
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
ชั้น 7 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 66-2 696-8800, 66-2 696-8820   โทรสาร : 66-2 236-7654, 633-8460 

E-mail : psl@preciousshipping.com, ir@preciousshipping.com     
Home page : http://www.preciousshipping.com 
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สารบัญ

จุดเด่นทางการเงิน

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ข้อมูลอื่นๆตามมาตรา114แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535

ลักษณะการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม

กองกำลังเรือ

โครงสร้างรายได้

คณะกรรมการบริษัท

รายงานจากคณะกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการกำกับดูแลกิจการ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การควบคุมภายใน

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงสร้างการจัดการ

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

งบการเงินแปลงค่าเป็นเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

นโยบายที่ใช้ในการปรับปรุงงบการเงินสกุลไทยบาทเป็นสกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

สรุปความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
(ThaiGAAP)และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IFRS)

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ดัชนีแสดงรายการที่กำหนดตามแบบ56-2

บุคคลอ้างอิง
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จุดเด่นทางการเงิน

หนว่ย : ลา้นบาท 

 รายการ  2551 2550 2549 2548 2547

รายได้จากการเดินเรือ  8,535.80 7,288.37 9,056.30 11,006.82 8,540.26

ต้นทุนการเดินเรือ  1,926.25 1,872.37 2,949.98 2,288.95 1,844.29

กำไรข้ันต้น  6,609.55 5,416.00 6,106.32 8,717.87 6,695.96

รายได้รวม  8,659.81 9,033.04 9,250.76 11,090.75 8,728.12

ต้นทุนรวม (ไม่รวมค่าเส่ือมราคา)  2,614.68 2,836.94 3,442.20 3,039.55 2,595.05

ค่าเส่ือมราคา  1,085.16 1,824.37 2,093.43 1,874.59 1,383.30

กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  4,959.97 4,371.73 3,715.12 6,176.61 4,749.77

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  21.37 215.57 0.00 0.00 0.00

กำไรสุทธิ  4,938.59 4,156.16 3,715.12 6,176.61 4,749.77

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม  3,637.92 1,762.90 1,602.97 1,166.94 1,759.53

สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)  9,080.51 9,525.66 11,023.85 12,496.75 11,517.59

สินทรัพย์รวม  17,960.53 15,018.14 12,758.15 13,780.61 13,375.78

หน้ีสินหมุนเวียนรวม  777.63 788.31 720.44 540.94 1,649.64

เงินกู้ยืมระยะยาวรวม  739.50 0.00 0.00 3,293.97 7,561.17

หน้ีสินรวม  1,783.08 953.21 720.44 3,834.90 9,210.81

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  16,177.45 14,064.93 12,037.71 9,945.71 5,292.51

ทุนท่ีได้ชำระแล้ว  1,039.52 1,039.52 520.00 520.00 520.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  6,122.25 4,651.36 5,896.56 7,903.71 6,052.96

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (2,067.33) (2,014.81) (308.66) (2,731.24) (8,232.06)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (2,220.23) (2,391.33) (5,032.94) (5,989.85) 2,828.46

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) *  15.56 13.53 11.58 9.57 5.09

กำไรต่อหุ้น (บาท) **  4.75 4.01 3.62 6.02 4.60

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายสำหรับปีต่อหุ้น (บาท) ***  2.80 2.25 2.56 1.53 1.28

เงินสดปันผลท่ีจ่ายแล้วต่อหุ้น (บาท) *  2.75 2.56 1.78 1.53 0.88

อัตรากำไรข้ันต้น (ร้อยละ)  77.43 74.31 67.43 79.20 78.40

อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)  57.03 46.01 40.16 55.69 54.42

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)  32.66 59.05 33.80 81.07 131.02

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)  29.95 55.30 28.00 45.49 49.36

อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น  0.11 0.07 0.06 0.39 1.74

จำนวนเรือ (ณ วันส้ินปี)  44 44 54 54 52

 
 * มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้และเงนิสดปนัผลทีจ่า่ยแลว้ตอ่หุน้ คำนวณโดยใชจ้ำนวนหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 (1,039,520,600 หุน้) เพือ่ใหง้า่ยในการเปรยีบเทยีบกบัตวัเลขของป ี2550 

และ 2551 หลงัจากทีไ่ดจ้า่ยหุน้ปนัผล 
 ** กำไรตอ่หุน้ไดป้รบัปรงุจำนวนหุน้สามญัของงวดกอ่นโดยถอืเสมอืนวา่การออกหุน้ปนัผลไดเ้กดิขึน้ตัง้แตว่นัเริม่ตน้ของงวดแรกทีเ่สนอรายงาน 
 *** เงนิปนัผลทีป่ระกาศจา่ยตอ่หุน้สำหรบัป ี2549 รวมหุน้ปนัผลดว้ย 
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กระแสเงินสด หน่วย : ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม หน่วย : ล้านบาท
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง 
 (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร์ 

100%

บริษัทในลำดับที่ 1 ถึง 34 
ตามตารางหน้า 7-8 

99.99%
 

และลำดับที่ 35 ถึง 36 
ตามตารางหน้า 8 

69.99%  
ประเทศไทย 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง 
(ปานามา) เอส เอ 
ประเทศปานามา 

99.99%

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง 
(ยูเค) ลิมิเตด 
ประเทศอังกฤษ 

99.99%

บริษัท พีเอสแอล 
ทุน ชิพปิ้ง พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร์ 

64.06%*

บริษัท เรจิดอร์ 
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร์ 

100%*

* แสดงการถอืหุน้ทางออ้มของ PSL 

เจา้ของเรอื ใหบ้รกิารเชา่เรอื
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บริษัท เกรท เซอร์เคิล  
ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด 

ประเทศไทย 

99.99%

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง  
(เมอริเชียส) ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส 

100%

บริษัท พรีเชียส 
โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร์ 

100%

บริษัท พีเอสแอล 
อินเวสท์เมนท์ ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส 

100%*

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 
ไลเทอร์เรจ ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส 

100%*

บริษัท พีเอสแอล บัลค์ 
เทอร์มิเนอร์ ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส 

100%*

บริษัท แรพพิด พอร์ท 
ลิสซิ่ง พีทีอี ลิมิเตด 
ประเทศสิงคโปร์ 

100%*

บริษัท เซาท์เทอร์น 
แอลพีจี ลิมิเตด 
ประเทศอินเดีย 

50%*

บริษัทพรีเชียสชิพปิ้งจำกัด(มหาชน)ประเทศไทย(PSL)

ลำดบัในกรอบ

ผูบ้รหิารเรอื การจดัการทา่เรอื ผูบ้รหิารการลงทนุ

บริษัท เทบส์ 
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร์ 

100%

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 
ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ไพรเวท 

ลิมิเตด ประเทศอินเดีย 

22.40%*

บริษัท  
จัดตั้งขึ้นในประเทศ 

อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

40% 10% 
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ข้อมูลอ่ืนๆตามมาตรา114
แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

รายละเอยีดของบรษิทั

บรษิทัพรเีชยีสชพิปิง้จำกดั(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ  : เจ้าของเรือและโฮลด้ิงคัมพานี

ทะเบียนเลขท่ี : 0107537000629 (เดิมเลขท่ี บมจ. 309)

ทุนจดทะเบียน  : 1,039,520,600 บาท  (1,039,520,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

หุ้นท่ีออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว : 1,039,520,600  บาท (1,039,520,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 

ท่ีต้ัง  : ช้ัน 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
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ชือ่และประเภทธรุกจิของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มทีบ่รษิทัฯถอืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ10ขึน้ไป
ของจำนวนหุน้ทีจ่ำหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของนติบิคุคลนัน้


ลำดบั ชือ่บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม สกลุเงนิ ทนุจดทะเบยีน

 ทนุทีอ่อกและเรยีก สดัสว่น
ประเภทธรุกจิ     ชำระเตม็มลูคา่แลว้ การถอืหุน้

 1 บริษัท พรีเชียส เม็ททัลซ์ จำกัด  บาท 250,000,000 250,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 2 บริษัท พรีเชียส วิชเชส จำกัด  บาท 230,000,000 230,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 3 บริษัท พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จำกัด  บาท 260,000,000 260,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 4 บริษัท พรีเชียส มิเนอรัลส์ จำกัด  บาท 230,000,000 230,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 5 บริษัท พรีเชียส แลนด์ จำกัด  บาท 84,000,000 84,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 6 บริษัท พรีเชียส ริเวอร์ส จำกัด  บาท 234,000,000 234,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 7 บริษัท พรีเชียส เลคส์ จำกัด  บาท 99,000,000 99,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 8 บริษัท พรีเชียส ซีส์ จำกัด  บาท 100,000,000 100,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 9 บริษัท พรีเชียส สตาร์ส จำกัด  บาท 105,000,000 105,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 10 บริษัท พรีเชียส โอเชียนส์ จำกัด  บาท 175,000,000 175,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 11 บริษัท พรีเชียส แพลนเนตส์ จำกัด  บาท 100,000,000 100,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 12 บริษัท พรีเชียส ไดมอนด์ส จำกัด  บาท 205,000,000 205,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 13 บริษัท พรีเชียส แซฟไฟร์ส จำกัด  บาท 144,000,000 144,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 14 บริษัท พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จำกัด  บาท 366,000,000 366,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 15 บริษัท พรีเชียส รูบีส์ จำกัด  บาท 84,000,000 84,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 16 บริษัท พรีเชียส โอปอลส์ จำกัด  บาท 74,000,000 74,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 17 บริษัท พรีเชียส การ์เน็ตส์ จำกัด  บาท 379,000,000 379,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 18 บริษัท พรีเชียส เพิร์ลส์ จำกัด  บาท 73,000,000 73,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 19 บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จำกัด  บาท 76,000,000 76,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 20 บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ จำกัด  บาท 96,000,000 96,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 21 บริษัท พรีเชียส ทรีส์ จำกัด  บาท 80,000,000 80,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 22 บริษัท พรีเชียส พอนด์ส จำกัด  บาท 84,000,000 84,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 23 บริษัท พรีเชียส เว็นเจอร์ส จำกัด  บาท 80,000,000 80,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 24 บริษัท พรีเชียส แคปปิตอลส์ จำกัด  บาท 200,000,000 200,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 25 บริษัท พรีเชียส จัสมินส์ จำกัด  บาท 98,000,000 98,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 26 บริษัท พรีเชียส ออคิดส์ จำกัด  บาท 217,000,000 217,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 27 บริษัท พรีเชียส ลากูนส์ จำกัด  บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 28 บริษัท พรีเชียส คลิฟส์ จำกัด  บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 29 บริษัท พรีเชียส ฮิลส์ จำกัด  บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 30 บริษัท พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จำกัด  บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ
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ลำดบั ชือ่บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม สกลุเงนิ ทนุจดทะเบยีน
 ทนุทีอ่อกและเรยีก สดัสว่น

ประเภทธรุกจิ     ชำระเตม็มลูคา่แลว้ การถอืหุน้

 31 บริษัท พรีเชียส รีสอร์ทส์ จำกัด  บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 32 บริษัท พรีเชียส คอมเม็ทส์ จำกัด  บาท 71,100,000 71,100,000 99.99 เจ้าของเรือ

 33 บริษัท พรีเชียส ออนาเม้นท์ส จำกัด  บาท 68,100,000 68,100,000 99.99 เจ้าของเรือ

 34 บริษัท พรีเชียส ซิต้ีส์ จำกัด  บาท 170,000,000 170,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 35 บริษัท พรีเชียส สตอเรจ เทอมินัลส์ จำกัด บาท 6,000,000 6,000,000 69.99 คลังเก็บสินค้าลอยน้ำ

 36 บริษัท เนดเท็กซ์ จำกัด  บาท 10,000,000 2,500,000 69.99 คลังเก็บสินค้าลอยน้ำ 

 37 บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จำกัด บาท 60,000,000 60,000,000 99.99 ผู้บริหารเรือทางด้านเทคนิค

 38 บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอริเชียส) ลิมิเตด  เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000 100 โฮลด้ิง คัมพานี

 39 บริษัท พีเอสแอล อินเวสท์เมนท์ ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 10,000 1,160 100* โฮลด้ิง คัมพานี

 40 บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ไลเทอร์เรจ ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000 100* โฮลด้ิง คัมพานี

 41 บริษัท พีเอสแอล บัลค์ เทอร์มิเนอร์ ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 10,000 2 100* โฮลด้ิง คัมพานี

 42 บริษัท แรพพิด พอร์ท ลิสซ่ิง พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 1,000,000 2 100* โฮลด้ิง คัมพานี

 43 บริษัท เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 100,000 2 100 ผู้บริหารการลงทุน

 44 บริษัท เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 100,000 2 100* โฮลด้ิง คัมพานี

 45 บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์)    เหรียญสิงคโปร์ 20,000,000 15,000,000 100 โฮลด้ิง คัมพานี  

  พีทีอี ลิมิเตด     /ให้บริการเช่าเรือ

 46 บริษัท พีเอสแอล ทุน ชิพป้ิง พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 500,000 12,864 64.06* ให้บริการเช่าเรือ

 47 บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ  เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000 99.99 เจ้าของเรือ

       /ให้บริการเช่าเรือ

 48 บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง (ยูเค) ลิมิเตด  เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000 99.99 ให้บริการเช่าเรือ

 49 บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด อินเดียนรูปี 100,000,000 64,592,200 50* ศูนย์กลางการบรรจุ

       และจัดจำหน่ายก๊าซหุงต้ม

 50 บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ซีพอร์ทส์  อินเดียนรูปี 445,000,000 440,580,200 22.40* ก่อสร้าง

  (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด     และพัฒนาท่าเทียบเรือ

 51 บริษัท พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 1 1 100 ผู้บริหารการลงทุน

 

*  (แสดงการถอืหุน้ทางออ้ม) 
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สถานทีต่ัง้สำนกังานใหญข่องบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มดงักลา่ว

s	บรษิทัยอ่ยที่1-36
 • สำนักงานจดทะเบียนเลขท่ี 8/27-28 ช้ัน 7 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย 
  โทรศัพท์ : 66-2 696-8800 โทรสาร : 66-2 236-7654, 633-8460

s	บรษิทัยอ่ยที่37
 • สำนักงานจดทะเบียนเลขท่ี 8/35 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
  โทรศัพท์ : 66-2 696-8900  โทรสาร : 66-2 237-7842, 633-8468

s	บรษิทัยอ่ยที่38-41
 • สำนักงานจดทะเบียนเลขท่ี c/o Abax Corporate Services Level 6 One Cathedral Square, 
  Jules Koenig Street, Port Louis, Mauritius.

s	บรษิทัยอ่ยที่42-44
 • สำนักงานจดทะเบียนเลขท่ี 24 Raffles Place #18-00 Clifford Centre, Singapore 048621. 

s	บรษิทัยอ่ยที่45-46
 • สำนักงานจดทะเบียนเลขท่ี 79A Tras Street, Singapore 079016 Republic of Singapore. 

s	บรษิทัยอ่ยที่47
 • สำนักงานจดทะเบียนเลขท่ี c/o ADR Building, 13th Floor, Samuel Lewis Avenue, Panama.

s	บรษิทัยอ่ยที่48
 • สำนักงานจดทะเบียนเลขท่ี The Quadrangle - 2nd Floor, 180 Wardour Street, London W1F 8FY United Kingdom.

s	บรษิทัยอ่ยที่49
 • สำนักงานจดทะเบียนเลขท่ี ICM Business Centre, Ceebros Arcade 1st Floor, No.1 3rd Cross Street, Kasturba Nagar, 
  Adyar, Chennai 600 020 India.

s	บรษิทัรว่มที่50
 • สำนักงานจดทะเบียนเลขท่ี 41, Jawahar Lal Nehru Road, Kanak Building, 3rd Floor, Kolkata - 700 071, India. 

s	บรษิทัยอ่ยที่51
 • สำนักงานจดทะเบียนเลขท่ี 1 Marina Boulevard #28-00, Singapore 018989.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม

1. ลกัษณะของธรุกจิ
	 1.1	 ความเปน็มา	
  บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) (“พเีอสแอล”) กอ่ตัง้ในป ี2532 และเขา้เปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยเมือ่ป ี2536 โดยดำเนนิธรุกจิหลกัเปน็เจา้ของเรอืเอนกประสงคข์นาดเลก็และใหบ้รกิารเชา่เหมาเรอืสำหรบัขนสง่สนิคา้แหง้เทกอง  
ไมป่ระจำเสน้ทาง พเีอสแอลไดจ้ดัโครงสรา้งของบรษิทัฯ เหมอืนกบัโครงสรา้งบรษิทัเดนิเรอืทัว่ไป คอืมบีรษิทัยอ่ยเปน็เจา้ของเรอืเพยีง 1 ลำ 
(บางบรษิทัยอ่ยอาจเปน็เจา้ของเรอื 2-3 ลำ) เพือ่จำกดัความรบัผดิ 
  ปจัจบุนั (ณ วนัที ่31 มกราคม 2552) พเีอสแอล มเีรอืขนสง่สนิคา้เทกองจำนวน 43 ลำ และเรอืขนสง่ซเีมนตจ์ำนวน 1 ลำ   
(“กองเรอื”) ซึง่กองเรอืของพเีอสแอล มเีดตเวทตนัรวมทัง้สิน้ 1,130,280 เดตเวทตนั โดยเรอื 43 ลำเปน็เรอืธงไทยและจำนวน 1 ลำเปน็เรอืธง
บาฮามาส 
  พีเอสแอลจัดเป็นหนึ่งในบริษัทเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดที่ดำเนินธุรกิจเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็ก (ขนาด 10,000 ถึง 
30,000 เดตเวทตนั) สำหรบัขนสง่สนิคา้แหง้เทกองในตลาดการเดนิเรอืแบบไมป่ระจำเสน้ทาง ผูป้ระกอบธรุกจิในกลุม่นีม้คีวามหลากหลายและ
มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือผู้ประกอบการหนึ่งๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของเรือในขนาดดังกล่าวเพียง 2-3 ลำ ทำให้พีเอสแอลเป็นหนึ่งใน  
ผูป้ระกอบการรายใหญท่ีส่ดุในกลุม่นี ้ นอกจากนี ้ บรษิทัฯ ยงัไดล้งทนุในขนาดซปุราแมกซโ์ดยบรษิทัฯ ไดส้ัง่ตอ่ใหมจ่ำนวน 3 ลำ ในป ี2550 
และจำนวน 3 ลำ ในป ี2551 โดยมกีำหนดรบัมอบเรอืในป ี2554 และป ี2555 ผูค้วบคมุบรหิารการเดนิเรอืดา้นเทคนคิของกองเรอืพเีอสแอล 
คอื บรษิทั เกรท เซอรเ์คลิ ชปิปิง้ เอเยนซี ่จำกดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของพเีอสแอลและเปน็บรษิทัทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9002 
  พีเอสแอลบริหารงานกองเรือแบบไม่ประจำเส้นทางซึ่งมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมไปทั่วโลก สินค้าพื้นฐานที่กองเรือพีเอสแอล
ขนสง่คอืสนิคา้ทางการเกษตร เหลก็ ปุย๋ สนิแรแ่ละเนือ้แร ่ไมซ้งุ ถา่นหนิและอืน่ๆ พเีอสแอลไดป้ระมาณเครอืขา่ยการขนสง่สนิคา้ของกองเรอื
ของบรษิทัฯ อยา่งครา่วๆ เปน็ 5 ภมูภิาคประกอบดว้ย สหรฐัอเมรกิา/แคนาดา ยโุรป ละตนิอเมรกิา-แอฟรกิา อนิเดยีอนทุวปี-ตะวนัออกกลาง 
และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละตะวนัออกไกล กองเรอืพเีอสแอลสามารถใหบ้รกิารในทา่เรอืทีม่ขีดีจำกดัในเรือ่งของรอ่งนำ้ (เรอืของพเีอสแอล  
มอีปุกรณข์นถา่ยสนิคา้ตดิตัง้พรอ้มอยู)่ เนือ่งจากขนาดเรอืของพเีอสแอลสามารถเขา้เทยีบทา่ในรอ่งนำ้ตืน้ได ้ ขณะทีเ่รอืขนาดใหญไ่มส่ามารถ
เขา้เทยีบทา่ได ้ ลกัษณะดงักลา่วถอืเปน็ขอ้ไดเ้ปรยีบและสง่ผลใหพ้เีอสแอลไดอ้ตัราคา่ระวางทีส่งูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูป้ระกอบการเดนิเรอืขนาด
ใหญ ่ ซึง่ความไดเ้ปรยีบนีช้ว่ยใหเ้รอืของบรษิทัฯ ดำเนนิธรุกจิในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ดว้ยตน้ทนุคา่แรงทีต่ำ่กวา่คา่แรงของประเทศนัน้ๆ และ
ดว้ยลกูเรอื พรอ้มอปุกรณเ์กยีรเ์รอื เรอืของบรษิทัฯ สามารถขนถา่ยสนิคา้ไดง้า่ยและประหยดัตน้ทนุกวา่เมือ่เทยีบกบัเรอืขนาดใหญก่วา่ทีไ่มม่ี
อปุกรณ ์ถงึแมว้า่เรอืขนาดใหญก่วา่นีจ้ะสามารถประหยดัตน้ทนุจากการมขีนาดทีใ่หญก่วา่ไดก้ต็าม 
  รปูแบบการใหบ้รกิารเชา่เรอืขนสง่สนิคา้ของพเีอสแอล แบง่เปน็ 2 ลกัษณะ  
  การเชา่เปน็ระยะเวลา (Time Charter) การใหเ้ชา่ลกัษณะนี ้ผูเ้ชา่จะชำระคา่เชา่ (Charter Hire) ใหพ้เีอสแอลเปน็คา่ปฏบิตักิาร 
ควบคมุเรอืตามระยะเวลาทีต่กลง ผูเ้ชา่จะเปน็ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสำหรบัเทีย่วการเดนิทางนัน้ๆ (voyage costs) ซึง่รวมถงึคา่นำ้มนั 
  การเชา่เปน็รายเทีย่ว (Voyage Charter) ผูเ้ชา่จะชำระคา่ระวาง (Freight) ใหพ้เีอสแอลสำหรบัการรบัขนสง่สนิคา้จากทา่เรอื  
ตน้ทางไปยงัอกีทา่เรอืปลายทางใดๆ ตามทีต่กลง ดงันัน้พเีอสแอลจงึเปน็ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสำหรบัเทีย่วการเดนิเรอื (voyage costs) ซึง่
รวมถงึคา่นำ้มนั 
  เสน้ทางการเดนิเรอืของกองเรอืพเีอสแอลไมไ่ดก้ำหนดตายตวั แตข่ึน้อยูก่บัความตอ้งการของผูเ้ชา่เรอื ทีผ่า่นมาพบวา่มกีารเชา่ทัง้ 
2 ลกัษณะ คอื Time Charter และ Voyage Charter ในอตัราใกลเ้คยีงกนั โดยมรีะยะเวลาการเชา่ประมาณ 1-3 เดอืน จนถงึในป ี2547 เมือ่
ลกัษณะการปลอ่ยใหเ้ชา่เรอืไดเ้ปลีย่นไปโดยเรอืเกอืบทกุลำถกูปลอ่ยใหเ้ชา่ในลกัษณะการเชา่เปน็ระยะเวลา โดยในแตล่ะปตีัง้แตป่ ี2548 ถงึ 2549 
สดัสว่นของการปลอ่ยใหเ้ชา่เปน็รายเทีย่วไดเ้พิม่ขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2547 อยา่งไรกต็าม ในชว่งป ี2550 ถงึ 2551 สดัสว่นการปลอ่ยให ้ 
เชา่เรอืไดเ้ปลีย่นไปโดยประมาณรอ้ยละ 99 ของการเชา่เปน็การเชา่แบบระยะเวลา และคงเหลอืการใหเ้ชา่แบบรายเทีย่วเพยีงรอ้ยละ 1 เทา่นัน้ 
  ความสามารถในการให้บริการขนส่งสินค้าที่ไม่จำกัดเส้นทางและประเภทของสินค้า ซึ่งเป็นสินค้าพื้นฐานที่จำเป็นทำให ้  
พเีอสแอลสามารถลดความเสีย่งจากผลกระทบอนัเกดิขึน้ในภมูภิาคใดๆ ประเภทสนิคา้และสภาพเศรษฐกจิ 
	 1.2	 อายกุองเรอื	
  กองเรือพีเอสแอลไม่ได้มีอายุมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับอายุเฉลี่ยของกองเรือทั่วโลก ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของกองเรือพีเอสแอล  
อยูท่ีป่ระมาณ 21 ป ี
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    CRS: Clarksons Research Studies 
 
	 1.3	 การดำเนนิธรุกจิ	
  รายไดข้องพเีอสแอลมกีารกระจายแหลง่ทีม่าของรายไดเ้ปน็อยา่งดดีงันี ้
  i. ประเภทของสนิคา้ทีข่นสง่ 

 
ประเภทสนิคา้

 (จำนวนเทีย่วของการเดนิเรอืและรอ้ยละของจำนวนเทีย่วการเดนิเรอืรวม)

  2549 2550 2551

สินค้าการเกษตร 126 (26.47%) 125 (28.08%) 138 (31.29%)

เหล็ก 92 (19.33%) 62 (13.94%) 77 (17.46%)

ปุ๋ย 70 (14.71%) 81 (18.20%) 70 (15.87%)

แร่ธาตุและสินแร่ 80 (16.80%) 71 (15.95%) 63 (14.28%)

ผลิตภัณฑ์จากไม้และซุง 24 (5.04%) 11 (2.47%)   7 (1.59%)

ถ่านหิน 14 (2.94%) 20 (4.50%) 27 (6.12%)

อ่ืนๆ 70 (14.71%) 75 (16.86%) 59 (13.39%)

รวม 476  445  441  
 
  ii. การเชา่เปน็รายเทีย่วและการเชา่เปน็ระยะเวลา 

 
ลกัษณะการเชา่

 (จำนวนเทีย่วของการเดนิเรอืและรอ้ยละของจำนวนเทีย่วการเดนิเรอืรวม)

  2549 2550 2551

การเช่าเป็นรายเท่ียว 82 (17%) 6 (1%)    6 (1%)

การเช่าเป็นระยะเวลา 394 (83%) 439 (99%) 437 (99%)
 

  กราฟตอ่ไปนีเ้ปน็การวเิคราะหอ์ายขุองกองเรอืขนสง่สนิคา้ทัว่โลกและกองเรอืพเีอสแอล ณ วนัที ่1 มกราคม 2552 
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หมายเหต ุ: ในป ี2549-2551 เรอืเกอืบทัง้หมดของกองเรอืพเีอสแอลถกูปลอ่ยใหเ้ชา่แบบเปน็ระยะเวลา (สญัญาเชา่แบบระยะเวลาซึง่มรีะยะ
เวลาการเชา่ทีย่าวขึน้) ซึง่การเชา่เปน็ระยะเวลานัน้ ประเภทของสนิคา้ทีข่นสง่จะขึน้อยูก่บัผูเ้ชา่ (ลกูคา้) และสามารถจะมไีด้
มากกวา่ 1 ประเภทในหนึง่เทีย่วการเดนิเรอื ดงันัน้ จำนวนเทีย่วการเดนิเรอืในแตล่ะปขีองป ี2549-2551 ในตาราง 1.3 (i) ขา้งตน้ 
จงึมากกวา่จำนวนเทีย่วการเดนิเรอืในตาราง 1.3 (ii) 

  
  iii. พืน้ทีใ่นการใหบ้รกิารขนสง่ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  iv. เครอืขา่ยการตลาด และทีต่ัง้ของนายหนา้รายใหญ ่
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  จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพีเอสแอลมีเครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุมทั่วโลก โดยมีการติดต่อกันทางอินเตอร์เน็ต     
ทำใหก้ารตดิตอ่ครอบคลมุเครอืขา่ยเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและลดตน้ทนุการดำเนนิงาน 
 
2. โครงสรา้งอตุสาหกรรม
 อตุสาหกรรมการเดนิเรอืทางทะเลสามารถจำแนกอยา่งกวา้งๆ ไดด้งันี ้
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	 2.1	 ตลาดเรอืเอนกประสงคข์นาดเลก็	(Small	Handy	Size	Market)	
  ตลาดเรอืเอนกประสงคข์นาดเลก็ประกอบดว้ยเรอืเดนิทะเลทีม่ขีนาด 10,000-30,000 เดตเวทตนั แมว้า่ในปจัจบุนั อตุสาหกรรม
การเดินเรือจะได้เริ่มรวมเอาเรือขนาด 30,000-40,000 เดตเวทตันมาไว้ในประเภทนี้ด้วย ความต้องการใช้บริการของเรือเดินทะเลในตลาดนี้
ค่อนข้างหลากหลายอันเนื่องมาจากความสามารถในการขนส่งสินค้าได้หลายชนิดและท่าเรือจำนวนมากที่สามารถให้บริการแก่เรือเดินทะเล
ขนาดนี้ได ้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้ความต้องการใช้บริการของเรือเดินทะเลขนาดเล็กมีความผันผวนน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับความ
ตอ้งการใชเ้รอืทีม่ขีนาดใหญก่วา่ 
  ในดา้นอปุทาน ผูใ้หบ้รกิารทัว่โลกทีม่เีรอืในกลุม่นีม้คีวามหลากหลาย เรอืในกลุม่นีม้ปีระมาณ 3,219 ลำ (ณ สิน้ป ี2551) โดย  
ผูป้ระกอบการรายใหญท่ีส่ดุ มเีรอืเพยีง 100 ลำ หรอืคดิเปน็ประมาณรอ้ยละ 4 ของสว่นแบง่ในตลาดของความสามารถในการขนสง่ คดิเปน็
หนว่ยเดตเวทตนั ทีเ่หลอืสว่นใหญเ่ปน็ผูป้ระกอบการบรษิทัเอกชนมเีรอืเพยีงไมก่ีล่ำ 
  จากอดีตที่ผ่านมาอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลเป็นอุตสาหกรรมที่มีวัฏจักร โดยแต่ละรอบของวัฏจักรจะมีช่วงที่อัตราค่าเช่า
ขนสง่สนิคา้ลดตำ่ลงประมาณสองป ี หลงัจากนัน้จะมกีารปรบัตวัของอปุทานและอปุสงคก์อ่นทีอ่ตัราคา่เชา่ขนสง่สนิคา้จะเริม่ปรบัตวัสงูขึน้ ชว่ง
ตกตำ่ครัง้ลา่สดุเริม่ตน้ในกลางป ี2540 อนัเนือ่งมาจากวกิฤตการณเ์อเชยี ทำใหค้วามตอ้งการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเลนอ้ยลง และตอ่มา
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิกไ็ดค้อ่ยๆ ปรบัเพิม่ขึน้ในทกุภมูภิาคของโลก ทำใหม้คีวามตอ้งการขนสง่สนิคา้แหง้เทกองมากขึน้ในป ี2543 และ
ยังคงปรับเพิ่มขึ้นจนถึงครึ่งแรกของป ี2544 นอกจากนี้ราคารับซื้อเศษเหล็กที่สูงขึ้นก็ช่วยทำให้เกิดการขายเรือเก่าเพิ่มขึ้น ทำให้อุปทานใน  
กองเรอืกลุม่นีล้ดลงและสง่ผลตอ่อตัราคา่ระวางใหเ้พิม่ขึน้ หลงัจากสิน้ป ี2544 ตลาดไดป้รบัตวัลดลงอกีครัง้อนัเนือ่งมาจากปจัจยัหลายอยา่ง 
ตลาดการขนส่งทางเรือได้เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น ซึ่งตลาดได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสสาม/ไตรมาสสี ่ 
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ของป ี2546-2547 และจนถงึครึง่ปแีรกของป ี2548 หลงัจากนัน้ตลาดกไ็ดเ้ผชญิกบัการปรบัตวัของอตัราคา่ระวางอกีครัง้ โดยผูเ้ชีย่วชาญไดใ้ห้
ความเหน็วา่เปน็ผลมาจากการเพิม่ขึน้ของอปุทานของเรอื ประกอบกบัการลดลงของการปลดระวางเรอืเกา่ ซึง่อยา่งไรกต็ามกเ็ปน็สิง่ทีส่วนทาง
กบัการคาดการณ ์ เนือ่งจากตลาดไดป้รบัตวัจากสิน้ไตรมาสสองของป ี2549 ในระหวา่งป ี2550 ตลาดไดป้รบัตวัพุง่สงูขึน้และถงึจดุสงูสดุตาม
ดชัน ีBaltic Dry Index (BDI) ทีข่ึน้ไปถงึ 11,039 จดุ ณ วนัที ่13 พฤศจกิายน 2550 กอ่นทีจ่ะปรบัตวัตำ่ลง จนถงึสิน้เดอืนมกราคม 2551  
ตลาดไดเ้ริม่ปรบัตวัสงูขึน้อกีครัง้จนแตะระดบัสงูสดุที ่11,793 จดุ ในชว่งเดอืนพฤษภาคม 2551 หลงัจากนัน้ ตลาดกป็รบัตวัลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง
จนถงึ 774 จดุ ณ สิน้ป ี2551 

	 2.2	 ภาพรวมของอปุสงคแ์ละอปุทาน	
  แมว้า่สภาพและอายขุองกองเรอืบรษิทัฯ จะมผีลตอ่รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยกต็าม แตจ่ากตารางดงัตอ่ไปนี ้ แสดงใหเ้หน็ถงึปจัจยั
ภายนอกอนัหลากหลายซึง่ครอบงำอปุสงคแ์ละอปุทานทีเ่ปน็สว่นผลกัดนัในอตุสาหกรรมการขนสง่และเปน็ตวัสรา้งวงจรของธรุกจิ 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 2.3	 ดชันตีลาดการขนสง่ทางเรอื	
  กราฟข้างใต้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของดัชน ีBaltic Dry Index (BDI) ซึ่งเป็นดัชนีสำคัญที่แสดงอัตราค่าขนส่งสินค้าแห้ง  
เทกอง คำนวณโดย Baltic Exchange ตัง้อยูท่ีก่รงุลอนดอน ตัง้แตต่น้ป ี2550 องคป์ระกอบของดชัน ีBDI ไดถ้กูเปลีย่นใหค้รอบคลมุมากขึน้ 
โดยเปน็ดชันชีีว้ดัของเรอืประเภทเคปไซส ์(Capesize) ปานาแมกซ ์(Panamax) ซปุราแมกซ ์(Supramax) และ แฮนดีไ้ซส ์(Handysize) โดย
ไดใ้หน้ำ้หนกัทีเ่ทา่กนัแกเ่รอืทัง้ 4 ประเภท ในระหวา่งป ี2551 ดชัน ีBaltic Dry Index (BDI) ลดลงจาก 8,891จดุ เมือ่ตน้ป ี2551 ลดลงเหลอื 
5,615 จดุ ในวนัที ่29 มกราคม 2551 กอ่นทีจ่ะขึน้ไปแตะจดุสงูสดุใหมเ่มือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2551 ที ่11,793 จดุ หลงัจากนัน้ ดชัน ีBDI   
ไดล้ดลงอยา่งตอ่เนือ่งและปดิทา้ยในป ี2551 ที ่774 จดุ 
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		 2.4	 กฎหมายพาณชิยนาวแีละกฎระเบยีบเกีย่วกบัธรุกจิการเดนิเรอื	
  กฎหมายพาณิชยนาวีและกฎระเบียบที่ใช้ควบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศ เป็นกฎระเบียบที่มีความซับซ้อนและ  
เขม้งวด พเีอสแอลไดป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบดงักลา่วอยา่งเขม้งวด ควบคูก่บัการบำรงุรกัษาเรอืทีด่เียีย่ม ทำใหไ้มเ่ปน็การยากทีจ่ะปฏบิตัติาม  
กฎระเบยีบทีเ่ขม้งวดนัน้ ตวัอยา่งเชน่ เรอือายมุากของบรษิทัฯ บอ่ยครัง้จะเขา้นา่นนำ้ของออสเตรเลยี สหรฐัอเมรกิา แคนนาดา และสหภาพ
ยโุรป ทีซ่ึง่เจา้หนา้ทีข่องรฐัมคีวามเขม้งวด ซึง่หากเปน็ผูป้ระกอบการรายอืน่ทีบ่รหิารหรอืมเีรอือายมุาก กอ็าจเลอืกทีจ่ะไมน่ำเรอือายมุากเขา้
นา่นนำ้ของประเทศดงักลา่วเนือ่งจากมคีวามเสีย่งตอ่การถกูกกัเรอืซึง่กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยทีส่งูมากและการถกูใหซ้อ่มแซมเรอืทีไ่มไ่ดก้ำหนดไว ้
  กฎหมายและกฎระเบยีบทีส่ำคญัทีใ่ชค้วบคมุในธรุกจิการเดนิเรอืระหวา่งประเทศมดีงัตอ่ไปนี ้
 
  1. รฐัเจา้ของธงชาต ิ(Flag State) 
    เรือแต่ละลำจะต้องมีการจดทะเบียนภายใต้รัฐเจ้าของธงชาติซึ่งเป็นสัญชาติที่เรือได้จดทะเบียนและถือเป็นการจด

ทะเบยีนภายใตก้ฎหมายประเทศนัน้ๆ การจดทะเบยีนเรอืจะมกีารออกใบทะเบยีนเรอืซึง่เปน็เอกสารสำคญัทีเ่รอืแตล่ะลำ
ตอ้งม ี เพือ่เปน็เอกสารใหต้รวจสอบ เมือ่มกีารเดนิเรอืในนา่นนำ้ระหวา่งประเทศ รวมถงึการเขา้เทยีบทา่เรอืตา่งๆ ทัว่โลก 
โดยทัว่ไปทะเบยีนเรอืดงักลา่วนีจ้ะประกอบไปดว้ยรายละเอยีดเกีย่วกบัตวัเรอื ธงประจำเรอื และเจา้ของเรอื  

 
  2. องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization) 
    องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (The International Maritime Organization, IMO) เป็นทบวงการชำนาญ 

พเิศษทีอ่ยูภ่ายใตส้หประชาชาต ิ(United Nation-UN) ซึง่ทำหนา้ทีเ่ปน็ศนูยก์ารของความรว่มมอืระหวา่งประเทศสมาชกิ
ในการกำหนดมาตรฐาน ขอ้บงัคบั และแนวปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม อนสุญัญาหลาย
ฉบบัซึง่ออกโดย IMO เชน่ อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเรือ่งนำ้หนกับรรทกุ (the Load Line Convention) อนสุญัญา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแหง่ชวีติในทะเล (the SOLAS Convention; Safety of Life at Sea) อนสุญัญา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการปอ้งกนัมลพษิจากเรอื (MARPOL; Prevention of Pollution from Ships) เหลา่นีไ้ดช้ว่ยสรา้ง
มาตรฐานของกฎระเบียบ ข้อบังคับในการเดินเรือและการออกใบรับรองอนุสัญญาหลายฉบับของ IMO ยังคงถูกนำกลับ
มาทบทวนและปรบัปรงุเพือ่ใหท้นัเหตกุารณท์ีเ่ปลีย่นไปอยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนี ้ รฐัเจา้ของธงชาต ิ(Flag States) ยงัเปน็
สมาชกิของ IMO ซึง่ไดล้งนามยอมรบักฎระเบยีบและขอ้บงัคบัเหลา่นี ้
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  3. การจดัชัน้เรอื (Classification Societies) 
    กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลได้มีการกำหนดให้มีการจัดชั้นเรือ โดยเรือแต่ละลำจะต้องมีการจดทะเบียนหรือมี

การจัดชั้นเรือโดยหน่วยงานที่มีประสบการณ ์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับซึ่งเรียกกันว่าสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification 
Societies) โดยสมาคมจดัชัน้เรอืระหวา่งประเทศ (The International of Classification Societies, IACS) ไดก้อ่ตัง้ขึน้เมือ่ 
ค.ศ. 1968 ซึ่งมีสมาคมจัดชั้นเรือต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยสมาคมจัดชั้นเรือจะตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานในการ
กอ่สรา้งเรอืและการบำรงุรกัษาตวัเรอื และยงัไดร้บัมอบอำนาจจากรฐัเจา้ของธงใหต้รวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ 
IMO 

 
  4. พระราชบญัญตักิารรบัขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea Act) 
    พระราชบญัญตักิารรบัขนของทางทะเล (The Carriage of Goods by Sea Act: COGSA) ไดม้ขีึน้ในป ีค.ศ. 1924 

ภายหลังจากที่มีการประชุมที่เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือหลายครั้ง ซึ่งจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ระหว่างกลุ่มประเทศยุโรป  
ทีส่นใจการขนสง่ทางเรอื และตอ่มากฎหมายในลกัษณะเดยีวกนันีก้ไ็ดม้ขีึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาเชน่กนั โดยกฎหมายนี้
ไดค้รอบคลมุไปถงึการขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ 

 
  5. ประมวลขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ (International Safety Management Code: ISM 

Code) 
    ประมวลขอ้บงัคบันีม้ขีึน้เพือ่ความปลอดภยัในการดำเนนิงานของเรอืเดนิทะเลและการปอ้งกนัมลพษิตา่งๆ โดยได้

มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2541 ISM Code ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของอนสุญัญา IMO SOLAS นีไ้ดค้รอบคลมุเรอืเดนิ
ทะเลในน่านน้ำระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ ISM Code จึงได้มีการออกใบประกาศนียบัตรใน 2 
ระดบั คอื: ระดบัของผูบ้รหิารเรอื (ภายใตค้ำนยิามวา่ “บรษิทัฯ” ในประมวลนี)้ ซึง่จะมเีอกสารวธิกีารปฏบิตั ิ(Document 
of Compliance: DOC) และสำหรบัเรอืทกุลำ ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองการบรหิารความปลอดภยั (Safety Management 
Certificate: SMC) เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไมเ่พยีงแตเ่รอืเทา่นัน้ทีจ่ะตอ้งไดร้บัใบรบัรอง แตย่งัรวมถงึบรษิทัผูบ้รหิารเรอืเชน่กนัที่
จะตอ้งไดร้บัใบรบัรองดงักลา่ว 

 
  6. ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Code for the 

Security of Ships and of Port Facility: ISPS Code) 
    ประมวลขอ้บงัคบันีไ้ดถ้กูพฒันามาจาก IMO หลงัเกดิเหตกุารณก์ารจูโ่จมในกรงุนวิยอรค์ เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 

(9/11) ISPS Code มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2547 โดยเป็นเครื่องมือกำหนดเกณฑ์การวัดและการพัฒนาความ
ปลอดภยัของเรอืและทา่เรอื เพือ่ใหม้รีะบบการปอ้งกนัตนเองจากการกอ่การรา้ย 



 1�รายงานประจำปี 2551  บริษัทพรีเชียสชิพปิ้งจำกัด(มหาชน)



กองกำลังเรือ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)


ลำที่ ชือ่เรอื สญัชาติ

 ปทีีส่รา้ง ขนาดระวางบรรทกุ **มลูคา่สทุธติามบญัชี ***มลูคา่ทีเ่อาประกนัภยั
    พ.ศ. (เดทเวทตนั) (ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) (ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ)

 1 ฟูจิซาน มารู * บาฮามาส 2519 16,922 1.79 7.00

 2 มัลลิกา นารี**** ไทย 2527 23,386 2.31 3.40

 3 แวนดา นารี ไทย 2528 23,849 2.78 3.40

 4 รมิตา นารี ไทย 2526 23,360 2.14 3.00

 5 สุมนา นารี ไทย 2527 23,423 2.47 3.30

 6 ภวิตรา นารี ไทย 2528 21,654 2.05 3.10

 7 นัชชา นารี ไทย 2527 23,593 1.18 3.10

 8 อภิสรา นารี ไทย 2539 18,596 7.92 10.00

 9 ศิโรรัตน์ นารี ไทย 2527 29,125 1.67 3.60

 10 บุษรา นารี ไทย 2540 18,573 8.36 10.00

 11 สุชาดา นารี ไทย 2537 23,732 6.88 10.00

 12 ปริณดา นารี ไทย 2538 23,720 7.87 10.00

 13 วราลี นารี ไทย 2525 25,413 1.05 2.90

 14 บุณฑริกา นารี ไทย 2533 27,881 6.13 9.50

 15 ธาริณี นารี ไทย 2537 23,724 7.05 10.00

 16 ชลลดา นารี ไทย 2540 18,485 8.84 10.00

 17 ดุสิตา นารี ไทย 2540 18,486 8.80 10.00

 18 เอมวิกา นารี ไทย 2540 18,462 9.21 10.00

 19 พัชระ นารี ไทย 2527 25,403 1.99 3.40

 20 พลอยไพลิน นารี ไทย 2538 26,472 8.95 11.00

 21 นีระ นารี ไทย 2529 25,309 3.54 3.60

 22 ฝนธิดา นารี ไทย 2538 28,484 9.16 11.00

 23 รัตนะ นารี ไทย 2545 28,442 15.21 19.50

 24 สุธาทิพย์ นารี ไทย 2526 25,404 1.73 3.00

 25 กนก นารี ไทย 2528 33,024 3.45 3.60

 26 ศุกรวรรณ นารี**** ไทย 2528 25,729 5.45 5.60

 27 ธามิสา นารี ไทย 2525 34,072 3.46 3.70

 28 นิภา นารี ไทย 2527 33,024 3.03 4.10
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 ลำที่ ชือ่เรอื สญัชาติ

 ปทีีส่รา้ง ขนาดระวางบรรทกุ **มลูคา่สทุธติามบญัชี ***มลูคา่ทีเ่อาประกนัภยั
    พ.ศ. (เดทเวทตนั) (ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) (ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ)

 29 วรดา นารี ไทย 2526 25,424 1.38 3.00

 30 ดารินทร์ นารี ไทย 2527 30,898 2.76 3.60

 31 โกเมน นารี ไทย 2526 23,796 1.98 3.00

 32 นัยนา นารี ไทย 2528 23,846 4.06 4.10

 33 โอปอล นารี ไทย 2525 28,780 1.36 3.00

 34 กฤติกา นารี ไทย 2525 34,072 1.60 3.40

 35 อรณา นารี ไทย 2526 33,005 2.32 3.40

 36 มณีสมุทร นารี ไทย 2526 21,341 2.36 3.00

 37 ฝนอรุณ นารี**** ไทย 2527 22,835 2.77 3.10

 38 มโนราห์ นารี ไทย 2527 29,159 2.33 3.60

 39 ชโลธร นารี ไทย 2539 27,079 12.45 13.50

 40 ศรัณยา นารี ไทย 2534 28,583 8.97 10.00

 41 สุจิตรา นารี ไทย 2538 28,290 11.07 11.20

 42 วิจิตรา นารี ไทย 2540 28,646 12.27 12.30

 43 อุรวี นารี ไทย 2540 28,415 19.36 19.40

 44 มาธวี นารี ไทย 2539 28,364 18.94 20.00

  44 ลำ   รวม 1,130,280 250.45 310.40
 
หมายเหต ุ * กลุม่บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ ถอืหุน้รอ้ยละ 64 
 ** มลูคา่สทุธติามบญัชหีมายถงึมลูคา่สทุธติามบญัชจีากงบการเงนิปรบัปรงุในรปูดอลลา่รส์หรฐั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 
 *** มลูคา่ทีเ่อาประกนัภยัหมายถงึมลูคา่ทีต่กลงกนัไวซ้ึง่จะไดร้บัจากผูร้บัประกนัภยัในกรณเีกดิความเสยีหายโดยสิน้เชงิตอ่ตวัเรอื 
 **** เรอืไดถ้กูขาย ตามหนงัสอืบนัทกึขอ้ตกลงซือ้ขายเรอืในระหวา่งเดอืนธนัวาคม 2551- มกราคม 2552 จะสง่มอบใหผู้ซ้ือ้ในไตรมาส 1 ป ี2552 
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โครงสร้างรายได้

รายไดจ้ากการเดนิเรอื 8,535.80 98.57 7,288.37 80.69 

กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - - 1,558.22 17.25

รายไดอ้ืน่  124.01 1.43 186.45 2.06 

รวมรายได ้ 8,659.81 100.00 9,033.04 100.00 

 โครงสรา้งรายไดจ้ากการดำเนนิงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในรอบ 2 ปทีีผ่า่นมา 

  2551 2550


รายได้

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

98.57%
รายได้จาก
การเดินเรือ

1.43%
รายได้อื่น

2551

กำไรจากการขาย
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์

รายได้อื่นรายได้จาก
การเดินเรือ

80.69%
รายได้จาก
การเดินเรือ

17.25%
กำไรจากการ

ขายเรือเดินทะเล
และอุปกรณ์

2.06%
รายได้อื่น

2550
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คณะกรรมการบริษัท

นายคาลดิมอยนดูดนิฮาชมิ
s กรรมการผู้จัดการ 
s กรรมการบริหาร 

นายคชูรูคาลีวาเดยี
s กรรมการ 

s กรรมการบริหาร 

นายสพุฒัน์ศวิะศรอีำไพ
s กรรมการตรวจสอบ 
s กรรมการสรรหา 
s กรรมการอิสระ 

นายมนูรีมอยนดูดนิฮาชมิ
s กรรมการ 

s กรรมการบริหาร 

พลตำรวจโทเกยีรตศิกัดิ์ประภาวตั
s ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

s กรรมการอิสระ 

พลเรอืเอกดร.อำนาจจนัทนมฎัฐะ
s ประธานคณะกรรมการบริษัท  

s กรรมการอิสระ 
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นายธรีะ วภิชูนนิ
s ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

s ประธานคณะกรรมการสรรหา
s กรรมการตรวจสอบ
s กรรมการอิสระ

 

นางสาวนชิติา้ ชาห์
s กรรมการ

นายชรีะ ภาณพุงศ ์
s กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

s กรรมการอิสระ

นายไจปาล มนัสขุาน ี
s กรรมการ

นายกริติ ชาห์
s กรรมการ

s กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายปเีตอ้ร ์เฟด็เดอรเ์ซน่
s กรรมการสรรหา
s กรรมการอิสระ
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รายงานจากคณะกรรมการ

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 
Mr. Khalid Moinuddin Hashim 

เรยีนทา่นผูถ้อืหุน้
 
 คณะกรรมการมคีวามยนิดอียา่งยิง่ทีจ่ะนำเสนอรายงานประจำปทีี ่20 และรายงานงบการเงนิของบรษิทัฯ ทีไ่ดต้รวจสอบแลว้ สำหรบั
ปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 แกผู่ถ้อืหุน้ทกุทา่นไดร้บัทราบดงันี ้
 เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึผลการดำเนนิงานของปนีีไ้ดอ้ยา่งชดัแจง้ จะขอยกคำกลา่วจากวรรณกรรมอมตะอนัเลือ่งชือ่ของชารล์ส ดคิเคน่ เรือ่ง 
“A Tale of Two Cities” หรอื เรือ่งเลา่สองนคร คอื “นบัเปน็ชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุ และเลวรา้ยทีส่ดุ” เพราะในป ี2551 ไมม่คีำอธบิายหรอืคำจำกดั
ความใดทีเ่หมาะสมไปกวา่คำดงักลา่ว เมือ่อตัราคา่ระวางเรอืแตะระดบัทีส่งูทีส่ดุในชว่งกลางป ี และรว่งหลน่ลงสูจ่ดุทีต่ำ่สดุในรอบ 20 ปใีนชว่ง
เวลาตอ่มาในปเีดยีวกนั  เพือ่ความเขา้ใจตอ่สถานการณต์า่งๆทีเ่ปลีย่นแปลงในป ี2551 บรษิทัฯ ไดแ้นบสว่นอา้งองิไวใ้นทา้ยรายงานคำอธบิาย
และการวเิคราะหข์องผูบ้รหิารในรายงานประจำปนีี ้ ซึง่ประกอบดว้ย คำอา้งองิ ขอ้ความสำคญั หวัขอ้ขา่วในแวดวงชพิปิง้ตลอดทัง้ปทีีผ่า่นมา 
 เพื่ออธิบายให้เห็นภาพที่ชัดเจน คณะกรรมการขอนำเสนอตัวเลขผลกำไรสุทธิ/ขาดทุนจาก รายงานการแปลงค่าเป็นเงินเหรียญ
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (Restated US Dollar Financial Statements) ในชว่งหลายปทีีผ่า่นมา ในป ี2545 บรษิทัฯ ประสบภาวะขาดทนุเปน็มลูคา่ 
0.48 ลา้นเหรยีญสหรฐั ในป ี2546 มกีำไร 24.79 ลา้นเหรยีญสหรฐั สว่นป ี2547 กำไรสทุธเิพิม่ขึน้กวา่ 4 เทา่ ถงึ 110.10 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
และในป ี2548 มกีำไรเพิม่ขึน้อกีถงึรอ้ยละ 40 เปน็จำนวนเงนิ 154.22 ลา้นเหรยีญสหรฐั ตามดว้ยผลกำไรอกี 92.63 ลา้นเหรยีญสหรฐั ในป ี
2549 และผลกำไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้เปน็จำนวนเงนิ 96.84 ลา้นเหรยีญสหรฐั (เปน็ผลกำไรสทุธทิีไ่มร่วมรายรบัครัง้เดยีวจากการขายเรอื ภาษจีาก
การขายเรอืและการขาดทนุจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงนิ) สำหรบัป ี2550 ถงึแมว้า่บรษิทัฯ จะมกีำลงักองเรอืเฉลีย่เพยีง 45 ลำเมือ่เปรยีบ
เทยีบกบั จำนวน 54 ลำทีม่ใีนป ี2549 
 แตใ่นป ี2551 ถอืเปน็ปทีีพ่เิศษ เมือ่ BDI แตะระดบัทีส่งูทีส่ดุในชว่งครึง่ปแีรกแตร่ว่งสูจ่ดุทีต่ำ่ทีส่ดุในรอบสองทศวรรษตอนสิน้ป ี แต่
ผลประกอบการของบรษิทัฯ ในชว่งครึง่ปหีลงัถอืวา่แขง็แกรง่กวา่ในชว่งครึง่ปแีรกเสยีอกี เนือ่งมาจากกลยทุธอ์นรุกัษน์ยิมทีบ่รษิทัฯนำมาใช ้ ผล
กำไรสทุธสิำหรบัป ี2551 จงึดเียีย่มถงึ 148.14 ลา้นเหรยีญสหรฐั จากจำนวนเรอืเพยีง 44 ลำ 
 
รางวลัและเกยีรตยิศที่ไดร้บั
 ในรายงานประจำป ี2549 ของบรษิทัฯ ไดก้ลา่ววา่ “ถงึแมบ้รษิทัฯ จะไมไ่ดร้บัรางวลัผูบ้รหิารยอดเยีย่มแหง่ป ี แตก่รรมการบรหิาร
บรษิทัฯ คณุคาลดิ เอม็ ฮาชมิ ไดเ้ปน็หนึง่ในแปด CEO ทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้ชงิรางวลันี ้(โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) และเปน็
ชาวตา่งชาตเิพยีงคนเดยีวทีไ่ดร้บัเลอืก” ในป ี2551 เปน็ปทีีเ่ยีย่มยอดกวา่ เมือ่นติยสาร Asia Money ฉบบัเดอืน ธนัวาคม 2551 ไดเ้ลอืก
กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ ในบทความเกีย่วกบัผูบ้รหิารยอดเยีย่มของประเทศไทย ซึง่เวบ็ลงิคเ์ขา้สูห่นา้เวบ็ไซตส์ำหรบัรายงานฉบบัเตม็คอื  
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http://www.asiamoney.com/Article/2071674/Best-managed-companies-and-executive-in-Thailand.html.   
 นติยสาร The Marine Money เดอืนมถินุายน 2551 ฉบบั “จดัอนัดบั” ไดจ้ดัใหพ้เีอสแอลเปน็บรษิทัฯ เดนิเรอืทีด่ทีีส่ดุเปน็อนัดบัที ่14 
ของโลก โดยพจิารณาจากผลทางการเงนิของบรษิทัฯ ในป ี2550 วธิกีารจดัอนัดบัทีน่ติยสาร Marine Money ไดใ้ชใ้นการจดัลำดบั คอืการจดั
ลำดับของยอดรวมของเกณฑ์สำคัญ 6 อย่างดังนี้: ผลตอบแทนรวมต่อผู้ถือหุ้น (Total return to shareholders), อัตราการก่อรายได้ของ
สนิทรพัยร์วม (Asset turnover), กำไรขัน้ตน้ (Profit margin), ผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity), ผลตอบแทนของสนิทรพัย์
รวม (Return on Assets) และราคาตลาดตอ่มลูคา่ทางบญัช ี(Price to book value)   
 Investor Relations เป็นส่วนที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดการในส่วนของนัก
ลงทนุสมัพนัธ ์ ดแูลบทความตา่งๆ สำหรบันกัวเิคราะหแ์ละผูส้ือ่ขา่ว ในผลสำรวจเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการ ในเดอืนธนัวาคม 2551 โดย
นติยสาร “Asia Money” ไดค้ดัเลอืก ใหน้ายคาลดิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ เปน็ “นกัลงทนุสมัพนัธท์ีด่ทีีส่ดุ” จากประเทศไทย 
นอกจากนีใ้นระหวา่งป ีบรษิทัฯ ไดเ้ขา้รว่ม Road Show และไดเ้ขา้รว่มงาน SET Opportunity Days ทัง้ 4 ครัง้ในแตล่ะไตรมาสป ี2551 และ
นา่เสยีดายทีบ่รษิทัฯ พลาดงาน Non Deal Road Show ของปคีรัง้สดุทา้ยซึง่บรษิทัฯ ไดว้างแผนรว่มกบั Macquarie’s London office เนือ่ง
มาจากการปดิสนามบนิสวุรรณภมูริะหวา่งวนัที ่25 พฤศจกิายน ถงึ 5 ธนัวาคม 2551  โดยเวลา 3 วนัเตม็สำหรบัการประชมุกบันกัลงทนุจาก
สถาบนัการเงนิตา่งๆ ถงึ 18 แหง่ เริม่จากลอนดอนไปถงึเอดนิเบริก์ ทีต่อ้งยกเลกิไป บรษิทัฯ หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่จะสานตอ่สว่นสำคญันีใ้น
โครงการนกัลงทนุสมัพนัธใ์นป ี2552 และปตีอ่ๆ ไป  
 
จดุเดน่ทางการเงนิ(จากงบการเงนิสกลุเงนิบาท)และผลการดำเนนิงานสำหรบัปี
 ผลการดำเนนิงานระหวา่งป ี รายไดร้วมของบรษิทัฯ คอื 8,659.81 ลา้นบาท (ป ี2550: 9,033.04 ลา้นบาท) และมผีลกำไรสทุธเิปน็
จำนวนเงนิทัง้สิน้ 4,938.59 ลา้นบาท (ป ี2550: 4,156.16 ลา้นบาท) สว่นของผูถ้อืหุน้ไดเ้พิม่ขึน้เปน็ 16,177.45 ลา้นบาท (ป ี2550: 14,064.93 
ลา้นบาท) และสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เปน็ 17,960.53 ลา้นบาท (ป ี2550: 15,018.14 ลา้นบาท) โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการจา่ยเงนิ
ลว่งหนา้จำนวน 1,480.97 ลา้นบาท สำหรบัเรอืสัง่ตอ่ใหมแ่ละกำไรสทุธริะหวา่งปนีี ้
 ในระหวา่งป ีบรษิทัฯ มกีำไรสทุธจิำนวน 4,898.83 ลา้นบาท กอ่นกำไรจากอตัราแลกเปลีย่นจำนวน 61.13 ลา้นบาท (ป ี2550 เปน็
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจำนวน 175.17 ลา้นบาท) และภาษเีงนิไดจ้ำนวน 21.37 ลา้นบาท (ป ี2550 จำนวน 215.57 ลา้นบาท) ในดา้นของ
รายได ้ปนีีเ้รอืของบรษิทัฯ มรีายไดเ้ฉลีย่ 16,489 ดอลลา่รต์อ่วนัตอ่ลำ เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 13,147 ดอลลา่รต์อ่วนัตอ่ลำ ของป ี2550 รายได้
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รวม(ไม่รวมรายการกำไรจากการขายเรือ)สูงกว่าปีที่แล้ว สาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือของป ี2551 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัป ี2550 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ดว้ย เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิการของเรอืตอ่วนัตอ่ลำ
เรอืในป ี2551 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2550 ระยะเวลาหยดุการเดนิเรอืเพือ่การซอ่มบำรงุของปนีีเ้ฉลีย่ประมาณ 12.45 วนัตอ่ลำเรอื ซึง่ถอืวา่ดี
มากเมือ่คำนงึถงึอายเุฉลีย่ของกองเรอืทีม่อีายปุระมาณ 20 ปใีนป ี2551 จากผลกำไรทีด่แีละกระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกรง่ ทำใหบ้รษิทัฯมสีภาพ
คลอ่งสงูในระหวา่งป ี2551 และสามารถจา่ยเงนิปนัผลจำนวน 2,858.21 ลา้นบาทไปในป ี2551 
 บริษัทฯ ได้ลองคำนวณผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับ 15 ป ี นับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที ่ 16 
กนัยายน 2536 โดยเมือ่วนัองัคารที ่16 กนัยายน 2551 ราคาหุน้บรษิทัฯ มรีาคาปดิอยูท่ี ่16.60 บาทตอ่หุน้ หากนกัลงทนุไดถ้อืหุน้ไวต้ัง้แตเ่ปดิ 
IPO ครัง้แรกจนครบ 15 ป ีนกัลงทนุจะไดผ้ลตอบแทนถงึ 11.21 เทา่ของเงนิลงทนุครัง้แรก โดยการคำนวณนีย้งัไมไ่ดค้ำนงึถงึผลตอบแทนจาก
การนำเงนิปนัผลทีไ่ดร้บัไปลงทนุใหม ่ในรปูหุน้หรอืดอกเบีย้รบั 
 
กองเรอืของบรษิทั
 บรษิทัฯ มกีองเรอืเมือ่สิน้ป ี2551 นัน้มอียูท่ี ่44 ลำ และมขีนาดระวางบรรทกุรวมที ่1.13 ลา้นเดตเวทตนั นัน่คอื โดยเฉลีย่ 25,688 
เดตเวทตนั ตอ่ลำเรอื และมอีายเุฉลีย่กองเรอืเทา่กบั 21 ป ีดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดเ้ริม่แผนการลดอายกุองเรอื อกีทัง้การมองหาโอกาสในการเพิม่
กำลงักองเรอื โดยบรษิทัฯมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเพิม่ความแขง็แกรง่ของกองเรอืบรษิทัฯ ใหม้จีำนวน 50 ถงึ 70 ลำภายในสองสามปขีา้งหนา้ 
 โดยแผนการลดอายกุองเรอื บรษิทัฯ ไดม้กีารสัง่ตอ่เรอืใหมก่บัอูต่อ่เรอื ABG ประเทศอนิเดยี ซึง่บรษิทัฯ ไดร้ายงานรายละเอยีดไป
แลว้ในรายงานประจำป2ี550 ในธรุกจิเดนิเรอืตอ้งใชเ้งนิลงทนุสงู มลีกัษณะเฉพาะทีไ่มส่ามารถคาดเดาไดแ้ละเปลีย่นแปลงอยา่งสดุขัว้อยูต่ลอด 
เวลาทีต่อ้งตดัสนิใจซือ้สนิทรพัยน์ัน้เปน็การตดัสนิใจอนัสำคญัยิง่ทเีดยีว 
 ตอนนีบ้รษิทัฯ กำลงักา้วสูข่ัน้ตอ่ไปของแผนการลดอายกุองเรอื บรษิทัฯ วางแผนทีจ่ะขายเรอืทีเ่กา่ทีส่ดุของบรษิทัฯ จำนวน 25 ลำ 
ในชว่ง 1 หรอื 2 ปนีี ้ เมือ่สญัญาใหเ้ชา่เรอืปจัจบุนัของเรอืเหลา่นัน้หมดลง เรอืจะถกูขายและแทนดว้ยเรอืทีม่อีายนุอ้ย มขีนาดใหญก่วา่ มี
เครือ่งยนตท์ีด่กีวา่เดมิและประหยดัพลงังานกวา่ จากตลาดเรอืมอืสอง แผนการนีจ้ะเปน็ชิน้สว่นสดุทา้ยทีจ่ะตอ่ลงไปในภาพตวัตอ่ซึง่ไดเ้ริม่เมือ่
เดอืนกนัยายน 2546 ทีไ่ดเ้พิม่เรอืจำนวน 24 ลำ ในระยะเวลา 12 เดอืน และหนีไ้ดเ้พิม่ขึน้จนถงึระดบัทีบ่รษิทัฯ รูส้กึเปน็ความกงัวลในตอนนัน้ 
แตบ่รษิทัฯ สามารถชำระหนีร้ะยะเวลา 9 ป ีหมดไดใ้นเวลาเพยีง 2 ป ีและปลอดหนีใ้นวนัที ่10 ตลุาคม 2549 
 เมื่อใดที่การทดแทนกองเรือสำเร็จ เราจะรู้สึกได้ถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของบริษัทฯ ไปอีกสองถึงสามทศวรรษ เนื่องจาก  
บรษิทัฯ ไดท้ดแทนกองเรอืของบรษิทัฯ ดว้ยราคาตำ่ทีอ่ยูใ่นระดบัราคาตำ่ของอดตี 
 
ขอ้มลูเดน่ปี2551-ปแีหง่ความยอดเยีย่มและเลวรา้ย
 วกิฤตซิบัไพรม์ ไดก้ระทบเศรษฐกจิทัว่โลกและในโลกแหง่ธรุกจิเดนิเรอืเปน็สภาพทีแ่ทบหายใจไมอ่อก สิง่ทีเ่กดิขึน้ในชว่งตน้ป ี2550 
คือสภาพย่ำแย่จากปัญหาธุรกิจจำนองอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกานั้นลุกลามเป็นวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลกในช่วงกลางป ี2551 ปัญหาซับไพร์ม
ทำใหร้ะบบธนาคารของอเมรกิาเขา้สูส่ภาวะพกิาร กระจายวงกวา้งและกระทบตอ่ระบบการเงนิทัว่โลก 
 เรื่องดังกล่าวกระทบระบบธนาคารทั่วโลกส่งผลให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในทุกประเทศทั่วโลก เมื่อธนาคารในทุก
ประเทศอยู่ในสถานะไม่มั่นคง รัฐบาลทุกแห่งและธนาคารกลางเริ่มร่วมมือกันและให้ความร่วมมือในการหยุดวิกฤติดังกล่าวด้วยการลดอัตรา
ดอกเบี้ยลงถึงระดับต่ำที่สุดและร่วมกันซื้อหุ้นในธนาคารของตน เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ผลที่ตามมาก็คือทุกวันนี้ธนาคารส่วนมากถือครองโดย
รฐับาลทัง้ทางตรงและทางออ้มเพือ่เปน็หลกัประกนัความมัน่คงของเงนิฝากของประชาชน ขณะเดยีวกนัทีธ่นาคารทัง้หลายพยายามรกัษาบญัชี
งบดุลที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาซับไพร์ม ธนาคารไม่อยู่ในฐานะที่จะกลับไปสู่การปฏิบัติการด้านการให้เงินกู้ยืมในภาวะปกติได ้ บัญชี
งบดลุยงัไมแ่ขง็แรงพอทีจ่ะดำเนนิการตอ่ดว้ย “ธรุกจิตามนโยบายปกต”ิ สิง่นีม้ผีลกระทบอยา่งมากตอ่ธรุกจิ  
 เมื่อธุรกิจหลักได้รับผลกระทบ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้เริ่มชะลอตัวลงและเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างแท้จริง สิ่งนี้นำไปสู่การ
ชะลอตวัของอปุสงค ์ การคา้ขาดระบบการเงนิเนือ่งจากปญัหาของธนาคาร สง่ผลใหเ้กดิการหยดุชะงกัของกระแสการคา้เกอืบทัง้หมดและการ
รว่งหลน่ของ BDI ขอ้มลูการนำเขา้แรเ่หลก็ของประเทศจนีจากกรมศลุกากรจนี พบวา่ในป ี2551 แมจ้ะสงูกวา่ปทีีแ่ลว้ และยงัเปน็สถติใิหมท่ีน่า่
ประทบัใจที ่444 ลา้นตนัหรอืมากกวา่ปทีีแ่ลว้ถงึ 15.9% แตม่กีารชะลอตวัอยา่งมากในชว่ง 2 ถงึ 3 เดอืนสดุทา้ยของป ีในป ี2551 ผูผ้ลติเหลก็
ของจนี ไดผ้ลติเหลก็ประมาณ 500 ลา้นตนั ซึง่สงูกวา่เลก็นอ้ยเมือ่เทยีบกบัจำนวน 490 ลา้นตนั ในป ี2550 อยา่งไรกต็ามในป ี2552 โรงงาน
เหลก็ในเมอืงจนีกเ็หมอืนกบัสว่นอืน่ๆ ทัว่โลก ระบวุา่พวกเขาจะลดการผลติลง 20 ถงึ 30% ตอ่ป ี สว่นโรงงานผลติเหลก็ในประเทศญีปุ่น่ได้
ประมาณวา่ ในไตรมาสที ่1 ของป ี2552  จะมผีลผลติอยูท่ี ่21.1 ลา้นเมตตรกิตนั ซึง่เทา่กบัวา่ลดลงไปกวา่ 31.6% เมือ่เทยีบปตีอ่ป ีและลดลง 
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22% จากไตรมาสทีผ่า่นมาและเปน็ระดบัตำ่ทีส่ดุของไตรมาสที ่1 ตัง้แตป่ ี2512 เปน็ตน้มา 
 ดชันบีอลตคิ (BalticDryIndex,BDI) เมือ่สิน้ปอียูท่ี ่774 จดุ ซึง่ลดลงกวา่ 91% จากตอนตน้ปทีี ่8,891 จดุ หลงัจากทีแ่ตะระดบั
สงูสดุที ่11,793 จดุในวนัที ่20 พฤษภาคม 2551 และตำ่สดุที ่663 จดุในวนัที ่5 ธนัวาคม 2551 บรษิทัฯ คดิไมอ่อกวา่จะมอีตุสาหกรรมใดทีม่ี
ดชันทีีข่ึน้สงูทีส่ดุและรว่งลงตำ่ทีส่ดุในรอบสองทศวรรษไดใ้นชว่งเวลาเพยีง 7 เดอืนในปเีดยีวกนั คงไมม่ตีวัอยา่งการเปลีย่นแปลงในธรุกจิและ
อตุสาหกรรมใดใดทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็และโดยคาดการณไ์มไ่ด ้นอกจากความผนัผวนของ BDI อกีแลว้ ดงันัน้นกัลงทนุควรตอ้งระวงัความจรงิ
ในขอ้นีไ้วด้ว้ย 
 คา่เฉลีย่ BDI ของปนีีอ้ยูท่ี ่6,390 จดุ ลดลงเลก็นอ้ยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่ในป ี2550 ทีอ่ยูท่ี ่7,070 จดุ แตก่ย็งัไมใ่ชเ่รือ่งราว
ทั้งหมด จากอัตราที่ร่วงลงตอนปลายป ี การทำสัญญาระยะยาวกับคู่ค้าที่ดีเท่านั้น ผู้เช่ารายใหญ่หลายรายมีปัญหากับสัญญาระยะยาวและ
พยายามหลบเลีย่งการทำตามขอ้ตกลง ซึง่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบกบัชือ่เสยีงของบรษิทัเดนิเรอื มกีารฟอ้งรอ้ง ใชอ้ำนาจศาลเพือ่ใหม้เีวลามากขึน้
ที่จะต่อสู้กับข้อตกลงของตนเอง ข่าวพาดหัวหลายข่าวได้อ้างถึงการล้มละลายของหนึ่งหรือหลายบริษัทฯ ยักษ์ใหญ่ที่กลายมาเป็นเรื่องปกต ิ
และพวกเราจะไดอ้า่นขา่วเหลา่นัน้มากขึน้ในอนาคตอนัใกล ้
 กลยทุธข์องบรษิทัฯ ในการทำสญัญาระยะยาวทีร่าคาสงูทีส่มเหตสุมผลจงึเปน็สิง่ทีเ่หมาะสม รายไดต้อ่วนัตอ่ลำเรอืระหวา่งป ี2551 
สำหรับกองเรือของบริษัทฯ นั้น สะท้อนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะหลีกเลี่ยงความผันผวนของ BDI สำหรับป ี2551 บริษัทฯ มีรายได้เฉลี่ยที ่
16,489 ดอลลา่รส์หรฐั ตอ่วนัตอ่ลำเรอื ซึง่เปรยีบเทยีบกบัทีป่ระมาณไวท้ีร่ะหวา่ง 15,000 ดอลลา่รส์หรฐั ถงึ 16,000 ดอลลา่รส์หรฐั ตอ่วนัตอ่ลำ
เรอื เมือ่เปรยีบเทยีบตวัเลขนีก้บัผลประกอบการทีผ่า่นๆ มาที ่13,147 ดอลลา่รส์หรฐัตอ่วนัในป ี2550  11,387 ดอลลา่รส์หรฐัตอ่วนัในป ี2549  
14,449 ดอลลา่รส์หรฐัตอ่วนัในป ี2548 และ 13,248 ดอลลา่รส์หรฐัในป ี2547 
 
ทศิทางอตุสาหกรรมเดนิเรอืทะเล
 การปลดระวางเรอืของเรอืเอนกประสงคข์นาดเลก็นัน้ลดลงในสามไตรมาสแรกของป ี2551 และไดเ้พิม่ขึน้ในชว่งปลายป ีดว้ยจำนวน
เรอืทัง้หมด 42 ลำทีถ่กูปลดระวาง มเีรอืใหมเ่ขา้มา 97 ลำ สูก่องเรอืโลกสง่ผลใหม้เีรอืเพิม่ 55 ลำ หรอื 1.7% ของกองเรอืโลกซึง่จะทำใหม้เีรอื
ทัง้สิน้ 3,219 ลำ ในขนาดเรอืของบรษิทัฯ โดยเหตผุลทีอ่ตัราการปลดระวางเรอืลดลงจนเกอืบจะไมม่กีารปลดระวางเรอืจนถงึไตรมาสทีส่ามเปน็
เพราะความแขง็แกรง่ตอ่เนือ่งของตลาดอตัราคา่ระวางเรอื แตเ่ปน็ไปไมไ่ดท้ีจ่ะหลกีหนจีากบทสรปุทีว่า่ เรอืสว่นใหญม่อีายมุากและเมือ่อตัราคา่
ระวางเรอืรว่งลงอยา่งมากในชว่งไตรมาสสดุทา้ยของป ี2551 อตัราการปลดระวางเรอืจะเพิม่ขึน้ในอนาคตอนัใกล ้ดงัทีจ่ะเหน็ไดจ้าก มเีรอืทีถ่กู
ปลดระวางจำนวน 25 ลำในเดอืนพฤศจกิายน 2551 และเดอืนธนัวาคม 2551 มถีงึ 58 ลำ ตวัเลขการปลดระวางเรอืทีส่งูขนาดนีไ้มเ่คยปรากฏ
ใหเ้หน็ในชว่งตา่งกนัแค ่1 เดอืน สถติเิกา่คอื เดอืนหนึง่ในป ี2540 อยูท่ี ่1.7 ลา้น เดตเวทตนั ไดถ้กูปลดระวาง แตใ่นเดอืนพฤศจกิายนอยูท่ี ่2 
ลา้นเดตเวทตนั และเดอืนธนัวาคม 2551 อยูท่ี ่2.4 ลา้นเดตเวทตนั บรษิทัฯ คาดวา่ตวัเลขเหลา่นีจ้ะเพิม่ขึน้ในป ี2552 อกี เนือ่งจากปญัหา
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการหยดุชะงกัของระบบการคา้หรอืแอลซสีำหรบัทำเรอืเปน็เศษซากทีไ่ดร้บัการอนมุตัอิยา่งชา้ๆ  
 
เรอืใหมจ่ำนวนมากในปี2552
 เรอืขนาดเคปไซส์(Capesize) มเีรอื 207 ลำ หรอื 23.7% ของกองเรอืทัง้หมดจะถกูสง่มอบในป ี2552 สว่นอกี 408 ลำ หรอื 46.8% 
จะสง่มอบในป ี2553 และอกี 272 ลำ หรอื 31.2% ในป ี2554 และทีเ่หลอือกี 86 ลำ หรอื 9.9% จะถกูสง่มอบในป ี2555  ในสว่นนี ้เรอื 206 
ลำ หรอื 23.6% จะมอีายมุากกวา่ 22 ป ีในป ี2555 และดเูหมอืนจะถกูปลดระวางในระหวา่งป ี2552 ถงึ 2555  ถา้อตัราคา่ระวางเรอืยงัอยูใ่น
ระดบัตำ่เหมอืนระดบัตำ่สดุทีเ่คยเกดิขึน้มา 
 เรอืขนาดปานาแมกซ์(Panamax) มเีรอื 108 ลำ หรอื 7.2% ของกองเรอืทีม่อียูจ่ะถกูสง่มอบระหวา่งป ี2552 สว่นเรอือกี 216 ลำ หรอื 
14.4% ทำสญัญาวา่จะสง่มอบในป ี2010 อกี 165 ลำ หรอื 11% ทำสญัญาสง่มอบในป ี2554 ทีเ่หลอือกี 84 ลำ หรอื 5.6% จะถกูสง่มอบในป ี
2555 ในสว่นเรอืขนาดปานาแมกซม์ ี355 ลำ หรอื 23.7% ของกองเรอื จะมอีายมุากกวา่ 24 ป ี ในป ี2555 และดเูหมอืนจะถกูปลดระวาง
ระหวา่งป ี2552 ถงึป ี2555 ถา้อตัราคา่ระวางเรอืยงัอยูใ่นระดบัตำ่เหมอืนระดบัตำ่สดุทีเ่คยเกดิขึน้มา 
 เรอืขนาดซปูราแมกซ์(Supramax) มเีรอื 238 ลำ หรอื 13.9% ของกองเรอืทีม่จีะสง่มอบในป ี2552 อกี 335 ลำ หรอื 19.6% จะถกูสง่
มอบในป ี2553 สว่น 218 ลำ หรอื 12.7% จะสง่มอบในป ี2554 อกี 61 ลำทีเ่หลอื หรอื 3.6% จะตามมาในป ี2555 ในสว่นนี ้394 ลำ หรอื 23% 
จะมอีายมุากกวา่ 25 ป ีภายในป ี2555 ซึง่อาจจะถกูปลดระวางระหวา่งป ี2552 ถงึ 2555 ถา้อตัราคา่ระวางเรอืยงัอยูใ่นระดบัตำ่เหมอืนระดบั
ตำ่สดุทีเ่คยเกดิขึน้มา 
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 เรอืขนาดแฮนดีแ้มกซ์(Handymax) มเีรอื 220 ลำ หรอื 23.2% ของกองเรอืปจัจบุนัจะถกูสง่มอบในป ี2552 อกี 231 ลำ หรอื 24.3% 
สง่มอบในป ี2553 อกี 172 ลำ หรอื 18.1% ในป ี2554 สว่นอกี 77 ลำ หรอื 8.1% จะถกูสง่มอบในป ี2555 ในสว่นนี ้เรอื 600 ลำ หรอื 63.2% 
จะมอีาย ุเกนิ 25 ปภีายในป ี2555 และอาจทำเปน็เศษซากในระหวา่งป ี2552 ถงึ 2555 ถา้อตัราคา่ระวางเรอืยงัอยูใ่นระดบัตำ่เหมอืนระดบัตำ่
สดุทีเ่คยเกดิขึน้มา 
 เรอือเนกประสงคข์นาดเลก็(SmallHandy) มเีรอื 206 ลำ หรอื 6.4% ของกองเรอืปจัจบุนัจะถกูสง่มอบในป ี2552 อกี 157 ลำ หรอื 
4.9% จะสง่มอบในป ี2553 สว่นอกี 86 ลำ หรอื 2.7% สง่มอบในป ี2554 ทีเ่หลอือกี 18 ลำ หรอื 0.6% จะสง่มอบในป ี2555 ในสว่นนีม้เีรอื 
1,729 ลำ หรอื 53.7% จะมอีายมุากกวา่ 27 ป ีภายในป ี2555 และจะถกูทำเปน็เศษเหลก็ระหวา่งป ี2552 ถงึ 2555 ถา้อตัราคา่ระวางเรอืยงัอยู่
ในระดับต่ำเหมือนระดับต่ำสุดที่เคยเกิดขึ้นมา ด้วยความที่มีเรืออายุมากอยู่จำนวนมาก ดังนั้นอุปสงค ์ อุปทานดูจะแข็งแกร่งที่สุดในส่วนเรือ
ขนาดอเนกประสงคข์นาดเลก็นี ้ซึง่เปน็ขนาดทีบ่รษิทัฯ ดำเนนิงานอยูใ่นตลาดเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองแบบไมป่ระจำเสน้ทาง 
 
สภาพการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมเดนิเรอืทะเล
 ปจัจบุนับรษิทัฯ มเีรอือเนกประสงคข์นาดเลก็จำนวน 44 ลำ และทีส่ัง่ตอ่ใหมอ่กี 18 ลำ ซึง่ประมาณ 1.5% ของกำลงักองเรอืทีม่ี
ทัง้หมดในโลก ทำใหบ้รษิทัฯ เปน็หนึง่ในบรษิทัฯ ทีใ่หญท่ีส่ดุในสว่นนีข้องตลาด อกีทัง้เปน็หนึง่ในบรษิทัฯ ทีม่กีารสัง่ตอ่เรอืใหมม่ากทีส่ดุ และ
เนื่องจากเจ้าของเรือในกลุ่มนี้มีลักษณะกระจัดกระจายอย่างมาก แต่ชื่อของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าดังนั้นลูกค้าจะนึกถึงและ
ตอ้งการทีจ่ะใชบ้รกิารเรอือเนกประสงคข์นาดเลก็ของบรษิทัฯ กอ่นทีจ่ะไปใชบ้รกิารกบัเจา้ของเรอืรายยอ่ยอืน่ๆ 
 นอกจากนี ้ แผนของบริษัทฯ ที่จะหาเรือมาทดแทนเรือที่เก่าที่สุด 25 ลำ ของกองเรือที่มีอยู่ด้วยเรือที่อายุน้อยกว่า ใหญ่กว่า มี
เครื่องยนต์กลไกที่ดีกว่าและประหยัดมากกว่า จากตลาดเรือมือสองที่ดูเหมือนว่าจะซื้อได้ในระดับราคาที่ต่ำของประวัติศาสตร ์ ซึ่งจะทำให้
สถานะการแขง่ขนัของบรษิทัฯ ดกีวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบับรษิทัฯ อืน่ๆ ซึง่อาจซือ้เรอืมอืสองในชว่ง 4 ถงึ 5 ปทีีผ่า่นมาดว้ยราคาทีแ่พงมากจาก
อดตีทีผ่า่นมา 
 
