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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2553

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 66-2 696-8800, 66-2 696-8820 โทรสาร : 66-2 236-7654, 66-2 633-8460

Email : psl@preciousshipping.com, ir@preciousshipping.com
Home page : http://www.preciousshipping.com



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

สารบัญ
จุดเด่นทางการเงิน

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ข้อมูลอื่นๆ ตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

ลักษณะการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม

กองกำลังเรือ

โครงสร้างรายได้

คณะกรรมการบริษัท

รายงานจากคณะกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการกำกับดูแลกิจการ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การควบคุมภายใน

สารจากคณะกรรมการบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงสร้างการจัดการ

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินแปลงค่าเป็นเงินเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

นโยบายที่ใช้ในการปรับปรุงงบการเงินสกุลไทยบาท
เป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ดัชนีแสดงรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2

บุคคลอ้างอิง
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงสร้างการจัดการ

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินแปลงค่าเป็นเงินเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

นโยบายที่ใช้ในการปรับปรุงงบการเงินสกุลไทยบาท
เป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ดัชนีแสดงรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2
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*     มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้และเงนิสดปนัผลทีจ่า่ยแลว้ตอ่หุน้ คำนวณโดยใชจ้ำนวนหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 (1,039,520,600 หุน้) เพือ่ใหง้า่ยใน 
 การเปรยีบเทยีบกบัตวัเลขของป ี2550 , 2551 , 2552 และ 2553 หลงัจากทีไ่ดจ้า่ยหุน้ปนัผลเมือ่ป ี2549      
**    กำไรตอ่หุน้ไดป้รบัปรงุจำนวนหุน้สามญัของงวดกอ่นโดยถอืเสมอืนวา่การออกหุน้ปนัผลไดเ้กดิขึน้ตัง้แตว่นัเริม่ตน้ของงวดแรกทีเ่สนอรายงาน 
***  เงนิปนัผลทีป่ระกาศจา่ยตอ่หุน้สำหรบัป ี2549 รวมหุน้ปนัผลดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

จุดเด่นทางการเงิน

รายไดจ้ากการเดนิเรอื        2,953.10 5,523.65 8,535.80 7,288.37 9,056.30 

ตน้ทนุการเดนิเรอื        873.25 1,711.84 1,926.25 1,872.37 2,949.98 

กำไรขัน้ตน้    2,079.85 3,811.81 6,609.55 5,416.00 6,106.32 

รายไดร้วม	 3,380.17	 6,408.88	 8,649.78	 8,998.91	 9,230.87	

ตน้ทนุรวม (ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) 1,616.52 2,403.99 2,614.83 2,836.94 3,442.20 

คา่เสือ่มราคา                                   796.56 934.61 1,085.16 1,824.37 2,093.43 

สว่นแบง่กำไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มที ่

 ถอืหุน้โดยบรษิทัยอ่ย                       19.52 22.32 10.17 34.13 19.88 

กำไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 986.61 3,092.60 4,959.96 4,371.73 3,715.12 

ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 81.92 45.54 21.37 215.57 - 

กำไรสทุธ	ิ																						 904.69	 3,047.06	 4,938.59	 4,156.16	 3,715.12	

สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม                  4,336.71 6,043.72 3,637.92 1,762.90 1,602.97 

สนิทรพัยถ์าวร (สทุธ)ิ                    7,518.08 7,780.92 9,080.51 9,525.66 11,023.85 

สนิทรพัยร์วม                                   22,071.63 22,140.13 17,960.53 15,018.14 12,758.15 

หนีส้นิหมนุเวยีนรวม                    442.69 503.75 777.63 788.31 720.44 

เงนิกูย้มืระยะยาวรวม                                      4,782.04 4,276.83 739.50 - - 

หนีส้นิรวม 5,322.14 5,003.77 1,783.08 953.21 720.44 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม                             16,749.48 17,136.36 16,177.45 14,064.93 12,037.71 

ทนุทีไ่ดช้ำระแลว้                           1,039.52 1,039.52 1,039.52 1,039.52 520.00 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดำเนนิงาน 609.02 2,688.33 6,122.25 4,651.36 5,896.56 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (1,749.58) (1,619.01) (2,067.33) (2,014.81) (308.66) 

กระแสเงนิสดจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (519.22) 1,598.31 (2,220.23) (2,391.33) (5,032.94) 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (บาท) * 16.11  16.48  15.56  13.53  11.58  

กำไรตอ่หุน้ (บาท) ** 0.87  2.93  4.75  4.01  3.62  

เงนิปนัผลทีป่ระกาศจา่ยสำหรบัปตีอ่หุน้ (บาท) *** 0.87  1.80  2.80  2.25  2.56  

เงนิสดปนัผลทีจ่า่ยแลว้ตอ่หุน้ (บาท) * 1.25  2.00  2.75  2.56  1.78  

อตัรากำไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ)              70.43  69.01  77.43  74.31  67.43  

อตัรากำไรสทุธ ิ(รอ้ยละ)              26.76  47.54  57.09  46.19  40.25  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ)  5.34  18.29  32.66  31.84  33.80  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ)  4.09  15.20  29.95  29.93  28.00  

อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ 0.32  0.29  0.11  0.07  0.06  

จำนวนเรอื (ณ วนัสิน้ป)ี 21  25  44  44  54  

 รายการ 2553 2552 2551 2550 2549 
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กำไรสุทธิ
และอัตรา
ผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น

กำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์รวม

เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ

เรือเดินทะเล

อื่นๆ

14,000

18,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0.45

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0 0.00

12,038

16,177
17,136 16,749

16,000

0.35

0.40
14,065

0.07
0.11

0.29

0.06

หน่วย : ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท
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กระแสเงินสด

กระแสเงินสด
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมดำเนินงาน
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หน่วย : ล้านบาท
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บรษิทัพรเีชยีสชพิปิง้

(สงิคโปร)์พทีอีีลมิเิตด

ประเทศสงิคโปร์

100% 

บริษัทในลำดับท่ี 1 ถึง 34
ตามตารางหน้า 7

ประเทศไทย

99.99% 
และลำดับท่ี 35 ถึง 36 

ตามตารางหน้า 7
ประเทศไทย

69.99% 

บรษิทัแอสโซซเิอท

บลัค์แครเิออร์

พทีอีีลมิเิตด

ประเทศสงิคโปร์

50% 

บรษิทัพรเีชยีสชพิปิง้

(ปานามา)เอสเอ

ประเทศปานามา

99.99% 

บรษิทัพเีอสแอล

ทนุชพิปิง้พทีอีี

ลมิเิตด

ประเทศสงิคโปร์

64.06%* 

บรษิทั

โอเอสดบัเบิล้ย6ู

พทีอีีลมิเิตด

ประเทศสงิคโปร์

100%* 

ใหบ้รกิาร Ship Chartering เจา้ของเรอื 

บรษิทัพรเีชยีสชพิปิง้

(ยเูค)ลมิเิตด

ประเทศองักฤษ

99.99% 

บรษิทั

โอเอสดบัเบิล้ย8ู

พทีอีีลมิเิตด

ประเทศสงิคโปร์

100%* 

บรษิทัเรจดิอร์

พทีอีีลมิเิตด

ประเทศสงิคโปร์

100%* 

บรษิทัพรเีชยีส

ฟอเรสท์พทีอีี

ลมิเิตด

ประเทศสงิคโปร์

100%* 

บรษิทั

โอเอสดบัเบิล้ย7ู

พทีอีีลมิเิตด

ประเทศสงิคโปร์

100%* 

บรษิทั

โอเอสดบัเบิล้ย9ู

พทีอีีลมิเิตด

ประเทศสงิคโปร์

100%* 

บรษิทัเอบซีีทรี

พทีอีีลมิเิตด

ประเทศสงิคโปร์

50%* 

บรษิทัเอบซีีทู

พทีอีีลมิเิตด

ประเทศสงิคโปร์

50%* 

บรษิทัเอบซีีวนั

พทีอีีลมิเิตด

ประเทศสงิคโปร์

50%* 

0�
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บรษิทัเกรทเซอรเ์คลิ

ชปิปิง้เอเยนซี่จำกดั

ประเทศไทย

99.99% 

บรษิทัพรเีชยีสชพิปิง้

(เมอรเิชยีส)ลมิเิตด

ประเทศเมอรเิชยีส

100% 

บรษิทัพรเีชยีส

โปรเจคส์พทีอีีลมิเิตด

ประเทศสงิคโปร์

100% 

บรษิทัพเีอสแอล

อนิเวสทเ์มนท์ลมิเิตด

ประเทศเมอรเิชยีส

100%* 

บรษิทัอนิเตอรเ์นชัน่แนล

ไลเทอรเ์รจลมิเิตด

ประเทศเมอรเิชยีส

100%* 

บรษิทัแรพพดิพอรท์

ลสิซิง่พทีอีีลมิเิตด

ประเทศสงิคโปร์

100%* 

บรษิทัเซาทเ์ทอรน์

แอลพจีีลมิเิตด

ประเทศอนิเดยี

50%* 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย (PSL)

ลำดบัในกรอบ 

* แสดงการถอืหุน้ทางออ้มของ PSL 

บรษิทัเทบส์

พทีอีีลมิเิตด

ประเทศสงิคโปร์

100% 

บรษิทัอนิเตอรเ์นชัน่แนล

ซพีอรท์ส์(ฮาลเดยี)

ไพรเวทลมิเิตด

ประเทศอนิเดยี

22.40%* 

บรษิทั  

จดัตัง้ขึน้ในประเทศ 

อตัรารอ้ยละของการถอืหุน้ 

40% 

การจดัการทา่เรอื ผูบ้รหิารเรอื 

10% 

ผูบ้รหิารการลงทนุ 
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ข้อมูลอื่นๆ ตามมาตรา 114
แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

รายละเอียดของบริษัท
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ 	 3 เจ้าของเรือและโฮลดิ้งคัมพานี

ทะเบียนเลขที่	 3 0107537000629 

ทุนจดทะเบียน		 3 1,039,520,600 บาท (1,039,520,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

หุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว	 3 1,039,520,600 บาท (1,039,520,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 

ที่ตั้ง		 3 เลขที่ 8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 

  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท	์	 3 66-2 696-8800

โทรสาร		 3 66-2 236-7654

E-mail 	 3 ir@preciousshipping.com

Home page		 3	 http://www.preciousshipping.com
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ชื่อ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

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 ชิปปิ้ง 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 147,000,000 147,000,000 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

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 ซิตี้ส์ 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 คลังเก็บสินค้า

      ลอยน้ำ

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

      ลอยน้ำ

ลำดับ ชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  สกุลเงิน ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและ สัดส่วน ประเภทธุรกิจ
     เรียกชำระแล้ว การถือหุ้น
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37 บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง  บาท 100,000,000 100,000,000 99.99 ผู้บริหารเรือ

 เอเยนซ่ี จำกัด     ทางด้านเทคนิค

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

 พีทีอี ลิมิเตด     /ให้บริการเช่าเรือ

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

43 บริษัท เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 100,000 2 100* ธุรกิจเดินเรือ

44 บริษัท โอเอสดับเบ้ิลยู6 พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 1 1 100* เจ้าของเรือ

45 บริษัท โอเอสดับเบ้ิลยู7 พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 1 1 100* เจ้าของเรือ

46 บริษัท โอเอสดับเบ้ิลยู8 พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 1 1 100* เจ้าของเรือ

47 บริษัท โอเอสดับเบ้ิลยู9 พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 1 1 100* เจ้าของเรือ

48 บริษัท พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 1 1 100 ผู้บริหารการลงทุน

49 บริษัท แรพพิด พอร์ท ลิสซ่ิง พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 1,000,000 2  100* มารีน คอนสตรัคช่ัน

50 บริษัท เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 100,000 2 100 ธุรกิจเดินเรือ

51 บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 1 1 100 เจ้าของเรือ

52 บริษัท แอสโซซิเอท บัลค์ แคริเออร์  เหรียญสหรัฐ 2 2 50 โฮลด้ิง คัมพานี

 พีทีอี ลิมิเตด

53 บริษัท เอบีซี วัน พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 1 1 50* เจ้าของเรือ

54 บริษัท เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 1 1 50* เจ้าของเรือ

55 บริษัท เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 1 1 50* เจ้าของเรือ

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

      /ให้บริการเช่าเรือ

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

58 บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด อินเดียนรูปี 100,000,000 64,592,200 50* ศูนย์กลางการ

      บรรจุและจัดจำหน่าย

      ก๊าซหุงต้ม

59 บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ซีพอร์ทส์ อินเดียนรูปี 445,000,000 440,580,200 22.40* ก่อสร้างและ

 (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด     พัฒนาท่าเทียบเรือ

*(แสดงการถือหุ้นทางอ้อม) 

ลำดับ ชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  สกุลเงิน ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและ สัดส่วน ประเภทธุรกิจ
     เรียกชำระแล้ว การถือหุ้น
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 สถานที่ตั ้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังกล่าว

 บริษัทย่อยที่ 1-36	 3 สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 8/27-28 ชั้น 7 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย 

   โทรศัพท์ : 66-2 696-8800 โทรสาร : 66-2 236-7654, 633-8460

 บริษัทย่อยที่ 37	 3 สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 8/35 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

   โทรศัพท์ : 66-2 696-8900 โทรสาร : 66-2 237-7842, 633-8468

 บริษัทย่อยที่ 38-40	 3 สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ c/o Abax Corporate Services 6th Floor, Tower A, 

   1 Cybercity, Ebene, Mauritius.

 บริษัทย่อยที่ 41-47	 3 สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 72A Peck Seah Street Singapore 079329 Republic of 

Singapore.

 บริษัทย่อยที่ 48	 3 สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 1 Marina Boulevard #28-00, 018989 Republic of 

   Singapore.

 บริษัทย่อยที่ 49-55	 3 สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 24 Raffles Place #18-00, Clifford Centre, 048621 

   Republic of Singapore.

 บริษัทย่อยที่ 56	 3 สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ c/o ADR Building, 13th Floor, Samuel Lewis Avenue, 

Panama.

 บริษัทย่อยที่ 57	 3 สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ The Quadrangle - 2nd Floor, 180 Wardour Street, 

   London W1F 8FY United Kingdom.

 บริษัทย่อยที่ 58	 3 สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ ICM Business Centre, Ceebros Arcade 1st Floor, No.1, 

   3rd Cross Street, Kasturibai Nagar, Adyar, Chennai 600 020 India.

 บริษัทร่วมที่ 59	 3 สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 41, Jawahar Lal Nehru Road, Kanak Building, 3rd Floor, 

   Kolkata - 700 071, India. 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม
1. ลักษณะของธุรกิจ 
 1.1 ความเป็นมา 
	 	 บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) (“พเีอสแอล”) กอ่ตัง้ในป ี2532 และเขา้เปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทยเมือ่ป ี2536 โดยดำเนนิธรุกจิหลกัเปน็เจา้ของเรอือเนกประสงคข์นาดเลก็ และใหบ้รกิารเชา่เหมาเรอืสำหรบัขนสง่สนิคา้

แหง้เทกองไมป่ระจำเสน้ทาง พเีอสแอลไดจ้ดัโครงสรา้งของบรษิทัฯ เหมอืนกบัโครงสรา้งบรษิทัเดนิเรอืทัว่ไป คอืมบีรษิทัยอ่ยเปน็เจา้ของ

เรอืเพยีง 1 ลำ (บางบรษิทัยอ่ยอาจเปน็เจา้ของเรอื 2 หรอื 3 ลำ) เพือ่จำกดัความรบัผดิ 

	 	 ปจัจบุนั (ณ วนัที ่31 มกราคม 2554) พเีอสแอล มเีรอืขนสง่สนิคา้เทกองจำนวน 20 ลำ และเรอืขนสง่ซเีมนตจ์ำนวน 1 ลำ	

(“กองเรอื”) ซึง่กองเรอืของพเีอสแอล มเีดตเวทตนัรวมทัง้สิน้ 522,925 เดตเวทตนั โดยเรอื 20 ลำเปน็เรอืธงไทยและจำนวน 1 ลำ 

(ขนสง่ซเีมนต)์เปน็เรอืธงบาฮามาส 

  พเีอสแอลจดัเปน็หนึง่ในบรษิทัเดนิเรอืทีใ่หญท่ีส่ดุทีด่ำเนนิธรุกจิเปน็เจา้ของเรอือเนกประสงคข์นาดเลก็ (ขนาด 10,000 ถงึ 

30,000 เดตเวทตัน) สำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองในตลาดการเดินเรือแบบไม่ประจำเส้นทาง ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มนี้มีความ    

หลากหลายและมลีกัษณะเฉพาะ กลา่วคอืผูป้ระกอบการหนึง่ๆ สว่นใหญจ่ะเปน็เจา้ของเรอืในขนาดดงักลา่วเพยีง 2 หรอื 3 ลำ ทำให ้ 

พเีอสแอล เปน็หนึง่ในผูป้ระกอบการรายใหญท่ีส่ดุในกลุม่นี ้ นอกจากนี ้ บรษิทัฯ ไดเ้ขา้สูก่ลุม่ธรุกจิเดนิเรอืในขนาดซปุราแมกซโ์ดยได ้

สัง่ตอ่ใหมจ่ำนวน 6 ลำ ในป ี2550 - 2551 โดยมกีำหนดรบัมอบเรอืในป ี2554 - 2556 ในระหวา่งป ี2553 บรษิทัฯ ไดข้ยายธรุกจิ  

เดินเรือในขนาดซุปราแมกซ์มากขึ้นโดยการเข้าซื้อสัญญาสั่งต่อเรือใหม ่ จำนวน 4 สัญญา สำหรับต่อเรือซุปราแมกซ ์4 ลำ ที่มี

กำหนดการรับมอบในปี 2555 ผู้ควบคุมบริหารการเดินเรือด้านเทคนิคของกองเรือพีเอสแอล คือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง     

เอเยนซี ่จำกดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของพเีอสแอล และเปน็บรษิทัทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึง่ตอ่มาไดเ้ปลีย่นเปน็มาตรฐาน

ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) ทำใหบ้รษิทั เกรท เซอรเ์คลิ ชปิปิง้ เอเยนซี ่จำกดั เปน็หนึง่ในบรรดาบรษิทั  

ใหบ้รกิารบรหิารเรอืเพยีงไมก่ีแ่หง่ทีไ่ดใ้บรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) 

  พีเอสแอลบริหารงานกองเรือแบบไม่ประจำเส้นทางซึ่งมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมไปทั่วโลก สินค้าพื้นฐานที่กองเรือ     

พีเอสแอลขนส่งคือ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆ พีเอสแอลได้ประมาณเครือข่าย     

การขนส่งสินค้าของกองเรือของบริษัทฯ อย่างคร่าวๆ เป็น 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา/แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-

แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล กองเรือพีเอสแอลสามารถให้บริการ      

ในท่าเรือที่มีขีดจำกัดในเรื่องของร่องน้ำ (เรือของพีเอสแอลมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าติดตั้งพร้อมอยู่) เนื่องจากขนาดเรือของพีเอสแอล

สามารถเข้าเทียบท่าในร่องน้ำตื้นได้ ขณะที่เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ ลักษณะดังกล่าวถือเป็นข้อได้เปรียบและส่งผลให้