ปญัหาทีอ่ตุสาหกรรมเดนิเรอืทะเลประสบอยู่ในปจัจบุนั
 ดว้ยตลาดคา่ระวางเรอืแตะระดบัสงูสดุตัง้แตป่ ี2547 2548 2550 และ 2551 และ รว่งลงตำ่ทีส่ดุในรอบ 2 ทศวรรษในป ี2551 บรษิทัฯ 
ทีร่อบคอบสว่นใหญซ่ึง่มหีนีอ้ยูเ่พยีงเลก็นอ้ยในบญัชงีบดลุ และมเีงนิสดจำนวนมากอยูใ่นกระเปา๋มเีกณฑท์ีจ่ะรวมตวักนัในกลุม่ธรุกจิ สิง่นีอ้าจเกดิ
ขึน้โดยการซือ้เรอืมอืสองอยา่งรอบคอบในราคาทีต่ำ่เปน็ประวตัศิาสตร ์ หรอืดว้ยการรวมบรษิทัฯ หรอืรว่มทนุ ไมว่า่จะดว้ยวธิกีารใดกต็าม การ
รวมตวัไดเ้กดิขึน้แลว้ และจะไดร้บัการตอ้นรบัเพราะวา่มนัเปน็สิง่เดยีวทีจ่ะทำใหธ้รุกจิมชีวีติชวีาขึน้สำหรบัผูม้สีว่นรว่มในอตุสาหกรรมนี ้
 ตน้ทนุการดำเนนิงาน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างป ี2551 แต่ปัจจุบันได้ลดลงอย่างมากในตลาดเดินเรือโลกทำให้บริษัทฯ เชื่อว่า 
ตน้ทนุไดผ้า่นจดุสงูสดุไปแลว้ทีไ่ตรมาส 3 คา่ซอ่มแซมในอูแ่หง้ คา่ตรวจสภาพ คา่ซอ่มบำรงุรกัษาและคา่เสบยีงและอะไหลน่ัน้สงูขึน้สำหรบัทัง้
อุตสาหกรรมระหว่างป ี2551 แต่ด้วยจำนวนเรือที่รอเข้าซ่อมบำรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานเรือได้ลดลง ค่าใช้จ่ายต่างๆจะลดลงเนื่องด้วยความ
กดดนัทางการแขง่ขนัระหวา่งอูซ่อ่มเรอืตา่งๆ ทัง้จากการซอ่มเรอืและการสรา้งเรอืใหม ่
 ราคานำ้มนัหลอ่ลืน่ยงัคงทีใ่นป ี2551 ไมม่กีารปรบัเพิม่และดว้ยความทีร่าคาโยงกบัราคานำ้มนัดบิตอ่บารเ์รลจงึอาจคาดการณไ์ดว้า่ ผู้
ผลิตจะทำตามแนวโน้มดังกล่าว มีเจ้าของเรือจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะปลดระวางเรือของพวกเขาและเรือใหม่ที่จะส่งมอบมีจำนวนน้อยลง 
การแยง่ชงิของเจา้หนา้ทีป่ระจำเรอืและลกูเรอืจงึคาดการณว์า่จะนอ้ยลง อาจจะไมส่ง่ผลใหเ้กดิการลดลงของคา่ใชจ้า่ยลกูเรอืลงอยา่งกะทนัหนั
แตก่ารเพิม่ขึน้ทีบ่อ่ยๆจะจบลงและจะลดปรมิาณลกูเรอืทีไ่มน่า่ไวว้างใจ ขาดประสบการณ ์ ไมเ่คยผา่นงานมากอ่น สิง่นีถ้อืวา่เปน็การพฒันาใน
ชว่งสองสามปทีีผ่า่นมา 
 ราคาเรอืมรีาคาสงูมากระหวา่งป ี2551 ซึง่สง่ผลใหต้อ้งจา่ยคา่เบีย้ประกนัภยัในอตัราทีส่งู เมือ่ราคาเรอืลดตำ่ลงมาในชว่งทีผ่า่นมา
เนือ่งจากการตกตำ่ในตลาดการขนสง่ทางเรอื บรษิทัฯ คาดวา่คา่เบีย้ประกนัภยัจะลดนอ้ยลงดว้ย ถงึแมว้า่จะไมไ่ดส้ดัสว่นพอดกีนักบัมลูคา่เรอื
ทีล่ดตำ่ลงกต็าม 
 ความกดดนัเกีย่วกบัการคา้ทีส่งูขึน้และความพยายามใหเ้กดิความลา่ชา้ใหน้อ้ยทีส่ดุ ไดเ้พิม่ปรมิาณงานของคนนำทางและเรอืลากเขา้
ทา่เรอืทำใหม้กีารบาดเจบ็/ตายเพิม่ขึน้ ซึง่สว่นใหญเ่ปน็การขดัแยง้กนัเองและเกดิการชกตอ่ย ขณะทีค่วามสญูเสยีและความเสยีหายของผูท้ีบ่าด
เจบ็/ตายเหลา่นี ้ไดร้บัการคุม้ครองโดยประกนัภยั และสง่ผลทำใหเ้บีย้ประกนัภยัเพิม่ขึน้ถงึแมเ้หตกุารณด์งักลา่วไมไ่ดเ้กดิขึน้กบับรษิทัฯ เนือ่งจาก
เปน็ขอ้ตกลงทีท่ำรว่มกนัของการประกนัภยัจากความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ (Protection & Indemnity (P&I) Insurance) ซึง่ถอืเปน็ลกัษณะเฉพาะ
ของอตุสาหกรรมการเดนิเรอื ทีผู่ใ้หป้ระกนัภยัทางทะเลรายใหญ่ๆ  จะแบง่ปนัคา่ใชจ้า่ยของอบุตัเิหตทุางทะเล กบัผูร้ว่มทำประกนั 



 ��รายงานประจำปี 2551  บริษัทพรีเชียสชิพปิ้งจำกัด(มหาชน)

 ทา้ยทีส่ดุ บรษิทัฯ ทีร่บัประกนัภยัทางทะเลทัง้หลายกไ็ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตกิารเงนิทีผ่า่นมาและอาจคาดไดว้า่จะเพิม่อตัราเบีย้
ประกนัขึน้เพือ่ชดเชยรายไดจ้ากการลงทนุทีล่ดตำ่ลง ตามขอ้มลูดงักลา่วบรษิทัฯ คาดวา่คา่เบีย้ประกนัภยัจะเพิม่ขึน้ แมว้า่ทางบรษิทัฯ จะมี
ระบบความปลอดภัยทางการปฏิบัติการบนเรือและลูกเรือ ของบริษัทฯ มากเพียงใดก็ตาม สำหรับป ี2551 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินเรือโดย
เฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำเรอืเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 20 จากปกีอ่น บรษิทัฯ ไมม่ตีวัเลขของอตุสาหกรรมแตบ่รษิทัฯ คาดวา่ตวัเลขนีข้องอตุสาหกรรม
จะสงูกวา่ตวัเลขของบรษิทัฯ ตามประสบการณท์ีผ่า่นมา 
 การประชมุองคก์รการเดนิเรอืทะเลสากล (IMO) ในการประชุมขององค์กรการเดินเรือทะเลสากล ได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทัน
สมยัเปน็ระยะๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในเรือ่งการปกปอ้งสิง่แวดลอ้ม คณะกรรมการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มทางทะเลของ IMO ลา่สดุ
ไดอ้นมุตักิารเปลีย่นแปลงครัง้ใหญข่องกฎ MARPOL (Annex VI) อนสุญัญาวา่ดว้ยการปอ้งกนัมลภาวะจากเรอื  ทีจ่ะลดการปลอ่ยสารทีเ่ปน็
มลภาวะออกมาจากเรอื อาณาเขตทางทะเลพเิศษสำหรบัการควบคมุสารทีป่ลอ่ยออกมาจากเรอืไดเ้พิม่ขึน้ ความตอ้งการของกฎทีว่า่ดว้ยการ
บรรทกุนำ้หนกัสนิคา้บนเรอืทีแ่นน่อนกจ็ะเขม้งวดมากขึน้ หลายๆ ประเทศยนืยนัทีจ่ะเขม้งวดเรือ่งอนสุญัญาการจดัการนำ้เสยีบนเรอืดว้ย อกี
ทั้งผลการดำเนินการจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องเงื่อนไขด้านการครองชีพของลูกเรือ นอกจากนี้การ
ตรวจสอบและการสำรวจทีเ่ขม้งวดของสมาคมจดัชัน้เรอืและรฐัเจา้ของนา่นนำ้ ทำใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ใหเ้จา้ของเรอื และเพิม่ความกดดนั
ใหผู้ค้วบคมุมากขึน้ โดยรฐัเจา้ของนา่นนำ้และสมาคมจดัชัน้เรอืกม็ปีญัหาคลา้ยคลงึกบัเจา้ของเรอืคอืขาดแรงงานจำนวนมากทีไ่ดร้บัการฝกึฝน 
 ศูนย์ฝึกบุคลากรด้านการเดินเรือและการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลด้านการเดินเรือ (Maritime TrainingCenter &Maritime

ResourceManagement) ในความพยายามที่จะลดจำนวนอุบัติภัยทางทะเลเนื่องด้วยปัญหาการขาดแคลนลูกเรือและคุณภาพของลูกเรือ 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้ศนูยฝ์กึการเดนิเรอืเตม็รปูแบบทีส่ำนกังานใหญท่ีก่รงุเทพและซึง่มเีครือ่งมอือปุกรณท์ีพ่รอ้มใชง้านในเดอืนมนีาคม 2551 ซึง่
ประกอบด้วย ห้องจำลองการเดินเรือ (Bridge Navigation Simulator) ที่ทันสมัยสำหรับการฝึกบุคคลากรทางทะเล หลักสูตรการจัดการ
ทรพัยากรบคุคลดา้นการเดนิเรอื (Maritime Resource Management) (MRM) เปน็หลกัสตูรการฝกึหดัสำหรบัเจา้หนา้ทีป่ระจำเรอื วศิวกร ผู้
ขบัเรอื และเจา้หนา้ทีป่ระจำชายฝัง่ เปา้หมายหลกักค็อืการเพิม่ความรูค้วามสามารถและเพิม่ความแขง็แกรง่ตอ่ทศันคตดิา้นบวกในเรือ่งความ
ปลอดภยัและการทำงานรว่มกนัเปน็ทมี MRM ไดร้บัการยอมรบัทัว่ไปวา่เปน็หนึง่ในกระบวนการทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะเพิม่ความรว่มมอืรว่มใจของ
ลูกเรือและลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของมนุษย ์ อีกทั้งลดความล้มเหลวของการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการ
บรหิารจดัการทรพัยากร หลกัสตูร MRM นีไ้ดร้บัการอนญุาตและจดสทิธบิตัรโดย The Swedish Club นอกจากหลกัสตูร MRM แลว้ บรษิทัฯ 
ไดจ้ดัตัง้หอ้งเรยีน การอบรมผา่นวดีโีอ Video-Based Training (VBT) และศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยคอมพวิเตอร ์Computer Based Training (CBT) 
สำหรบัลกูเรอืของบรษิทัฯ หลกัสตูรตา่งๆ จะรวม MRM, Bridge Team Management (BTM), Bridge Team Competency (BTC), Officer 
Of the Watch (OOW), Chief Mate Course (CMC), Command Course (Command), Shipboard Safety Course (SSC), Maritime 
Professional Briefing (MPB), Maritime English Training (แบง่เปน็ 5 ระดบั), Video-Based Training (VBT) and Computer-Based Training 
(CBT) เพือ่ความปลอดภยัและความมศีกัยภาพของการปฏบิตักิารทางดาดฟา้เรอืและแผนกเครือ่งยนต ์ หลกัสตูรเหลา่นีไ้ดพ้ฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง
ทำใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละวศิวกรของบรษิทัฯ ทนักบัพฒันาการลา่สดุในการปฏบิตักิารทางเรอื  
 หอ้งจำลองการเดนิเรอื (The Bridge Navigation Simulator) ไดจ้ำลองการเดนิเรอื การเขา้ทา่เรอืใหเ้หมอืนจรงิและใหเ้งือ่นไขการ
เดนิเรอืเพือ่ทีจ่ะฝกึหดัพนกังานในการทำงานรว่มกนัเปน็ทมีทีม่ปีระสทิธภิาพในการเดนิเรอืและความมศีกัยภาพของการควบคมุเรอื นบัวา่เปน็
กา้วทีส่ำคญัทีบ่รษิทัฯ จดัขึน้เพือ่ฝกึหดัพนกังานและลกูเรอืเพือ่ใหพ้วกเขาดแูลตนเองและเรอืไดด้ขีึน้ ดว้ยมมุมองทีจ่ะรบัรองความปลอดภยัของ
ลกูเรอืและเรอืโดยการปอ้งกนัอบุตัเิหตซุึง่ปน็การรกัษาสิง่แวดลอ้มไปดว้ยในตวัเอง ในสถานการณป์จัจบุนัทีท่ัว่โลกกำลงัขาดแคลนแรงงานทีไ่ด้
รบัการฝกึฝน นบัเปน็การฝกึกอ่นปฏบิตังิานจรงิมเิชน่นัน้แลว้กจ็ะไดร้บัเฉพาะเวลาทีป่ฏบิตังิานจรงิเทา่นัน้ 
 โจรสลดัเปน็สิง่ทีท่ำความสญูเสยีใหก้บัอตุสาหกรรมการเดนิเรอืมานบัศตวรรษ ในอา่วเอเดนและชายฝัง่โซมาเลยีทีซ่ึง่เรอืถกูปลน้คอ่น
ข้างบ่อย โจรสลัดอันธพาลเหล่านี้ในอดีตสามารถเปรียบเทียบได้กับอาชญากรติดอาวุธที่ออกสำรวจในอ่าวเอเดนและชายฝั่งตะวันออกของ
โซมาเลยีเพือ่จะปลน้สะดมเรอื 
 โจรสลดัมกัจะเลอืกเรอืทีบ่รรทกุสมัภาระหนกัและวิง่ไมเ่กนิ 14 นอ็ต โดยใชเ้รอืเรว็หาปลา 3 - 4 ลำทีแ่ลน่ได ้30 นอ็ต โจรสลดัมกัมเีรอื
หลกัปน็ฐานลอยนำ้ ในการออกปฏบิตักิาร พวกมนัจะขนปนืไรเฟลิและ RPGs และยงิเพือ่ขูเ่รอืใหห้ยดุ เรอืทีบ่รรทกุของหนกัและมพีืน้ทีว่า่งนอ้ย
เชน่เรอืบรรทกุนำ้มนัและเรอืขนสนิคา้เปน็เปา้หมายการปลน้ทีง่า่ย เรอืเหลา่นัน้จะโดนยดึและลกูเรอืจะถกูบงัคบัใหเ้อาเรอืเขา้ทา่ทีอ่ยูภ่ายใตก้าร
ควบคมุของโจรสลดัโซมาเลยีทีซ่ึง่เงนิคา่ไถจ่ะถกูเรยีกรอ้งจากเจา้ของเรอื โดยปกตจิะใชเ้วลาประมาณ 2 เดอืนในการเจรจาตอ่รองใหป้ลอ่ยเรอื  
 การปลน้สะดมในนา่นนำ้เปน็การกระทำทีเ่สีย่งแตใ่หผ้ลกำไร โจรสลดัไมไ่ดใ้สใ่จของทีบ่รรทกุมากนกัแตแ่คต่อ้งการเงนิคา่ไถแ่ละใช้
ลกูเรอืเปน็อำนาจตอ่รอง เมือ่เรว็ๆ นีโ้จรสลดัเขา้ยดึเรอืทีเ่ตม็ไปดว้ยอาวธุยทุโธปกรณท์างทหารและเรอืบรรทกุนำ้มนัขนาดใหญ ่ หลายชาตไิด้
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รว่มกนัเสรมิกำลงัในเขตอา่วเอเดนเพือ่ปกปอ้งการเดนิเรอืนานาชาต ิอเมรกิา แคนาดา ยโุรป จนี อนิเดยี รสัเซยีและมาเลเซยี ทัง้หมดไดร้ว่ม
มอืกนัในบรเิวณนีแ้ตด่เูหมอืนจะไมส่ามารถขดัขวางเหลา่โจรสลดัทีย่งัคงปฏบิตักิารอยา่งอกุอาจไปได ้ เปน็ทีเ่ชือ่กนัวา่เรอื 20,000 ลำไดถ้กูโจร
สลดัปลน้สะดมในแตล่ะป ีในป ี2551 ไดร้บัรายงานวา่เรอื 111 ลำโดนโจมต ีและ 42 ลำถกูยดึเรยีกคา่ไถก่วา่ 40 ลา้นเหรยีญสหรฐั เมือ่ใกลส้ิน้
ป ี2551 เหลอือกี 14 ลำยงัคงอยูใ่นกำมอืของโจรสลดั และลกูเรอืจำนวน 240 คนยงัคงตกอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของพวกมนั 
 บรษิทัฯ มเีรอืประมาณ 5-6 ลำ ทีแ่ลน่ผา่นอา่วเอเดนทกุเดอืน ขณะทีม่กีารปะทะกนักบัเรอืทีต่อ้งสงสยัวา่เปน็เรอืโจรสลดัอยูบ่า้ง โชค
ดทีีไ่มม่เีรอืลำใดถกูปลน้ บรษิทัฯ ไดข้อความชว่ยเหลอืไปยงัรฐับาลไทยและบรษิทัฯ เขา้ใจวา่กองทพัเรอืกำลงัปรกึษาเรือ่งนีก้บัเจา้ของเรอืและ
สว่นงานตา่งๆ ขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ จดัใหท้มีรกัษาความปลอดภยัใหไ้ดร้บัการฝกึฝนเพิม่เตมิเพือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บักปัตนัเรอืและลกูเรอื 
 ดา้นการเงนิ: “หากคณุอยากทราบคณุคา่ของเงนิ ลองไปหยบิยมืมาสกักอ้นส”ิ คำกลา่วดงักลา่วเปน็ของเบนจามนิ แฟรงกลนิ ผูช้าญ
ฉลาด ซึ่งเข้ากับเหตุการณ์ในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมาและในวันนี ้ บริษัทฯ เชื่อว่าสถานการณ์จะยิ่งแย่ลงก่อนที่จะดีขึ้น อย่างไรก็ด ี บริษัทฯ
สามารถจดัหาวงเงนิสำหรบัเรอืสัง่ตอ่ใหม ่ ไดเ้พยีงเสีย้ววนิาทกีอ่นทีท่กุอยา่งจะแยล่ง และนอกจากนีร้าคาทีบ่รษิทัฯ ไดย้งัเปน็ราคาทีท่ำไดแ้ค่
เพยีงในฝนั ณ ปจัจบุนันี ้ บรษิทัฯ เหน็วา่สำหรบัปทีีแ่ลว้ ในความเลวรา้ยกย็งัมสีิง่ดีๆ  อยูบ่า้ง ในสภาวะบบีคัน้ทางดา้นสภาพคลอ่ง ธนาคาร
จำนวนมากปดิการทำรายการการใหกู้ย้มื “เปา้หมาย” ของธนาคารสว่นใหญเ่ทา่ที ่ บรษิทัฯ ไดร้บัทราบมา คอื ไมท่ำอะไรเลยดกีวา่ทีจ่ะทำ
อะไรทีเ่สีย่งแมเ้พยีงเลก็นอ้ย ในความสบัสนทีเ่กดิขึน้ในไตรมาสสดุทา้ย บรษิทัฯ ไดเ้ริม่เจรจากบัธนาคารเพือ่ขอขยายระยะการเบกิถอนเงนิกู้
สำหรบัซือ้เรอืมอืสอง การเจรจาเปน็ไปอยา่งลำบาก อยา่งไรกด็บีรษิทัฯ มัน่ใจวา่ผลจะออกมาเปน็ทีน่า่พอใจ ไมเ่พยีงเพราะชือ่เสยีงอนัดขีอง  
บรษิทัฯ แตเ่ปน็เพราะความสมัพนัธอ์นัดทีีม่กีบัธนาคารตา่งๆ และการสนบัสนนุเปน็อยา่งดขีองพวกเขาดว้ย 
 
โครงการรว่มทนุ
 การดำเนนิงานของการรว่มทนุ มดีงัตอ่ไปนี ้ 
 • SouthernLPGPvtLtd.(SLPG): กระบวนการการปดิบญัชขีองการรว่มทนุนีไ้ดข้อ้ยตุแิลว้ บรษิทัฯ ไดป้ดิการขายทรพัยส์นิหลกัๆ 
ของบรษิทัฯ นีเ้ปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และคาดวา่จะปดิการขายทีเ่หลอืไดอ้ยา่งสมบรูณใ์นอนาคตอนัใกลน้ี ้
 • InternationalSeaports(Haldia)PvtLtd:ถอืเปน็การลงทนุเพยีงอยา่งเดยีวของบรษิทัฯ ในทา่เรอื คอืทา่เรอืฮลัเดยี (ประมาณ
รอ้ยละ 22.4 ของเงนิลงทนุทัง้หมดทีล่งทนุอยูภ่ายใตโ้ครงการการลงทนุ) การรว่มทนุนีม้ผีลการดำเนนิงานทีด่อียา่งตอ่เนือ่งและไดร้บัเงนิปนัผล
ที ่0.32 ลา้นเหรยีญสหรฐัในป ี2551 ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 15 ของเงนิลงทนุเริม่แรก บรษิทัฯ คาดวา่จะไดร้บัเงนิปนัผลอยา่งสมำ่เสมอและอาจจะ
มากขึน้ในอนาคต นอกจากนีม้หีุน้สว่นรายหนึง่ตอ้งการขายสดัสว่นการลงทนุ บรษิทัฯ จงึไดซ้ือ้หุน้นัน้เขา้มาเพิม่เทา่กบัรอ้ยละ 11.15 ของการ
รว่มทนุในเดอืนธนัวาคม 2551 และทำใหบ้รษิทัฯ มสีดัสว่นการลงทนุเปน็รอ้ยละ 33.55  ซึง่เทา่กบับรษิทัฯ ไดล้งทนุถอืหุน้อยูใ่นสดัสว่นทีส่ำคญั
และมคีวามหมายถา้บรษิทัฯ ตอ้งการขาย 
 
บทสรปุ
	 อปุสงค	์
 ด้วยบรรยากาศความเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ด้านการเดินเรือที่ลดลงอย่างมาก ธุรกิจในช่วง 2 ปีข้างหน้า จึงเป็นสิ่งที่น่าท้าทาย 
กลยทุธก์ารทำสญัญาระยะยาวลว่งหนา้ของบรษิทัฯ ทีผ่า่นมาจงึเปน็สิง่มคีา่ในปจัจบุนั อปุสงคท์ีห่ยดุชะงกัจากปญัหาทางดา้นการเงนิของโลก
และจะเรยีกคนืมาไดอ้กีครัง้เมือ่ความมัน่ใจกลบัมาสูร่ะบบธนาคาร และธนาคารตา่งๆ เริม่ปลอ่ยกูต้ามปกต ิ สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุคอืธนาคารตอ้ง
เปดิทำการคา้เปน็ปกต ิเหลา่นีจ้ะเปน็จดุเปลีย่นสำคญัทีน่า่จบัตามองและจะบอกวา่วฏัจกัรอปุสงคไ์ดก้ลบัมาพรอ้มกบัสิง่ทีด่ีๆ  ไดร้ออยูข่า้งหนา้ 
	 อปุทาน	
 สำหรบัผูท้ีย่งัจำไดว้า่ครัง้หลงัสดุที ่BDI อยูท่ีจ่ดุตำ่สดุเชน่ในปจัจบุนันี ้ คอืระหวา่งป ี2529 ตอนนัน้เรอืใหมต่อ้งถกูเขา้อูโ่ดยไมท่ำเงนิ
ใหแ้กเ่จา้ของเลยแมแ้ตด่อลลา่รเ์ดยีว ในเวลานัน้สญัญาเชา่ทีใ่หผ้ลตอบแทนรอ้ยละศนูย ์ ถอืเปน็เรือ่งปกตมิากกวา่ทีจ่ะถอืเปน็เรือ่งยกเวน้ สว่น
เรอือายนุอ้ยเชน่ 8 ปกีถ็กูฝากขายไว ้
 เนือ่งดว้ยความแขง็แกรง่ของอตัราคา่ระวางเรอืในชว่ง 5 ปทีีผ่า่นมา เจา้ของเรอืสว่นใหญจ่งึใชง้านเรอืเกา่ของพวกเขาตอ่ไปเกนิกวา่ที่
อายกุารใชง้านจรงิ ซึง่เมือ่มาถงึอตัราคา่ระวางปจัจบุนัทีต่กตำ่ เรอืประมาณ 25% ของกองเรอืทีม่อียูท่ัง้หมดในโลกควรตอ้งไดร้บัการปลดระวาง 
ดว้ยเงือ่นไขของตลาดในปจัจบุนั ตวัเลขนีจ้ะสงูขึน้อยา่งมากขึน้อยูก่บักำลงัความสามารถในการปลดระวางในตลาดโลก เรอืทีม่อีายนุอ้ยเทา่นัน้
ทีจ่ะไมถ่กูปลดระวางแตจ่ะถกูปลอ่ยทิง้ไว ้
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 สว่นเรอืทีก่ำหนดจะสง่มอบในอกี 4 ปขีา้งหนา้ มปีระมาณ 60% ของเรอืทีส่ัง่ตอ่ใหม ่ วกิฤตทิางการเงนิไดก้ระทบประมาณครึง่หนึง่
ของจำนวนดงักลา่วแลว้ตามการรายงานตามหนา้หนงัสอืพมิพต์า่งๆ สว่นทีเ่หลอืนัน้ขึน้กจ็ะเกดิความลา่ชา้ในการสง่มอบ 
 ทัง้หมดนีอ้าจกลา่วไดว้า่ ดา้นอปุทานมองวา่พรอ้มทีจ่ะกลบัมาสมดลุกบัดา้นอปุสงค ์ เมือ่เวลาทีธ่นาคารตา่งๆ รว่มมอืกนั อตัราคา่
ระวางเรือก็พร้อมจะวิ่งขึ้นในอนาคตอีกไม่ไกล บริษัทฯ คิดว่าป ี2552 และ 2553 จะยังคงเป็นปีที่น่าท้าทายสำหรับบริษัทฯ และที่ซึ่งแม้แต่
เจา้ของเรอืทีฉ่ลาดทีส่ดุและระมดัระวงัทีส่ดุกจ็ะไดร้บัการทดสอบ 
	 ดา้นการเงนิ	
 การระดมทนุจะเปน็หนึง่ในความทา้ทายทีส่ดุทีเ่จา้ของเรอืจะตอ้งเผชญิหนา้ระหวา่งป ี2552 และ 2553 กลา่วคอืในชว่ง 4 ปทีีผ่า่นมา 
ธนาคารทีป่ลอ่ยกูก้บับรษิทัเจา้ของเรอื ไดช้ว่ยเหลอืเจา้ของเรอืซือ้เรอืมอืสองทีม่มีลูคา่ประมาณ 140 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั แตเ่นือ่งดว้ยมลูคา่ที่
ลดลงอยา่งมากของการซือ้เหลา่นี ้เรอืมมีลูคา่หายไปกวา่ 60% จากทีเ่คยทำไวส้งูสดุในชว่งไตรมาสแรกของปจีนถงึปลายป ีทำใหเ้รอืสว่นใหญท่ี่
จำนองไวม้มีลูคา่ไมเ่ปน็ไปตามขอ้ตกลงดา้นมลูคา่สนิทรพัยแ์ละอาจทำใหธ้นาคารตา่งๆ ทีป่ลอ่ยกูเ้รยีกใหช้ำระเงนิกูค้นืกอ่นกำหนด แตถ่า้เรอื
ดังกล่าวมีสัญญาเช่าระยะยาวกับลูกค้าที่มีคุณภาพด ี ธนาคารก็อาจจะลังเลใจที่จะเรียกการผิดสัญญาเงินกู้แต่ธนาคารจะพยายามเก็บกระแส
เงนิสดจากสญัญาเชา่ดงักลา่ว เพือ่ทำใหอ้ตัราสว่นตอ่สนิทรพัยก์ลบัสูภ่าวะปกต ิ เพราะหากเรอืดงักลา่วถกูขายในตลาดซือ้ขาย ธนาคารจะพบ
ปญัหาเรือ่งราคาทีไ่มส่ามารถครอบคลมุดอกเบีย้และ/หรอืจา่ยคนืเงนิกูไ้ด ้
 นีค่อืจดุทีท่ำใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งเจา้ของเรอืและธนาคารเริม่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป หากความสมัพนัธน์ัน้ไมไ่ดส้รา้งขึน้ดว้ยรากฐาน
ที่มั่นคงแล้ว ธนาคารจะเรียกคืนเงินตามที่ได้ตกลงไว ้ ยึดและนำเรือออกประมูลด้วยราคาที่ดีที่สุดเท่าที่จะขายได้เพื่อชดเชยส่วนต่างที่หายไป
จากการใหกู้เ้งนิ สิง่นีอ้าจกระทบงบดลุของธนาคารและทำใหเ้จา้ของเรอืขาดทนุยอ่ยยบั และหากเจา้ของเรอืมกีารสัง่ตอ่เรอืใหมแ่ละไดร้บัการ
ตกลงจากธนาคารวา่จะใหกู้ย้มืเงนิ การสนบัสนนุทางการเงนิจะหายไปและปลอ่ยใหส้ญัญาตอ่เรอืใหมผ่ดิสญัญา ความกดดนัทางการเงนิจะตก
อยู่กับอู่ต่อเรือและธนาคารของอู่ต่อเรือ อุตสาหกรรมเดินเรือในปัจจุบันตระหนักว่าซับไพร์มในแบบฉบับของธุรกิจการเดินเรือจะกระทบต่อ
เจา้ของเรอื ธนาคารของเจา้ของเรอื อูต่อ่เรอื และธนาคารของอูต่อ่เรอื 
 วิกฤตการเงินที่ส่งผลต่อการเดินเรือโลกก่อให้เกิดรายงานและสิ่งตีพิมพ์จำนวนมาก ซึ่งสะท้อนมาจากเจ้าของเรือและบรรดานัก
วเิคราะหก์ารขนสง่ทัง้หลายทัว่โลกวา่การสัง่เรอืตอ่ใหมท่ีก่ำหนดจะสง่มอบในปจัจบุนัจนถงึสิน้ป ี2555 เปน็เพยีงภาพลวงตา ทัง้นีเ้พราะจำนวน
มากกวา่ครึง่ของการสัง่ตอ่เรอืใหมเ่หลา่นัน้ไดถ้กูยกเลกิ  
 
บทสง่ทา้ย
 พจิารณาจากทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ บรษิทัฯ รูส้กึวา่บรษิทัฯ จะไดร้บัโอกาสทีด่ใีนตลาดขนสง่สนิคา้แหง้เทกองแบบไมป่ระจำทีจ่ะเกดิ
ขึน้ในอนาคต และหวงัวา่จะสามารถทำตามสญัญาทีม่กีบัผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หลาย ดว้ยการเสยีสละ การทำงานหนกัของมอือาชพีทัง้
ทีส่ำนกังานและเจา้หนา้ทีป่ระจำการ บนเรอืของพเีอสแอลทกุคน 
 

ในนามคณะกรรมการ 
บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 นายคาลดิมอยนดูดนิฮาชมิ นายคชูรูคาลีวาเดยี
 กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรยีนทา่นผูถ้อืหุน้
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจำนวน 3 ทา่นไดแ้ก ่พลตำรวจโท 
เกยีรตศิกัดิ ์ประภาวตั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสพุฒัน ์ศวิะศรอีำไพ และนายธรีะ วภิชูนนิ เปน็กรรมการตรวจสอบ ซึง่นายธรีะ 
วิภูชนิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบแทนพลเรือเอก ดร. อำนาจ จันทนมัฎฐะ ซึ่งหมดวาระในวันที ่ 28 
กมุภาพนัธ ์2551 ตามมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2551 เมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ ์2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัิ
หนา้ทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ และตามขอ้กำหนดของสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกั
ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่สรปุไดด้งัตอ่ไปนี ้
 ในป ี2551 ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมำ่เสมอ เพือ่พจิารณาสอบทานงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ย และคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชภีายนอกทกุไตรมาสเพือ่รบัฟงัคำชีแ้จงเกีย่วกบัรายงานของผูส้อบบญัช ี ผลการ
ตรวจสอบงบการเงินและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการ  
จดัทำและการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีถ่กูตอ้ง เพยีงพอและเปน็ทีเ่ชือ่ถอืได ้
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาความเปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายในและสายงานบงัคบับญัชาของหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายใน เพือ่ใหห้นว่ยงานดงักลา่วมคีวามเปน็อสิระอยา่งแทจ้รงิ รวมถงึรว่มปรกึษากบัผูต้รวจสอบภายในเกีย่วกบัขอบเขตความรบัผดิชอบและ
หน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในและได้อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในป ี2551 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการ
ประเมนิความเสีย่งและกลไกการควบคมุภายในสำหรบัทกุแผนกของบรษิทัฯ ตรวจสอบดา้นการปฏบิตังิานสำหรบับางแผนก ตรวจสอบรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ และตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัรวมทัง้กฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ซึง่ไดแ้ก่
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทางภาษีอากร รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบและนำผลการตรวจสอบและคำเสนอแนะ
ตา่งๆ ไดม้กีารพดูคยุกบัเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งและผูบ้รหิารและไดร้ายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอและไมม่จีดุบกพรอ่งทีม่สีาระสำคญั 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการดำเนินการ ซึ่ง
กฎหมายหลกัทีเ่กีย่วขอ้งเหลา่นีก้ค็อื พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำกดั ประมวลรษัฎากร พระราชบญัญตัเิรอืไทย พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 ฝา่ยตรวจสอบภายในไดส้อบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง “การเปดิ
เผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2547” และหนังสือเวียนคณะกรรมการกำกับ  
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ลขที ่ กลต.จ.(ว)38/2551 เรือ่งคำแนะนำในการปฏบิตัติามมาตรา 89/12 (1) แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ของสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ผลการสอบทานพบวา่บรษิทัฯ 
มรีายการทีเ่กีย่วโยงกนัจำนวน 4 รายการ โดยเปน็รายการทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทที ่2 จำนวน 3 รายการ และเปน็รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภท
ที ่3 จำนวน 1 รายการ ตามความหมายของประกาศฉบบัดงักลา่ว คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ใชจ้า่ยคา่เบีย้ประกนัภยั และคา่ใชจ้า่ยในการซือ้พรอ้ม
ตดิตัง้รวมถงึคา่ซอ่มบำรงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศทีส่ำนกังานบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยและทีค่อนโดมเินยีมของบรษิทัยอ่ย จดัอยูใ่นรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัประเภทที ่2 ซึง่เปน็ รายการสนบัสนนุธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ ในขณะทีค่า่เชา่สำนกังานจดัอยูใ่นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทที ่3 คอื
รายการเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยร์ะยะสัน้ ซึง่รายละเอยีดของรายการดงักลา่วไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง “รายการทีเ่กีย่วโยงกนั” 
ในรายงานประจำปฉีบบันี ้ผลการสอบทานไดเ้สนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ทราบในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2552 เมือ่
วนัที ่4 กมุภาพนัธ ์2552 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็วา่รายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักลา่วมคีวามยตุธิรรม 
และเพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ 
 ในระหว่างป ี2551 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานรายการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือ
จำหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์ พ.ศ. 2547 และคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเหน็และจดัทำรายงานแสดงความเหน็เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
เพือ่ออกเสยีงลงคะแนนสนบัสนนุตอ่รายการทำสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหม ่จำนวน 3 ลำ มลูคา่ 114 ลา้นเหรยีญสหรฐั (ตามทีไ่ดร้บัการอนมุตัจิากมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที ่1/2551 เมื่อวันที ่12 กุมภาพันธ ์2551)  ส่วนรายงานจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท  
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หลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จำกดั (มหาชน) ซึง่เปน็ผูส้อบทานความสมเหตสุมผล ประโยชนข์องการทำรายการและความเปน็ธรรมของราคาและเงือ่นไข
ของรายการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสัญญาสั่งต่อเรือมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ สอดคลอ้งกบัรายงานแสดงความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
 ปกติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้รายงานการประชุมของคณะ 
กรรมการตรวจสอบซึง่ประชมุรว่มกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชภีายนอกโดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุ สามารถสง่ใหค้ณะกรรมการ 
บรษิทัฯ กอ่นการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบและรบัคำแนะนำตา่งๆ จากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารพดูคยุกบัผูต้รวจสอบภายในอยา่งสมำ่เสมอถงึประเดน็ตา่งๆ ทีผู่ต้รวจสอบภายในตรวจพบ จากการ
ตรวจสอบและมกีารจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะครัง้จะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง โดยในป ี
2551 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุตามวาระปกตจิำนวน 4 ครัง้และมกีารประชมุตามวาระพเิศษ 1 ครัง้ ในขณะทีป่ ี2550 มกีาร
ประชมุตามวาระปกตจิำนวน 4 ครัง้ และไมม่กีารประชมุตามวาระพเิศษ โดยการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นสรปุไดด้งันี ้
 
    การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด(ครัง้)

  รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ปี2551 ปี2550

   การประชมุตามวาระปกติ การประชมุตามวาระพเิศษ การประชมุตามวาระปกติ

 1. พลตำรวจโท เกียรติศักด์ิ ประภาวัต 4/4 1/1 4/4
 2. พลเรือเอก ดร.อำนาจ จันทนมัฎฐะ 1/1 - 4/4
 3. นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ 4/4 1/1 4/4
 4. นายธีระ  วิภูชนิน* 3/3 1/1 -
 
* นายธรีะ วภิชูนนิ ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่คณะกรรมการตรวจสอบแทน พลเรอืเอก ดร. อำนาจ จนัทนมฎัฐะ ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 
  
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่1/2552 เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2552 ไดม้กีารพจิารณาเรือ่งการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอก
และมมีตเิพือ่เสนอการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สำนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จำกดั เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สำหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีำหรบัป ี2552 ดงันี ้
 1. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์(ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3972)  
 2. นางสาววสิสตุา จรยิธนากร (ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3853) 
 3. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ (ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3516) 
 
 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้น ที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
บรษิทัยอ่ยไดแ้ละในกรณทีีผู่ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่ดงักลา่วไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั สำนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จำกดั มอีำนาจ
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชอีืน่ทีม่คีณุสมบตัแิละมคีวามสามารถของบรษิทั สำนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จำกดั มาปฏบิตัหินา้ทีต่รวจสอบ และแสดง
ความเหน็ตอ่งบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยแทน 
 บรษิทั สำนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จำกดั เปน็บรษิทัตรวจสอบบญัชทีีม่ชีือ่เสยีงเปน็ทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มคีวามเปน็อสิระ และม ี 
ผลการปฏบิตังิานสำหรบัปทีีผ่า่นมาเปน็ทีน่า่พงึพอใจ โดยบรษิทั สำนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จำกดั เปน็ผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ตัง้แตป่ ี2544  
 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับป ี2552 จำนวนเงินไม่เกิน 
1.90 ลา้นบาท (ป ี2551: 1.80 ลา้นบาท) แยกตา่งหากจากคา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็ ซึง่จะไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พจิารณาอนมุตั ิ
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 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบดงักลา่วขา้งตน้ ไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมของนางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑติ (ผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3970) จากบรษิทั สำนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จำกดั เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยทกุบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ
ไทยและบรษิทัยอ่ย 1 บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ ดว้ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชสีำหรบัป ี2551 จำนวน 3.45 ลา้นบาท และคาดวา่จะมี
การทำหนา้ทีต่อ่ไป ดว้ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชสีำหรบัป ี2552 จำนวนเงนิ 3.45 ลา้นบาท นอกจากนี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบยงั
ได้พิจารณาค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื่นๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชทีี่ให้กับบริษัทย่อย ด้วยจำนวนเงินไม่เกิน 0.55 ล้านบาท   
(ป ี2551 : 0.55 ลา้นบาท) 
 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของบรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) 

 
 
 
 

พล.ต.ท.เกยีรตศิกัดิ์ประภาวตั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
4 กมุภาพนัธ ์2552 
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รายงานการกำกับดูแลกิจการ

คำจำกัดความ
	 การกำกบัดแูลกจิการ	หรอื	Corporate	Governance	หมายถงึระบบทีจ่ดัใหม้โีครงสรา้งและกระบวนการของความสมัพนัธร์ะหวา่ง	
คณะกรรมการ	ฝา่ยจดัการและผูถ้อืหุน้	 เพือ่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั	นำไปสูก่ารเตบิโตและเพิม่คณุคา่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว	 โดย
คำนงึถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ประกอบ	
	 คำจำกัดความดังกล่าวในข้างต้น	 เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
บรษิทัฯ	มคีวามพยายามอยา่งยิง่ทีจ่ะผลกัดนัใหก้ารกำกบัดแูลกจิการดงักลา่วเกดิขึน้อยา่งสมบรูณภ์ายในองคก์ร		
	 บรษิทั	 พรเีชยีส	 ชพิปิง้	 จำกดั	(มหาชน)	(“บรษิทัฯ”)	 ตระหนกัดวีา่การกำกบัดแูลกจิการทีด่มีคีวามสำคญัและเปน็สิง่จำเปน็สำหรบั
การเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน	 และสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวและทางคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดทำคู่มือนโยบายการ	
กำกบัดแูลกจิการ	จรยิธรรมธรุกจิและแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีึน้	ซึง่ไดเ้ปดิเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	ภายใตห้วัขอ้	“การกำกบัดแูลกจิการ”
	 ทีผ่า่นมา	บรษิทัฯ	ไดร้บัรางวลัตา่งๆ	ในเรือ่งการกำกบัดแูลกจิการทีด่	ีดงัตอ่ไปนี	้
	 •	 ได้รับการจัดอันดับเป็น	1	 ใน	3	 บริษัทที่ดีที่สุดในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการใน

ประเทศไทยตามรายงานของ	“CLSA	ASIA	-	PACIFIC	MARKETS”	ลงวนัที	่3	กมุภาพนัธ	์2552	
	 •	 ไดร้บัการจดักลุม่ในกลุม่	“ดมีาก”	สำหรบัการกำกบัดแูลกจิการทีด่	ีในรายงานผลสำรวจการกำกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน	

ประจำป	ี2551	จากบรรษทัภบิาลแหง่ชาต	ิ	
	 •	 นายคาลิด	 ฮาชิม	 กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	 ได้รับการคัดเลือกเป็น	 “นักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด”	 ในประเทศไทยในผล

สำรวจเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการ	ในเดอืนธนัวาคม	2551	โดยนติยสาร	“Asia	Money”	
	 •	 ไดร้บัการจดัอบัดบัในปี	2550	 จากนติยสาร	 “The	Asset”	 ประเทศฮอ่งกง	 ใหเ้ปน็บรษิทัทีด่ทีีส่ดุในประเทศไทยดา้นการกำกบั	

ดแูลกจิการ	จากรายชือ่บรษิทัทีม่กีารกำกบัดแูลกจิการทีด่จีำนวน	60	บรษิทัในเอเซยี	
	 •	 ไดร้บัการจดักลุม่ในกลุม่	“ดมีาก”	สำหรบัการกำกบัดแูลกจิการทีด่	ีในรายงานผลสำรวจการกำกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน	

ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	ประจำป	ี2549		
	 •	 ไดร้บัรางวลั	“Best	Corporate	Governance	Report”	และ	“Best	Performance”	จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	ใน

งาน	“SET	Award	2006”	
	 การดำเนนิการดา้นหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ	สรปุไดเ้ปน็	5	หมวด	ภายใตห้วัขอ้ดงัตอ่ไปนี	้
	
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้มุ่งปฏิบัติในการปกป้องสิทธิของ		
ผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธ	ิ ซึ่งนโยบายสำหรับการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น	 อยู่ในส่วนของคู่มือนโยบายกำกับดูแลกิจการของ		
บรษิทัฯ	ซึง่ไดเ้ปดิเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ		
	 บรษิทัฯ	มคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเปดิเผยสารสนเทศ	วธิกีารปฏบิตัทิางบญัช	ีการใชส้ารสนเทศภายใน	และ
ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน	์ โดยคณะกรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวามซือ่สตัยส์จุรติ	 ตลอดจนตดัสนิใจดำเนนิการใดๆ	
ดว้ยความสจุรติใจและเปน็ธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญแ่ละรายยอ่ยและเพือ่ผลประโยชนโ์ดยรวม	 โดยในสว่นนโยบายและกระบวนการปกปอ้ง
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	มดีงัตอ่ไปนี	้
 1.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 
	 	 บรษิทัฯ	ไดป้รบัปรงุเอกสารประกอบการพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการบรษิทัฯ	เปน็รายบคุคล	รวมทัง้เพิม่เตมิขอ้มลูอืน่ๆ	ของกรรมการ	
บรษิทัฯ	แตล่ะทา่นในรายงานประจำปแีละเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	เพือ่พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำป	ีเพือ่ให้
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดัง		
ตอ่ไปนี	้
	 	 ประวตัขิองกรรมการเบือ้งตน้	ไดแ้ก	่ชือ่	ตำแหนง่	อาย	ุประวตักิารศกึษา	การฝกึอบรม	อาชพี	การเปน็กรรมการในบรษิทัอืน่	
ประสบการณอ์ืน่ๆ	และขอ้พพิาททางกฎหมาย	(ถา้ม)ี	
	 	 การดำรงตำแหนง่ของกรรมการ	ในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	
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	 	 วธิกีารสรรหา	(กรณพีน้จากตำแหนง่ตามวาระการดำรงตำแหนง่)	
	 	 ผลการปฏบิตังิานของกรรมการทีผ่า่นมา	เชน่	การเขา้รว่มประชมุของกรรมการ	
 1.2 พิจารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ
	 	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ	 ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ในการ
ประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำป	ีโดยไดเ้ปดิเผยแนวทาง/วธิกีารกำหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ	ในขอ้	5.5	ในรายงานนี	้		
 1.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก
	 	 บรษิทัฯ	 ไดป้ฏบิตัติามนโยบายวา่ดว้ยการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ	 ซึง่จะพจิารณาอนมุตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและได้ปรับปรุงให้ข้อมูลประกอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ	 มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	
และเพยีงพอตอ่การพจิารณาอนมุตัขิองผูถ้อืหุน้	ซึง่ขอ้มลูประกอบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอกมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี	้
	 	 ชือ่สำนกังานสอบบญัช	ี
	 	 ชือ่ผูส้อบบญัช	ี
	 	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีที่ขออนุมัติ	 โดยแยกต่างหากอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีกับค่าบริการอื่นๆ	 ที่ไม่
เกีย่วขอ้งกบัการสอบบญัช	ี
	 	 คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชสีำหรบัปทีีผ่า่นมา	
	 	 ความสมัพนัธอ์ืน่ๆ	กบับรษิทัฯ	
	 	 จำนวนปทีีเ่ปน็ผูส้อบบญัช	ี(ในกรณทีีแ่ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิ)	
	 	 การประเมนิผลงานในปทีีผ่า่นมา	
	 	 เหตผุลในการเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัช	ี(ในกรณทีีม่กีารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชคีนใหม)่	
 1.4 พิจารณานโยบายจ่ายเงินปันผล
	 	 ปัจจุบันนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	 ได้อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 เมื่อครั้งการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำป	ี
2547	และถา้มกีารเปลีย่นแปลงในอนาคตบรษิทัฯ	จะนำเสนอใหม้กีารพจิารณาอนมุตัโิดยผูถ้อืหุน้	
 1.5 พิจารณาแผนการซื้อหุ้นคืน
	 	 บริษัทฯ	 ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแผนการดำเนินการเรื่องการซื้อหุ้นคืน	 โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการ	
บรษิทัฯ	 สามารถทำการซือ้หุน้คนืได้	 โดยใหเ้ปน็ไปตามกฎขอ้บงัคบัของ	 ตลท./กลต.	 และจดัใหม้ขีอ้มลูทีถ่กูตอ้งและครบถว้นเพยีงพอตอ่การ
ตดัสนิใจ	
 1.6 การประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 บริษัทฯ	 ได้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย	์
และตลาดหลกัทรพัย	์	สำหรบัการจดัประชมุผูถ้อืหุน้	ซึง่มกีารปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี	้
	 	 •	 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำป	ี2551	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระสำหรับการประชุม	 โดย

กำหนดนโยบายและชอ่งทางการสือ่สารผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	 และประกาศผา่นทางตลาดหลกัทรพัยฯ์	 โดยผูถ้อืหุน้หรอื
กลุม่ผูถ้อืหุน้สามารถนำเสนอวาระการประชมุลว่งหนา้	เพือ่พจิารณาบรรจใุนวาระการประชมุผูถ้อืหุน้	

	 	 •	 บรษิทัฯ	 จดัทำหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้มลูทีถ่กูตอ้ง	ครบถว้นและเพยีงพอตอ่การพจิารณาของผูถ้อืหุน้	 ซึง่ถอืเปน็	
นโยบายปกติของบริษัทฯ	 โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่จะส่งถึงผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีได้
ระบถุงึจดุประสงคเ์หตผุล	และความเหน็ของกรรมการบรษิทัฯ	ประกอบในแตล่ะวาระการประชมุ	โดยบรษิทัฯ	จะไมแ่กไ้ข
วาระการประชมุถา้ไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้	

	 	 •	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยร่างหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ล่วงหน้าก่อนจัดส่งให้กับผู้ถือ
หุน้	และจะแจง้วนัประชมุผูถ้อืหุน้ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์	อยา่งนอ้ย	45	วนักอ่นวนัประชมุและทางบรษิทัฯ	ไดด้ำเนนิการจดั
สง่หนงัสอืเชญิประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้อยา่งนอ้ย	14	วนักอ่นวนัประชมุ	

	 	 •	 บริษัทฯ	 ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำป	ี ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทย	
และภาษาองักฤษ	เปน็เวลา	3	วนัตดิตอ่กนัและประมาณ	14	วนัลว่งหนา้	กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำป	ี

	 	 •	 บริษัทฯ	 จัดให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสอย่างเต็มที่ในการมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามใน
ประเดน็สงสยัตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยผูบ้รหิารและ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัประเดน็นัน้ๆ	จะเปน็ผูต้อบคำถาม	
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	 	 •	 บรษิทัฯ	ไดจ้ดัทำรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทีถ่กูตอ้ง	ครบถว้นและชดัเจนรวมถงึรายชือ่ของกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ	ใน
รายงานยังได้บันทึกข้อมูล	 คำถาม/คำตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 วิธีการลงคะแนนเสียง	 วิธีนับคะแนนเสียงและผลการลง
คะแนนเสยีง	

	 	 •	 บรษิทัฯ	 มนีโยบายจดัประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตักิรณทีีม่เีหตกุารณส์ำคญัๆ	 ทีก่ระทบตอ่การดำเนนิงานของบรษิทัฯ	
โดยจัดเอกสารประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	 เช่น	 ในป	ี2547	 กรณีซื้อเรือ		
เดนิทะเลจำนวน	15	ลำ	การทำสญัญาวา่จา้งตอ่เรอืเดนิทะเลใหมจ่ำนวน	12	ลำในป	ี2550	และจำนวน	3	ลำในป	ี2551	
เปน็ตน้	ซึง่บรษิทัฯ	ไดแ้ตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่ทำหนา้ทีเ่ปน็ทีป่รกึษาใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทัง้สามกรณ	ี

	 	 •	 บรษิทัฯ	 มกีารตดิตามและสอบทานเงนิปนัผลทีผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	 ทีย่งัไมไ่ดร้บัและพยายามตดิตอ่กบัผูถ้อืหุน้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้
ทุกคนได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ยังได้แจ้งข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ถึงวิธีการรับ
เงนิปนัผล	

	 	 ในระหวา่งป	ี2551	บรษิทัฯ	มกีารประชมุผูถ้อืหุน้ทัง้หมด	1	ครัง้	เปน็การประชมุสามญัประจำป	ีเมือ่วนัที	่27	มนีาคม	2551	ที่
โรงแรม	 อมาร	ี เอเทรยีม	 โดยกรรมการทกุทา่นเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำป	ี2551	 ซึง่รวมถงึกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ
และผู้สอบบัญชีภายนอกได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปี	 เพื่อตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีหรือการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบบญัช	ี โดยประธานในทีป่ระชมุไดอ้ธบิายเกีย่วกบัวธิกีารลงคะแนนเสยีง	 และวธินีบัคะแนนเสยีงเมือ่การประชมุเริม่ขึน้และ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะตา่งๆ	 ในแตล่ะวาระการประชมุรวมทัง้ไดบ้นัทกึมตทิีป่ระชมุและประเดน็ตา่งๆ	 ไวใ้นรายงานการประชมุอยา่งถกูตอ้งและครบ
ถ้วนแล้ว	 หลังจากนั้นบริษัทฯ	 ได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
ภายใตห้วัขอ้	“นกัลงทนุสมัพนัธ”์	ภายในระยะเวลา	14	วนัหลงัวนัประชมุ	
	
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 บรษิทัฯ	 ยงัไดต้ระหนกัและใหค้วามสำคญัถงึการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั	 ทัง้ในสว่นของการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้	 การจดั
ประชมุผูถ้อืหุน้และเพือ่เปน็การปกปอ้งสทิธขิองผูถ้อืหุน้สำหรบัเรือ่งทีเ่ปน็สาระสำคญั	โดยไดป้ฏบิตัดิงัตอ่ไปนี	้
	 •	 กำหนดวนั	 เวลาและสถานทีใ่นการประชมุผูถ้อืหุน้	 โดยคำนงึถงึความสะดวกในการเขา้รว่มประชมุของผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่

เทยีมกนั	
	 •	 กำหนดใหหุ้น้	1	หุน้	มคีะแนนเสยีง	1	เสยีง	
	 •	 อำนวยความสะดวกสำหรบัการลงคะแนนเสยีง	 ดว้ยการจดัใหม้กีารมอบฉนัทะโดยจดัแบบฟอรม์การมอบฉนัทะพรอ้มทัง้อธบิาย

ถงึขัน้ตอนวธิกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัการมอบฉนัทะและพยายามจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ภายในระยะเวลาทีม่ากพอและเทา่
ทีบ่รษิทัฯ	 สามารถกระทำไดภ้ายใตข้อ้บงัคบัตา่งๆ	 ทีเ่กีย่วขอ้ง	 คอืกอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้อยา่งนอ้ย	14	 วนั	 โดยผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่
สะดวกเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง	บรษิทัฯ	 ไดก้ำหนดใหม้ปีระธานกรรมการและ/หรอืกรรมการอสิระ	รบัมอบฉนัทะเพือ่เขา้รว่ม
ประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนในการประชมุแตล่ะครัง้	 โดยรายละเอยีดตา่งๆ	 ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุแตล่ะครัง้อยา่ง
ครบถว้น	

	 •	 กำหนดใหม้กีารลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้อยา่งนอ้ย	1	ชัว่โมง	กอ่นเริม่ประชมุผูถ้อืหุน้	เพือ่ใหม้เีวลาในการลงทะเบยีนทีเ่พยีงพอ		
	 •	 ไดจ้ดัเตรยีมบตัรลงคะแนนสำหรบัทกุวาระการประชมุ		
	 •	 ไดใ้ชร้ะบบ	Barcode	ในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีง	เพือ่อำนวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและเพือ่ความ

ถกูตอ้ง	แมน่ยำในการนบัคะแนนเสยีง	
	 •	 เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในช่องทางสื่อสารต่างๆ	

รวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ		
	 •	 เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธใินการเลอืกตัง้กรรมการ	โดยการลงคะแนนเสยีงจะใชบ้ตัรลงคะแนนเลอืกกรรมการเปน็รายบคุคล	
	 •	 ไมม่กีารเพิม่วาระการประชมุใหม	่โดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้	
	 •	 กรรมการไดเ้ปดิเผยขอ้มลูตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ	เกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้ง	
	 •	 กรรมการไดร้ายงานการถอืครองหลกัทรพัยใ์หค้ณะกรรมการบรษิทัฯ	รบัทราบเปน็ประจำ	
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	 •	 ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ที่อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ	
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน”	 ในรายงานประจำปีนี	้ ซึ่งได้อธิบายถึงลักษณะของความเกี่ยวโยงกัน	 ความสำคัญของการทำรายการ	
มลูคา่ของรายการ	และแนวโนม้การทำรายการในอนาคตและบรษิทัฯ	ไมเ่คยมกีรณไีมป่ฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ	ขอ้บงัคบั	รวมทัง้
กฎหมายตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	

	 •	 ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ	 “การดูแลเรื่อง
การใชข้อ้มลูภายใน”	ในรายงานประจำปนีีแ้ละยงัไมเ่คยมกีรณกีารใชข้อ้มลูภายในของกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารบรษิทัฯ		

	
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	 ได้แก	่ ผู้ถือหุ้น	 พนักงานและ		
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก	ไดแ้ก	่เจา้หนีก้ารคา้	คูค่า้	ลกูคา้	ชมุชน/สงัคม	ภาครฐัและหนว่ยงานอืน่ๆ	ที่
เกีย่วขอ้ง	เนือ่งจากบรษิทัฯ	ตระหนกัถงึแรงสนบัสนนุจากผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ	ในอนัทีจ่ะชว่ยสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งกำไรให้
กับบริษัทฯ	 และเป็นแรงสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของ		
บรษิทัฯ	 ซึง่รวมถงึหวัขอ้	 “กจิกรรมผูม้สีว่นไดเ้สยี”	 นโยบายและแนวทางปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีในคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิและแนวทางปฏบิตัแิละ
รวมถงึการจดัใหม้ชีอ่งทางบนเวบ็ไซตส์ำหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถใชต้ดิตอ่สือ่สารในการแสดงความคดิเหน็ตา่งๆ	 และสามารถตดิตอ่โดยตรง
กับคณะกรรมการบริษัทฯ	 ตามความประสงค	์ โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ	 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็น		
ความลบั	ถา้การรอ้งเรยีนมมีลูความจรงิ	คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะดำเนนิการเพือ่แกไ้ขตามความเหมาะสม	
	 ด้านผู้บริหาร:	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของ		
บริษัทฯ	 โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารมีโครงสร้างที่เหมาะสมและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมและค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัท		
จดทะเบยีนในประเทศไทย	 บรษิทัฯ	 เปดิโอกาสใหผู้บ้รหิารของบรษิทัฯ	 ไดท้ำงานอยา่งอสิระ	 ปราศจากการแทรกแซง	 ภายใตบ้ทบาท	 หนา้ที่
และความรบัผดิชอบ	ทีม่อบหมายโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ		
	 ดา้นพนกังาน:	บรษิทัฯ	ตระหนกัดวีา่พนกังานเปน็สว่นสำคญัของปจัจยัแหง่ความสำเรจ็อกีปจัจยัหนึง่ของการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	
จงึกำหนดวธิกีารจา้งงาน	 ความเทา่เทยีมกนัในโอกาสของการจา้งงาน	 ความมัน่คงและความกา้วหนา้ทางอาชพีและหลกัการอืน่ๆ	 ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับพนักงานและการจ้างงาน	 บริษัทฯ	 มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความชำนาญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ	 และความ
เขา้ใจในขอ้พงึปฏบิตัติา่งๆ	มาตรฐานการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง	และสนบัสนนุใหม้กีารพฒันาความรูค้วามสามารถเพือ่ใหท้นักบัการพฒันาของ
อุตสาหกรรมในอนาคตและได้อธิบายถึงการดูแลด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติการบนเรือของบริษัทฯ	 ภายใต้หัวข้อ	
“รายงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม”	ในรายงานประจำปนีี	้
	 นอกจากนี	้ บริษัทฯ	 จัดให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนสำหรับพนักงานที่สำนักงานของบริษัทฯ	 ทั้งในรูปของเงินเดือน	 โบนัส	 และ
สวัสดิการต่างๆ	 เช่น	 การเสนอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ	 ผลตอบแทนของพนักงานขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน	 หน้าที	่ และ
ความรับผิดชอบของพนักงาน	 ส่วนเพิ่มอื่นๆ/โบนัสขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน	 ผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ	 ในเรื่อง
การสรา้งแรงจงูใจระยะยาว	แมว้า่บรษิทัฯ	จะไมม่ผีลตอบแทนระยะยาวสำหรบัพนกังานในรปูของ	ESOP	เนือ่งจากบรษิทัฯ	เหน็วา่ราคาหุน้ของ		
บรษิัทฯ	 จะขึ้นอยูก่ับปจัจัยตา่งๆ	 ซึง่พนกังานไม่สามารถควบคมุไดโ้ดยตรงเช่นเดียวกบัอตัราคา่ระวางเรอืในตลาดสากล	 นอกจากนีร้าคาหุน้	
ของบริษัทฯ	 ก็ไม่ได้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่แท้จริง	 ดังนั้นบริษัทฯ	 ได้จัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานแก่พนักงานของ		
บรษิทัฯ	ในรปูของเงนิโบนสัประจำป	ีโดยพจิารณาจากผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	เปรยีบเทยีบกบัเปา้หมายทีก่ำหนดไว	้และใชเ้ปน็เกณฑใ์น
การจา่ยโบนสัประจำปแีกพ่นกังาน	
	 บรษิทัฯ	จดัใหม้กีารฝกึอบรมภายในและสง่พนกังานไปอบรม	สำหรบัพนกังานทีส่ำนกังานและลกูเรอืบนเรอื	โดยบรษิทัฯ	จะเปน็ผูร้บั
ภาระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้	 นอกจากนีบ้รษิทัฯ	 ยงัอนญุาตใหล้างานหรอืกำหนดเวลาการทำงานทีย่ดืหยุน่สำหรบัพนกังานทีต่อ้งการศกึษา
ในระดบัทีส่งูขึน้	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ไดส้ง่เสรมิการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งพนกังานดว้ยกนัและระหวา่งพนกังานกบัผูบ้รหิารบรษิทัฯ	
	 ด้านนายหน้า:	 บริษัทฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดีว่านายหน้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ	 และเป็นผู้ที่มีบทบาท
สำคัญ	 ในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 บริษัทฯ	 จึงปฏิบัติกับนายหน้าด้วยความเป็นธรรมตามเงื่อนไขการค้าที่ตกลงร่วมกัน
และคงรกัษามาตรฐานการคา้โดยทัว่ไปไว	้เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกนัในระยะยาว	
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	 ดา้นเจา้หนีเ้งนิกูย้มื:	 บรษิทัฯ	 ตระหนกัเปน็อยา่งดวีา่เจา้หนีเ้งนิกูย้มืเปน็สว่นหนึง่ของปจัจยัแหง่ความสำเรจ็ทีส่ำคญัของบรษิทัฯ	 ใน
ฐานะผูส้นบัสนนุดา้นการเงนิแกบ่รษิทัฯ	 ทีต่อ้งลงทนุในสนิทรพัยด์ว้ยเงนิลงทนุทีส่งู	 บรษิทัฯ	 ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขการกูย้มืเงนิตา่งๆ	 รวมทัง้
ปฏบิตัติามวตัถปุระสงคก์ารกูเ้งนิ	การชำระคนื	หลกัทรพัยค์ำ้ประกนัและขอ้ตกลงอืน่ๆ	ทีต่กลงรว่มกนัระหวา่งสองฝา่ย	
	 ดา้นคูค่า้:	 บรษิทัฯ	 ตระหนกัเปน็อยา่งดถีงึความสำคญัของคูค่า้ของบรษิทัฯ	 และบรษิทัฯ	 มัน่ใจวา่เงือ่นไขทางการคา้ตา่งๆ	 เปน็ไป
ดว้ยความเปน็ธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทัว่ไป	รวมทัง้การปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการคา้อยา่งเครง่ครดั	
	 ด้านลูกค้า:	 บริษัทฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 บริษัทฯ	
จงึทำการปกปอ้งผลประโยชนข์องลกูคา้	 การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้	 รวมทัง้การใหบ้รกิารทีไ่ดม้าตรฐานและการรกัษาสารสนเทศที่
เป็นความลับของลูกค้าโดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวหากไม่มีการกำหนดจากกฎหมาย	 ข้อกำหนด	 หรือได้รับการยินยอมจากผู้เป็น
เจา้ของสารสนเทศ	รวมถงึประเดน็ทางดา้นการตลาด	การกำหนดราคา	รายละเอยีดของการใหบ้รกิาร	คณุภาพและความปลอดภยั	เปน็ตน้	
	 ดา้นคูแ่ขง่:	บรษิทัฯ	ปฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่	ีไมท่ำลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาบรษิทัทีเ่ปน็
คูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยความไมส่จุรติและปราศจากขอ้มลูความจรงิ	 รวมทัง้ไมเ่ขา้ถงึสารสนเทศทีเ่ปน็ความลบัของคูแ่ขง่ดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติหรอื
ไมเ่หมาะสม	
	 ด้านชุมชนและ/หรือสังคม:	 บริษัทฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	 รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชมุชน	 และการเอาใจใสต่อ่ผลกระทบตอ่ผูท้ีอ่ยูร่อบขา้งมากกวา่ทีม่กีำหนดไวใ้นกฎหมายและพยายามเขา้ไปมสีว่นรว่มทางสงัคม	 โดยบรษิทัฯ	
ไดร้ายงานสว่นนีแ้ยกไวภ้ายใตห้วัขอ้	“รายงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม”	ในรายงานประจำปนีี	้
	 ดา้นผูอ้อกกฎระเบยีบขอ้บงัคบั:	 นอกเหนอืจากทีไ่ดก้ลา่วไวแ้ลว้ในสว่นของกฎหมายและระเบยีบเกีย่วกบัธรุกจิการเดนิเรอืซึง่บรษิทัฯ	
ตอ้งปฏบิตัติามและไดอ้ธบิายไวใ้นรายงานประจำปฉีบบันี้	 บรษิทัฯ	 ตระหนกัเปน็อยา่งดวีา่ภาครฐับาลคอืผูอ้อกกฎระเบยีบขอ้บงัคบั	 ทำหนา้ที่
ควบคมุ	เพือ่ใหก้ารดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	เปน็ไปดว้ยความยตุธิรรมและมคีวามโปรง่ใส	บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึความสำคญัของการปฏบิตัติาม
กฎ	 ระเบยีบ	 ขอ้บงัคบั	 รวมทัง้กฎหมายตา่งๆ	 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	 และไดร้วมการสอบทานการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้
บงัคบัตา่งๆ	ใหเ้ปน็หนึง่ในหนา้ทีข่องฝา่ยตรวจสอบภายใน	ซึง่มผีูต้รวจสอบภายในทีม่คีณุสมบตัเิปน็หวัหนา้ฝา่ย	โดยผูต้รวจสอบภายในไดจ้ดัทำ	
รายงานสอบทาน	 การปฏบิตัติามกฎระเบยีบตา่งๆ	 ประจำป	ี และรายงานผลโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ	 ตามรายละเอยีดทีก่ลา่วใน
หวัขอ้	“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”	ในรายงานประจำปนีี	้
	 ด้านสิ่งแวดล้อม:	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่าการดำเนินงานของธุรกิจเดินเรือถ้าขาดความรับผิดชอบแล้วอาจมีผลกระทบต่อสภาพ
แวดลอ้ม	โดยเฉพาะอยา่งยิง่มลพษิทางนำ้และ/หรอืมลพษิทางอากาศ	บรษิทัฯ	มุง่มัน่ตอ่การปกปอ้งและรกัษาสิง่แวดลอ้มและไดใ้หค้วามสำคญั
ดา้นสิง่แวดลอ้ม	 เทยีบเทา่กบัการพาณชิยแ์ละการดำเนนิธรุกจิบรษิทัฯ	 และสง่เสรมิการปฏบิตัติามนโยบายนี	้ ซึง่ไดร้ายงานสว่นนีภ้ายใตห้วัขอ้	
“รายงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม”	ในรายงานประจำปนีี	้
	
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 บรษิทัฯ	มกีารดแูลกระบวนการเปดิเผยขอ้มลูสำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ	 อยา่งเขม้งวด	ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลู
ทางการเงินและรายงานอื่นๆ	 โดยข้อมูลจะต้องเปิดเผยอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	 โปร่งใส	 โดยผ่านช่องทางที่ถูกต้องและผู้ใช้ข้อมูล	
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนัและมคีวามนา่เชือ่ถอื																																																																				
 4.1 รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน	
รายงานประจำป	ีโดยมกีารนำเสนอรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ	ตอ่รายงานทางการเงนิควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตและงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ในรายงานประจำปนีี	้
 4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	 ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน	 เมือ่วนัที	่15	 พฤศจกิายน	2550	 เพือ่ทำหนา้ที่
ดูแลเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 โดยการนำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ	 ข้อแนะนำและความเห็นของ		
คณะกรรมการบริษัทฯ	 เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ
พจิารณาคา่ตอบแทน	เชน่	รายชือ่สมาชกิ	คณุสมบตั	ิบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและหลกัเกณฑก์ารกำหนดคา่ตอบแทนไดเ้ปดิเผยขอ้มลูบน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	และเปดิเผยภายใตห้วัขอ้	“โครงสรา้งการจดัการ”	ในรายงานประจำปนีี	้
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	 	 ในป	ี2551	 และป	ี2550	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	 เป็นจำนวนที่กำหนดเป็นรายป	ี ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่
ประชมุผูถ้อืหุน้	ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี	้
	

(หนว่ย:	ลา้นบาท)	

 
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง

 จำนวนเงิน

   2551 2550
	
	 1	 พลเรือเอก	ดร.อำนาจ	จันทนมัฎฐะ	****	 ประธานกรรมการบริษัทฯ	 1.25	 1.38
	 2	 นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 กรรมการผู้จัดการ	 0.55	 0.50
	 3	 นายมูนีร	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 กรรมการบริหาร	 0.55	 0.50
	 4	 นายคูชรู	คาลี	วาเดีย	 กรรมการบริหาร	 0.55	 0.50
	 5	 นายไจปาล	มันสุขานี	**	 กรรมการ	 0.55	 0.50
	 6	 พลตำรวจโท	เกียรติศักด์ิ	ประภาวัต	***	 กรรมการอิสระ	 0.95	 0.88
	 7	 นายชีระ		ภาณุพงศ์	 กรรมการอิสระ	 0.55	 0.50
	 8	 นายธีระ		วิภูชนิน	****	 กรรมการอิสระ	 0.70	 0.50
	 9	 นายสุพัฒน์		ศิวะศรีอำไพ	*	 กรรมการอิสระ	 0.75	 0.69
	 10	 นางสาวนิชิต้า	ชาห์	 กรรมการ	 0.55	 0.50
	 11	 นายกิริต		ชาห์		 กรรมการ	 0.55	 0.33
	 12	 นายปีเต้อร์		เฟ็ดเดอร์เซ่น		 กรรมการอิสระ	 0.55	 0.33
  รวม  8.05 7.11
	
*	 รวมคา่ตอบแทนจากการเปน็กรรมการตรวจสอบไวด้ว้ย	
**	 ทำหนา้ทีบ่รหิารและทำงานเตม็เวลาเหมอืนพนกังานในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ	
***	 รวมคา่ตอบแทนจากการเปน็ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไวด้ว้ย	
****	 รวมคา่ตอบแทนจากการเปน็กรรมการตรวจสอบโดยเปน็คา่ตอบแทนตามสดัสว่นจากจำนวนเตม็ป	ี สำหรบัคา่ตอบแทนของนายธรีะ	

วภิชูนนิ	รวมคา่ตอบแทนจากการเปน็กรรมการตรวจสอบบางสว่นของปเีนือ่งจากนายธรีะ	วภิชูนนิ	ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่
คณะกรรมการตรวจสอบแทนพลเรอืเอก	 ดร.อำนาจ	 จนัทนมฎัฐะ	 ซึง่หมดวาระในวนัที	่28	 กมุภาพนัธ	์2551	 ตามมตขิองทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่1/2551	เมือ่วนัที	่12	กมุภาพนัธ	์2551		

	
	 สำหรบัคา่ตอบแทนของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารประกอบดว้ยเงนิเดอืน	 โบนสั	และอืน่ๆ	 เชน่	คา่ภาษเีงนิได	้คา่เชา่บา้น	ซึง่ใน
ระหวา่งป	ี2551	และป	ี2550	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	ไดจ้า่ยคา่ตอบแทนใหก้รรมการบรหิารและผูบ้รหิารดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี	้
	

(หนว่ย:	ลา้นบาท)	

 
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง

 จำนวนเงิน

   2551 2550
	
	 1	 นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 กรรมการผู้จัดการ	 20.52	 16.96
	 2	 นายมูนีร	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 กรรมการ	(การพาณิชย์)	 16.67	 14.36
	 3	 นายคูชรู	คาลี	วาเดีย	 กรรมการ	(การเงิน)	 15.16	 13.02
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(หนว่ย:	ลา้นบาท)	

 
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง

 จำนวนเงิน

   2551 2550

	 4	 นายไจปาล	มันสุขานี	 กรรมการ	
	 	 	 (ทำงานเต็มเวลาในบริษัทย่อยของบริษัทฯ)	 14.06	 12.48
	 5	 นายชีลาล	โกปินาธาน	 ผู้อำนวยการ	(การพาณิชย์)	 8.42	 7.34
	 6	 นายโคคา	เวนคาตารามานา	สุดาการ์	 ผู้อำนวยการ	(บริหารกองเรือ)	 7.46	 7.01
	 7	 นายโกดาการาจีททิล	มูราล่ี	เมนนอน	 ผู้อำนวยการ	(ด้านเทคนิค)	 7.18	 6.55
	 8	 นายนีลากันตัน	วาสุเดวัน	 ผู้อำนวยการ	(การจัดการความเส่ียง)	 7.06	 6.15
	 9	 นายสตีเฟน	โคลา	 ผู้อำนวยการ	
	 	 	 (บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ		 5.22	 4.83
	 10	 นายกามาล	กุมาร	ดู	 ผู้อำนวยการ	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	 6.10	 5.36
	 11	 นางสาวสมปรารถนา		เทพนภาเพลิน	 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	(การเงินและบัญชี)	
	 	 	 และเลขานุการบริษัท	 3.63	 2.94
	 12	 นายกิรัน	กิสซารินาท	ไวดี	 ผู้จัดการอาวุโส	(บัญชีและ	MIS)	 4.62	 3.94
	 13	 นายย่ิงยง	กังแฮ	 ผู้จัดการอาวุโส	(การเงินและบัญชี)	 2.77	 2.35
  รวม  118.87 103.29
	
	 การเทียบเคียงค่าตอบแทน	 ประธานกรรมการ	 กรรมการ	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 กรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร	
ระหวา่งบรษิทัฯ	กบัคา่เฉลีย่ของกลุม่บรษิทัทัว่ไปและคา่เฉลีย่ของกลุม่ธรุกจิบรกิารและขนสง่	มดีงัรายละเอยีดขา้งลา่งนี	้
	

(หนว่ย:	พนับาท	ตอ่คน	ตอ่ป)ี	

   ** บริษัทจดทะเบียน

 
รายการ

 *พีเอสแอล บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มขนส่ง บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด
   และโลจิสติกส์

  2551 2550 ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด
	
ประธานกรรมการ	 1,200.00	 1,190.00	 1,179.14	 20.00	 3,360.00	 1,001.15	 4.00	 11,811.83
กรรมการบริษัทฯ	 550.00	 469.70	 548.92	 26.43	 1,888.49	 566.87	 10.46	 6,474.75
ผู้บริหารบริษัทฯ	 9,143.85	 7,945.38	 3,407.14	 947.27	 8,509.17	 3,367.44	 22.86	 20,666.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ***	 400.00	 375.00	 617.90	 150.00	 1,600.00	 269.64	 10.00	 3,500.00
กรรมการตรวจสอบ***	 200.00	 190.00	 330.76	 75.00	 980.30	 177.81	 20.00	 1,400.00
รวม 11,493.85 10,170.08 6,083.86 1,218.70 16,337.96 5,382.91 67.32 43,862.58
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	 	 (หนว่ย:	พนับาท	ตอ่คน	ตอ่ป)ี	

   ** บริษัทจดทะเบียน

   บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาด บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่มี
 

รายการ
 *พีเอสแอล รายได้ต่อปี ตั้งแต่  กำไร/ขาดทุนสุทธิต่อปี ตั้งแต่

   5,000 ล้านบาท ถึง 1,000 ล้านบาท ถึง
   10,000 ล้านบาท 10,000 ล้านบาท

  2551 2550 ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด

ประธานกรรมการ	 1,200.00	 1,190.00	 1,035.60	 4.00	 3,849.09	 1,918.88	 120.00	 7,000.00
กรรมการบริษัทฯ	 550.00	 469.70	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 N.A.
ผู้บริหารบริษัทฯ	 9,143.85	 7,945.38	 4,192.82	 314.19	 16,011.45	 6,433.97	 314.19	 16,011.45
ประธานกรรมการตรวจสอบ***	 400.00	 375.00	 312.14	 10.00	 1,215.00	 517.82	 10.00	 3,500.00
กรรมการตรวจสอบ***	 200.00	 190.00	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 N.A.
รวม 11,493.85 10,170.08 5,540.59 328.19 21,075.54 8,870.67 444.19 26,511.45

	
*	 เปน็คา่ตอบแทนทีบ่รษิทัฯ	จา่ยในแตล่ะป	ี
**	 ข้อมูลจากรายงานค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน	 สำหรับป	ี 2550	 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์		

แหง่ประเทศไทย	
***	 คา่ตอบแทนเฉพาะในสว่นของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	
N.A.	 ไมม่ขีอ้มลู	
	
 4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	 ใหค้วามสำคญัตอ่การเปดิเผยขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง	 ครบถว้น	 โปรง่ใส	 ทัง้รายงานขอ้มลูทางการเงนิ	
และขอ้มลูทัว่ไป	 ตลอดจนขอ้มลูสำคญัทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ	 โดยไดเ้ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารตา่งๆ	 ดงักลา่ว	 เพือ่ให	้	
ผูล้งทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ	โดยผา่นชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูตา่งๆ	ของตลาดหลกัทรพัยฯ์	เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	จดหมายแจง้ขา่ว	และ
จากการติดต่อกับกรรมการผู้จัดการ	 ซึ่งบริษัทฯ	 ให้ความสำคัญต่อผู้ลงทุน	 ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการ
บรกิารนกัลงทนุดว้ย	 บรษิทัฯ	 ไดก้ำหนดบคุคลเพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารสำหรบัผูล้งทนุ	 ผูถ้อืหุน้	 นกัวเิคราะหแ์ละประชาชนทัว่ไป	 ซึง่มรีาย
ละเอยีดดงันี	้
	
	 	 คณุคาลดิ	มอยนดูดนิ	ฮาชมิ	 กรรมการผูจ้ดัการ	(นายคาลดิ	ฮาชมิ	กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ	ไดร้บัการคดัเลอืกเปน็	

“นกัลงทนุสมัพนัธท์ีด่ทีีส่ดุ”	 ในประเทศไทยในผลสำรวจเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการ	 ใน
เดอืนธนัวาคม	2551	จากนติยสาร	“Asia	Money”)	

	 	 	 โทรศพัท	์66	2696	8801	อเีมล	์kh@preciousshipping.com	
	 	 คณุคชูร	ูคาล	ีวาเดยี			 กรรมการบรหิาร	
	 	 	 โทรศพัท	์66	2696	8836		อเีมล	์kw@preciousshipping.com	
	 	 คณุณชิา	หวงัศภุผล	 เจา้หนา้ทีฝ่า่ยประชาสมัพนัธ	์
	 	 	 โทรศพัท	์66	2696	8820		อเีมล	์corp@preciousshipping.com	
	 	 คณุสมปรารถนา	เทพนภาเพลนิ	 ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการ	(การเงนิและบญัช)ี	และเลขานกุารบรษิทัฯ	
	 	 	 โทรศพัท	์66	2696	8856		อเีมล	์som@preciousshipping.com	
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	 	 บรษิทัฯ	 ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธต์า่งๆ	 มากมาย	 โดยมกีรรมการผูจ้ดัการไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม	 ซึง่รายละเอยีดของ
กจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธใ์นชว่งสามปทีีผ่า่นมา	มดีงันี	้
	
 

ปี / จำนวนครั้ง
 พบปะกับ พบปะกับ การนำเสนอ การให้สัมภาษณ์แก่ 

รวม  นักวิเคราะห์ นักลงทุน (Presentations)  หนังสือพิมพ์และทีวี
	
	 2551	 62	 33	 14	 3	 112
	 2550	 76	 39	 14	 1	 130
	 2549	 37	 33	 10	 3	 83
	 	 	
	
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 จำนวนของกรรมการในคณะกรรมการบรษิทัฯ	 มสีดัสว่นทีส่มัพนัธแ์ละเหมาะสมกบัขนาดของกจิการและความซบัซอ้นทางธรุกจิ
ของบรษิทัฯ	 ซึง่ในปจัจบุนัคณะกรรมการบรษิทัฯ	 มจีำนวน	12	 ทา่น	 ประกอบดว้ยกรรมการบรหิาร	3	 ทา่น	 กรรมการ	1	 ทา่น	 ซึง่ทำหนา้ที่
บรหิารและไดป้ฏบิตังิานเตม็เวลาเหมอืนพนกังานประจำในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ	กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ปน็กรรมการบรหิาร	2	ทา่น	และกรรมการ
อสิระ	6	ทา่น	(เทา่กบักึง่หนึง่ของกรรมการบรษิทัฯ	ทัง้คณะ)	และมคีณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระทัง้หมด		
 คำจำกัดความ
  กรรมการบรหิาร(ExecutiveDirector)
	 	 คอื	กรรมการทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการเตม็เวลาของบรษิทัฯ	และไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืนเปน็ประจำจากบรษิทัฯ	
ในรปูของเงนิเดอืนหรอืผลตอบแทนอืน่ๆ	ทีเ่ทยีบเทา่	
  กรรมการอสิระ(IndependentDirector)
	 	 คอื	 กรรมการทีเ่ปน็อสิระจากฝา่ยบรหิารจดัการ	 ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิหรอืกจิกรรมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งและไมม่หีนา้ทีใ่นการ
บรหิารจดัการในบรษิทัฯ	 และหรอืบรษิทัยอ่ย	 ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องบรษิทัฯ	 และ/หรอืผูถ้อืหุน้	 บรษิทัฯ	 ไดก้ำหนดคณุสมบตัิ
ของกรรมการอิสระ	 ตามกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย	์ซึง่คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทัฯ	ไดแ้ก	่
	 	 ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ	1	 ของทนุชำระแลว้ของบรษิทัฯ	 บรษิทัในเครอื	 บรษิทัรว่ม	 หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง	 ทัง้นีใ้หน้บัรวมหุน้ทีถ่อื	
โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย	
	 	 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ	 บริษัทในเครือ	 บริษัทร่วม	 บริษัทที่เกี่ยวข้อง	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ	่	
ของบรษิทัฯ	
	 	 เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย	์ รวมถงึไมม่ผีลประโยชนห์รอืสว่นไดส้ว่นเสยีไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม	 ทัง้ในการบรหิารดา้นการเงนิและการบรหิารงานของ		
บรษิทัฯ	บรษิทัในเครอื	บรษิทัรว่ม	บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง	หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ	
	 	 เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร	 ผู้บริหาร			
ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อีำนาจควบคมุของบรษิทัฯ	
	 	 เปน็กรรมการทีไ่มไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เปน็ตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษิทัฯ	 ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่	
เปน็ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ	
	 	 สามารถปฏบิตัหินา้ทีแ่สดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	 โดย
ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของกรรมการบรหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ	รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินทิของบคุคลดงักลา่ว	
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 คำนิยามของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 	 ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ความหมายจะรวมถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 ในระดับที่ทำให้กรรมการอิสระไม่สามารถทำ
หนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระหรอืคลอ่งตวั	เชน่	คูค่า้	ลกูคา้	เจา้หนี	้ลกูหนี	้หรอืผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางธรุกจิอยา่งมนียัสำคญั	เปน็ตน้	
 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ
	 	 สามารถเขา้ถงึสารสนเทศทางการเงนิและทางธรุกจิอืน่อยา่งเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีข่องตนไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล	
	 	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกครั้ง	 รวมทั้งตั้งประเด็นคำถามในที่ประชุมเพื่อให้มั่นใจว่า		
ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ของบรษิทัฯ	ไดร้บัความคุม้ครองและเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่	บรษิทัฯ	มกีารปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่	ี
	 	 มคีวามสามารถและเตม็ใจทีจ่ะเรยีนรูธ้รุกจิของบรษิทัฯ	 พรอ้มทีจ่ะแสดงความเหน็อยา่งเปน็อสิระ	 ตลอดจนอทุศิเวลาและทุม่เท
ความสนใจทีจ่ำเปน็ใหก้บับรษิทัฯ	
	 	 จดัใหม้กีารประชมุกรรมการอสิระเปน็ประจำและหาโอกาสเพือ่พดูคยุในประเดน็การจดัการธรุกจิกบัผูบ้รหิาร	
	 	 จดัทำหนงัสอืยนืยนัถงึความเปน็อสิระในวนัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่กรรมการอสิระและทกุๆ	 ป	ี ภายหลงัทีไ่ดร้บัการ
แตง่ตัง้ในกรณทีีถ่กูรอ้งขอ	
	 	 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่าวาระที่กำหนด	 อย่างไรก็ตาม	
เป็นการยากที่จะค้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอิสระ	 คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในธุรกิจของบริษัทฯ	
อกีทัง้ในปจัจบุนั	 ยงัคงไมม่กีฎขอ้บงัคบัใดๆ	 ทีก่ำหนดเกีย่วกบัจำนวนครัง้ของการดำรงตำแหนง่ของกรรมการอสิระบรษิทัฯ	 จงึไมไ่ดก้ำหนด
จำนวนครัง้ของการดำรงตำแหนง่กรรมการอสิระ	
 คณะกรรมการอื่นๆ 
	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	 ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึง่ถอืเปน็สว่นหนึง่ของนโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ	
โดยรายละเอยีดของสมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ตลอดจนหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบไดก้ลา่วไวภ้ายใตห้วัขอ้	 “โครงสรา้งการจดัการ	
และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ”	ในรายงานประจำปนีี	้
	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เมื่อวันที	่ 15	 พฤศจิกายน	2550	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะ
กรรมการสรรหา	ทัง้นีร้ายละเอยีดของคณะกรรมการทัง้สองชดุ	เชน่	รายชือ่	จำนวนสมาชกิ	คณุสมบตั	ิบทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ	ได้
เปดิเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	และภายใตห้วัขอ้	“โครงสรา้งการจดัการ”	ในรายงานประจำปนีี	้
 การรวมหรือแยกตำแหน่ง
	 	 ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ	 เปน็กรรมการอสิระตามความหมายของตลาดหลกัทรพัยฯ์	 และไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ	 กบัฝา่ย
บรหิาร	 อกีทัง้ประธานกรรมการไมเ่ปน็บคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการและไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ	 กบักรรมการผูจ้ดัการ	 ทัง้นีเ้พือ่เปน็การ
แบง่แยกหนา้ที	่ระหวา่งการกำหนดนโยบายและการบรหิารนโยบายทีก่ำหนดไว	้
 5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ภาวะผูน้ำและวสิยัทศัน์
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ	 ไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไวแ้ละเปน็ผูท้ีม่บีทบาทสำคญัในการกำหนดภารกจิ	 วสิยัทศัน	์ คณุคา่ขององคก์ร	 แผนกลยทุธ	์ การดำเนนิธรุกจิ	 การกำหนดอำนาจ
หน้าที	่ การบริหารที่มีประสิทธิภาพและการจัดการดำเนินงานของบริษัทฯ	 รวมถึงการกำกับดูแลกิจการขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค	์
และใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของบรษิทัฯ	และใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งๆ	 โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	ประกอบดว้ยผูม้คีวามรู	้ ความสามารถ	
ประสบการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ	และมคีณุสมบตัทิีจ่ะปฏบิตังิานไดต้ามหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ	โดยยดึถอืมาตรฐานสงูสดุของหลกัจรรยาบรรณ
ทางธรุกจิ	
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้พิจารณากำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ	 อย่างชัดเจน			
ดงัรายละเอยีดในหวัขอ้	“โครงสรา้งการจดัการ”	ในรายงานประจำปนีี	้
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  นโยบายเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการ
	 	 บรษิทัฯ	 ตระหนกัถงึความสำคญัและความจำเปน็ตอ่การดำเนนิธรุกจิใหม้กีารเจรญิเตบิโตและเพิม่มลูคา่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว	
คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการขึ้น	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นและเสริมสร้าง			
การกำกับดูแลกิจการโดยรวมถึงการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ	 การให้ความสำคัญต่อความเพียงพอของระบบ			
การควบคมุและการตรวจสอบภายใน	 การกำกบัดแูลฝา่ยบรหิารใหด้ำเนนิการตามนโยบายอยา่งมปีระสทิธภิาพ	 เพือ่ประโยชนใ์นระยะยาวของ		
ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายด้วยความโปร่งใส	 และจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีและได้จัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น	
อยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษรและประกาศใหพ้นกังานในทกุระดบัชัน้ไดร้บัทราบ	 ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ยของบรษิทัฯ	 ไดม้คีวามตระหนกั	
และใหค้วามสำคญัดา้นการกำกบัดแูลกจิการทีด่	ีรวมทัง้ไดเ้ปดิเผยนโยบายดงักลา่วไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ		
	 	 คูม่อืนโยบายการกำกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ	ครอบคลมุหลกัสำคญั	5	สว่นดงัตอ่ไปนี	้
	 	 1.	 สทิธแิละความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี	
	 	 2.	 โครงสรา้ง	บทบาท	หนา้ที	่ความรบัผดิชอบและความเปน็อสิระของคณะกรรมการบรษิทัฯ	
	 	 3.	 การเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส	
	 	 4.	 การควบคมุและการบรหิารความเสีย่ง	
	 	 5.	 จรยิธรรมธรุกจิ	
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ยังกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	 รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือ
นโยบายดงักลา่วเปน็ประจำทกุป	ีโดยเริม่ถอืปฏบิตัติัง้แตป่	ี2550	เปน็ตน้มา	ทัง้นีเ้พือ่ใหคู้ม่อืนโยบายการกำกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ	ไดม้กีาร	
ปรบัปรงุใหม้คีวามทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณป์จัจบุนั	
	 	 บรษิทัฯ	ภมูใิจทีจ่ะรายงานวา่	นายคาลดิ	ฮาชมิ	กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ	ไดร้บัรางวลั	”ผูบ้รหิารทีด่ทีีส่ดุ”	ในประเทศไทย
จากรางวลั	“บรษิทัและผูบ้รหิารทีจ่ดัการทีด่ทีีส่ดุ”	โดยสถาบนัของ	Asia	Money	ซึง่มกีารรายงานในเดอืนธนัวาคม	2551	
  จรยิธรรมธรุกจิ
	 	 บรษิทัฯ	 ไดอ้อกประกาศขอ้พงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของกรรมการ	 ผูบ้รหิารและพนกังาน	 เพือ่ยดึถอืเปน็แนวทางในการ	
ปฏบิตัหินา้ทีใ่หป้ระสบผลสำเรจ็ตามภารกจิของบรษิทัฯ	ดว้ยความโปรง่ใส	ซือ่สตัย	์สจุรติและเทีย่งธรรม	และบรษิทัฯ	ไดเ้ปดิเผยรายละเอยีดนี	้
ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ		
  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
	 	 เพือ่เปน็การปอ้งกนัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน	์คณะกรรมการบรษิทัฯ	และคณะกรรมการตรวจสอบจงึไดด้แูล	
อย่างรอบคอบ	 เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจจะก่อให้เกิด	
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์วอ้ยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษร	ดงันี	้
  รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
	 	 คณะกรรมการทราบเป็นอย่างดีถึงรายการที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 และได้
พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง	 รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 อีกทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย/แนวทางของบริษัทฯ	 โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคล
ภายนอก	(Arms-Length	Basis)	 เปน็ไปโดยปกตมิาตรฐานทางการคา้ทัว่ไปและไดเ้ปดิเผยรายละเอยีดมลูคา่รายการ	 คูส่ญัญา	 เหตผุล/ความ
จำเปน็ไวใ้นรายงานประจำปแีละแบบ	56-1	อยา่งครบถว้นแลว้	
	 	 อกีทัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	 และฝา่ยตรวจสอบภายในมกีารวางแผนงานตรวจสอบเรือ่งการทำรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	
ทางผลประโยชน	์โดยจดัใหม้กีารบรรจเุรือ่งดงักลา่วไวใ้นแผนการตรวจสอบภายในเปน็ประจำทกุป	ีสำหรบัป	ี2551	ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจ
สอบรายการดงักลา่วและไดร้ายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ	เมือ่การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที	่1/2552	ในเดอืนมกราคม	2552	
พบว่าบริษัทฯ	 มีนโยบายการอนุมัติรายการเพื่อป้องกันการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยรายการที่บริษัทฯ	 มีอยู่ใน
ปจัจบุนั	เปน็รายการทีม่คีวามจำเปน็ตอ่การดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	และเปน็ไปตามมาตรฐานทางการคา้การแขง่ขนัโดยทัว่ไป	โดยยดึถอืราคา
ตลาดเปน็สำคญัและเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ	รวมทัง้ไดม้กีารเปดิเผยขอ้มลูดงักลา่วในรายงานประจำปอียา่งเพยีงพอแลว้	
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	 	 นอกจากนี	้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
เรื่อง	 “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	(ฉบับที	่2)	 พ.ศ.	2547”	 และหนังสือเวียนเลขที	่
กลต.จ.	(ว)38/2551	 เรือ่งคำแนะนำในการปฏบิตัติามมาตรา	89/12	(1)	แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์(ฉบบัที	่4)	พ.ศ.	
2551	ของสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์และรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ	แลว้	ซึง่คณะ		
กรรมการบรษิทัฯ	เหน็วา่รายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ	เปน็รายการทีเ่หมาะสม	และเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ	
  ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน
	 	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
จึงได้กำหนดอำนาจ	 หน้าที	่ ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน	 ผู้บริหาร	 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	 มีการควบคุมดูแลการใช	้	
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ	 เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิทัฯ	 และมกีารแบง่แยกหนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน	ผูต้ดิตามควบคมุและประเมนิผลออกจากกนั	
เพือ่รกัษาไวซ้ึง่การถว่งดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม	นอกจากนี	้ยงัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการเงนิและบญัช	ี
โดยบรษิทัฯ	ไดจ้ดัใหม้รีะบบรายงานทีช่ดัเจนและเพยีงพอเสนอผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ	
	 	 บริษัทฯ	 มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก	 และกิจกรรมการทางการเงินที่สำคัญ		
ของบริษัทฯ	 ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย	 และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	 โดยฝา่ยตรวจสอบภายในมกีารตรวจสอบการปฏบิตังิานแตล่ะแผนกและรายงานผล
ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในมคีวามเปน็อสิระจากผูบ้รหิาร	
	 	 สำหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญช	ี บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจน	 และเพียงพอ	 เสนอ		
ผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ	ทัง้นีเ้พือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี	้
	 	 1.	 เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิทัฯ	
	 	 2.	 เพือ่ความถกูตอ้ง	เชือ่ถอืไดแ้ละทนัเวลาของรายงานทางการเงนิ	
	 	 3.	 เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของบรษิทัฯ	เปน็ไปตามกฎระเบยีบ	ขอ้บงัคบั	รวมทัง้กฎหมายตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหาร	
ความเสี่ยงขององค์กร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	 ให้ดำเนินไปอย่างรัดกุม	 มีประสิทธิภาพ	
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์	 ทางคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้กำหนดและเปิดเผยนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	และในหวัขอ้	“การควบคมุภายใน”	ในรายงานประจำปนีี	้
 5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มกีารประชมุโดยปกตเิปน็ประจำทกุไตรมาส	(ยกเวน้ในไตรมาสแรกทีอ่าจจะมกีารประชมุคณะกรรมการ										
2	 ครัง้)	 และมกีารประชมุพเิศษเพิม่ตามความจำเปน็	 โดยมกีารกำหนดวาระการประชมุอยา่งชดัเจน	 ลว่งหนา้และมวีาระพจิารณาตดิตามผล
การดำเนนิงานเปน็ประจำ	 โดยเลขานกุารบรษิทัฯ	 ไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการพจิารณา	
ในแตล่ะวาระกอ่นการประชมุลว่งหนา้อยา่งนอ้ย	7	วนั	เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอกอ่นเขา้รว่มประชมุ	
	 	 โดยปกตกิารประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	จะมขีึน้ภายหลงัจากการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	7	ถงึ	10	วนั	ทัง้นีเ้พือ่ให้
รายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบไดถ้กูเสนอเขา้ไปในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	 เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ	 พจิารณา
และรบัทราบ	อยา่งไรกต็ามในกรณทีีก่รรมการทา่นใดมขีอ้สงสยัหรอืคำถามใด	กรรมการทา่นนัน้สามารถสอบถามขอ้สงสยัหรอืคำถามดงักลา่ว
ไดโ้ดยตรงกบัผูบ้รหิารบรษิทัฯ	ไดต้ลอดเวลา	
	 	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	 ทกุครัง้	 ไดม้กีารจดบนัทกึการประชมุและจดัทำอยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษร	 มกีารตรวจสอบ	
และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยเลขานุการบริษัทฯ	 เป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุม	 พร้อมให้คณะ		
กรรมการบรษิทัฯ	และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได	้
	 	 ปกตกิารประชมุแตล่ะครัง้จะใชเ้วลาประมาณ	2-3	 ชัว่โมง	 โดยในป	ี2551	 ทีผ่า่นมาคณะกรรมการบรษิทัฯ	 มกีารประชมุตาม
วาระปกตจิำนวน	4	ครัง้	(ป	ี2550:	5	ครัง้)	และไมม่กีารประชมุตามวาระพเิศษ	(ป	ี2550:4	ครัง้)	โดยการเขา้รว่มประชมุของกรรมการบรษิทัฯ	
แตล่ะทา่นสรปุไดด้งันี	้
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   การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

 ชื่อกรรมการ ปี 2551 ปี 2550 ปี 2550
  การประชุมวาระปกติ การประชุมวาระปกติ การประชุมวาระพิเศษ
	
	 1	 พลเรือเอก	ดร.อำนาจ	จันทนมัฎฐะ	 4/4	 5/5	 4/4
	 2	 นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 4/4	 5/5	 4/4
	 3	 นายมูนีร	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 4/4	 5/5	 4/4
	 4	 นายคูชรู	คาลี	วาเดีย	 4/4	 5/5	 4/4
	 5	 นายไจปาล	มันสุขานี	 4/4	 5/5	 4/4
	 6	 พลตำรวจโท	เกียรติศักด์ิ	ประภาวัต	 4/4	 5/5	 4/4
	 7	 นายชีระ		ภาณุพงศ์	 4/4	 5/5	 4/4
	 8	 นายธีระ		วิภูชนิน	 4/4	 5/5	 4/4
	 9	 นายสุพัฒน์		ศิวะศรีอำไพ	 4/4	 5/5	 3/4
	 10	 นางสาวนิชิต้า	ชาห์	 4/4	 4/5	 4/4
	 11	 นายกิริต		ชาห์*	 4/4	 3/3	 3/3
	 12	 นายปีเต้อร์		เฟ็ดเดอร์เซ่น*	 4/4	 3/3	 3/3
	
*	 สำหรบัป	ี2550	 นายกริติ	 ชาหแ์ละนายปเีตอ้ร์	 เฟด็เดอรเ์ซน่	 ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการในคณะกรรมการบรษิทัฯ	 ในระหวา่งปแีละเขา้
รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ทกุครัง้นบัตัง้แตไ่ดร้บัการแตง่ตัง้		

			
 5.4 การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	เมือ่วนัที	่15	พฤศจกิายน	2550	ไดม้กีารพจิารณาเรือ่ง	“การประเมนิการปฏบิตังิานของคณะ
กรรมการบรษิทัฯ”	(Board	Self	Assessment)	ซึง่มหีวัขอ้สำหรบัการประเมนิเปน็ไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์	ไดแ้ก	่
	 	 ความพรอ้มของกรรมการ	
	 	 การกำหนดกลยทุธแ์ละการวางแผนธรุกจิ	
	 	 การจดัการความเสีย่งและการควบคมุภายใน	
	 	 การดแูลไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน	์
	 	 การควบคมุดแูลรายงานทางการเงนิและการดำเนนิงาน	
	 	 การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	
	 	 การสรรหา	
	 	 การพจิารณาคา่ตอบแทน	
	 	 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ	
	 	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลิศและคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะนำผลการ
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในช่วงเริ่มต้นบริษัทฯ	 มีความตั้งใจที่จะประเมินการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบรษิทัฯ	 เปน็ประจำทกุป	ี แตไ่ดเ้ปลีย่นเพือ่ใหเ้ปน็ประโยชนแ์ละมคีวามหมายมากทีส่ดุจงึควรใหม้กีารประเมนิการปฏบิตังิานของคณะ
กรรมการบรษิทัฯ	ทกุสองป	ีซึง่การประเมนิคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ตอ่ไปจะมขีึน้ในป	ี2552	 	
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 5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 	 ค่าตอบแทนผู้บริหารถูกกำหนดขึ้นตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 กำหนดและค่าตอบแทนของกรรมการ
บริหารและกรรมการที่บริหารงานเต็มเวลาในบริษัทย่อยจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนสำหรับ
ตำแหนง่ทีเ่ทยีบเทา่ในอตุสาหกรรม	ฐานะทางการเงนิและผลประกอบการของบรษิทัฯ	รวมทัง้ผลการปฏบิตังิานของแตล่ะคนทีผ่า่นมา	
	 	 ตั้งแต่ป	ี 2550	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้พิจารณาแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด		
หลกัเกณฑ	์ และวธิกีารพจิารณาคา่ตอบแทนสำหรบักรรมการบรษิทัฯ	 และผูบ้รหิารเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและสามารถเทยีบเคยีง
กบัคา่เฉลีย่ของบรษิทัจดทะเบยีนโดยทัว่ไปและคา่เฉลีย่ของกลุม่บรษิทัในอตุสาหกรรมขนสง่ได	้			
	 	 รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน	 โบนัสและอื่นๆ	 เช่น	 ค่าภาษีเงินได	้ ค่าเช่าบ้าน		
และคา่ตอบแทนกรรมการกำหนดเปน็เบีย้ประชมุรายปี	 ซึง่ไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	 โดยการจา่ยคา่ตอบแทนตา่งๆ	 ของกรรมการ
และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	ไดเ้ปดิเผยไวใ้นหวัขอ้	“การเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส”		
 5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ	 โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรและเข้าร่วม	
สมัมนาตา่งๆ	 เพือ่เปน็การเพิม่พนูองคค์วามรูแ้ละทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง	 โดยกรรมการบรษิทัฯ	 ทกุ
ทา่น	ไดม้กีารเขา้รว่มสมัมนาหลกัสตูรทีส่ำคญัและเปน็ประโยชนต์อ่องคก์ร	เชน่	หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP),	Director	
Accreditation	Program	(DAP)	ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	
  การปฐมนเิทศกรรมการใหม่
	 	 ในกรณีที่มีบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	 เลขานุการ
บรษิทัฯ	 จะดำเนนิการรายงานและจดัเตรยีมเอกสารสำหรบักรรมการใหม	่ เชน่	 คูม่อืกรรมการ	 เอกสารการจดทะเบยีนบรษิทัฯ	 คูม่อืนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ	 คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ	 กฎหมาย	 ระเบียบ	 แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ	
เปน็ตน้	
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	(มหาชน)	 มีนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ	 ทั้งรายงานทาง		
การเงนิและขอ้มลูอืน่ๆ	ทีส่ำคญัหรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิดว้ยความโปรง่ใสและทนัเวลาใหก้บัผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุและบคุคลทัว่ไป	
	 ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัฯ	 ไดป้ฏบิตัติามกฎหมายขอ้บงัคบัและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส	 ซึง่
การดแูลการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ	 ถอืวา่เปน็ความรบัผดิชอบของกรรมการ	 ผูบ้รหิารและพนกังานระดบัอาวโุสทีจ่ะตอ้งดแูล	 และปอ้งกนั
การรัว่ไหลของขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัและขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนข์องบรษิทัฯ	 อยา่งเครง่ครดั	 รวมถงึขอ้มลูทีย่งัไมเ่ปดิเผยตอ่สาธารณะ	 หรอืขอ้มลู
ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น	 อีกทั้งการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ	 ที่ได้มาจากการเป็นกรรมการ	 ผู้บริหารหรือพนักงาน	 ในการ		
หาประโยชนส์ว่นตนหรอืในเรือ่งการทำธรุกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ	หรอืธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง	ซึง่บรษิทัฯ	ไดก้ำหนดเปน็นโยบาย	และแนวทางปฏบิตัิ
ไวใ้นคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิและแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองบรษิทัฯ	ซึง่ไดเ้ผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	ภายใตห้วัขอ้	การกำกบัดแูลกจิการ			
	 ตามมาตรา	59	แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์พ.ศ.	2535	กำหนดให	้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	คูส่มรส	และบตุร			
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่ง
กรรมการ	และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	 ไดป้ฏบิตัติามทัง้หมด	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	 ไดก้ำหนดใหก้รรมการบรหิารซึง่เปน็พนกังานประจำของบรษิทัฯ	
และบรษิทัยอ่ย	 ไมส่ามารถซือ้ขาย/โอนหุน้ของบรษิทัฯ	 ในชว่ง	3	 สปัดาหก์อ่นการเปดิเผยงบการเงนิสำหรบัปทีีต่รวจสอบแลว้ตอ่สาธารณชน	
และ	2	วนั	หลงัเปดิเผยงบดงักลา่วแลว้	(และ	2	สปัดาห	์กอ่นการเปดิเผยงบการเงนิรายไตรมาสทีส่อบทานแลว้ตอ่สาธารณชน)	และอยา่งนอ้ย	
3	วนั	กอ่นการเปดิเผยรายการสำคญัตอ่สาธารณะ	และฝา่ยบรหิารไดถ้กูขอใหค้วามรว่มมอืปฏบิตันิโยบายนีอ้ยา่งเครง่ครดั	โดยระหวา่งปทีีผ่า่น
มา	ฝา่ยบรหิารไดป้ฏบิตัติามนโยบายดงักลา่ว		
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	 บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	ตระหนกัถงึความสำคญัของระบบการควบคมุภายในในระดบัปฏบิตักิาร	เพือ่ใหค้วามมัน่ใจ
ว่า	 มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของ
หนว่ยงานนัน้ๆ	 โดยฝา่ยตรวจสอบภายในทำหนา้ทีต่ดิตามการปฎบิตัติามการควบคมุภายในอยา่งสมำ่เสมอ	 เพือ่ปรบัปรงุใหม้าตรการควบคมุ
ต่างๆ	 มีความเหมาะสมกับสถานการณ	์ สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป	 บริษัทฯ	 จึงมีการจัดการระบบการควบคุมภายใน			
ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลหรือ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	 the	Treadway	Commission)			
ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี	้
 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
	 บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงกำหนดให้จัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ด	ี และคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ	 และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ	 ขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักและยึดถือเป็นแนวปฏิบัต	ิ
เนื่องจากบริษัทฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีนั้นจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ	และประสทิธผิล	และกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิทัฯ	รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย	
 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
	 บรษิทัฯ	ตระหนกัและเลง็เหน็ถงึความสำคญัของการประเมนิความเสีย่งวา่เปน็เครือ่งมอืทีบ่ง่บอกลว่งหนา้	ถงึสญัญาณอนัตรายทีอ่าจ	
สรา้งความเสยีหายใหแ้กบ่รษิทัฯ	ดงันัน้บรษิทัฯ	จงึกำหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งออกเปน็	2	 ระดบัเปน็ประจำทกุป	ีคอื	1)	ความเสีย่งใน
ระดับองค์กรซึ่งกำกับดูแลโดยผู้บริหารระดับสูงและ	2)	 ความเสี่ยงในระดับกิจกรรมซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง	 ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน	 และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย	 ความเสี่ยงในระดับองค์กรได้ถูกเปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจำปีนี	้ ส่วนความเสี่ยงในระดับกิจกรรมนั้นจะ
เปน็การประเมนิรว่มกนัระหวา่งฝา่ยตรวจสอบภายใน	 ซึง่มคีวามเปน็อสิระกบัผูป้ฏบิตังิานในแตล่ะกจิกรรมซึง่มคีวามชำนาญการและเขา้ใจเปน็
อย่างดีถึงกระบวนการทำงาน	 ทั้งนี้เพื่อให้ผลการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ	 ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงที่แท้จริง	 ที่อาจกระทบต่อการ
ดำเนนิงานของบรษิทัฯ	 และนำเสนอผลการประเมนินีต้อ่ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการบรษิทัฯ	 เพือ่พจิารณาและเพือ่ใหบ้รษิทัฯสามารถ
กำหนดกลไกการควบคมุไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม	
 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
	 การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นจะดำเนินการควบคู่พร้อมกับการประเมินกลไกการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 มีการจัด
วางระบบการควบคมุทีค่รบถว้น	เพยีงพอ	และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความเสีย่งตา่งๆ	ทีอ่าจจะเกดิขึน้	ทัง้นีเ้พือ่เปน็การลดและกระจายความ
เสีย่งตา่งๆ	 ใหส้ง่ผลกระทบตอ่การดำเนนิงานของบรษิทัฯ	นอ้ยทีส่ดุ	 รวมทัง้เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานของบรษิทัฯ	 เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล	 ในด้านการควบคุมด้านการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กระจายอำนาจและมอบอำนาจให้ผู้บริหารตามหน้าที่ความรับผิด
ชอบของหนว่ยตา่งๆ	 อยา่งชดัเจน	 ทำใหเ้กดิความคลอ่งตวัและชดัเจนในการปฏบิตังิานทีส่ามารถตรวจสอบกนัได	้ โดยบรษิทัฯ	 ไดแ้บง่หนา้ที่
ความรบัผดิชอบให	้4	หนว่ยงานหลกัเพือ่	ตรวจสอบ	ควบคมุ	และกำกบัดแูลใหบ้รษิทัฯ	ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กำหนดตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งเครง่ครดั	 ไดแ้ก	่ แผนกเลขานกุารบรษิทัและปฎบิตักิารตามระบบ	 แผนกตรวจสอบภายใน	 แผนกบญัชแีละการเงนิ	 และแผนกตรวจสอบ
และบรหิารความปลอดภยัเรอื	
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
	 บรษิทัฯ	ใหค้วามสำคญัเกีย่วกบัความถกูตอ้ง	 เชือ่ถอืไดแ้ละทนัเวลาของขอ้มลูสารสนเทศตา่งๆ	ทัง้นี	้ เพือ่ใหก้ารตดัสนิใจเรือ่งตา่งๆ	
เป็นไปอย่างถูกต้อง	 แม่นยำ	 และรวดเร็วโดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ	 อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในบริษัทฯ	 จะผ่านระบบ	Intranet	 พนักงานในทุกระดับชั้นรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าถึงกันได้อย่าง
สะดวก	 รวดเร็ว	 เพื่อให้การประสานการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่วางไว	้ สำหรับการติดต่อกับ
บุคคลภายนอก	 เช่น	 นักลงทุน	 เป็นต้น	 บริษัทฯ	 มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ	 ของตลาดหลักทรัพย์	
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	รวมทัง้ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	เองกพ็รอ้มทีจ่ะตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ตา่งๆ	จากนกัลงทนุรวมทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ	

การควบคุมภายใน
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 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)
	 บรษิทัฯ	กำหนดมาตรการในการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน	ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี	้

 ระดับการประเมิน ผู้ติดตามและประเมินผล ความถี่ของการติดตาม
   และประเมินผลการทำงาน (ต่อปี)


	 พนักงาน	 หัวหน้าแผนก	 อย่างน้อย	1	คร้ัง

	 หัวหน้าแผนก	 ผู้บริหารระดับสูง	 อย่างน้อย	1	คร้ัง

	 ผู้บริหารระดับสูง	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 อย่างน้อย	4	คร้ัง


	 ผลจากการติดตามและการประเมินที่ได้จะถูกนำไปกำหนดเป็นแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น	 นอกจากนี	้ บริษัทฯ	 มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	 เพื่อรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ	 ทัง้นีผ้ลการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในประจำป	ี2551	 ไดร้ายงานไวภ้ายใตห้วัขอ้	 “รายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบ”	ในรายงานประจำปนีี	้
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รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

	 บรษิทัฯ	มคีวามมุง่มัน่ดำเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่	ี มเีจตนารมณท์ีจ่ะดำเนนิธรุกจิอยา่งมคีณุธรรม	ควบคูไ่ปกบั

การมสีว่นรว่มรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	บรษิทัฯ	ตระหนกัดวีา่	การทีบ่รษิทัฯ	มเีรอืเดนิทะเล	43	ลำ	 เดนิเรอือยูท่ัว่โลกและเรอืไดถ้อื

ธงสญัชาตไิทยนัน้	ซึง่เปน็เสมอืนตวัแทนของประเทศ	จงึเปน็หนา้ทีข่องบรษิทัฯ	ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัตา่งๆ	อยา่งเครง่ครดั		

	 บรษิทัฯ	กำหนดใหค้วามรบัผดิชอบตอ่สงัคมเปน็เรือ่งทีส่ำคญั	ซึง่บรษิทัฯ	ไดบ้ญัญตัเิรือ่งดงักลา่วไวใ้นพนัธกจิ	และภารกจิของบรษิทั	

นอกจากนีบ้รษิทัฯ	 ไดจ้ดัสรรงบประมาณไวร้อ้ยละ	0.50	 ของกำไรสทุธปิระจำปใีหก้บัการทำกจิกรรมทางสงัคม	 ซึง่งบประมาณดงักลา่วจะถกู

สะสมและมจีำนวนขัน้ตำ่	1.75	ลา้นบาท	และไมเ่กนิ	25	ลา้นบาทตอ่ป	ีสำหรบัการเบกิใชง้บประมาณดงักลา่วจะพจิารณาโดยผูบ้รหิารระดบัสงู	

และนำเสนอรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ	รบัทราบภายในชว่งเวลาทีก่ำหนดไวห้รอือยา่งนอ้ยปลีะหนึง่ครัง้		



 พันธกิจและภารกิจที่สำคัญของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

พันธกิจของบริษัทฯ
 s	 เปน็บรษิทัเรอืทีไ่ดร้บัความไวว้างใจสงูสดุในโลกและใหบ้รกิารดทีีส่ดุ	 และเปน็ทางออกสำหรบัการขนสง่สนิคา้แหง้เทกองระหวา่ง

ประเทศ	



ภารกิจที่สำคัญ
 s	 บริษัทจะดำเนินธุรกิจทั้งหมดโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด	ี ซึ่งส่วนหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการนั้นบริษัทมีคู่มือการ

กำกบัดแูลกจิการและบรษิทัไดป้ฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั	

 s	 บรษิทัจะใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ	เชือ่ถอืได	้และใหบ้รกิารอยา่งมอือาชพี	

 s	 บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ	ขอ้บงัคบัตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งและปฏบิตัติามมาตรฐานความปลอดภยัสงูสดุในการจดัการเรอืของ

บรษิทั	เพือ่ไมใ่หม้หีรอืใหม้นีอ้ยทีส่ดุในเรือ่งการบาดเจบ็	การเสยีชวีติของลกูเรอื	รวมทัง้การทำลายสิง่แวดลอ้ม	

เยี่ยมชมศูนย์ฝึกบุคลากรด้านการเดินเรือ

	 บริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	(มหาชน)	
หรือ	 “พีเอสแอล”	 ได้จัดให้คณะผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท	 สำนักงาน	 เอินส์ท	 แอนด	์ ยัง	 จำกัด	 เข้า
เยีย่มชมศนูยฝ์กึบคุลากรดา้นการเดนิเรอื	
 จากภาพคณะผู้เยี่ยมชมได้ทดลองการใช้
งานหอบงัคบัการเดนิเรอืจำลอง



51รายงานประจำปี 2551  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

 s	 บรษิทัจะพยายามสรา้ง	รกัษาไว	้และเพิม่พนูมลูคา่ของกจิการในระยะยาวเพือ่ผูถ้อืหุน้	

 s	 บรษิทัจะดำเนนิงานดว้ยความโปรง่ใส	ซือ่สตัย	์และเชือ่ถอืไดเ้พือ่ประโยชนส์งูสดุแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย	

 s	 บริษัทจะจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและให้รางวัลในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคนเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีการ

พฒันาความสามารถและการเตบิโตในองคก์ร	

	 กิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ	 เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ	 ได้แก	่1.	 ลูกค้าของบริษัทฯ	2.	 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่

เกีย่วขอ้ง	3.	 ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของพนกังาน	4.	 การปอ้งกนัและพทิกัษส์ิง่แวดลอ้ม	 และ	5.	 ชมุชนและสงัคม	 บรษิทัฯ	 เชือ่วา่

ความสำเรจ็จากการทำกจิกรรมทางสงัคมในทกุสว่นจะเปน็พืน้ฐานทีย่ัง่ยนืทีจ่ะชว่ยใหบ้รรลพุนัธกจิของบรษิทัฯ	

 1.	 ลูกค้า:	 บริษัทฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการประสบความสำเร็จของอุตสาหกรรมเรือเดินทะเลซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าจากแหล่ง	

ผูผ้ลติสง่ตอ่ไปยงัแหลง่ผูบ้รโิภคนัน้ขึน้อยูก่บัการเพิม่มลูคา่ใหก้บัลกูคา้	 ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ	 บรษิทัฯ	 ตระหนกัถงึ

การตอบขอ้สงสยัของลกูคา้อยา่งละเอยีดโดยทนัทภีายใตก้ารปฏบิตังิานตามขอ้ตกลงในสญัญาตลอด	24	ชัว่โมง	และไมม่วีนัหยดุในการทำงาน

บนเรอื	ในการดำเนนิธรุกจิตามสญัญาเมือ่ลกูคา้ประสบเหตกุารณห์รอืปญัหาใดๆ	กต็าม	บรษิทัฯ	จะพยายามแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้	ถงึแมว้า่

เรอืของบรษิทัฯ	 จะไมเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณด์งักลา่วกต็าม	 ทางบรษิทัฯ	 ยนิดทีีจ่ะรายงานวา่การใหบ้รกิารลกูคา้ของเรานัน้ไดร้บัการตอบรบั

อยา่งด	ีดงัตวัอยา่งทีไ่ดร้บัการแจง้กลบัมาทางลกูคา้	เชน่		



 “เรือของบริษัทฯ มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และมีสภาพที่ดี” 

 “เราขอขอบคุณเจ้าของเรือสำหรับความร่วมมือที่ดีและเรารู้สึกพอใจเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับคุณ” เป็นต้น

 

 การจดัการฐานขอ้มลูคอมพวิเตอรใ์หม:่	บรษิทัฯ	ปรบัปรงุโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หมซ่ึง่ครอบคลมุทกุการปฏบิตังิานในสำนกังานใหญ่

และเชือ่มตอ่กบักองเรอืของบรษิทัฯ	 โปรแกรมคอมพวิเตอรน์ีใ้หข้อ้มลูแบบทนัทเีกีย่วกบัการปฏบิตังิานบนเรอื	 รวมถงึแสดงตน้ทนุทีเ่กดิขึน้และ

ข้อมูลอื่นๆ	 ในทันท	ี และช่วยให้สำนักงานใหญ่สามารถติดต่อกับกัปตันเรือทุกคนบนเรือทุกลำได้อย่างใกล้ชิด	 ทำให้การตัดสินใจเมื่อเกิด

เหตุการณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ	 สามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น	 และ

สนบัสนนุใหก้ารทำงานระหวา่งพนกังานในสำนกังานใหญก่บักองเรอืมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ดว้ย	

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

	 บริษัทพรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	(มหาชน)	(โดย	 พลเรือเอก	
ดร.อำนาจ	 จันทนมัฎฐะ	 ประธานกรรมการบิษัท)	 มอบเงิน	40,000	
บาท	 แก่ยุวมุสลิมบ้านปากลัด	 อำเภอพระประแดง	 จังหวัด
สมทุรปราการ	 เพือ่สนบัสนนุอปุกรณก์ารเรยีนและทนุการศกึษาในงาน
กจิกรรมวนัเดก็ทีจ่ดัขึน้ในวนัที	่19	มกราคม	2551
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 2.	 การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและอนุสัญญาต่างๆ:	 ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นกองเรือของบริษัทฯ	 ส่วนใหญ่ถือธงสัญชาติไทย	

บริษัทฯ	 จึงพยายามเพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของประเทศไทย	 บริษัทฯ	 มีความพยายามที่จะรักษาความน่าเชื่อถือของประเทศไทย	

โดยเรือทุกลำของบริษัทฯ	 มีมาตรการความปลอดภัยตามข้อบังคับระเบียบปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปดังเช่นหนึ่งในอนุสัญญาที่ต้อง

ปฏบิตั	ิคอื		ISM	Code	ซึง่มรีายละเอยีดดงันี	้

 ประมวลกฎระเบยีบเกีย่วกบัการจดัการเพือ่ความปลอดภยัระหวา่งประเทศ	(ISM	Code)	การเรยีนรูจ้ากประสบการณ	์เหตกุารณท์าง

ทะเลตลอดหลายปีที่ผ่านมา	 ได้นำมาซึ่งประมวลกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเพื่อความปลอดภัยระหว่างประเทศ	 International	Safety	

Management	Code	 หรือ	 ISM	Code	 และได้ถูกเผยแพร่โดยองค์กรการเดินเรือระหว่างประเทศในการส่งเสริมการรักษาความปลอดภัย	

สำหรับการดำเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกันมลพิษต่างๆ	 ในเดือนกรกฎาคม	2541	ISM	Code	 ได้กลายเป็นข้อบังคับสำหรับเรือ

ขนส่งผู้โดยสาร	 เรือบรรทุกน้ำมัน	 และเรือที่มีความเร็วสูง	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ	 และได้รับการรับรองตั้งแต่ปี	2538	

ประมวลกฎขอ้บงัคบันีถ้กูนำไปใชบ้นเรอืและทีส่ำนกังาน	 มจีดุมุง่หมายเพือ่ใหเ้ปน็มาตรฐานสากลของการบรหิารความปลอดภยั	 และการเดนิ

เรอื	รวมทัง้การปอ้งกนัมลพษิ	โดยวตัถปุระสงคท์ัว่ไปของ	ISM	Code	มดีงันี	้

	 	 1.	 เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัในการเดนิเรอื	

	 	 2.	 เพือ่ปอ้งกนัการบาดเจบ็และสญูเสยีชวีติ	

	 	 3.	 เพือ่หลกีเลีย่งการกระทำความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้ม	

	 การตรวจสอบภายในบนเรอืประจำปไีมไ่ดเ้จาะจงเฉพาะการสอบทานการปฏบิตัติาม	ISM	Code	 เทา่นัน้	 แตย่งัรวมถงึกฎ	 ระเบยีบ	

ขอ้บงัคบัตา่งๆ	 ของบรษิทัฯ	 อกีดว้ย	 การตรวจสอบจะถกูดำเนนิการโดยทมีงานทีม่คีณุสมบตัแิละประสบการณท์ีเ่หมาะสม	 และผูต้รวจสอบ

ภายในบนเรือจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้จัดการโดยตรง	 ในกรณีที่เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับต่างๆ	 ที่

เกีย่วขอ้งหรอือบุตัเิหตตุา่งๆ	จะถกูนำไปสบืสวนและวเิคราะหเ์พือ่หาสาเหต	ุ ขัน้ตอนการดำเนนิงานตา่งๆ	จะถกูนำมาทบทวนทนัท	ี มาตรการ

การปอ้งกนัจะถกูกำหนดและนำไปปฏบิตัใิชท้ัง้กองเรอืของบรษิทัฯ	เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิขึน้ซำ้อกีครัง้	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ยงัไดก้ำหนดใหม้กีาร

ประเมนิจดุแขง็	 จดุออ่น	 และทศิทางของระบบตา่งๆ	 ทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต	 และการวเิคราะหผ์ลการไมป่ฏบิตัติามกฎ	 ระเบยีบ	 และขอ้บงัคบั

ตา่งๆ	 ประจำป	ี รวมทัง้การจดัประเภทของการไมป่ฏบิตัติามดงักลา่วออกเปน็หมวดหมูอ่ยา่งชดัเจน	 เชน่	 จำนวนผูไ้ดร้บับาดเจบ็	 เครือ่งยนต์

เสยีหาย	สนิคา้เสยีหาย	การเกยตืน้	เปน็ตน้	สิง่เหลา่นีจ้ะถกูนำมาวเิคราะห	์ซึง่ผลของการวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิซำ้ๆ	จะถกูหยบิยกขึน้	ขัน้ตอน

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ 

	 บริษัท	 พรีเช ียส	 ชิพปิ ้ง	 จำกัด	 (มหาชน)	
(โดย	 มร.	 โคคา	 วี.	 สุดาการ์	 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	
กองเร ือ)	 มอบทุนการศึกษามูลค ่า	 165,000	 บาท	 
แก่นักศึกษาวิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตศรีราชา	 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาสาขาการเดินเรือ
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การดำเนินงานต่างๆ	 จะถูกนำมาทบทวน	 และมาตรการการป้องกันจะถูกนำมาใช	้ เหล่านี้จะช่วยพัฒนาระบบการบริหารความปลอดภัย	

(Safety	Management	System)	ใหด้ขีึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	บทเรยีนตา่งๆ	ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูจ้ากอบุตัเิหตตุา่งๆ	และความผดิพลาดเลก็ๆ	นอ้ยๆ	

ทีเ่กดิขึน้จะถกูถา่ยทอดโดยบรษิทัเดนิเรอืตา่งๆ	ผา่น	Marine	Accident	Reporting	Scheme	(MARS)	 เพือ่ผลประโยชนข์องอตุสาหกรรมเรอื	

และทำใหค้วามปลอดภยัของการเดนิเรอืโดยทัว่ไปสงูขึน้	

	 บรษิทัฯ	รูส้กึเปน็เกยีรตอิยา่งยิง่ทีไ่ดร้บัจดหมายขอบคณุจาก	The	Nautical	Institute	กรงุลอนดอน	ประเทศองักฤษ	สำหรบัการเสนอ

รายงานเหตกุารณจ์ากการเดนิเรอืของบรษิทัฯ	ซึง่สว่นหนึง่ของขอ้ความในจดหมายดงักลา่ว	มดีงัตอ่ไปนี	้

	 “รายงานทีบ่รษิทัฯ	 นำเสนอขอ้มลูตา่งๆ	 สามารถนำไปใชใ้นอตุสาหกรรมการเดนิเรอืทัว่โลก	 เปน็บทเรยีนทีเ่ปน็ทางการ	 การสือ่สาร

เกี่ยวกับความปลอดภัย	 และการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ	 การเรียนรู	้ การปรับปรุงการดำเนินงาน	 และการมีความปลอดภัยใน	

สิง่แวดลอ้ม	

	 ความรว่มมอืของบรษิทัฯ	ทีแ่สดงไวใ้นรายงานการเดนิเรอืนี	้จะเปน็หลกัฐานทีแ่สดงวา่	บรษิทัฯ	มกีารจดัการทีม่คีณุภาพ	และมคีวาม

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุด	 ตัวอย่างเช่น	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามประมวลกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเพื่อความปลอดภัยระหว่างประเทศ

(ISM	Code),	มาตรฐานของ	ISO	(ISOrequirements)	และการรเิริม่ใช	้Tanker	Management	Self	Assessment	(TMSA)		

	 The	Nautical	Institute	 ขอแสดงความขอบคณุอยา่งจรงิใจตอ่บรษิทัฯ	 อกีครัง้	 สำหรบัความรว่มมอืในการนำเสนอรายงานดงักลา่ว	

และจะคอยตดิตามการปรบัปรงุดา้นการรกัษาความปลอดภยัในอตุสาหกรรมการเดนิเรอืตอ่ไป”	

 3.	 พนกังาน:	 ความปลอดภยั	 และอาชวีอนามยั:	 บรษิทัฯ	 ตระหนกัเปน็อยา่งดวีา่การเคารพในสทิธมินษุยชนเปน็รากฐานของการ

พฒันาทรพัยากรบคุคล	 ซึง่เปน็การเพิม่มลูคา่ใหก้บัธรุกจิ	 นอกจากนีท้รพัยากรบคุคลเปน็ปจัจยัหลกัในการสรา้งความสำเรจ็ทางธรุกจิและเพิม่

มลูคา่ใหก้บับรษิทัฯ	ในทกุๆ	ดา้น	เปน็นโยบายของบรษิทัฯ	ทีจ่ะสนบัสนนุกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิสขุอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน	ดงันัน้

การดำเนนิงานของบรษิทัฯ	 และพนกังานจะสนบัสนนุความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของสิง่อืน่ๆ	 ดว้ย	 บรษิทัฯ	 ใหค้วามสำคญัตอ่งานดา้น

สขุภาพ	 และความปลอดภยัเทา่เทยีมกบังานเชงิพาณชิย	์ และงานดา้นการปฏบิตังิาน	 และเหน็วา่เปน็ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร	 กลา่วคอื

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพ	 และความปลอดภัยของลูกเรือมีความชัดเจนและกำหนดเป็นสัดส่วน	 โดยมีจุดมุ่งหมายว่าอุบัติเหตุนั้น

สามารถปอ้งกนัไดโ้ดยการจดัการความเสีย่ง		

พีเอสแอล ร่วมมอบเหรียญทองแก่นักเรียนข
องศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีที่มีผลการเรียนดี 

	 บริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	 (มหาชน)	
(โดย	มร.	โคคา	ว.ี	สดุาการ	์ผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิาร
กองเรือ)	 มอบเหรียญทองแก่นักเรียนของศูนย์ฝึก
พาณชิยนาว	ี ประเทศไทย	 ทีม่ผีลการเรยีนดเีดน่	 โดย
การมอบรางวัลดังกล่าวมีเป็นประจำทุกป	ี นับตั้งแต่ป	ี
พ.ศ.	2541	เปน็ตน้มา
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พีเอสแอลมอบตำราวิชาการเดินเรือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

	 บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	(โดย	มร.	โคคา	ว.ี	สดุาการ	์	
ผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิารกองเรอื)	มอบตำราวชิาการแก	่คณุอารยี	์พจิติรกลา้เอีย่ม
ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา	 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีเพื่อนำไปใช้ในการเรียน	
การสอนภายในศนูยฝ์กึ

	 บริษัทฯ	 ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ	OCIMF	 ในเรื่อง	

“คำแนะนำสำหรับการควบคุมยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนเรือ”	 ซึ่งรายละเอียดจะระบุอยู่ในคู่มือระบบการจัดการ	 เพื่อความ

ปลอดภยั	บนเรอืทกุลำรวมทัง้ประกาศใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบ	

	 ลูกเรือแต่ละคนต้องได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น	 เพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า	 และความตึงเครียด	 ซึ่งอาจมี

สว่น	เกีย่วขอ้งกบัการเกดิอบุตัเิหตบุนเรอื	ดงันัน้บรษิทัฯ	จงึปฏบิตัติามขอ้กำหนดเกีย่วกบัเวลาการพกัผอ่นอยา่งนอ้ยทีส่ดุตามอนสุญัญาระหวา่ง

ประเทศ	วา่ดว้ยการฝกึอบรม	การออกประกาศนยีบตัรและการเขา้ยามสำหรบัคนบนเรอื	ค.ศ.	1995	(STCW	95)	และอนสุญัญาองคก์ารแรงงาน

ระหวา่งประเทศ	180	

	 บรษิทัฯ	 จดัระบบเวชกรรมทีเ่หมาะสมในระดบัทีส่งูกวา่มาตรฐานของ	International	Labor	Organization	(ILO)	 รวมทัง้ขอ้บงัคบั

อืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	ซึง่ทำใหบ้รษิทัฯ	ประสบปญัหากรณลีกูเรอืลม้ปว่ยนอ้ยมาก	

 การทำงานเปน็ทมี:	บรษิทั	 เกรท	เซอรเ์คลิ	ชปิปิง้	 เอเยนซี	่จำกดั	ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ	และรบัผดิชอบดา้นการบรหิารการ

เดินเรือ	 สำหรับกองเรือทั้งหมดของบริษัทฯ	 โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมีการทำงานเป็นทีมและจัดให้มีการประสานงานที่ดีซึ่งช่วยทำให้บริษัทฯ	

ประสบความสำเรจ็ในการบรหิารการเดนิเรอื	บรษิทั	เกรท	เซอรเ์คลิ	ชปิปิง้	เอเยนซี	่จำกดั	ยงัไดร้บัประกาศนยีบตัรของ	ISM	Code	และการ

รบัรองมาตรฐานคณุภาพ	ISO	9001:2000	ดว้ย	

 การฝกึอบรมและการพฒันา:	ตลอดหลายปทีีผ่า่นมา	บรษิทัฯ	ไมเ่พยีงแตม่กีารฝกึอบรมในดา้นความชำนาญดา้นการบรหิารการเดนิ

เรอืเทา่นัน้	 แตย่งัไดม้กีารพฒันาดา้นคณุภาพและความสามารถของพนกังานทัง้บนเรอืและทีส่ำนกังานอกีดว้ย	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	 เหน็วา่บรษิทัฯ	จะ

สามารถประสบความสำเรจ็ตามเกณฑค์ณุภาพและความปลอดภยัในการเดนิเรอืไดด้ว้ยการอทุศิตนและความซือ่สตัยข์องลกูเรอื	 ผูจ้ดัการฝา่ย

ตา่งๆ	 และฝา่ยตรวจสอบบนเรอื	 บรษิทัฯ	 จงึมนีโยบายทีจ่ะสนบัสนนุและสง่เสรมิความรูค้วามสามารถและประสทิธภิาพของคนประจำเรอืและ

ใหโ้อกาสพวกเขาไดม้คีวามกา้วหนา้ในองคก์รตอ่ไป	

	 พนกังานประจำเรอืทกุนาย	(ระดบั	Officer)	 ของบรษิทัฯ	 ถกูกำหนดใหเ้ขา้รว่มฟงัการบรรยายสรปุ	 ณ	 สำนกังานใหญข่องบรษิทัฯ	

กรุงเทพฯ	 ก่อนที่จะถูกมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่บนเรือของบริษัทฯ	 พนักงานประจำเรือจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่เป็นปัจจุบัน

อยา่งสมำ่เสมอ	 โดยเฉพาะกฎระเบยีบ	ขอ้บงัคบัตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	 และบอ่ยครัง้ทีพ่นกังานประจำเรอืจะถกูสง่ไปอบรมเพือ่เพิม่เตมิความรูแ้ละ

ประสบการณ	์โดยบรษิทัฯ	จะเปน็ผูร้บัผดิชอบดา้นคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้	

	 ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ยงัมกีารฝกึอบรมโดยนำโปรแกรมวดีทีศัน	์เกีย่วกบัความปลอดภยับนเรอืทีด่มีาใชอ้กีดว้ย	
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	 เพือ่ใหเ้กดิแรงจงูใจตอ่พนกังานประจำเรอืใหม	่และใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดเวลาทีป่ระจำการบนเรอื	บรษิทัฯ	จงึกำหนดใหน้ายประจำ

เรอือาวโุสทำกจิกรรมรว่มกนั	และเพือ่ทดสอบวดัระดบัความสามารถ	บรษิทัฯ	ไดจ้ดัหาคอมพวิเตอรส์ำหรบัวดัระดบัความสามารถไวป้ระจำบน

เรอื	 โดยผลของการทดสอบดงักลา่วทำใหพ้นกังานประจำเรอืสามารถทราบจดุออ่นของตนเองและกำหนดแนวทางแกไ้ขเพือ่ปรบัปรงุจดุออ่นดงั

กลา่วตอ่ไป	

 ศนูยฝ์กึอบรมการเดนิเรอืทะเลและหอบงัคบัการเดนิเรอืจำลอง:	บรษิทัฯ	ไดจ้ดัตัง้ศนูยฝ์กึอบรมการเดนิเรอืทางทะเลและหอบงัคบัการ

เดนิเรอืจำลอง	ณ	สำนกังานใหญ	่กรงุเทพฯ	โดยศนูยฝ์กึอบรมดงักลา่วของบรษิทัฯ	ไดเ้ปดิใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งสมบรูณใ์นเดอืนมนีาคม	2551	โดย

สิง่เหลา่นีจ้ะเปน็การวางรากฐานทีม่ัน่คงของกระบวนการฝกึอบรมตา่งๆ	 ของบรษิทัฯ	 และสามารถทำใหท้ัง้พนกังานและลกูเรอืไดม้กีารพฒันา

เรือ่งของการดำเนนิการเดนิเรอืทะเลอยา่งทนัสมยั	 สำหรบัหอบงัคบัการเดนิเรอืจำลองจะถกูสรา้งใหเ้หมอืนหอบงัคบัการจรงิของเรอื	 โดยสรา้ง

สถานการณข์ณะนำเรอืเขา้สูท่า่เรอืหลกั	เพือ่ใหพ้นกังานและลกูเรอืไดเ้หน็ภาพและเขา้ใจระบบการนำเรอืเขา้เทยีบทา่	สิง่เหลา่นีเ้ปน็กา้วทีส่ำคญั

ของบรษิทัฯ	ทีจ่ะดำเนนิการฝกึอบรมใหพ้นกังานและลกูเรอืมกีารดแูลตวัเองทีด่แีละดแูลเรอืทีต่อ้งประจำการ	ทัง้หมดนีค้อืความมุง่หมายเพือ่ให้

มัน่ใจในความปลอดภยัของลกูเรอื	และเปน็การปอ้งกนัอบุตัเิหตแุละเปน็การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มดว้ย	

 4.	 การปกปอ้งและพทิกัษส์ิง่แวดลอ้ม:	 บรษิทัฯ	 ตระหนกัดวีา่การดำเนนิงานของธรุกจิเดนิเรอืถา้ขาดความรบัผดิชอบแลว้อาจมผีล

กระทบตอ่สภาพแวดลอ้ม	 โดยเฉพาะอยา่งยิง่มลพษิทางนำ้และ/หรอืมลพษิทางอากาศ	 สำหรบันโยบายการปอ้งกนัรกัษาสิง่แวดลอ้ม	 บรษิทัฯ	

ได้ให้ความสำคัญเพื่อการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และจัดระดับความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ากับแผนการดำเนิน

งานทางดา้นการพาณชิย	์และการปฏบิตังิาน	การดำเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายดงักลา่ว	มดีงันี	้

 s	 สนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน	 รวมทั้งข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติ

ของอตุสาหกรรม	

 s	 เพิม่เตมิมาตรการใดๆ	เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพของสิง่แวดลอ้ม	

 s	 การอธบิายทศิทางการจดัการของบรษิทัฯ	 ดา้นสิง่แวดลอ้มทีช่ดัเจน	 เพือ่จงูใจใหพ้นกังานไดป้ฏบิตักิารเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มดว้ย

ความรูส้กึรบัผดิชอบ	

 s	 ออกแบบและดำเนินการเกี่ยวกับเรือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด	 เพื่อกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 และ

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การทิง้ของเสยีใดๆ	ไดก้ระทำภายใตข้อ้กำหนดอยา่งเครง่ครดั	

 s	 จดัทำแผนฉกุเฉนิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย	และการปฏบิตัทิีด่	ี

 s	 ใหค้วามรูแ้ละอำนาจหนา้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัพนกังาน	เพือ่จดัการเกีย่วกบัการดำเนนิการตอ่สิง่แวดลอ้ม	

 s	 ควบคุมและดูแลการดำเนินการต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อแน่ใจว่าได้มีการนำนโยบายไปใช้ปฏิบัติและเป็นไปตามความต้องการของ

กฎหมาย	



	 บรษิทัฯ	ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัเพือ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มของอนสุญัญาระหวา่งประเทศตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งดงัตอ่ไปนี	้

 s	 อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการปอ้งกนัมลภาวะจากเรอื	(MARPOL)	ซึง่อนสุญัญาดงักลา่วไดถ้กูแบง่ออกเปน็	6	เรือ่ง	คอื	

	 	 	 1.	 การปอ้งกนัมลพษิจากนำ้มนั	

	 	 	 2.	 การควบคมุมลพษิจากสารเคมเีหลว	

	 	 	 3.	 การปอ้งกนัมลพษิจากสารอนัตรายทีบ่รรจหุบีหอ่หรอืตูค้อนเทนเนอรห์รอืถงับรรจ	ุ

	 	 	 4.	 การปอ้งกนัมลพษิจากนำ้เสยีของเรอื	

	 	 	 5.	 การปอ้งกนัมลพษิจากขยะของเรอื	

	 	 	 6.	 การปอ้งกนัมลพษิทางอากาศจากเรอื	

 s	 อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการจดัการนำ้บลัลาสถว่งเรอื	(BWM)	

 s	 อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคมุคณุภาพของสทีาตวัเรอื	(AFS)	
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ลงนาม
บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
พาณิชยนาวี
	 บริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	 (มหาชน)	 หรือ		
พีเอสแอล	 ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา	 เมื่อวันที	่9	 กรกฎาคม	2551	 เพื่อ	
สง่เสรมิความรูแ้ละสนบัสนนุการเรยีน	 การสอน	 ใหแ้กว่ทิยาลยั
เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการตอ่เรอืนครศรธีรรมราช			
 ในภาพ:	 คณุศรวีกิาร	์ เมฆธวชัชยักลุ	 รองเลขาธกิาร	
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 (ที	่ 3	 จากซ้าย)		
ถ่ายภาพร่วมกับ	 มร.	 ไจปาล	 มันสุขาน	ี กรรมการบริหาร	
บรษิทัพรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	(ที	่2	จากขวา)

	 ลักษณะของการปฏิบัติงานบนเรือทั้งหมดซึ่งมีผลเสี่ยงต่อมลพิษได้กำหนดไว้ในกฎ	 ข้อบังคับ	 และคำแนะนำเพิ่มเติมในคู่มือการ

ปฏบิตักิารบนเรอืทกุลำของบรษิทัฯ	แลว้	โดยกปัตนัเรอืจะเปน็ผูร้บัผดิชอบสำหรบัการควบคมุใหค้นบนเรอืไดป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบ	ขอ้บงัคบัที่

ระบไุวใ้นคูม่อืการปฏบิตักิารบนเรอื	 เพือ่ปอ้งกนัการกระทำใดๆ	ทีอ่าจจะสง่ผลเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้มและทีผ่า่นมาไมเ่คยเกดิเหตกุารณใ์ดๆ	ที่

สง่ผลเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้มอยา่งรา้ยแรงจากการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	

	 ในระหวา่งป	ีบรษิทัฯ	มคีวามภมูใิจทีไ่ดร้บัจดหมายจากทา่เรอืลองบชี	แคลฟิอรเ์นยี	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ทีย่กยอ่งบรษิทัฯ	สำหรบั

การปฏบิตัติามขอ้ตกลงในการชว่ยลดมลภาวะ	และไดม้อบรางวลั	“Green	Flag	Environment	Achievement”	ใหก้บับรษิทัฯ		

 ระบบการกูภ้ยัเรอืรว่มกนั	Automated	Mutual	assistance	Vessel	Rescue	System	(AMVER)	 โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากหนว่ย	

นาวิกโยธินลาดตระเวนชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา	(USCG)	 ซึ่งเป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะควบคุมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มีเรือ

พาณชิยท์ัว่โลกอาสาสมคัรเขา้รว่มโครงการเปน็ระบบเครอืขา่ย	การแจง้ขา่วสาร	การคน้หา	และการกูภ้ยัเรอืทีค่รอบคลมุทัว่โลก	เพือ่ใหก้ารชว่ย

เหลอืเรอืทีป่ระสบภยัในทะเล	ซึง่บรษิทัฯ	ไดเ้ขา้รว่มโครงการนีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	และมผีลการปฏบิตังิานทีด่	ีจากการรบัรองโดย	USCG	โดยบรษิทัฯ	

ไดร้บัรางวลั	AMVER	ทกุปจีากตวัแทนของสถานฑตูสหรฐัอเมรกิา	ณ	กรงุเทพฯ	

 การลดก๊าซคาร์บอน:	 เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 มีความตั้งใจในการช่วยลดก๊าซคาร์บอน	 สำหรับเรือของ	

บรษิทัฯ	กม็สีว่นในการชว่ยลดกา๊ซคารบ์อนดว้ยเชน่กนั	ในแงข่องพลงังานทีใ่ชใ้นการขบัเคลือ่นทีเ่รยีกวา่นำ้มนัหนกัหรอืนำ้มนัเตา	โดยปกตสิว่น

ทีเ่หลอืจากการกลัน่นำ้มนัดบิจะไดน้ำ้มนัซึง่ใชส้ำหรบันำ้มนัเครือ่งบนิ	 แกส๊โซลนี	 และอืน่ๆ	 หลงัจากการกลัน่นำ้มนัเตากจ็ะไดน้ำ้มนัดนิ	 และ

ยางมะตอยที่นำมาใช้ในการสร้างถนนและหลังคา	 พลังงานที่ได้จากการเผาผลาญเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์บนเรือจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานขับ

เคลือ่นบนเรอื	 ความรอ้นสว่นทีเ่หลอืทีไ่ดจ้ากการเผาเชือ้เพลงินัน้จะถกูนำไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์	 โดยสามารถนำไปใชใ้นกระบวนการแยกเกลอื

ออกจากนำ้ทะเล	 ทำใหไ้ดน้ำ้บรสิทุธิม์าใชเ้พือ่การอปุโภคบรโิภคบนเรอืและเปน็การทดแทนการบรรทกุนำ้จากทีอ่ืน่	 สำหรบัแกส๊เสยีทีห่ลงเหลอื

อยู่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องอัดอากาศ	 เพื่อให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการ

เปลีย่นนำ้ใหเ้ปน็ไอนำ้	 ซึง่ไอนำ้นีส้ามารถนำไปใชใ้นการใหค้วามรอ้นไดห้ลายทาง	 โดยสิง่สำคญัทีส่ดุคอื	 เอาไปใหค้วามรอ้นกบันำ้มนัเตาเพือ่

ใหต้ดิไฟไดง้า่ยขึน้	
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	 สำหรบัสำนกังาน	 บรษิทัฯ	 วเิคราะหเ์กีย่วกบัขอ้มลูการใชไ้ฟฟา้ในชว่งไมก่ีป่ทีีผ่า่นมา	 ซึง่เปน็จดุเริม่ในแผนการใชไ้ฟฟา้หรอืพลงังาน

อืน่ๆ	อยา่งมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ยงัดำเนนิการใหม้กีารปรบัอณุหภมูขิองระบบเครือ่งปรบัอากาศในสำนกังานใหค้งไวท้ีอ่ณุหภมู	ิ24	

องศาเซลเซียส	 ทำให้การใช้พลังงานในสำนักงานลดลง	 เพื่อให้อุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมในสำนักงานมีความเหมาะสม	 บริษัทฯ	 สนับสนุนให้

พนักงานลดการใส่เน็คไทหรือสวมเสื้อแจ๊กเก็ต	 ในขณะที่การแต่งตัวในสำนักงานยังคงเป็นทางการอยู	่ ถึงแม้จะไม่ได้ใส่เน็คไทหรือแจ๊กเก็ต	

กต็าม	

	 บรษิทัฯ	ยงัคงดำเนนิการตอ่ไปในเรือ่งการลดกา๊ซคารบ์อนและจะรายงานถงึความตอ่เนือ่งในการดำเนนิการดงักลา่วตอ่ไป	

 ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม	มอก.	14001	 เพือ่แสดงถงึความตัง้ใจของบรษิทัฯ	ในการปอ้งกนัและรกัษาสิง่แวดลอ้ม	และการลดกา๊ซ

คารบ์อน	 ในขณะนีบ้รษิทัฯ	 อยูใ่นระหวา่งกระบวนการจดัทำระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม	 มอก.14001	 เพือ่ใหเ้กดิความสมบรูณข์องระบบการ

จัดการ	 การวางแผนกลยุทธ์ในนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	 การวางแผนการดำเนินงานที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบของบริษัทฯ	 ที่มีต่อสิ่ง

แวดลอ้มในองคก์ร	

	 5.	 การสนบัสนนุกจิกรรมชมุชนและสงัคม	 บรษิทัฯ	 ตระหนกัเปน็อยา่งดวีา่ชมุชนและสงัคมทีด่เีปน็ปจัจยัหลกัทีส่นบัสนนุธรุกจิของ	

บริษัทฯ	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจการรมที่มีต่อชุมชนและสังคมต่อไป	 เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งใน

ชมุชนและสงัคมมากยิง่ขึน้	 บรษิทัฯ	 ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบตอ่ชมุชนและสงัคม	 รวมถงึการสนบัสนนุกจิกรรมของชมุชนและการเอาใจใส่

ตอ่ผลกระทบตอ่ผูท้ีอ่ยูร่อบขา้งมากกวา่ทีม่กีำหนดไวใ้นกฎหมายและพยายามคอ่ยๆ	ทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นรว่มทางสงัคม	ซึง่กระบวนการเหลา่นีเ้ปน็

แรงบนัดาลใจใหบ้รษิทัฯ	จดัตัง้	และขยายกองทนุเพือ่ทำกจิกรรมชมุชนและสงัคม

	 ซึง่ทีผ่า่นมา	บรษิทัฯ	มกีจิกรรมดา้นสงัคมและชมุชน	ดงัตอ่ไปนี	้

 s	 บรษิทัฯ	 ใหก้ารสนนัสนนุการฝกึอบรมบคุลากรของศนูยฝ์กึพาณชิยนาว	ี(Merchant	Marine	Training	Center)	 โดยการใหท้นุ

การศกึษา	 แกผู่ม้ผีลการเรยีนดโีดยมอบรางวลัเหรยีญทองแกน่กัเรยีนของศนูยฝ์กึพาณชิยนาวี	 ทีม่ผีลการเรยีนดเีดน่และประพฤตดิเีปน็ประจำ

ทกุป	ีตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2541	เปน็ตน้มา	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ไดบ้รจิาคหนงัสอืเรยีนใหก้บัศนูยฝ์กึพาณชิยนาวอียา่งสมำ่เสมอดว้ย	

	 ผู้บริหารพีเอสแอลและพนักงานร่วมใจกันบริจาคโลหิต
เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	 ในวนัที	่
23	มกราคม	และ	23	กรกฎาคม	2551	ณ	อาคารคาเธย่เ์ฮา้ส	์
	 การบริจาคดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำโดยความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทฯ	 และสภากาชาดไทย	 โดยในระหว่างป	ี2551	 มี
จำนวนผูบ้รจิาค	รวม	108	คน
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารอาวุโส BOI 
เข้าเยี่ยมชมศูนย์อบรมการเดินเรือทะเล
และหอบังคับการเดินเรือจำลอง

 ในภาพ:	(ที่สองจากซ้าย)	 คุณ	 นิชิต้า	
ชาห	์ กรรมการ	 พีเอสแอล	 (ที่สามจากซ้าย)		
มร.	คชูร	ูวาเดยี	กรรมการบรหิาร	พเีอสแอล	(ที่
สีจ่ากซา้ย)	มร.	คาลดิ	ฮาชมิ	กรรมการผูจ้ดัการ		
พเีอสแอล	(ทีห่า้จากซา้ย)	คณุหริญัญา	สจุนิยั	ที่
ปรกึษาดา้นการลงทนุ	BOI	(ทีห่กจากซา้ย)	กปัตนั
นพพงศ	์ รัตนชัยพรพันธ	์ หัวหน้าศูนย์อบรมการ
เดินเรือทะเลของพีเอสแอล	 (ที่ เจ็ดจากซ้าย)		
ดร.	 รัชน	ี วัฒนวิศษฐ์พร	 เจ้าหน้าที่อาวุโส	BOI	
รว่มถา่ยภาพเปน็ทีร่ะลกึ

 s	 บรษิทัฯ	ไดร้บันกัเรยีนทีจ่บการศกึษาจากศนูยฝ์กึพาณชิยนาวมีาเปน็พนกังาน/ลกูเรอืของบรษิทัฯ	

 s	 บรษิทัฯ	 ทำขอ้ตกลงกบัสำนกังานคณะกรรมการอาชวีศกึษา	 ในการปรบัปรงุความรู	้ และสง่เสรมิการเรยีน	 การสอน	 สำหรบั

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช	 ซึ่งตามข้อตกลงบริษัทฯ	 จะสร้างหอพักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา

และให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่นักเรียน	 รวมการซื้อหนังสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาในห้องสมุด	 ทางด้านวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช	 ได้จัดให้มีการเพิ่มหลักสูตรการเรียนใหม่โดยมีบริษัทฯ	 เป็นที่ปรึกษา	 เพื่อเป็นการฝึกหัดและพัฒนา

วศิวกรสำหรบัการดำเนนิอาชพีการเดนิเรอืในอนาคต	

 s	 บริษัทฯ	 มอบทุนการศึกษาจำนวน	165,000	 บาท	 แก่นักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

วทิยาเขตศรรีาชา	เปน็การสนบัสนนุการศกึษาใหก้บันกัศกึษาในหลกัสตูรวทิยาศาสตรก์ารเดนิเรอื	

 s	 บรษิทัฯ	 ไดร้ว่มบรจิาคเงนิจำนวน	100,000	 บาท	 ในโครงการ	 “หม่ผา้ใหน้อ้ง	 ครัง้ที	่11”	 ใหก้บัคณะนกัเรยีนเดนิเรอืพาณชิย์	

ศนูยฝ์กึพาณชิยนาว	ีเพือ่นำไปใชใ้นการซอ่มแซมหอ้งเรยีนและปรบัปรงุหอ้งสมดุใหแ้กโ่รงเรยีนบา้นใบสทีอง	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ี

 s	 บรษิทัฯ	ไดร้ว่มบรจิาคเงนิจำนวน	40,000	บาท	ใหก้บัยวุมสุลมิ	บา้นปากลดั	อำเภอพระประแดง	จงัหวดัสมทุรปราการ	เพือ่ใช้

สนบัสนนุเครือ่งมอืเครือ่งใชท้างการศกึษาและเปน็ทนุการศกึษาในกจิกรรมวนัเดก็เมือ่วนัที	่19	มกราคม	2551	

 s	 โดยปกตแิลว้บรษิทัฯ	มกัจะจดัใหม้กีารบรจิาคเงนิและสิง่ของสำหรบัผูท้ีม่คีวามจำเปน็และผูท้ีย่ากไร	้ เชน่	บรษิทัฯ	รว่มกบัพนกั

งาน	 ไดบ้รจิาคเงนิกวา่	1	 ลา้นบาท	 ผา่นสภากาชาดไทยสำหรบัผูป้ระสบภยัธรณพีบิตัจิากคลืน่ยกัษส์นึามใินประเทศไทย	 และเมือ่ตน้ป	ี2547	

บรษิทัฯ	ไดบ้รจิาคคอมพวิเตอรแ์กโ่รงเรยีนระดบัประถมและมธัยม	จำนวน	4	แหง่	ในจงัหวดัระยอง	ทีม่นีกัเรยีนจำนวน	877	คน	ใหม้โีอกาส

ศกึษา	
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	 บริษัทพรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	(มหาชน)	
(โดย	 มร.	 โคคา	 วี.	 สุดาการ	์ ผู้อำนวยการฝ่าย
บรหิารกองเรอื)	มอบเงนิสนบัสนนุ	“โครงการหม่ผา้
ให้น้อง	 ครั้งที	่ 11”	 จัดโดยคณะนักเรียนเดินเรือ
พาณชิย	์ เปน็จำนวน	100,000	 บาท	 เพือ่ซอ่มแซม
ชั้นเรียนและต่อเติมห้องสมุดแก่โรงเรียนบ้าน	
ไผส่ทีอง	จงัหวดัสพุรรณบรุี

 s	 บรษิทัฯ	 ใหค้วามชว่ยเหลอืในการสรา้งโรงเรยีนสำหรบัเดก็ทีป่ระสบภยัจากแผน่ดนิไหวในภาคตะวนัตกของประเทศอนิเดยี	 เมือ่

ป	ี2544	และในทีส่ดุโรงเรยีนมติรภาพ	อนิโด-ไทย	กเ็กดิขึน้และสามารถเปดิดำเนนิการไดแ้ลว้ซึง่สามารถรบันกัเรยีนไดจ้ำนวน	700	คน	ทัง้ใน

ระดบัประถม	มธัยมตน้	รวมทัง้มธัยมปลาย	ซึง่ทำใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ	รูส้กึซาบซึง้และประทบัใจอยา่งมากในความชว่ยเหลอืจากประเทศไทย	

 s	 บรษิทัฯ	 ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืแกป่ระชาชนทีอ่ยูอ่าศยัทางภาคใตข้องประเทศไทย	 ซึง่ไดร้บัผลกระทบและความเสยีหายจากภยั	

สนึาม	ิเมือ่เดอืนธนัวาคม	2547	โดยบรษิทัฯ	และพนกังานไดบ้รจิาคเงนิชว่ยเหลอืจำนวน	590,000	บาท	ใหก้บัหมูบ่า้นทะเลนอก	จงัหวดัระนอง	

และปรบัปรงุ/ซอ่มแซมเรอืประมงเพือ่ใหส้ามารถนำกลบัมาประกอบอาชพีได้	 และบรษิทัฯ	 ไดอ้าสาดแูลและเขา้มาเยีย่มเยยีนหมูบ่า้นนี้	 อยา่ง

สมำ่เสมอ	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	 ไดเ้ปดิโอกาสใหเ้ดก็ทีข่าดแคลนไดร้บัทนุการศกึษา	 โดยปจัจบุนับรษิทัฯ	ยงัใหท้นุการศกึษาเดก็ผูห้ญงิคนหนึง่	ทีก่ำลงั

ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพฯ	 นอกจากนี	้ บริษัทฯ	 ยังจัดหาแหล่งประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนและให้การสนับสนุนการพัฒนาทาง

รา่งกายและสตปิญัญาของเดก็หนุม่ในหมูบ่า้นแหง่นี	้ เพือ่ทีจ่ะกา้วเขา้มาฝกึอบรมอาชพีการเดนิเรอืขัน้พืน้ฐาน	 โดยทางบรษิทัฯ	 เปน็ผูอ้อกคา่ใช้

จา่ยดงักลา่ว	 ซึง่บคุคลเหลา่นีจ้ะเขา้มาประกอบอาชพีการเดนิเรอืใหก้บับรษิทัฯ	 ไดอ้ยา่งสมบรูณแ์ละตรงกบัสายงานอาชพีในการเดนิเรอืทะเล

ระหวา่งประเทศ	

 s	 บรษิทัฯ	ไดร้ว่มบรจิาคเงนิจำนวน	1,325,867	บาทในป	ี2551	เพือ่สรา้งบา้นฟสิกิส	์เคม	ีและอปุกรณค์อมพวิเตอรใ์หก้บัโรงเรยีน

แหง่หนึง่ทีเ่ซมงักดุ	ีทามลิ	นาดลู	ประเทศอนิเดยี	โรงเรยีนแหง่นีอ้ยูใ่นหมูบ่า้นทีย่ากจนมากและไดร้บัผลกระทบและความเสยีหายจากภยัสนึามิ

ในเดอืนธนัวาคม	2547	

 s	 บริษัทฯ	 ได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยให้หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคที่สำนักงานบริษัทฯ	 ตั้งแต่ป	ี2547	

จนถงึป	ี2551	หนว่ยเคลือ่นทีร่บับรจิาคโลหติมารบับรจิาคโลหติทีบ่รษิทัฯ	รวมทัง้สิน้	6	ครัง้	

	 s	 ในทกุๆ	 ป	ี บรษิทัฯ	 จดักจิกรรมวิง่	5	 กโิลเมตร	 เรยีกวา่	 “พเีอสแอลวิง่เพือ่วนัเดนิเรอืประจำป”ี	 ทีส่วนลมุพนิเีพือ่สนบัสนนุให้

พนกังานบรษิทัฯ	มนีสิยัรกัการออกกำลงักายและมสีขุภาพทีด่	ี
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	 บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	มอบเงนิ
จำนวน	68,000	 บาท	 แก่โรงเรียนบ้านค้อ	 จังหวัดสุรินทร	์
เพื่อสนับสนุนโครงการพานักเรียนไปทัศนะศึกษา	 ณ	 สถานี
วจิยัสิง่แวดลอ้มสะแกราช	จงัหวดันครราชสมีา	
 ในภาพ:	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านค้อ	
ถา่ยรปูรว่มกนับรเิวณหนา้สถานวีจิยัสิง่แวดลอ้ม	

	 s	 บรษิทัฯ	 เปน็หนึง่ในกลุม่ผูส้นบัสนนุงานวนักฬีาประจำป	ี ณ	 ศนูยฝ์กึพาณชิยนาว	ี ซึง่บรษิทัฯ	 ใหค้วามรว่มมอืในการขยายดา้น

กฬีา	รวมถงึการศกึษา	(ทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้)	และชว่ยในเรือ่งการพฒันาของคณะนกัเรยีนพาณชิยน์าว	ี

	 s	 บริษัทฯ	 จัดโครงการช่วยเหลือพนักงานด้วยการให้ทุนการศึกษาประจำปีสำหรับค่าเล่าเรียนแก่บุตรของพนักงานที่ไม่สามารถ

หาเงนิคา่เลา่เรยีนของบตุรตนเองได	้

	 s	 บริษัทฯ	 พิจารณาทุนการศึกษาหรือรางวัลสำหรับให้กับบุตรของพนักงานของบริษัทฯ	 ผู้ซึ่งมีผลการเรียนที่ดีในระดับโรงเรียน

วทิยาลยั	และมหาวทิยาลยั	

 s	 บรษิทัฯ	 ไดบ้รจิาคเงนิและอปุกรณก์ารศกึษา	 เพือ่จดัทำหอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรแ์ละสนบัสนนุกจิกรรมการเรยีนการสอน

ดา้นตา่งๆ	ของโรงเรยีนบา้นคอ้	จงัหวดัสรุนิทร	์ในเดอืนกนัยายน	2549	

 s	 บรษิทัฯ	 ไดร้ว่มบรจิาคเงนิ	100,000	บาท	และหนงัสอืใหก้บัคณะนกัเรยีนเดนิเรอืพาณชิย	์ ศนูยฝ์กึพาณชิยน์าว	ี เพือ่นำไปใชใ้น

การซอ่มแซมอาคารเรยีนและสรา้งหอ้งสมดุใหแ้กโ่รงเรยีนบา้นวงัสนวน	จงัหวดันครราชสมีา	ในเดอืนกนัยายน	2550		

 s	 บรษิทัฯ	ไดบ้รจิาคเครือ่งคอมพวิเตอรจ์ำนวน	15	เครือ่ง	เพือ่ใชใ้นกจิกรรมการเรยีนการสอนของโรงเรยีนบา้นคอ้	จงัหวดัสรุนิทร	์

ในเดอืนตลุาคม	2550	

 s	 บรษิทัฯ	 ไดร้ว่มสมทบเงนิ	100,000	 บาท	 แกส่ภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย	 ในพระบรมราชปูถมัภ	์ เพือ่ใชใ้นการอบรม

ความรู	้และพฒันาทกัษะวชิาชพีแกค่นพกิาร	เพือ่ใหส้ามารถหาเลีย้งตนเองไดใ้นงานวนัคนพกิารครัง้ที	่43	ซึง่จดัขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน	2550	

 s	 ในป	ี2551	บรษิทัฯ	ไดร้ว่มบรจิาคเงนิ	68,000	บาทใหโ้รงเรยีนบา้นคอ้	จงัหวดัสรุนิทร	์เพือ่สนบัสนนุใน	”โครงการพานกัเรยีนไป

ทศันศกึษา”	ณ	สถานวีจิยัสิง่แวดลอ้มสะแกราช	จงัหวดันครราชสมีา	
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

	 บรษิทัฯ	 ไดแ้บง่ประเภทปจัจยัความเสีย่งสำคญัๆ	ทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ	 เปน็	3	ประเภท	ประกอบดว้ยความเสีย่งจากการดำเนนิ
ธรุกจิ	 ความเสีย่งทางการเงนิและความเสีย่งทางการตลาดและเนือ่งจากการไดต้ระหนกัถงึสภาพการณข์องตลาดขนสง่ในปจัจบุนั	 บรษิทัฯ	 จงึ
กำหนดปจัจยัความเสีย่งเพิม่ขึน้อกีหนึง่ปจัจยัซึง่เปน็ความเสีย่งเกีย่วกบัการดำรงสถานะและการขยายความสามารถในการขนสง่	 โดยไดอ้ธบิาย
อยู่ภายใต้หัวข้อ	 “ความเสี่ยงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่าและการขยายกำลังความสามารถของกองเรือ”	 สำหรับปีนี้ซึ่งเป็นกรณีพิเศษ	
บรษิทัฯจะไดแ้จกแจงปจัจยัความเสีย่งตา่งๆทีเ่กดิขึน้จากวกิฤตการเงนิโลกทีเ่กดิขึน้เมือ่เรว็ๆนี	้ ภายใตห้วัขอ้	 “ผลกระทบจากวกิฤตการเงนิโลก	
ซึง่ปจัจยัความเสีย่งในแตล่ะประเภทมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี	้

ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
	 ในฐานะที่บริษัทฯ	 เป็นเจ้าของและผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยไม่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ใดๆ	 อาจต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติทางน้ำ	 ความแปรปรวนของสภาพสิ่งแวดล้อม	 ความสูญหายหรือเสียหายของสินค้าและทรัพย์สินต่างๆ	
และการสะดุดหยุดลงของธุรกิจอันเกิดมาจากเครื่องยนต์กลไกขัดข้อง	 ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศ
ตา่งๆ	การหยดุงานประทว้งของคนงาน	การกอ่การรา้ย	 โจรสลดั	ความแปรปรวนของสภาพดนิฟา้อากาศ	สถานการณ	์และเหตกุารณอ์ืน่ใดที่
อาจจะเกดิขึน้	ซึง่สิง่เหลา่นีจ้ะนำไปสูต่น้ทนุการดำเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้หรอืการสญูเสยีรายได	้อยา่งไรกต็ามเจา้ของเรอื	หรอืผูป้ระกอบการเดนิเรอื
ในนา่นนำ้สากลจะมกีารประกนัความเสีย่งตา่งๆ	 โดยมกีารทำประกนัภยัไวก้บับรษิทัประกนัภยัทีเ่ปน็สากล	 และครอบคลมุความเสีย่งทัง้หมด	
ดงันัน้บรษิทัฯ	จงึไดท้ำประกนัภยัเพือ่คุม้ครองความเสีย่งภยัตา่งๆ	ทีก่ลา่วมาขา้งตน้นีเ้อาไวแ้ลว้	
	 การดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	 ขึน้อยูก่บัการเพิม่ขึน้และการเปลีย่นแปลงของกฎหมายปอ้งกนัสิง่แวดลอ้ม	 และกฎระเบยีบพาณชิยน์าวี
ด้านอื่นๆ	 การที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเหล่านี	้ เนื่องจากมีความเสี่ยงในเรื่องการถูกกักเรือที่ทำให้เสียเวลาและเสียรายได้หรือ	
ก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เช่าเรือ	 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเรือหรือเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติในการเดินเรือ	 อย่างไรก็ตาม
บรษิทัฯ	ระมดัระวงัในประเดน็เหลา่นีเ้สมอมาและไดร้กัษามาตรฐานความปลอดภยัและมาตรฐานทางเทคนคิใหอ้ยูใ่นระดบัสากลตลอดมา	
 การดำเนนิธรุกจิการเดนิเรอืและการบรหิารงานของบรษิทัฯ	 ในฐานะบรษิทัมหาชนและจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
นัน้ตอ้งอาศยับคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ	ไมว่า่จะเปน็ลกูเรอืทีต่อ้งควบคมุการเดนิเรอื	หรอื	ผูจ้ดัการระดบัตา่งๆ	ในบรษิทัฯ	ทีต่อ้งการบคุคลที่
มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจการเดินเรือ	 การที่ต้องจัดหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ได้มีนโยบายที่ยุติธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงได้ประสบความสำเร็จในการจัดหาและรักษาไว้ซึ่ง
บคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีณุภาพและบรษิทัฯ	ยงัไดร้เิริม่สิง่ใหม่ๆ 	 เพือ่จงูใจและคงไวซ้ึง่บคุลากรทีม่คีณุภาพ	ดงันัน้บรษิทัฯ	คาดวา่จะ
ไมม่ปีญัหาทีร่นุแรงดา้นบคุลากรในอนาคต	 แมว้า่ธรุกจิการเดนิเรอืระหวา่งประเทศกำลงัประสบกบัปญัหาทีร่นุแรงของการขาดแคลนลกูเรอืทีม่ี
คณุภาพ	โดยเฉพาะในสว่นของนายประจำเรอื	ซึง่จะตอ้งทำงานประจำบนเรอื	
	 ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย	์ บรษิทัฯ	 ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ	 มากมาย	 การไมป่ฏบิตัติาม
กฎหมายและ/หรือกฎระเบียบใดๆ	 อันจะนำมาซึ่งความเสียหายในการถูกเรียกค่าเสียหายหรือถูกลงโทษทางกฎหมายทั้งต่อบริษัทฯ	 และ	
ผู้บริหารระดับสูง	 ดังนั้นบริษัทฯ	 ได้ดำเนินงานอย่างระมัดระวังในประเด็นนี้โดยมีมาตรการในการรับพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและจัด
ระบบงานใหม้ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหแ้นใ่จวา่บรษิทัฯ	ไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	
	 บรษิทัฯ	 ไมไ่ดเ้ผชญิกบัความเสีย่งจากราคานำ้มนัโลกทีเ่พิม่สงูขึน้	 กลา่วคอืในกรณกีารเดนิเรอืแบบรายเทีย่ว	 เปน็การเดนิเรอืทีบ่รษิทัฯ	
ตอ้งเปน็ผูจ้า่ยคา่นำ้มนัเชือ้เพลงิแตค่า่นำ้มนัเชือ้เพลงิทีเ่พิม่ขึน้ลกูคา้จะเปน็ผูร้บัภาระนี	้ เนือ่งจากอตัราคา่ระวางเรอืทีก่ำหนดและเรยีกเกบ็จาก
ลกูคา้นัน้ไดร้วมคา่นำ้มนัเชือ้เพลงิทีเ่พิม่ขึน้ไวด้ว้ยและในกรณกีารใหเ้ชา่เรอืเปน็แบบระยะเวลา	คา่นำ้มนัเชือ้เพลงิจะตกเปน็ภาระของลกูคา้	