พีเอสแอลได้อัตราค่าระวางที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการเดินเรือขนาดใหญ่ ซึ่งความได้เปรียบนี้ช่วยให้เรือของบริษัทฯ 

ดำเนนิธรุกจิในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ดว้ยตน้ทนุคา่แรงทีต่ำ่กวา่คา่แรงของประเทศนัน้ๆ และดว้ยลกูเรอืพรอ้มอปุกรณเ์กยีรเ์รอื เรอืของ 

บริษัทฯ สามารถขนถ่ายสินค้าได้ง่ายและประหยัดต้นทุนกว่าเมื่อเทียบกับเรือขนาดใหญ่กว่าที่ไม่มีอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเรือขนาดใหญ่กว่า

นี้จะสามารถประหยัดต้นทุนจากการมีขนาดที่ใหญ่กว่าได้ก็ตาม 

	  รูปแบบการให้บริการสำหรับขนส่งสินค้าของพีเอสแอล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
  การเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา (Time Charter) การให้บริการลักษณะนี้ Charterer จะชำระค่าใช้เรือ 

(Charter Hire) ให้พีเอสแอลเป็นค่าปฏิบัติการ ควบคุมเรือตามระยะเวลาที่ตกลง Charterer จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับเที่ยว

การเดินทางนั้นๆ (voyage costs) ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว พีเอสแอล (หรือบริษัทเจ้าของเรือ) ไม่ใช่ผู้ให้

เช่าเรือ (Lessor of the Ship) แต่เป็นผู้ให้บริการ เนื่องจากพีเอสแอลยังคงมีสิทธิครอบครองและควบคุมดูแลเรือทั้งหมดตามกฎหมาย 

	 	 การให้บริการเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter) : Charterer จะชำระค่าระวาง (Freight) ให้พีเอสแอล

สำหรับการรับขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังอีกท่าเรือปลายทางใดๆ ตามที่ตกลง ดังนั้น พีเอสแอลจึงเป็นผู้รับผิดชอบ    

ค่าใช้จ่ายสำหรับเที่ยวการเดินเรือ (voyage costs) ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

	 	 เส้นทางการเดินเรือของกองเรือพีเอสแอลไม่ได้กำหนดตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของ Charterers ที่ผ่านมาพบว่า

มีการให้บริการทั้ง 2 ลักษณะ คือ Time Charter และ Voyage Charter ในอัตราใกล้เคียงกัน โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 1-3 

เดือน จนถึงในปี 2547 เมื่อลักษณะการให้บริการใช้เรือได้เปลี่ยนไป โดยเรือเกือบทุกลำได้ให้บริการแบบเป็นระยะเวลา (Time 

Charters) โดยในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2549 สัดส่วนของ Voyage Charters ได้เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547 อย่างไร
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 ประเภทสนิคา้
 จำนวนเทีย่วของการเดนิเรอืและรอ้ยละของจำนวนเทีย่วการเดนิเรอืรวม 

	 	 2551 2552 2553 

ก็ตามในช่วงปี 2550 ถึง 2553 สัดส่วนการปล่อยให้บริการได้เปลี่ยนไปโดยประมาณร้อยละ 99 ของการให้บริการเป็นการให้บริการ

แบบระยะเวลา (Time Charters) และคงเหลือการให้บริการแบบรายเที่ยว (Voyage Charters) เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ยกเว้นใน

ระหว่างปี 2552 สัดส่วนของ Voyage Charters ได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550, 2551 และแม้แต่ในปี 2553 

ที่ร้อยละ 1  

  ความสามารถในการให้บริการขนส่งสินค้าที่ไม่จำกัดเส้นทางและประเภทของสินค้า ซึ่งเป็นสินค้าพื้นฐานที่จำเป็น ทำให้  

พีเอสแอล สามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบอันเกิดขึ้นในภูมิภาคใดๆ ประเภทสินค้าและสภาพเศรษฐกิจ 

	 1.2 อายุกองเรือ 
	 	 กองเรือพีเอสแอลมีอายุเฉลี่ยปัจจุบันที่ประมาณ 15 ปี ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอายุเฉลี่ยของกองเรือทั่วโลก 

  กราฟต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์อายุของกองเรือขนส่งสินค้าทั่วโลกและกองเรือพีเอสแอล ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 

 1.3 การดำเนินธุรกิจ 
	 	 รายได้ของพีเอสแอลมีการกระจายแหล่งที่มาของรายได้เป็นอย่างดีดังนี้ 

  i. ประเภทของสินค้าที่ขนส่ง 

CRS: Clarksons Research Studies	

 
ลกัษณะการใหบ้รกิาร

 จำนวนเทีย่วของการเดนิเรอืและรอ้ยละของจำนวนเทีย่วการเดนิเรอืรวม 

  2551 2552 2553 

  ii. การให้บริการแบบ Voyage Charters และ Time Charters 

 สินค้าการเกษตร 138 (31.29%) 80  (24.25%)   50 (22.42%) 

เหล็ก 77 (17.46%) 41  (12.42%) 27 (12.11%) 

ปุ๋ย  70 (15.87%) 72 (21.82%) 32  (14.35%) 

แร่ธาตุและสินแร่ 63 (14.28%) 47  (14.24%) 33  (14.80%) 

ผลิตภัณฑ์จากไม้และซุง  7 (1.59%) 13 (3.94%) 16  (7.17%) 

ถ่านหิน 27 (6.12%) 20  (6.06%) 19  (8.52%) 

อื่นๆ	 59	 (13.39%)	 57		(17.27%)	 46		(20.63%)	

  Voyage Charters  6 21  1  
    (6.36%) 1.35% (0.45%) 
  Time Charters  437 309 223 
    98.65% (93.64%) (99.55%) 
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iii. พื้นที่ในการให้บริการขนส่ง 

		 	 iv. เครือข่ายการตลาด และที่ตั้งของนายหน้ารายใหญ ่

	 	 จากกราฟขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่พเีอสแอลมเีครอืขา่ยการตลาดทีค่รอบคลมุทัว่โลก โดยมกีารตดิตอ่กนัทางอนิเตอรเ์นต็

ทำใหก้ารตดิตอ่ ครอบคลมุเครอืขา่ยเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและลดตน้ทนุการดำเนนิงาน 

2. โครงสร้างอุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเลสามารถจำแนกอย่างกว้างๆ ได้ดังนี้ 
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 2.1 ตลาดเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก (Small Handy Size Market) 
	 	 ตลาดเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็กประกอบด้วยเรือเดินทะเลที่มีขนาด 10,000-30,000 เดตเวทตัน แม้ว่าในปัจจุบัน

อตุสาหกรรมการเดนิเรอื จะไดเ้ริม่รวมเอาเรอืขนาด 30,000-40,000 เดตเวทตนัมาไวใ้นประเภทนีด้ว้ย ความตอ้งการใชบ้รกิารของเรอื

เดนิทะเลในตลาดนีค้อ่นขา้ง หลากหลายอนัเนือ่งมาจากความสามารถในการขนสง่สนิคา้ไดห้ลายชนดิ และทา่เรอืจำนวนมากทีส่ามารถ

ใหบ้รกิารแกเ่รอืเดนิทะเลขนาดนีไ้ด ้ ซึง่ลกัษณะดงักลา่วทำใหค้วามตอ้งการใชบ้รกิารของเรอืเดนิทะเลขนาดเลก็มคีวามผนัผวนนอ้ยกวา่

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการใช ้เรอืทีม่ขีนาดใหญก่วา่ 

  ในดา้นอปุทาน ผูใ้หบ้รกิารทัว่โลกทีม่เีรอืในกลุม่นีม้คีวามหลากหลาย เรอืในกลุม่นีม้ปีระมาณ 3,151 ลำ (ณ สิน้ป ี2553) 

โดยผู้ประกอบการ รายใหญ่ที่สุดมีเรือเพียง 100 ลำ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของส่วนแบ่งในตลาดของความสามารถในการ

ขนสง่ คดิเปน็หนว่ยเดตเวทตนั ทีเ่หลอืสว่นใหญเ่ปน็ผูป้ระกอบการบรษิทัเอกชนมเีรอืเพยีงไมก่ีล่ำ 

	 	 จากอดีตที่ผ่านมาอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลเป็นอุตสาหกรรมที่มีวัฏจักร โดยแต่ละรอบของวัฏจักรจะมีช่วงที่อัตราค่า

เช่าขนส่ง สินค้าลดต่ำลงประมาณสองปี หลังจากนั้นจะมีการปรับตัวของอุปทานและอุปสงค์ก่อนที่อัตราค่าเช่าขนส่งสินค้าจะเริ่มปรับ

ตัวสูงขึ้น ช่วงตกต่ำครั้งล่าสุดเริ่มต้นในกลางปี 2540 อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์เอเชีย ทำให้ความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าทาง 

ทะเลน้อยลง และต่อมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ได้ค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก ทำให้มีความต้องการขนส่งสินค้า

แห้งเทกองมากขึ้นในปี 2543 และยังคงปรับเพิ่มขึ้นจนถึงครึ่งแรกของปี 2544 นอกจากนี้ราคารับซื้อเศษเหล็กที่สูงขึ้นก็ช่วยทำให้เกิด

การขายเรือเก่าเพิ่มขึ้น ทำให้อุปทานในกองเรือกลุ่มนี้ลดลงและส่งผลต่ออัตราค่าระวางให้เพิ่มขึ้น หลังจากสิ้นปี 2544 ตลาดได้ปรับ

ตัวลดลงอีกครั้ง อันเนื่องมาจาก ปัจจัยหลายอย่าง ตลาดการขนส่งทางเรือได้เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น ซึ่งตลาดได้

ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจน ถึงไตรมาสสาม/ไตรมาสสี่ของปี 2546-2547 และจนถึงครึ่งปีแรกของปี 2548 หลังจากนั้นตลาด

ก็ได้เผชิญกับการปรับตัวของอัตราค่าระวาง อีกครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่าเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานของเรือ 

ประกอบกับการลดลงของการปลดระวางเรือเก่า ซึ่งอย่างไรก็ตามก็เป็นสิ่งที่สวนทางกับการคาดการณ์ เนื่องจากตลาดได้ปรับตัวจาก

สิ้นไตรมาสสองของปี 2549 ในระหว่างปี 2550 ตลาดได้ ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นและถึงจุดสูงสุดตามดัชนี Baltic Dry Index (BDI) ที่ขึ้นไป

ถงึ 11,039 จดุ ณ วนัที ่13 พฤศจกิายน 2550 กอ่นทีจ่ะปรบัตวัตำ่ลง จนถงึสิน้เดอืนมกราคม 2551 ตลาดไดเ้ริม่ปรบัตวัสงูขึน้อกีครัง้

จนแตะระดับสูงสุดที่ 11,793 จุด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2551 หลังจากนั้น ตลาดก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับ 663 จุด 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม และปิดท้ายที่ 774 จุด ณ สิ้นปี 2551 

	 	 ในช่วงปี 2553 ดัชนี BDI ได้ลดลงจาก 3,140 จุด ตอนต้นปี โดยลงมาถึงระดับ 1,773 จุด ณ สิ้นปี 2553 สาเหตุหลัก  

มาจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานคือเรือต่อใหม่ของกองเรือโลก ซึ่งอุปทานคือเรือต่อใหม่นี้ถูกคาดการณ์ว่าจะยังคงเข้ามาสู่กองเรือโลก

อย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีข้างหน้านี้ ซึ่งอาจจะนำไปสู่บทสรุปที่ว่าดัชนี BDI อาจจะปรับตัวลดลงต่อไปในปี 2554 และจะยังคงอยู่ใน

ระดับต่ำเช่นนี้อย่างน้อยสำหรับ ปี 2554 และ 2555  

	 2.2 ภาพรวมของอุปสงค์และอุปทาน 
	 	 แม้ว่าสภาพและอายุของกองเรือบริษัทฯ จะมีผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายก็ตาม แต่จากตารางดังต่อไปนี ้ แสดงให้เห็นถึง

ปัจจัยภายนอกอัน หลากหลายซึ่งครอบงำอุปสงค์และอุปทานที่เป็นส่วนผลักดันในอุตสาหกรรมการขนส่งและเป็นตัวสร้างวงจรของ

ธรุกจิ 
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	 2.3 ดัชนีตลาดการขนส่งทางเรือ 
	 	 กราฟข้างใต้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของดัชน ีBaltic Dry Index (BDI) ซึ่งเป็นดัชนีสำคัญที่แสดงอัตราค่าขนส่งสินค้า

แหง้เทกอง คำนวณโดย Baltic Exchange ตัง้อยูท่ีก่รงุลอนดอน ตัง้แตต่น้ป ี2550 องคป์ระกอบของดชัน ีBDI ไดถ้กูเปลีย่นแปลงโดย

เปน็ดชันสีำหรบัเรอืประเภทเคปไซส ์(Capesize) ปานาแมกซ ์(Panamax) ซปุราแมกซ ์(Supramax) และแฮนดีไ้ซส ์(Handysize) และ

มนีำ้หนกัตอ่ดชันทีีเ่ทา่กนัสำหรบัเรอืทัง้ 4 ประเภท  

	 	 ดชัน ีBDI เมือ่เริม่ตน้ป ี2553 อยูท่ี ่3,140 จดุ และปรบัตวัสงูขึน้จนถงึวนัที ่26 พฤษภาคม 2553 อยูท่ี ่4,209 จดุ หลงัจากนัน้

จงึปรบัตวัลดลงจนถงึจดุตำ่ของป ีณ วนัที ่15 กรกฎาคม โดยปรบัตวัลดลงมาอยูท่ี ่1,700 จดุ กอ่นทีจ่ะปดิทา้ย ณ สิน้ปทีี ่1,773 จดุ  

	 2.4 กฎหมายพาณิชยนาวีและกฏระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจการเดินเรือ 
	 	 กฎหมายพาณิชยนาวีและกฎระเบียบที่ใช้ควบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศเป็นกฎระเบียบที่มีความซับซ้อนและ

เข้มงวด แต่เนื่องจากการที่พีเอสแอลได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวอย่างเข้มงวดควบคู่กับการบำรุงรักษาเรือที่ดีเยี่ยม ทำให้การ

เพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบต่างๆ กลับช่วยให้กองเรือของพีเอสแอลมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เรือของบริษัทฯ บ่อย

ครั้งจะเข้าน่านน้ำของ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป ที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้มงวด ซึ่งหากเป็น      

ผู้ประกอบการรายอื่นที่บริหารหรือ มีเรืออายุเช่นเดียวกับเรือของบริษัทฯ ก็อาจเลือกที่จะไม่นำเรืออายุมากเข้าน่านน้ำของประเทศ  

ดังกล่าว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการถูกกักเรือซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ในการต้องซ่อมแซมเรือที่ไม่ได้เป็นไปตามระยะซ่อม

ทำตามปกติ 

  กฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญที่ใช้ควบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศมีดังต่อไปนี้ 

	  1. รัฐเจ้าของธงชาติ (Flag State) 

   เรือแต่ละลำจะต้องมีการจดทะเบียนภายใต้รัฐเจ้าของธงชาติซึ่งเป็นประเทศที่เรือได้จดทะเบียนขึ้นสัญชาติและเป็น

ประเทศที่มีอำนาจทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเรือนั้นการจดทะเบียนเรือจะมีการออกใบทะเบียนเรือซึ่งเป็น

เอกสารสำคัญที่เรือแต่ละลำต้องมีเพื่อให้เรือนั้นสามารถทำการเดินเรือในน่านน้ำระหว่างประเทศรวมถึงการเข้าเทียบ

ท่าเรือต่างๆ ทั่วโลกได้ โดยทั่วไปทะเบียนเรือดังกล่าวนี้จะประกอบไปด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรือ ธงประจำเรือ 

และเจ้าของเรือ 

	 	 2. องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) 

   องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (The International Maritime Organization, IMO) เป็นองค์การหรือทบวงการ

ชำนาญพิเศษองค์การหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้สหประชาชาติ (UnitedNation-UN) ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์การของความร่วมมือ

ระหว่างประเทศสมาชิก ในการกำหนดมาตรฐาน ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ  

สิ่งแวดล้อม อนุสัญญาหลายฉบับซึ่งออกโดย IMO เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องน้ำหนักบรรทุก (the 

Load Line Convention) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (the SOLAS Convention; 

1�

รายงานประจำปี 2553



Safety of Life at Sea) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (MARPOL; Prevention of Pollution 

from Ships) เหล่านี้ได้ช่วยสร้างมาตรฐานของกฎระเบียบ ข้อบังคับในการเดินเรือ และการออกใบรับรองต่างๆ ให้กับเรือ 

อนุสัญญาหลายฉบับของ IMO ยังคงถูกนำกลับมาทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้ทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ รัฐเจ้าของธงชาติ (Flag States) ยังเป็นสมาชิกของ IMO ซึ่งได้ลงนามยอมรับกฎระเบียบ และข้อบังคับเหล่านี้ 

  3. สมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Societies) 

	 	 	 กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลได้มีการกำหนดให้มีการจัดชั้นเรือ โดยเรือแต่ละลำจะต้องมีการจดทะเบียนหรือมีการจัด

ชั้นเรือ โดยหน่วยงานที่มีประสบการณ์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับซึ่งเรียกกันว่าสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Societies) 

โดยสมาคมจัดชั้นเรือระหว่างประเทศ (The International of Classification Societies, IACS) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1968 

ซึ่งมีสมาคมจัดชั้นเรือต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยสมาคมจัดชั้นเรือจะตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานในการก่อสร้างเรือ และ

การบำรุงรักษาตัวเรือ และยังได้รับมอบอำนาจจากรัฐเจ้าของธงให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ IMO 

	 	 4. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea Act)  

	 	 	 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล (The Carriage of Goods by Sea Act: (COGSA)) มีขึ้นในปี ค.ศ. 1924 ที่

กรุงบรัลเซล์สภายหลังจากที่มีการประชุมเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือหลายครั้ง ระหว่างกลุ่มประเทศยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการ

ขนส่งทางเรือ และต่อมากฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้ก็ได้มีขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน โดยกฎหมายนี้ได้

ครอบคลุมการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ 

  5. ประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ  

   (International Safety Management Code: ISM Code)  

	 	 	 ประมวลข้อบังคับนี้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกันมลพิษทางทะเล โดยได้มี

ผลบงัคบัใช ้ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2541 ISM Code ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยั

แหง่ชวีติในทะเล (SOLAS) ของ IMO นีไ้ดใ้ชบ้งัคบักบัเรอืเดนิทะเลในนา่นนำ้ระหวา่งประเทศ เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามกฎระเบยีบ

ของ ISM Code จงึไดม้กีารออกใบประกาศนยีบตัรใน 2 ระดบั คอื: ระดบัของผูบ้รหิารเรอื (ภายใตค้ำนยิามวา่ “บรษิทัฯ” ใน

ประมวลนี)้ ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแสดงถงึการปฏบิตัติามประมวลกฎหมายนี ้(Document of Compliance: DOC) และสำหรบั

เรอืทกุลำ ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองการบรหิารความปลอดภยั (Safety Management Certificate: SMC) เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ ไมเ่พยีง