ความเสี่ยงทางการเงิน
	 รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยสว่นใหญข่องบรษิทัฯ	 เปน็เงนิสกลุดอลลา่รส์หรฐั	 รวมทัง้สนิทรพัยถ์าวรสว่นใหญข่องบรษิทัฯ	 คอื	 เรอืเดนิทะเล		
กม็พีืน้ฐานเปน็เงนิสกลุดอลลา่รส์หรฐั	 เนือ่งจากเรอืเดนิทะเลมตีลาดการซือ้ขายสากลทีเ่ปน็เงนิสกลุดอลลา่รส์หรฐั	ดงันัน้	บรษิทัฯ	จงึมคีวามเสีย่ง
ต่อการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากหนี้สินของบริษัทฯ	 ที่อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นที่มิใช่เงินสกุลดอลล่าร์
สหรฐั	 กลา่วคอืหนีส้นิทีอ่ยูใ่นรปูสกลุเงนิตราตา่งประเทศอืน่ทีม่ใิชเ่งนิสกลุดอลลา่รส์หรฐัเมือ่เทยีบเทา่เปน็เงนิสกลุดอลลา่รส์หรฐัอาจเพิม่ขึน้หรอื
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ลดลงตามอัตราแลกเปลี่ยน	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี	้ ดังนั้นได้พยายามลดความเสี่ยงจากสกุลเงินอื่นๆ	 โดย		
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	บรษิทัฯ	ไมม่หีนีเ้งนิกูห้รอืวงเงนิสนิเชือ่เปน็เงนิสกลุอืน่ๆ	เหลอือยู	่ยกเวน้สกลุเงนิดอลลา่รส์หรฐั	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	
ยังได้มีการดำรงเงินสดในบัญชีธนาคารเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐเกือบทั้งหมด	 เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
กบับญัชเีหลา่นีเ้มือ่เทยีบเปน็เงนิสกลุดอลลา่รส์หรฐั	 อยา่งไรกด็กีค็วรตระหนกัวา่บรษิทัฯ	 มคีวามเสีย่งจากการขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเปน็
สกุลเงินบาท	 ที่มาจากการแปลงค่าสินทรัพย	์ หนี้สิน	 รายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 ที่อยู่ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็นเงินบาท	
เนือ่งจากเปน็การขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นในการแปลงคา่เงนิสกลุดอลลา่รส์หรฐัเปน็เงนิบาทในงบการเงนิบาทเทา่นัน้	
	 วงเงินสินเชื่อมีหลักประกันของบริษัทฯ	 มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตรา	LIBOR	(อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในกรุงลอนดอน)		
ดงันัน้บรษิทัฯ	จงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้	LIBOR	บรษิทัฯ	ไดต้ดิตาม
ความเคลือ่นไหวและเฝา้ระวงัอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิอยา่งสมำ่เสมอ		
	 เนือ่งจากสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ	คอืเรอืเดนิทะเลมอีายกุารใชง้านทีจ่ำกดัและเมือ่เรอืมอีายมุากถงึอายดุงักลา่ว	เรอืเหลา่นัน้จะตอ้งถกูขาย
เพือ่นำไปใชต้อ่หรอืถกูปลดระวาง	 ทำใหค้วามสามารถของกองกำลงัเรอืลดลง	 และถา้บรษิทัฯ	 ตอ้งการคงระดบัความสามารถของกองเรอืโดย
คำนงึถงึขนาดของกองเรอื	 บรษิทัฯ	 จะตอ้งดำเนนิโครงการการทดแทนเรอืเกา่	 หรอืเรอืทีถ่กูปลดระวาง	(เรอืทีถ่กูขายไป)	 การซือ้เรอืเขา้มาใหม	่
จะตอ้งมกีารระดมเงนิทนุ	ซึง่อาจจะมาจากเงนิทนุของบรษิทัฯ	หรอืจากเงนิกู	้หรอืทัง้สองอยา่งรวมกนั	ซึง่ถา้บรษิทัฯ	ไมส่ามารถระดมเงนิทนุเพือ่
นำมาใชซ้ือ้เรอืเพือ่คงระดบัความสามารถของกำลงักองเรอื	 ความสามารถของกองเรอืบรษิทัฯ	 กจ็ะลดลง	 ซึง่เปน็สิง่ไมพ่งึประสงคห์ากการลดลง
ของกองกำลงัเรอืจะคงอยู	่ ดงันัน้บรษิทัฯ	 จงึมคีวามเสีย่งในดา้นการระดมเงนิทนุ	 อยา่งไรกด็	ี บรษิทัฯ	 ตระหนกัถงึความเสีย่งดงักลา่วนี	้ ดงันัน้		
ไมเ่พยีงแตบ่รษิทัฯจะไดส้ัง่ตอ่เรอืใหม	่ และลงนามในสญัญาขอวงเงนิสนิเชือ่สำหรบัเรอืตอ่ใหมแ่ลว้นัน้	 แตบ่รษิทัฯยงัไดล้งนามในสญัญาขอสนิเชือ่
สำหรบัซือ้เรอืเขา้มาเพิม่อกีเชน่กนั	ซึง่จะทำใหบ้รษิทัฯ	สามารถซือ้เรอืใหม	่(ถา้สามารถสง่มอบเรอืไดท้นัท)ี	หรอืเรอืมอืสองไดจ้ำนวนหนึง่	

ความเสี่ยงทางการตลาด
	 อตุสาหกรรมและตลาดการเดนิเรอืขนสง่สนิคา้ทางทะเลจะขึน้ลงเปน็วฏัจกัร	 มคีวามผนัผวนในเรือ่งของการทำกำไร	 มลูคา่เรอื	 และ
อตัราคา่ระวาง	ซึง่เปน็ผลจากการเปลีย่นแปลงในอปุสงคแ์ละอปุทานของกองเรอื	ตามทีไ่ดอ้ธบิายภายใตห้วัขอ้	“ลกัษณะการประกอบธรุกจิและ
อุตสาหกรรม”	 แต่เดิมบริษัทฯ	 ได้ทำการตลาดในลักษณะที่อิงกับราคาตลาดในขณะนั้น	(spot	market)	 สำหรับเรือของบริษัทฯ	 ทั้งหมด		
ดงันัน้บรษิทัฯ	 จะมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของตลาดและวฏัจกัรของธรุกจิ	 อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ	 เชือ่มัน่วา่	 การทีบ่รษิทัฯ	 มกีลุม่ตลาด
เฉพาะกลุม่	 คอือยูใ่นกลุม่เรอืเอนกประสงคข์นาดเลก็ซึง่มปีจัจยัพืน้ฐานทีเ่ปน็บวกคอืมอีปุสงคม์ากกวา่อปุทาน	 จะเปน็ตวัชว่ยพยงุในชว่งภาวะ
ตกตำ่ของวฏัจกัรของธรุกจิและทำใหบ้รษิทัฯ	 ไดร้บัผลกระทบนอ้ยลง	 อยา่งไรกด็	ี สถานการณด์งักลา่วได	้ เปลีย่นไปในชว่ง	3-4	 ปทีีผ่า่นมา	
เนือ่งจากบรษิทัฯ	 ไดป้รบัเปลีย่นแผนการตลาด	 โดยเรอืสว่นใหญข่องบรษิทัฯ	 มกีารทำสญัญาระยะยาวใหเ้ชา่เรอื	 ทำใหบ้รษิทัฯ	 หลกีเลีย่งจาก
การผนัผวนของราคาตลาดระยะสัน้และทำใหม้ัน่ใจวา่จะมกีระแสรายไดท้ีม่ัน่คง	
	 อุปสงค์ของธุรกิจของบริษัทฯ	 นั้นเกิดจากปริมาณของสินค้าที่ต้องการขนส่ง	 การก่อเกิดของอุปสงค์นี้ขึ้นอยู่กับการค้าโลกและการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ	 ภาวะถดถอยของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าจะทำให้อุปสงค์เรือลดลง	 ปัจจุบันความต้องการขนส่ง
สนิคา้แหง้เทกองทางทะเลเพิม่มากขึน้	 เนือ่งจากมคีวามตอ้งการจากประเทศจนี	(รวมทัง้ความตอ้งการจากประเทศอนิเดยีและประเทศในแถบ
ตะวันออกกลาง)	 ที่ต้องการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ	 เป็นจำนวนมากเพื่อก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่	 ดังนั้นถ้า
ความตอ้งการสนิคา้ทีม่าจากประเทศจนีลดลง	 โดยเฉพาะในสอง-สามปขีา้งหนา้	 เมือ่อปุทาน	 คอื	 เรอืตอ่ใหม	่ ซึง่ปจัจบุนัไดถ้กูสัง่ตอ่ไปแลว้		
ได้ถูกคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ตลาดขนส่งและจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานที่มีอยู่ในตลาดการขนส่ง	 ซึ่งจะทำให้อัตราค่าระวางลดลง
อยา่งมนียัสำคญัและรวมถงึการลดลงของมลูคา่เรอืเชน่กนั	บรษิทัฯไดเ้พิม่กำลงักองเรอืโดยการซือ้เรอืมอืสองเขา้มาเพิม่เตมิ	ณ	ราคาตลาดในป	ี
2547	 ซึ่งตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น	 การทำเช่นนั้นบริษัทฯอาจประสบกับความเสี่ยงจากการลดลงของรายได้และ/หรือมูลค่าเรือที่อาจลดลง		
ถ้าตลาดมีการปรับตัวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ	 อย่างไรก็ด	ี ตลาดมิได้ปรับตัวลดลงอย่างมีสาระดังที่ได้คาดการณ	์ นอกจากนี	้ บริษัทฯ		
ยังสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ	 และได้รับผลตอบแทนอย่างดีเยี่ยมจากเรือที่ได้ซื้อเข้ามาในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม	2549	 ถึง
ไตรมาสแรกของป	ี2550	บรษิทัฯ	ไดข้ายเรอืในกองเรอืบรษิทัฯ	จำนวน	10	ลำ	ซึง่มอีายมุากทีส่ดุ	โดยมอีายเุฉลีย่ทีม่ากกวา่	26	ป	ีในราคาขาย
ที่ด	ี ซึ่งช่วยให้ความเสี่ยงดังกล่าวลดลงเนื่องจากเรือมีอายุมากขึ้นเท่าใด	 ความเสี่ยงดังกล่าวนี้ก็จะขยายมากขึ้นเช่นกัน	 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ		
ได้พยายามลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยนำกองเรือของบริษัทฯ	 ไปทำสัญญาให้เช่าเป็นสัญญาระยะยาวเพิ่มมากขึ้น	 ทำให้บริษัทฯ	 สามารถคง	
รายไดค้า่เชา่ในอนาคตทีอ่ตัราคา่เชา่ปจัจบุนัทีส่งูกวา่	และดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้	 เปน็การเปลีย่นแปลงนโยบายในการดำเนนิธรุกจิทีส่ำคญั
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ของบรษิทัฯ	ในป	ี2547	กลา่วคอื	บรษิทัฯ	ไดเ้ปลีย่นการดำเนนิธรุกจิจากใหบ้รกิารเชา่เปน็รายเทีย่วหรอืการเชา่เปน็ระยะเวลาแบบสญัญาระยะสัน้
ณ	ราคาตลาดปจัจบุนั	(spot	market)	เปน็การทำสญัญาระยะยาว	ในชว่งป	ี2550	ตลาดมกีารปรบัตวัสงูขึน้อกีอยา่งมนียัสำคญัจนถงึจดุสงูสดุ
ในกลางป	ี2551	 ซึง่หลงัจากนัน้อตัราตลาดไดล้ดลงอยา่งรวดเรว็จนเกอืบจะใกลก้บัระดบัตำ่สดุเทา่ทีเ่คยเกดิขึน้	 อยา่งไรกด็	ี ตามทีไ่ดก้ลา่วไว้
ข้างต้น	 บริษัทฯมีความเห็นว่าท่ามกลางตลาดที่มีความผันผวนอย่างมาก	 ซึ่งอัตราค่าระวางสามารถเพิ่มสูงขึ้นและตกลงอย่างรวดเร็วนั้นจะ
เปน็การรอบคอบทีจ่ะทำสญัญาผกูมดัคา่ระวางในอตัราทีส่งูและเหมาะสม	 เพือ่เปน็การรองรบัหากเกดิการตกลงอยา่งรวดเรว็ของอตัราคา่ระวาง	
ในตลาดคา่ระวางปจัจบุนั	(Spot	Market)	ซึง่ไดเ้กดิขึน้ตัง้แตเ่ดอืนกรกฏาคม	2551	ยทุธศาสตรก์ารดำเนนิธรุกจิดงักลา่วนีไ้ดพ้สิจูนแ์ลว้ในอดตี
เมื่อตลาดค่าระวางปัจจุบันได้อ่อนตัวลงเมื่อต้นป	ี2548	 แต่บริษัทฯ	 ยังคงมีรายได้ที่สูงกว่าตลาดในปีนั้น	 และในสถานะการณ์ตลาดปัจจุบัน	
ยทุธศาสตรด์งักลา่วไดพ้สิจูนแ์ละกลา่วไดว้า่เปน็ผูช้นะโดยไมม่ขีอ้สงสยั	
	 ตามทีไ่ดเ้กดิภาวะตลาดตกตำ่และเปน็ผลใหอ้ตัราคา่ระวางลดลง	 ซึง่ไดเ้รมิขึน้ในชว่งครึง่หลงัของป	ี2551	 และถา้ภาวะการถดถอย	
ดงักลา่วยงัคงมอียูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง	 ลกูคา้ของบรษิทัฯ	 ทีท่ำสญัญาเชา่ระยะยาวไวอ้าจไมป่ฏบิตัติามสญัญาเชา่	 ทำใหบ้รษิทัฯ	 ไมส่ามารถมอีตัรา	
คา่เชา่ทีส่งูตามทีท่ำสญัญาไวแ้ละอาจถกูบงัคบัใหเ้ชา่เรอืในอตัรา	 ณ	 ขณะนัน้ๆซึง่ตลาดตกตำ่และมอีตัราคา่เชา่คา่ระวางตำ่กวา่ทีท่ำสญัญาไว	้
อยา่งไรกต็าม	 บรษิทัฯ	 ไดต้ระหนกัถงึความเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาในระยะยาว	 ดงันัน้บรษิทัฯ	 ไดท้ำการวเิคราะหล์กูคา้		
(ผู้เช่าเรือ)	 ที่จะทำสัญญาเช่าในระยะยาวโดยจะเลือกลูกค้าชั้นดี	 และมีเครดิตสูงที่สุด	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้	 ณ	 สิ้นป	ี2551	
บรษิทัฯ	ไมป่ระสบกบัปญัหาจากการทีผู่เ้ชา่เรอืไมป่ฎบิตัติามสญัญา	
	 เรือของบริษัทฯ	 เดินเรือในน่านน้ำสากลทั่วโลกและกระจายการให้บริการในสัดส่วนเท่าๆกันทั่วโลกโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ส่วนใด
ส่วนหนึ่งเท่านั้น	 ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ	 จึงไม่มีความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ในการตลาดและลูกค้าของบริษัทฯ	 ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งของโลกอันเนื่องมาจากสงครามหรือการก่อการทางการเมือง	 หรือด้วยเหตุผลใดๆ	 ก็ตาม	 จะไม่ส่งผลกระทบสำคัญที่ทำให้รายได	้
ของบรษิทัฯ	ลดลงได	้
	 รายไดข้องบรษิทัฯ	 มาจากจำนวนของลกูคา้หลากหลายและไมข่ึน้ตอ่ลกูคา้รายใดรายหนึง่ในการดำเนนิธรุกจิ	 ดงันัน้บรษิทัฯ	 จงึไมม่ี
ความเสี่ยงต่อการที่จะต้องทำธุรกิจกับลูกค้าเพียงรายเดียวหรือได้รับผลกระทบรุนแรงหรือสูญเสียรายได้หากลูกค้ารายนั้นๆ	 ประสบภาวะ
ขาดทนุอยา่งมนียัทีส่ำคญั	

ความเสี่ยงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่าและการขยายกำลังความสามารถของกองเรือ 
	 ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้	 สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ	 คอื	 เรอื	 เปน็สนิทรพัยท์ีม่อีายกุารใชง้านทีจ่ำกดั	 เมือ่เรอืมอีายกุารใชง้านในระดบั
หนึง่	 เรอืเหลา่นีจ้ะตอ้งถกูปลดระวาง	 เปน็เหตใุหค้วามสามารถในการใหบ้รกิารขนสง่ลดลงและถา้บรษิทัฯ	 ตอ้งการคงระดบัความสามารถใน
การขนสง่	หรอืขนาดของกองเรอื	บรษิทัฯ	จำเปน็ตอ้งทดแทนเรอืเกา่ทีถ่กูปลดระวางไปแลว้	(หรอืถกูขาย)	การทดแทนเรอืทีถ่กูปลดระวาง/เรอืที่
ไดข้ายไปแลว้	 สามารถทำไดด้ว้ยการซือ้เรอืมอืสองจากตลาด	 “ซือ้-ขาย”	 เรอืเสร	ี(the	open	 “Sale	&	Purchase”	market)	 อยา่งไรกต็าม	
เนือ่งจากการขยายตวัอยา่งรวดเรว็ของตลาดการขนสง่ระหวา่งประเทศ	ทำใหม้ลูคา่	(ราคา)	(value	(cost))	ของเรอืมอืสองสงูขึน้อยา่งทีไ่มเ่คย
เกิดขึ้นมาก่อน	 และบริษัทฯ	 เห็นว่าไม่เป็นการรอบคอบที่จะซื้อเรือในราคาสูงขณะนี	้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อมูลค่าของสินทรัพย	์(เรือ)		
อนัเปน็ผลมาจากมลูคา่เรอืในตลาดลดลงในชว่งขาลงทีจ่ะมาถงึ	อยา่งไรกต็าม	เนือ่งจากการไมส่ามารถซือ้เรอืในราคาทีเ่หมาะสม	ณ	ขณะนีไ้ด	้
ทำใหบ้รษิทัฯ	มคีวามเสีย่งในการทดแทนความสามารถการใหบ้รกิารขนสง่ทีห่ายไป	อนัเปน็ผลจากการขาย/ปลดระวางเรอืเกา่ของบรษิทัฯ	
	 บรษิทัฯ	 มุง่มัน่ทีจ่ะลดความเสีย่งในการทดแทนความสามารถการขนสง่ดงักลา่วดว้ยการทำสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมใ่นราคาทีเ่หมาะสม	
มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของบริษัทฯ	 ทั้งนี	้ รายละเอียดของสัญญาสั่งต่อเรือเหล่านี	้ ได้กล่าวไว	้ ในหัวข้อ		
“บทวิเคราะห์และคำอธิบายของผู้บริหาร” ในรายงานประจำปีฉบับนี	้ เพื่อให้มั่นใจในการทดแทนความสามารถการขนส่ง	 และขยายความ
สามารถ	 เมือ่เรอืสัง่ตอ่ใหมไ่ดถ้กูสง่มอบตามทีร่ะบใุนสญัญา	 ขณะเดยีวกนั	 ความเสีย่งจากการดำเนนิงานและความเสีย่งทางการตลาดสำหรบั
เรอืสัง่ตอ่ใหมท่ีจ่ะไดร้บัมอบ	จะเปน็ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้	สว่นความเสีย่งทีเ่กดิจากสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมส่ามารถสรปุไดด้งันี	้
 • ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอู่ต่อเรือ (Ship Builder):	 	 บริษัทฯ	 จะมีความเสี่ยงที่เกิดจากอู่ต่อเรือในเรื่องการส่งมอบเรือตามกำหนด	

และ/หรอืสง่มอบเรอืทีม่คีณุสมบตัทิีถ่กูตอ้ง	 กลา่วคอือาจจะไมส่ามารถสง่มอบเรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม	 หรอืสง่มอบเรอืลา่ชา้
และ/หรือส่งมอบเรือที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่คาดหมายและที่กำหนดไว้ในสัญญา	 บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะขจัดความเสี่ยงเหล่านี้
ดว้ยการใชค้วามระมดัระวงัประเมนิความสามารถของอูต่อ่เรอื	 ไมว่า่จะเปน็ตารางเวลา	 การสง่มอบซึง่ยอมรบัทัง้สองฝา่ย	 และ
การคงไว้ซึ่งคุณภาพ	 พร้อมกับการเรียกหลักประกันในรูปของ	Bank	Guarantees	 เพื่อให้ครอบคลุมการคืนเงินที่ได้ชำระ	
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ลว่งหนา้เปน็งวดๆ	ไปแลว้และ/หรอืการสง่มอบลา่ชา้	อกีทัง้มคีา่ปรบัทีเ่ขม้งวด	ทีไ่ดร้ะบใุนสญัญาเรือ่งของการสง่มอบเรอืลา่ชา้	
และการสง่มอบเรอืทีไ่มถ่กูตอ้งตามทีร่ะบ	ุ

 • ความเสี่ยงที่เกิดจากวัฏจักรของอุตสาหกรรม:	 บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงเมื่อเรือที่สั่งต่อใหม่ถูกส่งมอบ	 ซึ่งขณะนี้ตลาดการขนส่ง
สนิคา้กำลงักา้วสูช่ว่งขาลง	และเมือ่เวลานัน้มาถงึ	นอกเหนอืจากมลูคา่เรอืจะลดตำ่ลงแลว้	ยงัอาจจะไมส่ามารถปลอ่ยเรอืสัง่ตอ่
ใหมใ่หเ้ชา่ในอตัราคา่ระวางทีค่าดการณไ์ว	้เพือ่ขจดัความเสีย่งนี	้บรษิทัฯ	พยายามทีจ่ะทำสญัญาใหเ้ชา่เรอืสัง่ตอ่ใหมแ่บบระยะ
เวลาลว่งหนา้ดว้ยอตัราคา่ระวางทีส่งูและเหมาะสม	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัตารางการสง่มอบเรอืสัง่ตอ่ใหมด่งักลา่ว	

	 	 	 ยิง่ไปกวา่นัน้	 ถา้เรอืตอ่ใหมถ่กูสง่มอบในขณะทีอ่ตุสาหกรรมอยูใ่นชว่งขาลง	 ราคาตลาดของเรอืตอ่ใหมอ่าจจะลดลงจนถงึ
ระดับที่บริษัทฯอาจจะผิดสัญญาตามเงื่อนไขของหนี้สินต่อมูลค่า	 โดยจะต้องดำรงสัดส่วนดังกล่าวตามเงื่อนไขของสัญญา	
ขอสินเชื่อ	 ซึ่งบริษัทฯได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว	 และเพื่อขจัดความเสี่ยงดังกล่าว	 นอกเหนือจากการตั้งสำรอง
เงนิสดแลว้	(เพือ่ชำระเงนิจา่ยลว่งหนา้บางสว่นของเงนิกู)้	 เงนิกูส้ำหรบัเรอืตอ่ใหมเ่ปน็สนิเชือ่เพือ่นำมาใชซ้ือ้เรอืตอ่ใหมเ่พยีง	15	
ลำเท่านั้น	 จากเรือที่บริษัทฯ	 สั่งต่อใหม่ทั้งหมดจำนวน	18	 ลำ	 ทำให้บริษัทฯต้องนำเรือต่อใหม่ที่ปลอดจากภาระผูกพันใดๆ
จำนวน	3	ลำทีเ่หลอืนี	้เปน็หลกัประกนัเพิม่เตมิสำหรบัเงนิกูด้งักลา่ว	ณ	เวลาสง่มอบเรอื	

 • ความเสีย่งทีเ่กดิจากการระดมทนุ:	 บรษิทัฯ	 มคีวามเสีย่งซึง่เกดิจากการไมส่ามารถหาแหลง่เงนิทนุสำหรบัเรอืสัง่ตอ่ใหม	่ ซึง่ใน
กรณีนี	้ บริษัทฯ	 จำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดภายในจากการดำเนินงานเพื่อเรือสั่งต่อใหม	่ ทำให้บริษัทฯ	 อาจจะเหลือกระแส
เงินสดไม่เพียงพอ	 หรือเหลือเงินสดส่วนเกินไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลหรือเพื่อการลงทุนอื่นๆ	 เพื่อขจัดความเสี่ยงนี	้
บรษิทัฯ	ไดจ้ดัหาสนิเชือ่สำหรบัเรอืสัง่ตอ่ใหมจ่ำนวน	15	สญัญาลำ	จากจำนวน	18	สญัญาซึง่บรษิทัฯ	ไดส้ัง่ตอ่ไปแลว้	


ผลกระทบของวิกฤตการเงินโลก
	 ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นและเป็นผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการเงินโลกต่ออุตสาหกรรมการขนส่งสินค้ารวมทั้งบริษัทฯ		
มสีาระสำคญัสรปุไดด้งัตอ่ไปนี	้
 • ความเสีย่งจากการไมม่อีปุสงค:์	 วกิฤตการเงนิไดน้ำไปสูก่ารปดิกจิการหรอืการลดขนาดของภาคธรุกจิทัว่โลก	 ประกอบกบัการ

ลดชอ่งทางของการเงนิในระบบการคา้	(Trade	Finance)	ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การคา้ทัว่โลก	รวมทัง้ทำใหไ้มม่อีปุสงคอ์ยา่งรนุแรง
ตอ่การบรกิารขนสง่	 ทำใหอ้ตัราคา่ระวางเรอืลม่สลายลง	 และตามทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้	 บรษิทัฯ	 ไดล้งนามในสญัญาปลอ่ยเรอื	
ใหเ้ชา่ระยะยาวในอตัราคา่ระวางทีส่มเหตผุล	 ซึง่ถกูคาดการณว์า่จะเปน็สิง่ทีช่ว่ยพยงุรายไดข้องบรษิทัฯจากผลกระทบของการ
ลดลงอยา่งรวดเรว็และรนุแรงของอตัราคา่ระวาง	 อยา่งไรกต็าม	 ถา้ตลาดยงัคงอยูใ่นภาวะเชน่ปจัจบุนันีต้อ่ไประยะหนึง่	 รายได้
ของบรษิทัฯกจ็ะไดร้บัผลกระทบอยา่งมนียัทีส่ำคญั	 ทัง้นีเ้นือ่งจาก	 บรษิทัฯอาจถกูกดดนัใหต้อ้งปลอ่ยเรอืลำทีย่งัไมไ่ดป้ลอ่ยใหเ้ชา่
ในระยะยาว	 หรอืเรอืลำทีส่ญัญาเชา่สิน้สดุลงดว้ยอตัราคา่เชา่ทีต่ำ่	 และ/หรอือาจถกูกดดนัใหต้อ้งปลดระวางเรอืเกา่	 เนือ่งจาก
การขาดอปุสงคท์ีจ่ะเชา่เรอืเกา่	 หรอืเนือ่งจากไมส่ามารถปลอ่ยเรอืใหเ้ชา่ในอตัรา	 ณ	 จดุคุม้ทนุ	 ซึง่อยา่งนอ้ยยงัเพยีงพอกบัคา่	
ใชจ้า่ยของเรอืลำนัน้ๆ	

 • ปัจจัยเสี่ยงจากคู่สัญญา:	 เนื่องจากภาวะถดถอยของโลก	 บริษัทหลายแห่งซึ่งใช้บริการขนส่งสินค้า	 รวมถึงลูกค้าของบริษัทฯ	
หรือผู้เช่าเรือ	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ทำสัญญาปล่อยเรือให้เช่าระยะยาวในอัตราที่สูง	 อาจต้องปิดกิจการลงหรือล้มละลายหรืออาจ
ประสบกับปัญหาทางการเงินในอนาคต	 ทำให้ไม่สามารถชำระค่าเช่าเรือให้กับบริษัทฯ	 หรือยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงกำหนด	
อยา่งไรกต็าม	 ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้	 บรษิทัฯ	 ตระหนกัถงึความเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาในระยะยาว	
ดงันัน้บรษิทัฯ	 ไดท้ำการวเิคราะหล์กูคา้	(ผูเ้ชา่เรอื)	 ทีจ่ะทำสญัญาเชา่ในระยะยาวโดยจะเลอืกลกูคา้ชัน้ด	ี และมเีครดติสงูทีส่ดุ
เทา่นัน้		

 • ปจัจยัเสีย่งจากภาวะสนิเชือ่ตงึตวั (Credit Crunch):	วกิฤตการเงนิไดน้ำไปสูภ่าวะสนิเชือ่ตงึตวั	ความเสีย่งนีเ้ปน็สิง่ตรงขา้มกบั
นโยบายซึง่เปน็ทีย่อมรบัโดยธนาคารทัว่โลกทีส่นบัสนนุการตัง้ทนุสำรอง	ซึง่ทำใหย้ากตอ่การระดมทนุใหม	่หากสถานการณน์ีย้งั
คงดำเนนิอยูร่ะยะหนึง่	 บรษิทัฯ	 อาจจะไมส่ามารถหาสนิเชือ่ใหม	่ หรอืตอ่อายสุญัญาขอสนิเชือ่ปจัจบุนัทีบ่รษิทัฯมอียู	่ ซึง่เปน็สิง่
จำเปน็เพือ่ระดมทนุในการซือ้เรอืมอืสองเขา้มาเสรมิตามทีบ่รษิทัฯตอ้งการ	
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 ผูถ้อืหุน้รายใหญต่ามสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551		

 

เลขที่ ชื่อ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 *ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

   จำนวนหุ้น ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ

	 	 บริษัท	โกลเบ๊กซ์	คอร์ปอเรช่ัน	จำกัด	 266,625,206	 25.65%	 260,777,706	 25.09%

	 	 น.ส.	นิชิต้า	ชาห์	 98,586,000	 9.48%	 98,586,000	 9.48%

	 	 บริษัท	เกรนเทรด	จำกัด	 74,668,000	 7.18%	 73,468,000	 7.07%

	 	 บริษัท	ยูนิสเตรทช์	จำกัด	 7,600,400	 0.73%	 7,600,400	 0.73%

 1 ** รวม จำนวนหุ้นท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของ น.ส นิชิต้า ชาห์ 447,479,606 43.04% 440,432,106 42.37%

	 	 นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม	(Mr.	Khalid	Moinuddin	Hashim)	 100,328,600	 9.65%	 99,909,600	 9.61%

	 	 (รวมหุ้นจำนวน	569,000	หุ้น	ในบริษัท	ไทย	เอ็นวีดีอาร์	จำกัด)

	 	 นายมูนีร	มอยนูดดิน	ฮาชิม	(Mr.	Munir	Moinuddin	Hashim)	 75,134,100	 7.23%	 75,134,100	 7.23%

	 	 (รวมหุ้นจำนวน	80,000	หุ้น	ในบริษัท	ไทย	เอ็นวีดีอาร์	จำกัด)

	 	 นางอิสรัท	ฮาชิม	(Mrs.	Ishrat	Hashim)	 6,696,000	 0.64%	 6,696,000	 0.64%

	 	 (ภริยา	นายมูนีร	มอยนูดดิน	ฮาชิม)

 2 *** รวม จำนวนหุ้นท่ีถือครองโดยตระกูล ฮาชิม 182,158,700 17.52% 181,739,700 17.48%

 3 บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด 80,316,760 7.73% 97,558,410 9.39%

 4 Fortis Global Custody Services N.V. 29,000,000 2.79% 29,298,600 2.82%

 5 The Bank of New York (Nominees) Limited 11,015,350 1.06% 2,080,646 0.20%

 6 PICTET & CIE 9,619,000 0.93% 9,619,000 0.93%

 7 State Street Bank and Trust Company 9,032,536 0.87% 9,886,481 0.95%

 8 Gedra Enterprises Inc 8,384,294 0.81% 8,234,294 0.79%

 9 Mr. Shah Salil Sevantilal 8,243,200 0.79% 8,243,200 0.79%

 10 The Bank of New York Nominees Ltd  7,933,800 0.76% 0 0.00%

  A/C Bank of New York Europe Ltd - Direct Clients Account

 11 ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ (นอกจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ข้างต้น) 246,337,354 23.70% 252,428,163 24.28%

รวมท้ังหมด ณ 31 ธันวาคม 2551 : ผู้ถือหุ้น 6,019 ราย 1,039,520,600 100.00% 1,039,520,600 100.00%

  ณ 31 ธันวาคม 2550 : ผู้ถือหุ้น 4,664 ราย



Note :	 *	 แสดงการถอืครองหุน้ทีไ่ดเ้ปดิเผยในรายงานประจำป	ี2550	

	 **	 น.ส.	นชิติา้	ชาห	์ผูซ้ึง่เปน็กรรมการของบรษิทัฯ	และเปน็กรรมการ	และผูถ้อืหุน้ใน	บรษิทั	 โกลเบก๊ซ	์คอรป์อเรชัน่	จำกดั,	บรษิทั	 เกรนเทรด	จำกดั	และ	

บรษิทั	ยนูสิเตรทช	์จำกดั	

	 ***	 นายคาลดิ	มอยนดูดนิ	ฮาชมิ	เปน็พีช่ายของ	นายมนูรี	มอยนดูดนิ	ฮาชมิ	


นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บรษิทัฯ	 มนีโยบายการจา่ยเงนิปนัผลซึง่ไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้ครัง้ที่	1/2547	 จดัขึน้เมือ่วนัที	่30	 เมษายน	
2547	ใหจ้า่ยเงนิปนัผลประจำปไีมต่ำ่กวา่รอ้ยละ	25	ของผลกำไรสทุธหิลงัหกัภาษแีละสำรองตามกฎหมาย	ทัง้นีเ้มือ่คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดม้ี
มตเิหน็ชอบใหจ้า่ยเงนิปนัผลประจำปแีลว้	 จะตอ้งนำเสนอขออนมุตัติอ่ทีป่ระชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้	 โดยในสว่นของเงนิปนัผลระหวา่งกาล
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯมอีำนาจอนมุตัใิหจ้า่ยได	้แลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราวตอ่ไป	
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บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวม 5 ชุด คือ
	 1.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	
	 2.	 คณะกรรมการบรหิาร	
	 3.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	
	 4.	 คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน	
	 5.	 คณะกรรมการสรรหา	

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
	 บรษิทัฯ	 กำหนดใหก้ารแตง่ตัง้กรรมการกระทำโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	 ผูถ้อืหุน้หนึง่หุน้มหีนึง่คะแนนเสยีง	 โดยทีผู่ถ้อืหุน้แตล่ะคนตอ้ง
ใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมด	 เลอืกบคุคลคนเดยีว	 หรอืหลายคนเปน็กรรมการ	 บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำดบัลงมา	 เปน็ผูไ้ดร้บั
การเลอืกตัง้ใหเ้ปน็กรรมการเทา่กบัจำนวนกรรมการทีจ่ะพงึม	ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	และในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลำดบัถดั
ลงมา	มคีะแนนเสยีงเทา่กนั	ทำใหเ้กนิจำนวนกรรมการทีจ่ะพงึม	ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	ใหผู้เ้ปน็ประธานเปน็ผูอ้อกเสยีงชีข้าด	

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
 อำนาจ หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ สรปุไวด้งันี ้
	 1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายของบริษัทฯ	 โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของ
กฎหมาย	 วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ	 และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆ	 ตามที่ระบุไว้ใน
หนงัสอืบรคิณหส์นธ	ิหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำกดั	พ.ศ.	2535	
	 2.	 กรรมการ	มหีนา้ทีก่ระทำการใดๆ	เพือ่รกัษาผลประโยชนข์องบรษิทัฯ	
	 3.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มอีำนาจกำหนดรายชือ่กรรมการบรษิทัฯ	ผูม้อีำนาจลงลายมอืชือ่ผกูพนับรษิทัฯ	ซึง่
ปจัจบุนักรรมการผูม้อีำนาจลงลายมอืชือ่ผกูพนับรษิทัฯ	ไดแ้ก	่
	 	 1)	 นายคาลดิ	มอยนดูดนิ	ฮาชมิ	
	 	 2)	 นายมนูรี	มอยนดูดนิ	ฮาชมิ	
	 	 3)	 นายคชูร	ูคาล	ีวาเดยี	
	 โดยกรรมการบรษิทัฯ	สองในสามทา่นลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสำคญัของบรษิทัฯ	
	 4.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	 มอีำนาจทีจ่ะขาย	 หรอืจำนองอสงัหารมิทรพัยใ์ดๆ	 ของบรษิทัฯ	 หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยใ์ดๆ	 ของ	
บรษิทัฯ	กวา่สามปขีึน้ไป	หรอืให	้หรอืประนปีระนอมยอมความหรอืยืน่ฟอ้งตอ่ศาล	หรอืมอบขอ้พพิาทใดๆ	ใหอ้นญุาโตตลุาการพจิารณา	

2. คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้กรรมการบรหิาร มรีายชือ่ตอ่ไปนี ้
	 	 1)		นายคาลดิ	มอยนดูดนิ	ฮาชมิ	
	 	 2)		นายมนูรี	มอยนดูดนิ	ฮาชมิ	
	 	 3)		นายคชูร	ูคาล	ีวาเดยี	

 อำนาจ หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร สรปุไวด้งันี ้
	 1.	 คณะกรรมการบรหิารมหีนา้ทีบ่รหิารกจิการของบรษิทัฯ	ภายใตม้ตแิละระเบยีบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบรษิทัฯ	
	 2.	 คณะกรรมการบริหารมีอำนาจทำความตกลงหรือทำสัญญาผูกพันบริษัทฯ	 โดยข้อตกลงหรือสัญญานั้นจะต้องอยู่ในขอบเขต
อำนาจหนา้ทีท่ีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดใ้หไ้วแ้ละจะตอ้งใหม้กีรรมการบรหิารสองคนลงนามและประทบัตราสำคญัของบรษิทัฯ	
	 3.	 คณะกรรมการบรหิารมอีำนาจกระทำการใดๆ	เพือ่ผลประโยชนข์องบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	


โครงสร้างการจัดการ
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบครัง้แรก	เมือ่วนัที	่24	สงิหาคม	2541	มวีาระการดำรงตำแหนง่ทา่นละ	2	ป	ี
ปจัจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบมรีายชือ่ดงัตอ่ไปนี	้

  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ ระยะเวลาใน
     การดำรงตำแหน่ง

	 1.	 พลตำรวจโท	เกียรติศักด์ิ		ประภาวัต	*	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 กรรมการอิสระ	 2		ปี
	 2.	 นายสุพัฒน์		ศิวะศรีอำไพ	*/**	 กรรมการตรวจสอบ	 กรรมการอิสระ	 2		ปี
	 3.	 นายธีระ	วิภูชนิน	**/***		 กรรมการตรวจสอบ	 กรรมการอิสระ	 2		ปี

	 *	 พลตำรวจโท	เกยีรตศิกัดิ	์ประภาวตั	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและนายสพุฒัน	์ศวิะศรอีำไพ	กรรมการตรวจสอบ	ไดร้บัการ

แตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ดำรงตำแหนง่อกีวาระหนึง่โดยมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่3/2551	เมือ่วนัที	่14	สงิหาคม	2551	
	 **	 กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณด์า้นบญัชแีละการเงนิ	 ตามรายละเอยีดทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นหวัขอ้	 “ประวตัคิณะกรรมการ

บรษิทั”	ในรายงานประจำปนีี	้
	 ***	 นายธรีะ	วภิชูนนิ	ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่คณะกรรมการตรวจสอบแทน	พลเรอืเอก	ดร.	อำนาจ	จนัทนมฎัฐะ	ซึง่หมดวาระ

ในวนัที	่28	กมุภาพนัธ	์2551	ตามมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่1/2551	เมือ่วนัที	่12	กมุภาพนัธ	์2551		

 คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีส่อบทานและรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ ในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
	 1.	 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีการจัดทำอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูล
อยา่งครบถว้น	
	 2.	 สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและ
พจิารณาความเปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณา	แตง่ตัง้	โยกยา้ย	เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงาน
ตรวจสอบภายใน		
	 3.	 สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์	
รวมทัง้กฎหมายอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	
	 4.	 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 และเสนอค่าตอบแทน	
ผูส้อบบญัชแีละเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้เพือ่อนมุตัริวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปลีะ	1	ครัง้	
	 5.	 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ปน็ไปตามกฎหมายและขอ้กำหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์	ทัง้นีเ้พือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเปน็ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิทัฯ	และเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารเปดิเผยอยา่งถกูตอ้ง
และครบถว้น	
	 6.	 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปดิเผยไวใ้นรายงานประจำปขีองบรษิทัฯ		
	 7.	 ปฏบิตังิานอืน่ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	มอบหมายและดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 เมื่อวันที	่15	 พฤศจิกายน	2550	 ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการทัง้หมด	3	ทา่น	ดงัตอ่ไปนี	้
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  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ ระยะเวลาใน
     การดำรงตำแหน่ง

	 1.	 นายธีระ	วิภูชนิน	 ประธานคณะกรรมการพิจารณา	 กรรมการอิสระ	 2		ปี
	 	 	 	 	 ค่าตอบแทน
	 2.	 นายชีระ	ภาณุพงศ์	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 กรรมการอิสระ	 2		ปี
	 3.	 นายกิริต	ชาห์	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 กรรมการ	 2		ปี

	 สำหรับป	ี2551	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ด้วยความ
ระมดัระวงั	 รอบคอบ	 และเปน็อสิระ	 โดยมกีารประชมุคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน	 จำนวนทัง้สิน้	2	 ครัง้และกรรมการทกุทา่นเขา้รว่ม
ประชมุทกุครัง้	
 บทบาท หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
	 คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ	ซึง่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	ดงัตอ่ไปนี	้
	 1.	 กำหนดแนวทางการจา่ยคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูและนำเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ	
	 2.	 เสนอคา่ตอบแทนของกรรมการตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ	 เพือ่รบัคำแนะนำและแสดงความเหน็และเสนอความเหน็ดงักลา่วเพือ่
ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	
	 3.	 ใหข้อ้มลูทีเ่ปน็ปจัจบุนัเกีย่วกบัคา่ตอบแทนของบรษิทัตา่งๆ	ในประเทศไทยและตา่งประเทศ	เสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ	
	 4.	 ปฏบิตังิานอืน่ๆ	ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	

5. คณะกรรมการสรรหา
	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	 ไดอ้นมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา	 เมือ่วนัที	่15	 พฤศจกิายน	2550	 ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการ
ทัง้หมด	3	ทา่น	ดงัตอ่ไปนี	้

  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ ระยะเวลาใน
     การดำรงตำแหน่ง

	 1.	 นายธีระ		วิภูชนิน	 ประธานคณะกรรมการสรรหา	 กรรมการอิสระ	 2		ปี
	 2.	 นายสุพัฒน์		ศิวะศรีอำไพ	 กรรมการสรรหา	 กรรมการอิสระ	 2		ปี
	 3.	 นายปีเต้อร์		เฟ็ดเดอร์เซ่น	 กรรมการสรรหา	 กรรมการอิสระ	 2		ปี

	 สำหรับป	ี2551	 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ด้วยความระมัดระวัง	
รอบคอบ	และเปน็อสิระ		โดยมกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา	จำนวนทัง้สิน้	3	ครัง้และกรรมการทกุทา่นเขา้รว่มประชมุทกุครัง้	
 บทบาท หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
	 คณะกรรมการสรรหามหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ	ซึง่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	ดงัตอ่ไปนี	้
	 1.	 กำหนดแนวทางในการคดัเลอืก	แตง่ตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและนำเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ	
	 2.	 ทบทวนโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัฯ	และจดัทำแผนสบืทอดงานของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู	
	 3.	 นำเสนอรายชือ่ผูส้มคัรทีเ่ขา้เกณฑไ์ดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ	ตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ	
	 4.	 ดำเนนิการสอบทานการปฏบิตังิานของกรรมการ	ตามความตอ้งการของคณะกรรมการบรษิทัฯ	
	 5.	 จัดทำรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มและข้อปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อนำเสนอต่อ	
คณะกรรมการบรษิทัฯ	พจิารณา	
	 6.	 ปฏบิตังิานอืน่ๆ	ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

 s พลเรือเอก ดร. อำนาจ จันทนมัฎฐะ

ตำแหน่ง	 ประธานคณะกรรมการบริษัท	

	 กรรมการอิสระ	

อาย	ุ 78	ปี	

ประวัติการศึกษา	 B.Sc.	First-Class	Hons.	Ph.D.	วิศวกรรมเครื่องกล	มหาวิทยาลัย	Leeds	ประเทศอังกฤษ	

	 พ.ศ.	2533	ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ว.ป.อ.	รุ่น	28	

ประวัติการอบรม 

11	ม.ค.	2549	 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ	“ทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในปี	2549”	บรรยายโดย	อดีตนายกรัฐมนตรี		

	 พันตำรวจโท	ดร.	ทักษิณ	ชินวัตร	

21	ก.ย.	2547	 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	“Director	Accreditation	Program”	(DAP)	จัดโดย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

3	ธ.ค.	2544	 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	“Chairman	2000”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

16	พ.ย.	2544	 เข้าร่วมการอบรมเรื่อง	“Effective	Audit	Committees	&	Best	Practices”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

31	ต.ค.	2543	 เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ	“The	State	of	Corporate	Governance	in	Europe”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประสบการณ์อื่นๆ 

2534	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

พ.ค	2551	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการประมงของวุฒิสภา	

2543	-	ก.พ.	2551	 กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2542	-	2549	 กรรมาธิการ	รัฐสภา	

2534	 พลเรือเอกแห่งราชนาวีไทย	เสนาธิการกองบัญชาการทั่วไป	

2532	-	2534	 เจ้ากรมอู่ทหารเรือ	กรมอู่ทหารเรือ	

2531	-	2532	 รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ	กรมอู่ทหารเรือ	

อาชีพหลัก ข้าราชการบำนาญ-พลเรือเอกแห่งราชนาวีไทย	

	 นักธุรกิจ	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 

-	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 2	บริษัท	:	 1.	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท	ฮอสพิทอล	เน็ทเวิร์ค	จำกัด	

	 	 	 	 	 2.	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท	โรงพยาบาลบางกอก	9	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	

-	บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	 ไม่มี	

-	กิจการ/องค์กรอื่น	 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551	 	 	 2,850,000	หุ้น	(ร้อยละ	0.27	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551	 	 	 451,200	หุ้น	
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 s นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

ตำแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ	

 กรรมการบริหาร	

อายุ	 56	ปี	

ประวัติการศึกษา	 ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการเงิน	จากมหาวิทยาลัยบอมเบย์	

ประวัติการอบรม 

2548	 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร		

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	[Directors	Certification	Program	(DCP)]	Class	57/2005	

ประสบการณ์อื่นๆ 

2534	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2527	-	2534	 หัวหน้าแผนกชิพปิ้ง	บริษัท	จีพี	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	

2522	-	2526	 ผู้บริหารอาวุโส	บริษัท	แพนโอเชี่ยน	นาวิเกชั่น	แอน	เทรดดิ้ง	พีทีอี	จำกัด	

อาชีพหลัก	 กรรมการผู้จัดการ	และกรรมการบริหาร	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 

-	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	 	

	 	 	 51	บริษัท:	 กรรมการในบริษัทย่อย	50	บริษัทและบริษัทร่วม	1	บริษัท	ของบริษัทฯ		

(บริษัทย่อยที่	1	-	49,	51	และบริษัทร่วมที่	50		ในหน้า	7	-	8	ของรายงานประจำปีฉบับนี้)	

-	กิจการ/องค์กรอื่น	 	 	 1.	รองประธานคณะกรรมการ	The	Swedish	Club,	ประเทศสวีเดน	

	 	 	 2.	Regional	Committee	Member,	American	Bureau	of	Shipping		

	 	 	 3.	Austral-Asia	Regional	Committee	Member,	Bureau	Veritas		

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551	 	 	 100,328,600	หุ้น	(ร้อยละ	9.65	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551	 	 	 419,000	หุ้น	



 s นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม

ตำแหน่ง	 กรรมการ	

	 กรรมการบริหาร	

อายุ	 54	ปี	

ประวัติการศึกษา ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการตลาด	จากมหาวิทยาลัยบอมเบย์	

ประวัติการอบรม 

2548	 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร		

	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	[Directors	Certification	Program	(DCP)]	Class	57/2005	

ประสบการณ์อื่นๆ 

2534	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(การพาณิชย์)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2529	-	2534	 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท	จีพี	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	

2524	-	2528	 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพาณิชย์	บริษัท	มัลดีฟส์	ชิพปิ้ง	จำกัด	

อาชีพหลัก	 กรรมการ	(การพาณิชย์)	และ	กรรมการบริหาร	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 

-	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	 	

	 	 	 49	บริษัท:	 กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ	

(บริษัทย่อยที่	1-	48	และ	51	ในหน้า	7	-	8	ของรายงานประจำปีฉบับนี้)	

-	กิจการ/องค์กรอื่น	 	 	 1.	กรรมการ	UK	Defence	Club,	ประเทศอังกฤษ	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551	 	 	 75,134,100	หุ้น	(ร้อยละ	7.23	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551				 	 	 ไม่มี	
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 s นายคูชรู คาลี วาเดีย

ตำแหน่ง	 กรรมการ	

 กรรมการบริหาร	

อาย	ุ 46	ปี	

ประวัติการศึกษา	 ปริญญาตรี	-	สถิติ,	คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยบอมเบย์	

	 ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย	

ประวัติการอบรม 

2548	 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		(IOD)	ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

	 [Directors	Certification	Program	(DCP)]	Class	64/2005	

ประสบการณ์อื่นๆ 

2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	(การเงิน)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2537	-	2542	 กรรมการ	(การเงินและบัญชี)	กลุ่มบริษัท	แม็กซ์วิน	จำกัด	

2540	-	2541	 ผู้อำนวยการ	(การเงินและการจัดการ)	บริษัท	ชัวร์เท็กซ์	จำกัด	

2533	-	2537	 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน	กลุ่มบริษัท	แม็กซ์วิน	จำกัด	

2531	-	2533	 ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท	เอ.เอฟ.เฟอร์กูสัน	แอนด์	โค	

อาชีพหลัก	 กรรมการ	(การเงิน)	และ	กรรมการบริหาร	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 

-	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ	*	

	 	 	 3	บริษัท	:	 1.	กรรมการ	บริษัท	แมกซ์วิน	บิลเดอร์ส	จำกัด*	(ให้บริการด้านบริหารจัดการให้เช่า

สำนักงานและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย)	

	 	 	 	 	 2.	กรรมการ	บริษัท	แม็กซ์วิน	อพาร์ทเม้นท์ส	จำกัด	

	 	 	 	 	 3.	กรรมการ	บริษัท	ดิ	เอเทรียม	โฮเต็ล	จำกัด	

* หมายเหตุ :	อ้างอิง	“รายการที่เกี่ยวโยงกัน”	ในหน้า	164	ของรายงานประจำปีฉบับนี้	

-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)		

		 	 	 50	บริษัท	:	กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ	

(บริษัทย่อยที่	1	-	49	และ	51	ในหน้า	7	-	8	ของรายงานประจำปีฉบับนี้)	

-	กิจการ/องค์กรอื่น	 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551	 	 	 712,600	หุ้น	(ร้อยละ	0.07	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในป ีพ.ศ. 2551	 	 	 (1,096,800)	หุ้น	



 s นางสาวนิชิต้า ชาห์

ตำแหน่ง	 กรรมการ	

อาย	ุ 29	ปี	

ประวัติการศึกษา	 ปริญญาตรี	สาขาการจัดการธุรกิจ	(การเงิน	และ	กฎหมายธุรกิจ),	มหาวิทยาลัยบอสตัน,	โรงเรียนการจัดการ	

ประวัติการอบรม 

2550	 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย		

	 [Directors	Certification	Program	(DCP)]	Class	83/2007	

2549	 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	“Director	Accreditation	Program”	(DAP),	Class	57/2006	จัดโดย		

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

2547	 สำเร็จการฝึกอบรม	“Anatomy	of	Shipping”	course,	Seatrade	Academy/Cambridge	Academy	of	Transport	

ประสบการณ์อื่นๆ 

2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

อาชีพหลัก	 ผู้บริหาร	กลุ่มบริษัท	จีพี	กรุ๊ป	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 

-	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ	*	

	 	 	 6	บริษัท	:	 1.	กรรมการ	บริษัท	โกลเบ๊กซ์	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	

	 	 	 	 	 2.	กรรมการ	บริษัท	เกรนเทรด	จำกัด	
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	 	 	 	 	 3.	กรรมการ	บริษัท	ยูนิสเตรทช์	จำกัด	*	

	 	 	 	 	 	 (ให้เช่าสำนักงานหลักของบริษัทฯ)	

	 	 	 	 	 4.	กรรมการ	บริษัท	แอมบิก้า	ทัวร์	เอเยนซี่	จำกัด	*	

	 	 	 	 	 	 (ขายตั๋วเครื่องบินให้กับบริษัทฯ)	

	 	 	 	 	 5.	กรรมการ	บริษัท	จีพี	แอร์	เซอร์วิส	จำกัด	*	

	 	 	 	 	 	 (ขายตั๋วเครื่องบินให้กับบริษัทฯ)	

	 	 	 	 	 6.	กรรมการ	บริษัท	แม็กซ์วิน	เอ็นจิเนียริ่ง	จำกัด	*	

	 	 	 	 	 	 (ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานหลัก	

	 	 	 	 	 	 และห้องพักพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย)	

* หมายเหตุ :	อ้างอิง	“รายการที่เกี่ยวโยงกัน”	ในหน้า	163	-	165	ของรายงานประจำปีฉบับนี้	

-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)			

	 	 	 37	บริษัท	:	กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ	

(บริษัทย่อยที่	1-37	ในหน้า	7	-	8	ของรายงานประจำปีฉบับนี้)	

-	กิจการ/องค์กรอื่น	 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551	 	 	 98,586,000	หุ้น	(ร้อยละ	9.48	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551	 	 	 ไม่มี	



 s นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ

ตำแหน่ง	 กรรมการอิสระ	

	 กรรมการตรวจสอบ	*	

	 กรรมการสรรหา	

อายุ 62	ปี	

ประวัติการศึกษา	 อัสสัมชัญพาณิชย์	

ประวัติการอบรม	 ทำงานและเรียนจากประสบการณ์ในการร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีทั้งชาวญี่ปุ่น,	อเมริกัน	และอินเดียน	

2549	 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	“Director	Accreditation	Program”	(DAP),	Class	57/2006		

	 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

2541	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

ประสบการณ์อื่นๆ 

2532	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

อาชีพหลัก	 บริหารบริษัทต่างๆ	ของครอบครัว	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์การอื่น 

-	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			 3	บริษัท	:	 1.	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทยฟีลาเมนต์เท็กซ์ไทล์	จำกัด	

	 	 	 	 	 2.	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทย-อัมบิก้า	เคมีคัลส์	จำกัด	

	 	 	 	 	 3.	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	แรมแบรนดท์โฮเต็ล	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	

-	บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	 ไม่มี	

-	กิจการ/องค์กรอื่น	 	 				 1.	ประธานหอการค้าอินเดีย-ไทย	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551	 	 	 3,300,000	หุ้น	(ร้อยละ	0.32	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551	 	 	 300,000	หุ้น	

หมายเหตุ :		*	กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้	และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน		
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 s พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต

ตำแหน่ง	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 กรรมการอิสระ	

อาย	ุ 73	ปี	

ประวัติการศึกษา 

2498	-	2502	 โรงเรียนนายร้อยทหารบก	ประเทศอังกฤษ	

	 โรงเรียนตำรวจ	ประเทศอังกฤษ	

	 โรงเรียนสืบสวนสอบสวน	เฮนดอน	ประเทศอังกฤษ	

2509	-	2510	 โรงเรียนสืบสวนสอบสวนแห่งชาติ	เอฟบีไอ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

2536	-	2537	 โรงเรียนนักบริหารชั้นสูงของสำนักงานเลขาธิการ	ข้าราชการพลเรือน	

ประวัติการอบรม 

26	ก.ย.	2548	 เข้าร่วมสัมนาเรื่อง	“Corporate	Governance	Roundtable”	โดย	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ	

21	ก.ย.	2547	 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	“Director	Accreditation	Program”	(DAP)	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

30	ก.ค.	2545	 เข้าร่วมการอบรมเรื่อง	“Chairman	2000”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

16	พ.ย.	2544	 เข้าร่วมการอบรมเรื่อง	“Effective	Audit	Committees	&	Best	Practices”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

30	ต.ค.	2543	 เข้าร่วมการอบรมเรื่อง	“กรรมการบริษัทกับความรับผิดชอบที่เพิ่มตาม	พ.ร.บ.	การบัญชี	พ.ศ.	2543”		

	 จัดโดย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประสบการณ์อื่นๆ 

2539	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2547	-	2549	 ที่ปรึกษา	ประธาน	Company	Affairs	บริษัท	แอนเซอร์	จำกัด	

2546	-	2549	 ที่ปรึกษา	บริษัท	ออล	ซีซั่นส์	พร็อพเพอร์ตี้	จำกัด	

	 ประธานคณะกรรมการ	บริษัท	Perfect	Place	คอนโดมิเนียม	จำกัด	

	 ที่ปรึกษา	Company	Affairs	บริษัท	V.	Group	Building	

2545	 ที่ปรึกษา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	

2539	-	2541	 ที่ปรึกษาพิเศษ	บริษัท	สหวิริยา	ซิตี้	จำกัด	(มหาชน)	

	 ที่ปรึกษาพิเศษ	บริษัท	กวงดอง	เอ็นเตอร์ไพรซ์	จำกัด	(มหาชน)	

2538	-	2539	 กรรมการ	การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย	

2537	-	2539	 ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	

2537	 จเรตำรวจ	

2535	-	2537	 รองจเรตำรวจ	

2534	-	2535	 รองผู้บัญชาการศึกษา	

2533	-	2534	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล	

2532	-	2533	 ผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาล	

2531	-	2532	 ผู้บังคับการตำรวจจราจร	

2526	-	2531	 รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้	

อาชีพหลัก	 ข้าราชการบำนาญในตำแหน่งพลตำรวจโท	ผู้บัญชาการ	สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	

	 นักธุรกิจ	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 

-	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 1	บริษัท	:	 กรรมการ	บริษัท	อูช่า	สยาม	สตีล	อินดัสตรียส์	จำกัด	(มหาชน)	

-	บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	 ไม่มี	

-	กิจการ/องค์กรอื่น	 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551	 	 	 ไม่มี		

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551	 	 	 ไม่มี	
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 s นายไจปาล มันสุขานี

ตำแหน่ง	 กรรมการ	

อายุ	 59	ปี	

ประวัติการศึกษา Directorate	of	Marine	Engineering	Training	ค.ศ.1967-	ค.ศ.1971.	

ประวัติการอบรม 

2548	 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร		

	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	“Directors	Certification	Program”	(DCP)	Class	64/2005	

ประสบการณ์อื่นๆ 

2536	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2531	-	2544	 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จำกัด	

2528	-	2530	 รองผู้ควบคุมวิศวกร	บริษัท	สกินเดีย	สตีม	นาวิเกชั่น	จำกัด	

2524	-	2527	 ผู้ช่วยผู้ควบคุมวิศวกร	บริษัท	สกินเดีย	สตีม	นาวิเกชั่น	จำกัด	

2520	-	2524	 หัวหน้าวิศวกรประจำเรือ	บริษัท	สกินเดีย	สตีม	นาวิเกชั่น	จำกัด	

2514	-	2519	 วิศวกรประจำเรือ	บริษัท	สกินเดีย	สตีม	นาวิเกชั่น	จำกัด	

อาชีพหลัก	 กรรมการ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

	 กรรมการ	บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จำกัด	(บริษัทย่อย)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 

-	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	

	 	 	 2	บริษัท	:	 1.	กรรมการ	บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จำกัด	

	 	 	 	 	 2.	กรรมการ	บริษัท	พรีเชียส	โปรเจคส์	พีทีอี	ลิมิเตด,	ประเทศสิงคโปร์	

(บริษัทย่อยที่	37	และ	51	ในหน้า	8	ของรายงานประจำปีฉบับนี)้	

-	กิจการ/องค์กรอื่น	 	 	 1.	Member,	Regional	Technical	Committee,	Nippon	Kaiji	Kyokai.	

			 	 	 2.	Member,	Regional	Technical	Committee,	American	Bureau	of	Shipping.	

			 	 	 3.	Member,	Regional	Technical	Committee,	Bureau	Veritas.	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551	 	 	 200,000	หุ้น	(ร้อยละ	0.02	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551	 	 	 40,000	หุ้น	



 s นายชีระ ภาณุพงศ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ	

	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

อายุ	 76	ปี	

ประวัติการศึกษา	 ธรรมศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 B.	Com.	(Accountancy)	Hons.,	University	of	Leeds,	England.	

	 M.Sc.	(Econ.),	School	of	Economics	and	Political	Science,	University	of	London	

	 หลักสูตร	Industrial	Project	Evaluation	Course,	Economic	Development	Institute,	IBRD	

	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ว.ป.อ.	รุ่น	20	

ประวัติการอบรม 

2546	 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	“Director	Accreditation	Program	No.	2/2546”	(DAP	2/2546)		

	 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

2545	 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	“Chairman	2000”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประสบการณ์อื่นๆ 

2543	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2547	-	ปลายปี	2550	 ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร		บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี		จำกัด	(มหาชน)	

2537	-	2550	 รองประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำกัด	(มหาชน)	

2544	-	2548	 ประธานคณะกรรมการ	บริษัท	บ้านปู	จำกัด	(มหาชน)	

2539	-	2546	 ประธานคณะกรรมการ	บริษัท	ไตร	เอนเนอจี้	จำกัด	

2529	-	2534	 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	
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ก่อนปี	2535	 สำนักงานเลขานุการกรม	กระทรวงการต่างประเทศ	

	 กรมทะเบียนการค้า	กระทรวงพาณิชย์	

	 สำนักวิชาการและวางแผน	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

อาชีพหลัก	 ข้าราชการบำนาญ	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 

-	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 1	บริษัท	:	 1.	ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท	อินโดรามา	โพลีเอสเตอร์	

	 	 	 	 	 	 อินดัสตรี้ส์	จำกัด	(มหาชน)	

-	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		 2	บริษัท	:	 1.	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท	ทีพีที	ปิโตรเคมิคอลส์	จำกัด		(มหาชน)	

	 	 	 	 	 2.	กรรมการ	บริษัท	อูช่า	สยาม	สตีล	อินดัสตรียส์	จำกัด	(มหาชน)	

-	บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	 ไม่มี	

-	กิจการ/องค์กรอื่น	 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551	 	 	 ไม่มี		

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551	 	 	 ไม่มี	



 s นายธีระ วิภูชนิน

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ	

	 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

	 ประธานคณะกรรมการสรรหา	

	 กรรมการตรวจสอบ	*	

อาย	ุ 59	ปี	

ประวัติการศึกษา	 ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน	สหรัฐอเมริกา	

ประวัติการอบรม 

2548	 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	“Audit	Committee	Program”	(ACP)	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

2544	 สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย		

	 “Directors	Certification	Program”	(DCP)	Class	6/2001	

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2548	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	สหอุตสาหกรรม	น้ำมันปาล์ม	จำกัด	(มหาชน)	

2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จำกัด	(มหาชน)	

ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทเงินทุน	กรุงเทพธนาทร	จำกัด	(มหาชน)	

ประสบการณ์อื่นๆ 

2543	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

ก.ย.	2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	อินโนเวกซ์	ไอเอ็นซี,	สหรัฐอเมริกา	

2543	-	2546	 รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	

	 กรรมการ	บริษัท	ซันโย	ยูนิเวอร์แซล	อีเล็คทริค	จำกัด	(มหาชน)	

	 กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค	ประเทศไทย	

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ	ท.ศ.ท.	และ	ก.ส.ท.	

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ	ป.ต.ท.	

	 อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ระดมทุน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

2537	-	2540	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	กลุ่มบริษัท	พรีเมียร์	

2533	-	2537	 ผู้แทนประจำประเทศไทย	บริษัท	พรูเด็นเชียล	แอสเซ็ต	แมนเนจเม้นท์	เอเชีย	จำกัด	

2518	-	2533	 รองประธาน	(การลงทุน)	บริษัท	อเมริกัน	อินเตอร์แนชชั่นแนล	แอสชัวรันส์	จำกัด	

2517	-	2518	 จัดการสินเชื่อธุรกิจ	บริษัท	เครดิตการพาณิชย์	(ประเทศไทย)	จำกัด	

2516	-	2517	 ประจำกองพลทหารม้า	

อาชีพหลัก	 กรรมการบริษัท	



รายงานประจำปี 2551  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)76

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 

-	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 4	บริษัท	:	 1.	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,	กรรมการอิสระ,	กรรมการสรรหา	และกรรมการ	 	

	 	 	 	 	 	 กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท	สหอุตสาหกรรม	น้ำมันปาล์ม	จำกัด	(มหาชน)	

	 	 	 	 	 2.	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	สยามแม็คโคร	จำกัด	(มหาชน)	

	 	 	 	 	 3.	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,	กรรมการอิสระ,	กรรมการสรรหาและ	

	 	 	 	 	 	 พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัทเงินทุน	กรุงเทพธนาทร	จำกัด	(มหาชน)	

	 	 	 	 	 4.	ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท	อินเตอร์ไฮด์	จำกัด	(มหาชน)	

-	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 2	บริษัท	 1.	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท	จัดการรักษาสิ่งแวดล้อม	จำกัด	

	 	 	 	 	 2.	กรรมการ	บริษัท	อินโนเวกซ์	ไอเอ็นซี,	สหรัฐอเมริกา	

-	บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	 ไม่มี	

-	กิจการ/องค์กรอื่น	 		 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551	 	 	 ไม่มี		

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551	 	 	 ไม่มี	

หมายเหตุ :		*		เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้	และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน		



 s นายกิริต ชาห์

ตำแหน่ง	 กรรมการ	

	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

อายุ 56	ปี	

ประวัติการศึกษา	 ปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์	จาก	H.R.	College	of	Commerce,	กรุงบอมเบย์,	ประเทศอินเดีย	

ประวัติการอบรม 

2548	 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร

	 “Directors	Certification	Program”	(DCP)	Class	57/2005	

ประสบการณ์อื่นๆ 

24	เม.ย	2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2542	-	2546	 รองประธานคณะกรรมการ	และกรรมการบริหาร	บริษัท	ฟินิคซ	พัลพ	แอนด์	เพเพอร์	จำกัด	(มหาชน),	กรุงเทพฯ	

2532	-	2545	 กรรมการ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน),	กรุงเทพฯ	

2523	-	2546	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	จี.เปรมจี	จำกัด,	กรุงเทพฯ	

อาชีพหลัก	 ผู้บริหารบริษัท	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์การอื่น 

-	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ	*	

	 	 	 5	บริษัท	:	 1.	กรรมการ	บริษัท	โกลเบ๊กซ์	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	

	 	 	 	 	 2.	กรรมการบริหาร	บริษัท	เกรนเทรด	จำกัด	

	 	 	 	 	 3.	กรรมการ	บริษัท	เปรมไทย	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	

	 	 	 	 	 4.	กรรมการ	บริษัท	ยูนิสเตรทช์	จำกัด	*	

	 	 	 	 	 	 (ให้เช่าสำนักงานหลักของบริษัทฯ)	

	 	 	 	 	 5.	กรรมการ	บริษัท	แมกซ์วิน	บิลเดอร์ส	จำกัด	*	

	 	 	 	 	 	 (ให้บริการด้านบริหารจัดการให้เช่าสำนักงานและ	

	 	 	 	 	 	 ห้องพักพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย)	

* หมายเหตุ :	อ้างอิง	“รายการที่เกี่ยวโยงกัน”	ในหน้า	163	-	164	ของรายงานประจำปีฉบับนี้	

-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)		

	 	 	 1	บริษัท	:	 กรรมการ	บริษัท	เซาท์เทอร์น	แอลพีจี	ลิมิเตด,	ประเทศอินเดีย	

(บริษัทย่อยที่	49	ในหน้า	8	ของรายงานประจำปีฉบับนี้)	

-	กิจการ/องค์กรอื่น	 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551	 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551	 	 	 ไม่มี	
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 s นายปีเต้อร์ เฟ็ดเดอร์เซ่น

ตำแหน่ง	 กรรมการอิสระ	

	 กรรมการสรรหา	

อาย	ุ 68	ปี	

ประวัติการศึกษา	 จบการศึกษาสาขาธุรกิจนานาชาติ	จากโรงเรียนบริหารนานาชาติ	Thunderbird,	Glendale,	Arizona,	USA	

ประวัติการอบรม 

สิงหาคม	2549	 เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ	“Director	Accreditation	Program”	ใน	เดือน	สิงหาคม	2549	ซึ่งจัดอบรม	1	วัน		

		 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประสบการณ์อื่นๆ 

24	เม.ย.	2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2530	-	2537	 ผู้จัดการทั่วไป	และ	ที่ปรึกษา	บริษัท	จี.	เปรมจี	จำกัด	,	กรุงเทพฯ	

2528	-	2530	 ผู้จัดการทั่วไป	คอนทิเน็นทัล	โอเวอร์ซีส์	คอร์ปอเรชั่น,	กรุงเทพฯ	

2525	-	2528	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	คอนทิเน็นทัล	เกรน	(ออสเตรเลีย),	ซิสนี่,	ออสเตรเลีย	

2516	-	2525	 ผู้จัดการทั่วไป,	รองผู้อำนวยการ	บริษัท	คอนทิเน็นทัล	โอเวอร์ซีส์	คอร์ปอเรชั่น,	กรุงเทพฯ	

2545	-	สิ้นปี	2550	 สมาชิกคณะกรรมการทั่วไป	ราชกรีฑาสโมสร	(The	Royal	Bangkok	Sports	Club	(RBSC))	

อาชีพหลัก	 Grain	Trader,	นักลงทุน	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 

-	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 2	บริษัท	:	 1.	กรรมการ	บริษัท	พัทยาฟู้ดอินดัสตรี	จำกัด	

	 	 	 	 	 	 2.	กรรมการ	บริษัท	ฟาสท์แทร็ค	เซอร์วิส	จำกัด	

-	บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ไม่มี	

-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	 ไม่มี	

-	กิจการ/องค์กรอื่น	 		 	 ไม่มี		

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551	 	 	 389,000	(ร้อยละ	0.04	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551	 	 	 10,000	หุ้น	
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คณะผู้บริหาร

	 นายคาลดิ	มอยนดูดนิ	ฮาชมิ	*	 กรรมการผูจ้ดัการ	
	 นายมนูรี	มอยนดูดนิ	ฮาชมิ	*	 กรรมการ	(การพาณชิย)์	
	 นายคชูร	ูคาล	ีวาเดยี	*	 กรรมการ	(การเงนิ)	
	 นายไจปาล	มนัสขุาน	ี*	 กรรมการ	บรษิทั	เกรท	เซอรเ์คลิ	ชปิปิง้	เอเยนซี	่จำกดั	
	 	 	 	 (บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ)	
	 *	สำหรบัประวตั	ิและจำนวนหุน้ทีเ่ปลีย่นแปลง	–	กรณุาดหูวัขอ้	ประวตัคิณะกรรมการบรษิทั	




 s นายชีลาล โกปินาธาน

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ	(การพาณิชย์)	

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	จากมหาวิทยาลัยบอมเบย์	

  ประกาศนียบัตรการเดินเรือ	จาก	Norottam	Morarjee	Institute	of	Shipping,	บอมเบย์	

ประสบการณ์ 

2542	-	ปัจจุบัน	  ผู้อำนวยการ	(การพาณิชย์)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2532	-	2541	  ผู้จัดการฝ่ายบริการเช่าเรือ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551  1,314,000	หุ้น	(ร้อยละ	0.13	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551  214,000	หุ้น





 s นายโคคา เวนคาตารามานา สุดาการ์

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ	(บริหารกองเรือ)	

ประวัติการศึกษา  Cadet,	Directorate	of	Marine	Engineering	Training	

ประสบการณ์ 

2542	-	ปัจจุบัน	  ผู้อำนวยการ	(บริหารกองเรือ)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2532	-	2541	  ผู้จัดการกองเรือ	บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จำกัด	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551  10,000	หุ้น	(ร้อยละ	0.00	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551  ไม่มี		





 s นายนีลากันตัน วาสุเดวัน

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ	(การจัดการด้านความเสี่ยงภัย)	

ประวัติการศึกษา  Post	Graduate	Diploma	in	International	Trade	from	Indian	Institute	of	Foreign	Trade	

  Master’s	degree	in	Management	Studies	(M.M.S)	

ประสบการณ์ 

2548	-	ปัจจุบัน	  ผู้อำนวยการ	(การจัดการด้านความเสี่ยงภัย)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2542	-	2547	  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	(การจัดการด้านความเสี่ยงภัย)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2538	-	2541	  ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2528	-	2538	  รองผู้จัดการ	บริษัท	Shipping	Corporation	of	India	Ltd.	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551  70,000	หุ้น	(ร้อยละ	0.00	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในป ีพ.ศ. 2551  64,600	หุ้น		
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 s นายสตีเฟน โกลา

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ	(บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ)	(ISM)	

ประวัติการศึกษา  First	Class	Marine	Engineer	

  Graduate	Directorate	of	Marine	Engineering	Training,	Kolkatta,	อินเดีย	

ประสบการณ์ 

2548	-	ปัจจุบัน	  ผู้อำนวยการ	(บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ)	(ISM)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2547	-	2548	  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	(บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ)	(ISM)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2539	-	2547	  Quality	Systems	Manager	(ISM	Team)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2537	-	2539	  Technical	Superintendent	บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จำกัด	

2531	-	2537	  Technical	Superintendent,	ESSAR	SISCO	Ship	Management	Co.,	Chennai,	อินเดีย	

2529	-	2531	  ต้นกลประจำเรือ	(Chief	Engineer)	

2521	-	2529	  นายช่างประจำเรือ	(Marine	Engineer)	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น   ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551  107,000	หุ้น	(ร้อยละ	0.01	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551  63,000	หุ้น		





 s นายโกดาการาจีททิล มูราลี่ เมนนอน

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ	(เทคนิค)	

ประวัติการศึกษา  Marine	Engineer	(Class	One),	Marine	Engineering	College,	อินเดีย	

  Qualified	for	membership	of	the	Institute	of	Chartered	Shipbrokers	

ประสบการณ์ 

2548	-	ปัจจุบัน	  ผู้อำนวยการ	(เทคนิค)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2541	-	2547	  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	(เทคนิค)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2535	-	2541	  Superintendent	(เทคนิค)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2531	-	2535	  Chief	Engineer	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2527	-	2531	  Chief	Engineer,	Seaarland	Ship	management,	Austria	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นป ีพ.ศ. 2551  248,000	หุ้น	(ร้อยละ	0.02	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551  ไม่มี		





 s นายกามาล กุมาร ดู

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	

ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท	สาขา	Computer	Science	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	กรุงเทพฯ	

ประสบการณ์ 

2548	-	ปัจจุบัน	  ผู้อำนวยการ	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2543	-	2547	  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2539	-	2543	  ผู้จัดการอาวุโส	(ISM)	

2539	  กัปตันเรือ	บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จำกัด	

2531	-	2539	  นายประจำเรือ	(Deck	Officer)	บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จำกัด	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น   ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551  244,200	หุ้น	(ร้อยละ	0.02	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551  (36,000)	หุ้น	
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 s นายกิรัน กิสซารินาท ไวดี 

ตำแหน่ง  ผู้จัดการอาวุโส	(บัญชี	และ	การจัดการระบบสารสนเทศ)	(MIS)	

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี	การพาณิชย์	มหาวิทยาลัยบอมเบย์,	อินเดีย	

  ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต	จากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย	

ประสบการณ์ 

2536	-	ปัจจุบัน	  ผู้จัดการอาวุโส	(บัญชี	และการจัดการระบบสารสนเทศ)	(MIS)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551  ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551  ไม่มี	





 s นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	(การเงินและบัญชี)	

  เลขานุการบริษัทฯ	

ประวัติการศึกษา  ปริญญาโทการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จากสภาวิชาชีพบัญชี	

การฝึกอบรม 

ตุลาคม	2547	  เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	“Company	Secretary	Program”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประสบการณ์ 

2542	-	ปัจจุบัน	  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	(การเงินและบัญชี)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2539	-	2542	  ผู้จัดการการเงิน	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2535	-	2539	  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	บริษัท	เอสจีวี	ณ	ถลาง	จำกัด	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551  ไม่มี		

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551  (81,400)	หุ้น		





 s นายยิ่งยง กังแฮ

ตำแหน่ง  ผู้จัดการอาวุโส	(บัญชีของกลุ่มบริษัทฯ)	

ประวัติการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บัญชี)	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ประสบการณ์ 

2539	-	ปัจจุบัน	  ผู้จัดการอาวุโส	(บัญชีของกลุ่มบริษัทฯ)	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

2536	-	2539	  ผู้สอบบัญชี	บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	จำกัด	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551  ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2551  ไม่มี	
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหาร

1. ลักษณะของตลาด (โปรดอ่านคู่กับรายงานจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งแสดงในรายงานประจำปีฉบับนี้)
	 บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	(“พเีอสแอลหรอืบรษิทัฯ”)	ดำเนนิธรุกจิหลกัเปน็เจา้ของเรอือเนกประสงคข์นาดเลก็	สำหรบั
ขนสง่สนิคา้แหง้เทกองระหวา่งประเทศ	 โดยใหบ้รกิารแบบไมป่ระจำเสน้ทาง	 บรษิทัฯ	 ดำเนนิกลยทุธใ์นการทำธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่งจากป	ี2547	
โดยการทำสัญญาให้เช่าเรือระยะยาวผูกมัดค่าเช่าไว้ในอัตราค่าระวางที่สูง	 ซึ่งระยะเวลาในการเช่าเรือมีตั้งแต	่3	 เดือน	 ถึง	5	 ปีตามโอกาส	
นโยบายนีท้ำใหบ้รษิทัฯ	 ประสบความสำเรจ็เปน็อยา่งมากจนถงึไตรมาสสามป	ี2551	 หลงัจากชว่งเวลาดงักลา่ว	 อตัราคา่ระวางเริม่หยดุชะงกั	
เนือ่งจากไมส่ามารถตอ่สญัญาหรอืทำสญัญาใหเ้ชา่เรอืใหมไ่ด	้ อยา่งไรกต็ามผลทีไ่ดจ้ากกลยทุธใ์นการทำสญัญาระยะยาวของบรษิทัฯ	 กบัผูเ้ชา่
เรอืทีม่ฐีานะมัน่คง	ทำใหส้ญัญาเชา่เรอืลว่งหนา้ของบรษิทัฯ	ยงัคงดอียูซ่ึง่ไดแ้สดงตามรปูดา้นลา่งนี	้	

	 จำนวนวนัในการเดนิเรอืทัง้หมด	(แสดงในรปูดา้นบน)	มาจากจำนวนกองเรอืของบรษิทัฯ	ทัง้สิน้	44	ลำ	ไมร่วมการซือ้เรอืมอืสองหรอื
การขายเรอื/ปลดระวางเรอืในระหวา่งป	ีแตไ่ดร้วมการรบัเรอืทีส่ัง่ตอ่ใหมท่ีจ่ะสง่มอบตามลำดบัเวลาไดน้ำมารวมในประมาณการนี	้
	 โปรดอา่นคำอธบิายและการวเิคราะหล์กัษณะของตลาดประกอบไดท้ีร่ายงานจากคณะกรรมการบรษิทัทีแ่สดงในรายงานฉบบันี้
	
2. ภาพรวมอุตสาหกรรม (ทิศทางอุปสงค์ อุปทานของโลก (สำหรับเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก)) – (โปรดอ่านประกอบกับรายงานจาก 

คณะกรรมการบริษัทที่แสดงในรายงานฉบับนี้)
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	 	 	 CRS:	Clarksons	Research	Studies	
	 	
	 จากกราฟขา้งตน้แสดงถงึการลดลงอยา่งตอ่เนือ่งจนกระทัง่ป	ี2546	ของกองเรอืทัง้หมดในกลุม่เรอือเนกประสงคข์นาดเลก็	อยา่งไรกด็ี
ในระหวา่งป	ี2547	กองเรอืโลกเพิม่สทุธจิำนวน	1	ลำ	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป	ี2546	ในระหวา่งป	ี2548,	2549,	2550	และ	2551	กองเรอืโลกเพิม่
ขึน้จำนวน	46	ลำ,	9	ลำ,	80	ลำ	และ	55	ลำตามลำดบั	ทัง้นีเ้นือ่งจากอตัราการปลดระวางเรอืคอ่ยๆ	ลดลงเปน็ผลใหร้ายไดอ้ตัราคา่ระวางเรอื
ในระหวา่งป	ี2547	-	2551	ไดเ้พิม่สงูขึน้เมือ่เทยีบกบัปทีีผ่า่นมา	อยา่งไรกต็ามเปน็ทีน่า่สงัเกตวา่ตัง้แตไ่ตรมาสสี	่ป	ี2551	อตัราการปลดระวาง
เรอืเพิม่ขึน้	 เนือ่งจากรายไดค้า่ระวางเรอืในตลาดเรอืลดลง	อปุทานของเรอืลดลง	และจำนวนเรอืทีเ่พิม่ขึน้ในป	ี2551	มเีพยีง	55	ลำเมือ่เปรยีบ
เทยีบกบัจำนวนเรอืทีเ่พิม่ขึน้ในป	ี2550	จำนวน	80	ลำ	บรษิทัฯ	คาดวา่อตัราการปลดระวางเรอืจะเพิม่ขึน้ตอ่ไป	ถา้ในปจัจบุนัตลาดคา่ระวางเรอื
ยงัคงปรบัตวัลดลงดงัเชน่ปจัจบุนันี	้ซึง่ทา้ยทีส่ดุอปุทานเรอืทีล่ดลงจะเปน็ประโยชนต์อ่ตลาดการเดนิเรอื	
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	 จากกราฟขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่	แมว้า่ป	ี2552	อปุทานของเรอืใหมม่มีากขึน้เลก็นอ้ยจากในอดตีทีผ่า่นมา	และในอกี	3	ปขีา้งหนา้มี
เรอืทีค่รบกำหนดสง่มอบเพยีงรอ้ยละ	14	 เมือ่เทยีบกบักองเรอืทีม่อียูใ่นปจัจบุนั	 ซึง่จะมเีรอืถงึรอ้ยละ	48.80	 ทีม่อีายมุากกวา่	25	 ป	ี ดงันัน้ดู
เหมอืนวา่อปุทานเรอืในกลุม่เรอืของบรษิทัฯ	จะมภีาพเปน็ทีน่า่พอใจอยา่งยิง่ซึง่ไดอ้ธบิายไวด้า้นลา่งนี	้

	 จากกราฟข้างต้นและคำอธิบายที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับอายุของกองเรือ	 (โปรดดูข้อ	1.2	 ในเรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจและ
อตุสาหกรรมซึง่แสดงในรายงานประจำปนีี)้	 แสดงใหเ้หน็วา่	มากกวา่รอ้ยละ	59.40	ของเรอืในกลุม่เดยีวกบัพเีอสแอลจะมอีายเุกนิ	20	ป	ี จงึมี
การคาดการณว์า่อตัราการปลดระวางเรอืควรจะเพิม่ขึน้	 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ตลาดคา่ระวางเรอืในปจัจบุนัยงัคงปรบัตวัลดลงเชน่ปจัจบุนันีซ้ึง่
แสดงถงึการปรบัตวัของอปุสงคแ์ละอปุทานใหส้มดลุ	และอตัราคา่ระวางเรอืทีป่รบัตวัลดลง		
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	 โปรดอ่านคำอธิบายและการวิเคราะห์ลักษณะของตลาดน้ี	ประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงในรายงานประจำปีน้ีและ
เพื่อให้มีความเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเลที่ได้เปิดเผยในอุตสาหกรรมระหว่างปี	2551	 บริษัทฯ	 ได้เลือกรายการอ้างอิง/
รายการท่ีสำคัญ/หัวข้อข่าว	ท่ีเก่ียวกับการเดินเรือในปีน้ี	แสดงไว้ในภาคผนวกของรายงานฉบับน้ี
	
3. สัญญาสั่งต่อเรือใหม่ในปี 2550 และ 2551 จำนวน 18 ลำ
 3.1 สรุปรายละเอียดรายการ
	 	 เมือ่วนัที	่20	กรกฎาคม	2550	บรษิทัฯ	ไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน	12	ฉบบั	กบั	ABG	Shipyard	Limited	(ABG	
หรอือูต่อ่เรอื)	 ประเทศอนิเดยี	 สำหรบัสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน	12	 ลำ	 ซึง่มขีนาดระวางบรรทกุ	32,000	 เดตเวทตนั	(ในความเปน็จรงิสามารถ
บรรทกุไดถ้งึ	34,000	เดตเวทตนั	ดงันัน้เรอืกลุม่นีจ้ะขอกลา่วตอ่ไปในรายงานฉบบันีใ้นขนาดระวางบรรทกุ	34,000	เดตเวทตนัตอ่ลำ)	เรอืแตล่ะ
ลำเป็นเรือสมัยใหม	่ รูปทรงกล่อง	 ฝาระวางเปิดกว้าง	 และมีผนังด้านข้างเรือสองชั้น	 กองเรือที่สั่งต่อใหม่ดังกล่าวซึ่งรวมถึงเครื่องจักรและ
อปุกรณจ์ะถกูสรา้งขึน้ภายใตข้อ้บงัคบัและกฎเกณฑข์อง	Nippon	Kaiji	Kyokai	(“NKK”	หรอื	“สมาคมจดัชัน้เรอื	(Classification	Society)”)	ตอ่
มาเมือ่วนัที	่14	 กนัยายน	2550	 บรษิทัฯ	 ไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมอ่กีจำนวน	3	 ฉบบั	 กบั	ABG	Shipyard	Limited	 ประเทศอนิเดยี
สำหรบัสัง่ตอ่เรอืประเภทสนิคา้แหง้เทกอง	(ขนาดซปุราแมกซ)์	 จำนวน	3	 ลำ	 มขีนาดระวาง	54,000	 เดตเวทตนั	 ดงันัน้ในป	ี2550	 บรษิทัฯ			
สัง่ตอ่เรอืทัง้สิน้	15	 ลำ	 ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้	 ตอ่มาเมือ่วนัที	่11	 กมุภาพนัธ	์2551	 บรษิทัฯ	 ไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมอ่กีจำนวน			
3	ฉบบั	กบั	ABG	Shipyard	Limited	ประเทศอนิเดยี	สำหรบัสัง่ตอ่เรอืประเภทสนิคา้แหง้เทกอง	(ขนาดซปุราแมกซ)์	จำนวน	3	ลำ	มขีนาดระวาง	
54,000	 เดตเวทตัน	 โดยเรือขนาดซุปราแมกซ์แต่ละลำเป็นเรือสมัยใหม่มีผนังด้านข้างเรือสองชั้น	 กองเรือที่สั่งต่อใหม่ดังกล่าวซึ่งรวมถึง
เครือ่งจกัรและอปุกรณจ์ะถกูสรา้งขึน้ภายใตข้อ้บงัคบัและกฎเกณฑข์อง	The	American	Bureau	of	Shipping	(“ABS”	หรอื	“สมาคมจดัชัน้เรอื	
(Classification	Society)”)	โดยสมาคมจดัชัน้เรอืทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะแตง่ตัง้ตวัแทนไปทำการตรวจสอบการตอ่เรอื	ณ	อูต่อ่เรอื	การตดัสนิใจใน
เรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณสมบัติของเรือจะถูกกำหนดและรับรองโดยสมาคมจัดชั้นเรือ	 อีกทั้ง	 บริษัทฯ	 จะมีพนักงานของบริษัทฯ	 ไป
ตดิตามดแูลความคบืหนา้ของการตอ่เรอืตลอดเวลา		

	 รายละเอียดต้นทุนเรือ	 ตารางการจ่ายเงินงวด	 การเบิกเงินกู้	(ซ่ึงได้อธิบายไว้ในหัวข้อท่ี	6.3	 ด้านล่างน้ี)	 และประมาณวันท่ีเรือเสร็จ	
มีดังน้ี

	
 เลขที่ วันที่ในสัญญา วันรับมอบเรือ ขนาดระวาง จำนวนเงิน จำนวนเงินที่ ได้ จำนวนเงินที่ ได้ รวมจำนวนเงิน
 เรือ  โดยประมาณ บรรทุก ตามสัญญาฯ  จ่ายในปี 2550 จ่ายในปี 2551 ที่จ่ายไปแล้ว ณ 
        31 ธันวาคม 2551

     (เหรียญสหรัฐฯ) (เหรียญสหรัฐฯ) (เหรียญสหรัฐฯ) (เหรียญสหรัฐฯ)

	 329	 20	กรกฎาคม	2550	 30	มิถุนายน	2553	 32,000	 29,999,997	 5,999,999	 5,999,999*	 11,999,998
	 330	 20	กรกฎาคม	2550	 31	ตุลาคม	2553	 32,000	 29,999,997	 5,999,999	 -	 5,999,999
	 331	 20	กรกฎาคม	2550	 31	มีนาคม	2554	 32,000	 29,999,997	 5,999,999	 -	 5,999,999
	 333	 20	กรกฎาคม	2550	 30	เมษายน	2554	 32,000	 29,999,997	 5,999,999	 -	 5,999,999
	 334	 20	กรกฎาคม	2550	 31	สิงหาคม	2554	 32,000	 29,999,997	 5,999,999	 -	 5,999,999
	 335	 20	กรกฎาคม	2550	 31	ธันวาคม	2554	 32,000	 29,999,997	 5,999,999	 -	 5,999,999
	 336	 20	กรกฎาคม	2550	 30	เมษายน	2555	 32,000	 29,999,997	 5,999,999	 -	 5,999,999
	 337	 20	กรกฎาคม	2550	 31	สิงหาคม	2555	 32,000	 29,999,997	 5,999,999	 -	 5,999,999
	 338	 20	กรกฎาคม	2550	 31	ธันวาคม	2555	 32,000	 29,999,997	 5,999,999	 -	 5,999,999
	 339	 20	กรกฎาคม	2550	 30	เมษายน	2556	 32,000	 29,999,997	 5,999,999	 -	 5,999,999
	 340	 20	กรกฎาคม	2550	 31	สิงหาคม	2556	 32,000	 29,999,997	 5,999,999	 -	 5,999,999
	 342	 20	กรกฎาคม	2550	 31	ธันวาคม	2556	 32,000	 29,999,997	 5,999,999	 -	 5,999,999
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 เลขที่ วันที่ในสัญญา วันรับมอบเรือ ขนาดระวาง จำนวนเงิน จำนวนเงินที่ ได้ จำนวนเงินที่ ได้ รวมจำนวนเงิน
 เรือ  โดยประมาณ บรรทุก ตามสัญญาฯ  จ่ายในปี 2550 จ่ายในปี 2551 ที่จ่ายไปแล้ว ณ 
        31 ธันวาคม 2551

     (เหรียญสหรัฐฯ) (เหรียญสหรัฐฯ) (เหรียญสหรัฐฯ) (เหรียญสหรัฐฯ)

	 313	 14	กันยายน	2550	 31	ธันวาคม	2553	 54,000	 37,999,998	 7,599,999	 7,599,999*	 15,199,998
	 315	 14	กันยายน	2550	 30	มิถุนายน	2554	 54,000	 37,999,998	 7,599,999	 7,599,999*	 15,199,998
	 316	 14	กันยายน	2550	 31	ธันวาคม	2554	 54,000	 37,999,998	 7,599,999	 -	 7,599,999
	 347	 11	กุมภาพันธ์	2551	 31	พฤษภาคม	2555	 54,000	 37,999,998	 -	 7,599,999	 7,599,999
	 348	 11	กุมภาพันธ์	2551	 31	ตุลาคม	2555	 54,000	 37,999,998	 -	 7,599,999	 7,599,999
	 349	 11	กุมภาพันธ์	2551	 31	ธันวาคม	2555	 54,000	 37,999,998	 -	 7,599,999	 7,599,999

	 รวม	 	 	 708,000	 587,999,952	 94,799,985	 43,999,994	 138,799,979
	
*	จากการเบกิถอนเงนิกูใ้นสญัญาสนิเชือ่มหีลกัประกนัสำหรบัคา่สัง่ตอ่เรอืใหม	่
	

	 รายละเอียดแสดงเงินงวดท่ีจะต้องจ่ายตามข้ันความสำเร็จของงานสำหรับเรือขนาดระวางบรรทุก	32,000	 เดตเวทตัน	 และ	54,000	
เดตเวทตัน	มีดังน้ี
	

 งวดที่ชำระ เหตุการณ์ เรือขนาดระวางบรรทุก  เรือขนาดระวางบรรทุก
   32,000 เดตเวทตัน 54,000 เดตเวทตัน

	
	 งวดท่ี	1	 ลงนามในสัญญา	 5,999,999	 7,599,999
	 งวดท่ี	2	 ตัดแผ่นเหล็กช้ินแรก	 5,999,999	 7,599,999
	 งวดท่ี	3	 เสร็จส้ินการวางกระดูกงูเรือ	(โครงเรือ)	 5,999,999	 7,600,000
	 งวดท่ี	4	 ปล่อยเรือลงน้ำ	 6,000,000	 7,600,000
	 งวดท่ี	5	 ส่งมอบเรือ	 6,000,000	 7,600,000

	 รวม	 	 29,999,997	 37,999,998
	

	 การจา่ยเงนิในแตล่ะงวดดงักลา่วขา้งตน้	(ยกเวน้การจา่ยเงนิงวดสดุทา้ย)	จะจา่ยเมือ่บรษิทัฯ	ไดร้บัหนงัสอืคำ้ประกนัเงนิงวดทีจ่ะจา่ย
จากธนาคารทีม่ชีือ่เสยีง	เพือ่ประกนัวา่จะไดร้บัเงนิคนืถา้มคีวามผดิพลาดทีเ่กดิจากอูต่อ่เรอื	
 3.2 วัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการ
	 	 เรอืมอีายกุารใชง้านคงทีแ่ละเมือ่ครบกำหนดอายกุารใชง้านของเรอื	 เรอืจะถกูปลดระวางกลายเปน็เศษซาก	 ซึง่เปน็สาเหตทุำให้
กำลงัความสามารถของกองเรอืลดลง	 และถา้บรษิทัฯ	 ตอ้งการทีจ่ะคงขนาดของกองเรอืและอายเุรอื	 บรษิทัฯ	 ตอ้งปฏบิตัติามแผนการลดอายุ
กองเรอือยา่งตอ่เนือ่ง	(ตดัจำหนา่ยเปน็เศษซากหรอืขายเรอื)	ซึง่การแทนทีเ่ศษซาก/ขายเรอืทำไดโ้ดยการซือ้เรอืมอืสองจากการเปดิตลาดซือ้ขาย
เรอื	 อยา่งไรกต็ามเนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของราคาเรอืในตลาดเรอืสากล	 มลูคา่(ตน้ทนุ)สำหรบัเรอืมอืสองสงูอยา่งไมเ่คยเปน็มากอ่นจนถงึครึง่ปี
แรกของป	ี2551	 และยงัคงไมป่รบัราคาลดลงไปในทศิทางเดยีวกนักบัระดบัดชันคีา่ระวางเรอืในปจัจบุนั	 หรอืความเสีย่งจากรายไดค้า่ระวางเรอื
ในอนาคต	 ดงันัน้บรษิทัฯ	 เหน็วา่เปน็การไมส่มควรในการซือ้เรอืมอืสองในราคาทีส่งูและมคีวามเสีย่งในการซอ่มบำรงุทีอ่าจเกดิ	 เมือ่ตลาดปรบั
ตวัลงจนมผีลใหร้าคาเรอืตกลงในตลาดการเดนิเรอืตามวงจรขาลงตอ่ไป	
	 	 เมือ่พจิารณาถงึความเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่หมาะสมจากราคาของเรอืมอืสองในชว่ง	3	ปทีีผ่า่นมา	ทำใหบ้รษิทัฯ	ตดัสนิใจไม่
ซือ้เรอืมอืสองในป	ี2551	แตบ่รษิทัฯ	เลอืกการสัง่ตอ่เรอืใหมแ่ละยงัคอยโอกาสสำหรบัการซือ้เรอืมอืสองในอนาคต	
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	 ตารางต่อไปน้ีแสดงราคาของเรือมือสองและเรือส่ังต่อใหม่
	 	 i)	 แสดงราคาเรือมือสองท่ีมีอายุการใช้งาน	5	ปี	

(ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ)	
	
   ราคาเรือมือสองที่มีอายุการใช้งาน 5 ปี   

 แฮนดี้ไซส์ แฮนดี้แมกซ์ ซุปราแมกซ์ ปานาแมกซ์ เคปไซส์

	
	 18	-	20	 20	-	22	 23	-	25	 27	-	29	 40	-	45

ทีม่า :	 Maersk	Broker:	ตลาดขนสง่สนิคา้แหง้เทกอง	(รายงานวนัที	่	2	-	9	ม.ค.	2552)	
	
	 	 ii)	 แสดงราคาเรอืสัง่ตอ่ใหม	่	

(ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ)	
	

ราคาเรือสั่งต่อใหม่  

 แฮนดี้ไซส์** ซุปราแมกซ์* ปานาแมกซ์* เคปไซส์*

	
	 33	-	35	 40	-	42	 46	-	48	 80	-	82

ทีม่า :	 Maersk	Broker:	ตลาดขนสง่สนิคา้แหง้เทกอง	(รายงานวนัที	่2	-	9	ม.ค.	2552)	
	 *	 จากอูต่อ่เรอืประเทศจนีทีส่ง่มอบเรอืในป	ี2553	
	 **	 จากอูต่อ่เรอืประเทศเกาหลทีีส่ง่มอบเรอืในป	ี2553	
	 3.3 ประโยชน์ที่ ได้รับจากการทำรายการ 
	 	 บรษิทัฯ	ไดร้บัประโยชนจ์ากการทำรายการดงักลา่วขา้งตน้	สรปุไดด้งันี	้
	 	 (ก)	 การลดอายเุฉลีย่ของกองเรอื	
	 	 	 ปจัจบุนับรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยใหบ้รกิารกองเรอืจำนวน	44	 ลำ	(ณ	 วนัที	่31	 มกราคม	2552)	 คดิเปน็ระวางบรรทกุรวม	

1,130,280	เดตเวทตนั	และมอีายกุองเรอืเฉลีย่	21	ป	ีและระวางบรรทกุตอ่เรอืหนึง่ลำเฉลีย่	25,688	เดตเวทตนั	
	 	 	 การไดร้บัมอบเรอืสัง่ตอ่ใหมจ่ำนวน	18	ลำ	เริม่ตน้ในป	ี2553	และสิน้สดุในป	ี2556	และหากกำหนดใหเ้รอืทีม่อียูใ่นปจัจบุนั

มอีายเุฉลีย่	25	ป	ีหลงัจากนัน้จะขายเปน็มลูคา่ซาก	สามารถประมาณการกองเรอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	ซึง่จะประกอบดว้ยเรอื
จำนวน	36	ลำ	มอีายเุฉลีย่	9.47	ป	ีมรีะวางบรรทกุรวม	1,152,434	เดตเวทตนั	และระวางบรรทกุตอ่เรอืหนึง่ลำเฉลีย่	32,012	เดตเวทตนั	
ซึ่งถ้าไม่มีการสั่งต่อเรือใหม่ดังกล่าว	 จะทำให้กองเรือของบริษัทฯ	 เล็กลงและมีอายุเรือมากขึ้น	 ส่งผลต่อการลดลงของส่วนแบ่ง		
การตลาด	

	 	 (ข)	 เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั	
	 	 	 การไดม้าซึง่เรอืสัง่ตอ่ใหมจ่ะชว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั	 โดยเปน็การลดอายเุฉลีย่ของกองเรอื	 ทัง้ยงัชว่ยเพิม่

ระวางบรรทกุของกองเรอื	ซึง่จะชว่ยเพิม่อตัราคา่เชา่เรอื	นอกจากนี	้หากกองเรอืมอีายมุากจะสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพในการดำเนนิงาน
ต่ำและมีต้นทุนการบำรุงรักษาสูง	 ซึ่งจะทำให้เกิดการเสียเปรียบทางด้านราคาเมื่อเปรียบเทียบกับกองเรือที่มีอายุน้อยและมีความ		
ทนัสมยักวา่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งวฏัจกัรขาลง	การเพิม่ขึน้ของรายไดแ้ละการลดตน้ทนุในการดำเนนิงานอนัเนือ่งมาจากเรอืสัง่ตอ่
ใหมแ่ละเปน็เรอืทีม่คีวามทนัสมยักวา่จะชว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ	
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	 	 (ค)	 รกัษาสว่นแบง่ตลาด	
	 	 	 พีเอสแอลเป็นหนึ่งในบริษัทเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดที่ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองในหมวดเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก	

โดยในปจัจบุนักองเรอืโลกสำหรบัเรอืประเภทเดยีวกบัเรอืของบรษิทัฯ	มจีำนวน	3,219	ลำ	ณ	วนัที	่1	มกราคม	2552	ปจัจบุนับรษิทัฯ
และบรษิทัยอ่ยใหบ้รกิารกองเรอืจำนวน	44	ลำ	และบรษิทัฯ	คาดวา่จะขายเรอืหรอืปลดระวางเรอืจำนวน	25	ลำ	ในระยะเวลา	1	ถงึ	
2	ป	ีขา้งหนา้	ดงันัน้	เพือ่ดำรงไวซ้ึง่สว่นแบง่ตลาด	บรษิทัฯ	จงึตอ้งซือ้เรอืมอืสองทีม่อีายนุอ้ย	หรอืสัง่ตอ่เรอืใหม	่หรอืดำเนนิการใน
ทัง้	2	วธิดีงักลา่ว	การดำเนนิการตามสญัญาสัง่ตอ่เรอืในครัง้นี	้เปน็ขัน้ตอนแรกของบรษิทัฯ	ทีจ่ะรกัษาสว่นแบง่ทางการตลาด	สญัญา
สัง่ตอ่เรอืใหมไ่ดด้ำเนนิการมาเพือ่วตัถปุระสงคท์ีจ่ะทำใหบ้รษิทัฯ	สามารถรกัษาความเปน็ผูน้ำทางการตลาดในระยะยาว	

	 	 (ง)	 การดำเนนิการตามกลยทุธก์ารจดัการของบรษิทัฯทีไ่ดน้ำเสนอไปแลว้	
	 	 	 บรษิทัฯ	 อยูร่ะหวา่งการดำเนนิการปรบัอายกุองเรอืโดยทดแทนเรอืทีม่อีายมุากดว้ยการสัง่ตอ่เรอืใหมห่รอืการซือ้เรอืมอืสอง

ในราคาทีเ่หมาะสม	สญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมเ่ปน็กลยทุธก์ารจดัการของบรษิทัฯ	ตามทีไ่ดน้ำเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้	ผูล้งทนุ	นกัวเิคราะห	์ผา่น
การประชมุตา่งๆ	ทีผ่า่นมา	

 3.4 เรือซุปราแมกซ์
	 	 บรษิทัฯ	ทำสญัญาสัง่ตอ่เรอืประเภทซปุราแมกซเ์ปน็ครัง้แรกจำนวน	3	ลำในป	ี2550	และทำสญัญาสัง่ตอ่เรอืประเภทเดยีวกนัอกี	
3	ลำกบัอูต่อ่เรอืเดมิในป	ี2551	ซึง่ไดอ้ธบิายรายละเอยีดดงักลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้	
	 	 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสัง่ตอ่เรอืใหมป่ระเภทซปุราแมกซ	์(ซึง่อาจมคีวามแตกตา่งจากการสัง่ตอ่เรอืขนาดแฮนดีไ้ซส)์	ดงันี	้
	 	 บริษัทฯ	 ได้สั่งต่อเรือขนาดซุปราแมกซ์แทนเรือประเภทแฮนดี้ไซส	์ ซึ่งเป็นเรือประเภทที่บริษัทฯ	 มีความชำนาญในการบริหาร	
เนื่องจากเรือประเภทซุปราแมกซ์ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากกองเรือที่บริษัทฯ	 บริหารงานอยู	่ หากดูในด้านการตลาด	 ลูกค้าของ		
บรษิทัฯ	 ซึง่ปจัจบุนัใชเ้รอืของบรษิทัฯ	 อยูก่ม็คีวามตอ้งการใชเ้รอืซปุราแมกซเ์ชน่กนั	 โดยขอ้เทจ็จรงิ	 โอกาสทีเ่รอืขนาดใหญก่วา่สำหรบัการให้
เชา่เรอืระยะยาวมากกวา่	5	 ป	ี ดว้ยอตัราคา่ระวางทีเ่หมาะสม	 เปน็สิง่ทีด่กีวา่มากเมือ่เทยีบกบัเรอืขนาดแฮนดีไ้ซส์	 แมว้า่มกีำหนดการสง่มอบ
เรอืในอนาคตกต็าม	สว่นในดา้นเทคนคิ	ความชำนาญในการบรหิารเรอืเหลา่นี	้บรษิทัฯ	กม็ผีูช้ำนาญอยา่งเพยีงพอ	ดงันัน้บรษิทัฯ	จงึไมม่คีวาม
จำเปน็ทีต่อ้งเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของบรษิทัฯ	เพือ่รองรบัการบรหิารเรอืดงักลา่ว	
	 	 ตลาดเชา่เรอืซปุราแมกซ:์	บรษิทัฯ	 ไดส้อบถามลกูคา้จำนวนหนึง่ของบรษิทัฯ	 รวมทัง้ไดส้อบถามกบันายหนา้จากทัว่โลก	 เพือ่ให้
เขา้ใจการบรหิารเรอืทีใ่หญข่ึน้	 ซึง่พบวา่บรษิทัฯ	 มคีวามพรอ้มสำหรบัการบรหิารเรอืขนาดใหญก่วา่นี้	 ปจัจบุนัลกูคา้ของบรษิทัฯ	 ทีใ่ชเ้รอืของ		
บรษิทัฯ	มคีวามตอ้งการทีจ่ะใชเ้รอืใหญก่วา่เชน่กนั	บรษิทัฯ	ทำสญัญาใหเ้ชา่เรอืขนาดซปุราแมกซฺท์ีส่ัง่ตอ่ใหมใ่นป	ี2550	จำนวน	1	ลำ	ระยะ
เวลาในการเชา่	60	-	64	เดอืน	ซึง่การใหบ้รกิารของเรอืดงักลา่วจะเริม่ตน้ในป	ี2554		 	
 3.5 แผนการปรับปรุงกองเรือสำหรับอนาคต: 
	 	 บรษิทัฯ	 วางแผนระยะสัน้/ระยะกลางสำหรบัการสัง่ตอ่เรอืใหมห่รอืซือ้เรอืมอืสอง	 บรษิทัฯ	 ยงัหาราคาเรอืสัง่ตอ่ใหมท่ีน่า่สนใจ
อยา่งตอ่เนือ่ง	ในขณะทีบ่รษิทัฯ	ยงัคงใหค้วามสนใจในการขายเรอื/ปลดระวางเรอื	(สำหรบัเรอืเกา่ทีม่อีาย	ุ20	ป)ี	เมือ่ถงึเวลาทีก่ำหนด	ในขณะ
เดยีวกนับรษิทัฯ	 รอโอกาสในการซือ้เรอืมอืสองในราคาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ	 และบรษิทัฯ	 อยูร่ะหวา่งการเจรจากบัธนาคารสำหรบัการขยายวงเงนิ		
สนิเชือ่จนถงึสิน้ป	ี2552	เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการจดัหาซือ้เรอืมอืสอง		
	
4. คำนิยาม 
	 การวเิคราะหร์ายงานทางการเงนิในรายงานคำอธบิายและการวเิคราะหข์องผูบ้รหิารนี้	 ไดใ้ชข้อ้มลูจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ	 ซึง่
จดัทำขึน้ตามหลกัการบญัชไีทยทีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย	และงบการเงนิแปลงคา่เปน็เงนิเหรยีญสหรฐั	คำนยิามตา่งๆ	ทีเ่กีย่วกบัคำทางการ
เงนิและการดำเนนิงาน	ดงันี	้
	 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืเฉลีย่แสดงเปน็เงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (Opex) -	คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำ	คำนวณโดยถอืวา่ม	ี
365	วนัทำการในรอบป	ีซึง่ไมร่วมคา่เสือ่มราคาแตร่วมคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอืตดับญัชตีามนโยบายทางการบญัช	ี(กรณุาดรูาย
ละเอยีดเพิม่เตมิในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้	5.7)	 ซึง่รวมอยูใ่นสว่นของคา่เสือ่มราคาในงบการเงนิของบรษิทัฯ	 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอื
เปน็ตน้ทนุทีต่อ้งเกดิขึน้	ไดแ้ก	่คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัลกูเรอื	คา่ซอ่มแซม	คา่ประกนัภยั	คา่นำ้มนั	ตน้ทนุการจดัการ	และคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซม
และสำรวจเรอืตดับญัช	ี
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	 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอื -	 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืในงบการเงนิหมายถงึ	 ตน้ทนุในการเดนิเรอืซึง่ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและ
สำรวจเรอืตดับญัช	ี
	 คา่ใชจ้า่ยรายเทีย่วการเดนิเรอื -	 คา่ใชจ้า่ยรายเทีย่วการเดนิเรอืหมายถงึ	 คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการเดนิเรอืในเทีย่วนัน้ๆ	 ไดแ้ก	่
คา่นำ้มนั	 และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่า่เรอืซึง่รวมถงึคา่ธรรมเนยีมทา่เรอื	 คา่ขนถา่ยสนิคา้ขึน้ลงเรอื	 คา่ธรรมเนยีมการผา่นคลอง	 คา่ธรรมเนยีม
ตวัแทนเรอื	และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ	ทีเ่กดิขึน้ทีท่า่เรอื	คา่ใชจ้า่ยรายเทีย่วการเดนิเรอืแบบเปน็ระยะเวลา	(Time	Charter)	ลกูคา้	(ผูเ้ชา่เรอื)	เปน็ผูร้บั
ภาระคา่ใชจ้า่ยรายเทีย่วการเดนิเรอืทีเ่กดิขึน้	 และคา่ใชจ้า่ยรายเทีย่วการเดนิเรอืเปน็รายเทีย่ว	(Voyage	Charter)	 บรษิทัฯ	 เปน็ผูร้บัภาระคา่		
ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด	อยา่งไรกด็	ีเมือ่บรษิทัฯ	จะรวมคา่ใชจ้า่ยรายเทีย่วทีอ่าจเกดิขึน้นัน้ในคา่ระวางเรอืทีบ่รษิทัฯ	จะคดิกบัลกูคา้	ทำใหอ้ตัรา
คา่ระวางเรอืทีบ่รษิทัฯ	กำหนดขึน้ในการเชา่แบบเปน็รายเทีย่วใกลเ้คยีงกบัการเชา่แบบเปน็ระยะเวลา	
	 ตน้ทนุจากการเดนิเรอืรวม -	 ต้นทุนจากการเดินเรือรวมในงบการเงินหมายถึง	 ผลรวมของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือและค่าใช้จ่ายใน
การเดนิเรอืเปน็รายเทีย่ว	
	 รายไดจ้ากการเดนิเรอืเฉลีย่แสดงเปน็เงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาตอ่วนัตอ่ลำ (TC Rate) -	คา่เชา่คา่ระวางเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำโดยถอืวา่ม	ี
350	 วันในรอบป	ี อัตราค่าเช่าค่าระวางเฉลี่ยต่อลำคำนวณจากการนำรายได้สุทธิจากการเดินเรือหารด้วยจำนวนวันที่ใช้ในการเดินเรือเท่ากับ	
350	วนัและจำนวนเรอื	
	 รายไดจ้ากการเดนิเรอื -	 รายไดจ้ากการเดนิเรอืหมายถงึ	 รายไดค้า่เชา่เรอืและรายไดค้า่ระวางเรอืทีไ่ดร้บั	 ในอกีความหมายหนึง่คอื
รายไดท้ัง้หมดทีเ่กดิจากการใหเ้ชา่เรอืแบบเปน็ระยะเวลาและการใหเ้ชา่เรอืแบบเปน็รายเทีย่ว	
	 รายไดจ้ากการเดนิเรอืสทุธ ิ-	รายไดจ้ากการเดนิเรอืสทุธหิมายถงึ	รายไดจ้ากการเดนิเรอืหกัดว้ยคา่ใชจ้า่ยรายเทีย่วการเดนิเรอื	
	 คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอื	บรษิทัฯ	ตอ้งนำเรอืเขา้อูเ่รอืแหง้เพือ่ตรวจเชค็	ซอ่มแซมและบำรงุรกัษา	และการปรบัปรงุอืน่ๆ	
ตามกำหนดเวลาเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามขอ้กำหนด	 และกฎเกณฑต์า่งๆ	 ทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรม	 โดยปกตบิรษิทัฯ	 จะนำเรอืเขา้อูแ่หง้เพือ่ตรวจ
เชค็ทกุๆ	สองปคีรึง่และหา้ปสีำหรบัการสำรวจเรอืขัน้ตน้และสำรวจเรอืพเิศษตามลำดบั	บรษิทัฯ	บนัทกึตน้ทนุทีเ่กดิขึน้เปน็คา่ใชจ้า่ยรอตดับญัช	ี
และตดัจำหนา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมเรอืตดับญัช	ี(Dry-Docking	Cost)	ภายในระยะเวลาสองปจีากการสำรวจเรอืขัน้ตน้	และเปน็คา่ใช้
จา่ยในการสำรวจเรอืตดับญัชภีายในระยะเวลาสีป่สีำหรบัคา่ใชจ้า่ยในการสำรวจเรอืพเิศษ	 จำนวนเงนิทีต่ดับญัชขีองคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซม	
และสำรวจเรอืรวมอยูใ่นคา่เสือ่มราคา	แตไ่มไ่ดร้วมอยูใ่นตน้ทนุการเดนิเรอืทีแ่สดงในงบการเงนิ	อยา่งไรกต็าม	บรษิทัฯ	ไดร้วมคา่ซอ่มแซมและ
สำรวจเรอืตดับญัช	ีในการคำนวณคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืเฉลีย่	(Opex)	เพือ่เปน็การครบถว้นสำหรบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอื	
	 ค่าเสื่อมราคา -	 ส่วนประกอบหลักในรายการค่าเสื่อมราคาในงบการเงิน	 ได้แก	่ ค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากเรือ	 ซึ่งรวมถึงต้นทุนค่า
ซอ่มแซมและสำรวจเรอืตดับญัชดีงัทีอ่ธบิายไวแ้ลว้ขา้งตน้		
	 วนัหยดุการเดนิเรอื -	 วนัหยดุการเดนิเรอืหมายถงึ	 วนัทีไ่มม่กีารเดนิเรอื	 เนือ่งจากเหตผุลทางดา้นเทคนคิ	และอาจหมายถงึเรอือยูใ่น
ระหวา่งการซอ่มแซมเรอืทีอู่แ่หง้	หรอืทีก่ลางทะเล	หรอืทีท่า่เรอื	หรอืในกรณเีรอืเสยี	
	 กำไรขัน้ตน้ -	หมายถงึรายไดจ้ากการเดนิเรอืหกัดว้ยตน้ทนุจากการเดนิเรอื	
	 อตัรากำไรขัน้ตน้ -	เกดิจากกำไรขัน้ตน้หารดว้ยรายไดจ้ากการเดนิเรอื	แสดงคา่เปน็รอ้ยละ	
	 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร -	 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารหมายถงึ	 เงนิเดอืนสำหรบัพนกังานทีอ่ยูส่ำนกังาน	 คา่เชา่สำนกังาน	 คา่ธรรมเนยีม
วชิาชพี	 และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ	 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงาน	 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารยงัรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัพนกังานทางดา้นเทคนคิทีท่ำ
หนา้ทีจ่ัดการเดินเรือด้วย	 อย่างไรกต็ามสำหรับการคำนวณค่าใช้จา่ยในการเดินเรือต่อวนัต่อลำเรือ	(Opex)	 บริษัทฯ	 ไดพ้ิจารณาค่าใช้จา่ยที่
เกีย่วขอ้งของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารคอื	คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ	ไปรวมคำนวณในคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอื	
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5. รายได้และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ

	 ในระหวา่งป	ี2551	รายไดจ้ากการเดนิเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำอยูท่ี	่16,489	เหรยีญสหรฐัอเมรกิา	ขณะทีค่า่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืเฉลีย่อยู่
ที	่4,804	เหรยีญสหรฐัอเมรกิาตอ่วนัตอ่ลำ		
	 การปรบัตวัเพิม่ขึน้ของตลาดคา่ระวางเรอืในระหวา่งครึง่ปแีรกของปี	2551	 และการทำสญัญาลว่งหนา้ในอตัราคา่ระวางทีส่งู	 ทำให้
บรษิทัฯ	ไดค้า่ระวางเรอืตอ่วนัตอ่ลำเฉลีย่ที	่16,489	เหรยีญสหรฐัอเมรกิา	ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ	25	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป	ี2550	คา่ใชจ้า่ยในการเดนิ
เรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำของบรษิทัฯ	เพิม่ขึน้จาก	4,005	เหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2550	เปน็	4,804	เหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2551	ซึง่ยงัคงตำ่กวา่
คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม	(คำนวณโดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอื)	รายละเอยีดตามตารางขา้งลา่งนี	้
	
	 ตารางการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลำของบริษัทฯ	กับค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม	(จัดทำโดย	Moore	Stephens	&	Co.)
	

สำหรับปี
 ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม บริษัทฯ บริษัทฯ

 
รายการ

 2550 2550 2551
 เหรียญสหรัฐ (ต่อวัน) เหรียญสหรัฐ (ต่อวัน) เหรียญสหรัฐ (ต่อวัน)

ค่าจ้างลูกเรือ	 1,382	 1,318	 1,622
ค่าเสบียงคลัง	 153	 167	 184
ค่าใช้จ่ายอ่ืน	ๆ	ท่ีเก่ียวกับลูกเรือ	 247	 218	 224

รวมค่าใช้จ่ายลูกเรือ	 1,782		 1,703	 2,030

ค่าน้ำมันหล่อล่ืน	 313		 301	 279
ค่าพัสดุภัณฑ์อ่ืนๆ	 320		 232	 260

รวมค่าน้ำมันหล่อล่ืนและค่าพัสดุภัณฑ์	 633		 533	 539
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สำหรับปี
 ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม บริษัทฯ บริษัทฯ

 
รายการ

 2550 2550 2551
 เหรียญสหรัฐ (ต่อวัน) เหรียญสหรัฐ (ต่อวัน) เหรียญสหรัฐ (ต่อวัน)

ค่าอะไหล่	 353		 210	 263
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	 346	 111	 119

รวมค่าอะไหล่	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	 699		 321	 382

ค่าเบ้ียประกันภัยความรับผิดชอบท่ีมีต่อสินค้าและบุคคลท่ีสาม	 259		 153	 188
ค่าเบ้ียประกันภัยอ่ืนๆ	 247		 286	 229

รวมค่าเบ้ียประกันภัย	 506		 439	 417

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเรือ	 28		 0	 0
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 447		 187	 367
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	 166		 43	 50

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	 641		 230	 417

รวมค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ	 4,261		 3,226		 3,785	
	
	 เหตผุลหลกัทีท่ำใหต้น้ทนุการเดนิเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำของบรษิทัฯ	ในป	ี2551	เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่นมดีงันี	้	
	 •	 เงินเดือนลูกเรือเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากความต้องการลูกเรือทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นจากการขาดแคลนลูกเรือและวิศวกรที่มีคุณภาพค่าใช้

จา่ยเกีย่วกบัลกูเรอืเพิม่ขึน้	เนือ่งจากราคาคา่ตัว๋เครือ่งบนิสำหรบัลกูเรอืทีเ่พิม่ขึน้	 	
	 •	 ตน้ทนุในการซอ่มแซมและสำรวจเรอืเพิม่ขึน้เนือ่งจากเหลก็มรีาคาสงูขึน้	 และความตอ้งการปรมิาณเหลก็ทีเ่พิม่ขึน้เพือ่ใชส้ำหรบั

ซอ่มแซมเรอืทีม่อีายมุาก	จากเหตผุลดงักลา่วทำใหต้น้ทนุของคา่อะไหลแ่ละคา่ซอ่มแซมเพิม่ขึน้	
	 •	 ตน้ทนุเบีย้ประกนัภยัเพิม่ขึน้เนือ่งจากเงือ่นไขในตลาดประกนัภยั	และมลูคา่เรอืทีเ่พิม่ขึน้ระหวา่งป	ี2551		
	

6. วงเงินสินเชื่อ/เงินกู้
 6.1 วงเงินสินเชื่อสำหรับจัดซื้อเรือมือสองจาก Den Norske Bank (DNB) ในฐานะเป็นผู้ให้กู้และผู้จัดหาเงินกู้ร่วมกับ 
ธนาคารต่างประเทศอื่นๆ  (DNB และเจ้าหนี้เงินกู้)
	 	 ในระหวา่งป	ี2551	 บรษิทัฯ	 มวีงเงนิสนิเชือ่	200	 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	 กบั	4	 ธนาคารสำหรบัจดัซือ้เรอืมอืสอง	 ซึง่วงเงนิ		
สนิเชือ่ดงักลา่วจะสิน้สดุสญัญาวนัที	่31	ธนัวาคม	2551	
	 	 เงือ่นไขหลกัของสญัญาใหส้นิเชือ่นี	้มดีงัตอ่ไปนี	้	
	 	 ผูกู้	้ :	 บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	(“พเีอสแอล”)	/	รว่มกนักบัแตล่ะบรษิทัยอ่ย

ซึง่เปน็เจา้ของเรอื	(รวมกนัเรยีกวา่	“ผูกู้”้)	
	 	 จำนวนเงนิกู	้	 :	 วงเงนิ	200	ลา้นเหรยีญสหรฐั	
	 	 วตัถปุระสงค	์ :	 เพื่อให้กู้ยืมร้อยละ	100	 สำหรับการซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดเล็กมือสอง

เพิม่	โดยเรอืตอ้งมขีนาดนำ้หนกับรรทกุมากกวา่	18,000	เดตเวทตนั	
	 	 ผู้ใหกู้	้ :	 ธนาคาร	ดเีอน็บ	ีนอร	์แบงค	์เอเอสเอ	สาขาประเทศสงิคโปร	์
	 	 	 	 (DnB	NOR	Bank	ASA,	Singapore	Branch)	และธนาคารตา่งชาตอิืน่	
	 	 วนัครบกำหนด	 :	 8	ปหีลงัจากวนัสิน้สดุสญัญาวงเงนิสนิเชือ่	
	 	 อตัราดอกเบีย้	 :	 LIBOR	+	สว่นเพิม่รอ้ยละ	1.00	-	1.40	(100	-	140	bps)	ขึน้อยูก่บัอตัราสว่นทางการเงนิ		
	 	 คา่ธรรมเนยีมการใชว้งเงนิ	 :	 รอ้ยละ	30	ของสว่นเพิม่ทีจ่ะนำมาใชส้ำหรบัอตัราดอกเบีย้ตอ่ปขีองวงเงนิทีไ่มม่กีาร

เบกิใช	้
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	 	 การเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่	 :	 ในชว่งระยะเวลาจนถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2551	
	 	 การจา่ยชำระคนืเงนิกู	้ :	 จา่ยชำระคนืเทา่ๆ	กนัภายใน	32	ไตรมาส	ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ	3.125	ของเงนิกู	้
	 	 หลกัประกนั	 :	 หลกัประกนัของวงเงนิสนิเชือ่มดีงันี	้
	 	 	 	 i)	 จดจำนองเรอืในลำดบัแรกของเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองขนาดเลก็มอืสองทีไ่ด้

ซือ้เพิม่	
	 	 	 	 ii)	 จดจำนองเรือในลำดับแรกของเรือที่มีอายุน้อยที่สุด	 (ที่ยังไม่ได้จดจำนอง)	

จำนวนหนึ่งจากกองเรือพีเอสแอลที่มีอยู่แล้วเพิ่ม	 เพื่อให้ยอดเงินกู้คงเหลือ	
(และในกรณ	ี วนัที	่31	 ธนัวาคม	2551	 ยอดเงนิกูค้งเหลอืของ	RRCF)	 สงูสดุ		
ไมเ่กนิรอ้ยละ	65	ของมลูคา่รวมของทรพัยส์นิทีเ่ปน็หลกัประกนั	

	 	 	 	 iii)	 การโอนผลประโยชนใ์นกรมธรรมป์ระกนัภยัและเงนิไดข้องเรอืทีจ่ดจำนองเปน็
ประกนั	

	 	 ขอ้ตกลงทางการเงนิ	 :	 ผูกู้จ้ะปฏบิตัติามขอ้ตกลงทางการเงนิ	โดยจะมกีารประเมนิผลเปน็รายไตรมาส	โดย
คำนวณจากงบการเงินรวมแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาของพีเอสแอล	
ดงันี:้	

	 	 	 	 i)	 อตัราสว่นเงนิกูต้อ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม	(Funded	Debt	/	Total	Shareholders’	
Equity)	สงูสดุไมเ่กนิ	2	เทา่	;	

	 	 	 	 ii)	 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่	EBITDA	สงูสดุไมเ่กนิ	5	เทา่	ซึง่จะคำนวณรายไดจ้ากเรอืที่
ไดซ้ือ้เพิม่ตามสดัสว่น	;	

	 	 	 	 iii)	 ดำรงเงนิทนุหมนุเวยีนอยา่งนอ้ย	100,000	 เหรยีญสหรฐัอเมรกิาตอ่ลำ	สำหรบั
เรอืทีพ่เีอสแอลเปน็เจา้ของ	

	 	 	 	 EBITDA	คำนวณโดยใชฐ้าน	12	เดอืนกอ่นหนา้	
	 	 	 	 เงนิกูด้งักลา่วขา้งตน้ไมร่วมเงนิกูท้ีม่กีอ่นหนา้นีส้ำหรบัการสัง่ตอ่เรอืใหม	่
	 	 ขอ้ตกลงของหลกัประกนั	 :	 มูลค่ารวมสูงสุดของเงินกู้คงเหลือ	 /	 มูลค่ารวมร้อยละ	125	 ของหลักประกัน	

(ทดสอบเปน็รายป)ี	
	 	 ขอ้ตกลงที่ไมเ่กีย่วกบัการเงนิ	 :	 บรษิทัฯ	ไมม่ขีอ้จำกดัใดๆ	ทีไ่มเ่กีย่วกบัดา้นการเงนิทีม่สีาระสำคญั	
	
	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	บรษิทัฯ	ยงัไมม่กีารเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่นี	้และบรษิทัฯ	อยูร่ะหวา่งเจรจากบัผูใ้หกู้ส้ำหรบัการขยาย
ระยะเวลาการใช้วงเงินสินเชื่ออีก	12	 เดือนจนถึงวันที	่31	 ธันวาคม	2552	 ซึ่งบริษัทฯ	 คาดว่าจะได้รับการอนุมัติการขยายระยะเวลาสินเชื่อ		
ดงักลา่วพรอ้มการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในสญัญาสนิเชือ่	เชน่	วงเงนิกู	้วนัครบกำหนดชำระเงนิกู	้อตัราดอกเบีย้	และคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ	
	
 6.2 วงเงินสินเชื่อสำหรับซื้อเรือมือสองจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารอื่นในประเทศอีก 2 ธนาคาร (KTB 
และเจ้าหนี้เงินกู้)
	 	 ในระหวา่งป	ี2551	บรษิทัฯ	มวีงเงนิสนิเชือ่	300	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	กบั	3	ธนาคารในประเทศสำหรบัซือ้เรอืมอืสอง	ซึง่
วงเงนิสนิเชือ่ดงักลา่วจะสิน้สดุสญัญาวนัที	่18	มกราคม	2552		
	 	 เงือ่นไขหลกัของสญัญาใหส้นิเชือ่ดงักลา่วมดีงัตอ่ไปนี	้
	 	 ผูกู้	้ :	 บรษิทั	 พรเีชยีส	 ชพิปิง้	 จำกดั	(มหาชน)	(“พเีอสแอล”)	/	 รว่มกนักบัแตล่ะบรษิทั

ยอ่ยซึง่เปน็เจา้ของเรอื	(รวมกนัเรยีกวา่	“ผูกู้”้)	
	 	 ผู้ใหกู้	้ :	 ธนาคารกรงุไทย	 จำกดั	(มหาชน)	 ธนาคารกรงุศรอียธุยา	 จำกดั	(มหาชน)	 และ

ธนาคารนครหลวงไทย	จำกดั	(มหาชน)	หรอื	รว่มกบัธนาคารพาณชิยอ์ืน่	
	 			 จำนวนเงนิกู	้ :	 วงเงนิจำนวน	300	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	
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	 			 วตัถปุระสงค	์ :	 เพือ่ซือ้เรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองขนาดเลก็ตอ่ใหมห่รอืมอืสอง	ซึง่มอีายนุอ้ยกวา่	10	
ป	ี และ	/	 หรอืมากกวา่	10	 ปแีตน่อ้ยกวา่	15	 ป	ี ซึง่จะใหกู้ย้มืถงึรอ้ยละ	20	 ของ
วงเงนิสนิเชือ่	

	 	 ระยะเวลาเบกิเงนิกู	้ :	 ในชว่งระยะเวลาจนถงึวนัที	่18	มกราคม	2552		
	 	 ระยะเวลาของสนิเชือ่	 :	 13	ปนีบัจากวนัซึง่ไดม้กีารเบกิถอนเงนิครัง้แรก	
	 	 ระยะเวลายกเวน้เพือ่ชำระคนืเงนิตน้	 :	 12	เดอืนนบัจากการเบกิถอนเงนิครัง้แรก	
	 	 อตัราดอกเบีย้	 	:	USD	LIBOR	:	3	เดอืน	+	สว่นเพิม่	
	 	 การชำระคนืเงนิตน้	 	:	ชำระเปน็รายไตรมาส	จำนวน	48	งวดเทา่ๆ	กนั	(ระยะเวลา	12	ป)ี	ของจำนวนเงนิ

กูค้งเหลอืทัง้หมด	นบัจากวนัแรกทีจ่า่ยชำระคนืซึง่เทา่กบั	12	 เดอืน	หลงัจากมกีาร
เบกิถอนเงนิครัง้แรก	

	 	 คา่ธรรมเนยีมการใชว้งเงนิ	 :	 รอ้ยละ	0.375	ตอ่ปขีองจำนวนวงเงนิทีไ่มไ่ดเ้บกิถอนโดยจา่ยเปน็รายไตรมาส	
	 	 หลกัประกนั	 :	 หลกัประกนัของสนิเชือ่โดยหลกัมดีงัตอ่ไปนี	้	
	 	 	 	 i)	 จดจำนองเป็นลำดับแรกของเรือซึ่งผู้กู้เป็นเจ้าของ	 โดยมีมูลค่ารวมอย่างน้อย	

50	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	กอ่นการเบกิถอนครัง้แรก	
	 	 	 	 ii)	 จดจำนองเปน็ลำดบัแรกของเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองขนาดเลก็ทีไ่ดซ้ือ้เขา้มา	
	 	 	 	 iii)	 การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยและเงินได้ของเรือที่ เป็น		

หลกัประกนั	
	 	 	 	 iv)	 การจำนำหุน้ของบรษิทัยอ่ยทีเ่ปน็ผูกู้	้
	 	 ขอ้ตกลงของหลกัประกนั	 :	 ในชว่งระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู:้	 จำนวนมลูคา่รวมของเรอืซึง่เปน็หลกัประกนัจะตอ้ง

มอียา่งนอ้ยรอ้ยละ	167	ของจำนวนเงนิกูค้งเหลอื	
	 	 	 	 หลังจากพ้นระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้:	 จำนวนมูลค่ารวมของเรือซึ่งเป็นหลักประกัน

จะตอ้งมอียา่งนอ้ยรอ้ยละ	154	ของจำนวนเงนิกูค้งเหลอื	
	 	 ขอ้ตกลงทางการเงนิ	 :	 ผูกู้จ้ะปฏบิตัติามขอ้ตกลงทางการเงนิ	โดยจะมกีารประเมนิผลเปน็รายไตรมาส	โดย

คำนวณจากงบการเงนิรวมแปลงคา่เปน็เงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาของพเีอสแอล	ดงันี	้
	 	 	 	 i)	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 (Funded	 Debt	 /	 Total	

Shareholders’	Equity)	สงูสดุไมเ่กนิ	2	เทา่	;	
	 	 	 	 ii)	 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่	EBITDA	สงูสดุไมเ่กนิ	5	เทา่	
	 	 	 	 iii)	 ดำรงเงนิทนุหมนุเวยีนอยา่งนอ้ย	100,000	 เหรยีญสหรฐัอเมรกิาตอ่ลำ	สำหรบั

เรอืทีพ่เีอสแอลเปน็เจา้ของ	
	 	 	 	 iv)	 ดำรงอตัราสว่นความสามารถในการชำระหนีไ้มน่อ้ยกวา่	1.1	เทา่	
	 	 	 	 เงือ่นไขทางการเงนิที	่ii)	มผีลบงัคบัในวนัทีม่กีารเบกิเงนิกูค้รัง้แรก	
	 	 	 	 EBITDA	คำนวณโดยใชฐ้าน	12	เดอืน	
	 	 ขอ้ตกลงที่ไมเ่กีย่วกบัการเงนิ	 :	 บรษิทัฯ	ไมม่ขีอ้จำกดัใดๆ	ทีไ่มเ่กีย่วกบัการเงนิทีม่สีาระสำคญั	
	 	
	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	และจนถงึวนัที	่18	มกราคม	2552	(วนัทีส่ิน้สดุสญัญาวงเงนิสนิเชือ่)	บรษิทัฯ	ไมม่กีารเบกิใชว้งเงนิ
สนิเชือ่ในสว่นนี	้บรษิทัฯ	อยูร่ะหวา่งเจรจากบัผูใ้หกู้ส้ำหรบัการขยายระยะเวลาการใชว้งเงนิสนิเชือ่อกี	12	เดอืน	จนถงึวนัที	่18	มกราคม	2553	
ซึง่บรษิทัฯ	 คาดวา่จะไดร้บัการอนมุตักิารขยายระยะเวลาสำหรบัสนิเชือ่ดงักลา่วพรอ้มการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในสญัญาสนิเชือ่	 เชน่	 วงเงนิกู	้
วนัครบกำหนดชำระเงนิกู	้อตัราดอกเบีย้	และคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ	
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 6.3 วงเงินสินเช่ือสำหรับการส่ังต่อเรือใหม่จากธนาคารดีเอ็นบี นอร์ แบงก์ เอเอสเอ สาขาประเทศสิงคโปร์ (DnB NOR Bank 
ASA, Singapore Branch)  ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารต่างประเทศอื่นๆ (DNB, KBANK และเจ้าหนี้เงินกู้)
	 	 เมื่อวันที	่3	 กรกฎาคม	2551	 บริษัทฯ	 ได้ลงนามในสัญญาวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันระยะยาว	 ใช้สำหรับเรือที่สั่งต่อใหม่	
จำนวน	398,400,000	เหรยีญสหรฐัอเมรกิา	กบัธนาคารดเีอน็บ	ีนอร	์แบงก	์เอเอสเอ	สาขาประเทศสงิคโปร	์(DnB	NOR	Bank	ASA,	Singapore	
Branch)	ธนาคารกสกิรไทย	และธนาคารตา่งประเทศอืน่ๆ	สำหรบัเรอืสัง่ตอ่ใหมจ่ำนวน	15	ลำ	(เรอืขนสนิคา้เทกองขนาดแฮนดีไ้ซสจ์ำนวน	9	
ลำ	 โดยแตล่ะลำมรีะวางบรรทกุ	32,000	 เดตเวทตนั	 และเรอืขนสง่สนิคา้เทกองขนาดซปุราแมกซจ์ำนวน	6	 ลำ	 โดยแตล่ะลำมรีะวางบรรทกุ	
54,000	เดตเวทตนั	ซึง่ทัง้หมดจะสง่มอบในป	ี2553	และ	2555)	
	 	 เงือ่นไขหลกัของสญัญาใหส้นิเชือ่ดงักลา่วมดีงัตอ่ไปนี	้
	 	 ผูกู้	้ :	 บรษิทั	 พรเีชยีส	 ชพิปิง้	 จำกดั	(มหาชน)	(“พเีอสแอล”)	 และ/หรอืบรษิทัยอ่ยของ		

บรษิทัฯ	จำนวนสงูสดุ	15	บรษิทัยอ่ย	ซึง่ตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายสงิคโปร	์หรอืภายใต้
กฎหมายไทย	หรอืภายใตเ้ขตอำนาจของกฎหมายใดๆ	ซึง่ผูใ้หกู้ย้อมรบั	

	 	 ผูค้ำ้ประกนั	 :	 พเีอสแอล	
	 	 ผู้ใหกู้	้ :	 ธนาคารดีเอ็นบ	ี นอร	์ แบงก	์ เอเอสเอ	 สาขาประเทศสิงคโปร	์ (“ดีเอ็นบ	ี นอร์”)	

ธนาคารกสกิรไทย	จำกดั	(มหาชน)	และธนาคารตา่งประเทศหลายแหง่	
	 	 นายทะเบยีน (Bookrunners) /	 :	 ดเีอน็บ	ีนอร	์
	 	 ผูร้บัประกนั (Underwriters) / 

	  ผูจ้ดัการผูม้อีำนาจ (Mandated Lead		
	 	 Arranger (“MLA”) และ 

	 	 ตวัแทนและตวัแทนหลกัประกนั 

	 	 Facility Agent and Security Agent	 	
	 	 	 	
	 	 ผูจ้ดัการรว่ม		 :	 ธนาคารกสกิรไทย	จำกดั	(มหาชน)		
	 	 	 	
	 	 ประเภทสนิเชือ่:		
	 	 วตัถปุระสงค	์	 :	 เป็นเงินกู้มีหลักประกันสำหรับก่อนรับเรือและเมื่อรับเรือเพื่อใช้ในการสั่งต่อเรือใหม่

จำนวน	15	ลำ	ซึง่มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี	้
	 	 	 	 เรอืขนสนิคา้เทกองขนาดแฮนดี้ไซส:์	
	 	 	 	 เรือขนสินค้าเทกองประเภทแฮนดี้ไซส์	 จำนวน	9	 ลำ	 โดยแต่ละลำมีขนาดระวาง

บรรทุก	32,000	 เดตเวทตัน	 แต่ละลำถูกต่อโดยอู่ต่อเรือ	ABG	 จำกัด	 ประเทศ
อนิเดยี	ราคาตอ่เรอืแตล่ะลำอยูท่ีป่ระมาณ	30	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	

	 	 	 	 เรอืขนสนิคา้เทกองขนาดซปุราแมกซ:์	
	 	 	 	 เรอืขนสนิคา้เทกองประเภทซปุราแมกซ	์ จำนวน	6	 ลำ	 โดยแตล่ะลำมขีนาดระวาง

บรรทุก	54,000	 เดตเวทตัน	 แต่ละลำถูกต่อโดยอู่ต่อเรือ	ABG	 จำกัด	 ประเทศ
อนิเดยี	ราคาตอ่เรอืแตล่ะลำอยูท่ีป่ระมาณ	38	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	

	 	 วงเงนิสนิเชือ่สงูสดุ	 :	 จำนวนเงนิกูส้งูสดุถงึ	398.40	ลา้นเหรยีญสหรฐั	(รอ้ยละ	80	ของราคาสัง่ตอ่เรอืตาม
ทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้)	ซึง่ประกอบดว้ย	15	สว่น	ดงัตอ่ไปนี	้

    สำหรับเรือขนสินค้าเทกองขนาดแฮนดี้ไซส ์ มีวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 216 ล้านเหรียญ

สหรฐัอเมรกิา โดยแบง่เปน็ 9 สว่นยอ่ย ดงันี ้

	 	 	 	 วงเงนิสนิเชือ่สำหรบัใชก้อ่นรบัเรอื
	 	 	 	 จำนวนเงนิ	18	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	(ตอ่หนึง่สว่น)	หรอืรอ้ยละ	60	ของราคา

สัง่ตอ่เรอืแตล่ะลำ	ซึง่แลว้แตจ่ำนวนใดจะตำ่กวา่	
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	 	 	 	 วงเงนิสนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื
	 	 	 	 เทา่กบัจำนวนเงนิ	24	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	(ตอ่หนึง่สว่น)	หรอืรอ้ยละ	80	ของ

ราคาสัง่ตอ่เรอืแตล่ะลำ	ซึง่แลว้แตจ่ำนวนใดจะตำ่กวา่	
    สำหรับเรือขนสินค้าเทกองขนาดซุปราแมกซ ์ มีวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 182.40 ล้าน

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา โดยแบง่เปน็ 6 สว่นยอ่ย ดงันี ้

	 	 	 	 วงเงนิสนิเชือ่สำหรบัใชก้อ่นรบัเรอื
	 	 	 	 จำนวนเงิน	22.80	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	(ต่อหนึ่งส่วน)	 หรือร้อยละ	60	 ของ

ราคาสัง่ตอ่เรอืแตล่ะลำ	ซึง่แลว้แตจ่ำนวนใดจะตำ่กวา่	
	 	 	 	 วงเงนิสนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื
	 	 	 	 เทา่กบัจำนวนเงนิ	30.40	 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	(ตอ่หนึง่สว่น)	 หรอืรอ้ยละ	80	

ของราคาสัง่ตอ่เรอืแตล่ะลำ	ซึง่แลว้แตจ่ำนวนใดจะตำ่กวา่	
  การเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่และการชำระคนื: 
	 	 การเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่	 :	 สนิเชือ่สำหรบัใชก้อ่นรบัเรอื:		
	 	 	 	 ใหเ้ปน็ไปตามขัน้ของการตอ่เรอืทีร่ะบใุนสญัญาสัง่ตอ่เรอื	
	 	 	 	 สนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื:	
	 	 	 	 เท่ากับร้อยละ	100	 ของวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือ	 และจะถูกเบิกถอนใน

เวลารบัเรอื	
	 	 การชำระคนื	 :	 สนิเชือ่สำหรบัใชก้อ่นรบัเรอื:		
	 	 	 	 สนิเชือ่สำหรบัใชก้อ่นรบัเรอืจะถกูชำระคนืทัง้หมดครัง้เดยีวเมือ่รบัเรอืแตล่ะลำ																																																																																																																																																
	 	 	 	 สนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื:	
	 	 	 	 สนิเชือ่ในแตล่ะสว่นจะถกูชำระคนืเปน็งวดรายไตรมาส	แตล่ะงวดเทา่กบั	1/60	ของ

สนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื	และสว่นทีเ่หลอื	(balloon	amount)	จะเทา่กบัเงนิกูค้ง
เหลอืของสว่นนัน้ๆ	จะจา่ยชำระเมือ่ครบกำหนดสดุทา้ย	ทัง้นีก้ารชำระเงนิกูค้นืงวด
แรก	จะเริม่ขึน้หลงัจากไดร้บัเรอืแตล่ะลำแลว้	3	เดอืน		

	
	 	 	 	 ณ	วนัครบกำหนด	จำนวนเงนิกูค้งเหลอืทัง้หมดจะถกูชำระคนื	และจำนวนเงนิกูใ้น

แตล่ะสว่นลดลงเปน็ศนูย	์
	 	 	 	
	 	 วนัครบกำหนด	 :	 10	 ป	ี นบัจากวนัทีไ่ดเ้บกิเงนิกูส้ำหรบัเรอืลำแรก	 ดงันัน้วนัครบกำหนดของสญัญา

เงนิกูน้ีจ้ะประมาณเดอืนมนีาคม	พ.ศ.	2563	
	 	 	 	
				 	 ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนยีม: 
	 	 อตัราดอกเบีย้	 :	 จำนวนรวมของ	LIBOR	และสว่นเพิม่	
	 	 สว่นเพิม่ (Margin)	 :	 รอ้ยละ	1.20	ตอ่ป	ี
	 	 ระยะเวลาดอกเบีย้	 :	 ทกุ	3	เดอืน	
	 	 คา่ธรรมเนยีมการใชว้งเงนิ	 :	 รอ้ยละ	0.35	ตอ่ป	ีของจำนวนทีย่งัไมไ่ดเ้บกิถอนของวงเงนิกูท้ัง้หมด	
	 	 หลกัประกนั	 :		ผูกู้แ้ละผูค้ำ้ประกนัมหีลกัประกนัดงัตอ่ไปนี	้
	 	 	 	 สนิเชือ่สำหรบัใชก้อ่นรบัเรอื:
	 	 	 	 ก)	 การจำนำหุน้ของผูกู้	้คอืหุน้บรษิทัยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งยกเวน้พเีอสแอล	
	 	 	 	 ข)	 หลกัประกนัจากผูค้ำ้ประกนั	ถา้พเีอสแอลไมไ่ดเ้ปน็ผูกู้ร้ว่ม	
	 	 	 	 ค)	 การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกในสญัญาสัง่ตอ่เรอื	
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	 	 	 	 ง)	 การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกในสญัญาคำ้ประกนัการคนืเงนิรายงวด	 ซึง่
เกีย่วเนือ่งจากสญัญาการสัง่ตอ่เรอืของพเีอสแอล	

	 	 	 	 สนิเชือ่สำหรบัใชก้อ่นรบัเรอื:	
	 	 	 	 ก)	 การจดจำนองเรอืใหเ้ปน็อนัดบัแรก	
	 	 	 	 ข)	 การจำนำหุน้ของผูกู้	้คอืหุน้บรษิทัยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งยกเวน้พเีอสแอล	
	 	 	 	 ค)	 หลกัประกนัจากผูค้ำ้ประกนั	ถา้พเีอสแอลไมไ่ดเ้ปน็ผูกู้ร้ว่ม	
	 	 	 	 ง)	 การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของสญัญาเรยีกรอ้งคา่ชดเชยของเรอื	
	 	 	 	 จ)	 การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของเงนิประกนัภยัทัง้หลาย	
	 	 	 	 ฉ)	 การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกของเงินรายได้จากเรือ	 และการจดจำนำ

บญัชเีงนิได	้(บญัชจีะถกูเปดิเพือ่เรอืแตล่ะลำ)	และบญัชเีงนิชำระคนื	
	 	 	 	 ทัง้นีห้ลกัประกนัดงักลา่วทัง้หมดจะเปน็หลกัประกนัทีผ่กูกนัจนกวา่จะชำระคนืเงนิกู้

ทัง้หมด	
	
	 	 ขอ้ตกลงตา่งๆ: 
	 	 ขอ้ตกลงทางการเงนิ	 :	 พีเอสแอลจะปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเงิน	 โดยจะมีการคำนวณเป็นรายไตรมาส

จากงบการเงนิรวมแปลงคา่เปน็เงนิเหรยีญสหรฐัของผูค้ำ้ประกนั	ดงันี	้
	 	 	 	 ก)	 อตัราสว่นเงนิกูต้อ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม	(Funded	Debt	/	Total	Shareholder’s	

Equity)	สงูสดุไมเ่กนิ	2	เทา่	
	 	 	 	 ข)	 อัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ก่อนหักภาษ	ี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย	

(EBITDA)	สงูสดุไมเ่กนิ	5	เทา่	
	 	 	 	 ค)	 ดำรงเงนิทนุหมนุเวยีนอยา่งนอ้ย	100,000	เหรยีญสหรฐัอเมรกิา	ตอ่ลำ	
	 	 ขอ้ตกลงเกีย่วกบัเรอื	 :	 การจดทะเบยีนเรอื:		เรอืจะถกูจดทะเบยีนทีป่ระเทศไทย	หรอืประเทศสงิคโปร	์และ

ประเทศซึง่ยอมรบัโดยตวัแทนสนิเชือ่	โดยทัง้นีผู้กู้ส้ามารถจดทะเบยีนเปน็เรอืไทยได้
สงูสดุจำนวน	7	ลำ		

	 	 	 	 มูลค่าเรือขึ้นต่ำ:	 	 คือราคาตลาดรวมของเรือที่รับมอบ	 จะต้องมีมูลค่าอย่างน้อย		
รอ้ยละ	125	ของยอดคงเหลอืรวมของสนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื	

	 	 ขอ้ตกลงอืน่ๆ	 :	 เงนิปนัผล:	ไมม่ขีอ้จำกดัเกีย่วกบัการจา่ยเงนิปนัผลของพเีอสแอล	สว่นผูกู้ร้ว่มทีเ่ปน็
บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ	กส็ามารถจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ได	้หากมไิดป้รากฏวา่
เกิดเหตุการณ์อันเป็นการผิดสัญญา	 หรือมิได้เกิดเหตุการณ์ซึ่งจะนำไปสู่การผิด
สญัญา	และเหตกุารณด์งักลา่วยงัคงดำเนนิอยู	่

	 	 	 	 การเป็นบริษัทจดทะเบียน:	 	 พีเอสแอลจะยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	ตลอดระยะเวลาของสญัญาสนิเชือ่นี	้

		
	 						ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	บรษิทัฯ	เบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่ดงักลา่วจำนวน	21.20	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	
	
7. ผลการดำเนินงานทางการเงินจากงบการเงินแปลงค่าเป็นเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
	 งบการเงนิสกลุเงนิบาทไดต้รวจสอบโดย	 บรษิทั	 สำนกังาน	 เอนิสท์	 แอนด	์ ยงั	 จำกดั	 และถกูแปลงคา่เปน็สกลุเงนิเหรยีญดอลลา่ร์
สหรฐัอเมรกิาโดยบรษิทัฯ	 และมกีารสอบทานโดยนกับญัชอีสิระ	-	 บรษิทั	 เบเคอร	์ ทลิลี	่ คอรป์อเรท	 แอด็ไวเซอรี	่ เซอรว์สิเซส	(ประเทศไทย)	
จำกดั	 จากเหตผุลทีไ่ดอ้ธบิายในหนา้รายงานกอ่นงบการเงนิแปลงคา่เปน็สกลุเงนิเหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา	(แยกแสดงตา่งหากในรายงาน
ประจำปนีี)้	บรษิทัฯ	 เหน็วา่งบการเงนิแปลงคา่เปน็สกลุเงนิเหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิาจะแสดงถงึผลการดำเนนิงานสำหรบัปทีีแ่ทจ้รงิและเหน็
ภาพของบรษิทัฯ	มากกวา่	และรวมถงึสนิทรพัย	์หนีส้นิ	ณ	วนัทีใ่นงบดลุ	
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	 ตามตารางทีจ่ะแสดงตอ่ไปนีไ้ดส้รปุผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	 สำหรบั	2	 ปทีีผ่า่นมา	 ซึง่ตวัเลขทีแ่สดงนัน้ไดน้ำมาจากงบการเงนิ		
แปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา	 ซึ่งสอบทานและรับรองโดย	 บริษัท	 เบเคอร	์ ทิลลี	่ คอร์ปอเรท	 แอ็ดไวเซอรี	่ เซอร์วิสเซส	
(ประเทศไทย)	จำกดั	
	
 

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551

  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

งบกำไรขาดทนุ 
รายไดร้วม	 257.98	 258.90	
รายได้จากการเดินเรือสุทธิ	 206.82	 254.87
กำไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษเีงนิได ้คา่เสือ่มราคาและรายจา่ย 

 ตัดบัญชี (EBITDA)* 132.46 167.10

คา่เสือ่มราคา*	 37.74	 15.02	
กำไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได	้ 94.72	 152.08	
ดอกเบีย้จา่ยและคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ	 3.68	 3.86	
กำไรจากการดำเนนิงาน	 91.04	 148.22	
ขาดทนุจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงนิ	 7.07	 0.00	
กำไรอ่ืนท่ีไม่ใช่จากการดำเนินงาน	 47.49	 0.56
กำไรสุทธิก่อนภาษี 131.46 148.78

ภาษีเงินได้	 6.33	 0.64
กำไรสุทธิ 125.13 148.14

งบดลุ 
เงนิลงทนุในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง	 3.27	 2.91	
เรอืเดนิทะเล	(ราคาทนุ)	 480.08	 480.08	
คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอื	 39.13	 48.95	
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	 43.69	 96.25	
สนิทรพัยห์มนุเวยีน	 52.39	 104.52	
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่าจ้างต่อเรือใหม่	 94.81	 139.18
สินทรัพย์รวม 428.94 514.37

เงนิกูม้หีลกัประกนั	 0.00	 21.07	
หนีส้นิหมนุเวยีน	 23.26	 22.17	
หน้ีสินไม่หมุนเวียน	 4.87	 7.58
รวมหน้ีสิน 28.13 50.82

ทุนเรือนหุ้น	 35.31	 35.31
ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ 400.81 463.55

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (ดอลลา่รส์หรฐั) 0.39 0.45 

อตัราสว่น (เทา่)   

เงนิกู/้สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.00 0.05 

หนีส้นิรวม/สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.07 0.11 

เงนิกู/้EBITDA 0.00 0.13 

อตัราสว่นความสามารถในการชำระหนี ้ 38.63 43.29 

EBITDA/ดอกเบ้ียจ่าย 38.63 43.29
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*	 EBITDA	 และค่าเสือ่มราคาคดิหลงัจากการหกัค่าใชจ้า่ยในการซ่อมแซมและสำรวจเรอื	 ซึง่ค่าใชจ้า่ยเหลา่นีถ้กูรวมอยูใ่นตน้ทนุในการเดนิ
เรอือยูแ่ลว้เพือ่ใชส้ำหรบัคำนวณ	EBITDA	ตามนโยบายบรษิทัฯ	ทีก่ำหนดใหม้กีารเปดิเผยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำ	(Opex)	
ทีร่วมคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอื	


 7.1 รายได้และผลกำไร
	 	 รายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก	257.98	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 (รวมรายการกำไรจากการขายเรือจำนวน	42.06	 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา)	 ในป	ี2550	 เป็น	258.90	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในป	ี2551	 รายได้จากการเดินเรือสุทธิเพิ่มขึ้นจาก	206.82	 ล้านเหรียญ
สหรฐัอเมรกิาในป	ี2550	เปน็	254.87	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2551	ซึง่สาเหตหุลกัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการเดนิเรอืเฉลีย่ตอ่
วนัตอ่ลำ	(TC	Rate)	 ในป	ี2551	 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป	ี2550	 ซึง่รายไดข้องบรษิทัฯ	 มาจากจำนวนเรอืเฉลีย่	44	 ลำ	 ในระหวา่งป	ี2551	 เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัจำนวนเรอืเฉลีย่	45	ลำในป	ี2550	เนือ่งจากกระแสเงนิสดจากการดำเนนิงานหรอืกำไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย	ภาษเีงนิได	้คา่เสือ่ม
ราคาและรายจา่ยตดับญัช	ี(EBITDA)	 ไดเ้พิม่ขึน้จาก	132.46	 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2550	 เปน็	167.10	 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี
2551	สำหรบัรายไดเ้ฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำเพิม่ขึน้จาก	13,147	เหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2550	เปน็	16,489	เหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2551	ในขณะ
เดยีวกนัตน้ทนุการเดนิเรอืโดยเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำเพิม่ขึน้จาก	4,005	 เหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2550	 เปน็	4,804	 เหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2551	
ทัง้หมดนีจ้งึเปน็เหตผุลวา่กำไรขัน้ตน้ในป	ี2551	ไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้จากป	ี2550		
  ถงึแมว้า่ตน้ทนุการเดนิเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำจะเพิม่ขึน้	แตก่ย็งัคงตำ่กวา่คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม	ดงัรายละเอยีดทีก่ลา่วไวใ้นหวัขอ้		5
เรือ่ง	“รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอื”	
	 	 คา่เสือ่มราคาลดลงจาก	37.74	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2550	 เปน็	15.02	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2551	 เนือ่งจาก	
บรษิทัฯ	 ไดเ้ปลีย่นประมาณการมลูคา่คงเหลอืของเรอืเดนิทะเล	 โดยการประมาณการราคาเหลก็เพิม่ขึน้เปน็	400	 เหรยีญสหรฐัอเมรกิาตอ่ตนั	
จากเดิม	135	 เหรียญสหรัฐอเมริกา	 ต่อตัน	 ซึ่งรายการดังกล่าวมาใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา	 และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าเสื่อมราคา
สำหรบัป	ี2551	ลดลงเปน็จำนวนเงนิ	17.87	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาเมือ่เปรยีบเทยีบกบัป	ี2550	ดอกเบีย้จา่ยและคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิเพิม่ขึน้
จาก	3.68	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2550	เปน็	3.86	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2551	ซึง่เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่รายการดอกเบีย้จา่ยและคา่
ใช้จ่ายทางการเงินสำหรับป	ี2551	 ไม่มีจำนวนดอกเบี้ยจ่าย	(เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้เพื่อการต่อเรือใหม่จะถือเป็นต้นทุนของ
สินทรัพย์)	 แต่ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย	 คำนวณตามสัดส่วนจากจำนวนเงินกู้ที่คาดว่าจะลดลงของสัญญาสินเชื่อ
สำหรบัการจดัหาซือ้เรอืมอืสอง	(ซึง่ไดอ้ธบิายไวก้อ่นหนา้นี)้	 และคา่ธรรมเนยีมการรกัษาวงเงนิกูม้ปีระกนัทัง้สามของบรษิทัฯ	 เนือ่งจากการออ่น
คา่ของเงนิบาทเมือ่เทยีบกบัเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	 อตัราแลกเปลีย่น	 ณ	 สิน้ป	ี2551	 สงูกวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น	 เปน็ผลใหก้ารแปลง
สนิทรพัยห์มนุเวยีนจากเงนิบาทเปน็เงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาทีอ่ตัราแลกเปลีย่นทีส่งูกวา่	 ทำใหม้ขีาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจำนวน	0.92	 ลา้น
เหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2551	 และเนือ่งจากผลของอตัรากำไรขัน้ตน้ตอ่เรอืทีเ่พิม่ขึน้	 แมว้า่จำนวนวนัในการเดนิเรอืจะลดลงเลก็นอ้ยในชว่งป	ี
2551	ทำใหก้ำไรจากการดำเนนิงานเพิม่ขึน้เทา่กบั	148.22	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั	91.04	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี
2550	ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลลดลงจาก	6.33	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2550	เปน็	0.64	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2551	ซึง่ป	ี2551	ภาษี
เงนิไดน้ติบิคุคลเปน็ภาษจีากรายไดค้า่ดอกเบีย้	 และคา่เผือ่จาก	 “การคนืเรอืกอ่นสิน้สดุระยะเวลาในสญัญาเชา่เรอื”	 จำนวน	0.27	 ลา้นเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิา	ซึง่บรษิทัฯ	ไดร้บัจากลกูคา้รายหนึง่จากการทีล่กูคา้สง่มอบเรอืคนืกอ่นวนัทีร่ะบไุวใ้นสญัญาเชา่เรอื		
	 	 กำไรสทุธขิองบรษิทัฯ	เพิม่ขึน้จาก	125.13	ลา้นเหรยีญสหรฐั	ในป	ี2550	เปน็	148.14	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	ในป	ี2551	โดย
ไมม่รีายการกำไรจากการขายเรอื	ในป	ี2551	แตม่สีาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการเดนิเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำ	(TC	rate)	และการ
คำนวณคา่เสือ่มราคาจากการเปลีย่นประมาณการมลูคา่ซากของเรอืเดนิทะเลดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้	
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 • สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 สนิทรพัยห์มนุเวยีน	 ณ	 วนัที	่31	 ธนัวาคม	2551	 เพิม่ขึน้จำนวน	52.13	 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาเมือ่เปรยีบเทยีบกบัป	ี2550	
เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดจากการไมม่เีงนิกูค้งคา้งทีต่อ้งจา่ยชำระในระหวา่งปี	2551	 ทำใหบ้รษิทัฯ	 มเีงนิสด
ส่วนเกินจากการดำเนินงาน	 เงินสดคงเหลือนี้สุทธิหลังจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน	85.45	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 และเงินจ่ายล่วงหน้า
สำหรับค่าจ้างต่อเรือใหม่จำนวน	22.80	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 ในระหว่างป	ี2551	 ลูกหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดเพิ่มขึ้น
จำนวน	0.31	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น	โดยธรรมเนยีมปฏบิตัทิัว่ไปในธรุกจิการขนสง่สนิคา้ทางทะเล	บรษิทัฯ	จะเรยีก
เกบ็คา่ระวางเรอืจากลกูคา้ลว่งหนา้	(จำนวนรอ้ยละ	95	 ของคา่ระวางในกรณทีีเ่ปน็การใหบ้รกิารเชา่เปน็รายเทีย่ว	(Voyage	Charter)	 และจะ
เรยีกเกบ็คา่เชา่จากลกูคา้ลว่งหนา้ทกุ	15	 วนั	 ในกรณทีีเ่ปน็การใหเ้ชา่เปน็ระยะเวลา	(Time	Charter))	 จงึไมม่ปีญัหาใดๆ	จากการตดิตามหนี	้
ดงันัน้ยอดลกูหนีจ้งึเปน็เงนิทีจ่ะไดร้บัจากตวัแทน	ผูเ้ชา่เรอืและรายไดค้า้งรบัตามจำนวนเปอรเ์ซน็ตข์องการใหบ้รกิารทีจ่บสิน้แลว้	
 • สินทรัพย์ถาวร

	 	 มลูคา่ของสนิทรพัยถ์าวรของบรษิทัฯ	ลดลงจากปกีอ่น	เนือ่งจากคา่เสือ่มราคาทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งป	ี2551	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	
2551	บรษิทัฯ	มกีำลงักองเรอืทัง้สิน้จำนวน	44	ลำ	ซึง่รายละเอยีดไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้กำลงักองเรอืในรายงานประจำปนีี	้บรษิทัฯ	ลงนามใน
สญัญาขายเรอืจำนวน	3	 ลำ	 ซึง่อยูร่ะหวา่งการสง่มอบเรอืในป	ี2552	 หลงัจากสง่มอบเรอืทัง้	3	 ลำใหก้บัผูซ้ือ้แลว้	 กองเรอืของบรษิทัฯ	 จะมี
จำนวน	41	ลำ	เรอือยูใ่นสภาพดแีละมกีารรกัษามาตรฐานทีส่งูสดุอยา่งตอ่เนือ่ง	 	
 • เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือใหม่

	 	 บรษิทัฯ	ไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน	12	ฉบบั	สำหรบัสัง่ตอ่เรอืใหมข่นาดแฮนดีไ้ซสจ์ำนวน	12	ลำ	ซึง่มขีนาดระวาง
บรรทกุ	32,000	เดตเวทตนั	และบรษิทัฯ	ไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน	6	ฉบบั	สำหรบัสัง่ตอ่เรอืใหมข่นาดซปุราแมกซ	์จำนวน	6	ลำ	
ซึง่มขีนาดระวางบรรทกุ	54,000	เดตเวทตนั	กบัอูต่อ่เรอื	ABG	ประเทศอนิเดยี	ในระหวา่งป	ี2550	ถงึป	ี2551	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	บรษิทัฯ	
จา่ยเงนิลว่งหนา้คา่จา้งตอ่เรอืใหมเ่ปน็จำนวนเงนิ	138.80	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวแ้ลว้ในขอ้	3	ขา้งตน้	
 • หน้ีสินรวม