แตเ่รอืเทา่นัน้ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการตรวจรบัรองแตย่งัรวมถงึบรษิทัผูบ้รหิารเรอืเชน่กนัทีจ่ะตอ้งไดร้บัการตรวจรบัรองดงักลา่ว 

	 	 6. ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ  

   (International Code for the Security of Ships and of Port Facility: ISPS Code) 

	 	 	 ประมวลข้อบังคับนี้ได้ถูกพัฒนามาจาก IMO หลังเกิดเหตุการณ์การก่อการร้ายในกรุงนิวยอร์ค เมื่อวันที่ 11 กันยายน 

(9/11) ISPS Code มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2547 โดยเป็นประมวลกฎหมายที่ได้กำหนดมาตรการการรักษาความ

ปลอดภัยต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของเรือและท่าเรือให้มีระบบการป้องกันตนเองจากการ

ก่อการร้ายต่างๆ ให้ดีมากขึ้น 

	 	 7. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization (ILO)) 

	 	 	 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization (ILO)) ได้รับรองอนุสัญญาแรงงานทางทะเล 

ค.ศ.2006 (Maritime Labour Convention (MLC 2006)) อนุสัญญา MLC 2006 จะมีผลบังคับใช้หลังจากได้รับสัตยาบัน

จาก 30 ประเทศ ซึ่งมีกองกำลังเรืออย่างน้อย ร้อยละ 33 ของกองกำลังเรือโลก ซึ่ง ณ สถานการณ์ปัจจุบัน อนุสัญญา   

ดังกล่าวคาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือน	ธันวาคม	ค.ศ.	2011	

   ภาคผนวคของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (MLC 2006) นี้ประกอบด้วย เอกสารหลัก 2 ส่วน คือ 

ใบรับรองด้านแรงงานในกิจการทางทะเล (a maritime labour certificate) และ ใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานในกิจการ

ทางทะเล (a declaration of maritime labour compliance) เอกสารเหล่านี้จะออกให้โดยรัฐเจ้าของธงที่เรือนั้นชักธงอยู่ 

เมือ่รฐัเจา้ของธง (หรอืหนว่ยงานอืน่ซึง่ไดร้บัการยอมรบัจากรฐัเจา้ของธง อนญุาตใหส้ามารถทำการตรวจสอบได)้ ไดต้รวจสอบ

ว่าการใช้แรงงานบนเรือได้ปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศนั้นๆ รวมทั้งข้อบังคับของอนุสัญญาต่างๆ 
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	 	 	 อนุสัญญา MLC 2006 ได้กำหนดหัวข้อการทำงานบนเรือ ไว้ดังต่อไปนี้ : 

   หัวข้อที่ 1  ข้อกำหนดขั้นต่ำในการทำงานบนเรือของคนประจำเรือ  

   หัวข้อที่ 2 สภาพการจ้างงาน 

	 	 	 หัวข้อที่ 3 ที่พักอาศัย สิ่งสัทนาการ อาหาร และ การจัดหาอาหาร 

   หัวข้อที่ 4  การคุ้มครองสุขภาพ การรักษาพยาบาล สวัสดิการ และการคุ้มครองด้านประกันสังคม 

   หัวข้อที่ 5 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้ 

  8. องค์การอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Organization (IHO)) 

	 	 	 เรือจะต้องได้รับการรับรองเกี่ยวกับการยกเว้นหรือการควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Exemption / Control 

Certificate) ในอดีตเรือจะต้องได้รับการตรวจเพื่อให้มีใบรับรองการกำจัดหนูหรือใบรับรองว่าได้รับการยกเว้นจากการต้อง

กำจัดหนู (derat / exemption certificate) ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดในเบี้องต้นอันเกิดจากหนูที่อยู่

บนเรือเป็นพาหะ ทั้งนี้ กฎข้อบังคับเพื่อการอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 (International Health Regulation (IHR) 

2005) ได้บังคับใช้ใบรับรองควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Certificate) แทนที่การออกใบรับรองเกี่ยวกับการกำจัดหนู

ดังกล่าว ซึ่งกฎข้อบังคับการอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) นี้เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคซึ่งมีทั้ง 

โรคติดต่อทั้งจากการติดเชื้อและการปนเปื้อน ทั้งนี้มีความเป็นไปได้อย่างมากที่โรคติดต่อหรือการติดเชื้ออาจจะแพร่กระจาย

มาจากเรือ ดังนั้น กฎข้อบังคับการอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) จึงกำหนดให้เรือเดินทะเลระหว่างประเทศจะต้องได้รับ

ใบรับรองดังต่อไปนี้  

   ใบรับรองว่าได้รับการยกเว้นจากการต้องถูกควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Control Exemption Certificates) จะ

ออกให้เมื่อหน่วยงานสาธารณสุขได้ตรวจเรือและไม่พบหลักฐานของการติดเชื้อ หรือการปนเปื้อน แหล่งสะสมหรือท่อ

ระบายของเสียติดเชื้อ หรือไม่พบเชื้อแบคทีเรีย สารเคมี และภัยอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ หรือไม่พบสัญญาณ

ของการไม่มีสุขาภิบาลที่เพียงพอ หรือ 

   ใบรับรองว่าได้มีการควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Control Certificates) จะออกให้เมื่อหน่วยงานสาธารณสุข

พอใจกับการใช้มาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพในการกำจัดและควบคุมการติดเชื้อ การปนเปื้อน และแหล่งสะสมหรือ

เพาะเชื้อที่เกิดขึ้นบนเรือ 

	 	 9. อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมวิธีการป้องกันเพรียงที่เป็นอันตรายในยานพาหนะทางน้ำ  
   (International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems for ships (AFS)) 

	 	 	 อนุสัญญา IMO ฉบับใหม่ ได้กำหนดข้อห้ามในการใช้สีป้องกันการจับเกาะของเพรียงเรือที่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่ง  

มีชีวิตและได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการใช้สารอันตรายอื่นๆ ในระบบกันเพรียงที่อาจมีการนำมาใช้ในอนาคตเรือจะ

ต้องได้รับใบรับรองเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตามอนุสัญญา AFS ดังกล่าว  

	 	 10. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้าเวร
ยามของคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  

   (International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping 
for Seafarers, 1978, as amended (STCW 1978) 

	 	 	 อนุสัญญา STCW 1978 เป็นอนุสัญญาแรกที่ได้มีการกำหนดข้อบังคับพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรม การออก

ประกาศนยีบตัร และการเขา้เวรยามของคนประจำเรอืในระดบัมาตรฐานสากล ซึง่กอ่นหนา้นีม้าตรฐานการฝกึอบรม การออก

ประกาศนยีบตัร และการเขา้เวรยามของนายประจำเรอืและลกูเรอื ไดถ้กูกำหนดขึน้เองโดยรฐับาลของแตล่ะประเทศ ซึง่ไมไ่ด้

มีการอ้างอิงถึงวิธีการปฏิบัติของประเทศอื่นๆ เป็นผลให้เกิดความแตกต่างและความหลากหลายของมาตรฐานและขั้นตอน

การปฏิบัติของประเทศต่างๆ ในอุตสาหกรรมการเดินเรืออย่างมาก ทั้งๆที่ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นสากลที่สุดก็ตาม  

ดงันัน้ อนสุญัญาดงักลา่วจงึไดก้ำหนดมาตรฐานขัน้ตำ่ทีเ่กีย่วกบัการฝกึอบรม การออกประกาศนยีบตัร การเขา้เวรยามของ

คนประจำเรอื ซึง่ทกุประเทศจะตอ้งมมีาตรฐานอยา่งนอ้ยหรอืมากกวา่มาตรฐานของอนสุญัญาดงักลา่ว ในป ีค.ศ. 1995 ไดม้ี

การปรบัปรงุแกไ้ขครัง้ใหญ ่เพือ่ใหม้มีาตรฐานทีเ่ขม้งวดมากขึน้ 

   ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการแก้ไขอนุสัญญา STCW ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมทางการฑูต ที่กรุงมะนิลาใน

เดือนมิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความมั่นใจมาตรฐานโลกได้ถูกนำมาใช้ฝึกอบรมและรับรองคนประจำเรือว่า

ควบคุมเรือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่กำลังมาถึงในเวลาอันใกล้นี้ การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า “The Manila 

amendments to the STCW Convention and Code” ซึ่งกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2555 อยู่ในขั้นตอน
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การรับรองซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลังจากได้รับรองครั้งแรกในปี ค.ศ. 1978 และที่แก้ไขเพิ่มเติมใน  

ปี ค.ศ. 1995 และเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในบรรดาการแก้ไขที่นำมาใช้ก็จะมีหัวข้อของการ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบทของอนุสัญญาแต่ละภาคส่วนของอนุสัญญาที่ว่านี้ด้วยเช่นกัน 

  11. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน้ำถ่วงเรือและตะกอน ปี ค.ศ. 2004  
    (International Convention for the Control and Management of Ship’s Ballast Water 

and Sediments 2004) 

	 	 	 เนื่องจากเรือต้องใช้น้ำถ่วงเรือ (Ballast Water) ปริมาณมาก ในการสร้างสมดุลเรือภายหลังจากที่ได้ขนถ่ายสินค้าออก

จากเรือ แต่น้ำถ่วงเรือนี้จะมีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆ ปะปนอยู่ ดังนั้นเมื่อน้ำถ่วงเรือจากสถานที่หนึ่งถูกปล่อยออกไปอีก

สถานที่หนึ่งเมื่อมีการขนสินค้าขึ้นเรือ ทำให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในน้ำเหล่านั้นไปทำลายระบบนิเวศน์

ชีวภาพของอีกสถานที่หนึ่ง การขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศ ในรอบ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาทำให้เกิดผลกระทบ    

ดงักลา่วมากขึน้ โดยในหลายพืน้ทีท่ัว่โลกไดก้ำลงัเกดิผลกระทบอยา่งรนุแรง มขีอ้มลูจำนวนมากไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ อตัราการ

ทำลายที่มีต่อระบบชีวภาพนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับที่น่าเป็นห่วง โดยบางพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ในขณะที่  

พื้นที่ใหม่ๆ ซึ่งได้รับผลกระทบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลา ปัจจุบันกฎข้อบังคับนี้กำหนดให้เรือจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำถ่วงเรือ 

(Ballast Water) ในบริเวณที่เป็นทะเลเปิด ก่อนที่จะเข้าท่าเรือต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกฎข้อบังคับใหม่ได้กำหนดให้เรือต้องมี

การบำบัดน้ำถ่วงเรือที่มีอยู่ในถังต่างๆ บนเรือ ด้วยการใช้ระบบการบำบัดน้ำถ่วงเรือที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว โดยจะต้องติด

ตั้งระบบนี้บนเรือทุกลำ 

	 	 12. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน 
    (International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, (CLC 2001)) 

	 	 	 อนุสัญญา CLC ได้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายจากมลพิษน้ำมันซึ่งเรือใช้เป็นเชื้อเพลิง จะได้รับ

การชดใช้ค่าเสียหายอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และด้วยความรวดเร็ว อนุสัญญา CLC นี้ใช้บังคับสำหรับความเสียหาย

ของมลพิษน้ำมันที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตประเทศของภาคีสมาชิก รวมถึงในทะเลอาณาเขตและทะเลในเขตเศรษฐกิจ

จำเพาะของประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญานี้ 

	 	 13. กฎระเบียบของภูมิภาค และกฎระเบียบของท้องถิ่นทั่วโลก 

	 	 	 ธุรกิจการเดินเรือ อยู่ภายใต้กฎระเบียบและอนุสัญญาอื่นๆ อีกมาก เช่น พระราชบัญญัติพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของ

สหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act (EPA)) คำสั่งของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเผาผลาญเชื้อเพลิงในเขต

ยุโรป ฯลฯ ซึ่งกฎระเบียบเหล่านี้จะถูกปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 

	 	 	 ระบบการกำจัดและปลดปล่อยของเสียของสหรัฐอเมริกา US National Pollutant Discharge Elimination System 

(NPDES) คือ ระบบที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบในส่วนของพระราชบัญญัติพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะลด

ปรมิาณมลพษิทีจ่ะเกดิขึน้ในนา่นนำ้ของสหรฐัอเมรกิา (ในระยะ 3 ไมลท์ะเล) สำหรบัเรอืทีม่คีวามยาวมากกวา่ 79 ฟตุ กฏขอ้

บงัคบัไดอ้อกเปน็เอกสารทีเ่รยีกวา่ “Vessel General Permit (VGP)” ซึง่กฎขอ้บงัคบัเหลา่นีเ้ปน็สว่นทีเ่พิม่เตมิในกฎระเบยีบ

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เช่น MARPOL สำหรับ กฎข้อบังคับของ VGP ได้มีข้อกำหนดสำหรับเรือทุกลำ 

เกีย่วกบัเทคโนโลยี ่ และ ขอบเขตของการถา่ยเทของเสยี ทัง้หมด 26 ชนดิ รวมตัง้แตเ่หตกุารณฉ์กุเฉนิทีอ่าจจะเกดิขึน้และ

การปฏิบัติงานตามปกต ิ นอกจากการถ่ายของเสีย และกฎข้อบังคับพิเศษเหล่านี้แล้ว ยังได้มีการขยายกฎข้อบังคับให้

ครอบคลมุถงึระบบการตรวจสอบ ตดิตาม การรายงานและเกบ็บนัทกึขอ้มลู ซึง่ VGP ตอ้งตรวจสอบรายละเอยีดของระบบ

การปกปอ้ง สิง่แวดลอ้ม การฝกึอบรมลกูเรอืและเกบ็บนัทกึขอ้มลู ซึง่กฎขอ้บงัคบัเหลา่นีม้ผีลบงัคบัตัง้แตต่น้ป ี ค.ศ. 2009 

เปน็ตน้มา 

	 	 	 ส่วนของสหภาพยุโรปเองก็ได้มีข้อกำหนดในเรื่องของการเผาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในอาณาเขตของสหภาพยุโรป ซึ่งยัง

ตอ้งมกีารพฒันาและตดิตามอกีตอ่ไป  

  14. การจัดการให้มีการตรวจเรือโดยรัฐเมืองท่า 

	 	 	 เรือที่เข้าเทียบท่าในเมืองท่าของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่เรือนั้นจดทะเบียนไว ้ เรือลำดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจ

สอบตามบันทึกความเข้าใจของรัฐเมืองท่าในหลายภูมิภาค หรือภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐท้องถิ่น การตรวจสอบต่างๆ

เหลา่นี ้มเีปา้หมายทีจ่ะแยกแยะเรอืทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน และ ขอ้บกพรอ่งทีส่ำคญัทีผู่ต้รวจสอบพบอาจสง่ผลใหถ้กูกกัเรอื จนกวา่

ขอ้บกพรอ่งนัน้ๆจะไดร้บัการแกไ้ขจนถงึระดบัทีพ่อใจ นอกจากนัน้หนว่ยงานของการตรวจเมอืงทา่ยงัเปน็หนว่ยงานทีร่บัเรือ่ง

รอ้งเรยีนจากคนประจำเรอืเชน่กนั ซึง่เปรยีบเสมอืนผูเ้ปา่รอ้งเมือ่พบการกระทำอนัเปน็การผดิกฎหมายของทางเรอื 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



หมายเหต ุ * กลุ่มบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง  ถือหุ้นร้อยละ 64        
 ** มลูค่าสุทธิตามบัญชีหมายถึงมลูค่าสุทธิตามบัญชีจากงบการเงินปรับปรุงในรปูดอลล่าร์สหรัฐ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 *** มลูค่าท่ีเอาประกันภัยหมายถึงมลูค่าท่ีตกลงกันไว้ซ่ึงจะได้รับจากผูรั้บประกันภัยในกรณีเกิดความเสียหายโดยส้ินเชิงต่อตัวเรือ 

      ขนาดระวาง **มลูคา่สทุธ ิ ***มลูคา่ที ่
 ลำที ่ ชือ่เรอื สญัชาต ิ ปทีีส่รา้ง บรรทกุ ตามบญัช ี เอาประกนัภยั  
    พ.ศ.  (เดทเวทตนั) (ลา้นเหรยีญ (ลา้นเหรยีญ 
      สหรฐัฯ) สหรฐัฯ) 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

กองกำลังเรือ

	 1 ฟูจิซาน มารู * บาฮามาส 2519 16,922  1.23  7.00   

 2 อภิสรา นารี ไทย 2539  18,596  7.06   11.50   

 3 บุษรา นารี ไทย 2540  18,573   7.53   12.00   

 4 สุชาดา นารี ไทย 2537  23,732   6.10   13.50   

 5 ปริณดา นารี ไทย 2538  23,720   6.90   14.50   

 6 บุณฑริกา นารี ไทย 2533  27,881   4.47   12.00   

 7 ธาริณี นารี ไทย 2537  23,724   6.35   13.50   

 8 ชลลดา นารี ไทย 2540  18,485   8.06   12.00   

 9 ดุสิตา นารี ไทย 2540  18,486   8.26   12.00   

 10 เอมวิกา นารี ไทย 2540  18,462   8.81   12.00   

 11 พลอยไพลิน นารี ไทย 2538  26,472   7.60   14.50   

 12 ฝนธิดา นารี ไทย 2538  28,484   8.05   15.50   

 13 รัตนะ นารี ไทย 2545  28,442   14.13   22.50   

 14 ชโลธร นารี ไทย 2539  27,079   10.79   16.50   

 15 ศรัณยา นารี ไทย 2534  28,583   7.35   12.50   

 16 สุจิตรา นารี ไทย 2538  28,290   9.79   16.00   

 17 วิจิตรา นารี ไทย 2540  28,646   11.10   19.50   

 18 อุรวี นารี ไทย 2540  28,415   16.88   19.50   

 19 มาธวี นารี ไทย 2539  28,364   16.41   18.50   

 20 รจเรข นารี ไทย 2548  29,870   20.81   26.00   

 21 นลินี นารี ไทย 2548  31,699   22.72  26.50   

		 21 ลำ   รวม  522,925  210.40  327.50 
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 โครงสร้างรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา	

รายได้จากการเดินเรือ 2,953.10  87.37 5,523.65  86.19 

กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 390.28  11.54 760.28  11.86 

รายได้อ่ืน 36.79  1.09 124.95  1.95 

รวมรายได ้ 3,380.17  100.00 6,408.88  100.00 

2553 

 รายได้
 2553 2552 

  ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ รายได้อื่นรายได้จากการเดินเรือ

โครงสร้างรายได้

2552 

87.37%

11.54%

1.
09

%

86.19%

11.86%

1.
95

%
87.37%

11.54%

1.
09

%

1�

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริษัท

2 
นายธรีะ วภิชูนนิ 

รองประธานคณะกรรมการบรษิทั 
ประธานคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  

ประธานคณะกรรมการสรรหา,  
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 

1 
พลเรอืเอก ดร.อำนาจ จนัทนมฎัฐะ 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 

4 
นายมนูรี มอยนดูดนิ ฮาชมิ 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

3 
นายคาลดิ มอยนดูดนิ ฮาชมิ 

กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร 

6 
พลตำรวจโท เกยีรตศิกัดิ ์ประภาวตั 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

5 
นายคชูร ูคาล ีวาเดยี 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

1 2 

3 4 

5 6 
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7 8 

9 10 

11 12 

8 
นายชรีะ ภาณพุงศ ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

7 
นายสพุฒัน ์ศวิะศรอีำไพ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา, กรรมการอิสระ 

10 
นางสาวนชิติา้ ชาห ์
กรรมการ 

9 
นายไจปาล มนัสขุาน ี
กรรมการ 

12 
นายปเีตอ้ร ์เฟด็เดอรเ์ซน่ 

กรรมการสรรหา 
กรรมการอิสระ 

11 
นายกริติ ชาห ์

กรรมการ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
	 คณะกรรมการมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอรายงานประจำปีที่ 22 และรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้ตรวจสอบแล้ว 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบดังนี้ 

 ปี 2553 ได้สิ้นสุดลงด้วยความสับสนที่มีมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเริ่มต้นปี กับตัวเลขอุปทานของจำนวนกองเรือสั่งต่อ

ใหม่ที่จะออกสู่ตลาดในอนาคต อัตราความล่าช้าในการส่งมอบกองเรือต่อใหม่เป็นตัวเลขผลต่างระหว่างขนาดของกองเรือสั่งต่อ

ใหม่ที่คาดการณ์ ณ ต้นปีว่าจะต่อเสร็จและส่งมอบได้ภายในปีนั้น กับขนาดของกองเรือใหม่ที่ต่อเสร็จและส่งมอบได้จริงๆ ณ สิ้น

ปีนั้น ได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 41 ในปี 2552 แต่ได้ลดลงเหลือร้อยละ 38 ในปี 2553 ด้วยอัตราความ

ล่าช้าในการส่งมอบกองเรือต่อใหม่ที่ไม่คงที่ดังกล่าวทำให้ตัวเลขขนาดของกองเรือต่อใหม่ที่จะส่งมอบจากอู่ต่อเรือออกสู่ตลาดใน

อนาคตมีความไม่ชัดเจน และคลาดเคลื่อนจนไม่มีใครสามารถคาดการณ์ตัวเลขที่แน่นอนได้ บริษัทคาดว่าอัตราความล่าช้าในการ

ส่งมอบกองเรือต่อใหม่จะยังคงมีความไม่แน่นอนต่อไปและจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับการแข็งค่าขึ้นของดัชนีระวาง

เรือ บรรดาอู่ต่อเรือที่แทบจะไม่ได้รับการว่าจ้างให้ต่อเรือเลยเป็นเวลา 5 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายปี 2551 จนถึงไตรมาส

สุดท้ายปี 2552 ได้ดิ้นรนอย่างยิ่งเพื่อจะได้งานใหม่ๆ ในระหว่างปี 2553 ด้วยการลดราคาว่าจ้างต่อเรือหรือแม้แต่ลดค่างวดที่ต้อง

ชำระก่อนส่งมอบเรือเพื่อจูงใจลูกค้าให้สั่งต่อเรือกับอู่ของตน ด้วยเหตุนี้ปี 2553 จึงเป็นปีที่ถูกจารึกให้เป็นปีที่มียอดการว่าจ้างสั่ง

ต่อเรือมากที่สุดปีหนึ่งในประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกันขนาดของกองเรือประเภทขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั้งหมด ได้เพิ่มขึ้นสุทธิ 

76 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 15.8 ในปี 2553 โดยมีขนาดของกองเรือทั้งหมดรวมถึง 555 ล้านเดทเวทตัน และคาดว่าจะเพิ่ม

ขึ้นอีกร้อยละ 12.5 ในปี 2554 และร้อยละ 15.25 ในปี 2555 ตัวเลขเหล่านี้ได้คำนวณจากสมมติฐาน 2 อย่าง คืออัตราการล่าช้า

ในการส่งมอบกองเรือต่อใหม่ของแต่ละปีดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 50 และไม่มีการขายกองเรือเก่าเพื่อตัดเป็นเศษเหล็ก ตามที่ได้

กล่าวข้างต้น อัตราการล่าช้าในการส่งมอบกองเรือต่อใหม่ ในปี 2553 ได้ชะลอตัวลดลงเหลือร้อยละ 38 ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของ

ขนาดกองเรือในปี 2554 และ 2555 อาจจะมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากบริษัทได้ใช้ตัวเลขสมมติฐานของอัตราการล่าช้าใน

การส่งมอบกองเรือต่อใหม่ที่ร้อยละ 50 แต่ถึงกระนั้น การเพิ่มขึ้นของขนาดกองเรือก็จะต้องถูกลดความร้อนแรงลงด้วย       

ดว้ยจำนวนเรอืทีจ่ะถกูปลดระวางในชว่งสองปนีี ้สถานะทางการเงนิของอูต่อ่เรอืตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่อูต่อ่เรอืทีเ่พิง่กอ่สรา้งขึน้มา   

ไม่นานจะขาดสภาพคล่องจากรายได้ที่ไม่คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงทุนไป บริษัทคาดว่าในอีกไม่ช้านี้อู่ต่อเรือที่เกิดใหม่บางอู่จะเริ่มปิด

ตัวลง ขณะที่หลายๆ อู่จะลดขนาดลงและจะมีการควบรวมกิจการกัน อู่ต่อเรือบางแห่งจะกลับไปให้บริการสร้างชิ้นส่วนและซ่อม

ทำตัวเรือ ขณะที่อู่อื่นๆ จะแปลงสภาพไปเป็นอู่ตัดชิ้นส่วนตัวเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักฐานเบื้องต้นมีอู่ต่อเรือ 3 แห่ง

ในญี่ปุ่นได้ปิดตัวลงแล้วและอีกอย่างน้อย 6 แห่งในเกาหลีใต้ต้องเลิกกิจการ ในขณะที่อีก 6 แห่งได้ประสบปัญหาด้านการเงิน 

(โดยอู่ Jinse ที่เกาหลีใต้เพิ่งประกาศเข้าสู่กระบวนการถูกฟ้องล้มละลายบังคับใช้หนี้) นอกจากนี้อู่วินาชิน ที่รัฐบาลเวียดนามเป็น

เจ้าของ กำลังอยู่ในสภาวะย่ำแย่จากหนี้สินมากถึงประมาณ 4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยที่ผู้บริหารสูงสุดของอู่ทั้ง 5 คนได้ถูกส่ง

ไปควบคุมตัวในเรือนจำ ในด้านของอุปสงค์ความต้องการกองเรือขนส่ง บริษัทได้เห็นอุปสรรคบางอย่างที่อยู่ข้างหน้า ด้วย

มาตรการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจตามมาตรการ QE2 ของสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทเข้าใจว่าปัญหาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลกยังคงน่าเป็นห่วง ทางฝั่งสหภาพยุโรปเองก็กำลังดิ้นรนเอาตัวรอดจากวิกฤต “เบย์ ออฟ 

พิกส์” (Bay of Pigs) ซึ่งเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจที่คุกคามต่อความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ประเทศกรีซและ

ไอร์แลนด์ได้ตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่แล้ว จึงค่อนข้างแน่ว่าประเทศอิตาลี โปรตุเกส และสเปน จะเริ่มร้องขอความช่วยเหลือตามมา

ในอีกไม่นานเพียงแต่จะเป็นเมื่อใดเท่านั้นเอง ประเทศจีนเองซึ่งมีบทบาทในตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองก็มีปัญหาภายในประเทศ

ตัวเองที่ต้องแก้ไขในเรื่องของเงินเฟ้อและภาวะฟองสบู่ที่กำลังเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจีนได้พยายามที่จะจัดการ

กับปัญหาทั้งสองเรื่องดังกล่าวโดยการประกาศให้สถาบันการเงินเพิ่มอัตราการกันเงินสำรองไปที่ระดับสูงที่ร้อยละ 18.5 ในขณะ

เดียวกันก็ได้ประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ย สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลว่าทำไมบริษัทคิดว่าความต้องการใช้เรือขนส่งสินค้าจะยังคงมีไม่มาก

พอกับที่ควรจะเป็น เนื่องจากปัญหาของทั้งผู้มีบทบาททั้งสามที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของระบบเศรษฐกิจโลกตามที่กล่าวข้างต้น

จะส่งผลกระทบทางลบต่อความแข็งแกร่งและทิศทางของความต้องการขนส่งสินค้าโดยรวม ด้วยเหตุนี้ถ้าตลาดค่าระวางเรือตาม

ตัวเลขของดัชนีค่าระวางเรือสินค้าเทกอง (BDI) จะต้องหยุดชะงักและร่วงต่ำลงตลอดปี 2554 สัญญาสั่งต่อเรือจำนวนมากที่ทำขึ้น 

รายงานจากคณะกรรมการ
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นายคาลดิ มอยนดูดนิ ฮาชมิ นายคชูร ูคาล ีวาเดยี 

 ในปี 2553 ก็อาจจะต้องหยุดและยกเลิกไปโดยปริยายโดยที่อู่ต่อเรือต่างๆจะเรียกร้องเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับเงินวาง

ดาวน์ที่ได้รับเมื่อตอนเซ็นต์สัญญาต่อเรือ (ร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสัญญา)ในขณะเดียวกันการขายเรืออายุมากเพื่อตัดเป็นเศษ

เหล็ก ซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นก็อาจจะกลับมามีมากขึ้น โดยอาจมีกองเรืออย่างน้อยร้อยละ 20 ของขนาด

กองเรือสินค้าแห้งเทกองที่มีอายุมากกว่า 20 ปี จะต้องถูกส่งไปอู่ตัดเรือเป็นเศษเหล็กภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว หากจะย้อน

เหตุการณ์ไปในปี 2529 เพื่อเป็นการอ้างอิง ในปีนั้นดัชนีค่าระวางเรืออยู่ในระดับต่ำกว่า 1,000 จุด เรือสินค้าแห้งเทกองบางลำที่

มีอายุน้อยเพียงแค่ 10-14 ปีถูกขายตัดเป็นเศษเหล็ก โดยเรือส่วนใหญ่ที่ถูกขายตัดเป็นเศษเหล็กมีค่าอายุเฉลี่ยระหว่าง 15-19 ปี

เท่านั้น ถ้าหากบริษัทนำเอาค่าอายุเฉลี่ยของกองเรือที่ถูกขายตัดเป็นเศษเหล็กในปี 2529 มาใช้กับกองเรือในปี 2554 แล้ว จะมี

เรือสินค้าแห้งเทกองอย่างน้อยร้อยละ 30 ของกองเรือสินค้าแห้งเทกองของโลก (คิดตามน้ำหนักบรรทุกของเรือ) ที่อาจจะพร้อม

สำหรับถูกขายตัดเป็นเศษเหล็ก 

 เพื่อจะให้เห็นภาพผลการดำเนินงานของบริษัทให้ชัดเจนมากขึ้น บริษัทขอนำเสนอตัวเลขผลประกอบการรายปีของบริษัทฯใน

รอบหลายปีที่ผ่านมาเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐดังนี้ 

 ป ี 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

ค่าเฉลี่ยดัชนีค่าระวางเรือของปี 2,617 4,510 3,371 3,180 7,065 6,390 2,617 2,758 

กำไรสุทธิ - ล้านเหรียญสหรัฐ 24.79 110.10 154.22 92.63 96.48 148.14 88.09 35.16 

จำนวนเรือโดยเฉลี่ย 28.39 44.63 52.89 54.00 44.97 44.12 32.79 21.37 

กำไรสุทธิต่อเรือหนึ่งลำ -  

ล้านเหรียญสหรัฐ  0.87 2.47 2.92 1.72 2.15 3.36 2.69 1.65	

 บริษัทคงต้องพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของดัชนีระวางเรือที่เป็นอยู่ของปี รวมถึงกองเรือ

ของบริษัทที่มีขนาดเล็กลงหลังจากที่บริษัทมีการขายเรือที่มีอายุมากออกไป ปี 2553 จะถูกจดจำไว้ให้เป็นปีแห่งการเตรียมตัวสู่

ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเมื่อบริษัทได้ปรับลดตัวเลขในงบดุลโดยลดขนาดกองเรือของบริษัทและเตรียมความพร้อมสำหรับการ

เติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีข้างหน้าต่อไป 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



รางวัลและเกียรติยศ 
	 ป ี2553 เป็นปีที่บริษัทได้รับเกียรติจากผลการสำรวจในด้านการจัดการบรรษัทภิบาลของบริษัทต่างๆที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร 

Asiamoney ฉบบัเดอืนธนัวาคม 2553/มกราคม 2554 ใหบ้รษิทัไดร้บัการโหวตใหเ้ปน็บรษิทัทีม่ธีรรมาภบิาลในภาพรวมทีด่ทีีส่ดุ 

เปน็บรษิทัทีด่ทีีส่ดุในดา้นการเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส เปน็บรษิทัทีด่ทีีส่ดุในการดแูลสทิธแิละความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้	

รวมถึงเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในประเทศไทย 

 นิตยสาร Marine Money ฉบับเดือนมิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นฉบับที่จัดอันดับบริษัทเรือต่างๆ ได้จัดอันดับให้บริษัทเป็นบริษัท

เดินเรือที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของโลก โดยพิจารณาจากตัวเลขทางการเงินของบริษัทในปี 2552 โดยทางนิตยสารได้ใช้วิธีการจัด

ลำดับโดยการใช้ยอดรวมของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 6 อย่างคือ อัตราผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้น อัตราการสร้างรายได้

ต่อสินทรัพย์ อัตรากำไรขั้นต้น อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนของราคาหุ้น

ในตลาดซื้อขายต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี นิตยสาร Marine Money ฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึงบริษัทพีเอสแอลไว้ดังนี้ “แต่บางทีสิ่งที่

น่าประทับใจมากกว่าคือการที่บริษัทกำลังแสดงให้เห็น ในรอบหกปีที่บริษัทได้รับการจัดอันดับจากทางนิตยสารนั้น พรีเชียสได้ถูก

จัดให้ติดหนึ่งในสิบอันดับแรกเป็นเวลาถึงห้าปีและมีเพียงปีเดียวที่บริษัทได้พลาดหนึ่งในสิบอันดับแรกโดยอยู่ในลำดับที่ 14 ความ

เที่ยงตรงและโปร่งใสคือคำกล่าวขวัญถึงบริษัท และเป็นที่มาของการได้คว้าตำแหน่งที่ 6 ในการจัดอันดับประเภททั่วไป และ

ตำแหน่งที่ 5 ในการจัดอันดับด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน แทบจะกล่าวได้ว่าการจัดอันดับจะไม่ถือว่าเป็นทางการเลยหาก

พรีเชียส ชิพปิ้ง ไม่ได้รับเลือกให้อยู่ในอันดับต้นๆ ในขณะที่ทุกคนคิดว่าขนาดที่ใหญ่ที่สุดนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุด บริษัทนี้กลับคิดแตก

ต่าง และมุ่งมั่นกับธุรกิจของตนในการให้บริการลูกค้าต่างๆทั่วโลกด้วยกองเรือของบริษัทเองที่เป็นเรือสินค้าแห้งเทกองขนาดเล็ก

โดยการบริการให้ลูกค้าเช่าเรือแบบเป็นระยะเวลา แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้การได้รับตำแหน่งในครั้งนี้มีความโดดเด่นไม่ธรรมดา ก็คือ

การที่บริษัทสามารถคว้าตำแหน่งมาครองได้แม้จะอยู่ในช่วงเวลาของแผนการปรับเปลี่ยนกองเรือของบริษัทโดยมีเพียงเรือเพียง 

20 กว่าลำเท่านั้นในช่วงเวลาของปีนี้” 

 งานนักลงทุนสัมพันธ ์ ยังคงเป็นส่วนงานที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากโดยมีกรรมการผู้จัดการบริษัทของบริษัททำ

หน้าที่กำกับดูแลด้วยตัวท่านเองในการให้ข้อมูลข่าวสารและรายงานต่างๆแก่สื่อและนักวิเคราะห์ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการโหวต

คัดเลือกให้ได้รับตำแหน่ง “นักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด” เป็นปีที่สามติดต่อกัน จากผลการสำรวจประจำปี 2553 เกี่ยวกับบรรษัท  

ภิบาลโดยนิตยสาร Asiamoney ฉบับเดือนธันวาคม 2553/มกราคม 2554 นอกจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่ดูแลงานใน

ด้านนี้แล้ว บริษัทยังมีกรรมการด้านการเงินของบริษัทและพนักงานอาวุโสของบริษัทอีกสองท่านมาร่วมดูแลงานในส่วนนี้ด้วย 

โดยในรอบปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากที่ทางบริษัทได้เข้าร่วมงาน Road Shows ต่างๆแล้ว ทางบริษัทยังได้เข้าร่วมงาน SET 

Opportunity Days ทั้ง 4 ครั้งของแต่ละไตรมาสในปี 2553 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้บริษัทจดทะเบียน

ต่างๆ และนักลงทุนได้มีโอกาสพบปะกันด้วย ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการสานต่อในงานสำคัญนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของแผนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในปี 2554 และต่อๆไป 

จุดเด่นทางการเงิน (จากงบการเงินสกุลเงินบาท) และผลการดำเนินงานสำหรับปี 
 ผลการดำเนินงานระหว่างปี รายได้รวมของบริษัทฯ คือ 3,380.17 ล้านบาท (ปี 2552: 6,408.88 ล้านบาท) และมีผลกำไร

สุทธิเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 904.69 ล้านบาท (ปี 2552: 3,047.06 ล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้นได้ลดลงเป็น 16,749.48 ล้านบาท 

(ปี 2552: 17,136.36 ล้านบาท) และสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลงเพียงเล็กน้อย แม้จะมีการขายเรือไป 5 ลำในระหว่างปี ลด

ลงอยู่ที่ 22,071.63 ล้านบาท (ปี 2552: 22,140.13 ล้านบาท) เนื่องจากมีการจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับการสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 

1,651.51 ล้านบาท และจากกำไรสุทธิที่ได้รับและคงเหลือในระหว่างปีนี้ 

 ในระหว่างปี บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,098.85 ล้านบาท ก่อนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 112.24 ล้านบาท (ปี 

2552 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 43.63 ล้านบาท) และภาษีเงินได้จำนวน 81.92 ล้านบาท (ปี 2552 จำนวน 45.54 ล้าน

บาท) ในด้านของรายได้ ปีนี้เรือของบริษัทฯ มีรายได้เฉลี่ย 12,304 ดอลล่าร์ต่อวันต่อลำ เมื่อเปรียบเทียบกับ 13,459 ดอลล่าร์
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รายงานประจำปี 2553



ต่อวันต่อลำ ของปี 2552 รายได้รวม (ไม่รวมรายการกำไรจากการขายเรือ) ต่ำกว่าปีที่แล้ว สาเหตุหลักเนื่องมาจากการลดลงของ

จำนวนวันเดินเรือ ซึ่งเป็นผลจากการขายเรือเก่าและส่งมอบเรือจำนวน 5 ลำจากกองเรือของบริษัทฯ รวมถึงรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อ

ลำเรือของปี 2553 ที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 49 เนื่องจากการลดลงของค่าใช้

จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลำและจำนวนวันที่มีการเดินเรือในระหว่างปี ระยะเวลาหยุดการเดินเรือเพื่อการซ่อมบำรุงของปีนี้เฉลี่ย