	 	 ณ	 วนัสิน้ป	ี2551	 บรษิทัฯ	 มเีงนิกูท้ีม่หีลกัประกนัจำนวน	21.07	 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	 จากสญัญาสนิเชือ่สำหรบัสัง่ตอ่เรอื
ใหม่ตามที่อธิบายไว้แล้วข้างต้น	 ซึ่งจ่ายให้กับอู่ต่อเรือ	ABG	 ประเทศอินเดีย	 ในการจ่ายเงินค่าต่อเรืองวดที่สอง	 สำหรับเรือสามลำตามที่ได้
อธบิายไวใ้นขอ้	3	ดงันัน้หนีส้นิรวมเพิม่ขึน้จาก	28.13	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2550	เปน็	50.82	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป	ี2551	
 • ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 เนื่องจากบริษัทฯ	 มีกำไรสุทธิจำนวน	148.14	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในระหว่างป	ี เงินปันผลจ่ายระหว่างป	ี2551	 จำนวน	
85.45	 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	(2.75	 บาทตอ่หุน้)	 และผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิและสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเพิม่ขึน้จำนวน	0.05	
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 ทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้น	 ณ	 ขณะนี้เป็นจำนวน	463.55	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน	62.74	 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	 การเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น	 มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก	
0.39	เหรยีญสหรฐัอเมรกิาตอ่หุน้	ณ	สิน้ป	ี2550	เปน็	0.45	เหรยีญสหรฐัอเมรกิาตอ่หุน้	ณ	สิน้ป	ี2551	
 7.3 ความสามารถในการก่อหนี้ (Leverage) สภาพคล่อง (Liquidity) และความสามารถในการชำระหนี้ (Coverage)
	 	 ความเสีย่งดา้นสนิเชือ่ของบรษิทัฯ	 เปน็ไปในทางทีด่ขีึน้ตัง้แตม่กีารปรบัโครงสรา้งหนีใ้นป	ี2543	กำไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย	ภาษี
เงนิได	้คา่เสือ่มราคาและรายจา่ยตดับญัช	ี(EBITDA)	ยงัคงอยูใ่นระดบัทีด่ใีนระหวา่งป	ี2551	และบรษิทัฯ	มเีพยีงเงนิกูท้ีม่หีลกัประกนัคงคา้ง	ณ	
สิน้ป	ี2551	จำนวน	21.07	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	ทำใหอ้ตัราสว่นการกอ่หนี	้Leverage	Ratio	ดขีึน้อยา่งมาก	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	
ระดบัหนีส้นิของบรษิทัฯ	อยูท่ี	่0.13	เทา่ของกำไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย	ภาษเีงนิได	้คา่เสือ่มราคาและรายจา่ยตดับญัช	ี(EBITDA)	ภาพรวมหนีส้นิ
ของบรษิทัฯ	นัน้	(อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ)ิ	เพิม่ขึน้เปน็	0.11	เทา่	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	จาก	0.07	เทา่	ณ	วนัที	่31	
ธนัวาคม	2550	เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูท้ีม่หีลกัประกนัตามทีไ่ดอ้ธบิายไวแ้ลว้ขา้งตน้	
	 	 ความสามารถในการชำระหนี	้(debt	service	cover)	ของบรษิทัฯ	สำหรบัป	ี2551	อยูท่ี	่43.29	เทา่	อตัราสว่นของกำไรกอ่นหกั
ดอกเบีย้จา่ย	ภาษเีงนิได	้คา่เสือ่มราคาและรายจา่ยตดับญัช	ี(EBITDA)	ตอ่ดอกเบีย้จา่ย	ปรบัตวัดขีึน้ตัง้แตป่	ี2543	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	
อยูท่ี	่43.29	 เทา่	 อตัราสว่นทัง้สองนีแ้สดงใหเ้หน็ถงึความสามารถอนัแขง็แกรง่ตอ่การชำระหนีส้นิทีม่อียูป่จัจบุนัหรอืความสามารถในการจดัหา
เงนิกูท้ีด่ขีึน้	 หากตอ้งการเงนิทนุเพือ่นำมาปรบัเปลีย่นกำลงักองเรอื	 อตัราสว่นทัง้หมดคำนวณตามขอ้บงัคบัทางการเงนิทีก่ำหนดในสญัญาเงนิกู้
ทีท่ำกบัเจา้หนีเ้งนิกูข้องบรษิทัฯ	
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8. การวิเคราะห์งบการเงินรวมเงินบาทที่ตรวจสอบแล้ว 
 8.1 การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
	 	 •	 รายไดจ้ากการเดนิเรอืสทุธ	ิ(สทุธจิากรายจา่ยทา่เรอืและนำ้มนัเชือ้เพลงิ)	สำหรบัป	ี2551	เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ	18	จาก
รายไดจ้ากการเดนิเรอืสทุธสิำหรบัป	ี2550	 โดยมสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการเดนิเรอืโดยเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำเรอื	 รายไดจ้ากการ
เดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือเท่ากับ	16,489	 เหรียญสหรัฐอเมริกาสำหรับป	ี2551	 เมื่อเปรียบเทียบกับ	13,147	 เหรียญสหรัฐอเมริกาสำหรับป	ี
2550	ซึง่เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ	25	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น	โดยมจีำนวนเรอืเฉลีย่	44	ลำในระหวา่งป	ี2551	เปรยีบเทยีบจำนวนเรอืเฉลีย่	45	
ลำในระหวา่งป	ี2550	
	 	 •	 ในระหวา่งป	ี2551	คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ	6	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น	ตามทีอ่ธบิายไวแ้ลว้ในขอ้
ที	่5	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป	ี2550	
	 	 •	 ในระหวา่งป	ี2551	ตน้ทนุในการเดนิเรอืรวมเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ	3	 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น	ในระหวา่งป	ี2551	ราย
จา่ยทา่เรอืและคา่นำ้มนัเชือ้เพลงิลดลง	 เนือ่งจากการใหบ้รกิารใหเ้ชา่เปน็รายเทีย่ว	(voyage	charter)	ลดลงเมือ่เทยีบกบัปกีอ่น	ตน้ทนุในการ
เดนิเรอืรวมทีเ่พิม่ขึน้นีม้เีหตผุลหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืในระหวา่งป	ี2551	ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวแ้ลว้ขา้งตน้	
	 	 •	 กำไรขัน้ตน้ในป	ี2551	เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ	22	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น	แตเ่ปน็ทีส่งัเกตไดว้า่อตัรากำไรขัน้ตน้สำหรบั
ปไีดเ้พิม่ขึน้จากรอ้ยละ	74	มาเปน็รอ้ยละ	77	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น	ทัง้นีเ้นือ่งจากการเพิม่ขึน้ของรายไดเ้ฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำ	
	 	 •	 จากผลของการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการเดนิเรอื	ทำใหร้ายไดร้วม	(ไมร่วมรายการกำไรจากการขายเรอื)	 ระหวา่งป	ี2551	
เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปกีอ่น	
	 	 •	 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสำหรบัป	ี2551	เพิม่ขึน้เปน็จำนวนเงนิ	126.81	ลา้นบาท	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป	ี2550	จากการเพิม่
ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบับคุคล	 	
	 	 •	 ดอกเบีย้จา่ยและตน้ทนุทางการเงนิสำหรบัป	ี2551	 เพิม่ขึน้เปน็จำนวนเงนิ	3.89	 ลา้นบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัป	ี2550	 ซึง่
เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่รายการดอกเบีย้จา่ยและคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิสำหรบัป	ี2551	 ไมม่จีำนวนดอกเบีย้จา่ย	(ดอกเบีย้จา่ยทีเ่กดิจากการเงนิกูเ้พือ่
การตอ่เรอืใหมถ่อืเปน็ตน้ทนุของสนิทรพัย)์	 แตป่ระกอบดว้ยคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิตดัจำหนา่ย	 คำนวณตามสดัสว่นจากจำนวนเงนิกูท้ีล่ดลง
ของสญัญาสนิเชือ่สำหรบัการจดัหาซือ้เรอืมอืสอง	(ซึง่ไดอ้ธบิายไวก้อ่นหนา้นี)้	 และคา่ธรรมเนยีมการรกัษาวงเงนิกูม้ปีระกนัทัง้สามของบรษิทัฯ	
ในระหวา่งป	ี2551	
	 	 •	 ค่าใช้จ่ายรวม	(ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	 ในป	ี2551	 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	 มีสาเหตุมาจากในระหว่างปี	2550	
บรษิทัฯ	 มผีลขาดทนุจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงนิเปน็จำนวนเงนิ	241.97	 ลา้นบาท	 และขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเปน็จำนวนเงนิ	175.17	
ลา้นบาท	ซึง่รายการดงักลา่วไมม่ใีนป	ี2551	
	 	 •	 คา่เสือ่มราคาสำหรบัป	ี2551	ลดลงจาก	1,824.37	ลา้นบาทในป	ี2550	เปน็	1,085.16	ลา้นบาทในป	ี2551	บรษิทัฯ	เปลีย่น
ประมาณการมลูคา่ของเรอืเดนิทะเล	โดยการประมาณการราคาเหลก็เพิม่ขึน้เปน็	400	เหรยีญสหรฐัฯ	ตอ่ตนั	จากเดมิ	135	เหรยีญสหรฐัฯ	ตอ่
ตัน	 ซึ่งรายการดังกล่าวนำมาใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา	 และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าเสื่อมราคาสำหรับป	ี2551	 ลดลงจำนวน	642.20	
ลา้นบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัป	ี2550			 	 	
	 	 •	 บรษิทัฯ	 บนัทกึกำไรจากอตัราแลกเปลีย่นเปน็จำนวนเงนิ	61.13	 ลา้นบาทสำหรบัป	ี2551	 เชน่เดยีวกบัการบนัทกึขาดทนุ
จากอตัราแลกเปลีย่นเปน็จำนวนเงนิ	175.17	 ลา้นบาทสำหรบัป	ี2550	 รายการกำไรจากอตัราแลกเปลีย่นเกดิจากการออ่นคา่ของเงนิบาทเมือ่
เทยีบกบัเงนิสกลุดอลลา่รส์หรฐั	ซึง่สว่นใหญเ่กดิจากแปลงคา่เงนิสดคงเหลอืสกลุดอลลา่รส์หรฐัมาเปน็เงนิบาท		
	 	 บรษิทัฯ	 มกีำไรสทุธจิำนวน	4,938.59	 ลา้นบาทสำหรบัป	ี2551	 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจำนวน	4,156.16	 ลา้นบาทในป	ี2550	 ซึง่
เหตผุลหลกัทีท่ำใหผ้ลกำไรสทุธริะหวา่งป	ี2551	สงูกวา่ป	ี2550	 เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของอตัรารายไดต้อ่วนั	และการเปลีย่นแปลงประมาณการ
มลูคา่ซากของเรอืเดนิทะเลซึง่นำมาใชใ้นการคำนวณคา่เสือ่มราคาตามทีไ่ดอ้ธบิายรายละเอยีดไวข้า้งตน้	
 8.2 การวิเคราะห์งบดุล
	 	 •	 สนิทรพัยห์มนุเวยีน	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	เพิม่ขึน้จำนวน	1,875.03	ลา้นบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัป	ี2550	เนือ่งจาก
การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	 จากการไมม่รีายการจา่ยชำระเงนิกูใ้นระหวา่งปี	2551	 ทำใหบ้รษิทัฯ	 มกีระแสเงนิสดสว่น
เกนิจากการดำเนนิงาน	 เงนิสดนีส้ทุธหิลงัจากการจา่ยเงนิปนัผลจำนวน	2,858.21	 ลา้นบาท	 และการจา่ยเงนิลว่งหนา้คา่จา้งตอ่เรอืใหมจ่ำนวน	
742.53	 ลา้นบาท	 ในระหวา่งป	ี2551	 ลกูหนีส้ทุธจิากคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมดเพิม่ขึน้จำนวน	12.13	 ลา้นบาท	 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น	
บรษิทัฯ	มสีภาพคลอ่งทีด่อียา่งตอ่เนือ่งตลอดมาดว้ยการมเีงนิสดทีม่ากเพยีงพอทีจ่า่ยไดท้กุเวลา	
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	 	 •	 มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ	 ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในระหว่างป	ี บริษัทฯ	 จ่ายเงินล่วง
หนา้คา่จา้งตอ่เรอืใหมจ่ำนวน	4,707.63	ลา้นบาท	ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นขอ้	3	มลูคา่สนิทรพัยร์วมของบรษิทัเพิม่ขึน้	 เนือ่งจากเงนิลว่งหนา้คา่จา้ง
ตอ่เรอืทีจ่า่ยในระหวา่งปจีำนวนเงนิ	1,480.97	ลา้นบาท	(เปน็เงนิทีเ่บกิถอนจากสญัญาสนิเชือ่มหีลกัประกนัจำนวน	739.50	ลา้นบาท)	และกำไร
สทุธทิีไ่ดร้บัและอืน่ๆ	ทีเ่กดิขีน้ในระหวา่งป	ี
	 	 •	 หนีส้นิหมนุเวยีนลดลงจำนวน	10.68	 ลา้นบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น	 ณ	 สิน้ป	ี2551	 บรษิทัฯ	 มเีงนิกูท้ีม่หีลกัประกนั
จำนวน	739.50	 ลา้นบาท	ซึง่เปน็การเบกิถอนเงนิกูท้ีม่หีลกัประกนัสำหรบัจา่ยใหก้บัอูต่อ่เรอื	ABG	ประเทศอนิเดยี	 สำหรบัจา่ยคา่ตอ่เรอืงวดที่
สอง	สำหรบัเรอืจำนวน	3	ลำ	ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นขอ้	3	ขา้งตน้		
	 	 •	 หนีส้นิรวมเพิม่ขึน้จากจำนวน	953.21	ลา้นบาทในป	ี2550	เปน็	1,783.08	ลา้นบาทในป	ี2551	มสีาเหตหุลกัมาจากการเพิม่
ขึน้ของเงนิกูม้หีลกัประกนั	ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวแ้ลว้ขา้งตน้	
	 	 •	 เนือ่งจากบรษิทัฯ	มกีำไรสทุธจิำนวน	4,938.59	ลา้นบาท	เงนิปนัผลจา่ยจำนวน	2,858.21	ลา้นบาท		และผลตา่งจากการ
แปลงคา่งบการเงนิและสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเพิม่ขึน้จำนวน	32.14	 ลา้นบาทในระหวา่งป	ี ทำใหม้สีว่นของผูถ้อืหุน้	 ณ	 ขณะนีเ้ปน็จำนวน	
16,177.45	ลา้นบาท	ซึง่เพิม่ขึน้จำนวน	2,112.52	ลา้นบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น	
 8.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด
	 	 •	 ในระหวา่งป	ี บรษิทัฯ	 มกีระแสเงนิสดจากการดำเนนิงานจำนวน	6,122.25	 ลา้นบาท	 ซึง่เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ	32	 เมือ่
เปรยีบเทยีบกบักระแสเงนิสดจากการดำเนนิงานของปกีอ่น	เนือ่งจากกำไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้ตามทีไ่ดอ้ธบิายขา้งตน้	
	 	 •	 หลังจากรายการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน	 บริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดจำนวน	2,220.23	 ล้านบาท	
ไวส้ำหรบัใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุและกจิกรรมจดัหาเงนิ	
  •	 ในระหวา่งป	ี บรษิทัฯ	 มกีระแสเงนิสดจา่ยสำหรบัคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอืจำนวน	640.55	 ลา้นบาท	 และ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือจำนวน	1,473.94	 ล้านบาท	 หลังจากการปรับปรุงรายการอื่นๆ	 บริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ลงทนุจำนวน	2,067.33	ลา้นบาท	
  •	 ในระหวา่งป	ี บรษิทัฯ	 เบกิเงนิกูท้ีม่หีลกัประกนัจากธนาคารจำนวน	725.91	 ลา้นบาท	 เพือ่เปน็การจา่ยชำระคา่จา้งตอ่เรอื
งวดทีส่อง	สำหรบัเรอื	3	ลำ	ใหก้บัอูต่อ่เรอื	ABG	ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นขอ้	3	ขา้งตน้	มกีารจา่ยเงนิปนัผลเปน็เงนิสดจำนวน	2,858.21	ลา้นบาท	
กระแสเงนิสดจากการดำเนนิงานทีด่ี	 และการบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนทีม่ปีระสทิธภิาพทำใหบ้รษิทัฯ	 มเีงนิสดคงเหลอืทีเ่พยีงพอโดยไมม่ปีญัหา
สภาพคลอ่งแตอ่ยา่งใด	


ภาคผนวก
คำอ้างอิง และพาดหัวข่าวบางส่วนในปี 2551

บริษัทประเมินราคาเรือ	 HSBC Shipping Services Limited	 ได้กล่าวถึงแนวโน้มในปี	2551	 ลงในคอลัมน	์Points	of	View	 ใน	Weekly	
Commentary	ประจำวนัที	่21	ธนัวาคม	2550	วา่ประการแรก	ปญัหาสนิเชือ่ตงึตวัจะยงัคงไมห่มดไปและยงัจะคงเปน็ปญัหาตอ่ไปอกีระยะหนึง่	
ประการทีส่อง	 เราจะทราบในปหีนา้วา่เศรษฐกจิของประเทศตลาดเกดิใหมจ่ะสามารถรุง่เรอืงตอ่ไปในขณะทีเ่ศรษฐกจิสหรฐักำลงัออ่นแอไดห้รอื
ไม	่ ประการทีส่าม	 กองทนุความมัง่คัง่แหง่ชาตอิาจจะใชอ้ทิธพิลทีก่ำลงัมมีากขึน้ในการตอ่สูก้บัปญัหาสภาพคลอ่งทีร่นุแรงถงึขัน้ทำใหผู้ว้า่การ
ธนาคารกลางนอนไมห่ลบัตอนกลางคนื	 ประการทีส่ี	่ ถงึแมว้า่จะมขีา่วจากประเทศบาหลเีกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศ	 เรากย็งัคงมี
ฤดูกาล	 และตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลก็จะยังคงแสดงให้เห็นถึงการมีฤดูกาลอยู	่ ประการสุดท้าย	 การคาดการณ์ต่างๆ		
ตอ้งคาดการณส์ถานการณบ์างอยา่งในปหีนา้ผดิพลาดไปเปน็แน	่
ทฤษฎ	ีShock	and	ore, Fairplay International Shipping Weekly, 3 มกราคม 2551:	 เหตกุารณท์ัง้หมดนัน้นำไปสูข่อ้สรปุวา่	 อดตีนัน้ชว่ย
อะไรไม่ได้มากนักในการวางแผนอนาคต	 โดยเฉพาะการวางแผนอนาคตสำหรับปีนี	้ ซึ่งเลวร้ายมากกว่าปีไหนๆ	 นับตั้งแต่การทลายกำแพง
เบอรล์นิ	 เราคดิวา่เรารูว้า่เรากำลงัยนือยูท่ีจ่ดุใด	 เราคดิวา่เรารูว้า่เราอยากจะกา้วไปสูจ่ดุใดในเดอืนมกราคมปหีนา้	 แตก่ารเปลีย่นแปลงอยา่งไม่
คาดคดิกำลงัรอเราอยูเ่บือ้งหนา้	
การหยดุชะงกัการสง่ออกของบรษิทัเหมอืงยกัษใ์หญ	่Vale	สง่ผลใหค้า่ระวางเรอืดิง่ลงเหว	Lloyd’s List, 17 มกราคม 2551 

‘เกมสไ์พโ่ปก๊เกอรเ์ดมิพนัสงู’	By Ian Lewis, TradeWinds, 18 มกราคม 2551:บรรยากาศตลาดเรอืขนสง่สนิคา้แหง้ทำทา่แยล่ง	เพราะตดิอยู่
ในเกมสไ์พโ่ปก๊เกอรเ์ดมิพนัสงูทีเ่ลน่โดยสามยกัษใ์หญผู่ผ้ลติแรแ่ละโรงเหลก็ของเอเชยี		
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การโทษตลาดคา่ระวางลว่งหนา้วา่ทำใหค้า่ดชันตีกเปน็เรือ่ง	‘ไรส้าระ’	By Jamie Dale, Lloyd’s List, 21 มกราคม 2551 

พายทุีก่ำลงักอ่ตวัอยูร่นุแรงแคไ่หน?	By Terry Macalister, TradeWinds, 1 กมุภาพนัธ ์2551:	แตใ่ครเลา่จะกลา้พดูวา่ปญัหาความยุง่ยากทีม่อียู่
ในขณะนีเ้ปน็สิง่ทีไ่มม่ใีครคาดคดิมากอ่น	 เรากพ็ดูกนัมาตลอดถงึผลกระทบของปญัหาสนิเชือ่ตงึตวัและความเสือ่มถอยของเศรษฐกจิสหรฐั	 ยงัไม่
รวมถงึปญัหาในสว่นของภาคธรุกจิการเดนิเรอืเองในเรือ่งการสัง่ตอ่เรอืเพิม่ขึน้มากเกนิความตอ้งการและราคาทีเ่พิม่สงูขึน้มากเกนิจรงิของตวัเรอื	
องคก์รตรวจคณุภาพเรอื	ABS	 กลา่ววา่ประเทศจนีจะไมส่ามารถมอีูต่อ่เรอืมากไดเ้ทา่ทีห่วงัไว	้By Michelle Wiese Bockmann, Lloyd’s List, 

13 กมุภาพนัธ ์2551:	 แต	่ABS	 ยงัไมส่ามารถระบไุดแ้นช่ดัวา่จะมเีรอืสกักีล่ำทีจ่ะสามารถตอ่ไดใ้น	 ‘อูต่อ่เรอืทีเ่สมอืนวา่มจีรงิ’	 ของประเทศจนี	
ซึง่อูต่อ่เรอืจำนวนมากไดร้บัออเดอรส์ัง่ตอ่เรอืมาทัง้ๆ	ทีอู่ต่อ่เรอืยงัไมท่นัจะสรา้งดว้ยซำ้	
ความสำเร็จในการหาแร่เหล็กแหล่งใหม่ของจีนจะกระตุ้นให้ราคาค่าระวางเรือสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์	 Lloyd’s List, 18 กุมภาพันธ ์ 2551:
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า	 ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าแห้งอาจพุ่งขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์หลังจากที่มีการตกลงราคาซื้อขายแร่เหล็กได้ลงตัว	
และหลงัจากทีจ่นีสามารถหาแหลง่วตัถดุบิทำเหลก็จากผูข้ายแหลง่อืน่ทีไ่กลกวา่ไดแ้ลว้	เนือ่งมาจากภาษอีตัราใหมท่ีส่งูขึน้ของอนิเดยี	
วกิฤตสนิเชือ่อาจจดุชนวนใหเ้กดิการขายเลหลงัเรอืตอ่ใหม่	 By Julian Bray, Lloyd’s List, 19 กมุภาพนัธ ์2551:	 อูต่อ่เรอืตา่งๆ	 จะมคีวาม
จำเปน็ตอ้งเลหลงัขายเรอืทีต่อ่ขึน้ใหมใ่นราคาทีต่ำ่สดุกู	่ เนือ่งมาจากบรษิทัตา่งๆ	 ทีส่ัง่ตอ่เรอืซึง่กำลงัเงนิฝดือยูน่ัน้จะไมส่ามารถชำระเงนิคา่ตอ่
เรอืตามสญัญาไดใ้นภาวะเศรษฐกจิทีก่ำลงัยำ่แยอ่ยูใ่นขณะนี	้
บรษิทัเดนิเรอื	Precious	 กลา่ววา่อตัราการตดัเรอืขนาดแฮนดีไ้ซร	์handysize	 เพือ่ขายเปน็เศษเหลก็จะพุง่สงูขึน้	 By Marcus Hand, Lloyd’s 

List, 20 กมุภาพนัธ ์2551 

ความเขา้ใจบทเรยีนในประวตัศิาสตร	์ Lloyd’s List, 22 กมุภาพนัธ ์2551: ธรุกจิการเดนิเรอืประจำเสน้ทางจะเปน็ตวับง่ชีแ้รกของการตกตำ่ลง
ของธรุกจิการเดนิเรอืโดยรวม	
การขึน้ราคาของเหลก็แผน่ทำใหก้ำไรของอูต่อ่เรอืเอเชยีลดลง	 By Mike Grinter, Lloyd’s List, 25 กมุภาพนัธ ์2551:	 บรษิทัตอ่เรอืของเอเชยี
ทา้ยสดุแลว้อาจไมไ่ดร้บัเงนิคา่ตอบแทนมากเทา่ทีห่วงัไวจ้ากการสัง่ตอ่เรอืทีม่ากลน้ในป	ี2550	เนือ่งจากราคาของเหลก็แผน่สงูขึน้	
HSH	Nordbank	ประกาศดำเนนิการตามกฎหมายกบับรษิทัหลกัทรพัยย์บูเีอส	เพือ่เรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากการลงทนุในตราสารหนีท้ีม่สีนิทรพัย์
คำ้ประกนัในตลาดปลอ่ยกูจ้ำนองของสหรฐั	By Katrin Berkenkopf, Lloyd’s List, 26 กมุภาพนัธ ์2551 

คติพจน์ทองของบริษัทเจ้าของเรือ:	 เตรียมพร้อมอยู่เสมอ	 By Steve Allum, Lloyd’s List, 28 กุมภาพันธ ์ 2551: แน่นอนว่าท้ายสุดแล้ว	
อตุสาหกรรมการเดนิเรอืจะประสบภาวะการผลติลน้เกนิ	 และการตกตำ่ลงของราคาคา่ขนสง่	 อตัราการตดัเรอืเพือ่ขายเปน็เศษเหลก็จะเพิม่ขึน้	
และราคาตวัเรอืทัง้เรอืใหมแ่ละเรอืเกา่จะตกลง	นัน่คอืภาวะเสีย่ง	แตเ่ปน็สิง่ทีเ่ราเตรยีมพรอ้มรบัมอืได	้
ตารางการสง่มอบเรอืตอ่ใหมม่กีารเลือ่นออกไป	By Geoff Garfield, TradeWinds, 29 กมุภาพนัธ ์2551 

ธนาคารไมค่ำ้	Lloyd’s List, 6 มนีาคม 2551:	ขณะนีธ้นาคารตา่งๆ	ปฏเิสธทีจ่ะออกหนงัสอืการคำ้ประกนัการคนืเงนิงวดใหก้บัอูต่อ่เรอืเลก็ๆ	ที่
ยงัไมม่ัน่คงในจนีและเกาหลใีต	้
อูต่อ่เรอืตา่งๆ	ประสบวกิฤตการยกเลกิสญัญาสัง่ตอ่เรอืเนือ่งจากผลกระทบปญัหาสนิเชือ่	By Keith Wallis, Lloyd’s List, 6 มนีาคม 2551 

อตัราการตดัเรอืขายเปน็เศษเหลก็พุง่ทะยานสงูเปน็ประวตักิารณ	์By Michelle Wiese Bockmann, Lloyd’s List, 12 มนีาคม 2551 

แรเ่หลก็	‘อาจทำใหค้า่	BDI	สงูขึน้แตะระดบัทีไ่มเ่คยเปน็มากอ่น’	By Tony Gray, Lloyd’s List, 13 มนีาคม 2551 

DNV	เตอืนวา่อาจมกีารลา่ชา้ในการซอ่มเรอืในอกีสองปขีา้งหนา้	By Richard Meade, Lloyd’s List, 20 มนีาคม 2551 

อูต่อ่เรอื	Dhumi	Heavy	Industries	ลม้ละลาย	By Irene Ang, TradeWinds, 28 มนีาคม 2551: Dhumi	Heavy	Industries	ซึง่เปน็อูต่อ่เรอืเกดิ
ใหมข่องเกาหลใีตล้ม้ละลายลงกอ่นทีจ่ะเริม่ตอ่เรอืใหมท่ีพ่ึง่รบัออเดอรม์าเมือ่ปทีีแ่ลว้	
ยอดสัง่ตอ่เรอืเปน็เพยีงตวัเลขลวงตารเึปลา่?	Fairplay International Shipping Weekly, 27 มนีาคม 2551 

วกิฤตสภาพคลอ่งกระทบอูต่อ่เรอืเกดิใหม	่By Mike Grinter, Lloyd’s List, 1 เมษายน  2551 

กำไรของธนาคาร	HSH	ตกฮวบเนือ่งจากการขาดทนุจากการรบัซือ้หนีเ้สยี	Daily Fairplay News 10 เมษายน  2551 

ราคาแผน่เหลก็ของโรงเหลก็	Posco	จะเพิม่ขึน้	18	%	By Mike Grinter, Lloyd’s List, 11 เมษายน 2551 

อูต่อ่เรอืกดดนั-ราคาเหลก็สงูลบิ	By Tony Gray, Lloyd’s List, 16 เมษายน 2551 

เจา้ของเรอืหวัน่ไมไ่ดร้บัการคำ้ประกนัการคนืเงนิจากอูต่อ่เรอืทีเ่กาหล	ีBy Tony Gray, Lloyd’s List, 8 พฤษภาคม 2551 

คา่ระวางเรอืมแีนวโนม้ดขีึน้อยา่ง	‘นา่ประหลาดใจ’	By Jamie Dale, Lloyd’s List, 14 พฤษภาคม 2551 

ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าแห้งพุ่งขึ้นไปสู่หลัก	 300,000	 ดอลล่าร์สหรัฐต่อวัน	 By Michelle Wiese Bockmann, Lloyd’s List,   

20 พฤษภาคม 2551 
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บรษิทัเหมอืงยกัษใ์หญ	่Vale	เซน็สญัญาสัง่ตอ่เรอืบรรทกุแรข่นาดใหญห่ลายลำ	รวมมลูคา่สงูถงึ	2	พนัลา้นดอลลา่รส์หรฐั	By Michelle Wiese 

Bockmann, Lloyd’s List, 22 พฤษภาคม 2551 

ธรุกจิการเดนิเรอืขนสง่สนิคา้แหง้กำลงัเผชญิผลกระทบจากกฬีาโอลมิปคิ	By Ian Lewis, TradeWinds, 23 พฤษภาคม 2551 

Huxley	 ผูบ้รหิารระดบัสงูแหง่บรษิทั	Wah	Kwong	 กลา่ววา่ธรุกจิการเดนิเรอืขนสง่สนิคา้แหง้จะยงัคงเฟือ่งฟตูอ่ไป	By Keith Wallis, Lloyd’s 

List, 29 พฤษภาคม 2551 

Britannia	Bulk	จะนำบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์พือ่ทำการเสนอขายหุน้ใหม	่By Dale Wainwright, TradeWinds, 03:53 GMT, 

5 มถินุายน 2551 

บรษิทั	Wah	Kwong	ระงบัการเสนอขายหุน้ใหมจ่ำนวน	160	ลา้นดอลลา่รไ์วก้อ่น	By Keith Wallis, Lloyd’s List, 9 มถินุายน 2551 

NOL	ตัง้เปา้หาเงนิสงูถงึ	7	พนัลา้นดอลลา่รส์หรฐัเพือ่เตรยีมพรอ้มซือ้	Hapag-Lloyd		By Janet Porter, Lloyd’s List, 24 มถินุายน 2551 

บริษัทเจ้าของเรือ	 ‘ไม่สะทกสะท้าน’	 กับความไม่แน่นอนของธนาคารในการอนุมัติเงินทุนจากการก่อหนี้	 By Bob Rust, TradeWinds, 20 

มถินุายน 2551 

ธรุกจิเดนิเรอืตอ้งการเงนิจำนวน	150,000	 ลา้นดอลลา่หส์หรฐัในระยะเวลาสามปขีา้งหนา้เพือ่ใชใ้นการสรา้งกองเรอื	 By Tony Gray, Lloyd’s 

List, 25 มถินุายน 2551 

ผลการประเมนิลา่สดุถงึความลา่ชา้ในการตอ่เรอืใหมท่ีจ่นี	Lloyd’s List, 25 มถินุายน 2551 

Saade	 เป็นเจ้าของธุรกิจเรือคนแรกที่ออกมาคาดการณ์ถึงสถานการณ์ย่ำแย่ของธุรกิจเรือคอนเทนเนอร์	 By Andrew Spurrier and Janet 

Porter, Lloyd’s List, 3 กรกฎาคม 2551 

เตรยีมพรอ้มรบัปญัหา	Lloyd’s List, 3 กรกฎาคม 2551: 	ยิง่นบัวนัเมฆฝนทีก่ระหนำ่เศรษฐกจิโลกกย็ิง่มดืมวัลง	อยา่งไรกต็ามบรษิทัเรอืจำนวน
มากก็ยังคงแจ่มใสหลังจากที่ธุรกิจเดินเรือเฟื่องฟูมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	 แต่ขณะนี้เห็นได้ชัดว่าธุรกิจเดินเรือจะไม่สามารถเลี่ยงที่จะ
โดนผลกระทบทางเศรษฐกจิทีม่อียูใ่นขณะนีไ้ปไดน้านมากนกั	
อูต่อ่เรอื	CSBC	อาจตอ้งเจรจาตอ่รองคา่ตอ่เรอืใหม	่By Mike Grinter, Lloyd’s List, 4 กรกฎาคม 2551 

ราคาเหลก็ทีเ่พิม่สงูขึน้กระทบอูต่อ่เรอืในเอเชยี	By Adam Corbett, TradeWinds, 4 กรกฎาคม 2551 

เปน็ทีค่าดการณว์า่การคา้ถา่นหนิจะมอีตัราการโตตอ่เนือ่งไปจนเลยป	ี2552	By Katrin Berkenkopf, Lloyd’s List, 7 กรกฎาคม 2551 

คา่ระวางเรอืบรรทกุนำ้มนัพุง่ขึน้สงูเปน็ประวตักิารณ	์By Michelle Wiese Bockmann, Lloyd’s List, 9 กรกฎาคม 2551 

เรอืบรรทกุสนิคา้ประจำเสน้ทางประสบวกิฤตเนือ่งจากคา่ระวางเรอืเสน้ทางเอเชยี-ยโุรปดิง่หนกั	By Janet Porter, Lloyd’s List, 14 กรกฎาคม 

2551 

ความเฟือ่งฟขูองธรุกจิการเดนิเรอืขนสง่สนิคา้แหง้คาดวา่จะยงัคงตอ่เนือ่งไปจนถงึป	ี2552	Lloyd’s List, 16 กรกฎาคม 2551 

เรอืบรรทกุสนิคา้ประจำเสน้ทางอนาคตมดืมน	TradeWinds, 18 กรกฎาคม 2551 

บรษิทั	OOIL	กลา่ววา่คา่ขนสง่เรอืตูใ้นเสน้ทางสายเอเชยี-ยโุรปตกลงฮวบฮาบ	By Sandra Tsui, Lloyd’s List, 1 สงิหาคม 2551 

กำไรสทุธขิองบรษิทั	Genmar	 เหลอืเพยีงครึง่เดยีวเนือ่งจากผลขาดทนุจากการซือ้ขายสญัญาเชา่เรอืลว่งหนา้	 Rajesh Joshi, Lloyd’s List, 1 

สงิหาคม 2551 

ความเปน็จรงิเริม่ปรากฏ	 Lloyd’s List, 4 สงิหาคม 2551: บางทอีาจจะมเีรอืใหมท่ีร่าคาถกูและนา่สนใจใหเ้หน็มากขึน้	 ถา้คา่เชา่เรอืในตลาด
ตกตำ่ลงเนือ่งมาจากปญัหาเศรษฐกจิ	
จดุเปลีย่นของธรุกจิการเดนิเรอื?	By Ian Lewis, TradeWinds, 15 สงิหาคม 2551:	โอลมิปคิเกมสท์ีป่กักิง่อาจทำใหค้วามมัง่คัง่ของธรุกจิเดนิเรอื
ถงึจดุจบเนือ่งจากเศรษฐกจิของจนีจะโตชา้ลง	
บรษิทัเดนิเรอื	Sanko	คาดวา่จะเขา้ตลาดหลกัทรพัยใ์นป	ี2552	By Keith Wallis, Lloyd’s List, 18 สงิหาคม 2551 

ICAP	กลา่ววา่การชะลอตวัลงของธรุกจิการเดนิเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เปน็แคก่ารตกตำ่ลงตามฤดกูาล	By Jamie Dale, Lloyd’s List, 18 สงิหาคม 

2551 

ราคาเหลก็สง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกแรเ่หลก็ของจนี	By Jamie Dale, Lloyd’s List, 20 สงิหาคม 2551 

บรษิทั	Atlas	วางแผนขยายกองเรอืขนาด	handysize	กบัอูต่อ่เรอื	DaoDa By Jerry Frank, Lloyd’s List, 22 สงิหาคม 2551 

อูต่อ่เรอื	Daehan	ขอใหบ้รษิทั	Golden	Ocean	จา่ยเงนิคา่ตอ่เรอืลว่งหนา้	By Mike Grinter and Keith Wallis, Lloyd’s List, 28 สงิหาคม 2551 

การควบรวมกจิการกำลงัเปน็ทีน่ยิม?	Lloyd’s List, 28 สงิหาคม 2551: วานนี	้AP	Moller	Maersk	ทุม่เงนิจำนวน	570	ลา้นดอลลา่รส์หรฐัในการ
เสนอซือ้เรอืบรรทกุนำ้มนั	Brostrom	ของสวเีดน		
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สถานการณธ์รุกจิเดนิเรอืขนสง่สนิคา้แหง้กำลงัจะเปลีย่นเปลงในชว่งปลายป	ี2551	By Michelle Wiese Bockmann, Lloyd’s List, 28 สงิหาคม 

2551 

แรเ่หลก็จำนวนมากทีค่งเหลอืในคลงัสนิคา้ของจนีทำใหอ้ปุสงคเ์รอืขนสง่สนิคา้ลดลง	By Jamie Dale, Lloyd’s List, 29 สงิหาคม 2551 

บรษิทั	Norden	ประกาศวา่ธรุกจิเดนิเรอืขนสง่สนิคา้แหง้จะฟืน้ปลายปนีี	้By Sandra Tsui, Lloyd’s List, 2 กนัยายน 2551 

เปน็ทีค่าดการณว์า่คา่ขนสง่จะตกลงอกี	By Keith Wallis, Lloyd’s List, 5 กนัยายน 2551 

คา่ขนสง่แรเ่หลก็	‘มแีนวโนม้ลดลงในเสน้ทางหลกัจากบราซลิไปจนี’	Lloyd’s List, 5 กนัยายน 2551 

สัญญาขายเรือเพื่อตัดเป็นเศษเหล็กของบริษัท	TMT	 แสดงให้เห็นถึงการตกต่ำอย่างรุนแรงของราคาเรือ	 TradeWinds, 5 กันยายน 2551	 ดู
เหมอืนราคาเศษเหลก็กำลงัอยูใ่นภาวะตกฮวบฮาบ	
ธนาคาร	UBS	 คาดการณว์า่ธรุกจิเดนิเรอืขนสง่ประจำเสน้ทางจะขาดทนุไปอกี	18	 เดอืน	 By Michelle Wiese Bockmann, Lloyd’s List, 8 

กนัยายน 2551 

ธนาคาร	UBS	เตอืนวา่ธรุกจิเดนิเรอืขนสง่สนิคา้แหง้จะตกตำ่	‘อยา่งหนกั’	Lloyd’s List, 8 กนัยายน 2551 

การสัง่ตอ่เรอืของบรษิทั	C&Heavy	อยูใ่นภาวะเสีย่งเนือ่งมาจากวกิฤตการเงนิ	By Mike Grinter, Lloyd’s List, 10 กนัยายน 2551 

Goldman	Sachs	จะซือ้บรษิทัเรอืของญีปุ่น่	By Mike Grinter, Lloyd’s List, 12 กนัยายน 2551 

การสัง่ตอ่เรอืขนาด	Capesize	ทีอู่ต่อ่เรอื	Daehan	อยูใ่นภาวะเสีย่ง	By Irene Ang, TradeWinds, 19 กนัยายน 2551 

หวัน่คณุภาพของเรอืทีต่อ่ใหมใ่นจนี	By Jim Mulrenan, TradeWinds, 19 กนัยายน 2551 

Bertram	Rickmers	กลา่ววา่	วกิฤตการณธ์นาคารหมายถงึ	‘ยคุเฟือ่งฟขูองธรุกจิเดนิเรอืไดส้ิน้สดุลงแลว้’	Lloyd’s List, 23 กนัยายน 2551 

อูต่อ่เรอื	Lindenau	ตกเปน็เหยือ่วกิฤตสนิเชือ่By Katrin Berkenkopf and Patrick Hagen, Lloyd’s List, 23 กนัยายน2551 

คา่ระวางเรอืในไตรมาสทีส่ีจ่ะไมม่	ี‘การฟืน้ตวัหลงัโอลมิปคิ’	By Jamie Dale, Lloyd’s List, 25 กนัยายน 2551 

ม้าศึกทั้งหลายของพระราชา	 Fairplay International Shipping Weekly, 25 กันยายน 2551: ถึงแม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจเดินเรือจะดูด	ี
ธนาคารตา่งๆ	 รูส้กึใจคอไมด่เีลย	 สถานการณท์างการเงนิของธรุกจิเดนิเรอืจะตอ้งยำ่แยล่งอยา่งแนน่อน	 เงนิทนุสำหรบัการตอ่เรอืใหมก่จ็ะสงู
มากขึน้	(ถา้ยงัมแีหลง่ใหกู้ย้มื)	 ทา่มกลางสถานการณค์วามเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจากปญัหาเศรษฐกจิ	Howe	Robinson	 ซึง่เปน็นายหนา้ซือ้
ขายเรอืกไ็ดค้าดการณถ์งึอนาคตทีห่มน่หมองของธรุกจิการเดนิเรอืขนสง่สนิคา้แหง้	
รฐับาลเกาหลใีตพ้จิารณาใหค้วามชว่ยเหลอืธรุกจิอูต่อ่เรอื	By Mike Grinter, Lloyd’s List, 26 กนัยายน 2551 

การเริม่มกีารผดิสญัญาเปน็สญัญาณบอกชว่งเวลาอนัเลวรา้ย?	TradeWinds, 26 กนัยายน 2551 

บรษิทัเจา้ของเรอืคอนเทนเนอรโ์ดนกระทบสาหสัเนือ่งจากตน้ทนุการประกอบการพุง่สงูขึน้	By Tony Gray, Lloyd’s List, 2 ตลุาคม 2551 

รองประธานบริษัท	Nordea	 คำนวนค่าความเสียหายทางการเงินของธุรกิจเดินเรือ	 By Rajesh Joshi, Lloyd’s List, 2 ตุลาคม 2551: รอง
ประธานบรษิทั	Nordea	ไดก้ลา่วเปน็นยัวา่เรอืจำนวน	75	%	ทีก่ำลงัสรา้งอยูใ่นอูต่อ่เรอืตา่งๆทัว่โลกอาจประสบปญัหาในการขาดเงนิทนุทีจ่ะใช้
ตอ่เรอืเหลา่นัน้ใหเ้สรจ็	ซึง่ปญัหานีจ้ะยดืยาวไปจนถงึป	ี2555	
Industrial	Carriers	ประกาศลม้ละลาย	By Michelle Wiese Bockmann, Lloyd’s List, 16 ตลุาคม 2551 

บรษิทั	Noble	จะดำเนนิการตามกฎหมายกบับรษิทั	STX	ดว้ยขอ้หาละเมดิสญัญาเชา่	เพือ่เรยีกรอ้งคา่เสยีหายจำนวน	8	ลา้นดอลลา่รส์หรฐั	By 

Keith Wallis, Lloyd’s List, 16 ตลุาคม 2551 

วงจรขาขึน้รอบใหญม่าถงึจดุสิน้สดุแลว้หรอื? By David Osler, Lloyd’s List, 21 ตลุาคม 2551 

Britannia	Bulk	เสีย่งตอ่การถกูจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอืลดลง	By Tony Gray, Lloyd’s List, 24 ตลุาคม 2551 

วนัทีน่า่จดจำ	Lloyd’s List, 28 ตลุาคม 2551: กระนัน้กต็ามเอกสารธรรมดาๆอยา่ง	LC	ซึง่เปน็เอกสารทีใ่ชม้าหลายศตวรรษเพือ่รบัประกนัใหผู้้
ส่งออกว่าจะมีการจ่ายเงินทันทีเมื่อสินค้าถูกขนลงเรือเพื่อนำส่งให้กับผู้ซื้อ	 ก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการกู้ยืมเงิน	 และดังนั้นก็เลยกลายเป็น
เหยือ่ของวกิฤตสนิเชือ่ตามไปดว้ย	
กำไรชว่งไตรมาสทีส่ามทีต่กลงไมท่ำใหอ้นาคตสดใสของ	STX	สะทกสะทา้น	By Marcus Hand, Lloyd’s List, 29 ตลุาคม 2551 

บรษิทั	NOL	 จะเริม่หยดุเดนิเรอืเตม็ตวัดว้ยมุง่หวงัทีจ่ะประหยดัคา่ใชจ้า่ย	200	 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัตอ่ป	ี By Marcus Hand, Lloyd’s List, 30 

ตลุาคม 2551 

บรษิทั	Pacific	Basin	กลา่ววา่คา่ระวางเรอืขนสง่สนิคา้แหง้อาจตกตำ่มากกวา่นี	้By Jamie Dale, Lloyd’s List, 31 ตลุาคม 2551 

กลา่วกนัวา่บรษิทั	Parkroad	เปน็รายลา่สดุทีโ่ดนผลกระทบจากสถานการณย์ำ่แยข่องธรุกจิเดนิเรอืขนสง่สนิคา้แหง้	Irene Ang and Bob Rust, 

TradeWinds, 30 ตลุาคม 2551 

จะเกดิการลม้ละลายครัง้ใหญใ่นอกีไมก่ีส่ปัดาห	์ By Tony Gray, Lloyd’s List, 5 พฤศจกิายน 2551:	 นายธนาคารชัน้นำทางธรุกจิการเดนิเรอื
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เตอืนวา่บรษิทัเดนิเรอือกีหลายแหง่จะตอ้งลม้ละลาย	และบางแหง่จะลม้ละลายในอกีเพยีงไมก่ีส่ปัดาหน์ี	้
บรษิทั	Golden	Ocean	พจิารณายกเลกิสัง่ตอ่เรอืใหม	่By Michelle Wiese Bockmann, Lloyd’s List, 6 พฤศจกิายน 2551 

วกิฤตธรุกจิเดนิเรอืคาดวา่จะยาวนาน	‘ถงึป	ี2556’	Lloyd’s List, 7 พฤศจกิายน 2551 

การตกตำ่ลงของราคาเรอืสอ่เคา้ไมด่	ีTradeWinds, 7 พฤศจกิายน 2551 

บรษิทัเรอืขนสง่สนิคา้แหง้ตา่งๆจะหารอืกนัเรือ่งวกิฤต	By Michelle Wiese Bockmann, Lloyd’s List, 11 พฤศจกิายน 2551 

WTO	เปน็เจา้ภาพการประชมุสดุยอดเรือ่งปญัหาสนิเชือ่ทางการคา้ทีก่รงุเจนวีาBy Michelle Wiese Bockmann, Lloyd’s List, 12 พฤศจกิายน 

2551 

อูต่อ่เรอืหลายแหง่ในเกาหลปีระสบปญัหาการยกเลกิสัง่ตอ่เรอื	By Mike Grinter, Lloyd’s List, 18 พฤศจกิายน 2551 

เดือดโรงเหล็กเบี้ยวจ่ายค่าสินค้า	 By Ian Lewis, TradeWinds, 14 พฤศจิกายน 2551: ตลาดขนส่งสินค้าแห้งกำลังจะมีปัญหาความขัดแย้ง
รนุแรงกบัลกูคา้รายใหญเ่นือ่งมาจากโรงงานผลติเหลก็ไมย่อมจา่ยเงนิตามเงือ่นไขสญัญาขนสง่สนิคา้ทางทะเล	
ธนาคารสง่สญัญาณถงึปญัหาของ	L/C	By Joe Brady, TradeWinds, 14 พฤศจกิายน 2551 

คำรอ้งของ	Brit	ตอ่ศาลอเมรกิา	By Andy Pierce, TradeWinds, 09:04 GMT, 18 พฤศจกิายน 2551:	บรษิทัเรอื	Britannia	Bulk	ผูล้ม้ละลาย
ยืน่ขอความคุม้ครองจากศาลเนือ่งจากกำลงัถกูเจา้หนีอ้เมรกิาพยายามยดึทรพัย	์
อตุสาหกรรมการเดนิเรอืตอ้งจำกดัอปุทานเพือ่ความอยูร่อด	By Tony Gray, Lloyd’s List, 21 พฤศจกิายน 2551 

บรษิทั	6	แหง่ทีเ่บีย้วสญัญาซือ้ขายคา่ระวางลว่งหนา้ตอ้งขึน้ศาลองักฤษ	By Bob Rust, TradeWinds, 21 พฤศจกิายน 2551 

STX	Pan	Ocean	and	TMT	ถกูฟอ้งโดยคูส่ญัญาทีเ่ดอืดรอ้น	TradeWinds, 21 พฤศจกิายน 2551 

ระดบัการขายเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เพือ่ตดัทำเปน็เศษเหลก็ประจำเดอืนสงุสดุในรอบ	6	 ปี By Michelle Wiese Bockmann, Lloyd’s List, 24 

พฤศจกิายน 2551 

Metrostar	ยกเลกิซือ้เรอืใหม	่10	ลำจากอูต่อ่เรอื	Jinse	By Nigel Lowry, Lloyd’s List, 25 พศจกิายน 2551 

อูต่อ่เรอืของจนีเจอปญัหาการขอเจรจาตอ่รองใหม	่By Sandra Tsui, Lloyd’s List, 27 พฤศจกิายน 2551 

จากผลสำรวจของ	Pacific	Carriers	คาดวา่จะมกีารยกเลกิสญัญาสัง่ตอ่เรอืทัง้หมด	382	ลำ Lloyd’s List, 27 พฤศจกิายน 2551 

ธนาคารจนีอดัฉดีหลายพนัลา้นเพือ่พยงุธรุกจิอูต่อ่เรอื By Mike Grinter, Lloyd’s List, 2 ธนัวาคม 2551 

คา่เชา่เรอืขนาด	Capesize	และ	Panamax	ตำ่สดุเปน็ประวตักิารณ	์By Liz McCarthy, Lloyd’s List, 3 ธนัวาคม 2551 

การเจรจาตกลงราคาแรเ่หลก็ไดเ้รว็จะทำใหธ้รุกจิขนสง่ฟืน้	Lloyd’s List, 10 ธนัวาคม 2551 

บรษิทั	Tsuji	ลม้ละลาย	By Irene Ang, TradeWinds, 08:58 GMT, 15 ธนัวาคม 2551 

ครึง่หนึง่ของใบสญัญาสัง่ตอ่เรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองในป	ี2553	อาจมปีญัหา	By Jamie Dale, Lloyd’s List, 17 ธนัวาคม 2551 

บรษิทั	Atlas	แยห่นกั-	ประกาศลม้ละลายแลว้	By Craig Eason, Lloyd’s List, 19 ธนัวาคม 2551 

อายดัครัง้ใหญ	่By Bob Rust, TradeWinds, 15:36 GMT, 17 ธนัวาคม 2551:	บรษิทั	Fortescue	ของออสเตรเลยีมแีนวโนม้ทีจ่ะถกูศาลอเมรกิา
ยดึและอายดัเงนิจำนวนหลายรอ้ยลา้นดอลลา่ร	์หลงัจากทีบ่รษิทัประกาศวา่จะระงบัขอ้สญัญาขนสง่สนิคา้ระยะยาวทีท่ำไวก้บัผูป้ระกอบการและ
เจา้ของธรุกจิเดนิเรอืหลายราย	
การฟอ้งรอ้งบรษิทั	STX	Pan	Ocean	มมีากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	By Ian Lewis and Trond Lillestolen, TradeWinds, 19 ธนัวาคม 2551 

ครึง่หนึง่จะลม้ละลาย	By Andy Pierce in London, Tradewinds, 22 ธนัวาคม 2551: แหลง่ขา่วอา้งวา่	ความตกตำ่ของเศรษฐกจิโลกอาจสง่ผล
ทำใหอู้ต่อ่เรอืครึง่หนึง่ของจนีตอ้งปดิตวัลงในปหีนา้		
บรษิทั	Armada	 ใน	Singapore	 พจิารณาปรบัโครงสรา้งหลงัประสบปญัหาผูเ้ชา่เรอืไมจ่า่ยหนี	้ By Marcus Hand, Lloyd’s List, 6 มกราคม 

2552 

แสงแหง่ความหวงั	 By Andy Pierce, TradeWinds, 6 มกราคม 2552:	 การเพิม่สงูขึน้มากของการตดัเรอืขายเปน็เศษเหลก็ในชว่งไตรมาสทีส่ี่
ของป	ี2551	ทำใหบ้รษิทัเรอืตา่งๆทีป่ระสบปญัหาอยูน่ัน่มคีวามหวงัขึน้มา	
ราคาเหลก็ทีต่กลงอาจทำใหร้าคาเรอืทีต่อ่ใหมล่ดตามไปดว้ย	By Liz McCarthy, Lloyd’s List, 8 มกราคม 2552 

บรษิทั	Korea	Line	Corp	กำลงัเจรจาตอ่รองในสถานการณว์กิฤต	By Bob Rust and Irene Ang, TradeWinds, 16 มกราคม 2552 

บรษิทั	Oldendofff	เปน็เจา้หนีร้ายลา่สดุของบรษิทั	Jindal By Bob Rust, TradeWinds, 16 มกราคม 2552 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ	 และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป	ี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สมำ่เสมอและใชด้ลุยพนิจิอยา่งรอบคอบและการประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัทำ	 รวมทัง้มกีารเปดิเผยขอ้มลูสำคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ	
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีและการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วนและเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	 และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้
เกดิการทจุรติหรอืการดำเนนิการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระสำคญั	
	 ในการนี	้ คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกท่าน	 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงไว้ใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ในรายงานประจำปนีีแ้ลว้	
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มคีวามเหน็วา่ระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ	โดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่า่พอใจทีส่ามารถสรา้งความเชือ่มัน่และ
ความเชือ่ถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทัฯ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	




ในนามของคณะกรรมการ
บรษิทัพรเีชยีสชพิปิง้จำกดั(มหาชน)






 (คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม) (คูชรู คาลี วาเดีย)
	 กรรมการผูจ้ดัการ	 กรรมการบรหิาร	
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

	 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดลุรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	งบกำไรขาดทนุรวม	งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวม	และ
งบกระแสเงนิสดรวมสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	และบรษิทัยอ่ย	และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	ดว้ยเชน่กนั	ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลู
ในงบการเงนิเหลา่นี	้ สว่นขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้	 ขา้พเจา้ไมไ่ด้
ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศจำนวน	5	บรษิทัทีร่วมอยูใ่นงบการเงนิรวมนี	้ ซึง่มยีอดสนิทรพัยค์ดิเปน็รอ้ยละ	9.5	ของยอด
สนิทรพัยร์วม	 ณ	 วนัที	่31	 ธนัวาคม	2551	 และยอดรายไดค้ดิเปน็รอ้ยละ	1.4	 ของยอดรายไดร้วมสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั	 งบการเงนิของ
บริษัทย่อยดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น	 โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีนั้นและความเห็นของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
จำนวนเงินของรายการต่างๆ	 ของบริษัทย่อยดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมได้ถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น	 งบการเงินรวมของ
บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	และบรษิทัยอ่ยและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	สำหรบัปสีิน้สดุ
วนัที	่31	 ธนัวาคม	2550	 ทีน่ำมาแสดงเปรยีบเทยีบไว	้ ณ	 ทีน่ีไ้ดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีกีทา่นหนึง่ในสำนกังานเดยีวกนักบัขา้พเจา้	 ซึง่ได้
แสดงความเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไขตามรายงานลงวนัที	่12	กมุภาพนัธ	์2551	
	 ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	 ซึง่กำหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏบิตังิานเพือ่ใหไ้ด้
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม	่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ
หลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ปน็จำนวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิ	 การประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีีก่จิการใชแ้ละ
ประมาณการเกีย่วกับรายการทางการเงนิที่เปน็สาระสำคญั	 ซึง่ผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทำขึน้	 ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการแสดง
รายการทีน่ำเสนอในงบการเงนิโดยรวม	 ขา้พเจา้เชือ่วา่การตรวจสอบดงักลา่วประกอบกบัรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่ทีก่ลา่วถงึในวรรคแรกใหข้อ้
สรปุทีเ่ปน็เกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้	
	 จากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้และรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่	ขา้พเจา้เหน็วา่	งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	
ธนัวาคม	2551	ผลการดำเนนิงานและกระแสเงนิสดสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	และบรษิทัยอ่ย	และ
เฉพาะของบรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	








     ชยพล ศุภเศรษฐนนท์
	 	 	 	 	 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	3972	





บรษิทั	สำนกังาน	เอนิสท์	แอนด	์ยงั	จำกดั	
กรงุเทพฯ:	4	กมุภาพนัธ	์2552	

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



รายงานประจำปี 2551  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)108

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย:	บาท)

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

 สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 17	 3,350,024,741	 1,470,244,256	 914,837,752	 194,974,853

เงินลงทุนช่ัวคราว	-	สุทธิ	 7	 -	 -	 -	 -

ลูกหน้ีการค้า	-	สุทธิ	 8	 46,765,842	 34,638,681	 -	 -

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย	 9	 -	 -	 1,279,232,384	 998,556,335

น้ำมันเช้ือเพลิง	 	 6,667,192	 5,636,525	 -	 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

	 เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ	 	 102,137,723	 100,196,046	 -	 -

	 ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ	 	 89,737,672	 100,254,008	 -	 184,290

	 อ่ืนๆ	 	 42,589,372	 51,927,935	 20,632,606	 28,981,929

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน	 	 234,464,767	 252,377,989	 20,632,606	 29,166,219

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 3,637,922,542	 1,762,897,451	 2,214,702,742	 1,222,697,407

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	สุทธิ	 10	 -	 -	 5,663,012,341	 5,618,012,341

เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย	 11	 122,566,201	 134,282,332	 -	 -

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน	 12	 10,130,430	 10,130,430	 10,130,430	 10,130,430

ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 13	 9,080,505,371	 9,525,658,693	 26,282,292	 24,767,763

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

	 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	-	สุทธิ	 14	 54,825,388	 43,495,617	 54,825,388	 43,495,617

	 เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ	 15	 4,720,520,133	 3,239,547,115	 4,720,520,133	 3,239,547,115

	 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	 16	 330,740,492	 298,101,974	 330,740,492	 298,101,974

	 อ่ืนๆ	 	 3,322,306	 4,024,453	 2,615,865	 3,396,159

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน	 	 5,109,408,319	 3,585,169,159	 5,108,701,878	 3,584,540,865

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 14,322,610,321	 13,255,240,614	 10,808,126,941	 9,237,451,399

รวมสินทรัพย์	 	 17,960,532,863	 15,018,138,065	 13,022,829,683	 10,460,148,806

งบดุล บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2551	และ	2550
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย:	บาท)

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการค้า	 	 96,213,245	 66,544,366	 1,209,938	 1,546,830

เจ้าหน้ีและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทย่อย	 9	 -	 -	 1,618,831,861	 1,360,441,634

เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล	 17	 21,891,418	 -	 -	 -

รายได้รับล่วงหน้า	 	 211,642,085	 171,470,255	 -	 -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

	 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับลูกเรือค้างจ่าย	 	 101,031,624	 96,522,767	 -	 -

	 ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย	-	ส่วนท่ีถึงกำหนดจ่าย

	 	 ภายในหน่ึงปี	 18	 147,794,957	 58,447,242	 135,676,932	 53,808,471

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 112,153,882	 112,930,522	 8,419,749	 426,733

	 ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	 11,082,386	 216,229,956	 -	 -

	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ท่ีจ่ายค้างจ่าย	 	 54,438,912	 38,021,854	 53,084,164	 36,461,519

	 อ่ืนๆ	 	 21,383,258	 28,141,060	 5,150,796	 11,585,010

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน	 	 447,885,019	 550,293,401	 202,331,641	 102,281,733

รวมหน้ีสินหมุนเวียน	 	 777,631,767	 788,308,022	 1,822,373,440	 1,464,270,197

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย	-	สุทธิจากส่วนท่ีถึง

	 กำหนดจ่ายภายในหน่ึงปี	 18	 217,850,070	 95,947,000	 199,435,375	 88,598,533

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือทะเล	 	 48,106,741	 68,951,739	 -	 -

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิ	 16,	19	 739,495,539	 -	 739,495,539	 -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน	 	 1,005,452,350	 164,898,739	 938,930,914	 88,598,533

รวมหน้ีสิน	 	 1,783,084,117	 953,206,761	 2,761,304,354	 1,552,868,730

งบดุล (ต่อ) บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2551	และ	2550
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบดุล (ต่อ) บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2551	และ	2550

(หน่วย:	บาท)

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

	 ทุนจดทะเบียน

	 	 หุ้นสามัญ	1,039,520,600	หุ้น	

	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 21	 1,039,520,600	 1,039,520,600	 1,039,520,600	 1,039,520,600

	 ทุนท่ีออกและชำระแล้ว

	 	 หุ้นสามัญ	1,039,520,600	หุ้น	

	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 21	 1,039,520,600	 1,039,520,600	 1,039,520,600	 1,039,520,600

	 ส่วนเกินทุน

	 	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 411,429,745	 411,429,745	 411,429,745	 411,429,745

	 	 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน	 25	 172,445,812	 172,445,812	 172,445,812	 172,445,812

	 	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

	 	 	 ของบริษัทย่อย	 22	 103,711,800	 123,965,882	 -	 -

	 	 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 	 120,183,371	 86,324,046	 -	 -

	 กำไรสะสม

	 	 จัดสรรแล้ว

	 	 	 สำรองตามกฎหมาย	 -	บริษัทฯ	 23	 103,952,060	 103,952,060	 103,952,060	 103,952,060

	 	 	 	 -	บริษัทย่อย	 23	 496,020,000	 467,720,000	 -	 -

	 	 	 สำรองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม	 26	 24,692,961	 -	 24,692,961	 -

	 	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 13,694,533,528	 11,646,881,980	 8,509,484,151	 7,179,931,859

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 16,166,489,877	 14,052,240,125	 10,261,525,329	 8,907,280,076

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	 	 10,958,869	 12,691,179	 -	 -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 16,177,448,746	 14,064,931,304	 10,261,525,329	 8,907,280,076

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 17,960,532,863	 15,018,138,065	 13,022,829,683	 10,460,148,806
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำไรขาดทุน บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2551	และ	2550

(หน่วย:	บาท)

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได้

รายได้จากการเดินเรือ

	 รายได้ค่าเช่าเรือ	 	 8,337,105,438	 6,969,502,482	 -	 -

	 รายได้ค่าระวางเรือ	 	 198,694,145	 318,867,103	 -	 -

รวมรายได้จากการเดินเรือ	 	 8,535,799,583	 7,288,369,585	 -	 -

รายได้จากการให้บริการ	 9	 2,831,834	 8,974,530	 94,428,000	 154,750,779

กำไรจากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์	 	 -	 1,558,219,821	 -	 1,537,369

ดอกเบ้ียรับ	 	 49,565,052	 142,124,906	 14,587,830	 36,942,982

กำไรจากอัตราแลกเปล่ียน	 	 61,130,752	 -	 33,925,762	 -

รายได้อ่ืน	 	 319,174	 1,222,118	 27,687	 3,147,653

เงินปันผลรับ	 9	 -	 -	 4,700,417,749	 4,453,244,722

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 ท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย	 11	 10,167,494	 34,126,828	 -	 -

รวมรายได้	 	 8,659,813,889	 9,033,037,788	 4,843,387,028	 4,649,623,505

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการเดินเรือ

	 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ	 	 1,855,744,943	 1,758,125,442	 -	 -

	 รายจ่ายท่าเรือ	 	 32,696,621	 54,026,838	 -	 -

	 น้ำมันเช้ือเพลิง	 	 37,805,454	 60,213,076	 -	 -

รวมต้นทุนการเดินเรือ	 	 1,926,247,018	 1,872,365,356	 -	 -

ค่าเส่ือมราคา	 13	 1,085,164,801	 1,824,365,929	 9,545,256	 7,511,517

ต้นทุนการให้บริการ	 	 39,788,613	 29,494,469	 -	 -

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 9	 508,598,322	 381,785,480	 489,994,758	 357,776,174

หน้ีสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	 	 11,131,965	 4,747,387	 1,477,044	 1,550

ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน	 28	 -	 241,969,452	 -	 -

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน	 	 -	 175,167,588	 -	 45,404,564

รวมค่าใช้จ่าย	 	 3,570,930,719	 4,529,895,661	 501,017,058	 410,693,805
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำไรขาดทุน (ต่อ) บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2551	และ	2550

(หน่วย:	บาท)

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล		 5,088,883,170	 4,503,142,127	 4,342,369,970	 4,238,929,700

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 	 (130,644,868)	 (126,755,592)	 (129,918,973)	 (78,787,758)

กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	 4,958,238,302	 4,376,386,535	 4,212,450,997	 4,160,141,942

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 29	 (21,374,441)	 (215,570,735)	 -	 -

กำไรสุทธิสำหรับปี	 	 4,936,863,861	 4,160,815,800	 4,212,450,997	 4,160,141,942

การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)สุทธิ

กำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 	 4,938,592,249	 4,156,160,222	 4,212,450,997	 4,160,141,942

กำไร	(ขาดทุน)	สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

	 ของบริษัทย่อย	 	 (1,728,388)	 4,655,578	 -	 -

กำไรสุทธิสำหรับปี	 	 4,936,863,861	 4,160,815,800	 4,212,450,997	 4,160,141,942

กำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน	 31	 	 	 	

กำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 	 4.75	 4.01	 4.05	 4.01

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนัก	(หุ้น)	 	 1,039,520,600	 1,037,259,517	 1,039,520,600	 1,037,259,517
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2551	และ	2550

(หน่วย:	บาท)

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	 4,958,238,302	 4,376,386,535	 4,212,450,997	 4,160,141,942

รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

	 เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมดำเนินงาน

	 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย	 	 1,085,862,357	 1,824,575,209	 10,242,812	 7,720,797

	 หน้ีสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	 	 11,131,965	 4,747,387	 1,477,044	 1,550

	 ขาดทุน	(กำไร)	จากการจำหน่ายเรือเดินทะเล

	 	 และอุปกรณ์	 	 400,495	 (1,558,219,821)	 15,338	 (1,537,369)

	 ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ี	 (4,196,977)	 (3,665,798)	 (4,196,977)	 (3,665,798)

	 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้น

	 	 โดยบริษัทย่อย	 	 (10,167,494)	 (34,126,828)	 -	 -

	 ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	 	 50,669,413	 -	 50,669,413	 -

	 ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือทะเล	

	 	 (โอนกลับ)	 	 (20,844,998)	 68,951,739	 -	 -

	 ขาดทุน	(กำไร)	จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง	 17,360,454	 3,764,015	 17,805,239	 (5,637)

	 ดอกเบ้ียรับ	 	 (22,309,161)	 (108,820,130)	 (9,008,244)	 (24,038,100)

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

	 ในสินทรัพย์และหน้ีสินดำเนินงาน	 	 6,066,144,356	 4,573,592,308	 4,279,455,622	 4,138,617,385

สินทรัพย์ดำเนินงาน	(เพ่ิมข้ึน)	ลดลง

	 ลูกหน้ีการค้า	 	 (19,347,427)	 57,295,687	 -	 -

	 ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย	 	 -	 -	 (280,676,049)	 759,375,925

	 น้ำมันเช้ือเพลิง	 	 (1,030,667)	 (23,831,394)	 -	 -

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน	 	 22,160,705	 (55,905,114)	 10,033,529	 (6,903,492)

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน	 	 702,147	 (2,594,747)	 780,294	 (2,733,448)

หน้ีสินดำเนินงานเพ่ิมข้ึน	(ลดลง)

	 เจ้าหน้ีการค้า	 	 27,821,702	 (16,072,956)	 (225,048)	 856,994

	 เจ้าหน้ีและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทย่อย	 	 -	 -	 258,390,227	 781,300,044

	 รายได้รับล่วงหน้า	 	 40,147,963	 (4,242,322)	 -	 -

	 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน	 	 94,444,843	 34,260,100	 93,309,732	 12,411,147

	 หน้ีสินไม่หมุนเวียน	 	 121,903,070	 95,947,000	 110,836,842	 88,598,533

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	 	 6,352,946,692	 4,658,448,562	 4,471,905,149	 5,771,523,088

			จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	 (230,699,349)	 (7,085,741)	 (2,976,959)	 (4,978,483)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	 	 6,122,247,343	 4,651,362,821	 4,468,928,190	 5,766,544,605
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ) บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2551	และ	2550

(หน่วย:	บาท)

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว	 	 (1,957,368,497)	 (1,988,563,709)	 (1,957,368,497)	 (1,988,563,709)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนช่ัวคราว	 	 1,961,565,474	 1,992,229,507	 1,961,565,474	 1,992,229,507
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย	 	 10,653,816	 12,806,153	 -	 -
ซ้ืออุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ	 (640,549,919)	 (785,443,274)	 (11,075,123)	 (10,022,203)
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	 	 (12,027,328)	 (5,623,262)	 (12,027,328)	 (5,623,262)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ	 	 (1,473,937,448)	 (3,239,547,115)	 (1,473,937,448)	 (3,239,547,115)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์	 	 137,944	 1,890,515,572	 -	 1,537,383
ลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อย	 	 -	 -	 (45,000,000)	 (35)
เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล	 	 21,891,418	 -	 -	 -
ดอกเบ้ียรับ	 	 22,309,161	 108,820,130	 9,008,244	 24,038,100

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 	 (2,067,325,379)	 (2,014,805,998)	 (1,528,834,678)	 (3,225,951,334)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	 	 (87,933,966)	 (298,101,974)	 (87,933,966)	 (298,101,974)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 725,909,097	 -	 725,909,097	 -
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน	 	 -	 566,249,004	 -	 566,249,004
เงินสดปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	 	 (2,858,205,744)	 (2,655,047,466)	 (2,858,205,744)	 (2,655,047,466)
เงินสดปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 	 -	 (4,427,031)	 -	 -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 	 (2,220,230,613)	 (2,391,327,467)	 (2,220,230,613)	 (2,386,900,436)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน	(ลดลง)	 	 45,089,134	 (33,559,677)	 -	 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ	 	 1,879,780,485	 211,669,679	 719,862,899	 153,692,835
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 	 1,470,244,256	 1,258,574,577	 194,974,853	 41,282,018

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	 	 3,350,024,741	 1,470,244,256	 914,837,752	 194,974,853

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
	 รายการท่ีมิใช่เงินสด
	 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยหักกลบลบหน้ีกับ
	 	 ลูกหน้ี/เจ้าหน้ีบริษัทย่อย	 	 -	 -	 4,700,417,749	 4,453,244,722
	 หุ้นปันผลจ่าย	 	 -	 519,520,600	 -	 519,520,600
	 ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
	 	 ของบริษัทย่อยตามสัดส่วนท่ีบริษัทฯถือหุ้น	 	 20,254,082	 20,312,694	 -	 -
	 ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
	 	 ของบริษัทย่อยตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 	 3,922	 813	 -	 -
	 โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นเงินล่วงหน้า
	 	 ค่าจ้างต่อเรือ	 	 374,800	 -	 374,800	 -
	 โอนดอกเบ้ียจ่ายเป็นเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ	 	 6,660,769	 -	 6,660,769	 -
	 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายแสดงหักจาก
	 	 เงินกู้ยืมระยะยาว	 	 4,251,235	 -	 4,251,235	 -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	
สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2551	และ	2550

1. ข้อมูลทั่วไป
	 1.1	 ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัฯ	
	 	 บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	(“บรษิทัฯ”)	จดัตัง้ขึน้เปน็บรษิทัมหาชนและมภีมูลิำเนาในประเทศไทย	บรษิทัฯดำเนนิ
ธุรกิจหลักเป็นบริษัทโฮลดิ้ง	 คัมพาน	ี เพื่อลงทุนในธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล	 โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที	่ 8	 อาคาร	
คาเธย่เ์ฮา้ส	์ชัน้	7	ถนนสาทรเหนอื	สลีม	บางรกั	กรงุเทพมหานคร	10500	
	 1.2	 วกิฤตการณท์างเศรษฐกจิ	
	 	 วิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง	
โดยจะเหน็ไดจ้ากการลดลงอยา่งมากของราคาหุน้ทัว่โลก	 ภาวะการตงึตวัของตลาดสนิเชือ่รวมทัง้การกูย้มืระหวา่งธนาคาร	 การลม้ละลายของ
สถาบันการเงินขนาดใหญ่และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง	 วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อแผนการดำเนิน
ธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลค่าของสินทรัพย์ของผู้ประกอบการในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก	 ถึงแม้ว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆได้ใช้ความ
พยายามในการทีจ่ะแกไ้ขปญัหาเหลา่นี	้แตย่งัคงมคีวามไมแ่นน่อนวา่สภาวะเศรษฐกจิของโลกจะกลบัคนืสูส่ภาวะปกตเิมือ่ใด	งบการเงนินีจ้ดัทำ
บนพืน้ฐานขอ้เทจ็จรงิของสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนั	และประมาณการและขอ้สมมตฐิานตา่งๆทีบ่รษิทัฯและบรษิทัยอ่ยพจิารณาแลว้วา่
เหมาะสมในสถานการณป์จัจบุนั	อยา่งไรกต็าม	งบการเงนินีอ้าจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากเหตกุารณต์า่งๆทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต	

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
	 2.1	 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยนีจ้ดัทำขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ำหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช	ี พ.ศ.	2547	 และการแสดง
รายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที	่14	 กันยายน	2544	 ออกตามความใน	
พระราชบญัญตักิารบญัช	ีพ.ศ.	2543	
	 	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก	
งบการเงนิตามกฎหมายดงักลา่ว	
	 	 งบการเงนินีไ้ดจ้ดัทำขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิเวน้แตจ่ะไดเ้ปดิเผยเปน็อยา่งอืน่ในนโยบายการบญัช	ี
	 2.2	 เกณฑใ์นการจดัทำงบการเงนิรวม	
	 	 ก)	 งบการเงนิรวมนีไ้ดจ้ดัทำขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	(ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่	“บรษิทัฯ”)	

และบรษิทัยอ่ย	(ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่	“บรษิทัยอ่ย”)	ดงัตอ่ไปนี	้

    อัตราร้อยละ
    ของการถือหุ้น ร้อยละของ ร้อยละของรายได้
   จัดตั้ง โดยบริษัทฯ สินทรัพย์ที่รวม ที่รวมอยู่ในรายได้
   ขึ้นใน ทั้งทางตรง อยู่ในสินทรัพย์รวม รวมสำหรับปีสิ้นสุด
 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ และทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม

    2551 2550 2551 2550 2551 2550
    % % % % % %

 บรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัฯ

	 1.	บรษิทั	พรเีชยีส	เมท็ทลัซ	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.21	 1.54	 4.32	 3.51	

	 2.	บรษิทั	พรเีชยีส	วชิเชส	จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.94	 1.50	 4.63	 4.23	

	 3.	บรษิทั	พรเีชยีส	สโตนส	์ชปิปิง้	จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 3.68	 4.25	 1.24	 2.04	

	 4.	บรษิทั	พรเีชยีส	มเินอรลัส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 3.15	 3.74	 4.73	 3.57	

	 5.	บรษิทั	พรเีชยีส	แลนด	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.47	 0.65	 2.96	 2.29	

	 6.	บรษิทั	พรเีชยีส	รเิวอรส์	จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 3.01	 3.67	 1.76	 3.60	

	 7.	บรษิทั	พรเีชยีส	เลคส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.91	 0.92	 3.00	 1.47	

	 8.	บรษิทั	พรเีชยีส	ซสี	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.33	 1.43	 4.02	 1.58	
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    อัตราร้อยละ
    ของการถือหุ้น ร้อยละของ ร้อยละของรายได้
   จัดตั้ง โดยบริษัทฯ สินทรัพย์ที่รวม ที่รวมอยู่ในรายได้
   ขึ้นใน ทั้งทางตรง อยู่ในสินทรัพย์รวม รวมสำหรับปีสิ้นสุด
 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ และทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม

    2551 2550 2551 2550 2551 2550
    % % % % % %

	 9.	บรษิทั	พรเีชยีส	สตารส์	จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.02	 1.34	 1.95	 1.84	

	10.	บรษิทั	พรเีชยีส	โอเชยีนส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.05	 0.94	 1.61	 1.84	

	11.	บรษิทั	พรเีชยีส	แพลนเนตส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.44	 1.89	 6.75	 4.62	

	12.	บรษิทั	พรเีชยีส	ไดมอนดส์	จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 2.43	 3.36	 3.53	 3.31	

	13.	บรษิทั	พรเีชยีส	แซฟไฟรส์	จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 2.04	 2.41	 1.63	 1.86	

	14.	บรษิทั	พรเีชยีส	เอม็เมอรลัส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 4.88	 7.15	 2.79	 4.18	

	15.	บรษิทั	พรเีชยีส	รบูสี	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.58	 0.64	 2.76	 2.51	

	16.	บรษิทั	พรเีชยีส	โอปอลส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.39	 0.50	 3.46	 2.25	

	17.		บรษิทั	พรเีชยีส	การเ์นต็ส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 5.24	 6.15	 2.45	 4.62	

	18.		บรษิทั	พรเีชยีส	เพริล์ส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.39	 0.53	 3.14	 3.79	

	19.		บรษิทั	พรเีชยีส	ฟลาวเวอรส์	จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.68	 0.83	 4.26	 5.21	

	20.		บรษิทั	พรเีชยีส	ฟอเรสท	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.70	 0.91	 1.40	 3.75	

	21.		บรษิทั	พรเีชยีส	ทรสี	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.92	 0.81	 3.48	 4.85	

	22.		บรษิทั	พรเีชยีส	พอนดส์	จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.95	 1.13	 2.44	 2.95	

	23.		บรษิทั	พรเีชยีส	เวน็เจอรส์	จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.43	 0.70	 2.86	 3.85	

	24.		บรษิทั	พรเีชยีส	แคปปติอลส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.11	 1.40	 2.79	 3.92	

	25.		บรษิทั	พรเีชยีส	จสัมนิส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.94	 0.87	 5.98	 4.10	

	26.		บรษิทั	พรเีชยีส	ออคดิส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 3.70	 5.06	 5.16	 3.68	

	27.		บรษิทั	พรเีชยีส	ลากนูส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.17	 1.57	 1.32	 1.32	

	28.		บรษิทั	พรเีชยีส	คลฟิส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.34	 1.64	 1.41	 1.36	

	29.		บรษิทั	พรเีชยีส	ฮลิส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.47	 1.85	 1.43	 1.25	

	30.		บรษิทั	พรเีชยีส	เมานเ์ทน่ส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.48	 1.95	 1.40	 1.42	

	31.		บรษิทั	พรเีชยีส	รสีอรท์ส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.77	 2.26	 1.40	 1.36	

	32.		บรษิทั	พรเีชยีส	ซติีส้	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 2.00	 2.67	 1.83	 1.81	

	33.		บรษิทั	พรเีชยีส	คอมเมท็ส	์จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.39	 0.66	 1.43	 1.29	

	34.		บรษิทั	พรเีชยีส	ออนาเมน้ทส์	จำกดั	 เจา้ของเรอื	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.64	 0.64	 2.46	 2.04	

	35.		บรษิทั		เนดเทก็ซ	์จำกดั	 คลงัเกบ็สนิคา้	 ไทย	 69.99	 69.99	 -	 -	 -	 -	

	 		 ลอยนำ้*	 	

	36.		บรษิทั	พรเีชยีส	สตอเรจ	เทอมนิลัส	์จำกดั	 คลงัเกบ็สนิคา้	 ไทย	 69.99	 69.99	 -	 -	 -	 -	

	 		 ลอยนำ้*	 	

	37.		บริษัท	เทบส์	พีทีอี	ลิมิเตด	 ผู้บริหาร	 สิงคโปร์	 100.00	 100.00	 -	 -	 -	 -	

	 		 การลงทุน*	 	

	38.		บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	(ปานามา)	เอส	เอ	 เจา้ของเรอื/	 ปานามา	 99.99	 99.99	 1.86	 1.89	 0.21	 0.20	

	 		 ใหบ้รกิารเชา่เรอื	
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    อัตราร้อยละ
    ของการถือหุ้น ร้อยละของ ร้อยละของรายได้
   จัดตั้ง โดยบริษัทฯ สินทรัพย์ที่รวม ที่รวมอยู่ในรายได้
   ขึ้นใน ทั้งทางตรง อยู่ในสินทรัพย์รวม รวมสำหรับปีสิ้นสุด
 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ และทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม

    2551 2550 2551 2550 2551 2550
    % % % % % %

	39.		บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	(เมอรเิชยีส)	ลมิเิตด	 โฮลดิง้	คมัพาน*ี	เมอรเิชยีส	 100.00	 100.00	 -	 -	 -	 -	

	40.		บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	(สงิคโปร)์	พทีอี	ีลมิเิตด	 โฮลดิง้	คมัพาน/ี	 สงิคโปร	์ 100.00	 100.00	 7.81	 2.29	 0.16	 0.19	

	 		 ใหบ้รกิารเชา่เรอื	

	41.		บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	(ยเูค)	ลมิเิตด	 ใหบ้รกิารเชา่เรอื	 องักฤษ	 99.99	 99.99	 0.04	 0.01	 (0.09)	 0.04	

	42.		บรษิทั	เกรท	เซอรเ์คลิ	ชปิปิง้	เอเยนซี	่จำกดั	 ผูบ้รหิารเรอืทาง	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.95	 1.33	 0.04	 0.10	

	 		 ดา้นเทคนคิ	

	43.	บรษิทั	พรเีชยีส	โปรเจคส	์พทีอี	ีลมิเิตด	 ผูบ้รหิารการลงทนุ	 สงิคโปร	์ 100.00	 100.00										-										-										-										-	

 บรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัยอ่ย      

	44.		บรษิทั	แรพพดิ	พอรท์	ลสิซิง่	พทีอี	ีลมิเิตด	 โฮลดิง้	คมัพาน*ี	 สงิคโปร	์ 100.00	 100.00										-										-										-										-	

	45.		บรษิทั	พเีอสแอล	บลัค	์เทอรม์เินอร	์ลมิเิตด	 โฮลดิง้	คมัพาน*ี	เมอรเิชยีส	 100.00	 100.00										-										-										-										-	

	46.		บรษิทั	พเีอสแอล	อนิเวสทเ์มนท	์ลมิเิตด	 โฮลดิง้	คมัพาน*ี	เมอรเิชยีส	 100.00	 100.00										-										-										-										-	

	47.		บรษิทั	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	ไลเทอรเ์รจ	ลมิเิตด	 โฮลดิง้	คมัพาน	ี เมอรเิชยีส	 100.00	 100.00	 0.75	 0.92	 0.12	 0.38	

	48.		บรษิทั	พเีอสแอล	ทนุ	ชพิปิง้	พทีอี	ีลมิเิตด	 ใหบ้รกิารเชา่เรอื	 สงิคโปร	์ 64.06	 64.06	 0.89	 0.43	 1.24	 1.38	

	49.	บริษัท	เรจิดอร์	พีทีอี	ลิมิเตด		 โฮลด้ิง	คัมพานี*	 สิงคโปร์	 100.00	 100.00										-										-										-										-


*ปจัจบุนัไดห้ยดุดำเนนิธรุกจิแลว้


	 	 ข)	 บริษัทฯจัดทำงบการเงินโดยรวมบริษัทย่อยทั้งหมดในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา	 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯมีอำนาจในการ

ควบคมุบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีบ่รษิทัฯสิน้สดุการควบคมุบรษิทัยอ่ยนัน้	
	 	 ค)	 งบการเงินของบริษัทย่อยจัดทำขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินเช่นเดียวกับบริษัทฯและจัดทำโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เชน่เดยีวกนั	
	 	 	 งบการเงนิของบรษิทัรว่มจดัทำขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิแตกตา่งจากบรษิทัฯไมเ่กนิ	3	 เดอืน	 ทัง้นีช้ว่งระยะเวลาของงวด

บญัชแีละความแตกตา่งของงบการเงนิเหมอืนกนัในทกุงวดบญัชแีละจดัทำโดยใชน้โยบายการบญัชทีีส่ำคญัเชน่เดยีวกนั	
	 	 ง)	 งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มซึง่จดัตัง้ในตา่งประเทศไดแ้ปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น	 ณ	 วนัทีใ่น

งบดุลสำหรบัรายการสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิ	 และใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลีย่รายเดอืนสำหรบัรายการทีเ่ปน็รายไดแ้ละค่าใช้
จา่ย	ผลตา่งซึง่เกดิขึน้จากการแปลงคา่ดงักลา่วไดแ้สดงไวเ้ปน็รายการ	 “ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ”	 ในสว่นของผู้
ถอืหุน้	

	 	 จ)	 ยอดคงคา้งระหวา่งบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย	รายการคา้ระหวา่งกนัทีม่สีาระสำคญัและเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯและ
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงนิรวมนีแ้ลว้	

	 	 ฉ)	 สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยคอืสว่นของกำไรหรอืขาดทนุและสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัยอ่ยสว่นทีเ่ปน็สว่นไดเ้สยีทีไ่มไ่ดเ้ปน็ของ
กลุม่บรษิทัฯ	 สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยแสดงเปน็รายการแยกตา่งหากในงบกำไรขาดทนุรวมและแสดงในสว่นของผูถ้อืหุน้
ในงบดลุรวมโดยแสดงแยกตา่งหากจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ปน็ของบรษิทัใหญ	่

	 2.3	 บรษิทัฯไดจ้ดัทำงบการเงนิเฉพาะกจิการเพือ่ประโยชนต์อ่สาธารณะ	ซึง่แสดงเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทนุ	
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่
	 3.1	 มาตรฐานการบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปปีจัจบุนั	
	 	 สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศสภาวชิาชพีบญัชฉีบบัที	่9/2550	 ฉบบัที	่38/2550	 และฉบบัที	่62/2550	 เกีย่วกบัมาตรฐานการ
บญัช	ีโดยใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชใีหมด่งัตอ่ไปนี	้
	 	 ฉบบัที	่25	(ปรบัปรงุ	2550)	 งบกระแสเงนิสด	
	 	 ฉบบัที	่29	(ปรบัปรงุ	2550)	 สญัญาเชา่	
	 	 ฉบบัที	่31	(ปรบัปรงุ	2550)	 สนิคา้คงเหลอื	
	 	 ฉบบัที	่33	(ปรบัปรงุ	2550)	 ตน้ทนุการกูย้มื	
	 	 ฉบบัที	่35	(ปรบัปรงุ	2550)	 การนำเสนองบการเงนิ	
	 	 ฉบบัที	่39	(ปรบัปรงุ	2550)	 นโยบายการบญัช	ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด	
	 	 ฉบบัที	่41	(ปรบัปรงุ	2550)	 งบการเงนิระหวา่งกาล	
	 	 ฉบบัที	่43	(ปรบัปรงุ	2550)	 การรวมธรุกจิ	
	 	 ฉบบัที	่49	(ปรบัปรงุ	2550)	 สญัญากอ่สรา้ง	
	 	 ฉบบัที	่51	 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน	
	 	 มาตรฐานการบญัชขีา้งตน้ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสำหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2551	 เปน็ตน้
ไป	ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯไดป้ระเมนิแลว้เหน็วา่	มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่29	(ปรบัปรงุ	2550)	ฉบบัที	่43	(ปรบัปรงุ	2550)	และฉบบัที	่49	
(ปรบัปรงุ	2550)	 ไมเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย	 สว่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่	25	(ปรบัปรงุ	2550)	 ฉบบัที	่31	(ปรบัปรงุ	
2550)	ฉบบัที	่33	(ปรบัปรงุ	2550)	ฉบบัที	่35	(ปรบัปรงุ	2550)	ฉบบัที	่39	(ปรบัปรงุ	2550)	ฉบบัที	่41	(ปรบัปรงุ	2550)	และฉบบัที	่51	ไมม่ผีล
กระทบอยา่งเปน็สาระสำคญัตอ่งบการเงนิสำหรบัปปีจัจบุนั		
	 3.2	 มาตรฐานการบญัชทีีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใชใ้นปปีจัจบุนั	
	 	 สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศสภาวชิาชพีบญัชฉีบบัที	่86/2551	เกีย่วกบัมาตรฐานการบญัช	ีโดยใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชใีหม่
ดงัตอ่ไปนี	้
	 	 ฉบบัที	่36	(ปรบัปรงุ	2550)	 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย	์
	 	 ฉบบัที	่54	(ปรบัปรงุ	2550)	 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดำเนนิงานทีย่กเลกิ	
	 	 มาตรฐานการบญัชขีา้งตน้ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสำหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2552	 เปน็ตน้
ไป	 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯไดป้ระเมนิแลว้เหน็วา่มาตรฐานการบญัชฉีบบัดงักลา่วจะไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำคญัตอ่งบการเงนิสำหรบัปี
ทีเ่ริม่ใชม้าตรฐานการบญัชฉีบบัดงักลา่ว	

4. การเปลี่ยนประมาณการทางบัญชี
	 เมือ่วนัที	่1	มกราคม	2551	กลุม่บรษิทัไดเ้ปลีย่นประมาณการมลูคา่คงเหลอื	(ราคาซาก)	ของเรอืเดนิทะเลโดยการประมาณการราคา
เหลก็เพิม่ขึน้เปน็	400	เหรยีญสหรฐัฯตอ่ตนัจากเดมิ	135	เหรยีญสหรฐัฯตอ่ตนั	(มลูคา่คงเหลอืคำนวณโดยการคณูนำ้หนกัเหลก็ของเรอืเดนิทะเล	
(Light	Displacement	Tonnage)	 กบัประมาณการราคาเหลก็ตอ่ตนั)	 การเปลีย่นประมาณการดงักลา่วเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามราคาตลาดของเหลก็
ในชว่งระยะเวลาทีท่ำการประมาณการ	 ซึง่เพิม่ขึน้อยา่งเปน็สาระสำคญัจากประมาณการเดมิ	 อยา่งไรกต็าม	 การเปลีย่นประมาณการดงักลา่ว
มไิดเ้ปลีย่นประมาณการอายกุารใชง้านของเรอืเดนิทะเล	 ผลของการเปลีย่นแปลงทำใหก้ำไรสทุธสิำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	 ธนัวาคม	2551	 ใน						
งบกำไรขาดทนุรวมเพิม่ขึน้เปน็จำนวนเงนิ	642.2	ลา้นบาท	(0.62	บาทตอ่หุน้)	และมลูคา่ตามบญัชขีองเรอืเดนิทะเลเพิม่ขึน้ดว้ยจำนวนเดยีวกนั	
	 การทบทวนและเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีเกีย่วกบัมูลคา่คงเหลอืของเรอืเดนิทะเลสอดคลอ้งกับขอ้กำหนดในมาตรฐานการ
บัญชีสากล	IAS	16	Property,	Plant	and	Equipment	 และถือปฏิบัติกันเป็นการทั่วไปในอุตสาหกรรมการเดินเรือทะเล	 นอกจากนั้น	 ร่าง
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่	 32	 ฉบับปรับปรุงซึ่งผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว	 และรอลงประกาศใน					
ราชกิจจานุเบกษาก็กำหนดให้ต้องมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชีหากมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
แตกตา่งไปจากทีไ่ดเ้คยประมาณไว	้
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5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
	 5.1	 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย	
  รายไดจ้ากการเดนิเรอื
	 	 รายไดจ้ากการเดนิเรอื	(ประกอบดว้ย	รายไดค้า่เชา่เรอื	(Hire	income)	ซึง่เกดิจากการเชา่เปน็ระยะเวลา	(Time	charter)	และ
รายไดค้า่ระวางเรอื	(Freight	income)	 ซึง่เกดิจากการเชา่เปน็รายเทีย่ว	(Voyage	charter))	 และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งบนัทกึบญัชตีามเกณฑ	์
คงคา้ง	
  รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
	 	 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแลว้โดยพจิารณาถงึขัน้ความสำเรจ็ของงาน	
  ดอกเบีย้รบั
	 	 ดอกเบีย้ถอืเปน็รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคำนงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ	
  เงนิปนัผลรบั
	 	 เงนิปนัผลรบัถอืเปน็รายไดเ้มือ่มสีทิธใินการรบัเงนิปนัผล	
	 5.2	 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 หมายถึง	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	 ซึ่งถึง
กำหนดจา่ยคนืภายในระยะเวลาไมเ่กนิ	3	เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้าและไมม่ขีอ้จำกดัในการเบกิใช	้
	 5.3	 ลกูหนีก้ารคา้	
	 	 ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดย
ประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิลกูหนีไ้มไ่ด	้ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณก์ารเกบ็เงนิและการวเิคราะหอ์ายลุกูหนี	้	
	 5.4	 นำ้มนัเชือ้เพลงิ	
	 	 นำ้มนัเชือ้เพลงิแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ	(วธิเีขา้กอ่น-ออกกอ่น)	 หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะตำ่กวา่	 และจะถอื
เปน็สว่นหนึง่ของตน้ทนุการเดนิเรอืเมือ่มกีารเบกิใช	้
	 5.5	 เงนิลงทนุ	
	 	 ก)	 เงนิลงทนุในตราสารหนีท้ีจ่ะครบกำหนดชำระใน	1	ป	ีและทีจ่ะถอืจนครบกำหนด	แสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุตดัจำหนา่ย	

บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	 ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็น
รายการปรบักบัดอกเบีย้รบั	

	 	 ข)	 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป	 ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อจาก
การดอ้ยคา่	(ถา้ม)ี		

	 	 ค)	 เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิรวมแสดงมลูคา่ตามวธิสีว่นไดเ้สยี		
	 	 ง)	 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุ		
	 5.6	 ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ	์
	 	 ทีด่นิแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ/ราคาทีต่ใีหม	่ เรอืเดนิทะเล	 อาคารชดุและอปุกรณ	์ แสดงมลูคา่ตามราคาทนุ/ราคาทีต่ใีหมห่กัคา่
เสือ่มราคาสะสม	และคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย	์(ถา้ม)ี		
	 	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินและอาคารชุดในราคาทุน	 ณ	 วันที่ได้สินทรัพย์มา	 หลังจากนั้นบริษัทย่อย	
ดงักลา่วจดัใหม้กีารประเมนิราคาทีด่นิและอาคารชดุโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและบนัทกึสนิทรพัยด์งักลา่วในราคาทีต่ใีหม่	 ทัง้นี	้ บรษิทัยอ่ยจดั
ใหม้กีารประเมนิราคาสนิทรพัยด์งักลา่วเปน็ครัง้คราวเพือ่มใิหร้าคาตามบญัช	ีณ	วนัทีใ่นงบดลุแตกตา่งจากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมสีาระสำคญั	
	 	 บรษิทัยอ่ยบนัทกึสว่นตา่งซึง่เกดิจากการตรีาคาสนิทรพัยด์งัตอ่ไปนี	้	
	 	 -	 บริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี	 “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ของบรษิทัยอ่ย”	 ในสว่นของผูถ้อืหุน้ในงบดลุ	 อยา่งไรกต็าม	 หากสนิทรพัยน์ัน้เคยมกีารตรีาคาลดลงและบรษิทัยอ่ยไดร้บัรู้
ราคาทีล่ดลงเปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำไรขาดทนุแลว้	 สว่นทีเ่พิม่จากการตรีาคาใหมน่ีจ้ะถกูรบัรูเ้ปน็รายไดไ้มเ่กนิจำนวนทีเ่คย
ลดลง	ซึง่รบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำไรขาดทนุปกีอ่นแลว้	
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	 	 -	 บรษิทัยอ่ยรบัรูร้าคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีล่ดลงจากการตรีาคาใหมเ่ปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำไรขาดทนุ	อยา่งไรกต็าม	หาก
สินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี	 “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย”	
อยูใ่นสว่นของผูถ้อืหุน้	 สว่นทีล่ดลงจากการตรีาคาใหมจ่ะถกูนำไปหกัออกจาก	 “สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัยข์อง
บรษิทัยอ่ย”	 ไมเ่กนิจำนวนซึง่เคยตรีาคาเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยช์นดิเดยีวกนั	 และสว่นทีเ่กนิจะรบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำไร
ขาดทนุ	

	 5.7	 คา่เสือ่มราคา	
	 	 คา่เสือ่มราคาของเรอืเดนิทะเล	 อาคารชดุและอปุกรณค์ำนวณจากราคาทนุหรอืราคาทีต่ใีหมข่องสนิทรพัยห์ลงัจากหกัมลูคา่ซาก	
โดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงันี	้
	 	 เรอืเดนิทะเลและอปุกรณ	์ 	 3	-	25	ป	ี
	 	 คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอื	 	 2	ป	ีและ	4	ป	ีตามลำดบั	
	 	 อาคารชดุ	 	 20	ป	ี
	 	 สิง่ปรบัปรงุสนิทรพัยเ์ชา่	 		 5	ป	ี	
	 	 อืน่ๆ		 	 5	ป	ี
	 	 คา่เสือ่มราคารวมอยูใ่นการคำนวณผลการดำเนนิงาน	
			 	 ไมม่กีารคดิคา่เสือ่มราคาสำหรบัทีด่นิและงานระหวา่งทำ	
	 5.8	 ตน้ทนุการกูย้มื	
	 	 ตน้ทนุการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีน่ำไปใชใ้นการจดัหาหรอืกอ่สรา้งสนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพ้รอ้ม
ทีจ่ะใชห้รอืขาย	 ไดน้ำไปรวมเปน็ราคาทนุของสนิทรพัยจ์นกวา่สนิทรพัยน์ัน้จะอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงค	์ ตน้ทนุการกูย้มือืน่ๆถอื
เปน็คา่ใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิรายการ	ตน้ทนุการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทนุอืน่ทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของกจิการ	 	
	 5.9	 สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนและคา่ตดัจำหนา่ย	
	 	 บริษัทฯวัดมูลค่าเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแบบแยกต่างหากด้วยราคาทุน	 ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจาก
การรวมธุรกิจคือมูลค่ายุติธรรม	 ณ	 วันที่ซื้อ	 และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัด
จำหนา่ยสะสมและคา่เผือ่การดอ้ยคา่สะสม	(ถา้ม)ี	ของสนิทรพัยน์ัน้		
	 	 บริษัทฯคิดค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น	 และจะมีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ที่ทำให้สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าได้	 บริษัทฯจะ
ทบทวนระยะเวลาการตดัจำหนา่ยและวธิกีารตดัจำหนา่ยของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีายกุารใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้นน่อนทกุสิน้ปเีปน็อยา่งนอ้ย	
คา่ตดัจำหนา่ยรบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำไรขาดทนุ	
	 	 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีายกุารใชป้ระโยชนจ์ำกดัมอีายกุารใชป้ระโยชนด์งันี	้
	 	 คอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วร	์ 5	ป	ีและ	10	ป	ี
	 	 ไมม่กีารคดิคา่ตดัจำหนา่ยสำหรบัคอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วรร์ะหวา่งพฒันา	
	 5.10	 คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิรอตดัจา่ย	
	 	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินซึ่งเกิดขึ้นก่อนการทำสัญญาวงเงินสินเชื่อและก่อนการเบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูก
บนัทกึเปน็คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิรอตดัจา่ยและตดัจำหนา่ยโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิตามอายขุองเงนิกู	้
	 	 คา่ตดัจำหนา่ยคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกูย้มืเงนิรวมอยูใ่นการคำนวณตน้ทนุการกูย้มื	
	 5.11	 รายการธรุกจิกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	
	 	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	 หมายถึง	 บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ	 หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ	
ไมว่า่จะเปน็โดยทางตรงหรอืทางออ้ม	หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบับรษิทัฯ	
	 	 นอกจากนี	้ บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบคุคลซึง่มอีทิธพิลอยา่งเปน็สาระสำคญักบับรษิทัฯ	 ผู้
บรหิารสำคญั	กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ	ทีม่อีำนาจในการวางแผนและควบคมุการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	
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	 5.12	 เงนิตราตา่งประเทศ	
	 	 รายการทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศทีเ่กดิขึน้ระหวา่งเดอืนแปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของเดอืนกอ่นเดอืน
ทีเ่กดิรายการ	สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศคงเหลอือยู	่ณ	วนัทีใ่นงบดลุแปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัที่
ในงบดลุ	กำไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นไดร้วมอยูใ่นการคำนวณผลการดำเนนิงาน	
	 5.13	 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย	์
	 	 ทกุวนัทีใ่นงบดลุ	 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะทำการประเมนิวา่มขีอ้บง่ชีซ้ึง่แสดงวา่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยดอ้ยคา่ลง
หรอืไม	่หากมขีอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่	หรอืเมือ่ตอ้งทำการประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยเ์ปน็รายป	ีบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะทำการประมาณ
มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย	์ มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยห์มายถงึ	มลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยห์รอื
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	 และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	
แสดงว่าสินทรัพย์ดังกล่าวเกิดการด้อยค่า	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	 ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย	์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์จะถูกคำนวณคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู	่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย	 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการ
ประเมนิมลูคา่ทีด่ทีีส่ดุซึง่เหมาะสมกบัสนิทรพัย์	 ซึง่สะทอ้นถงึจำนวนเงนิทีก่จิการสามารถจะไดม้าจากการจำหนา่ยสนิทรพัยใ์นงบดลุ	 หกัดว้ย
ต้นทุนในการจำหน่าย	 โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็น
อสิระในลกัษณะของผูท้ีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั	
	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน	 ยกเว้นที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการตี
ราคาใหมแ่ละไดบ้นัทกึสว่นเกนิทนุจากการตรีาคาใหมไ่วใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้แลว้	 คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยจ์ะถกูนำไปลดจากสว่นเกนิทนุ
จากการตรีาคาสนิทรพัยก์อ่นในจำนวนทีไ่มเ่กนิสว่นเกนิทนุทีเ่คยบนัทกึไว	้
	 	 ณ	 วนัทีใ่นงบดุล	 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมนิว่ามีขอ้บ่งชีท้ี่แสดงให้เหน็วา่รายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ี่
ไม่ใช่ค่าความนิยมที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลงหรือไม	่ หากมีข้อบ่งชี้ดังกล่าว	 บริษัทฯและบริษัทย่อยต้อง
ประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้	 และกลบัรายการบญัชขีาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชค่า่ความนยิมทีบ่รษิทัฯ
และบรษิทัยอ่ยรบัรูใ้นงวดกอ่น		
	 5.14	 ผลประโยชนพ์นกังาน	
	 	 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยรบัรูเ้งนิเดอืน	 คา่จา้ง	 โบนสั	 และเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุสำรองเลีย้งชพีเปน็คา่ใชจ้า่ย
เมือ่เกดิรายการ	
	 5.15	 ประมาณการหนีส้นิ	
	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว	
และมคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้	 และบรษิทัฯและ
บรษิทัยอ่ยสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ไดอ้ยา่งนา่เชือ่ถอื	
  ประมาณการคา่ความเสยีหายจากการเดนิเรอืทะเล
											 บริษัทย่อยบันทึกประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือทะเลเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เช่าเรือโดย
บนัทกึตามมลูคา่ประมาณการความเสยีหายสงูสดุทีบ่รษิทัยอ่ยตอ้งรบัผดิชอบหลงัจากทีไ่ดพ้จิารณามลูคา่ความเสยีหายทีจ่ะไดร้บัคนืจากบรษิทั
ประกนัตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญากรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้ง		
	 5.16	 ภาษเีงนิได	้
	 	 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยในประเทศไทยบนัทกึภาษเีงนิไดโ้ดยคำนวณจากกำไรสทุธทิางภาษตีามกฎหมายภาษอีากร	
	 	 บรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศคำนวณภาษเีงนิไดต้ามอตัราภาษทีีร่ะบใุนกฎหมายภาษอีากรของประเทศนัน้	
	 5.17	 ตราสารอนพุนัธ	์		
	 	 Treasury	Rate	Lock	Agreements	
	 	 บรษิทัยอ่ยรบัรูจ้ำนวนสทุธขิองดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัจาก/จา่ยใหแ้กคู่ส่ญัญาตาม	Treasury	Rate	Lock	Agreements	เปน็รายได/้คา่ใช้
จา่ยในงบกำไรขาดทนุโดยอา้งองิจากการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยตุธิรรมของตราสาร	
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	 5.18	 หุน้ทนุซือ้คนื	
	 	 หุน้ทนุซือ้คนืแสดงมลูคา่ในงบดลุดว้ยราคาทนุเปน็รายการหกัจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดหากราคาขายของหุน้ทนุซือ้คนืสงูกวา่
ราคาซือ้ของหุน้ทนุซือ้คนื	บรษิทัฯ	จะรบัรูผ้ลตา่งเขา้บญัชสีว่นเกนิทนุหุน้ทนุซือ้คนืและหากราคาขายของหุน้ทนุซือ้คนืตำ่กวา่ราคาซือ้ของหุน้ทนุ
ซือ้คนื	บรษิทัฯจะนำผลตา่งหกัจากสว่นเกนิทนุหุน้ทนุซือ้คนืใหห้มดไปกอ่น	แลว้จงึนำผลตา่งทีเ่หลอือยูไ่ปหกัจากบญัชกีำไรสะสม	

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
	 ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของ
เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	
ดว้ยเหตนุี	้ผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึอาจแตกตา่งไปจากจำนวนทีป่ระมาณการไว	้การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการทางบญัชทีีส่ำคญั	ไดแ้ก	่
 คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี้
	 คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีเ้กดิจากการปรบัมลูคา่ของลกูหนีจ้ากความเสีย่งดา้นเครดติทีอ่าจเกดิขึน้	 ฝา่ยบรหิารไดใ้ชด้ลุยพนิจิ
ในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย	โดยใชก้ารวเิคราะหส์ถานะของลกูหนีร้ายตวั	ประสบการณก์ารเกบ็เงนิใน
อดตี	 การวเิคราะหอ์ายลุกูหนีแ้ละการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิในปจัจบุนั	 อยา่งไรกต็าม	 การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานทีแ่ตก
ตา่งกนัอาจมผีลตอ่จำนวนคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ดงันัน้	การปรบัปรงุคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูอาจมขีึน้ไดใ้นอนาคต		
 มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ
	 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง	
ฝา่ยบรหิารไดใ้ชด้ลุยพนิจิในการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่ว	 โดยคำนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิมลูคา่ทีเ่ปน็
ที่ยอมรับกันทั่วไป	 ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด	 โดยคำนึงถึงสภาพคล่อง	 และข้อมูลความ
สมัพนัธ	์และการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ของเครือ่งมอืทางการเงนิในระยะยาว	
 ทีด่นิอาคารและอปุกรณแ์ละคา่เสือ่มราคา
	 ในการคำนวณคา่เสือ่มราคาของเรอืเดนิทะเล	 อาคารชดุและอปุกรณ	์ ฝา่ยบรหิารใชป้ระมาณอายกุารใชง้านและมลูคา่ซากเมือ่เลกิใช้
งานของเรอืเดนิทะเล	อาคารชดุและอปุกรณ	์และไดม้กีารทบทวนอายกุารใชง้านและมลูคา่ซากหากมกีารเปลีย่นแปลง	
	 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่แสดงทีด่นิและอาคารชดุดว้ยราคาทีต่ใีหม	่ มลูคา่ยตุธิรรมจากการตรีาคาใหมไ่ดป้ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด	 ทั้งนี	้ ฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาข้อสมมติและประมาณการเพื่อให้ผู้ประเมินราคาอิสระใช้ในการประเมิน
มลูคา่ยตุธิรรม	
 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ	 และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี	้ ในการ
บันทึกและวัดมูลค่าเริ่มแรกและการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น	 จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณ
มลูคา่ของสนิทรพัยท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคต	โดยวธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด	ซึง่ประมาณการกระแสเงนิสดดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลง
ไดเ้นือ่งจากภาวะการแขง่ขนั	 แนวโนม้การเปลีย่นแปลงของรายได	้ โครงสรา้งตน้ทนุ	 การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด	 ภาวะอตุสาหกรรมและ
ภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง		
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7. เงินลงทุนชั่วคราว
(หนว่ย:	พนับาท)	

  งบการเงินรวม

     มูลค่าตามบัญชีตาม
  ทุนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

  2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550
  พันอินเดียรูป ี พันอินเดียรูปี % %

เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

บริษัท	เซาท์เทอร์น	แอลพีจี	ลิมิเตด	 64,592	 64,592	 50.00	 50.00	 31,716	 31,716	 19,365	 19,365

หัก:	ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากเงินลงทุน	 	 	 	 	 	 	 (19,365)	 (19,365)

เงินลงทุนช่ัวคราว	-	สุทธิ	 	 	 	 	 	 	 -	 -


	 บรษิทัยอ่ย	(บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	(เมอรเิชยีส)	จำกดั)	บนัทกึเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ในประเทศอนิเดยี	ตาม
วธิสีว่นไดเ้สยีจนถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2543	เทา่นัน้	เนือ่งจากฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเสนอขายเงนิลงทนุดงักลา่ว	ดงันัน้	จงึได้
จดัประเภทเงนิลงทนุดงักลา่วเปน็เงนิลงทนุชัว่คราวในสนิทรพัยห์มนุเวยีนและบนัทกึคา่เผือ่ผลขาดทนุจากเงนิลงทนุเตม็จำนวน	

8. ลูกหนี้การค้า
	 ยอดคงเหลอืของลกูหนีก้ารคา้	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	และ	2550	แยกตามอายหุนีท้ีค่งคา้งนบัจากวนัทีใ่นใบแจง้หนีไ้ดด้งันี	้	

(หนว่ย:	พนับาท)	

     งบการเงินรวม

      2551 2550

อายุหน้ีค้างชำระ

	 ไม่เกิน	3	เดือน	 	 	 	 61,271	 33,268

	 3	-	6	เดือน	 	 	 	 3,203	 531

	 6	-	12	เดือน	 	 	 	 190	 723

	 มากกว่า	12	เดือน	 	 	 	 8,000	 34,037

รวม		 	 	 	 72,664	 68,559

หัก:	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	 	 	 	 (25,898)	 (33,920)

ลูกหน้ีการค้า	-	สุทธิ	 	 	 	 46,766	 34,639
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9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 ในระหว่างป	ี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงือ่นไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหวา่งบรษิทัฯและบรษิทัเหลา่นัน้	ซึง่เปน็ไปตามปกตธิรุกจิ	โดยสามารถสรปุไดด้งันี	้	

(หนว่ย:	พนับาท)	

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการ

 2551 2550 2551 2550 กำหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย  

(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)	 	 	

รายได้จากการให้บริการ	-	ค่าบริหาร	 -	 -	 94,428	 96,300	 อัตราคงท่ีต่อลำต่อวันโดยอ้าง	

	 	 	 	 	 	 อิงกับค่าใช้จ่ายในการ

	 	 	 	 	 	 บริหารของบริษัทฯ

รายได้จากการให้บริการ	-	ค่านายหน้าขายเรือ	 -	 -	 -	 58,451	 ร้อยละ	3	ของราคาขายเรือ

เงินปันผลรับ	 -	 -	 4,700,418	 4,453,245	 ตามท่ีประกาศจ่าย

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย	 -	 -	 9,249	 9,549	 ราคาตลาด

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน  

เงินปันผลรับ	 10,654	 12,806	 -	 -	 ตามท่ีประกาศจ่าย

ค่าต๋ัวเคร่ืองบินจ่าย	 15,801	 16,061	 3,806	 3,350	 ราคาตลาด

ค่าเช่าและบริการจ่าย	 8,310	 7,323	 4,882	 3,813	 ราคาตลาด

	 ยอดคงคา้งระหวา่งบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	และ	2550	มรีายละเอยีด	ดงันี	้
(หนว่ย:	พนับาท)	

    งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 2551

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย 

บริษัท	พรีเชียส	สโตนส์	ชิปป้ิง	จำกัด		 	 41,146	 85,935	 105,636	 21,445

บริษัท	พรีเชียส	ริเวอร์ส	จำกัด	 	 72,120	 -	 72,120	 -

บริษัท	พรีเชียส	เลคส์	จำกัด	 	 1,948	 -	 1,948	 -

บริษัท	พรีเชียส	แพลนเนตส์	จำกัด	 	 814	 -	 814	 -

บริษัท	พรีเชียส	แซฟไฟร์ส	จำกัด	 	 -	 244,388	 210,798	 33,590

บริษัท	พรีเชียส	เอ็มเมอรัลส์	จำกัด	 	 181,426	 292,725	 461,683	 12,468

บริษัท	พรีเชียส	การ์เน็ตส์	จำกัด	 	 4,089	 -	 4,089	 -

บริษัท	พรีเชียส	พอนด์ส	จำกัด	 	 4,203	 -	 4,203	 -
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(หนว่ย:	พนับาท)	

    งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 2551

บริษัท	พรีเชียส	ออคิดส์	จำกัด	 	 40,302	 -	 40,302	 -

บริษัท	พรีเชียส	ฮิลส์	จำกัด	 	 5,881	 -	 5,881	 -

บริษัท	พรีเชียส	ซิต้ีส์	จำกัด		 	 3,624	 -	 3,624	 -

บริษัท	เนดเท็กซ์	จำกัด	 	 108	 52	 -	 160

บริษัท	พรีเชียส	สตอเรจ	เทอมินัลส์	จำกัด		 	 64	 22	 -	 86

บริษัท	เทบส์	พีทีอี	ลิมิเตด	 	 904	 170	 84	 990

บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	(ปานามา)	เอส	เอ	 	 304,682	 173,465	 178,013	 300,134

บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	(เมอริเชียส)	ลิมิเตด	 	 120,834	 30,210	 31,644	 119,400

บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	(สิงคโปร์)	พีทีอี	ลิติเตด	 	 -	 1,422,369	 807,716	 614,653

บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	(ยูเค)	ลิมิเตด	 	 -	 129,130	 115,477	 13,653

บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปป้ิง	เอเยนซ่ี	จำกัด	 	 216,410	 26,593	 80,641	 162,362

บริษัท	พรีเชียส	โปรเจคส์	พีทีอี	ลิมิเตด	 	 1	 396	 106	 291

รวม		 	 998,556	 2,405,455	 2,124,779	 1,279,232


(หนว่ย:	พนับาท)	

    งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 2551

เจ้าหน้ีและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทย่อย 

บริษัท	พรีเชียส	เม็ททัลซ์		จำกัด	 	 113,395	 813,101	 786,862	 139,634

บริษัท	พรีเชียส	วิชเชส	จำกัด	 	 103,181	 468,234	 377,849	 193,566

บริษัท	พรีเชียส	มิเนอรัลส์	จำกัด	 	 16,682	 424,970	 360,341	 81,311

บริษัท	พรีเชียส	แลนด์	จำกัด	 	 26,702	 278,167	 221,607	 83,262

บริษัท	พรีเชียส	ริเวอร์ส	จำกัด	 	 -	 150,995	 146,948	 4,047

บริษัท	พรีเชียส์	เลคส์	จำกัด	 	 -	 284,805	 212,883	 71,922

บริษัท	พรีเชียส	ซีส์	จำกัด	 	 28,834	 437,172	 424,866	 41,140

บริษัท	พรีเชียส	สตาร์ส	จำกัด	 	 32,287	 189,470	 193,590	 28,167

บริษัท	พรีเชียส	โอเชียนส์	จำกัด	 	 87,260	 197,432	 235,140	 49,552

บริษัท	พรีเชียส	แพลนเนตส์	จำกัด	 	 -	 693,914	 678,464	 15,450

บริษัท	พรีเชียส์	ไดมอนด์ส	จำกัด	 	 24,408	 404,955	 378,126	 51,237
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(หนว่ย:	พนับาท)	

    งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 2551

บริษัท	พรีเชียส	แซฟไฟร์ส	จำกัด	 	 32,517	 -	 32,517	 -

บริษัท	พรีเชียส	รูบีส์	จำกัด	 	 43,267	 284,532	 319,542	 8,257

บริษัท	พรีเชียสโอปอลส์	จำกัด	 	 54,435	 332,911	 296,951	 90,395

บริษัท	พรีเชียส	การ์เน็ตส์	จำกัด	 	 -	 310,286	 307,172	 3,114

บริษัท	พรีเชียส	เพิร์ลส์	จำกัด	 	 45,358	 322,163	 280,248	 87,273

บริษัท	พรีเชียส	ฟลาวเวอร์ส	จำกัด	 	 29,573	 413,087	 382,051	 60,609

บริษัท	พรีเชียส	ฟอเรสท์	จำกัด	 	 34,592	 153,240	 179,664	 8,168

บริษัท	พรีเชียส	ทรีส์	จำกัด	 	 21,576	 294,510	 295,387	 20,699

บริษัท	พรีเชียส	พอนด์ส	จำกัด	 	 -	 282,394	 246,274	 36,120

บริษัท	พรีเชียส	เว็นเจอร์ส	จำกัด	 	 43,502	 296,866	 290,662	 49,706

บริษัท	พรีเชียส	แคปปิตอลส์	จำกัด	 	 36,325	 293,607	 255,189	 74,743

บริษัท	พรีเชียส	จัสมินส์	จำกัด	 	 86,241	 576,796	 553,361	 109,676

บริษัท	พรีเชียส	ออคิดส์	จำกัด	 	 -	 573,254	 501,203	 72,051

บริษัท	พรีเชียส	ลากูนส์	จำกัด	 	 5,566	 167,996	 145,785	 27,777

บริษัท	พรีเชียส	คลิฟส์	จำกัด	 	 2,922	 154,489	 151,957	 5,454

บริษัท	พรีเชียส	ฮิลส์	จำกัด	 	 -	 157,193	 131,965	 25,228

บริษัท	พรีเชียส	เมาน์เท่นส์	จำกัด	 	 5,629	 160,974	 148,392	 18,211

บรษิทั	พรเีชยีส	รสีอรท์	จำกดั	 	 356	 148,366	 127,455	 21,267	

บริษัท	พรีเชียส	ซิต้ีส์	จำกัด	 	 -	 183,087	 140,237	 42,850

บริษัท	พรีเชียส	คอมเม็ทส์	จำกัด	 	 9,280	 631,487	 592,551	 48,216

บริษัท	พรีเชียส	ออนาเม้นท์ส	จำกัด	 	 9,397	 566,696	 526,363	 49,730

บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	(สิงคโปร์)	พีทีอี	ลิมิเตด	 	 467,082	 -	 467,082	 -

บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	(ยูเค)	ลิมิเตด	 	 75	 -	 75	 -

รวม		 	 1,360,442	 10,647,149	 10,388,759	 1,618,832
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	 ยอดคงเหลอืของลกูหนี/้เจา้หนีบ้รษิทัยอ่ยเปน็รายการทีเ่กดิจากบญัชเีดนิสะพดัระหวา่งบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยเหลา่นัน้	 ซึง่ฝา่ยบรหิาร
ของบริษัทฯเชื่อว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ดังกล่าว	 เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษัทย่อยไม่มีการคิด	
ดอกเบีย้	
 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร
	 ในป	ี2551	 และ	2550	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินเดือน	 โบนัส	 ภาษีเงินได	้ ค่าเช่าบ้าน	 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
สวสัดกิารอืน่	 และคา่เบีย้ประชมุใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิาร	 โดยสามารถสรปุคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารซึง่รวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิารไดด้งันี	้

(หนว่ย:	พนับาท)	

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2551 2550 2551 2550

ตำแหน่งกรรมการ	 	 8,050	 7,112	 8,050	 7,112

ตำแหน่งผู้บริหาร	 	 159,800	 138,581	 140,953	 122,961

รวม		 	 167,850	 145,693	 149,003	 130,073

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย	ประกอบดว้ยเงนิลงทนุในหุน้สามญัของบรษิทัดงัตอ่ไปนี	้

(หนว่ย:	พนับาท)	

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

     เงินปันผลรับสำหรับปี
 ชื่อบริษัท ทุนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550
    % %  

บริษัท	พรีเชียส	เม็ททัลซ์	จำกัด	 250,000	 250,000	 99.99	 99.99	 250,000	 250,000	 217,499	 126,250

บริษัท	พรีเชียส	วิชเชส	จำกัด	 230,000	 230,000	 99.99	 99.99	 229,999	 229,999	 227,699	 160,999

บริษัท	พรีเชียส	สโตนส์	ชิปป้ิง	จำกัด	 260,000	 260,000	 99.99	 99.99	 260,000	 260,000	 -	 -

บริษัท	พรีเชียส	มิเนอรัลส์	จำกัด	 230,000	 230,000	 99.99	 99.99	 230,000	 230,000	 218,499	 94,300

บริษัท	พรีเชียส	แลนด์	จำกัด	 84,000	 84,000	 99.99	 99.99	 84,000	 84,000	 150,359	 86,939

บริษัท	พรีเชียส	ริเวอร์ส	จำกัด	 234,000	 234,000	 99.99	 99.99	 234,000	 234,000	 -	 156,780

บริษัท	พรีเชียส	เลคส์	จำกัด	 99,000	 99,000	 99.99	 99.99	 99,000	 99,000	 100,979	 93,059

บริษัท	พรีเชียส	ซีส์	จำกัด	 100,000	 100,000	 99.99	 99.99	 100,000	 100,000	 261,998	 89,999

บริษัท	พรีเชียส	สตาร์ส	จำกัด	 105,000	 105,000	 99.99	 99.99	 105,000	 105,000	 124,949	 94,499

บริษัท	พรีเชียส	โอเชียนส์	จำกัด	 175,000	 175,000	 99.99	 99.99	 175,000	 175,000	 68,250	 92,750

บริษัท	พรีเชียส	แพลนเนตส์	จำกัด	 100,000	 100,000	 99.99	 99.99	 100,000	 100,000	 431,997	 230,999

บริษัท	พรีเชียส	ไดมอนด์ส	จำกัด	 205,000	 205,000	 99.99	 99.99	 205,000	 205,000	 174,249	 32,800

บริษัท	พรีเชียส	แซฟไฟร์ส	จำกัด	 144,000	 144,000	 99.99	 99.99	 143,999	 143,999	 136,799	 38,880

บริษัท	พรีเชียส	เอ็มเมอรัลส์	จำกัด	 366,000	 366,000	 99.99	 99.99	 366,000	 366,000	 73,200	 -

บริษัท	พรีเชียส	รูบีส์	จำกัด	 84,000	 84,000	 99.99	 99.99	 84,000	 84,000	 168,839	 102,479

บริษัท	พรีเชียส	โอปอลส์	จำกัด	 74,000	 74,000	 99.99	 99.99	 74,000	 74,000	 205,718	 112,849
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(หนว่ย:	พนับาท)	

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

     เงินปันผลรับสำหรับปี
 ชื่อบริษัท ทุนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550
    % %  

บริษัท	พรีเชียส	การ์เน็ตส์	จำกัด	 379,000	 379,000	 99.99	 99.99	 378,999	 378,999	 37,900	 56,850

บริษัท	พรีเชียส	เพิร์ลส์	จำกัด	 73,000	 73,000	 99.99	 99.99	 72,999	 72,999	 148,919	 270,828

บริษัท	พรีเชียส	ฟลาวเวอร์ส	จำกัด	 76,000	 76,000	 99.99	 99.99	 75,999	 75,999	 278,918	 281,198

บริษัท	พรีเชียส	ฟอเรสท์	จำกัด	 96,000	 96,000	 99.99	 99.99	 95,999	 95,999	 43,200	 225,598

บริษัท	พรีเชียส	ทรีส์	จำกัด	 80,000	 80,000	 99.99	 99.99	 79,999	 79,999	 185,599	 375,197

บริษัท	พรีเชียส	พอนด์ส	จำกัด	 84,000	 84,000	 99.99	 99.99	 83,999	 83,999	 50,400	 230,998

บริษัท	พรีเชียส	เว็นเจอร์ส	จำกัด	 80,000	 80,000	 99.99	 99.99	 79,999	 79,999	 187,999	 286,398

บริษัท	พรีเชียส	แคปปิตอลส์	จำกัด	 200,000	 200,000	 99.99	 99.99	 199,999	 199,999	 145,000	 301,999

บริษัท	พรีเชียส	จัสมินส์	จำกัด	 98,000	 98,000	 99.99	 99.99	 97,999	 97,999	 327,318	 229,809

บริษัท	พรีเชียส	ออคิดส์	จำกัด	 217,000	 217,000	 99.99	 99.99	 216,999	 216,999	 249,549	 167,089

บริษัท	พรีเชียส	ลากูนส์	จำกัด	 140,000	 140,000	 99.99	 99.99	 139,999	 139,999	 56,000	 46,200

บริษัท	พรีเชียส	คลิฟส์	จำกัด	 140,000	 140,000	 99.99	 99.99	 139,999	 139,999	 60,200	 63,000

บริษัท	พรีเชียส	ฮิลส์	จำกัด	 140,000	 140,000	 99.99	 99.99	 139,999	 139,999	 44,800	 65,800

บริษัท	พรีเชียส	เมาน์เท่นส์	จำกัด	 140,000	 140,000	 99.99	 99.99	 139,999	 139,999	 67,200	 67,200

บริษัท	พรีเชียส	รีสอร์ทส์	จำกัด	 140,000	 140,000	 99.99	 99.99	 139,999	 139,999	 49,000	 35,000

บริษัท	พรีเชียส	ซิต้ีส์	จำกัด	 170,000	 170,000	 99.99	 99.99	 169,999	 169,999	 68,000	 105,400

บริษัท	พรีเชียส	คอมเม็ทส์	จำกัด	 71,100	 71,100	 99.99	 99.99	 71,099	 71,099	 27,018	 40,527

บริษัท	พรีเชียส	ออนาเม้นท์ส	จำกัด	 68,100	 68,100	 99.99	 99.99	 68,099	 68,099	 112,364	 90,572

บริษัท	เนดเท็กซ์	จำกัด	 2,500	 2,500	 69.99	 69.99	 648	 648	 -	 -

บริษัท	พรีเชียส	สตอเรจ	เทอมินัลส์	จำกัด	 6,000	 6,000	 69.99	 69.99	 4,199	 4,199	 -	 -

บริษัท	เทบส์	พีทีอี	ลิมิเตด	 0.0365	 0.0365	 100.00	 100.00	 0.0365	 0.0365	 -	 -

บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	(ปานามา)	เอส	เอ	 250	 250	 99.99	 99.99	 250	 250	 -	 -

บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	(เมอริเชียส)	ลิมิเตด	 250	 250	 100.00	 100.00	 250	 250	 -	 -

บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	(สิงคโปร์)	พีทีอี	ลิมิเตด	 363,338	 363,338	 100.00	 100.00	 363,338	 363,338	 -	 -

บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	(ยูเค)	ลิมิเตด	 250	 250	 99.99	 99.99	 250	 250	 -	 -

บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปป้ิง	เอเยนซ่ี	จำกัด	 60,000	 15,000	 99.99	 99.99	 166,995	 121,995	 -	 -

บริษัท	พรีเชียส	โปรเจคส์	พีทีอี	ลิมิเตค		 0.0345	 0.0345	 100.00	 100.00	 0.0345	 0.0345	 -	 -

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย		 	 	 	 	 5,668,110	 5,623,110	 4,700,418	 4,453,245

หัก:	ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	 	 	 (5,097)	 (5,097)

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	สุทธิ	 	 	 	 	 5,663,013	 5,618,013
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	 บรษิทัฯไดน้ำเงนิปนัผลรบัไปหกักลบลบหนีก้บัยอดคงคา้งบญัชลีกูหนี/้เจา้หนีบ้รษิทัยอ่ยในงบดลุ	
	 เมือ่วนัที	่22	มกราคม	2551	บรษิทัยอ่ยในประเทศ	(บรษิทั	 เกรท	 เซอรเ์คลิ	ชปิปิง้	 เอเยนซี	่ จำกดั)	 ไดอ้อกหุน้สามญัเพิม่ทนุ	 โดย
บรษิทัฯไดซ้ือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุนัน้ทัง้จำนวนดว้ยมลูคา่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยดงักลา่วเปน็จำนวนเงนิรวม	45	ลา้นบาท	
	 ในระหวา่งป	ี2550	เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯมกีารเปลีย่นแปลงดงันี	้
	 ก)	 ในเดอืนกมุภาพนัธ	์2550	บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่ในตา่งประเทศ	(บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	(สงิคโปร)์	พทีอี	ีลมิเิตด)	ไดร้บัเงนิปนัผล

จากบรษิทัยอ่ย	(บรษิทั	พเีอสแอล	ทนุ	ชพิปิง้	พทีอี	ีลมิเิตด)	เปน็จำนวนเงนิ	0.3	ลา้นเหรยีญสงิคโปร	์
	 ข)	 ในเดอืนกรกฎาคม	2550	บรษิทัฯไดล้งทนุในสดัสว่นรอ้ยละ	100	ของทนุชำระแลว้ของบรษิทั	พรเีชยีส	โปรเจคส	์พทีอี	ีลมิเิตด	

ซึง่เปน็บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ใหมใ่นประเทศสงิคโปรเ์ปน็จำนวนเงนิ	1	เหรยีญสหรฐัฯ	บรษิทัดงักลา่วดำเนนิธรุกจิหลกัเปน็
บรษิทัผูบ้รหิารการลงทนุ	


11. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
	 11.1	 รายละเอยีดของบรษิทัรว่มทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัยอ่ย	

(หนว่ย:	พนับาท)	

  งบการเงินรวม

   จัดตั้งขึ้นใน   มูลค่าตามบัญชีตาม
 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

    2551 2550 2551 2550 2551 2550
    % %

บริษัท	อินเตอร์เนช่ันแนล	ซีพอร์ทส์		 ออกแบบ	ก่อสร้าง	พัฒนา

	 (ฮาลเดีย)	ไพรเวท	ลิมิเตด	 	 และบริหารท่าเทียบเรือ	 อินเดีย	 22.40	 22.40	 87,701	 87,701	 122,566	 134,282


(หนว่ย:	พนับาท)	

    งบการเงินรวม

    เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
    จากบริษัทร่วมที่ถือหุ้น ในบริษัทร่วมที่ถือหุ้น
    โดยบริษัทย่อยสำหรับปี โดยบริษัทย่อยสำหรับปี
  ชื่อบริษัท  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

    2551 2550 2551 2550

บริษัท	อินเตอร์เนช่ันแนล	ซีพอร์ทส์	(ฮาลเดีย)
	 ไพรเวท	ลิมิเตด		 	 10,654	 12,806	 10,167	 34,127


	 สว่นแบง่กำไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัยอ่ยสำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	 ธนัวาคม	2551	 ซึง่รวมอยูใ่นงบกำไรขาดทนุ
รวม	คำนวณจากงบการเงนิ	ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2551	ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัรว่มแลว้	
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	 11.2	 ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุของบรษิทัรว่มทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัยอ่ย	
(หนว่ย:	พนับาท)	

     รายได้รวม กำไรสุทธิ 
  ทุนเรียกชำระ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม สำหรับปีสิ้นสุด สำหรับปีสิ้นสุด
 ชื่อบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน ณ วันท่ี 30 กันยายน ณ วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

  2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550
  พันอินเดีย พันอินเดีย
  รูปี รูปี

บริษัท	อินเตอร์เนช่ันแนล	ซีพอร์ทส์

	 (ฮาลเดีย)	ไพรเวท	ลิมิเตด		 440,580	 440,580	 790,178	 1,008,471	 336,002	 486,893	 489,526	 564,440	 45,391	 152,352


	 เมือ่วนัที	่30	ธนัวาคม	2551	บรษิทั	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	ไลเทอรเ์รจ	ลมิเิตด	ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ	(โดยการถอืหุน้ผา่นบรษิทั	
พรเีชยีส	ชพิปิง้	(เมอรเิชยีส)	ลมิเิตด)	ไดล้งนามในสญัญาซือ้หุน้จำนวน	4.92	ลา้นหุน้ในบรษิทั	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	ซพีอรท์ส	์(ฮาลเดยี)	ไพรเวท	
ลมิเิตด	 กบัผูถ้อืหุน้เดมิ	 คดิเปน็จำนวนเงนิ	110.46	 ลา้นอนิเดยีรปู	ี ซึง่การซือ้หุน้ดงักลา่วจะมผีลบงัคบัเมือ่ไดร้บัอนมุตัจิากหนว่ยงานราชการที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมในประเทศนั้น	 ดังนั้น	 บริษัทฯจึงยังไม่ได้บันทึกรายการซื้อเงินลงทุนดังกล่าวในปีปัจจุบัน	 นอกจากนี	้ บริษัทฯคาดว่า
รายการดงักลา่วจะเสรจ็สมบรูณใ์นปี	2552	 และผลจากการลงทนุซือ้หุน้เพิม่ในครัง้นี้	 จะทำใหบ้รษิทัฯมสีว่นไดเ้สยีในบรษิทัดงักลา่วเพิม่ขึน้เปน็
รอ้ยละ	33.55	

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
	 บรษิทัฯไดล้งทนุในหุน้สามญัของบรษิทั	บทด	จำกดั	จำนวน	2,026,086	หุน้	มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ	10	บาท	คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ	3	
ของทนุจดทะเบยีน	บรษิทัฯชำระคา่หุน้แลว้หุน้ละ	5	บาท	คดิเปน็จำนวนเงนิ	10.1	ลา้นบาท	
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	(หนว่ย:	พนับาท)	

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   สิ่งตกแต่ง ติดตั้ง  
   และอุปกรณ์  สิ่งปรับปรุง งาน 
   สำนักงาน ยานพาหนะ สินทรัพย์เช่า ระหว่างทำ รวม

ราคาทุน  

31	ธันวาคม	2550	 18,543	 19,392	 7,634	 1,030	 46,599

ซ้ือเพ่ิม	 8,388	 -	 2,687	 -	 11,075

จำหน่าย	 (56)	 -	 -	 -	 (56)

โอนเข้า	(ออก)	 1,030	 -	 -	 (1,030)	 -

31	ธันวาคม	2551	 27,905	 19,392	 10,321	 -	 57,618

ค่าเส่ือมราคาสะสม  

31	ธันวาคม	2550	 10,568	 7,765	 3,498	 -	 21,831

ค่าเส่ือมราคาสำหรับปี	 4,226	 3,563	 1,757	 -	 9,546

โอนออกสำหรับส่วนท่ีจำหน่าย	 (41)	 -	 -	 -	 (41)

31	ธันวาคม	2551	 14,753	 11,328	 5,255	 -	 31,336

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

31	ธันวาคม	2550	 7,975	 11,627	 4,136	 1,030	 24,768

31	ธันวาคม	2551	 13,152	 8,064	 5,066	 -	 26,282

ค่าเส่ือมราคาสำหรับปี 

2550		 	 	 	 	 7,512

2551		 	 	 	 	 9,546


	 ในป	ี2549	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินและอาคารชุดโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด	(Market	Approach)	 หากบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินและอาคารชุดดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน	 มูลค่าสุทธิตามบัญช	ี ณ	 วันที	่31	
ธนัวาคม	2551	และ	2550	จะเปน็ดงันี	้


(หนว่ย:	พนับาท)	

     งบการเงินรวม

      2551 2550

ท่ีดินและอาคารชุด	 	 	 	 34,799	 39,481
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	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมอีปุกรณจ์ำนวนหนึง่	ซึง่ตดัคา่เสือ่มราคาหมดแลว้แตย่งัใชง้านอยู	่ ราคาทนุของ
สนิทรพัยด์งักลา่วมจีำนวนเงนิประมาณ	4,151.1	ลา้นบาท	(2550:	1,037.8	ลา้นบาท)	ในงบการเงนิรวม	และประมาณ	6.1	ลา้นบาท	(2550:	6.0	
ลา้นบาท)	ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ	

14. คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

(หนว่ย:	พนับาท)	

     งบการเงินรวม/
     งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2551 2550

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	 	 	 	 44,269	 38,646

ซ้ือเพ่ิม	 	 	 	 12,027	 5,623

ค่าตัดจำหน่ายสะสม	 	 	 	 (1,471)	 (774)

สุทธิ		 	 	 	 54,825	 43,495

ค่าตัดจำหน่ายท่ีรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี	 	 	 	 697	 209

15. เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ
	 เมือ่วนัที	่20	กรกฎาคม	2550	14	กนัยายน	2550	และ	11	กมุภาพนัธ	์2551	บรษิทัฯไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่เรอืจำนวน	18	ฉบบักบั
ผูร้บัตอ่เรอืรายหนึง่	 เพือ่สัง่ตอ่เรอืประเภทขนสง่สนิคา้เทกองจำนวน	18	ลำ	(เรอืขนาด	handysize	จำนวน	12	ลำ	และเรอืขนาด	supramax	
จำนวน	6	ลำ)	เปน็จำนวนเงนิรวมประมาณ	588	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	(หรอืประมาณ	30	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯตอ่ลำสำหรบัเรอืขนาด	handysize	
และ	38	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯตอ่ลำสำหรบัเรอืขนาด	supramax)	ทัง้นี	้ราคาของสญัญาสัง่ตอ่เรอืแตล่ะลำจะถกูแบง่ชำระออกเปน็	5	งวด	งวดละ
รอ้ยละ	20	ของสญัญาตอ่เรอื	การจา่ยเงนิงวดดงักลา่ว	(ยกเวน้งวดที	่5)	บรษิทัฯจะจา่ยชำระเมือ่บรษิทัฯไดร้บัหนงัสอืคำ้ประกนัจากธนาคารเพือ่
คำ้ประกนัการคนืเงนิงวด	(พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ	7.5	 ตอ่ป)ี	 ทีบ่รษิทัฯไดจ้า่ยออกไปในกรณทีีผู่ร้บัตอ่เรอืไมส่ามารถปฏบิตัติามสญัญาสัง่ตอ่เรอื
ได	้ โดยเรอืทีส่ัง่ตอ่ใหมม่กีำหนดการรบัมอบเรอืในป	ี2553	 ถงึ	2556	 อยา่งไรกต็าม	 ถา้ผูร้บัตอ่เรอืสามารถสง่มอบเรอืใหบ้รษิทัฯกอ่นกำหนด	
บรษิทัฯจะตอ้งจา่ยเงนิสว่นเพิม่ใหแ้กผู่ร้บัตอ่เรอืเปน็จำนวนเงนิไมเ่กนิ	18.5	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯสำหรบัเรอืทัง้หมดจำนวน	18	ลำ	
		 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	และ	2550	เงนิลว่งหนา้คา่จา้งตอ่เรอืแสดงไดด้งันี	้


(หนว่ย:	พนับาท)

     งบการเงินรวม/
     งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2551 2550

ยอดคงเหลือต้นปี	 	 	 	 3,239,547	 -

จ่ายเพ่ิม	 	 	 	 1,468,444	 3,239,191

ต้นทุนดอกเบ้ีย	 	 	 	 6,956	 -

ต้นทุนอ่ืน	 	 	 	 5,573	 356

ยอดคงเหลือปลายปี	 	 	 	 4,720,520	 3,239,547
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	 ในระหวา่งป	ี2551	บรษิทัฯไดจ้า่ยเงนิงวดใหแ้กผู่ร้บัตอ่เรอืเปน็จำนวนเงนิ	44.0	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	หรอืประมาณ	1,468.4	ลา้นบาท	
(2550:	94.8	 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	 หรอืประมาณ	3,239.2	 ลา้นบาท)	 ซึง่เงนิงวดทีจ่า่ยไปจำนวน	21.2	 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	 หรอืประมาณ	725.9	
ล้านบาท	 เป็นการจ่ายชำระเงินงวดที่สองสำหรับเรือที่สั่งต่อเพิ่มจำนวน	3	 ลำ	 โดยการจัดหาเงินจำนวนดังกล่าวได้มาจากการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารตา่งประเทศและในประเทศหลายแหง่	ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2551	บรษิทัฯไดร้วมตน้ทนุการกูย้มืเขา้เปน็ราคาทนุของเงนิ
ลว่งหนา้คา่จา้งตอ่เรอืเปน็จำนวน	7.0	ลา้นบาท	โดยคำนวณจากอตัราการตัง้ขึน้เปน็ทนุในอตัรารอ้ยละ	4.74	-	5.14	

16. ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	และ	2550	คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิรอตดัจา่ยแสดงไดด้งันี	้

(หนว่ย:	พนับาท)	

     งบการเงินรวม/
     งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2551 2550

ยอดคงเหลือต้นปี	 	 	 	 298,102	 -

จ่ายเพ่ิม	 	 	 	 87,934	 298,102

ตัดจำหน่าย	 	 	 	 (50,670)	 -

โอนไปเป็นเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ	 	 	 	 (375)	 -

แสดงหักจากเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 	 	 (4,251)	 -

ยอดคงเหลือปลายปี	 	 	 	 330,740	 298,102

	 ในระหว่างป	ี2551	 บริษัทฯได้ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายที่ได้จ่ายไปในปีก่อนๆ	 เป็นจำนวน	50.7	 ล้านบาท	
สำหรบัการขอวงเงนิสนิเชือ่ตามทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นหมายเหตุ	19.1	 และ	19.2	 ซึง่ระยะเวลาการเบกิถอนเงนิกูต้ามสญัญาดงักลา่วคาดวา่จะขยาย
ออกไปอกี	1	ป	ี แตจ่ำนวนวงเงนิสนิเชือ่จะลดลง	 อยา่งไรกต็าม	บรษิทัฯยงัไมไ่ดม้กีารลงนามในสญัญาใดๆเกีย่วกบัการขอขยายระยะเวลาการ
เบกิถอนเงนิกูท้ัง้สองวงเงนิ	 การตดัจำหนา่ยคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิรอตดัจา่ยนีไ้ดป้ระมาณการโดยใชห้ลกัการจดัสรรตามสดัสว่นของวงเงนิกู้
ทีค่าดวา่จะลดลงซึง่ปจัจบุนักำลงัอยูใ่นระหวา่งเจรจากบัผูใ้หกู้	้
	 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายจำนวน	4.3	 ล้านบาท	 ได้แสดงเป็นรายการหักจากรายการเงินกู้ยืมระยะยาวในด้านหนี้สินตาม
สดัสว่นการเบกิถอนเงนิกูย้มืตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้	19.3	

17. เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล
	 ในระหว่างป	ี2551	 บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงขายเรือเดินทะเลมือสองจำนวนหนึ่งลำกับบริษัทต่าง
ประเทศแหง่หนึง่เปน็จำนวนเงนิ	3.1	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	 โดยผูซ้ือ้จะตอ้งจา่ยเงนิมดัจำเปน็จำนวนเงนิ	0.6	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	(ประมาณ	21.9	
ลา้นบาท)	(รอ้ยละ	20	ของราคาขายของเรอื)	และสว่นทีเ่หลอืจะชำระในวนัสง่มอบเรอื	
	 ณ	 วันที	่ 31	 ธันวาคม	2551	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้รวมเงินรับล่วงหน้าข้างต้นจำนวน	0.6	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
(ประมาณ	21.9	 ลา้นบาท)	 ซึง่อยูใ่นบญัชเีงนิฝากธนาคารทีเ่ปดิรว่มกนัระหวา่งผูซ้ือ้และผูข้าย	 โดยเงนิจำนวนดงักลา่วรวมถงึเงนิสว่นทีเ่หลอือกี
รอ้ยละ	80	ของราคาขายเรอืจะถกูโอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของบรษิทัยอ่ยในตน้ป	ี2552	หลงัจากบรษิทัยอ่ยไดส้ง่มอบเรอืใหผู้ซ้ือ้ตามบนัทกึ
ขอ้ตกลงขายเรอืเดนิทะเลดงักลา่วแลว้	
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18. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
	 ณ	 วนัที	่31	 ธนัวาคม	2551	 และ	2550	 ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจา่ยสามารถแยกตามปทีีจ่ะถงึกำหนดจา่ยชำระใหแ้กพ่นกังานได้
ดงันี	้

(หนว่ย:	บาท)

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 จ่ายชำระภายใน  2551 2550 2551 2550

1	ปี		 	 147,794,957	 58,447,242	 135,676,932	 53,808,471

2	-	3	ปี	 	 217,850,070	 95,947,000	 199,435,375	 88,598,533

รวม		 	 365,645,027	 154,394,242	 335,112,307	 142,407,004


19. วงเงินกู้ยืมระยะยาว
	 19.1	เมือ่วนัที	่22	 สงิหาคม	2548	28	 ธนัวาคม	2549	 และ	6	 มนีาคม	2551	 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยในประเทศไดล้งนามในสญัญา
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนหลักแบบมีหลักประกันและสัญญาให้สินเชื่อแก้ไขเพิ่มเติม	 เพื่อขอขยายระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้จนถึงวันที	่ 31	
ธนัวาคม	2551	กบัธนาคารตา่งประเทศหลายแหง่จำนวน	200	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ	LIBOR	บวก	1.00	ถงึ	1.40	ตอ่ป	ี
โดยอา้งองิกบังบการเงนิทีไ่ดป้รบัปรงุเปน็สกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยในแตล่ะไตรมาส	โดยมรีายละเอยีดดงันี	้
	 	 -	 วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อนำไปจัดซื้อเรือเดินทะเลโดยมีระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้จนถึงวันที	่31	

ธนัวาคม	2551	และจะถกูแปลงสภาพโดยอตัโนมตัเิปน็วงเงนิสนิเชือ่หมนุเวยีนลดลง	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	หรอืกอ่น
หนา้นีถ้า้หากผูกู้แ้ละผูใ้หกู้ม้กีารตกลงยนิยอมรว่มกนั	

	 	 -		 วงเงนิสนิเชือ่หมนุเวยีนลดลง	 มกีำหนดชำระคนืตามสดัสว่นทีร่ะบใุนสญัญาเปน็ระยะเวลา	32	 ไตรมาสเริม่ตัง้แตม่นีาคม	
2552	 หรือสามเดือนหลังจากการแปลงสภาพจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนลดลง	 ถ้าได้เกิดขึ้น
กอ่น	

	 วงเงินสินเชื่อดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองเรือเดินทะเลของบริษัทย่อย	 การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยของเรือ
เดนิทะเลทีเ่ปน็หลกัประกนัของบรษิทัยอ่ยใหแ้กเ่จา้หนี	้ และการโอนผลประโยชนใ์นเงนิรายไดข้องเรอืเดนิทะเลทีเ่ปน็หลกัประกนัของบรษิทัยอ่ย
ใหแ้กเ่จา้หนี	้
	 สญัญาเงนิกูย้มืไดร้ะบขุอ้ปฏบิตัแิละขอ้จำกดับางประการ	 เชน่	 การจา่ยเงนิปนัผลจะไมส่ามารถกระทำไดใ้นกรณทีีบ่รษิทัฯและบรษิทั
ยอ่ยผดินดัชำระหนี	้ การจำนอง/จำนำ	 การคำ้ประกนัหนีส้นิ	 เงือ่นไขในการจำหนา่ยกองเรอืบางลำ	 และการดำรงอตัราสว่นทางการเงนิ	 อาทิ
เชน่	
	 	 ก)	 ดำรงรกัษาอตัราสว่น	funded	debt	to	total	shareholders’	equity	ไมเ่กนิกวา่	2	ตอ่	1	
	 	 ข)	 ดำรงรกัษาอตัราสว่น	funded	debt	to	EBITDA	ไมเ่กนิกวา่	5	ตอ่	1	
	 	 ค)	 ดำรงเงนิทนุหมนุเวยีนอยา่งนอ้ยเทา่กบั	100,000	เหรยีญสหรฐัฯ	ตอ่เรอืเดนิทะเล	1	ลำ	
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยยงัไมไ่ดม้กีารเบกิถอนเงนิกูข้า้งตน้	และกำลงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจากบัผูใ้หกู้เ้พือ่
ขอขยายระยะเวลาการเบกิถอนเงนิกูเ้พิม่ขึน้อกี	1	 ป	ี เปน็วนัที	่31	 ธนัวาคม	2552	 ซึง่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยคาดวา่จะลงนามในสญัญาเพือ่ขอ
ขยายระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้กับผู้ให้กู้ในระยะเวลาอันสั้น	 แต่คาดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วน	 อาทิเช่น	 วงเงินสินเชื่อ	
อตัราดอกเบีย้	และคา่ธรรมเนยีมการกูย้มื	
	 19.2	เมือ่วนัที	่18	มกราคม	21	พฤษภาคม	และ	29	ตลุาคม	2550	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยในประเทศไดล้งนามในสญัญาใหส้นิเชือ่
หลกัและสญัญาใหส้นิเชือ่แกไ้ขเพิม่เตมิ	ตามลำดบั	กบัธนาคารพาณชิยใ์นประเทศหลายแหง่	โดยมรีายละเอยีดดงันี	้
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	 	 ก)	 วงเงนิกูจ้ำนวน	300	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ	LIBOR	บวก	2.2	ตอ่ป	ีเงนิกูย้มืดงักลา่วมวีตัถปุระสงค์
เพื่อนำไปจัดซื้อเรือเดินทะเล	 โดยมีระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ภายในวันที	่18	 มกราคม	2552	 และมีกำหนดชำระคืนตาม
สดัสว่นทีร่ะบใุนสญัญาเปน็รายไตรมาสภายในระยะเวลา	12	 ป	ี โดยเริม่ตน้ชำระเงนิตน้หลงัจากระยะเวลาปลอดการชำระ
หนี	้1	ปสีิน้สดุลงนบัแตว่นัทีม่กีารเบกิถอนเงนิกูค้รัง้แรก	

	 	 ข)	 วงเงนิสนิเชือ่แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศจำนวน	5	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ		
	 วงเงินให้สินเชื่อดังกล่าวจะต้องค้ำประกันโดยการจดจำนองเรือเดินทะเลของบริษัทย่อย	 การจำนำหุ้นของบริษัทย่อย	 การโอนผล
ประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยของเรือเดินทะเลที่เป็นหลักประกันของบริษัทย่อยให้แก่เจ้าหนี้	 และการโอนผลประโยชน์ในเงินรายได้ของเรือ
เดนิทะเลทีเ่ปน็หลกัประกนัของบรษิทัยอ่ยใหแ้กเ่จา้หนีเ้มือ่มกีารเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่	
	 ภายใตส้ญัญาใหส้นิเชือ่	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการ	อาทเิชน่	
	 	 ก)	 ดำรงรกัษาอตัราสว่น	a	total	debt	to	total	shareholders’	equity	ไมเ่กนิกวา่	2	ตอ่	1	
	 	 ข)	 ดำรงรกัษาอตัราสว่น	a	total	debt	to	EBITDA	ไมเ่กนิกวา่	5	ตอ่	1	
  ค)	 ดำรงเงนิทนุหมนุเวยีนอยา่งนอ้ยเทา่กบั	100,000	เหรยีญสหรฐัฯ	ตอ่เรอืเดนิทะเล	1	ลำ	
	 	 ง)	 ดำรงรกัษาอตัราสว่น	debt	service	coverage	ไมน่อ้ยกวา่	1.1	ตอ่	1	
	 เงือ่นไขทางการเงนิขอ้	ก)	ค)	และ	ง)	มผีลบงัคบัตัง้แตว่นัที	่18	มกราคม	2550	ในขณะทีเ่งือ่นไขทางการเงนิขอ้	ข)	มผีลบงัคบัในวนั
ทีม่กีารเบกิใชว้งเงนิกูค้รัง้แรก	
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยยงัไมไ่ดม้กีารเบกิถอนเงนิกูข้า้งตน้	และกำลงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจากบัผูใ้หกู้เ้พือ่
ขอขยายระยะเวลาการเบกิถอนเงนิกูเ้พิม่ขึน้อกี	1	 ป	ี เปน็วนัที	่18	 มกราคม	2553	 ซึง่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยคาดวา่จะลงนามในสญัญาเพือ่ขอ
ขยายระยะเวลาการเบกิถอนเงนิกูก้บัผูใ้หกู้ใ้นระยะเวลาอนัสัน้	แตค่าดวา่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่น	อาทเิชน่	วงเงนิสนิเชือ่	สกลุ
เงนิ	อตัราดอกเบีย้	และคา่ธรรมเนยีมการกูย้มื	
	 19.3	เมือ่วนัที	่3	 กรกฎาคม	2551	บรษิทัฯไดล้งนามในสญัญาวงเงนิสนิเชือ่แบบมหีลกัประกนักบัธนาคารตา่งประเทศและในประเทศ
หลายแหง่จำนวน	398.4	 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	 คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ	LIBOR	 บวกสว่นเพิม่	 เงนิกูย้มืดงักลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พือ่นำไปใชใ้น
การสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน	15	ลำ	(เรอืขนาด	handysize	จำนวน	9	ลำ	และเรอืขนาด	supramax	จำนวน	6	ลำ)	จากเรอืทีบ่รษิทัฯสัง่ตอ่ใหม่
จำนวน	18	ลำ	ซึง่จำนวนเงนิกูท้ัง้หมดเทา่กบัรอ้ยละ	80	ของราคาตามสญัญาสัง่ตอ่เรอื	15	ลำ	รายละเอยีดการเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่	ระยะเวลา
ครบกำหนด	การชำระคนื	และหลกัประกนั	สามารถสรปุไดด้งันี	้

 สินเชื่อ/รายละเอียด สินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือ สินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือ

การเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่	 ใหเ้ปน็ไปตามขัน้ความสำเรจ็ของงานการตอ่เรอื	 รอ้ยละ	100	ของวงเงนิสนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื	
	 ทีร่ะบใุนสญัญาสัง่ตอ่เรอื	โดยการเบกิใชว้งเงนิ	 ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ	80	ของราคาตามสญัญาสัง่ตอ่	
	 สนิเชือ่เทา่กบัรอ้ยละ	60	ของราคาตามสญัญา	 เรอืแตล่ะลำ	ซึง่จะถกูเบกิถอนในเวลารบัเรอื	และ	
	 สัง่ตอ่เรอืแตล่ะลำ	 จะใชว้งเงนินีใ้นการจา่ยคนืสนิเชือ่สำหรบัใช	้
	 	 ก่อนรับเรือเต็มจำนวน

ระยะเวลาครบกำหนด	 เม่ือส่งมอบเรือแต่ละลำ	 10	ปี	นับจากวันท่ีได้รับเรือลำแรก

การชำระคนื	 จะถกูชำระคนืทัง้หมดครัง้เดยีวเมือ่รบัเรอื	 วงเงนิสนิเชือ่ของเรอืแตล่ะลำจะชำระคนืเปน็งวด	
	 แตล่ะลำ	 รายไตรมาส	แตล่ะงวดจะเทา่กบั	1/60	ของ	
	 	 สนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอืทัง้หมด	และสว่น	
	 	 ทีเ่หลอืจะเทา่กบัเงนิกูค้งเหลอืของสว่นนัน้ๆ	ซึง่	
	 	 จะจา่ยชำระเมือ่วนัครบกำหนดสดุทา้ย	ทัง้นี	้	
	 	 การชำระเงนิกูค้นืงวดแรกจะเริม่ขึน้หลงัจากไดร้บั	
	 	 เรือแต่ละลำแล้ว	3	เดือน
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 สินเชื่อ/รายละเอียด สินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือ สินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือ

หลกัประกนั	 ก)	การคำ้ประกนัจากบรษิทัฯ	ถา้บรษิทัฯ		 ก)	การจดจำนองเรอืใหเ้ปน็ลำดบัแรก	
	 	 ไมไ่ดเ้ปน็ผูกู้ร้ว่ม	 ข)	การจำนำหุน้ของบรษิทัยอ่ยทีเ่ปน็เจา้ของเรอื	
	 ข)	การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรก	 ค)	การคำ้ประกนัจากบรษิทัฯ	ถา้บรษิทัฯ	
	 	 ในสญัญาสัง่ตอ่เรอื	 	 ไมไ่ดเ้ปน็ผูกู้ร้ว่ม	
	 ค)	การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกในสญัญา	 ง)	การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของ	
	 	 คำ้ประกนัการคนืเงนิรายงวดซึง่เกีย่วเนือ่ง	 	 คา่ชดเชยตา่งๆของเรอื	
	 	 จากสญัญาสัง่ตอ่เรอืของบรษิทัฯ	 จ)	การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของ	
	 	 	 	 เงนิประกนัภยั	
	 	 	 ฉ)	การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของเงนิ	
	 	 	 	 รายไดจ้ากเรอืและการจดจำนำบญัชเีงนิ	
	 	 	 	 รายได	้ของเรอืแตล่ะลำและบญัชเีงนิชำระ	
	 	 	 	 คืนของบริษัทฯ


	 ภายใตส้ญัญาใหส้นิเชือ่	บรษิทัฯตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการ	อาทเิชน่	
	 ก)	 ดำรงรกัษาอตัราสว่น	funded	debt	to	total	shareholders’	equity	ไมเ่กนิกวา่	2	ตอ่	1	
 ข)	 ดำรงรกัษาอตัราสว่น	funded	debt	to	EBITDA	ไมเ่กนิกวา่	5	ตอ่	1	
	 ค)	 ดำรงเงนิทนุหมนุเวยีนอยา่งนอ้ยเทา่กบั	100,000	เหรยีญสหรฐัฯ	ตอ่เรอืเดนิทะเล	1	ลำ	

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	และ	2550	เงนิกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งันี	้

(หนว่ย:	พนับาท)

     งบการเงินรวม/
     งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2551 2550

เงินกู้ยืมระยะยาว	 	 	 	 743,747	 -

หัก:	ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	 	 	 	 (4,251)	 -

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิ	 	 	 	 739,496	 -

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยยงัมวีงเงนิกูย้มืขอ้	19.3	ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชเ้ปน็จำนวน	377.2	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ		

20. แผนการเสนอขายหุ้นกู้
	 เมือ่วนัที	่6	 กรกฎาคม	2550	 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯไดม้มีตอินมุตัใิหบ้รษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯซึง่จะจดัตัง้ขึน้
ใหม	่ ออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงนิไมเ่กนิ	1,000	 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯหรอืเทยีบเทา่ในเงนิสกลุอืน่ใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศ	 และมอบ
อำนาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯมอีำนาจพจิารณากำหนดรายละเอยีดอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นภายหลงั	 เชน่	ประเภท	
มลูคา่	 สกลุเงนิ	 อตัราดอกเบีย้	 ระยะเวลาครบกำหนด	 ระยะเวลาไถถ่อน	 วธิกีารเสนอขาย	 ระยะเวลาจองซือ้	 วธิกีารจดัสรรหุน้กู้	 และอืน่ๆ	
เปน็ตน้	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	บรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ยขา้งตน้ยงัไมไ่ดอ้อกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว	
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21. ทุนเรือนหุ้นและหุ้นปันผล
	 21.1	เมือ่วนัที	่24	เมษายน	2550	ทีป่ระชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯไดม้มีตดิงันี	้
	 	 ก)	 อนมุตัเิพิม่ทนุจดทะเบยีนจากเดมิ	520	ลา้นบาท	เปน็	1,040	ลา้นบาท	โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจำนวน	520	ลา้นหุน้	

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	 บาท	 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	 ซึ่งบริษัทฯได้นำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณชิยเ์มือ่วนัที	่27	เมษายน	2550		

	 	 ข)	 อนมุตัใิหบ้รษิทัฯจา่ยหุน้ปนัผลจากกำไรของป	ี2549	 โดยใหโ้อนกำไรสะสมจำนวน	520	 ลา้นบาทออก	 เพือ่จดัสรรเปน็หุน้
ปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้	หุน้ละ	1	บาท	ในอตัราสว่น	1	หุน้เดมิตอ่	1	หุน้ใหม	่รวมเปน็จำนวน	520	ลา้นหุน้	ณ	วนัทีป่ดิสมดุ
ทะเบยีนหุน้	จำนวนหุน้ของบรษิทัฯทีถ่อืโดยบคุคลภายนอกและมสีทิธไิดร้บัหุน้ปนัผลมจีำนวน	519,520,600	หุน้	(หลงัจาก
หกัหุน้ทีไ่มม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลซึง่เปน็หุน้ทีบ่รษิทั	 ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย	์(ประเทศไทย)	 จำกดั	 รบัเปน็นายทะเบยีนให้
จำนวน	479,400	หุน้	จากจำนวนหุน้ทีม่อียู	่520,000,000	หุน้)	รวมเปน็หุน้ปนัผลจา่ยทัง้สิน้	519.5	ลา้นบาท	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	
ไดย้ืน่ขอใหต้ลาดหลกัทรพัยร์บัหุน้เพิม่ทนุจำนวน	519,520,600	หุน้	เปน็หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนเพิม่เตมิและไดร้บัอนมุตัเิมือ่
วนัที	่3	พฤษภาคม	2550	

	 21.2	เมื่อวันที	่ 6	 กรกฎาคม	2550	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม	
1,040,000,000	บาทเปน็	1,039,520,600	บาท	โดยการยกเลกิหุน้ทนุจดทะเบยีนซึง่ยงัมไิดอ้อกจำหนา่ยจำนวน	479,400	หุน้	มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ
1	 บาท	 ซึง่เปน็หุน้ทีบ่รษิทัฯประสงคจ์ะจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯในรปูของหุน้ปนัผลแตไ่มส่ามารถจดัสรรหุน้ดงักลา่วได้	 เนือ่งจากบรษิทัฯ
ไม่สามารถระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นนั้นได้	 บริษัทฯได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	13	
กรกฎาคม	2550	

22. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
	 สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัยข์องบรษิทัยอ่ย	 คอืสว่นเกนิทนุจากการตรีาคาทีด่นิและอาคารชดุ	 สว่นเกนิทนุดงักลา่วจะทยอย
ตดัจำหนา่ยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตามอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องสนิทรพัยน์ัน้	และบนัทกึโอนไปยงักำไรสะสมโดยตรง	

(หนว่ย:	พนับาท)

     งบการเงินรวม

      2551 2550

ยอดคงเหลือต้นปี	 	 	 	 123,966	 144,279

หัก:	การตัดจำหน่าย	 	 	 	 (20,254)	 (20,313)

ยอดคงเหลือปลายปี	 	 	 	 103,712	 123,966

	 สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัยด์งักลา่วไมส่ามารถนำไปหกักบัขาดทนุสะสมและไมส่ามารถนำไปจา่ยเงนิปนัผลได	้

23. สำรองตามกฎหมาย
	 เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามมาตรา	116	แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำกดั	พ.ศ.	2535	บรษิทัฯตอ้งจดัสรรกำไรสทุธปิระจำปสีว่นหนึง่ไว้
เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	 จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	10	ของทนุจดทะเบยีน	สำรองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถนำไปจา่ยเงนิปนัผลได	้
	 ตามมาตรา	1202	แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย	์บรษิทัยอ่ยทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยตอ้งจดัสรรทนุสำรองตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	
ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั	สำรองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถนำไปหกักบัขาดทนุสะสมและไมส่ามารถนำไปจา่ยเงนิปนัผลได	้
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24. สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
	 ตามหนงัสอืสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี	่ กลต.ชส.	(ว)	2/2548	 และหนงัสอืสภาวชิาชพีบญัชทีี	่
ส.สวบช.	016/2548	 บรษิทัมหาชนจำกดัทีม่กีารซือ้หุน้คนืตอ้งมกีำไรสะสมไมน่อ้ยกวา่มลูคา่หุน้ซือ้คนืทีย่งัคงเหลอือยูใ่นบญัช	ี และในกรณทีีจ่ะ
นำกำไรสะสมไปจา่ยเงนิปนัผล	 กำไรสะสมคงเหลอืหลงัจากจา่ยเงนิปนัผลตอ้งมจีำนวนไมน่อ้ยกวา่หุน้ซือ้คนืทีย่งัคงเหลอือยูใ่นบญัชดีว้ยเชน่กนั	
ดงันัน้	บรษิทัฯไดถ้อืปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่ว	โดยการจดัสรรกำไรสะสมเปน็สำรองหุน้ทนุซือ้คนืเทา่กบัจำนวนเงนิทีไ่ดจ้า่ยซือ้หุน้คนื	

25. หุ้นทุนซื้อคืน
	 ในระหวา่งป	ี2550	บรษิทัฯไดจ้ำหนา่ยหุน้ทนุซือ้คนืจำนวน	12.3	ลา้นหุน้	ซึง่มรีาคาทนุ	414.9	ลา้นบาท	ในราคาขายรวม	566.2	ลา้น
บาท	การจำหนา่ยหุน้ทนุซือ้คนืดงักลา่วไดด้ำเนนิการในตลาดหลกัทรพัยโ์ดยกำหนดราคาจำหนา่ยหุน้ทนุซือ้คนืจากราคาตลาดของหุน้	ณ	วนัที่
ขาย	ทัง้นี	้บรษิทัฯไดบ้นัทกึผลตา่งของราคาขายทีส่งูกวา่ราคาซือ้ของหุน้ทนุซือ้คนืจำนวนประมาณ	151.3	ลา้นบาท	ใน	“สว่นเกนิทนุหุน้ทนุซือ้
คนื”	ในสว่นของผูถ้อืหุน้และโอนกลบัสำรองหุน้ทนุซือ้คนืไปยงักำไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร	

26. สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
	 บรษิทัฯมนีโยบายในการจดัสรรเงนิสำรองเพือ่กจิกรรมความรบัผดิชอบตอ่สงัคมในอตัรารอ้ยละ	0.5	ของกำไรสทุธแิตล่ะป	ี โดยสะสม
ไมน่อ้ยกวา่	1.75	 ลา้นบาทแตไ่มเ่กนิ	25	 ลา้นบาทตอ่ป	ี การจดัสรรสำรองดงักลา่วไดร้บัอนมุตัโิดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯเมือ่วนัที	่14	
สงิหาคม	2551	

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 รายการคา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะทีส่ำคญัไดแ้ก	่

(หนว่ย:	พนับาท)

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2551 2550 2551 2550

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน	 	

	 ของพนักงานและลูกเรือ	 	 1,580,625	 1,325,844	 453,474	 322,612

ค่าเช่าจ่าย	 	 3,012	 3,751	 2,235	 2,413


28. ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน    
	 Treasury	Rate	Lock	Agreements	
	 Treasury	Lock	คอื	เครือ่งมอืทางการเงนิประเภทหนึง่ทีท่ำกบัธนาคารเพือ่ทำสญัญาขายลว่งหนา้สำหรบัพนัธบตัรรฐับาลหรอืหุน้กูข้อง
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 โดยการจา่ยชำระเงินในวันทีค่รบกำหนด	 จะอ้างองิกับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรฐับาลที่ตกลงกัน	
(ในทีน่ีห้มายถงึ	 อตัราทีต่กลงกนั)	 กบัอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลในทอ้งตลาดทัว่ไปของประเทศสหรฐัฯ	 ถา้หากวา่อตัราทัว่ไปสงูกวา่อตัราที่
ตกลงกันไว้ธนาคารจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างนี	้ ในทางตรงกันข้าม	 หากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลในท้องตลาดต่ำกว่าอัตราที่ตกลงกันไว้
ธนาคารจะไดร้บัสว่นตา่ง	โดยทัว่ไปแลว้	Treasury	Lock	เปน็เครือ่งมอืปอ้งกนัความเสีย่งอยา่งหนึง่สำหรบับรษิทั	เพือ่	“กำหนด”	อตัราดอกเบีย้
พนัธบตัรรฐับาลทีค่าดวา่จะใชเ้ปน็ฐานในการกำหนดราคาสำหรบัการออกหุน้กูใ้หท้ัง้แกป่ระชาชนทัว่ไปหรอืแบบเฉพาะเจาะจง	
	 สำหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูท้ีไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯเมือ่ไมน่านมานี	้ดว้ยวตัถปุระสงคใ์นการกำหนด
อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลทีแ่นน่อน	เพือ่จะใชเ้ปน็ฐานในการกำหนดราคาสำหรบัการออกหุน้กูน้ัน้	ดงันัน้	บรษิทัยอ่ยในประเทศ	2	แหง่	ได้
ทำสญัญา	Treasury	Lock	Contracts	จำนวนเงนิตน้รวม	200	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	กบัสาขาของธนาคารตา่งประเทศแหง่หนึง่	สญัญาดงักลา่วมี
ระยะเวลาไมเ่กนิ	3	 เดอืนและครบกำหนดในวนัที	่25	 ตลุาคม	2550	(วนัครบกำหนด)	 และถกูคำ้ประกนัโดยบรษิทัฯ	 ในวนัครบกำหนดบรษิทั
ยอ่ยดงักลา่วจะจา่ยสว่นตา่งใหก้บัธนาคารโดยใชฐ้านของอตัราทีก่ำหนดไวใ้นสญัญา	คอื	รอ้ยละ	5.03		
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	 ในเดอืนตลุาคม	2550	 กอ่นวนัทีค่รบกำหนดตามสญัญา	 บรษิทัยอ่ยดงักลา่วไดท้ยอยยกเลกิสญัญา	Treasury	Lock	Contracts	 ใน
หลายวนั	เปน็จำนวนเงนิตน้รวม	200	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯกบัธนาคารดงักลา่ว	โดยเกดิขาดทนุจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงนิดงักลา่วเปน็จำนวน
เงนิ	7.1	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	(ประมาณ	242.0	ลา้นบาท)	ซึง่บนัทกึอยูใ่นบญัช	ี“ขาดทนุจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงนิ”	ในงบกำไรขาดทนุ	

29. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
	 บรษิทัฯไมม่ภีาระภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลสำหรบัป	ี2551	และ	2550	เนือ่งจากบรษิทัฯมผีลขาดทนุทางภาษยีกมาจากปกีอ่น	
	 บรษิทัยอ่ยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ำหรบัเงนิไดจ้ากการขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ	 ตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่ว
กบัภาษเีงนิไดฉ้บบัที	่72	 ลงวนัที	่1	มกราคม	2541	นอกจากนี	้ บรษิทัยอ่ยยงัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการ
ลงทนุ	พ.ศ.	2520	สำหรบักจิการขนสง่ทางทะเลสำหรบัเรอืเดนิทะเล	
	 ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลของบรษิทัยอ่ยในประเทศคำนวณขึน้ในอตัรารอ้ยละ	30	 สำหรบักำไรจากกจิกรรมทีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิ
ไดห้ลงัจากบวกกลบัดว้ยรายการสำรองและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ	ทีไ่มอ่นญุาตใหถ้อืเปน็รายจา่ยในการคำนวณภาษ	ี
	 ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลของบรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศคำนวณขึน้โดยใชอ้ตัราตามกฎหมายของประเทศเหลา่นัน้	

30. การส่งเสริมการลงทุน
	 บรษิทัฯไดร้บัสทิธแิละประโยชนภ์ายใตพ้ระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทนุโดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุตามบตัร
สง่เสรมิเลขที	่1405/2550	 ลงวนัที	่23	 มนีาคม	2550	 ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ำหนดบางประการ	 บรษิทัฯไดร้บัสทิธแิละประโยชนท์ีส่ำคญัเกีย่วกบั
การนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในประเทศไทยโดยได้รับอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่คณะ
กรรมการใหค้วามเหน็ชอบตลอดระยะเวลาเทา่ทีไ่ดร้บัอนญุาต	 และไดร้บัอนญุาตใหถ้อืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิตามจำนวนทีค่ณะกรรมการพจิารณา
เหน็สมควร	ตลอดจนไดร้บัอนญุาตใหน้ำหรอืสง่เงนิออกนอกประเทศไทยเปน็เงนิตราตา่งประเทศได	้
	 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีบางประการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	 พ.ศ.	2520	 สำหรับกิจการขนส่งทางทะเล
สำหรบัเรอืเดนิทะเล	อาทเิชน่	ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลเปน็เวลา	8	ป	ีนบัแตว่นัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ	
เป็นต้น	 โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทย่อยจะต้องจดทะเบียนเรือเดินทะเลของบริษัทย่อยเป็นเรือไทย	 ซึ่ง	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2551	 และ	2550	
บริษัทย่อย	34	บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเรอืจำนวน	43	ลำเปน็เรอืไทยแลว้		
	 รายไดร้วมและคา่ใชจ้า่ยรวมสำหรบัป	ี2551	และ	2550	(กอ่นการตดัรายการระหวา่งกนั)	จำแนกตามกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิและ
กจิการทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิสามารถแสดงสรปุไดด้งันี	้


(หนว่ย:	พนับาท)	

 กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม 

   กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
   ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กิจการที่ไม่ได้รับ 
  กิจการที่ได้รับการส่งเสริม เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 72 ยกเว้นภาษีเงินได้ รวม

  2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550

รายได้	 4,889,451	 4,318,407	 3,576,784	 2,912,534	 5,118,303	 6,542,008	 13,584,538	 13,772,949

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	 (1,901,146)	 (2,557,028)	 (1,151,634)	 (1,256,902)	 (905,871)	 (1,282,392)	 (3,958,651)	 (5,096,322)

กำไรสุทธิ	 2,988,305	 1,761,379	 2,425,150	 1,655,632	 4,212,432	 5,259,616	 9,625,887	 8,676,627
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31. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
	 กำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานสำหรบัปี	2551	 คำนวณโดยการหารกำไรสทุธสิำหรบัปดีว้ยจำนวนถวัเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดย
บคุคลภายนอกทีอ่อกอยใูนระหวา่งป	ี 	
	 กำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานสำหรบัปี	2550	 คำนวณโดยการหารกำไรสทุธสิำหรบัปดีว้ยจำนวนถวัเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดย
บุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี	 โดยสุทธิจากหุ้นสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯและได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกตาม
สดัสว่นทีเ่ปลีย่นไปของจำนวนหุน้สามญัทีเ่กดิจากการออกหุน้ปนัผลตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหต	ุ21		

32. ข้อมูลทางการเงินจำแนกส่วนงาน
	 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยประกอบธรุกจิสว่นใหญภ่ายใตส้ว่นงานทางธรุกจิเดยีว	 คอื	 เปน็เจา้ของเรอืเอนกประสงคข์นาดเลก็สำหรบัขน
สนิคา้แหง้เทกอง	(small	handy	sized	dry	bulk	ships)	ระหวา่งประเทศ	โดยใหบ้รกิารแบบไมป่ระจำเสน้ทาง	(tramp	shipping	basis)	รายได้
เกอืบทัง้หมดมาจากสว่นงานนี	้ดงันัน้	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจงึไมม่สีว่นงานทางธรุกจิดา้นอืน่	นอกจากสว่นงานหลกัดงัทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้		
	 กจิกรรมทางธรุกจิในสว่นงานนี้	 ไดแ้ก	่ การใหบ้รกิารเชา่เรอืขนสง่สนิคา้	 โดยแบง่ออกเปน็	2	 ประเภท	 คอื	 การเชา่เปน็ระยะเวลา	
(Time	charter)	และการเชา่เปน็รายเทีย่ว	(Voyage	charter)	สำหรบัการเชา่เปน็ระยะเวลาผูเ้ชา่เรอื	(ลกูคา้)	จะจา่ยคา่เชา่แกผู่ใ้หเ้ชา่เรอื	(ใน
อตัราตอ่วนัตามทีต่กลงกนั	โดยสว่นใหญจ่ะตกลงชำระคา่เชา่เปน็เงนิดอลลา่รส์หรฐัฯ)	ตามระยะเวลาทีก่ำหนด	ในกรณดีงักลา่ว	ผูเ้ชา่เรอืจะรบั
ผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืทัง้หมด	 รวมทัง้รายจา่ยทา่เรอืและนำ้มนัเชือ้เพลงิ	 สำหรบัการเชา่เปน็รายเทีย่ว	 ผูเ้ชา่เรอืจะจา่ยคา่ระวางเรอืใน
อตัราตอ่ตนั	(สว่นใหญจ่ะตกลงกนัเปน็เงนิดอลลา่รส์หรฐัฯ)	 เพือ่ขนสง่สนิคา้ทีร่ะบเุฉพาะระหวา่งทา่เรอืทีก่ำหนดตัง้แตส่องทา่ขึน้ไป	 ในกรณนีี้
บรษิทัฯ	(หรอืบรษิทัยอ่ย)	 จะรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืทัง้หมด	 ซึง่คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วแสดงไวใ้นงบการเงนิภายใตช้ือ่	 “รายจา่ยทา่เรอื”	
(Voyage	disbursement)	และ	“นำ้มนัเชือ้เพลงิ”	(Bunker	consumption)	การเชา่เปน็ระยะเวลานัน้	เสน้ทางเดนิเรอืจะถกูกำหนดหรอืควบคมุ
โดยผูเ้ชา่เรอืและภายใตส้ญัญาเชา่เรอื	โดยเสน้ทางการเดนิเรอืจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะเทีย่วการเดนิเรอื	ขึน้อยูก่บัปจัจยัตา่งๆ	ซึง่อยูน่อกเหนอื
การควบคมุของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย	ดงันัน้	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจงึไมน่ำเสนอขอ้มลูทางการเงนิจำแนกตามสว่นงานทางภมูศิาสตร	์เพราะ
อาจไมส่ือ่ความหมายและอาจทำใหเ้กดิความเขา้ใจทีไ่มถ่กูตอ้ง	
	 จากขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้	 ขอ้มลูทางการเงนิจำแนกตามสว่นงานของรายไดจ้ากการเดนิเรอื	(และคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืทีเ่กีย่วกบั
การเชา่เปน็รายเทีย่ว)	 จงึจำแนกไดเ้ปน็สองประเภท	คอื	 รายไดจ้ากการเชา่เปน็ระยะเวลา	และการเชา่เปน็รายเทีย่ว	ซึง่แสดงภายใตช้ือ่	 “ราย
ไดค้า่เชา่เรอื”	(Hire	income)	และ	“รายไดค้า่ระวางเรอื”	(Freight	income)	ตามลำดบัดงันี	้