ประมาณ 8.44 วัน ต่อลำเรือ ซึ่งถือว่าดีมากเมื่อคำนึงถึงอายุเฉลี่ยของกองเรือที่มีอายุประมาณ 15 ปี ในปี 2553 จากผลกำไรที่ดี

และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องสูงในระหว่างปี 2553 และสามารถจ่ายเงินปันผลจำนวน 1,299.20 ล้าน

บาทไปในปี 2553 

 บริษัทฯ ได้ลองคำนวณผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับ 17 ปี นับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 

16 กนัยายน 2536 จนถงึวนัพฤหสับด ีที ่16 กนัยายน 2553 ซึง่ราคาหุน้บรษิทัฯ มรีาคาปดิอยูท่ี ่18.20 บาทตอ่หุน้ หากนกัลงทนุ

ได้ถือหุ้นไว้ตั้งแต่เปิด IPO ครั้งแรกจนครบ 17 ปี นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนถึง 13.76 เท่าของเงินลงทุนครั้งแรก!! โดยการ

คำนวณนี้ยังไม่ได้คำนึงถึงผลตอบแทนจากการนำเงินปันผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ ในรูปหุ้นหรือดอกเบี้ยรับ 

กองเรือของบริษัท 
 บริษัทมีกองเรือ ณ เวลาสิ้นปี 2553 อยู่ที่ 21 ลำโดยมีขนาดระวางบรรทุกรวม 522,925 เดตเวทตัน หรือเฉลี่ย 24,901  

เดตเวทตันต่อลำ และมีอายุเฉลี่ยของกองเรือประมาณ 15.43 ปี แผนการลดอายุกองเรือของบริษัทในส่วนของเรือใหม่ที่กำลัง 

ถูกต่อเรืออยู่ที่อู่ต่อเรือ ABG ประเทศอินเดีย บริษัทได้รายงานรายละเอียดไปแล้วในรายงานประจำปี  

 อู่ต่อเรือ ABG: ตามที่ท่านได้ทราบแล้วว่า เรือสั่งต่อกำลังต่ออยู่ที่อู่ต่อเรือ ABG ประเทศอินเดีย และจะมีการส่งมอบเรือ

เมื่อแล้วเสร็จ ถึงแม้ว่ากำหนดการส่งมอบของเรือที่สั่งต่อใหม่ลำแรกๆจะล่าช้าออกไปเกินกว่าวันที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ตาม การ

ส่งมอบเรือไม่ทันกำหนดดังกล่าวนี้ได้ทำให้เกิดคำถามตามมาพอสมควร เมื่อมีการเซ็นต์สัญญาสั่งต่อเรือเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนที่

จะมีการสร้างอู่ต่อเรือ คำถามแรกสุดเลยก็คือว่า แล้ว ณ ปัจจุบันการสร้างอู่ต่อเรือนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์หรือไม่ และถ้าใช่ อู่ต่อเรือ

และเครื่องจักรอุปกรณ์ของอู่นั้นมีมาตรฐานตามที่ต้องการหรือไม่ บริษัทมีความยินดีที่จะตอบว่าโครงสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์

ของอู่ ได้มีการสร้างและมีมาตรฐานสูงสุด โดยมีการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีคุณภาพสูงสุด ดังนั้นบริษัทจึงไม่มี

ความกังวลใดๆในเรื่องนี้ คำถามต่อไปก็คือ แล้วเรือที่ได้ต่อเสร็จแล้วหรือกำลังต่ออยู่จนถึงปัจจุบันนี้จะมีมาตรฐานและคุณสมบัติ

ที่ดีตามที่กำหนดไว้ตามสัญญา และตามที่บริษัทได้มีการพัฒนาการออกแบบและคุณสมบัติร่วมกับทางอู่หรือไม่ บริษัทมีความ

ยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่าเรือของบริษัทที่กำลังต่ออยู่นั้นมีคุณสมบัติตามที่ต้องการและมีมาตรฐานสูงสุดโดยในฐานะที่บริษัทเป็น

เจ้าของเรือและดำเนินธุรกิจด้านนี้มาเป็นเวลานาน บริษัทเฝ้ารอด้วยใจจดจ่อที่จะรับมอบเรือเหล่านี้เมื่อแล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทจะ

สามารถนำเรือเหล่านี้ไปให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเป็นเรือที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินเรือที่ต่ำและมีปัญหา

ในการทำงานน้อยที่สุด ส่วนคำถามสุดท้ายก็คือ แล้วทางอู่ต่อเรือนั้นมีความพร้อมสมบูรณ์และมีความสามารถทำพันธะสัญญาให้

เสร็จสิ้นสำเร็จผลในการที่จะสามารถส่งมอบเรือทุกลำได้ทันเวลาที่กำหนดหรือไม่ บริษัทคงต้องยอมรับว่าคำถามนี้เป็นสิ่งที่บริษัท

กังวลอยู่ เนื่องจากบริษัททราบว่าทางอู่กำลังประสบปัญหาในการเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน เนื่องจาก

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ โดยขณะนี้ทางอู่ได้กำลังพยายามทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ และบริษัทกำลังจับตา

เฝ้ามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยบริษัทหวังว่าจะได้เห็นความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของทางอู่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ถึง

อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวบริษัทยังคงมีทางเลือกอื่นไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือของเรือลำใดก็ตามที่

ล่าช้าเกินกว่ากำหนดส่งมอบตามข้อสัญญา หรือการขายต่อสัญญาต่อเรือสำหรับเรือที่มีความล่าช้าในการส่งมอบเหล่านี้ หรือการ

เจรจาข้อตกลง/ราคาใหม่ในการต่อเรือที่มีความล่าช้าเหล่านี้ โดยในขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับทางอู่ต่อเรือถึง

ปัญหาของเรือ 3-4 ลำแรกที่เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ และบริษัทหวังว่าจะได้ข้อสรุปและทางออกที่ดีในอีกไม่นานนี้ 
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 ในส่วนของการดำเนินการตามแผนลดอายุกองเรือของบริษัทดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ทำการขายเรืออายุมากออกไป 25 ลำ 

ในช่วงปี 2552/2553 ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนแรกของแผนลดอายุกองเรือ และบริษัทได้ซื้อเรือ รจเรข นารี (ขนาด 29,870 

เดตเวทตัน ต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2548) และเรือ นลินี นารี (ขนาด 32,000 เดตเวทตัน ต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2548 เช่น

กัน) ซึ่งการซื้อเรือทั้ง 2 ลำนี้ถือได้ว่าเป็นการก้าวสู่ขั้นตอนต่อไปของแผนลดอายุกองเรือที่จะจัดหาเรือที่ใหม่กว่า ใหญ่กว่า ทัน

สมัยกว่า และประหยัดคุ้มค่ากว่า จากตลาดเรือมือสองเพื่อมาทดแทนเรือเก่าทั้ง 25 ลำที่ได้ขายออกไป เมื่อเร็วๆนี้บริษัทได้

ประกาศให้ทราบถึงการจัดซื้อเรือใหม่ขนาดซุปราแมกซ์ 4 ลำที่กำลังต่ออยู่ในอู่ต่อเรือแห่งหนึ่งในประเทศจีนโดยจะมีการส่งมอบ

เรือใหม่ทั้ง 4 ลำในปี 2555 บริษัทยังคงต้องจัดหาซื้อเรือเพิ่มเติมอีก 19 ลำ จากตลาดเรือมือสองหรือซื้อต่อจากตลาดเรือต่อใหม่

เพื่อให้เสร็จสิ้นขั้นตอนการทดแทนกองเรือเก่าทั้ง 25 ลำ ซึ่งจะเป็นการเติมเต็มจิ๊กซอตัวสุดท้ายและจะทำให้บริษัทสามารถยืน

หยัดอย่างมั่นคงได้ในปีต่อๆไป สำหรับองค์กรส่วนใหญ่แล้วสิ่งเหล่านี้นับเป็นงานที่ท้าทายอย่างมาก แต่ในกรณีของบริษัทนั้นนับ

ว่าแตกต่างจากองค์กรอื่น หากผู้ถือหุ้นยังจำได้ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2546 และกันยายน 2547 กองเรือของบริษัทได้เพิ่ม

จาก 28 ลำไปเป็น 52 ลำ ด้วยการที่บริษัทซื้อเรือจำนวน 24 ลำจากตลาดเรือมือสองในช่วงเวลาเพียงแค่ 12 เดือนเท่านั้นโดย

เป็นช่วงเวลาที่ตลาดค่าระวางเรือเพิ่งเริ่มเข้าสู่ภาวะกระทิงจริงๆ ซึ่งนับว่าบริษัทได้ดำเนินการจัดซื้อกองเรือทดแทนในช่วงตลาดขา

ขึ้น มาในครั้งนี้ก็เช่นกันบริษัทต้องการซื้อเรือมือสองอีก 19 ลำ เมื่อตลาดค่าระวางเรือเริ่มที่จะทรงตัวโดยมีค่าดัชนีระวางเรือ 

(BDI) อยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 2,000 จุด สถานการณ์ของตลาดที่คาดไว้ ณ ปัจจุบัน จนถึงสิ้นปี 2554 น่าจะเป็นตลาดที่เอื้อ

อำนวยให้บริษัทสามารถดำเนินการจัดซื้อเรือได้ง่ายกว่าตลาดที่กำลังพุ่งสูงขึ้น ตราบใดที่ยังมีเรือในตลาดให้บริษัทซื้อ แผนการซื้อ

เรือทดแทนของบริษัทก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคแต่อย่างใด เพราะถ้าจะว่าไปแล้วบริษัทได้รับข้อมูลมากเกี่ยวกับเรืออายุน้อยที่ประกาศ

ขายอยู่ในตลาดทุกวัน ถ้าบริษัทเพียงแค่บอกตอบรับราคาที่ผู้ขายเสนอมา บริษัทจะสามารถทำการจัดซื้อเรือทั้ง 19 ลำจากตลาด

เรือมือสองได้เสร็จสิ้นภายในเวลา 3 ถึง 6 เดือนเท่านั้น แต่เนื่องจากบริษัทคาดว่าราคาเรือน่าจะถูกลงกว่าระดับราคา ณ ปัจจุบัน 

บริษัทจึงได้ชะลอการตัดสินใจไว้ก่อน เพราะว่าไม่ว่าทั้งธุรกิจอู่ต่อเรือและธุรกิจที่ให้แหล่งเงินลงทุนต่อเรือต่างยังอยู่ในสภาพย่ำแย่ 

โดยด้านหนึ่งเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงินและอีกด้านหนึ่งไม่มีใครต้องการเรือที่ได้สั่งต่อไปแล้ว ในสถานการณ์เช่นนี้บริษัท

สามารถที่จะทำการต่อรองได้ราคาที่ดีในการซื้อเรือมือสองจากผู้ขายที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่าหรือซื้อสัญญาสั่งต่อเรือจาก

เจ้าของที่มีปัญหาสภาพคล่อง เพื่อที่ให้การดำเนินการจัดซื้อกองเรือทดแทนของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ 

 เมื่อใดที่การจัดซื้อกองเรือทดแทนของบริษัทได้เสร็จสิ้น บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะมีความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจไปอีกสอง

ถึงสามทศวรรษข้างหน้า จากการที่บริษัทสามารถจัดซื้อกองเรือเพื่อมาทดแทนกองเรือเก่าโดยได้ราคาซื้อที่อยู่ในระดับต่ำเป็น

ประวัติการณ์ เพื่อให้เป็นดังนั้นบริษัทจะยังคงเฝ้ามองเพื่อเสาะหาจังหวะที่ดีในการจัดซื้อกองเรือทดแทนโดยมีเป้าหมายให้มีขนาด

ของกองเรือต่อปีอยู่ระหว่าง 50 ถึง 70 ลำภายในสองถึงสามปีข้างหน้านี้ 

เหตการณ์สำคัญของปี 2553 
 ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลกยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำลังส่งผ่านวิกฤตจากธนาคารไปยังรัฐบาลของประเทศ

ต่างๆ ที่ใกล้ล้มละลายทางเศรษฐกิจโดยมีประเทศโปรตุเกส ไอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ และสเปนที่ได้สร้างภาวะวิกฤตของตนเองที่

เรียกว่า “เบย์ ออฟ พิกส์” (Bay of Pigs) ให้กับสหภาพยุโรป โดยทางสหภาพยุโรปเองได้ใช้มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายควบคู่ไป

กับนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของตนเอง ซึ่งแน่นอนว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้ความต้องการขนส่งสินค้า

ของประเทศเหล่านี้ลดน้อยลง ในทางกลับกันสหรัฐอเมริกากลับใช้มาตรการที่แตกต่างออกไป โดยได้ “เปิดก๊อกน้ำ” ด้วย

มาตรการทุ่มเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจของตนเองเป็นรอบที่ 2 (QE2) ด้วยความหวังที่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินนี้

จะช่วยให้เศรษฐกิจเกิดความเข้มแข็งมากขึ้น ในขณะที่ประเทศจีนรัฐบาลของเขาได้ตัดสินใจที่จะต้องลดภาวะฟองสบู่ในภาคธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์โดยไม่ให้มันโป่งพองขึ้น ด้วยการกำหนดมาตรการเพิ่มอัตราการกันเงินสำรองของสถาบันการเงินต่างๆให้สูงขึ้น

ไปถึงระดับมากกว่า 2 เท่าของอัตราที่ประเทศอื่นๆใช้บังคับกัน ซึ่งแม้ว่ามาตรการนี้จะส่งผลให้การปล่อยเงินกู้จากธนาคารต่างๆ

ในจีนลดน้อยลง แต่อัตราเงินเฟ้อก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดต่ำลงและยังคงเป็นปัญหาอยู่ ทำให้ทางรัฐบาลจีนต้องใช้มาตราการเพิ่ม

อัตราดอกเบี้ย ดังนั้นท่านคงเข้าใจแล้วว่าแหล่งตลาดที่เป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเล ได้กำลังประสบปัญหา
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ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาลเหล่านั้นที่ออกมามากเกินไปในช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจโลก และ

เมื่อไม่มีแรงกระตุ้นเหลืออยู่ ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับคนเดินถนนธรรมดาๆ ที่จะต้องช่วยกันกระตุ้นและสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายจากการ

ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบใช้เงินกระตุ้นไปเป็นแบบใช้ความต้องการบริโภคในการขับเคลื่อนแทน 

 การนำเข้าแร่เหล็กโดยประเทศจีน ตามข้อมูลศุลกากรเบื้องต้นมีตัวเลขที่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ โดยมีปริมาณนำเข้า 

619 ล้านล้านตัน หรือลดลดงประมาณร้อยละ 2 จากตัวเลขสถิติสูงสุดที่ทำไว้ของปี 2552 ที่ 628 ล้านล้านตัน และเป็นครั้งแรก

ในรอบ 12 ปี ที่มีการนำเข้าลดน้อยลง เป็นที่คาดการณ์ว่าประเทศจีนจะมีการนำเข้าแร่เหล็กจำนวน 740 ล้านล้านตัน ในปี 2554 

โดยตัวเลขนำเข้านี้ขึ้นอยู่กับราคานำเข้าเทียบกับตัวเลขการผลิตภายในประเทศและต้นทุนขนส่ง ส่วนตัวเลขเบื้องต้นในการผลิต

เหล็กของจีนสำหรับปี 2553 ได้เพิ่มขึ้นถึงระดับประมาณ 625 ล้านล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับตัวเลข 566 

ล้านล้านตันของปี 2552 ที่สูงมากเป็นประวัติการณ์อยู่แล้ว และในปี 2554 คาดว่าจีนจะผลิตเหล็กได้มากกว่า 665 ล้านล้านตัน 

ส่วนทางด้านของถ่านหินซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพลังงานประมาณกว่าร้อยละ 80 ของความตัองการใช้พลังงานทั้งหมดของจีน สมัย

ก่อนจีนมีถ่านหินในประเทศมากเพียงพอต่อความต้องการ แต่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว เพราะจีนได้นำเข้าถ่านหินประมาณ 

126 ล้านล้านตันในปี 2552 และ ประมาณ 164 ล้านล้านตันในปี 2553 และคาดว่าอาจเพิ่มสูงถึง 190 ล้านล้านตันหรือมากกว่า

ในปี 2554 คาดว่าตัวเลขการนำเข้าถ่านหินนี้จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับราคานำเข้าเทียบกับตัวเลขการ

ผลิตถ่านหินภายในประเทศและต้นทุนค่าขนส่ง 

 ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ณ สิ้นปีอยู่ที่ 1,773 จุด ลดลงประมาณร้อยละ 43 จากตัวเลขดัชนีเมื่อต้นปีที่ 3,140 จุด โดย

มีค่าสูงสุดที่ 4,209 จุด ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 สาเหตุสำคัญที่ทำให้ดัชนีค่าระวางเรือไม่ได้ทรุดหนักในระหว่างปีก็เนื่องจาก

ตัวเลขที่ไม่ปกติของจำนวนเรือที่ต้องจอดรอเข้าเทียบท่า (ซึ่งเมื่อถึงสิ้นปี 2553 จำนวนเรือที่ต้องทอดสมอจอดรอเทียบท่า ณ 

เมืองท่าต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทเรือขนาดเคปไซส์ ได้เพิ่มสูงขึ้นถึงเกือบร้อยละ 7 ของกองเรือทั้งหมดของโลก 

ประกอบกับตัวเลขการนำเข้าถ่านหินในระหว่างปีเกือบ 164 ล้านล้านตันของประเทศจีน จากที่เป็นประเทศผู้ส่งออกมาเป็น

ประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่มากของโลก ซึ่งส่งผลให้ระยะทางในการขนส่งสินค้าเมื่อเทียบกับน้ำหนักสินค้า 1 ตัน (ตัน-ไมล์) มีระยะ

ทางที่ไกลขึ้น (นั่นคือเรือจะใช้เวลามากขึ้นในการขนส่งสินค้าทำให้เรือขาดตลาดมากขึ้น) จึงเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยพยุงดัชนีค่าระวาง

เรือเอาไว้ และสาเหตุประการสุดท้ายก็คือภาวะชะงักงันของระบบการเงินที่ทำให้การเสียสมดุลระหว่างความต้องการใช้เรือและ

ปริมาณเรือในตลาดได้เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ความต้องการใช้เรือที่น้อยลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหมายที่ได้ช่วยลดปริมาณเรือที่มีอยู่

ในตลาด นอกเหนือจากนี้คงจะไม่เป็นการครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าไม่ได้กล่าวถึง การส่งมอบกองเรือต่อใหม่จากอู่ต่อเรือที่มีความ

ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์โดยมีอัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือร้อยละ 38 ในปี 2553 ซึ่งเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ได้ช่วยพยุงดัชนีค่า

ระวางเรือไว้ได้ 

 ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่าระวางเรือของปีนี้ 2553 อยู่ที่ 2,758 จุด เกือบจะเท่ากันกับค่าเฉลี่ยของปี 2552 ที่ 2,617 จุด เพื่อให้

เห็นภาพรวมมากขึ้นจึงขอย้อนไปดูค่าเฉลี่ยของดัชนีในอดีตจะเห็นว่าในระหว่างปี 2528-2546 ก่อนที่ดัชนีจะเข้าสู่ภาวะกระทิง ค่า

เฉลี่ยของดัชนีในช่วงเวลานั้นอยู่ที่ 1,358 จุด ถ้ารวมช่วงภาวะกระทิงเข้าไปด้วย (ช่วงปี 2528-2553) ค่าเฉลี่ยของดัชนีอยู่ที่ 

2,133 จุด และค่าเฉลี่ยของดัชนีช่วงภาวะกระทิง(ปี 2547-2553)อยู่ที่ 4,265 จุด เมื่อดัชนีค่าระวางเรือมีความผันผวนไม่แน่นอน

มากขึ้น สัญญาเช่าเรือระยะยาวจึงไม่ได้มีความแน่นอนไปกว่าลายเซนต์ของผู้เช่าเรือ ผู้เช่าเรือรายใหญ่หลายรายจึงไม่อยากที่จะ

ปฎิบัติตามข้อตกลงตามสัญญาเช่าเรือระยะยาว และได้พยายามใช้ทุกช่องทาง ทั้งที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและไม่ถูกต้องตาม

หลักกฎหมายหรือหลักจรรยา ในการที่จะดิ้นรนให้ตนเองหลุดพ้นจากพันธะสัญญา แต่เนื่องด้วยค่าดัชนีระวางเรือที่ยังคงแข็งแกร่ง

อย่างไม่คาดคิดตลอดทั้งปี การล้มละลายของบริษัทเรือและผู้เช่าเรือต่างๆ ที่คาดว่าจะมีมากมายนั้นจึงยังไม่มาถึง บริษัทคาดว่าปี 

2554 และอาจรวมถึงปี 2555 จะไม่ราบรื่นนัก โดยอาจมีหลายบริษัทที่ต้องล้มละลายลงเมื่อเวลาผ่านไป การจะพูดว่าธุรกิจขนส่ง

สินค้าทางทะเลเป็นธุรกิจที่ต้อง “คาดหวังในสิ่งที่ไม่คาดฝัน” คงจะไม่เหมาะอีกต่อไป แต่ถ้าจะพูดว่าเป็นธุรกิจที่ต้อง “คาดหวังใน

สิ่งที่คาดฝันได้” ในช่วงสองปีข้างหน้าน่าจะเป็นคำพูดที่อธิบายถึงอนาคตได้ถูกต้องมากกว่า  

��

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



 นโยบายของบริษัทในการทำสัญญาปล่อยเช่าเรือของบริษัทให้เป็นการเช่าแบบมีระยะเวลายาว ณ อัตราค่าเช่าที่ค่อนข้างสูง

นั้นได้รับการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าเป็นนโยบายที่ถูกต้องเลยทีเดียว รายได้ต่อวันต่อลำเรือตลอดปี 2553 สำหรับกองเรือของบริษัท

ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของบริษัทในการที่จะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของรายได้ ซึ่งอาจจะเป็นเช่นนั้นไป

แล้วหากบริษัทปล่อยเช่าเรือให้แปรเปลี่ยนเป็นไปตามดัชนีค่าระวางเรือ สำหรับปี 2553 บริษัทได้คำนวณรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำ

อยู่ที่ 12,304 เหรียญสหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงมากกับที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้ที่ 12,500 เหรียญสหรัฐ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดิน

เรือ บริษัทสามารถควบคุมได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 4,750 เหรียญสหรัฐต่อวันต่อลำ โดยทำได้ที่ 4,725 เหรียญสหรัฐต่อวันต่อลำ 

ทิศทางอุตสาหกรรม 
 การปลดระวางเรือ (ขายเรือตัดเป็นเศษเหล็ก) ในปีที่ผ่านมานั้นมีค่อนข้างน้อย โดยมีเรือเพียง 125 ลำที่ถูกปลดระวาง

ในขณะที่มีเรือใหม่ 150 ลำเพิ่มเข้ามาในตลาด ส่งผลให้กองเรือของโลกเพิ่มจำนวนขึ้น 25 ลำ หรือร้อยละ 0.8 จาก 3,126 ลำ 

ไปเป็น 3,151 ลำในประเภทขนาดเรือของบริษัท (ขนาด 10-30,000 เดทเวทตัน) ในปี 2553 สาเหตุที่อัตราการปลดระวางเรือได้

ลดลงในปี 2553 ก็เป็นเพราะความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของตลาดค่าระวางเรือ แต่ถึงอย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลุดพ้นจาก

บทสรุปที่ว่า เมือเรือที่มีอายุมากขึ้นเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่อัตราค่าระวางเรือยังคงร่วงลงสู่ระดับต่ำ จะส่งผลให้อัตราการ

ปลดระวางเรือพุ่งสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

เรือใหม่จำนวนมากคาดว่าจะส่งมอบในปี 2554 และ 2555: 
 เรือขนาดเคปไซส์ (90,000+ เดตเวทตัน – มีเรือ 1,287 ลำ ขนาดระวางรวม 220 ล้านเดทเวทตัน เมื่อต้นปี 

2554) มีเรือ 448 ลำ ขนาดระวางรวม 73.4 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 33.3 ของขนาดระวางทั้งหมดจะถูกส่งมอบในปี 2554 

ส่วนอีก 278 ลำ ขนาดระวางรวม 50.9 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 23.1 จะส่งมอบในปี 2555 และอีก 91 ลำ ขนาดระวางรวม 

16.8 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 7.6 ในปี 2556 และที่เหลืออีก 22 ลำ ขนาดระวางรวม 4.2 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 1.9 

จะถูกส่งมอบในปี 2557 และมีเรือ 147 ลำ ขนาดระวางรวม 25 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 11.3 จะมีอายุมากกว่า 22 ปี ในปี 

2557 และคาดว่าน่าจะถูกปลดระวางในระหว่างปี 2554 ถึง 2557 ถ้าอัตราค่าระวางเรือยังอยู่ในระดับต่ำอย่างในปัจจุบัน 

 เรือขนาดปานาแมกซ์ (60-90,000 เดตเวทตัน – มีเรือ 1,678 ลำ ขนาดระวางรวม 124 ล้านเดทเวทตัน 

เมื่อต้นปี 2554) มีเรือ 302 ลำ ขนาดระวางรวม 23.5 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 19 ของขนาดระวางที่มีอยู่จะถูกส่งมอบ

ระหว่างปี 2554 ส่วนเรืออีก 341 ลำ ขนาดระวางรวม 26.8 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 21.3 ทำสัญญาว่าจะส่งมอบในปี 2555 

อีก 109 ลำ ขนาดระวางรวม 8.3 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 6.7 ทำสัญญาส่งมอบในปี 2556 ที่เหลืออีก 11 ลำ ขนาดระวาง

รวม 0.9 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 0.7 จะถูกส่งมอบในปี 2557 แต่ยังดีที่ในส่วนเรือขนาดปานาแมกซ์นี้มี 306 ลำ ขนาดระวาง

รวม 20.5 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 16.5 ของกองเรือที่จะมีอายุมากกว่า 24 ปี ในปี 2557 และคาดว่าน่าจะถูกปลดระวาง

ระหว่างปี 2554 ถึง 2557 ถ้าอัตราค่าระวางเรือยังอยู่ในระดับต่ำอย่างในปัจจุบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมดุลขึ้นกับกองเรือที่เข้า

มาใหม่และทำให้อัตราค่าระวางฟื้นตัวได้ในอนาคตอันใกล้ 

 เรอืขนาดซปุราแมกซ ์ (40-60,000 เดตเวทตนั – มเีรอื 2,163 ลำ ขนาดระวางรวม 109 ลา้นเดทเวทตนั 

เมือ่ตน้ป ี2554) เรอื 434 ลำ ขนาดระวางรวม 24.3 ลา้นเดทเวทตนั หรอืรอ้ยละ 22.3 ของขนาดระวางเรอืทีม่จีะสง่มอบในป ี

2554 อกี 269 ลำ ขนาดระวางรวม 14.8 ลา้นเดทเวทตนั หรอืรอ้ยละ 13.6 จะถกูสง่มอบในป ี2555 สว่น 98 ลำ ขนาดระวางรวม 

5.3 ลา้นเดทเวทตนั หรอืรอ้ยละ 4.9 จะสง่มอบในป ี2556 อกี 24 ลำทีเ่หลอื ขนาดระวางรวม 1.3 ลา้นเดทเวทตนั หรอืรอ้ยละ 1.2 

จะตามมาในป ี2557 ในสว่นนี ้327 ลำ ขนาดระวางรวม 14.5 ลา้นเดทเวทตนั หรอืรอ้ยละ 13.3 จะมอีายมุากกวา่ 25 ป ีภายในใน

ป ี2557 และคาดวา่นา่จะถกูปลดระวางระหวา่งป ี2554 ถงึ 2557 ถา้อตัราคา่ระวางเรอืยงัอยูใ่นระดบัตำ่สดุทีเ่คยเกดิขึน้มา 

 เรอืขนาดแฮนดีแ้มกซ ์(30-40,000 เดตเวทตนั – มเีรอื 1,109 ลำ ขนาดระวางรวม 39 ลา้นเดทเวทตนั เมือ่

ตน้ป ี2554) มีเรือ 397 ลำ ขนาดระวางรวม 13.5 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 35 ของขนาดระวางปัจจุบันจะถูกส่งมอบในปี 

2554 อีก 222 ลำ ขนาดระวางรวม 7.8 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 20.1 ส่งมอบในปี 2555 อีก 53 ลำ ขนาดระวางรวม 1.9 

��

รายงานประจำปี 2553



ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 4.8 ในปี 2556 ส่วนอีก 9 ลำ ขนาดระวางรวม 0.3 ล้านเดทเวทตัน หรือ ร้อยละ 0.8 จะถูกส่งมอบ

ในปี 2557 ในส่วนนี้ เรือ 475 ลำ ขนาดระวางรวม 17 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 44.2 จะมีอายุเกิน 25 ปี ภายในปี 2557 และ

คาดว่าน่าจะถูกปลดระวางในระหว่างปี 2554 ถึง 2557 ถ้าอัตราค่าระวางเรือยังอยู่ในระดับต่ำอย่างในปัจจุบัน 

 เรอือเนกประสงคข์นาดเลก็ (10-30,000 เดตเวทตนั – มเีรอื 3,151 ลำ ขนาดระวางรวม 63 ลา้นเดทเวทตนั 

เมือ่ตนัป ี2554) มีเรือ 288 ลำ ขนาดระวางรวม 5.7 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 9 จะถูกส่งมอบในปี 2554 อีก 104 ลำ มี

ขนาดระวางรวม 2.2 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 3.5 จะส่งมอบในปี 2555 ส่วนอีก 22 ลำ ขนาดระวางรวม 0.5 ล้านเดทเวทตัน 

หรือร้อยละ 0.7 ส่งมอบในปี 2556 และในปี 2557 ไม่มีเรือส่งมอบ โดยที่จะมีเรือ 1,159 ลำ ขนาดระวางรวม 22.5 ล้านเดทเวท

ตัน หรือร้อยละ 35.7 มีอายุมากกว่า 27 ปีภายในปี 2557 และคาดว่าน่าจะถูกปลดระวางในระหว่างปี 2554 ถึง 2557 ถ้าอัตราค่า

ระวางเรือยังอยู่ในระดับต่ำอย่างในปัจจุบัน การที่มีเรืออายุมากอยู่จำนวนมาก จึงทำให้สมการอุปสงค์ อุปทานดูจะแข็งแกร่งที่สุด

ในส่วนของเรือขนาดอเนกประสงค์ขนาดเล็กนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มเรือที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ในตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่

ประจำเส้นทาง 

 ขณะที่ท่านผู้ถือหุ้นอ่านตัวเลขที่กล่าวมาในข้างต้น โปรดระลึกถึงว่าการเลื่อนการส่งมอบเรือออกไป ในปี 2551 นั้นมีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ร้อยละ 23 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 41 ในปี 2552 และลดลงร้อยละ 38 ในปี 2553 ตอนนี้อาจไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า

ตัวเลขจะเป็นเช่นไรในปี 2554, 2555 และ 2556 แต่บริษัทฯ จะไม่ประหลาดใจหากตัวเลขจะข้ามผ่านร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 60 ถ้า

ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ยังคงลดลงและอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1,500 จุด 

 สถานภาพการแขง่ขนัของบรษิทั จากการที่บริษัทมีเรือในปัจจุบันอยู่ 21 ลำ บวกกับเรือสั่งต่อใหม่อีก 25 ลำ (เป็นเรือ

สินค้าแห้งเทกอง 18 ลำ และเรือบรรทุกซีเมนต์อีก 3 ลำ จากอู่ในประเทศอินเดีย และ เรือสินค้าแห้งเทกองขนาดซุปราแมกซ์อีก 

4 ลำจากอู่ในประเทศจีน) และเม็ดเงินลงทุนอีกประมาณ 600 ล้านเหรียญสหรัฐที่พร้อมสำหรับการจัดซื้อเรือมือสองเพิ่มเติมอีก

ประมาณ 20 ลำ เพื่อมาทดแทนเรือเก่าที่บริษัทได้ขายออกไป ทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในขนาดเรือประเภทนี้ของ

ตลาด และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจำนวนเรือสั่งต่อใหม่ที่มากที่สุด และเนื่องจากเจ้าของเรือในธุรกิจเรือประเภทนี้มีลักษณะเป็น

บริษัทเล็กๆอยู่กระจัดกระจาย ชื่อของบริษัทจึงได้รับการยอมรับจากลูกเรือว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง โดยลูกค้าทุกรายต้องการที่

จะติดต่อขอทำธุรกิจกับบริษัทก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะไปใช้บริการจากเจ้าของเรือรายย่อยอื่นๆ 

นอกจากนี้ จากแผนงานของบริษัทในการที่จะจัดหาเรือมือสองที่ใหม่กว่า, ใหญ่กว่า, ทันสมัยกว่าและประหยัดกว่าเพื่อมาทดแทน

เรือเก่าที่ได้ขายออกไป โดยจะจัดซื้อ ณ ระดับราคาที่ถือได้ว่าต่ำเป็นประวัติการณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

บริษัทให้แข็งแกร่งกว่าบริษัทเจ้าของเรือรายอื่นๆ ที่ได้ซื้อเรือมือสองในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาในระดับราคาที่น่าจะสูงมากเป็น

ประวัติการณ์ 

ปัญหาที่อุตสาหกรรมบริษัทกำลังเผชิญอยู ่
ด้วยอัตราค่าระวางที่พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และร่วงต่ำลงอย่างรวดเร็วในปี 2551 ในขณะที่ปี 2552 และ 2553 ได้

กลายเป็นปีแห่งความผันผวนของตลาดค่าระวางเรือ บริษัทเรือส่วนใหญ่ที่มีความรอบคอบและมีหนี้สินเพียงเล็กน้อยในบัญชี

งบดุล รวมถึงมีเงินสดคงเหลือมากก็น่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมได้ ซึ่งอาจทำได้ด้วยการซื้อเรือมือ

สอง หรือเรือต่อใหม่อย่างระมัดระวังในช่วงที่ราคาเรือลดลงต่ำเป็นประวัติการณ์ หรือโดยผ่านการควบรวมกิจการและการซื้อ

กิจการของบริษัทอื่น ซึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ล้วนเป็นที่น่ายินดีทั้งสิ้น เพราะว่ามันจะช่วยทำให้ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมนี้

แข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ตาม 

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอื โดยทั่วไปได้ลดลงในปี 2553 ซึ่งถือว่าเป็นการผ่อนเบาภาระค่าใช้จ่ายที่น่ายินดีเนื่องจากการที่ค่า

ใช้จ่ายได้มีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี และน่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกหากไม่เป็นเพราะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2551 ค่า

ใช้จ่ายแทบทุกด้านได้ลดลงจากระดับก่อนหน้านี้ โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดคือค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันหล่อเครื่องยนต์ ค่า

ซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษา ค่าเสบียงอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ และค่าประกันภัย เรือที่มีอายุน้อยกว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ

และบำรุงรักษาที่ถูกกว่า และมีค่าใช้จ่ายด้านชิ้นส่วนอะไหล่และการซ่อมที่ลดน้อยลงไปด้วย เจ้าของเรือที่มีคุณภาพจะมีความได้

��

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



เปรียบจากสถานการณ์นี้ในการที่จะทำการปรับลดอายุกองเรือของตนด้วยการขายหรือปลดระวางเรือที่มีอายุมาก บริษัทคาดว่า

แนวโน้มในการเพิ่มประสิทธิภาพกองเรือเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่างๆ โดยการปรับลดอายุกองเรือนี้จะเกิดขึ้นอย่างแพร่

หลายในปี 2554 ด้วยเช่นกัน 

 ราคานำ้มนัหลอ่เครือ่งยนตไ์ด้ลดลงในปี 2553 ตามการลดลงของราคาน้ำมันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทคาดว่าราคาน้ำมันหล่อจะเพิ่มขึ้นในปี 2554 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันและการอ่อนค่าลงของค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ 

 ตามที่ได้รายงานไปแล้วในรายงานประจำปีของปีที่แล้ว ความต้องการนายประจำเรือและลูกเรือได้ลดลงจากระดับสูงสุดที่เกิด

ขึ้นในปี 2551 เนื่องจากการลดลงของจำนวนเรือในตลาด และการส่งมอบเรือต่อใหม่จากอู่ต่อเรือที่มีน้อยกว่าที่คาด ด้วยเหตุนี้ค่า

จ้างคนประจำเรือในปี 2553 จึงไม่ได้เพิ่มขึ้นอีกแต่ก็ไม่ได้ลดลงเพราะว่าเจ้าของเรือที่มีคุณภาพส่วนใหญ่ไม่ได้ตัดลดระดับค่าจ้าง

คนประจำเรือ แต่ยังคงระดับค่าจ้างเอาไว้เพื่อเป็นวิธีในการรักษาคนประจำเรือที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัท 

 มูลค่าเรือได้เพิ่มขึ้นเมื่อตอนต้นปีแต่ได้ลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทคาดว่ามูลค่าเรือจะยังคงผันผวนแต่น่าจะเพิ่มขึ้นได้ใน

ครึ่งหลังของปี 2554 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตรงข้ามกับที่เกิดขึ้นในปี 2553 

 ปี 2553 เป็นปีที่มีการฟ้องร้องคดีไม่มากนักสำหรับบรรดาผู้ให้ประกันภัยทางทะเลแบบคุ้มครองและชดใช้หรือที่เรียกกันว่า 

P&I Clubs และถือว่าเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายที่น่ายินดีหลังจากที่มีคดีมากมายเกิดขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เมื่อตอนที่ตลาด

ขนส่งสินค้าทางทะเลอยู่ในช่วงสูงสุด การประกันภัยทางทะเลแบบคุ้มครองและชดใช้ (P&I Insurance) นี้ เป็นรูปแบบเฉพาะ

สำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ได้ให้ความคุ้มครองแทบจะทุกด้าน และยังให้บริการช่วยเหลือที่มีคุณภาพสูงใน

การฟ้องร้องดำเนินคดีสำหรับทุกสถานการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเรือ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่บรรดาผู้ให้

ประกันภัยเหล่านั้นจะต้องมีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง โดยมีจำนวนคดีฟ้องร้องที่ไม่มากเพื่อช่วยรักษาระดับค่าเบี้ยประกันภัย