(หนว่ย:	พนับาท)

 งบการเงินรวม

  การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเที่ยว รวม ตัดบัญชี รวม

  2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550

รายได้ค่าเช่าเรือ	 8,372,920	 6,969,502	 -	 -	 8,372,920	 6,969,502	 (35,815)	 -	 8,337,105	 6,969,502

รายได้ค่าระวางเรือ	 -	 -	 251,430	 372,933	 251,430	 372,933	 (52,735)	 (54,066)	 198,695	 318,867

รวมรายได้จากการเดินเรือ	 8,372,920	 6,969,502	 251,430	 372,933	 8,624,350	 7,342,435	 (88,550)	 (54,066)	 8,535,800	 7,288,369

รายจ่ายท่าเรือ	 -	 -	 (121,246)	 (108,093)	 (121,246)	 (108,093)	 88,550	 54,066	 (32,696)	 (54,027)

น้ำมันเช้ือเพลิง	 -	 -	 (37,805)	 (60,213)	 (37,805)	 (60,213)	 -	 -	 (37,805)	 (60,213)

รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเช่า	 	 	 	 	 	 	 	

	 เป็นรายเท่ียว	 -	 -	 (159,051)	 (168,306)	 (159,051)	 (168,306)	 88,550	 54,066	 (70,501)	 (114,240)

รายได้จากการเดินเรือสุทธิ/	 	 	 	 	 	 	 	

	 รายได้เทียบเท่าจากการเช่า	 	 	 	 	 	 	 	

	 เรือเป็นระยะเวลา	 8,372,920	 6,969,502	 92,379	 204,627	 8,465,299	 7,174,129	 -	 -	 8,465,299	 7,174,129
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	 ในระหวา่งป	ี2551	เงนิชดเชยจากการยกเลกิสญัญาเชา่เปน็ระยะเวลาจำนวนประมาณ	31.3	ลา้นบาท	ไดบ้นัทกึรวมอยูใ่นบญัช	ี“ราย
ไดค้า่เชา่เรอื”	ในงบกำไรขาดทนุ	

33. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
	 บริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	2530	
บรษิทัฯ	 บรษิทัยอ่ย	 และพนกังานจะจา่ยสมทบเขา้กองทนุเปน็รายเดอืนในอตัรารอ้ยละ	5	 ของเงนิเดอืน	 กองทนุสำรองเลีย้งชพีนีบ้รหิารโดย	
ธนาคารกรงุเทพ	จำกดั	(มหาชน)	และจะจา่ยใหแ้กพ่นกังานเมือ่พนกังานออกจากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทนุของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย	ใน
ระหวา่งป	ี2551	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยเงนิสมทบกองทนุเปน็จำนวนเงนิ	2.5	ลา้นบาท	(2550:	2.1	ลา้นบาท)	(งบการเงนิเฉพาะกจิการ:	
2.2	ลา้นบาท	2550:	1.8	ลา้นบาท)	

34. เงินสดปันผล
	 เงนิปนัผลทีป่ระกาศจา่ยในป	ี2551	มดีงันี	้


   
อนุมัติโดย

 รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

      (ล้านบาท) (บาท)

ก)	เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 ดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือน	 	 วันท่ี	13	พฤศจิกายน	2551
	 	 ส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	2551	 	 	 779.5	 0.75



	 ณ	 วนัทีป่ดิสมดุทะเบยีนหุน้	 จำนวนหุน้ของบรษิทัฯทีถ่อืโดยบคุคลภายนอกและมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลมจีำนวน	1,039,379,300	 หุน้	
(หลงัจากหกัหุน้ทีไ่มม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลงวดสดุทา้ยซึง่บรษิทั	 ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย	์(ประเทศไทย)	 จำกดั	 เพือ่ผูฝ้าก	 เปน็ผูถ้อืหุน้แทนผูถ้อื
หุน้สญัชาตไิทยและสญัชาตติา่งดา้ว	รบัเปน็นายทะเบยีนใหจ้ำนวน	141,300	หุน้	จากจำนวนหุน้ทีม่อียู	่1,039,520,600	หุน้)	รวมเปน็เงนิปนัผล
จา่ยทัง้สิน้	779.5	ลา้นบาท	


   
อนุมัติโดย

 รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

      (ล้านบาท) (บาท)

ข)	เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 ดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือน	 	 วันท่ี	14	สิงหาคม	2551
	 	 ส้ินสุดวันท่ี	30	มิถุนายน	2551	 	 	 779.5	 0.75



	 ณ	 วนัทีป่ดิสมดุทะเบยีนหุน้	 จำนวนหุน้ของบรษิทัฯทีถ่อืโดยบคุคลภายนอกและมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลมจีำนวน	1,039,380,300	 หุน้	
(หลงัจากหกัหุน้ทีไ่มม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลงวดสดุทา้ยซึง่บรษิทั	 ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย	์(ประเทศไทย)	 จำกดั	 เพือ่ผูฝ้าก	 เปน็ผูถ้อืหุน้แทนผูถ้อื
หุน้สญัชาตไิทยและสญัชาตติา่งดา้ว	รบัเปน็นายทะเบยีนใหจ้ำนวน	140,300	หุน้	จากจำนวนหุน้ทีม่อียู	่1,039,520,600	หุน้)	รวมเปน็เงนิปนัผล
จา่ยทัง้สิน้	779.5	ลา้นบาท	
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อนุมัติโดย

 รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

      (ล้านบาท) (บาท)

ค)	เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 ดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือน	 	 วันท่ี	22	พฤษภาคม	2551
	 	 ส้ินสุดวันท่ี	31	มีนาคม	2551	 	 	 519.7	 0.50



	 ณ	 วนัทีป่ดิสมดุทะเบยีนหุน้	 จำนวนหุน้ของบรษิทัฯทีถ่อืโดยบคุคลภายนอกและมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลมจีำนวน	1,039,304,995	 หุน้	
(หลงัจากหกัหุน้ทีไ่มม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลซึง่เปน็หุน้ทีบ่รษิทั	ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย	์(ประเทศไทย)	จำกดั	 เพือ่ผูฝ้าก	 เปน็ผูถ้อืหุน้แทนผูถ้อืหุน้
สญัชาตไิทยและสญัชาตติา่งดา้ว	รบัเปน็นายทะเบยีนใหจ้ำนวน	215,605	หุน้	จากจำนวนหุน้ทีม่อียู	่1,039,520,600	หุน้)	รวมเปน็เงนิปนัผลจา่ย
ทัง้สิน้	519.7	ลา้นบาท	


   
อนุมัติโดย

 รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

      (ล้านบาท) (บาท)

ง)	เงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไร	 ท่ีประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

	 	 ปี	2550	 	 วันท่ี	27	มีนาคม	2551	 779.5	 0.75


	 ณ	 วันที่ปิดสมุดทะเบียนหุ้น	 จำนวนหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิได้รับเงินปันผลงวดสุดท้ายมีจำนวน	
1,039,311,395	หุน้	(หลงัจากหกัหุน้ทีไ่มม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลงวดสดุทา้ยซึง่บรษิทั	ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย	์(ประเทศไทย)	จำกดั	เพือ่ผูฝ้าก	เปน็
ผูถ้อืหุน้แทนผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยและสญัชาตติา่งดา้ว	 รบัเปน็นายทะเบยีนใหจ้ำนวน	209,205	 หุน้	 จากจำนวนหุน้ทีม่อียู	่1,039,520,600	 หุน้)	
รวมเปน็เงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้	779.5	ลา้นบาท		
	 เงนิปนัผลทีป่ระกาศจา่ยในป	ี2550	มดีงันี	้


   
อนุมัติโดย

 รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

      (ล้านบาท) (บาท)

ก)	เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 ดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือน	 	 วันท่ี	15	พฤศจิกายน	2550
	 	 ส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	2550	 	 	 519.7	 0.50



	 ณ	 วนัทีป่ดิสมดุทะเบยีนหุน้	 จำนวนหุน้ของบรษิทัฯทีถ่อืโดยบคุคลภายนอกและมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลมจีำนวน	1,039,307,700	 หุน้	
(หลังจากหักหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 รับเป็นนายทะเบียนให้จำนวน	
212,900	หุน้	จากจำนวนหุน้ทีม่อียู	่1,039,520,600	หุน้)	รวมเปน็เงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้	519.7	ลา้นบาท	
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อนุมัติโดย

 รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

      (ล้านบาท) (บาท)

ข)	เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 ดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือน	 	 วันท่ี	8	สิงหาคม	2550
	 	 ส้ินสุดวันท่ี	30	มิถุนายน	2550	 	 	 519.7	 0.50



	 ณ	 วนัทีป่ดิสมดุทะเบยีนหุน้	 จำนวนหุน้ของบรษิทัฯทีถ่อืโดยบคุคลภายนอกและมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลมจีำนวน	1,039,369,600	 หุน้	
(หลังจากหักหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 รับเป็นนายทะเบียนให้จำนวน	
151,000	หุน้	จากจำนวนหุน้ทีม่อียู	่1,039,520,600	หุน้)	รวมเปน็เงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้	519.7	ลา้นบาท	


   
อนุมัติโดย

 รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

      (ล้านบาท) (บาท)

ค)	เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 ดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือน	 	 วันท่ี	7	พฤษภาคม	2550
	 	 ส้ินสุดวันท่ี	31	มีนาคม	2550	 	 	 519.5	 0.50



	 ณ	 วนัทีป่ดิสมดุทะเบยีนหุน้	 จำนวนหุน้ของบรษิทัฯทีถ่อืโดยบคุคลภายนอกและมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลมจีำนวน	1,039,040,700	 หุน้	
(หลังจากหักหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 รับเป็นนายทะเบียนให้จำนวน	
479,900	หุน้	จากจำนวนหุน้ทีม่อียู	่1,039,520,600	หุน้)	รวมเปน็เงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้	519.5	ลา้นบาท	


   
อนุมัติโดย

 รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

      (ล้านบาท) (บาท)

ง)	เงินปันผลจากกำไรปี	2549	 ท่ีประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 วันท่ี	24	เมษายน	2550	 1,096.2	 2.11


	 ณ	 วันที่ปิดสมุดทะเบียนหุ้น	 จำนวนหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิได้รับเงินปันผลมีจำนวน	519,520,600	 หุ้น	
(หลังจากหักหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 รับเป็นนายทะเบียนให้จำนวน	
479,400	หุน้	จากจำนวนหุน้ทีม่อียู	่520,000,000	หุน้)	รวมเปน็เงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้	1,096.2	ลา้นบาท	
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35. ภาระผูกพัน
	 35.1		ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาสัง่ตอ่เรอื	
	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	บรษิทัฯมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาสัง่ตอ่เรอืทีจ่ะตอ้งจา่ยในอนาคตเปน็จำนวน	449.2	ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ	หรอืประมาณ	15,759.0	ลา้นบาท	(2550:	379.2	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯหรอืประมาณ	12,849.2	ลา้นบาท)	
	 35.2		ภาระผกูพนัเกีย่วกบัคา่ธรรมเนยีมในการรกัษาวงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช	้
	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัคา่ธรรมเนยีมในการรกัษาวงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช	้ซึง่
สามารถสรปุไดด้งันี	้

    วงเงินกู้ที่ยังไม่ได้
  อัตรา วงเงินสินเชื่อ เบิกใช้ ณ วันที่  วันสิ้นสุดระยะเวลา
 วงเงิน ภาระผูกพัน สูงสุดตามสัญญา 31 ธันวาคม 2551 กำหนดจ่ายชำระ เบิกใช้เงินกู้

   (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

วงเงินท่ี	1	 ร้อยละ	30	ของส่วน	 200	 200	 ทุกสามเดือน	นับจาก	 31	ธันวาคม	2551
	 เพ่ิมท่ีจะนำมาใช้	 	 	 วันท่ี	22	สิงหาคม	2548
	 สำหรับอัตราดอกเบ้ีย	 	 	 จนกระท่ังส้ินสุดระยะ
	 ต่อปีของผลต่างระหว่าง	 	 	 เวลาเบิกใช้
	 วงเงินสินเช่ือคงเหลือ
	 และวงเงินสินเช่ือสูงสุด
	 ตามสัญญา

วงเงินท่ี	2	 ร้อยละ	0.375	ต่อปี		 300	 300	 ทุกส้ินไตรมาส	นับจาก	 18	มกราคม	2552
	 ของวงเงินกู้ยืมท่ียัง	 	 	 วันท่ี	18	มกราคม	2550
	 ไม่ได้เบิกใช้	 	 	 จนกระท่ังส้ินสุดระยะ	
	 	 	 	 เวลาเบิกใช้

วงเงินท่ี	3	 ร้อยละ	0.35	ต่อปี		 398.4	 377.2	 ทุกสามเดือน	นับจาก	 เม่ือส่งมอบเรือแต่ละลำ
	 ของวงเงินกู้ยืมท่ียัง	 	 	 วันท่ี	3	กรกฎาคม	2551
	 ไม่ได้เบิกใช้	 	 	 จนกระท่ังส้ินสุดระยะ
	 	 	 	 เวลาเบิกใช้


	 ระยะเวลาการเบกิถอนเงนิกูย้มืสำหรบัวงเงนิที	่1	และ	2	จะหมดอายใุนวนัที	่31	ธนัวาคม	2551	และ	18	มกราคม	2552	ตามลำดบั	
ภาระผกูพนัเกีย่วกบัคา่ธรรมเนยีมในการรกัษาวงเงนิกูท้ัง้	2	วงเงนิหมดอายแุลว้แตจ่ะถกูทดแทนดว้ยภาระผกูพนัใหม	่ซึง่กำลงัอยูใ่นระหวา่งการ
เจรจากบัผูใ้หกู้ต้ามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหต	ุ19.1	และ	19.2	
	 35.3	 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัเงนิลงทนุระยะยาวอืน่	
	 	 ณ	วนัที	่31	 ธนัวาคม	2551	บรษิทัฯมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสว่นของเงนิลงทนุระยะยาวอืน่ทีย่งัไมเ่รยีกชำระเปน็จำนวนเงนิ	10.1	
ลา้นบาท	(2550:	10.1	ลา้นบาท)	
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36. เครื่องมือทางการเงิน
	 36.1	 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง	
	 	 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่ำคญัของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่48	 “การแสดงรายการและ
การเปดิเผยขอ้มลูสำหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ”	ประกอบดว้ย	เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	ลกูหนีก้ารคา้	เงนิลงทนุ	เจา้หนีก้ารคา้	และ
เงนิกูย้มื	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่ว	และมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งดงันี	้
  ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่
	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า	 ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
กำหนดใหม้นีโยบายการใหส้นิเชือ่แกผู่เ้ชา่เรอืและบคุคลภายนอกโดยจำกดัการใหส้นิเชือ่เฉพาะกบัลกูคา้ชัน้ด	ีและใหค้วามเขม้งวดในการจดัทำ
เอกสารประกอบรายการตา่งๆ	ใหค้รบถว้น	ดงันัน้	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยจงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสยีหายทีเ่ปน็สาระสำคญัจากการใหส้นิเชือ่
นอกจากนี	้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่
จำนวนมากราย	จำนวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯและบรษิทัยอ่ยอาจตอ้งสญูเสยีจากการใหส้นิเชือ่คอืมลูคา่ตามบญัชขีองลกูหนีท้ีแ่สดงอยูใ่นงบดลุ	
  ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้
	 	 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ำคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ	 อยา่งไรกต็าม	 เนือ่งจาก
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	 หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดใน
ปจัจบุนั	ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจงึอยูใ่นระดบัตำ่		
	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิทีส่ำคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้	และสำหรบัสนิทรพัย์
และหนีส้นิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบกำหนดหรอืวนัทีม่กีารกำหนดอตัราดอกเบีย้ใหม	่(หากวนัทีม่กีารกำหนด
อตัราดอกเบีย้ใหมถ่งึกอ่น)	ไดด้งันี	้

(หนว่ย:	พนับาท)	

  อัตรา อัตราดอกเบี้ย 
  ดอกเบี้ยคงที่ ปรับขึ้นลง ไม่มี  อัตราดอกเบี้ย
  ภายใน1 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม (ร้อยละต่อปี)

       ปรับขึ้นลงตาม
      คงที่ อัตราตลาด

      สกุลเหรียญสหรัฐฯ สกุลเหรียญสหรัฐฯ

สินทรัพย์ทางการเงิน

	 เงินสดและรายการ

	 	 เทียบเท่าเงินสด	 950,208	 2,395,596	 4,221	 3,350,025	 2.6334	 0.9495

	 ลูกหน้ีการค้า	 -	 -	 46,766	 46,766	 -	 -

รวม		 950,208	 2,395,596	 50,987	 3,396,791

หน้ีสินทางการเงิน

	 เจ้าหน้ีการค้า	 -	 -	 96,213	 96,213	 -	 -

	 เงินกู้ยืมระยะยาว		 -	 739,496	 -	 739,496	 -	 4.7413

รวม		 -	 739,496	 96,213	 835,709
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  ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
	 	 รายได้และค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ	 จึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯได้ในตัวเอง	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯและบริษัทย่อยยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลีย่นสำหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ปน็เงนิตราสกลุอืน่	 ซึง่ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดพ้จิารณาแลว้และไดต้ระหนกัถงึความเสีย่ง
ดังกล่าวที่ยังคงมีอยู	่ ดังนั้น	 จึงพยายามที่จะจำกัดความเสี่ยงดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด	 โดยการไม่ถือเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่เป็นเงิน
ตราสกลุอืน่	
	 36.2	 มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ	
	 	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวมี
อตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจงึประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิใกลเ้คยีง
กบัมลูคา่ตามบญัชทีีแ่สดงในงบดลุ		
	 	 มลูคา่ยตุธิรรม	หมายถงึ	จำนวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัยก์นัในขณะทีท่ัง้สองฝา่ยมคีวามรอบรู	้และเตม็ใจ
ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	 วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับ
ลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ	มลูคา่ยตุธิรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลา่สดุ	หรอืกำหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูคา่ทีเ่หมาะสม		

37. การบริหารจัดการทุน 
	 วตัถปุระสงคข์องบรษิทัฯในการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯคอื	 การดำรงไวซ้ึง่ความสามารถในการดำเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง	 และ
การดำรงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทนุทีเ่หมาะสม	
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	งบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเปน็	0.11:1.00	(งบการเงนิเฉพาะกจิการ:	อตัราสว่นหนีส้นิตอ่
ทนุเปน็	0.27:1.00)	

38. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
	 ก)	 เมือ่วนัที	่5	มกราคม	2552	บรษิทัฯไดซ้ือ้หุน้จากผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยของบรษิทัยอ่ยในประเทศ	37	บรษิทั	โดยซือ้หุน้เพิม่บรษิทัละ	4	

หุ้น	 ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว	้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย	์ (ฉบับที	่ 18)	 พ.ศ.	2551	 อย่างไรก็ตาม	 การซื้อหุ้นดังกล่าวมิได้ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อย
เปลีย่นแปลงไปแตอ่ยา่งใด	

	 ข)	 เมือ่วนัที	่7	 มกราคม	2552	 บรษิทัฯไดเ้บกิเงนิกูย้มืจากวงเงนิกูย้มืระยะยาวตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตขุอ้	19.3	 จำนวน	21.2	
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	เพือ่ใชใ้นการชำระคา่ตอ่เรอืงวดทีส่องใหแ้กผู่ร้บัตอ่เรอืสำหรบัเรอืทีส่ัง่ตอ่จำนวน	3	ลำ	

	 ค)	 เมือ่วนัที	่29	มกราคม	2552	บรษิทัยอ่ยในประเทศ	(บรษิทั	เกรท	เซอรเ์คลิ	ชปิปิง้	เอเยนซี	่จำกดั)	ไดท้ำการออกหุน้สามญัเพิม่
ทนุ	โดยบรษิทัฯไดซ้ือ้เงนิลงทนุเพิม่ตามสดัสว่นการถอืหุน้	ณ	วนันัน้ดว้ยมลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยดงักลา่วเปน็
จำนวนเงนิรวม	40	ลา้นบาท	

	 ง)	 ในเดอืนมกราคม	2552	 บรษิทัยอ่ยในประเทศ	2	 บรษิทัไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงขายเรอืเดนิทะเลมอืสองจำนวน	2	 ลำ	 กบั
บรษิทัตา่งประเทศ	2	บรษิทัเปน็จำนวนเงนิ	3.30	และ	3.45	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	ตามลำดบั	โดยจะทำการสง่มอบเรอืทัง้	2	ลำ	
ในไตรมาสแรกของป	ี2552	

	 จ)	 เมือ่วนัที	่4	 กมุภาพนัธ	์2552	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้ซึง่จะ
จดัขึน้ในเดอืนมนีาคม	2552	 ในเรือ่งการจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้จากกำไรของป	ี2551	 ในอตัราหุน้ละ	0.80	 บาท	 รวมเปน็
เงนิ	831.6	ลา้นบาท	

	 	 เงนิปนัผลนีจ้ะจา่ยและบนัทกึบญัชภีายหลงัจากไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	
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39. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
	 บรษิทัฯไดม้กีารจดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบการเงนิสำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	 ธนัวาคม	2550	 ใหมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
การจดัประเภทรายการบญัชใีนปปีจัจบุนั	ซึง่ไมม่ผีลกระทบตอ่กำไรสทุธหิรอืสว่นของผูถ้อืหุน้	การจดัประเภทรายการใหมม่ดีงัตอ่ไปนี	้

(หนว่ย:	บาท)

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  การจัดประเภท  ตามที่เคย  การจัดประเภท  ตามที่เคย
  รายการใหม ่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) รายงานไว้ รายการใหม่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) รายงานไว้

ท่ีดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 9,525,658,693	 (43,852,045)	 9,569,510,738	 24,767,763	 (43,852,045)	 68,619,808

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	 43,495,617	 43,495,617	 -	 43,495,617	 43,495,617	 -

เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ	 3,239,547,115	 356,428	 3,239,190,687	 3,239,547,115	 356,428	 3,239,190,687

ค่าเส่ือมราคา	 1,824,365,929	 (209,280)	 1,824,575,209	 7,511,517	 (209,280)	 7,720,797

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 381,785,480	 209,280	 381,576,200	 357,776,174	 209,280	 357,566,894


40. การอนุมัติงบการเงิน
	 งบการเงนินีไ้ดร้บัอนมุตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	เมือ่วนัที	่4	กมุภาพนัธ	์2552	
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เหตุผลของการแปลงค่างบการเงินสกุลไทยบาทเป็นสกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

 การแปลงค่างบการเงินได้จัดทำขึ้นจากข้อมูลงบการเงินสกุลเงินไทยบาทซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และงบการเงิน 
แปลงค่าในรูปสกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกานี้ได้สอบทานและรับรองแล้วโดย นักบัญชีอิสระ-เบเคอร ์ ทิลลี ่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี ่
เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จำกดั บรษิทัฯ เหน็วา่มคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งจดัทำงบการเงนิแปลงคา่ในรปูสกลุเงนิเหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิาให้
แกน่กัลงทนุ เนือ่งจากงบการเงนิดงักลา่วจะแสดงใหเ้หน็ฐานะทางการเงนิทีถ่กูตอ้งของบรษิทัฯ เนือ่งจากโดยพืน้ฐานแลว้ บรษิทัฯ จะซือ้และ
ขายสนิทรพัยใ์นการเดนิเรอืของบรษิทัฯ ดว้ยเงนิสกลุเหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา และรายไดจ้ากการเดนิเรอืทัง้หมดของบรษิทัฯ จะไดร้บัเปน็
สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งเกือบเท่ากับร้อยละ 98 ของสินทรัพย์รวมและรายได้รวม ในทางเดียวกันหนี้เงินกู้ทั้งหมดและ 
คา่ใชจ้า่ยสว่นใหญข่องบรษิทัฯ จะเกดิขึน้ในรปูสกลุเงนิเหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา ดงันัน้จงึไมเ่กดิความสมดลุในงบดลุสกลุเงนิไทยบาทของ 
บริษัทฯ ซึ่งสินทรัพย์ถาวรบางส่วน (เรือเดินทะเลซึ่งได้ซื้อก่อนวันที ่1 กรกฎาคม 2540) ของบริษัทฯ ถูกบันทึกเป็นเงินไทยบาทตามอัตรา 
แลกเปลีย่น ณ วนัทีซ่ือ้มาในอดตี (ทีอ่ตัราแลกเปลีย่นประมาณ 25-26 บาท ตอ่ 1 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา) ในขณะทีห่นีส้นิถกูบนัทกึเปน็
เงนิไทยบาทตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ปนีี ้(ทีอ่ตัราแลกเปลีย่นประมาณ 35.08 บาท ตอ่ 1 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา) การบนัทกึดว้ย
วิธีดังกล่าวทำให้มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรต่ำกว่ามูลค่าจริงเมื่ออยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการแปลงค่า
สนิทรพัยถ์าวร (เรอื) จากสกลุเงนิเหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิาเปน็สกลุเงนิไทยบาทยงัคงใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ เวลาทีไ่ดม้กีารซือ้เรอืเขา้มา 
 เนือ่งจากสนิทรพัยถ์าวรเกอืบทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึง่มมีลูคา่เปน็เงนิสกลุเหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา การปรบัปรงุสนิทรพัยถ์าวรให้
อยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นราคา ณ วันที่ซื้อมาในอดีตจึงเป็นการกำจัดความไม่สมดุลระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และ 
หนีส้นิดงักลา่วขา้งตน้ 
 ยิง่ไปกวา่นัน้ จากทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้เนือ่งจากสว่นหนึง่ในสญัญาใหส้นิเชือ่ตา่งๆ บรษิทัฯ มหีนา้ทีต่อ้งจดัทำงบการเงนิในรปูสกลุ
เงนิเหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิาใหเ้จา้หนีท้ัง้หลาย และคำนวณอตัราสว่นทางการเงนิตา่งๆ ตามขอ้ตกลงในสญัญาโดยใชข้อ้มลูจากงบการเงนิที่
ปรบัปรงุในรปูสกลุเงนิเหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิานี ้ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดเ้ปดิเผยงบการเงนิดงักลา่วใหแ้กผู่ล้งทนุทีส่นใจและผูถ้อืหุน้ดว้ย 

งบการเงินแปลงค่าเป็น
เงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
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เบเคอร ์ทลิลี ่คอรป์อเรท แอด็ไวเซอรี ่เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จำกดั  


บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานการแปลงค่าเป็นเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551



















เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ชัน้ 21/1 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์175 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์02 679 5400  โทรสาร 02 679 5401 
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ขอบเขตหน้าที่การทำงาน
 เบเคอร ์ทลิลี ่คอรป์อเรท แอด็ไวเซอรี ่ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จำกดั (“บทีซีเีอเอส”) ไมไ่ดท้ำการตรวจสอบบญัชหีรอืขอ้มลูเพือ่
การบรหิารของบรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) (“พรเีชยีส” หรอื “บรษิทัฯ”) รวมทัง้ไมไ่ดท้ำการพสิจูนร์ายการคา้ขายทีบ่นัทกึไวแ้ต่
อยา่งใด ดงันัน้ บทีซีเีอเอส จงึไมส่ามารถแสดงความคดิเหน็ในตวังบการเงนิตา่งๆ ได ้ ความรบัผดิชอบในเอกสารนีจ้งึเปน็เพยีงการแปลงคา่
จากงบการเงนิสกลุไทยบาททีไ่ดร้บัการตรวจสอบแลว้ใหอ้ยูใ่นรปูเงนิเหรยีญดอลลารส์หรฐัอเมรกิา   
 ไมว่า่ในกรณใีดๆ กต็าม บทีซีเีอเอส จะไมข่อรบัผดิในภาระขาดทนุ ตน้ทนุ คา่ความเสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ กต็ามทีเ่กดิขึน้จาก
การกระทำฉอ้ฉล การเสนอขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้ง หรอืการตัง้ใจผดินดัชำระโดยบรษิทัฯ กรรมการบรษิทัฯ พนกังานบรษิทัฯ หรอืตวัแทนบรษิทัฯ 
 รายงานฉบับนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทฯ เจ้าหนี้ของบริษัทฯ รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายและทางการเงินของ 
บรษิทัฯ บทีซีเีอเอส ไมข่อรบัผดิชอบในพนัธกรรมใดๆ ทีอ่าจมตีอ่บคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชบ่คุคลทีร่ะบไุวข้า้งตน้  
 บทีซีเีอเอส ขอจำกดัความรบัผดิชอบใดๆ ทีเ่กดิจากความผดิพลาด หรอืความไมถ่กูตอ้งในการแปลนี ้ ในกรณทีีม่คีวามขดัแยง้เกดิ
ขึน้ระหวา่งรายงานภาคภาษาองักฤษและภาษาไทย ขอใหท้า่นยดึเอาตามรายงานภาคภาษาองักฤษเปน็หลกั 

บทสรุปจากผู้บริหาร
 เมือ่วนัที ่3 กมุภาพนัธ ์2547 บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) (“พรเีชยีส” หรอื “บรษิทัฯ”) ไดว้า่จา้งให ้บรษิทั เบเคอร ์ทลิลี ่
คอรป์อเรท แอด็ไวเซอรี ่ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จำกดั* (“บทีซีเีอเอส”) จดัทำรายงานประจำไตรมาสเกีย่วการปรบัปรงุงบการเงนิใหมเ่ปน็
สกลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (“เหรยีญสรอ.”) ของบรษิทัฯ โดยองิจากงบการเงนิรวมสกลุไทยบาททีไ่ดร้บัการตรวจสอบ / สอบทานขึน้ การวา่
จา้งดงักลา่วจะเปน็การตรวจทานการคำนวณตวัเลขและหลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการปรบัปรงุคา่งบดลุและงบกำไรขาดทนุใหมเ่ปน็เงนิเหรยีญสรอ. 
 ดังนั้น ข้อสรุปที่เกี่ยวกับการปรับปรุงค่างบการเงินสกุลไทยบาทใหม่ให้เป็นเงินเหรียญสรอ. ได้ถูกแนบไว้ในนโยบายที่ใช้ในการ
ปรบัปรงุงบการเงนิสกลุไทยบาทเปน็สกลุเงนิเหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา “เหรยีญสรอ” 
 บทีซีเีอเอสไดท้ำการรายงานผลจากการตรวจทานการปรบัปรงุคา่งบการเงนิรวมใหมใ่นรปูสกลุเงนิเหรยีญสรอ. สำหรบัป ี สิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2551 ในการตรวจทานดงักลา่ว บทีซีเีอเอสไดร้บัการชว่ยเหลอืและความรว่มมอืจากพนกังานบรษิทัฯ และผูบ้รหิารเปน็อยา่งด ี
 งบดลุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 ทีไ่ดม้กีารแปลงคา่เปน็เงนิเหรยีญสรอ. แลว้นัน้แสดงใหเ้หน็วา่มลูคา่รวมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ
ของบรษิทัฯ เปน็จำนวนทัง้สิน้ 514 ลา้นเหรยีญสรอ. และ 51 ลา้นเหรยีญสรอ. ตามลำดบั ดงันัน้ทนุเรอืนหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2551 จงึมมีลูคา่ 463 ลา้นเหรยีญสรอ. 
 ในสว่นของงบกำไรขาดทนุ มลูคา่รวมของรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย (ไมร่วมดอกเบีย้จา่ยและคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ) ของบรษิทัฯ สำหรบัป ี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 เปน็จำนวนทัง้สิน้ 259 ลา้นเหรยีญสรอ. และ 106 ลา้นเหรยีญสรอ. ตามลำดบั กำไรสทุธหิลงัจากหกัรายการ
อืน่ๆ อาท ิดอกเบีย้จา่ยและคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล จำนวน 5 ลา้นเหรยีญสรอ. แลว้นัน้ เปน็จำนวนทัง้สิน้ 148 ลา้น
เหรยีญสรอ. สว่นยอดกำไรสะสมสิน้ปมีมีลูคา่เปน็ 381 ลา้นเหรยีญสรอ. 











*หมายเหต ุ: บริษัท เบเคอร ์ ทิลลี ่ เอฟ เอ เอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบเคอร ์ ทิลลี ่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี ่ เซอร์วิสเซส  

(ประเทศไทย) จำกดั โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่25 เมษายน 2549 
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งบการเงิน งบดลุรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 - สนิทรพัย์

 
สินทรัพย์

  31/12/2551 31/12/2550 

    บาท เหรียญสรอ. บาท เหรียญสรอ.

สินทรัพย์หมุนเวียน   
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,350,024,741 96,250,973 1,470,244,256 43,692,771
 ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 46,765,842 1,343,649 34,638,681 1,029,394
 น้ำมันเช้ือเพลิง 6,667,192 191,558 5,636,525 167,506
 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน    
  เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ 102,137,723 2,934,562 100,196,046 2,977,630
  ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ 89,737,672 2,578,291 100,254,008 2,979,352
  อ่ืนๆ 42,589,372 1,223,653 51,927,935 1,543,196
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 234,464,767 6,736,506 252,377,989 7,500,178
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,637,922,542 104,522,686 1,762,897,451 52,389,849

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน   
 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 122,566,201 2,911,399 134,282,332 3,274,722
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10,130,430 260,212 10,130,430 260,212
 สินทรัพย์ถาวรท่ีราคาทุน    
  เรือเดินทะเล และอุปกรณ์เรือเดินทะเล 16,261,193,994 480,077,929 16,261,193,994 480,077,929
  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ 1,703,583,190 48,950,647 1,424,362,597 39,133,820
  อุปกรณ์สำนักงาน 27,421,582 787,861 19,368,012 575,579
  ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า 13,661,808 392,523 12,998,873 386,301
  ยานพาหนะ 20,568,282 590,956 20,568,282 611,249
  อาคารชุดและส่วนปรับปรุง 326,207,794 11,087,043 325,977,794 11,078,023
  ส่วนตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน 27,784,493 798,288 27,451,199 815,796
  งานระหว่างก่อสร้าง - - 1,030,296 30,736
  รวม 18,380,421,143 542,685,247 18,092,951,047 532,709,433
  หัก: ค่าเส่ือมราคาสะสม (9,299,915,772) (286,271,429) (8,567,292,354) (264,773,191)
 รวมสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ 9,080,505,371 256,413,818 9,525,658,693 267,936,242
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน    
  คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ - สุทธิ 54,825,388 1,575,211 43,495,617 1,292,604
  เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ 4,720,520,133 139,175,178 3,239,547,115 94,810,460
  ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 330,740,492 9,418,797 298,101,974 8,859,005
  อ่ืน ๆ 3,322,306 95,454 4,024,453 119,599
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,109,408,319 150,264,640 3,585,169,159 105,081,668
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,322,610,321 409,850,069 13,255,240,614 376,552,844

รวมสินทรัพย์ 17,960,532,863 514,372,755 15,018,138,065 428,942,693
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หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

  31/12/2551 31/12/2550

    บาท เหรียญสรอ. บาท เหรียญสรอ.

หนี้สิน
หน้ีสินหมุนเวียน
 เจ้าหน้ีการค้า 96,213,245 2,742,493 66,544,366 1,963,830
 เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล 21,891,418 624,000 - -
 รายได้รับล่วงหน้า 211,642,085 6,032,714 171,470,255 5,060,358
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับลูกเรือค้างจ่าย 101,031,624 2,879,838 96,522,767 2,848,540
  ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย - ส่วนท่ีถึง
   กำหนดจ่ายภายในหน่ึงปี 147,794,957 4,212,795 58,447,242 1,724,871
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 112,153,882 3,196,870 112,930,522 3,332,759
  ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล 11,082,386 315,896 216,229,956 6,381,288
  ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย 54,438,912 1,551,745 38,021,854 1,122,085
  อ่ืน ๆ 21,383,258 609,515 28,141,060 830,487
 รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 447,885,019 12,766,659 550,293,401 16,240,030
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 777,631,767 22,165,866 788,308,022 23,264,218
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
 ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
  กำหนดจ่ายภายในหน่ึงปี 217,850,070 6,209,668 95,947,000 2,831,548
 ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือทะเล 48,106,741 1,371,250 68,951,739 2,034,875
 เงินกู้ระยะยาว - สุทธิ 739,495,539 21,071,938 - -
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,005,452,350 28,652,856 164,898,739 4,866,423
รวมหน้ีสิน 1,783,084,117 50,818,722 953,206,761 28,130,641

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ทุนเรือนหุ้นท่ีออกและชำระแล้ว 1,039,520,600 35,308,137 1,039,520,600 35,308,137
 ส่วนเกินทุน
  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 411,429,745 16,134,500 411,429,745 16,134,500
  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นซ้ือคืน 172,445,812 4,818,466 172,445,812 4,818,466
  ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 103,711,800 2,841,271 123,965,882 3,396,149
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 120,183,371 6,077,761 86,324,046 5,958,100
 กำไรสะสม
  จัดสรรแล้ว
   สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 103,952,060 2,796,327 103,952,060 2,796,327
   สำรองตามกฎหมาย - บริษัทย่อย 496,020,000 13,673,730 467,720,000 12,833,524
   สำรองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 24,692,961 704,744 - -
  ยังไม่ได้จัดสรร 13,694,533,528 380,886,722 11,646,881,980 319,192,312
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 16,166,489,877 463,241,658 14,052,240,125 400,437,515
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 10,958,869 312,375 12,691,179 374,537
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,177,448,746 463,554,033 14,064,931,304 400,812,052

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,960,532,863 514,372,755 15,018,138,065 428,942,693

งบการเงิน (ต่อ) งบดลุรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 - หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้
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งบการเงิน (ต่อ) งบกำไรขาดทนุรวม สำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 

 
งบกำไรขาดทุนรวม

  31/12/2551 31/12/2550

    บาท เหรียญสรอ. บาท เหรียญสรอ.

รายได้
รายได้จากการเดินเรือ
 รายได้ค่าเช่าเรือ 8,337,105,438 251,051,326 6,969,502,482 201,001,001
 รายได้ค่าระวางเรือ 198,694,145 5,958,793 318,867,103 9,076,645
รวมรายได้จากการเดินเรือ 8,535,799,583 257,010,119 7,288,369,585 210,077,646
รายได้จากการให้บริการ 2,831,834 85,366 8,974,530 255,009
กำไรจากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - - 1,558,219,821 42,060,309
ดอกเบ้ียรับ 49,565,052 1,490,884 142,124,906 4,110,695
กำไรจากอัตราแลกเปล่ียน 61,130,752 - - 458,305
รายได้อ่ืน 319,174 9,436 1,222,118 34,749
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้น
 โดยบริษัทย่อย 10,167,494 305,337 34,126,828 980,524
รวมรายได้ 8,659,813,889 258,901,142 9,033,037,788 257,977,237
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการเดินเรือ
 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 1,855,744,943 55,858,913 1,758,125,442 50,637,340
 รายจ่ายท่าเรือ 32,696,621 1,025,651 54,026,838 1,548,707
 น้ำมันเช้ือเพลิง 37,805,454 1,113,029 60,213,076 1,708,429
รวมต้นทุนการเดินเรือ 1,926,247,018 57,997,593 1,872,365,356 53,894,476
ค่าเส่ือมราคา 1,085,164,801 30,626,121 1,824,365,929 49,711,374
ต้นทุนการให้บริการ 39,788,613 1,194,230 29,494,469 850,181
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 508,598,322 15,268,716 381,785,480 11,030,101
หน้ีสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 11,131,965 299,871 4,747,387 135,789
ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - - 241,969,452 7,073,000
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน - 923,998 175,167,588 -
รวมค่าใช้จ่าย 3,570,930,719 106,310,529 4,529,895,661 122,694,921
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 5,088,883,170 152,590,613 4,503,142,127 135,282,316
หัก : ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (130,644,868) (3,860,824) (126,755,592) (3,684,984)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 4,958,238,302 148,729,789 4,376,386,535 131,597,332
หัก : ภาษีเงินได้นิติบุคคล (21,374,441) (644,817) (215,570,735) (6,329,523)
กำไรสุทธิสำหรับปี 4,936,863,861 148,084,972 4,160,815,800 125,267,809

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,938,592,249 148,137,556 4,156,160,222 125,134,107
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 ของบริษัทย่อย (1,728,388) (52,584) 4,655,578 133,702
กำไรสุทธิสำหรับปี 4,936,863,861 148,084,972 4,160,815,800 125,267,809
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งบการเงิน (ต่อ) งบกำไรขาดทนุรวม (ตอ่) สำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 

 
งบกำไรขาดทุนรวม

  31/12/2551 31/12/2550

    บาท เหรียญสรอ. บาท เหรียญสรอ.

กำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,938,592,249 148,137,556 4,156,160,222 125,134,107
สำรองหุ้นทุนซ้ือคืน - โอนกลับ - - 414,918,176 10,323,444
สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ - - (51,952,060) (1,491,598)
สำรองตามกฎหมาย - บริษัทย่อย (28,300,000) (840,205) (43,100,000) (1,260,776)
สำรองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (24,692,961) (704,744) - -
ค่าเส่ือมราคาของส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ 20,258,004 554,985 20,313,507 556,506
เงินปันผลจ่าย (2,858,205,744) (85,453,182) (3,174,568,066) (91,992,460)

กำไรสะสม, ต้นปี 11,646,881,980 319,192,312 10,325,110,201 277,923,089
กำไรสะสม, ปลายปี 13,694,533,528 380,886,722 11,646,881,980 319,192,312

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4.75 0.14 4.01 0.12
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 ในการปรบัปรงุงบการเงนินัน้ ไดม้กีารพจิารณาถงึขอ้กำหนดตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นมาตรฐานการบญัชขีองไทย อยา่งไรกต็าม เนือ่งมา
จากความเปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัในการปรบัปรงุงบการเงนินี ้ การจดัทำงบการเงนิเหรยีญสรอ. นีอ้าจไมจ่ำเปน็ทีจ่ะตอ้งเปน็ไปตามมาตรฐาน
การบญัชไีทยแตอ่ยา่งใด ลกัษณะเฉพาะตวัทีส่ำคญัอยา่งหนึง่ในทีน่ีเ้กดิขึน้เนือ่งจากสนิทรพัย ์ หนีส้นิ และการคา้หลกัๆ ของบรษิทั พรเีชยีส 
ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดเ้กดิขึน้โดยใชเ้งนิเหรยีญสรอ. ในการซือ้ขาย แลว้จงึทำการแปลงคา่เปน็เงนิสกลุไทยบาท ตามความ
ตอ้งการของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จากทีไ่ดก้ลา่วมานีส้นิทรพัย ์ หนีส้นิ และรายการคา้เหลา่นีจ้งึมกีารปรบัปรงุใหมเ่ปน็เงนิเหรยีญ 
สรอ. โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรืออัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณที่ใช ้ ณ วันที่ทำการแปลงค่าเป็นเงินไทยบาท 
อยา่งไรกต็าม นโยบายนีอ้าจใชไ้มไ่ดก้บัการคา้ขายทีบ่นัทกึไวใ้นงบกำไรขาดทนุ เนือ่งจากจำเปน็จะตอ้งทำการหาอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีม่ี
การคา้ขายแตล่ะครัง้ ซึง่ในกรณนีีอ้ตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ถว่งนำ้หนกั (ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นของงบกำไรขาดทนุ) จงึถกูนำมาใชใ้นการแปลง
คา่แทน 
 จากความเปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัตามทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ เบเคอร ์ ทลิลี ่ คอรป์อเรท แอด็ไวเซอรี ่ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จำกัด (“บีทีซีเอเอส”) ได้หานโยบายที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นวิธีการปรับปรุงค่าที่เหมาะสมที่สุดในการแสดงมูลค่าและผลการดำเนินการ 
ของบรษิทัฯ 
 พงึตระหนกัวา่ความรบัผดิชอบของบทีซีเีอเอส จำกดั ในรายงานฉบบันีอ้ยูเ่พยีงการตรวจสอบและรบัรองการปรบัปรงุงบการเงนิใหม่
เปน็สกลุเงนิเหรยีญสรอ. ซึง่จดัทำขึน้โดยบรษิทัองิจากงบการเงนิประจำไตรมาส / สำหรบังวดครึง่ป ี/ สำหรบังวดประจำป ีสกลุไทยบาททีไ่ด้
รบัการสอบทาน / ตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ตามกฎหมายเทา่นัน้ ดงันัน้ ขอบเขตหนา้ทีจ่งึจำกดัอยูเ่พยีงการตรวจทาน
ความถกูตอ้งของการปรบัปรงุงบการเงนิใหมเ่ปน็สกลุเงนิเหรยีญสรอ. เทา่นัน้ โดยองิจากขอ้มลูทางบญัชทีีม่อียูแ่ลว้ในรปูสกลุเงนิไทยบาท 
 จากทีไ่ดก้ลา่วมานี ้นโยบายการปรบัปรงุงบดลุและงบกำไรขาดทนุของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี:้ 

งบดุล
 การแปลงคา่จากเงนิไทยบาทเปน็เงนิเหรยีญสรอ. ในรายการสว่นใหญใ่นงบดลุทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ / สอบทานแลว้ของบรษิทัฯ นัน้
จะใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีใ่นงบดลุ ในสว่นของสนิทรพัยจ์ะใชอ้ตัราซือ้ไทยบาท / เหรยีญสรอ. ในการแปลงคา่ สว่นหนีส้นิจะใชอ้ตัราขาย
ไทยบาท / เหรยีญสรอ. ในการแปลงคา่ อยา่งไรกต็าม นโยบายนีไ้มไ่ดใ้ชใ้นการแปลงคา่รายการบางรายการ เนือ่งจากบรษิทัฯ เหน็วา่การใช้
นโยบายในรูปแบบอื่นจะแสดงการปรับปรุงค่าในรูปสกุลเงินเหรียญสรอ. ได้ถูกต้องมากกว่า รายการต่างๆ ที่ใช้นโยบายในรูปแบบอื่นมีดัง 
ตอ่ไปนี ้
 • เงนิลงทนุทีเ่ปน็เงนิเหรยีญสรอ. นัน้ บรษิทัฯ จะใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีท่ำการลงทนุนัน้ในการแปลงคา่เปน็เงนิไทยบาท  

ดงันัน้ในการปรบัปรงุคา่ใหมจ่งึใชอ้ตัราแลกเปลีย่นดงักลา่วในการแปลงคา่กลบัเปน็เงนิเหรยีญสรอ. 

 • เรอืเดนิทะเล และคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอื (Drydock and Special Survey expenses) ตามกำหนดเวลานัน้ ได้
มกีารซือ้ขายกนัเปน็เงนิเหรยีญสรอ. แลว้จงึแปลงคา่เปน็เงนิไทยบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัซือ้ ดงันัน้ในการปรบัปรงุคา่
ใหมจ่งึใชอ้ตัราแลกเปลีย่นดงักลา่วในการแปลงคา่กลบัเปน็เงนิเหรยีญสรอ. 

  สนิทรพัยท์ีม่กีารซือ้ดว้ยเงนิไทยบาทนัน้จะถกูทำการแปลงคา่โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีซ่ือ้ในการแปลงคา่สนิทรพัยท์ีเ่ปน็
เงนิไทยบาทหลกัๆ เชน่ อาคารชดุและสว่นปรบัปรงุอาคารชดุ เปน็ตน้ อยา่งไรกต็าม สนิทรพัยท์ีม่กีารซือ้ดว้ยเงนิไทยบาทอืน่
ไดแ้ก ่อปุกรณส์ำนกังาน สว่นปรบัปรงุสญัญาเชา่ ยานพาหนะ สว่นตกแตง่และอปุกรณส์ำนกังาน และงานระหวา่งกอ่สรา้ง ใช้
อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีง่บดลุ  

  โปรดตระหนกัวา่รายการใดๆ ทีม่อียูใ่นบญัชกีอ่นเดอืนกรกฎาคม 2540 นัน้ เชน่ อาคารชดุและสว่นปรบัปรงุอาคารชดุจะถกู
แปลงคา่ดว้ยอตัราแลกเปลีย่นไทยบาท / เหรยีญสรอ. ที ่25.5 เนือ่งจากการลดคา่เงนิบาทไดเ้ริม่เกดิขึน้ในเดอืนกรกฎาคม 2540 
ในชว่งกอ่นทีจ่ะมกีารลดคา่เงนิบาทนัน้ อตัราแลกเปลีย่นไทยบาท / เหรยีญสรอ. จะคอ่นขา้งคงทีอ่ยูท่ีม่ลูคา่ 25.5 บาท / 1 
เหรยีญสรอ. 

นโยบายที่ใช้ในการปรับปรุงงบการเงินสกุลไทยบาทเป็นสกุลเงิน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (“เหรียญสรอ.”)
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  คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยท์ีซ่ือ้ดว้ยเงนิเหรยีญสรอ. จะมกีารปรบัปรงุคา่โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีไ่ดม้าของสนิทรพัยด์งั
กล่าว อย่างไรก็ตาม ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีการซื้อด้วยเงินไทยบาทนั้น บริษัทฯ จะทำการแปลงค่าโดยใช้อัตราแลก
เปลีย่น ณ วนัทีง่บดลุ ตามทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีซ่ือ้ถกูใชใ้นการแปลงคา่เสือ่มราคาสนิทรพัยท์ีเ่ปน็
เงนิไทยบาทหลกัๆ  

 • เงนิลว่งหนา้คา่จา้งตอ่เรอื สว่นใหญอ่ยูใ่นรปูเงนิเหรยีญสรอ. แลว้จงึแปลงคา่เปน็เงนิไทยบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที่
จา่ยเงนิ ดงันัน้ในการปรบัปรงุคา่ใหม ่จงึใชอ้ตัราแลกเปลีย่นดงักลา่วในการแปลงคา่กลบัเปน็เงนิเหรยีญสรอ. 

 • ลกูหนีแ้ละเจา้หนีก้ารคา้ และรายไดร้บัลว่งหนา้ ไดม้กีารซือ้ขายกนัเปน็เงนิเหรยีญสรอ. แลว้จงึแปลงคา่เปน็เงนิไทยบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีง่บดลุ ดงันัน้ในการปรบัปรงุคา่ใหมจ่งึใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีง่บดลุในการแปลงคา่กลบัเปน็เงนิ
เหรยีญสรอ. 

 • ลกัษณะของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ โดยมากจะมกีารหมนุเวยีนอยา่งมาก ดงันัน้การแปลงคา่รายการบญัชดีงักลา่วจงึ
ใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีง่บดลุ 

 • สินทรัพย์อื่นๆ มีการซื้อขายกันเป็นเงินเหรียญสรอ. แล้วจึงแปลงค่าเป็นเงินไทยบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่งบดุล  
ดงันัน้ในการปรบัปรงุคา่ใหมจ่งึใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีง่บดลุในการแปลงคา่กลบัเปน็เงนิเหรยีญสรอ. 

 • คา่ธรรมเนยีมการกูเ้งนิรอตดัจา่ยในป ี2550 รายการดงักลา่วไดแ้ปลงคา่เปน็เงนิไทยบาทเชน่เดยีวกบัสนิทรพัยอ์ืน่  

  ขณะที่ในป ี2551 ทางบริษัทได้มีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนของรายการดังกล่าวใหม ่ เนื่องจากค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวจ่ายชำระเป็นเงินเหรียญสรอ. แล้วจึงแปลงค่าเป็นเงินไทยบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยของเดือนที่รายการ 
ดังกล่าวเกิดขึ้น ดังนั้นทางบริษัทเห็นว่าควรทำการปรับปรุงค่าใหม่โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวในการแปลงค่ากลับเป็นเงิน
เหรยีญสรอ. 

  อยา่งไรกต็าม ผลตา่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้นการแปลงคา่รายการนีใ้นป ี2550 มเีปน็จำนวนเพยีงเลก็
น้อยและไม่มีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับยอดรวมของสินทรัพย์ของบริษัท จึงมิได้มีการปรับปรุงรายการย้อนหลังสำหรับการ
เปลีย่นแปลงนีแ้ตอ่ยา่งใด   

 • เงนิกูย้มืจากธนาคาร และดอกเบีย้คา้งจา่ย สว่นใหญอ่ยูใ่นรปูเงนิเหรยีญสรอ. แลว้จงึแปลงคา่เปน็เงนิไทยบาทโดยใชอ้ตัราแลก
เปลีย่น ณ วนัทีง่บดลุ ดงันัน้ในการปรบัปรงุคา่ใหมจ่งึใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีง่บดลุในการแปลงคา่กลบัเปน็เงนิเหรยีญสรอ.  

 • ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสะสมของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะทำการแปลงค่าเป็นเงินไทยบาทโดยใช้อัตราแลก
เปลีย่น ณ วนัทีง่บดลุ ดงันัน้ในการปรบัปรงุคา่ใหมจ่งึใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีง่บดลุ 

 • ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยหลักๆ แล้วจะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงิน
ไทยบาททีถ่กูปรบัปรงุคา่ใหมใ่หเ้ปน็สกลุเงนิเหรยีญสรอ. โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีแ่ตกตา่งกนั กอ่ใหเ้กดิความไมส่มดลุขึน้ใน
งบดุล กรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินเหรียญสรอ. เนื่องจากเราทำการปรับปรุงค่าจากสกุลเงิน
ไทยบาทกลบัไปสูม่ลูคา่ดัง้เดมิในรปูเงนิเหรยีญสรอ. จงึเปน็ทีเ่ขา้ใจไดว้า่ผลสะสมในรปูเงนิเหรยีญสรอ. ของการปรบัปรงุทีเ่กดิ
จากการแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศนัน้ ไมไ่ดห้มายถงึการปรบัปรงุทีเ่กดิจากการแปลงคา่เปน็เงนิไทยบาท 

 • ทนุเรอืนหุน้ และสำรอง จะทำการปรบัปรงุคา่โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงในรายการ สำหรบัรายการ
เพิม่หรอืลดทนุนัน้จะทำการปรบัปรงุคา่โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นถัว่เฉลีย่ของเดอืนทีร่ายการดงักลา่วเกดิขึน้ 
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งบกำไรขาดทุน
 รายการสว่นใหญใ่นงบกำไรขาดทนุทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ / สอบทานแลว้ของบรษิทัฯ นัน้เปน็เงนิเหรยีญสรอ. แลว้ถกูแปลงคา่เปน็เงนิ
ไทยบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ ขณะนัน้1 เพือ่ใหก้ารปรบัปรงุคา่ใหมใ่นการคา้ขายแตล่ะรายการนีถ้กูตอ้งสมบรูณจ์ำเปน็จะตอ้งทำการหา
อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีม่กีารคา้ขายแตล่ะครัง้ นโยบายดงักลา่วอยูน่อกเหนอืจากขอบเขตการตรวจทานของบทีซีเีอเอส รายการเหลา่นีไ้ดม้ี
การแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายเดือน2 ภายในช่วงระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่ง         
(หากรายได ้ ค่าใช้จ่าย และอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างคงที่) อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวน่าจะประมาณอัตราแลกเปลี่ยนในอดีตสำหรับการค้า
แตล่ะรายการได ้อนึง่ นโยบายนีไ้มไ่ดใ้ชใ้นการแปลงคา่รายการบางรายการ เนือ่งจากบรษิทัฯ เหน็วา่การใชน้โยบายในรปูแบบอืน่จะแสดงการ
ปรบัปรงุคา่ในรปูสกลุเงนิเหรยีญสรอ. ไดถ้กูตอ้งยิง่ขึน้ รายการตา่งๆ ทีใ่ชน้โยบายในรปูแบบอืน่มดีงัตอ่ไปนี ้
 • ในทำนองเดียวกับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมในงบดุล การแปลงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ซื้อด้วยเงินเหรียญสรอ. จะใช้

อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีไ่ดม้าของสนิทรพัยด์งักลา่ว มใิชอ่ตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัรายเดอืน อยา่งไรกต็าม ตามที่
ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในส่วนของงบดุล นโยบายการแปลงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เป็นเงินไทยบาทนั้น อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วนัทีไ่ดม้าของสนิทรพัยจ์งึถกูนำมาใชใ้นสว่นของสนิทรพัยห์ลกัทีเ่ปน็เงนิไทยบาท อยา่งไรกต็าม สนิทรพัยท์ีเ่ปน็เงนิบาทอืน่
เชน่ ยานพาหนะ สว่นตกแตง่ และอปุกรณส์ำนกังาน เปน็ตน้ จะถกูแปลงคา่ดว้ยอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัรายเดอืน 

 • กำไร / ขาดทนุจากการขายสนิทรพัยถ์าวรจะถกูแปลงคา่ดว้ยอตัราแลกเปลีย่นไทยบาท / เหรยีญสรอ. ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีข่าย 
สนิทรพัยท์ัง้ทีเ่ปน็เงนิไทยบาทและเงนิเหรยีญสรอ. 

 • กำไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นในงบกำไรขาดทนุในรปูสกลุเงนิเหรยีญสรอ. เกดิขึน้จากรายการเกีย่วกบัเงนิสนิทรพัยถ์าวร
ย่อยๆ รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียน ที่อยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาท โดยมูลค่าของรายการเหล่านี้ในรูปเงินเหรียญสรอ.  
ได้เปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่าในไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากความซับซ้อนในการได้มาซึ่งตัวเลขโดยละเอียดในแต่ละรายการ  
จงึถอืวา่รายการเหลา่นีไ้มม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดชว่งระยะเวลางบการเงนิ นัน่คอืตัง้แตไ่ตรมาสทีผ่า่นมา  

 • เงนิปนัผลทีจ่า่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้จะทำการปรบัปรงุคา่โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นถัว่เฉลีย่ของเดอืนทีเ่กดิรายการ  

 • กำไรสะสมตน้ปไีดถ้กูปรบัปรงุคา่ดว้ยอตัราแลกเปลีย่นไทยบาท / เหรยีญสรอ. ทีแ่ทจ้รงิ ณ ชว่งเวลาทีม่กีารบนัทกึกำไรสะสม 














1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศทีใ่ชเ้ปน็อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ประจำเดอืนทีไ่ดจ้ากธนาคารแหง่ประเทศไทยหนึง่เดอืนกอ่นหนา้นี ้ เชน่ อตัราแลกเปลีย่น

ไทยบาท / เหรยีญสรอ. โดยเฉลีย่ของเดอืนเมษายนจะถกูนำไปใชเ้ปน็เกณฑก์ารคำนวณตวัเลขในเดอืนพฤษภาคม 
2 อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ถว่งนำ้หนกั คำนวณจากอตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ตอ่เดอืนของธนาคารแหง่ประเทศไทย ถกูถวัเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัดว้ยจำนวนวนัทำการของ

เรอืเดนิทะเลของบรษิทัฯ ในแตล่ะเดอืน 
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สรุปความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย (Thai GAAP) และมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศ (IFRS)

 มาตรฐานการบญัชไีทยมขีอ้แตกตา่งอยา่งมากในบางเรือ่งเมือ่เทยีบกบัมาตรฐานการบญัชรีะหวา่งประเทศ ซึง่จะไดก้ลา่วถงึขอ้แตกตา่ง
ที่เห็นชัดเจนโดยย่อต่อไป องค์กรที่มีอำนาจประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีทั้งของไทย และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศยังคงมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องอันอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญช ี ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการเปรียบเทียบใน
อนาคตดงัเชน่ขอ้สรปุทีจ่ะกลา่วถงึตอ่ไป ซึง่ขอ้สรปุนี ้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึขอ้แตกตา่งทัง้หมดทีม่อียูแ่ละทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตของมาตรฐานการ
บญัชไีทยและมาตรฐานการบญัชรีะหวา่งประเทศ ทัง้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืธรุกจิในอตุสาหกรรมเดยีวกนัและ
ไมม่กีารแสดงผลกระทบเปน็ตวัเลขจากความแตกตา่งนี ้ 
 บรษิทัฯ ไมส่ามารถใหค้วามเชือ่มัน่ไดว้า่ บทสรปุนีจ้ะแสดงขอ้แตกตา่งอนัเปน็สาระสำคญัโดยครบถว้นสมบรูณ ์ ระหวา่งมาตรฐาน
การบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่อาจกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยทั่วไปมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศจะ
เขม้งวดและมขีอบเขตกวา้งกวา่มาตรฐานการบญัชไีทยในเรือ่งการรบัรูแ้ละการวดัมลูคา่ของรายการ การจดัประเภทรายการทางบญัชแีละการ
เปดิเผยขอ้มลู ในขอ้สรปุนี ้บรษิทัฯ ไมไ่ดน้ำเสนอขอ้แตกตา่งในการเปดิเผยขอ้มลู การแสดงรายการในงบการเงนิ หรอืการจดัประเภทรายการ
ในงบการเงนิทีอ่าจจะกระทบตอ่แนวทางปฏบิตัขิองรายการและเหตกุารณต์า่งๆ ทีส่ะทอ้นอยูใ่นงบการเงนิ หรอืหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ของบรษิทัฯ 
 ทีจ่ะกลา่วถงึตอ่ไปนีค้อืขอ้สรปุทัว่ไปของความแตกตา่งทีส่ำคญัระหวา่งมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยและมาตรฐาน
การบญัชรีะหวา่งประเทศ (IFRS) ในเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

ต้นทุนในการออกตราสารหนี้
 ยงัไมม่มีาตรฐานการบญัชไีทยรองรบัเรือ่งนี ้
 มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ กำหนดให้มีการตั้งพักต้นทุนของการออกตราสารหนี้และตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
ของตราสารหนีน้ัน้ตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ  

การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
 ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยรองรับการบัญชีสำหรับภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี โดยทั่วไปกิจการจะบันทึก
สำรองภาษเีงนิไดท้ีต่อ้งจา่ยในงวดนัน้ซึง่คำนวณตามประมวลรษัฎากรของประเทศไทย 
 ภายใต ้IAS ฉบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได ้ กำหนดใหก้จิการรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี หรอืหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดั
บัญช ี สำหรับผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกคำนวณตามอัตราภาษีที่
กำหนดโดยกฎหมายภาษีอากร สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกบันทึก ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะมีกำไรทางภาษี
เพยีงพอตอ่การนำจำนวนผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษนีัน้มาใชป้ระโยชนไ์ดใ้นงวดอนาคต 

การบัญชีสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
 มาตรฐานการบัญชีไทยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงการเกษียณ
และผลประโยชนท์ีไ่ดห้ลงัเกษยีณในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ เงนิสบทบกองทนุสำรองเลีย้งชพีในสว่นของบรษิทัฯ ไดถ้กูบนัทกึเมือ่เกดิขึน้จรงิ 
 ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ผลประโยชน์ของพนักงานได้ถูกบันทึกตาม IAS ฉบับที ่ 19 เรื่อง การบัญชีสำหรับผล
ประโยชน์ของพนักงาน นอกเหนือจากข้อแตกต่างเรื่องการรับรู้ต้นทุน การเปิดเผยข้อมูลในส่วนของเงินบำนาญพนักงาน ตามมาตรฐานการ
บญัชรีะหวา่งประเทศจะละเอยีดกวา่มาตรฐานการบญัชไีทยในปจัจบุนั 
 IAS ฉบบัที ่19 กำหนดใหใ้ชเ้กณฑค์ณติศาสตรส์ถติ ิ(actuarial method) ในการคำนวณหาตน้ทนุของเงนิบำนาญพนกังานเพือ่ทีจ่ะ
รบัรูก้ำไรหรอืขาดทนุคา้งรบัคา้งจา่ยในอนาคต (ในสว่นทีเ่กนิกวา่ระดบัทีก่ำหนดไว)้ ทีม่ผีลมาจากการเปลีย่นแปลงในสมมตฐิานหรอืเหตกุารณ์
ทีเ่กดิขึน้จรงิทีต่า่งไปจากสมมตฐิาน IAS ฉบบัที ่19 ยงัไดก้ลา่วถงึการตดัจำหนา่ยในอนาคตของตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของผล
ประโยชนต์ามแผน เชน่เดยีวกบัภาระผกูพนัในชว่งทีม่กีารเปลีย่นแปลงและยงักำหนดใหต้อ้งเปดิเผยสว่นประกอบของตน้ทนุเงนิบำนาญทีเ่กดิ
ขึน้ในงวดและสถานะของกองทนุเงนิบำนาญ  
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 IAS ฉบบัที ่19 ครอบคลมุถงึผลประโยชนห์ลงัเกษยีณของพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนัชวีติ นอกเหนอืไปจากทีร่ะบใุนกองทนุ
บำนาญหรอืผลประโยชนห์ลงัเกษยีณอายอุืน่ ซึง่รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลและผลประโยชนด์า้นสวสัดกิาร ทีน่ายจา้งพงึมตีอ่พนกังานปจัจบุนัและ
ผูเ้คยเปน็พนกังาน ในดา้นของตน้ทนุของประโยชนท์ีพ่นกังานจะไดร้บัหลงัจากเกษยีณอายไุปแลว้ ควรทีจ่ะตอ้งถกูบนัทกึตลอดอายกุารทำงาน
ของพนกังานคนนัน้ โดยใชส้มมตฐิานทีอ่งิจากขอ้เทจ็จรงิ ในการประมาณตน้ทนุของผลประโยชนด์า้นคา่รกัษาพยาบาลและมลูคา่ปจัจบุนั ภาย
ใต ้ IAS ฉบบัที ่19 กจิการตอ้งแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัแผนงาน พนกังานทีอ่ยูใ่นกลุม่ทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน ์ ชนดิของประโยชนท์ีจ่ดัไวใ้ห ้
นโยบายการบรหิาร กองทนุ ตน้ทนุทีเ่กดิขึน้ในงวด ชนดิของสนิทรพัยท์ีถ่อืและผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้เปน็ตน้ 

สำรองตามกฎหมาย
 บรษิทัมหาชนจำกดัในประเทศไทย ตอ้งจดัสรรเงนิสว่นหนึง่ไวเ้ปน็ทนุสำรองตามกฎหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกำไรสทุธปิระจำ
ป ีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมาจากปกีอ่นๆ จนกวา่ทนุสำรองนีม้จีำนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน สำรองตามกฎหมายนีไ้ม่
สามารถนำไปแจกจ่ายได้จนกว่าจะมีการเลิกกิจการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นเงินสำรองทั่วไป ซึ่งสำรองทั่วไปนี้
สามารถนำมาจา่ยเปน็เงนิปนัผลได ้
 มาตรฐานการบญัชรีะหวา่งประเทศ ไมไ่ดร้ะบถุงึการจดัสรรสำรองดงักลา่วหรอืกำไรสะสม 

สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน
 มาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที ่30 เรือ่งผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ไมม่กีารพดูถงึเรือ่ง
สกลุเงนิทีใ่ชใ้นการดำเนนิงาน อยา่งไรกต็าม โดยทัว่ไปบรษิทัไทยจะบนัทกึรายการและรายงานงบการเงนิดว้ยสกลุเงนิบาท 
 ภายใต ้IAS ฉบบัที ่21 เรือ่ง การแปลงคา่สกลุเงนิตราตา่งประเทศ สนิทรพัย ์หนีส้นิและผลการดำเนนิงานของกจิการ จะรบัรูโ้ดยใช้
สกลุเงนิทีใ่ชใ้นการดำเนนิงาน สกลุทีใ่ชใ้นการดำเนนิงานของกจิการเปน็สกลุเงนิทีใ่ชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิหลกัทีก่จิการดำเนนิงานอยู ่
ซึง่โดยปกตเิปน็สกลุเงนิหลกัทีก่อ่ใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัและจา่ยทีส่ำคญั 

ไม่มีการแสดงผลกระทบที่เป็นตัวเงินระหว่างข้อแตกต่างของทั้งสองมาตรฐานการบัญชี
 บรษิทัฯ ไมไ่ดแ้สดงผลกระทบของขอ้แตกตา่งระหวา่งมาตรฐานการบญัชทีัง้สองในรปูของจำนวนตวัเลข ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไมอ่าจใหค้วาม
เชือ่มัน่ไดว้า่ผลการดำเนนิงานและสว่นของเจา้ของทีบ่นัทกึตามมาตรฐานการบญัชไีทยจะไมม่ขีอ้แตกตา่งหากบรษิทัฯ ไดน้ำมาตรฐานการบญัชี
ระหวา่งประเทศมาใช ้
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 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมกีารทำรายการทีม่สีาระสำคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัตอ่ไปนี ้

1. สัญญาเช่าสำนักงานระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด
 ความเกีย่วโยงกนั 
 บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสำนักงานและบริการอ่ืนๆ กับบริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด ซ่ึงมีนางสาวนิชิต้า ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ 
เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เนื่องจากนางสาวนิชิต้า ชาห์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด และนายกิริต ชาห์ 
ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียเน่ืองจากเป็นกรรมการของบริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด
 ความสำคญัของการทำรายการ 
 สญัญาเชา่สำนกังานมคีวามจำเปน็ตอ่การดำเนนิงานของบรษิทัฯ 
 ความเปน็ธรรมของการกำหนดราคาและเงือ่นไข 
 สำหรบัป ี2551 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยคา่เชา่และคา่บรกิารอืน่ๆ เปน็จำนวนเงนิรวม 2.16 ลา้นบาท (ป ี2550: 2.69 ลา้นบาท) คดิเปน็รอ้ยละ
0.01 (ป ี2550: รอ้ยละ 0.02) ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิโดยบรษิทัฯ ไดท้ำสญัญาเชา่สำนกังานและบรกิารในอตัรา 210 บาทตอ่ตารางเมตร
ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราเช่าที่เท่ากันกับที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าสำนักงานและบริการกับบุคคลภายนอกในชั้นอื่นที่ใกล้เคียงกันในอาคาร
สำนกังานเดยีวกนัทีอ่ตัรา 210 บาท ตอ่ตารางเมตรตอ่เดอืน 
 แนวโนม้การทำรายการในอนาคต 
 สำนกังานมคีวามจำเปน็ตอ่การดำเนนิงานของบรษิทัฯ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึตอ่สญัญาเชา่สำนกังานและบรกิารในป ี2552 ในอตัราคา่
เชา่อตัราเดยีวกนั (หรอืทีใ่หผ้ลประโยชนท์ีม่ากกวา่) กบัป ี2551 

2. ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด และบริษัท จีพี แอร์เซอร์วิส จำกัด
 ความเกีย่วโยงกนั 
 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดซ้ือ้ตัว๋เครือ่งบนิจาก บรษิทั แอมบกิา้ ทวัร ์ เอเยนซี ่ จำกดั และบรษิทั จพี ี แอรเ์ซอรว์สิ จำกดั ซึง่มี
นางสาวนชิติา้ ชาห ์ ในฐานะกรรมการของบรษิทัฯ เปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรง เนือ่งจากนางสาวนชิติา้ ชาห ์ เปน็กรรมการและผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัดงักลา่ว 
 ความสำคญัของการทำรายการ 
 โดยปกตกิารดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตัว๋เครือ่งบนิมคีวามจำเปน็ตามสญัญาวา่จา้งลกูเรอื เนือ่งจากบรษิทัฯตอ้งจดัหา
ตัว๋เครือ่งบนิเพือ่รบัสง่ลกูเรอืไปทำงานบนเรอื และเดนิทางกลบัจากเรอืทีท่า่เทยีบเรอืตา่งๆ ทัว่โลก เมือ่สญัญาวา่จา้งสิน้สดุลง บรษิทั แอมบกิา้ 
ทวัร ์ เอเยนซี ่ จำกดั และบรษิทั จพี ี แอรเ์ซอรว์สิ จำกดั ไดถ้กูเลอืกใหม้าบรกิารในเรือ่งนี ้ โดยพจิารณาจากความสามารถในการแขง่ขนัทาง
ดา้นราคาและบรกิาร การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็กวา่และมปีระสทิธภิาพมากกวา่ รวมทัง้มสีำนกังานอยูใ่กลก้บับรษิทัฯ ซึง่ทำใหไ้มม่ปีญัหาในการ
รบัสง่ตัว๋เครือ่งบนิในกรณเีรง่ดว่น 
 ความเปน็ธรรมของการกำหนดราคาและเงือ่นไข 
 สำหรบัป ี2551 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยซือ้ตัว๋เครือ่งบนิจาก 2 บรษิทัดงักลา่วจำนวน 15.80 ลา้นบาท (ป ี2550: 16.06 ลา้นบาท) หรอื
เทา่กบัรอ้ยละ 0.10 (ป ี2550: รอ้ยละ 0.11) ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ
 แนวโนม้การทำรายการในอนาคต 
 สำหรบัป ี2552 มคีวามเปน็ไปไดว้า่ มลูคา่การซือ้ตัว๋เครือ่งบนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะมจีำนวนนอ้ยกวา่ป ี2551 อนัเนือ่งมา
จากสภาวะเศรษฐกจิทีต่กตำ่และเปน็ผลใหร้าคาตัว๋เครือ่งบนิมรีาคาลดลง อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ ไดท้ำการเปรยีบเทยีบดา้นราคาและมาตรฐาน
ของการให้บริการของผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินรายอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมทั้ง บริษัท แอมบิก้า ทัวร ์ เอเยนซี ่ จำกัด และบริษัท จีพ ี 
แอร์เซอร์วิส จำกัด ในกรณีที่ราคาตั๋วเครื่องบินและมาตรฐานการให้บริการที่เสนอโดยผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินไม่ได้เป็นไปตามราคาตลาดโดย
ทัว่ไป หรอืเงือ่นไขตา่งๆ ไมไ่ดเ้ปน็ไปเพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะพจิารณาเลอืกซือ้จากบรษิทัจดัหาตัว๋เครือ่งบนิอืน่แทน 


รายการที่เกี่ยวโยงกัน
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3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากกลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด
 ความเกีย่วโยงกนั 
 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยคา่บำรงุรกัษาระบบเครือ่งปรบัอากาศและคา่บรกิารอืน่ๆ ในสว่นสำนกังาน และหอ้งพกัอาศยัสำหรบั
พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ใหแ้กบ่รษิทั แมก็ซว์นิ เอน็จเินยีริง่ จำกดั และบรษิทัฯ ไดจ้า่ยคา่บรหิารจดัการหอ้งพกัและคา่บรกิารอืน่ๆ 
สำหรบัพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ใหแ้กบ่รษิทั แมกซว์นิ บลิเดอรส์ จำกดั ซึง่เปน็รายการเกีย่วโยงกนัโดยมนีางสาวนชิติา้ ชาห ์ใน
ฐานะกรรมการของบรษิทัฯ เปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรง เนือ่งจากนางสาวนชิติา้ ชาห ์เปน็กรรมการและผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั แมก็ซว์นิ เอน็จเินยีริง่
จำกดั นายคชูร ู คาล ี วาเดยี และนายกริติ ชาห ์ ในฐานะกรรมการของบรษิทัฯ เปน็กรรมการของบรษิทั แมกซว์นิ บลิเดอรส์ จำกดั และ
นางสาวนชิติา้ ชาห ์เปน็ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แมกซว์นิ บลิเดอรส์ จำกดั 
 ความสำคญัของการทำรายการ 
 การบำรงุรกัษาระบบเครือ่งปรบัอากาศสำหรบัสำนกังานของบรษิทัฯ และหอ้งพกัอาศยั รวมถงึการบรหิารจดัการ หอ้งพกันัน้มคีวาม
จำเปน็สำหรบัการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เนือ่งจากเปน็หอ้งพกัอาศยัสำหรบัพนกังานชาวตา่งชาตขิองบรษิทัฯ และถอืเปน็ทรพัยส์นิของบรษิทั
ยอ่ย โดยบรษิทั แมก็ซว์นิ เอน็จเินยีริง่ จำกดั และบรษิทั แมกซว์นิ บลิเดอรส์ จำกดั ถกูเลอืกใหม้าดำเนนิการในเรือ่งนี ้โดยราคาและการให้
บรกิารตา่งๆ เปน็ไปตามการแขง่ขนัโดยทัว่ไป 
 ความเปน็ธรรมของการกำหนดราคาและเงือ่นไข 
 สำหรับป ี2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ สำหรับสำนักงานบริษัทฯ บริษัทย่อย และที่
คอนโดมิเนียมของบริษัทย่อยรวมถึงค่าบริหารจัดการห้องพัก จำนวน 1.75 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
จำนวน 2.46 ลา้นบาท โดยรวมจำนวนทัง้สิน้ 4.21 ลา้นบาท (ป ี2550: 4.63 ลา้นบาท) คดิเปน็รอ้ยละ 0.03 (ป ี2550: รอ้ยละ 0.03) ของ
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ
 แนวโนม้การทำรายการในอนาคต 
 สำหรับป ี2552 บริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ และค่าใช้จ่ายในการซื้อและติดตั้งเครื่อง 
ปรบัอากาศ กบับรษิทั แมก็ซว์นิ เอน็จเินยีริง่ จำกดั และคา่บรหิารจดัการหอ้งพกักบับรษิทั แมกซว์นิ บลิเดอรส์ จำกดั อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ 
ได้ทำการเปรียบเทียบด้านราคา และมาตรฐานของการให้บริการ ในกรณีที่ราคาและมาตรฐานการให้บริการไม่ได้เป็นไปตามการแข่งขันโดย
ทัว่ไป หรอืไมไ่ดเ้ปน็ไปเพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะพจิารณาเปลีย่นผูใ้หบ้รกิาร 

4. ค่าเบี้ยประกันภัยจากกลุ่มบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัท

ประกันภัย 
 ความเกีย่วโยงกนั 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับพนักงานชาวต่างชาติของบริษัทฯ และเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินของ 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ใหแ้กบ่รษิทั อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์ อนิชวัรร์นัซ ์ โบรกเกอรส์ จำกดั และบรษิทัฯ ไดจ้า่ยคา่เบีย้ประกนัชวีติ สำหรบั
พนกังานของบรษิทัฯ ใหแ้กบ่รษิทั อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์ไลฟ ์อนิชวัรร์นัซ ์โบรกเกอรส์ จำกดั ซึง่เปน็รายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยมนีางสาวนชิติา้ 
ชาห ์ซึง่เปน็กรรมการของบรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธเ์ปน็พีน่อ้งกบันางสาวสมหิรา ชาห ์ในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์อนิชวัร์
รนัซ ์โบรกเกอรส์ จำกดั และบรษิทั อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์ไลฟ ์อนิชวัรร์นัซ ์โบรกเกอรส์ จำกดั 
 ความสำคญัของการทำรายการ 
 การประกันชีวิตและสุขภาพและการประกันภัยรถยนต ์ เป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการประกัน
ทรพัยส์นิ มคีวามจำเปน็ตอ่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย บรษิทั อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์ อนิชวัรร์นัซ ์ โบรกเกอรส์ จำกดั และบรษิทั  
อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์ ไลฟ ์ อนิชวัรร์นัซ ์ โบรกเกอรส์ จำกดั ไดถ้กูเลอืกมาใหบ้รกิารในเรือ่งนี ้ โดยพจิารณาจากความสามารถในการแขง่ขนั
ดา้นราคาและบรกิาร หลงัจากผา่นการเปรยีบเทยีบราคาและบรกิารจากตวัแทนประกนัภยัอืน่ๆในตลาด 
 ความเปน็ธรรมของการกำหนดราคาและเงือ่นไข 
 สำหรบัป ี2551 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยคา่เบีย้ประกนัภยัประเภทตา่งๆ ใหก้บั 2 บรษิทัดงักลา่วจำนวนรวม 1.94 ลา้นบาท  
(ป ี2550: ไมม่)ี คดิเปน็รอ้ยละ 0.01 (ป ี2550: ไมม่)ี ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ
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 แนวโนม้การทำรายการในอนาคต 
 สำหรบัป ี2552 บรษิทัฯ ยงัคงมคีา่ใชจ้า่ยในการทำประกนัภยัประเภทตา่งๆ กบับรษิทั อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์อนิชวัรร์นัซ ์โบรกเกอรส์
จำกดั และบรษิทั อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์ ไลฟ ์ อนิชวัรร์นัซ ์ โบรกเกอรส์ จำกดั อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ ไดท้ำการเปรยีบเทยีบดา้นราคาและ
เงือ่นไขตา่งๆ ซึง่เปน็ไปตามการแขง่ขนัโดยทัว่ไปและเปน็ผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ 

 อนึง่ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจสอบรายการทีเ่กีย่วโยงกนัขา้งตน้และไดร้ายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบโดยมกีารพจิารณาและ
สอบทานรายการดงักลา่วในทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่1/2552 เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2552 และไดร้ายงานรายการดงักลา่วตอ่
คณะกรรมการบรษิทัฯ ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2552 ซึง่ไดม้กีารสอบทานรายการดงักลา่วจากความเหน็และรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็วา่บรษิทัฯ มกีฎขอ้บงัคบัและนโยบายปอ้งกนัการทำรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชนอ์ยา่งเพยีงพอ โดยรายการระหวา่งกนัทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษิทัฯขา้งตน้ เปน็ไปตามมาตรฐานทางการ
คา้ทัว่ไป โดยยดึถอืราคาตลาดเปน็สำคญัและเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ และมกีารเปดิเผยอยา่งเพยีงพอแลว้ในงบการเงนิ และรายงาน
ประจำปขีองบรษิทัฯ 
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  1.1 ช่ือ สถานท่ีต้ัง สำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจของบริษัทฯ 6
  1.2 ช่ือ สถานท่ีต้ัง สำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจของนิติบุคคลท่ีบริษัทฯ 
   ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 7 - 9
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 2. ข้อมูลทางการเงิน
  2.1 ข้อมูลจากงบการเงินโดยสรุป 2 - 3
  2.2 อัตราส่วนทางการเงินท่ีสำคัญ 2 - 3

 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
  3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป 10 - 16
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  3.3 สรุปการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญของลักษณะการประกอบธุรกิจ 22 - 29

 4. ปัจจัยความเส่ียง 61 - 64

 5. โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ 
  5.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 65
  5.2 การจัดการ 
   - โครงสร้างการจัดการ 66 - 68
   - การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 33, 66
   - กรรมการอิสระ - นิยามของกรรมการอิสระ 41 - 42
   - ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 34, 37 - 40
   - การกำกับดูแลกิจการ 30 - 32, 33 - 46
   - การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 47
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   - รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 50 - 60
  5.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 65 

 6. รายการระหว่างกัน 
  6.1 การเปิดเผยรายการระหว่างกัน 163 - 165
  6.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ 163 - 165
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ดัชนีแสดงรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2
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 s	นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

 บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จำกดั  
 ชัน้ 4 และ 7 เลขที ่62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท ์ : 66-2 229-2800  โทรสาร : 66-2 359-1259 ศนูยบ์รกิารขอ้มลู : 66-2 229-2888 
 E-mail : contact.tsd@set.or.th    
 Website : http://www.tsd.co.th   

 ฝา่ยนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์- สว่นบรกิารผูอ้อกหลกัทรพัย ์1 
 อาคารสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ ชัน้ 2 
 2/7 หมูท่ี ่4 (โครงการนอรธ์ปารค์) ถนนวภิาวดรีงัสติ กม. 27 แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 
 โทรศพัท ์ : 66-2 596-9000  โทรสาร : 66-2 832-4994-6 


 s	ธนาคารหลัก 

 ธนาคารกรงุไทย จำกดั (มหาชน) 
 เลขที ่10 ถนนสขุมุวทิ  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรงุเทพฯ 10110 
 โทรศพัท ์ : 66-2 208-7000, 8000  โทรสาร : 66-2 255-9391-3 
 Website : http://www.ktb.co.th 

 s	ผู้สอบบัญช ี

 บรษิทั สำนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จำกดั  
 ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110  
 (ตรงขา้มสวนเบญจกติ ิ/ เยือ้งศนูยป์ระชมุแหง่ชาตสิริกิติิ)์ 
 ตู ้ป.ณ. 1047, กรงุเทพฯ 10501 ประเทศไทย 
 โทรศพัท ์ : 66-2 264-0777, 66-2 661-9190  โทรสาร : 66-2 264-0789-90   
 E-mail : ErnstYoung.Thailand@th.ey.com 
 Website : http://www.ey.com/th 

บุคคลอ้างอิง
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
ชั้น 7 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 66-2 696-8800, 66-2 696-8820   โทรสาร : 66-2 236-7654, 633-8460 

E-mail : psl@preciousshipping.com, ir@preciousshipping.com     
Home page : http://www.preciousshipping.com 

รายงานประจำปี 2551  บริษัท พ
รีเชียส ชิพ

ปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

รายงานประจำปี 2551รายงานประจำปี 2551
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 
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