ให้อยู่ในระดับต่ำ และสิ่งสำคัญมากไปกว่านั้น บรรดาผู้ให้ประกันภัยทั้งหมดที่ถูกผลกระทบวิกฤตการเงินและภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยในปี 2551 และ 2552 ได้ฟื้นสถานะทางการเงินค่อนข้างมากที่เดียวจากการนำเงินไปลงทุนในตลาดตราสารทุนที่มีราคา

เพิ่มขึ้นมาก รายได้จากการลงทุนนี้ได้ช่วยพยุงสถานะทางการเงินของบรรดาผู้ให้ประกันภัยแทบทุกรายและทำให้เกิดเสถียรภาพ

ต่อตลาดประกันภัยทางทะเลโดยรวม ด้วยเหตุนี้บริษัทคาดว่าอัตราค่าเบี้ยประกันภัยทางทะเลจะยังคงทรงตัวอยู่ได้ในปี 2554  

 จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ได้ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลำของบริษัทลดลงประมาณร้อยละ 5 จากปีที่

แล้ว ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีตัวเลขค่าใช้จ่ายเดินเรือโดยเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรม แต่จากประสบการณ์ของบริษัทที่ผ่านมาบริษัท

เชื่อมั่นว่าค่าใช้จ่ายในการเดินเรือของบริษัทมีน้อยกว่าบริษัทเจ้าของเรืออื่นๆ 

 อนสุญัญาระหวา่งประเทศต่างๆ ขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ(IMO Conventions)นั้น ได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่

เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมให้ได้มากยิ่งขึ้น เมื่อไม่นานมานี้คณะกรรมาธิการสิ่ง

แวดล้อมทางทะเลของ IMO ได้อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกที่ 6 ของบทบัญญัติอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

ป้องกันมลภาวะทางทะเล (MARPOL) เพื่อที่จะลดมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการปล่อยควันเสียจากเรือ มีการเพิ่มพื้นที่ทาง

ทะเลให้เป็นเขตพิเศษในการควบคุมมลพิษจากการปล่อยของเสียต่างๆจากเรือ ข้อบังคับสากลในการขนส่งและบรรทุกสินค้าแห้ง

เทกองบางชนิดได้มีความเข้มงวดมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง Bulk Cargo Code (BC Code) 

ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นข้อบังคับใหม่ว่าด้วยการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเลระหว่างประเทศ International Maritime Solid Bulk 

Cargo code (IMSBC Code) ประเทศต่างๆ ได้มีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการควบคุมมลภาวะที่เกิดจากน้ำที่ใช้ในการถ่วงเรือ 

นอกจากนี้จากการผลักดันขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ International Labour Organisation (ILO) ทำให้มาตรฐานความ

เป็นอยู่ต่างๆ ภายในเรือของคนประจำเรือได้รับความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศได้ออกอนุสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานทางทะเลฉบับปี 2549 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและควบคุมดูแลสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ของ

คนประจำเรือ โดยเรือเดินทะเลระหว่างประเทศทุกลำที่มีขนาดมากกว่า 500 ตันจะต้องได้รับการตรวจเพื่อออกประกาศนียบัตร

รับรองมาตรฐานแรงงานทางทะเล Maritime Labour Certificate (MLC) และใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานทางทะเล 

30

รายงานประจำปี 2553



Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC) โดยรัฐเจ้าของธงหรือโดยสถาบันตรวจเรือที่รัฐนั้นรับรอง อนุสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานทางทะเลฉบับปี 2549 นี้จะมีการบังคับใช้ภายใน 1 ปี หลังจากที่มีประเทศสมาชิกอย่างน้อย 30 

ประเทศที่มีขนาดกองเรือรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 33 ของกองเรือโลกให้การรับรองอนุสัญญาดังกล่าว โดยบริษัทคาดว่าถ้า

สหภาพยุโรปได้ให้การรับรองอนุสัญญาก่อน 31 ธันวาคม 2553 อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับในเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งบริษัทกำลัง

เตรียมการด้านต่างๆเพื่อที่จะปฏิบัติตามขัอบังคับใหม่ให้ทันก่อนอนุสัญญามีผลบังคับ 

 การให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ได้กำลังเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นอีก คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปที่บริษัทจะกล่าวเพียงว่า 

“Going Green” (เพื่อโลกสีเขียว) บริษัทต่างๆทั่วโลกได้ถูกกดดันจากผู้ร่วมทุนต่างๆให้บริษัทของตนเกิดจิตสำนึกและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยยังมิต้องกล่าวถึงกฎหมายและข้อบังคับใหม่ต่างๆมากมายที่ต้องปฏิบัติตาม ตามที่ได้เคยรายงานไป

แล้ว อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล ได้ถูกจับตามองและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด จากข่าวที่แพร่หลายไปทั่วโลกเกี่ยวกับ

อุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลครั้งสำคัญต่างๆของโลก เช่นที่เกิดกับเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ “EXXON VALDEZ” บริษัทได้นำมาตรการแบบ

ทำด้วยความสมัครใจที่ไม่ได้บังคับตามกฏหมายมาใช้ในการลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกแล้ว ดังที่ได้อธิบายเอาไว้ใน

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท บริษัทยังได้นำมาตรการต่างๆที่ใช้บังคับตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและกฏ

ข้อบังคับต่างๆ ของแต่ละประเทศมาใช้เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ฮาลอน และคลอโรฟลู

โอคาร์บอน ที่มีส่วนทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ข้อบังคับเหล่านี้จะมีความเข้มงวดมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้รัฐบางรัฐ

ในประเทศอเมริกาอาจมีข้อบังคับให้เรือที่มายังเมืองท่าของตนต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าบนบกของทางเมืองท่าที่มีมลภาวะน้อยกว่า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเรือ หรืออาจจะมีการบังคับใช้เทคนิค “Bonnet” ซึ่งปัจจุบันได้มีใช้ในบางเมืองท่าเท่านั้น มาช่วยในการ

บำบัดก๊าซเสียจากเรือก่อนที่จะปล่อยอออกสู่ชั้นบรรยากาศ มาตรการเหล่านี้ยังคงอยู่ในขั้นพิจารณาซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

อีกและอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติจริงรวมถึงจะส่งผลให้เจ้าของเรือมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น 

 ศูนย์ฝึกอบรมคนประจำเรือของบริษัท ตามที่ได้เคยรายงานไปก่อนหน้านี้ บริษัทได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมคนประจำเรือเต็มรูป

แบบขึ้นภายในสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่กรุงเทพฯ ในเดือนมีนาคม 2551 โดยภายในศูนย์ฝึกอบรมนี้ได้จัดให้มีเครื่องฝึกจำลอง

การเดินเรือที่ทันสมัย (Bridge Navigation Simulator) สำหรับการฝึกคนประจำเรือเป็นการเฉพาะ โดยเครื่องฝึกจำลองการเดิน

เรือได้มีการจำลองเสมือนสะพานเดินเรือบนเรือจริง และสามารถทำการฝึกการเดินเรือในน่านน้ำของเมืองท่าสำคัญทั่วโลก โดยมี

ความสมจริงในสถานการณ์การเดินเรือต่างๆ ทำให้นายประจำเรือที่เข้ารับการฝึกได้มีโอกาสลงมือฝึกปฏิบัติการเดินเรือแบบ

สมจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงานเป็นทีมของกัปตันและนักเดินเรือในการนำเรือและบังคับเรือ สิ่งนี้ถือเป็นก้าวย่างที่

สำคัญของบริษัท ในการที่จะฝึกคนประจำเรือของบริษัทให้สามารถทำงานและดูแลเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อ

ป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลและเพื่อเป็นการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน 

 หลกัสตูรการจดัการทรพัยากรทางทะเล (Maritime Resource Management : MRM) สำหรับการฝึกอบรมนายประจำ

เรือทั้งนักเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนักงานระดับสูงในออฟฟิตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเรือให้มีความรู้ความเข้าใจ

ถึงขีดความสามารถและขีดจำกัดของมนุษย์ และเพื่อสร้างเสริมให้เกิดทัศนคติที่เป็นบวกต่อความปลอดภัยและการทำงานเป็นทีม 

หลักสูตร MRM นี้ได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขว้างว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการช่วยเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม และ

ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางทะเลที่มีสาเหตุมากจากความผิดพลาดของมนุษย์ และจากการขาดการบริหารจัดการ

ในการทำงานเป็นทีมเวอร์คที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร MRM นี้ได้จัดทำขึ้นโดย The Swedish Club ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้ประกันภัย

ทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซึ่งทางบริษัทได้รับใบอนุญาตในการนำหลักสูตรนี้มาใช้ฝึกคนประจำเรือของบริษัท นอกจากนี้ภายใน

ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทยังมีโปรแกรมหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆอีกมากมายรวมถึงโปรแกรมการฝึกอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์

และวีดีทัศน์ Video-Based Training (VBT) and Computer based training (CBT) การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการเดินเรือ

เป็นทีม Bridge Team Management (BTM) การฝึกทักษะการนำเรือและบังคับเรือ Bridge Team Competency (BTC) การฝึก

หน้าที่การปฏิบัติงานเข้าเวรยามบนเรือ Officer Of the Watch (OOW) การฝึกเรียนรู้การปฏิบัติงานในตำแหน่งต้นเรือ Chief 

Mate Course (CMC) การฝึกเรียนรู้การปฏิบัติงานในตำแหน่งกัปตันเรือ Command Course (Command) การฝึกความ
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ปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือ Shipboard Safety Course (SSC) การอบรมสรุปปัญหาการทำงานบนเรือ Maritime 

Professional Briefing (MPB) การฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคนเรือซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ และในปี 2553 ทางศูนย์

ฝึกอบรมได้เพิ่มหลักสูตรการสื่อสารทางทะเลที่ต้องใช้คำศัพท์ที่ใช้เฉพาะทางทะเลเท่านั้น เพื่อให้นายประจำเรือของบริษัทมีทักษะ

การใช้ภาษาที่เป็นสากลสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางน้ำของเมืองท่าต่างๆได้ หลักสูตรต่างๆเหล่านี้ได้มีการ

ปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา และถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญต่อการฝึกอบรมคนประจำเรือของบริษัทให้มีคุณภาพและเข้าใจถึง

ปัญหาและการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานจริงบนเรือ 

 ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทได้มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด กับบุคคลากรด้านเทคนิคเรือชั้นสูงของบริษัทในการที่จะ

เสาะหาและกำหนดการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับนายประจำเรือและลูกเรือ รวมถึงการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพิเศษต่างๆให้

เหมาะสมกับความต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ๆด้านเทคนิคสำหรับนายช่างกลเรือของบริษัทคือ หลักสูตร

เสริมสร้างทักษะและการจัดการสำหรับนายช่างกลเรือระดับบริหาร Engine Room Management and Competency 

Enhancement (EMC) และหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงานเข้าเวรยามสำหรับนายช่างกลเรือระดับปฏิบัติการ Engineer on Watch 

(EOW) และในอนาคตได้มีแผนการที่จะเพิ่มเติมหลักสูตรอีกเช่นหลักสูตรสำหรับ “ระบบการทำงานของซีลเพลาใบจักร” “การ

ทำงานของอุปกรณ์ยกขนสินค้าโดยเฉพาะระบบไอดรอลิก” และ “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือสำหรับลูกเรือ” โดยทาง

ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรที่เป็นพื้นฐานสำคัญเช่น เครื่องเทอร์โบชาร์จเจอร์ และเครื่องแยกกรอง

น้ำมัน เพื่อใช้สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติจริงเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียน การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรเหล่านี้ 

ร่วมกับเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมที่จำเป็นให้กับคนประจำเรือทั้งฝ่ายปากเรือ 

(นักเดินเรือ) และฝ่ายห้องเครื่อง (นายช่างกลเรือ) 

 ภยัรา้ยโจรสลดั ที่โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากประเทศโซมาเลีย ได้ก่อให้เกิดความกังวลอย่างมาก โจรสลัดที่เดิมทีก่อการ

อยู่ภายในบริเวณอ่าวเอเดนได้ขยายพื้นที่ออกไปทั่วทั้งทะเลอะราเบียนและมหาสมุทรอินเดีย พื้นที่ทางทะเลตั้งแต่ชายฝั่งอินเดียไป

ยังทวีปแอฟริกา และระหว่างอ่าวโอมานกับเกาะมาดากาสการ์ ได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยโดยบรรดาผู้ให้ประกันภัยด้าน

ภัยสงคราม เส้นทางเดินเรือที่เรียกว่า “Safe Corridor” ในอ่าวเอเดนที่มีการลาดตระเวนคุ้มครองโดยกองกำลังเรือรบของ

สหประชาชาติและของหลายๆประเทศ แทบจะไม่ได้ช่วยกำจัดโจรสลัดได้เลย แต่โจรสลัดกลับสามารถเลือกโจมตีเรือสินค้าได้ตาม

ที่ต้องการ 

 ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมเดินเรือทะเลจะต้องเผชิญกับภัยโจรสลัดมาเป็นศตวรรษแล้วก็ตามที แต่สถานการณ์ปัจจุบันถือได้ว่า

เป็นมิติใหม่โดยสิ้นเชิงเมื่อโจรสลัดชาวโซมาเลียได้ผันเปลี่ยนมาเป็นองค์กรธุรกิจที่ทำกำไรมหาศาล ภาพโจรสลัดมือถือดาบจี้

ปล้นในอดีตได้กลายเป็นอะไรที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไป เมื่อเทียบกับโจรสลัดผู้ก่อการร้ายในปัจจุบันที่มีอาวุธหนักครบมือไล่ล่าไปตาม

น่านน้ำจากโซมาเลียไปยังอินเดีย เพื่อจับยึดบรรดาเรือสินค้าที่ตกเป็นเป้าถูกโจมตีได้ง่าย เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องตระหนักว่า

ภัยโจรสลัดนั้นเป็นธุรกิจทำกำไรทางการค้าอย่างหนึ่ง พวกมันไม่ได้ต้องการในตัวสินค้าที่อยู่บนเรือ แต่หากเป็นเงินค่าไถ่จำนวน

มหาศาลโดยเอาชีวิตลูกเรือเป็นอำนาจต่อรอง และแน่นอนหากสินค้าที่ยึดได้มีมูลค่าสูง ก็จะยิ่งเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับพวกมันใน

การเรียกร้องเงินสดค่าไถ่ก้อนโตมากขึ้นไปอีก 

 พวกโจรสลัดมีเรือประมงหลายลำไว้ก่อการ โดยจะใช้เรือประมงลำใหญ่เป็น “เรือแม่” ซึ่งจะช่วยเป็นการอำพรางตัวเองและ

ยิ่งไปกว่านั้นช่วยให้พวกมันสามารถทำการได้ในระยะทางที่ไกลจากฝั่งมากขึ้น เรือแม่พวกนี้สามารถบรรทุกเสบียงและน้ำได้

จำนวนมาก และมีความคงทนทะเลมากกว่าบรรดาเรือประมงลำเล็กๆที่ปกติไว้ใช้หาปลาตามชายฝั่งที่ไม่มีคลื่นลมแรง เรือสินค้าที่

ต้องเดินทางผ่านพื้นที่ทางทะเลที่เมื่อก่อนถือได้ว่าอยู่นอกระยะทำการของโจรสลัดโซมาเลีย แต่ ณ เวลานี้ พื้นที่ทางทะเลนั้นไม่

ปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว บริษัทได้แจ้งเตือนไปยังกองเรือของบริษัทในการใช้ระบบบริหารจัดการและมาตรการเข้มงวดต่างๆเพื่อ

ป้องภัยโจรสลัด มหาสมุทรอินเดียนั้นปราศจากการคุ้มครองจากกองเรือรบอย่างที่มีการลาดตระเวนคุ้มครองอยู่ในอ่าวเอเดน ดัง

นั้นเรือสินค้าจึงตกเป็นเป้าถูกโจมตีได้ง่ายเมื่อต้องเดินเรือผ่าน แต่ถึงอย่างนั้นการมีกองเรือรบคุ้มครองก็แทบจะไม่ส่งผลใดๆต่อ

เปอร์เซนต์ความสำเร็จของโจรสลัดในการจับยึดเรือในมหาสมุทรอินเดียแต่อย่างไร 
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รายงานประจำปี 2553



 มีรายงานการเกิดเหตุการณ์โจรสลัดโจมตีเรือสินค้าบริเวณตอนใต้ของทะเลแดงเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เหตุการณ์โจรสลัดยัง

คงแผ่ขยายออกไปโดยทางตอนใต้เกือบจะถึงช่องแคบโมแซมปิค หรือแม้แต่ทางตะวันออกมีเรือสินค้าถูกจับยึดเรียกค่าไถ่จาก

บริเวณไม่ไกลจากชายฝั่งประเทศอินเดียเมื่อไม่นานมานี้ 

 สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงภายในประเทศโซมาเลีย ได้บ่งชี้ให้เห็นว่าภัยอันตรายจากโจรสลัดในบริเวณอ่าว

เอเดนและมหาสมุทรอินเดียจะยังคงมีอยู่ต่อไป เนื่องจากพวกโจรสลัดไม่ต้องเกรงกลัวต่อการถูกจับกุมลงโทษใดๆเพราะยังคงมี

ความไม่แน่ชัดเลยว่าจะมีกฎหมายใดๆจัดการกับพวกโจรสลัดเหล่านี้ได้ บรรดากลุ่มโจรสลัดต่างๆจึงยังคงก่อการอย่างต่อเนื่อง 

 การจ่ายเงินค่าไถ่เพื่อให้โจรสลัดปล่อยเรือที่ถูกยึดยังคงเพิ่มจำนวนสูงขึ้น จากโดยเฉลี่ย 1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อลำในปี 2551 

เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้ ซึ่งดูเหมือนว่าโจรสลัดสามารถที่จะเรียกร้องเงินค่าไถ่จำนวนมหาศาลได้ตามที่ตน

ต้องการอย่างไร้ขีดจำกัด 

 ตามข้อมูลจากองค์กรทางทะเลสากล มีเรือสินค้า 39 ลำถูกโจรสลัดยึดเรือเอาไว้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 เทียบกับ 

36 ลำ ของช่วงเวลาเดียวกันของปีทีแล้ว ซึ่งเมื่อปี 2549 ตัวเลขนี้เคยมีอยู่เพียง 11 ลำเท่านั้น นั่นหมายถึงปัญหานี้ได้รุนแรงมาก

ขึ้นถึง 3 เท่าในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา องค์กรทางทะเลสากลได้รายงานในบรรดาเรือ 39 ลำที่ถูกยึดนั้นเป็นฝีมือโจรสลัดโซมาเลีย

ถึง 35 ลำ และตามรายงานจากกองกำลังต่อสู้โจรสลัดของสหภาพยุโรป มีเรือสินค้าจำนวน 26 ลำ และลูกเรือ 613 คน ยังคงถูก

โจรสลัดโซมาเลียยึดเป็นตัวประกันเอาไว้ โดยเรือสินค้าเหล่านั้นได้ถูกจอดทอดสมออยู่บริเวณชายฝั่งประเทศโซมาเลีย 

 ทางด้านรัฐบาลไทยเองโดยกองทัพเรือได้ส่งเรือรบหลวง 2 ลำ ไปประจำการลาดตระเวณที่บริเวณอ่าวเอเดนเมื่อเดือน

ตุลาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยปกป้องเรือสินค้าไทยที่ต้องเดินทางผ่านทะเลบริเวณนั้น มาตราการความช่วย

เหลือของรัฐบาลไทยในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและช่วยให้บริษัทรู้สึกสบายใจขึ้นบ้าง ทางบริษัทต้องขอขอบคุณกองทัพเรือมา ณ 

โอกาสนี้ แต่อย่างไรก็ตามเข้าใจว่าเรือรบหลวงทั้งสองลำได้รับคำสั่งให้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว 

 MAST เป็นชื่อของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษที่ทางบริษัทได้ว่าจ้างให้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความ

ปลอดภัยให้ขึ้นไปประจำการบนเรือสินค้าของบริษัทเมื่อต้องเดินทางผ่านน่านน้ำโจรสลัด เพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำฝึกฝนและ

การเฝ้าระวังภัยโจรสลัดรวมถึงช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับกัปตันเรือและลูกเรือทุกคน ก็ได้ขยายขอบเขตการให้บริการกับกองเรือ

ของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดในมหาสมุทรอินเดีย ด้วยความชำนาญรอบคอบและการเฝ้าระวังที่ดี และการใช้

มาตราการป้องกันโจรสลัดต่างๆบนเรือตลอดเวลาที่ต้องเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงภัยโจรสลัด ทำให้กองเรือสินค้าของบริษัทสามารถ

เดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงภัยได้โดยยังไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆ 

 นอกจากโจรสลัดโซมาเลียที่ก่อการในน่านน้ำที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีประเทศไนจีเรีย บริเวณทะเลชายฝั่งและแท่นขุดเจาะ

น้ำมันนอกชายฝั่ง ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีการก่อการของโจรสลัด แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลในการ

ปกครองดูแลประเทศและมีนโยบายในการจัดการปัญหาโจรสลัดในน่านน้ำของตนซึ่งสามารถช่วยควบคุมดูแลจัดการปัญหาโจร 

สลัดได้บ้าง 

โครงการร่วมทุน 
 Southern LPG Pvt Ltd (SLPG) : ขั้นตอนการปิดกิจการของบริษัทร่วมทุนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทได้เสร็จสิ้น

การขายทรัพย์สินหลักๆของบริษัทฯนี้และได้รับเงินครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ปิดบริษัทฯตามขั้นตอนที่เหลือ 

 International Seaports (Haldia) Pvt Ltd : ถือเป็นการลงทุนเพียงแห่งเดียวของบริษัทในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือ

ที่เมืองท่าฮัลเดีย ประเทศอินเดีย (โดยบริษัทได้ร่วมทุนประมาณร้อยละ 22.40 ของมูลค่าโครงการ) การร่วมทุนนี้มีผลการดำเนิน

งานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และจนถึงปัจจุบันบริษัทได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น 1.23 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 60 ของ

เงินลงทุนเริ่มแรกเมื่อปี 2545-2546 แผนการของบริษัทในการเพิ่มสัดส่วนการร่วมทุนเป็นร้อยละ 33.55 โดยการเซ็นต์สัญญาข้อ

ตกลงในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 11.15 เมื่อเดือนธันวาคมปี 2551 นั้นไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากผู้ขายไม่สามารถดำเนิน

การขอใบอนุญาตตามข้อบังคับของกฏหมายได้ ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องยกเลิกข้อสัญญาการซื้อหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าว โดย
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



บริษัทได้รับเงินลงทุนที่ได้จ่ายล่วงหน้ากลับคืนมาหมดแล้ว แต่ถึงอย่างไรบริษัทยังหวังว่าจะสามารถดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการ

ลงทุนเมื่อจังหวะและโอกาสเอื้ออำนวยในอนาคต 

บทสรุป  
 อปุสงค ์

ด้วยบรรยากาศของธุรกิจในปัจจุบันที่ระบบธนาคารมีความอ่อนแอบอบบางมาก ประกอบกับอุปสงค์(ความต้องการสินค้า) จาก

แหล่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกทั้งสามแห่ง (อเมริกา, สหภาพยุโรป และจีน) ยังคงมีน้อยและไม่แน่นอน บรรยากาศทางธุรกิจใน

อีก 2 ปีข้างหน้าจะเป็นบรรยากาศที่น่าท้าทายและยากลำบากยิ่ง กลยุทธ์ของบริษัทที่ได้ทำสัญญาปล่อยเช่าเรือเป็นแบบระยะเวลา

ยาว ในอดีตได้พิสูจน์ให้บริษัทเห็นถึงคุณค่าแล้วในวันนี้ การลดลงของอุปสงค์ ที่ได้เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุใหญ่มาจากโครงสร้าง

ระบบการเงินการธนาคารของโลกที่อยู่ในสภาพบอบบาง ได้ถูกผลักดันให้เพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากด้วยการให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงินครั้งใหญ่จากรัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงมาตรการและแผนกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่ถูกนำออกมาใช้อย่าง

กว้างขวางตลอดปี 2552 และ 2553 สิ่งสำคัญที่สุดก็คือบรรดาธนาคารต่างๆ จำเป็นที่จะต้องเปิดประตูสินเชื่อการค้าระหว่าง

ประเทศที่ไม่ได้ให้บริการตอนที่วิกฤตเศรษฐกิจอยู่ในช่วงรุนแรงสุดเมื่อกลางปี 2551 ให้ประตูเปิดออกสู่โลกภายนอกอีกครั้งหนึ่ง 

ซึ่งยังคงต้องใช้เวลาอีกสักพักก่อนที่บรรดาธนาคารต่างๆ จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ และแน่นอนสิ่งที่น่ากังวลคือผลกระทบต่อค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP ของโลก เมื่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายของรัฐบาลต่างๆเริ่มเสร็จสิ้นลง โดยสิ่งที่น่ากลัวหลัง

จากนั้นก็คือค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกอาจจะล่วงต่ำลงและอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการเติบโตของอุปสงค์ได้ สิ่งเหล่านี้

จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ต้องจับตามองเพื่อบ่งบอกว่า ช่วงเวลาดีๆนั้นได้ใกล้เข้ามาหรือยัง 

 อปุทาน 

 เนื่องด้วยตลาดค่าระวางเรือที่อยู่ในระดับสูงเมื่อช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เจ้าของเรือส่วนใหญ่จึงได้ยังคงใช้งานเรือที่มีอายุมากของ

ตนต่อไปอีกจนเกินกว่าอายุการใช้งานตามปกติไปมาก ถ้าเป็นสถานการณ์ช่วงที่ตลาดค่าระวางเรืออยู่ในระดับปกติแล้ว น่าจะมี

เรือประมาณร้อยละ 20 ของกองเรือปัจจุบันของโลกที่น่าจะถูกปลดระวางไปแล้ว แต่ภายใต้สถานการณ์ของตลาดค่าระวางเรือใน

ปัจจุบัน ตัวเลขนี้น่าจะสูงขึ้นอีก โดยอาจถูกจำกัดไว้เพราะจำนวนอู่ตัดเรือเป็นเศษเหล็กในโลกที่อาจมีไม่พอ ส่วนบรรดาเรือที่

มีอายุน้อยเกินไปที่จะถูกปลดระวางก็จะต้องถูกจอดทิ้งไว้ ในส่วนของเรือสินค้าแห้งเทกองที่สั่งต่อใหม่ซึ่งร้อยละ 51 ของเรือสั่งต่อ

ใหม่นั้นมีกำหนดส่งมอบเรือในอีก 3 ปีข้างหน้าจนถึงสิ้นปี 2557 นั้น จะเกิดความล่าช้าในการส่งมอบจากเหตุวิกฤตเศรษฐกิจซึ่ง

เป็นอะไรที่ไม่ปกติเลย สิ่งที่บริษัทสามารถคาดการณ์ได้คือข้อมูลจากตัวเลขของอัตราความคลาดเคลื่อนล่าช้าในการส่งมอบเรือ ที่

ได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23 ในปี 2551 ให้เป็นร้อยละ 41 ในปี 2552, ร้อยละ 38 ในปี 2553 และคาดว่าจะเลยร้อยละ 50 ในปี 

2554 และ 2555  

 ด้านอุปทาน น่าจะกลับมาสู่ภาวะสมดุลดับด้านอุปสงค์ในระยะเวลาอีกประมาณสองสามปีข้างหน้า ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาใกล้

เคียงกับที่บรรดาธนาคารต่างๆน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และนั่นน่าจะทำให้บริษัทได้เห็นตลาดค่าระวางเรือกลับเข้าสู่ภาวะกระทิง

อีกครั้งหลังจากปี 2555 บริษัทคิดว่าปี 2554 และปี 2555 จะยังคงเป็นปีแห่งความท้าทายที่ยากลำบากยิ่งโดยแม้แต่บริษัท

เจ้าของเรือที่มีความฉลาดรอบคอบและระมัดระวังในการวางแผนกลยุทธ์อย่างดีที่สุดก็จะได้รับการทดสอบอย่างเข้มข้นอีกครั้ง 

 ดา้นการเงนิ 

 การระดมเงินทุนจะเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยากที่สุดที่เจ้าของเรือจะต้องเผชิญในช่วงปี 2554 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาบรรดา

ธนาคารที่ได้ช่วยเหลือให้เงินกู้แก่เจ้าของเรือในการจัดซื้อเรือมือสองรวมมูลค่าประมาณ 160-175 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่เนื่อง

ด้วยราคาของเรือที่ตกลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มูลค่าของบรรดาเรือเหล่านี้ได้สูญหายไปประมาณร้อยละ 50-60 จากช่วงที่มีมูลค่า

สูงสุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2551 ทำให้การกู้เงินดังกล่าวแทบทั้งหมดมีการผิดสัญญาเงินกู้ในส่วนของเกณฑ์มูลค่าหนี้สินต่อ

มูลค่าสินทรัพย์ (เนื่องจากมูลค่าเรือที่จำนองไว้มีมูลค่าลดลง) ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารต่างๆสามารถเรียกให้มีการชำระเงินกู้คง

เหลือคืนก่อนกำหนดตามข้อสัญญาได้ แต่ถ้าเรือเหล่านั้นมีสัญญาเช่าเรือระยะยาวกับผู้เช่าเรือที่มีคุณภาพดีแล้ว ธนาคารก็อาจจะ

ลังเลที่จะเรียกบังคับใช้คืนหนี้เงินกู้ แต่จะพยายามเรียกเก็บกระแสเงินสดทั้งหมดที่ได้รับจากค่าเช่าเรือเพื่อให้อัตราหนี้สินต่อ
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สินทรัพย์กลับเข้าสู่เกณฑ์โดยเร็ว แต่ถ้าหากเรือดังกล่าวไม่มีสัญญาเช่าระยะยาวผูกพันอยู่และต้องปล่อยให้เช่าเป็นไปตามภาวะ

ตลาด ธนาคารก็อาจตกอยู่ในที่นั่งลำบาก จากปัญหากระแสเงินสด (รายรับจากค่าเช่า) ของเรือมีไม่พอที่จะนำมาชำระดอกเบี้ยเงิน

กู้และ/หรือชำระคืนเงินต้น และปัญหาที่อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสัญญากู้เงิน 

 การผ่อนปรนทางการเงินที่ได้อธิบายสภาพการณ์ของปี 2552 และ 2553 ด้วยแนวคิดที่ว่า “ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ ไม่มีการ

ยึดหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ได้ยินถึงการผิดนัดชำระหนี้” อาจจะต้องเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปี 2554 เมื่อบรรดาธนาคารต่างๆ 

ได้ดำเนินการเรียกบังคับให้ชำระคืนเงินกู้จากการผิดเงื่อนไขข้อสัญญา และทำการยึดและนำเอาเรือที่จดจำนองไว้ออกประมูลให้ได้

ราคาสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้ เพื่อนำมาชำระคืนเงินกู้บางส่วนที่เจ้าของเรือได้กู้ไปจากธนาคารเพื่อซื้อเรือ งบดุลของบรรดาธนาคาร

เหล่านั้นจะแสดงฐานะการเงินที่แย่ลงและเป็นไปได้สูงว่า บริษัทเจ้าของเรือเหล่านั้นจะต้องประสบปัญหาล้มละลาย และถ้าบริษัท

เจ้าของเรือเหล่านั้นมีสัญญาต่อเรือใหม่อยู่ด้วยซึ่งเป็นไปได้ทีเดียว และได้ทำการกู้เงินลงทุนจากธนาคารเพื่อมาใช้ในการต่อเรือ

ใหม่ด้วยแล้ว การให้การสนับสนุนในเงินลงทุนเหล่านั้นก็จะหดหายไปทำให้สัญญาสั่งต่อเรือใหม่ต้องหยุดชะงักหรือยกเลิกไป ส่ง

ผลกระทบทางการเงินไปยังอู่ต่อเรือและธนาคารของอู่เหล่านั้น อุตสาหกรรมเดินเรือในปัจจุบันกำลังเพิ่งได้เริ่มมองเห็นการเกิด

ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Sub-prime) ในแบบฉบับของตนเองที่กำลังคุกคามเข้าห้อมล้อมบรรดาบริษัทเจ้าของเรือ ธนาคาร

ที่เป็นเจ้าหนี้ของเจ้าของเรือ อู่ต่อเรือ และธนาคารเจ้าหนี้ของอู่ต่อเรือเหล่านั้น 

 วิกฤตการเงินของโลกธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล ได้ก่อให้เกิดรายงานและข่าวสารจำนวนมากหลั่งไหลออกมาจากบริษัท

เจ้าของเรือ และบรรดานักวิเคราะห์ด้านธุรกิจการขนส่งทั้งหลายทั่วโลกว่าภาพของเรือสั่งต่อใหม่จำนวนมากมากที่มีกำหนดจะส่ง

มอบในปัจจุบันจนถึงสิ้นปี 2557 นั้นอาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาทั้งนี้เพราะจำนวนเรือสั่งต่อใหม่ดังกล่าวมากกว่าครึ่งหนึ่งได้ถูก

ยกเลิกไปแล้ว สิ่งนี้อาจถือว่าเป็นแสงแห่งความหวังท่ามกลางความมืดมนที่กำลังคุกคามทุกคนในอุตสาหกรรมของบริษัท 

 
บทสรุปส่งท้าย 

 เมื่อได้พิจารณาจากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความพร้อมในทุกๆด้านที่จะไขว่คว้าเอาความ

ได้เปรียบที่ตลาดธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจะเอื้อโอกาสให้ ในการนำพาบริษัทของเราไปสู่เส้นทางในอนาคตได้ บริษัทหวัง

เป็นอย่างยิ่งที่จะนำเอาคำมั่นสัญญาแห่งความสำเร็จสู่อนาคตนี้ไปมอบให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมลงทุนทุกท่านด้วยการทำงานที่

ทุ่มเทอย่างหนักและเสียสละของพนักงานที่เป็นมืออาชีพของบริษัท ทั้งที่ประจำอยู่ในสำนักงานและที่ประจำการอยู่บนเรือของ

บริษัท พี เอส แอล 

	

ในนามคณะกรรมการ 
บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) 

	

	

	

	 	

	 นายคาลดิ มอยนดูดนิ ฮาชมิ  นายคชูร ูคาล ีวาเดยี 
 กรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการ 

	

 27 มกราคม 2554	
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เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านได้แก ่     

พลตำรวจโท เกยีรตศิกัดิ ์ประภาวตั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสพุฒัน ์ศวิะศรอีำไพ และนายธรีะ วภิชูนนิ เปน็กรรมการ

ตรวจสอบ ทั้งนี ้ นายธีระ วิภูชนิน ซึ่งหมดวาระในวันที ่28 กุมภาพันธ ์2553 ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป       

อกีวาระหนึง่ ตามมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2553 เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ ์2553 และพลตำรวจโท เกยีรตศิกัดิ	์

ประภาวตั และนายสพุฒัน ์ศวิะศรอีำไพ ซึง่หมดวาระในวนัที ่24 สงิหาคม 2553 ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ดำรงตำแหนง่ตอ่ไปอกี

วาระหนึ่ง ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที ่3/2553 เมื่อวันที ่5 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได ้ 

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะ

กรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่สรปุไดด้งัตอ่ไปนี ้

 ในป ี2553 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาสเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับรายงาน 

ของผูส้อบบญัช ี ผลการตรวจสอบงบการเงนิ และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบม ี

ความเหน็วา่ บรษิทัฯ มกีระบวนการจดัทำและการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีถ่กูตอ้งเพยีงพอ และเปน็ทีเ่ชือ่ถอืได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระและสายงานบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในมีความเป็นอสิระและเชื่อถอืไดอ้ย่างแทจ้ริง นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมปรึกษากับผู้ตรวจสอบภายในเกีย่ว

กบัขอบเขตความรบัผดิชอบและหนา้ทีข่องฝา่ยตรวจสอบภายในและไดอ้นมุตัแิผนงานการตรวจสอบของฝา่ยตรวจสอบภายใน ในป ี

2553 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินความเสี่ยงและกลไกการควบคุมภายในสำหรับทุกแผนกของบริษัทฯ สอบทานด้าน

การปฏิบัติงานสำหรับบางแผนก สอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ และสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลรัษฎากร    

พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ รวมถึงกฎระเบียบและประกาศตลาดหลักทรัพย ์       

แหง่ประเทศไทย และสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากนีฝ้า่ยตรวจสอบไดด้ำเนนิการตดิตาม

ผลการตรวจสอบ และนำผลการตรวจสอบ รวมทัง้คำเสนอแนะตา่งๆ ไปปรกึษาหารอืกบัเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งและผูบ้รหิาร และได้

รายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและไม่มีจุดบกพร่องที่มีสาระ

สำคญั  

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กำหนดทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงตอ่การดำเนนิการ ซึง่

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ก็คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติเรือไทย พระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ รวมถึงกฎระเบียบและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะ

กรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ฝา่ยตรวจสอบภายในไดส้อบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการ

เปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที ่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ เรื่องคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1)     

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์ผลการสอบทานพบวา่บรษิทัฯ มรีายการทีเ่กีย่วโยงกนัจำนวน 5 รายการ โดยเปน็รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภท

ที ่2 จำนวน 4 รายการ และเปน็รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภทที ่3 จำนวน 1 รายการ ตามความหมายของประกาศฉบบัดงักลา่ว 

สำหรับค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการซื้อคอมพิวเตอร ์ และค่าใช้จ่ายในการซื้อพร้อมติดตั้ง รวมถึง  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ค่าซ่อมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศที่สำนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย และที่คอนโดมิเนียมของบริษัทย่อยจัดอยู่ในรายการ     

ทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทที ่2 ซึง่เปน็รายการสนบัสนนุธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ ในขณะทีค่า่เชา่สำนกังานจดัอยูใ่นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

ประเภทที ่3 คอืรายการเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยร์ะยะสัน้ ซึง่รายละเอยีดของรายการดงักลา่วไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง	

“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในรายงานประจำปีฉบับนี ้ ผลการสอบทานดังกล่าวได้ถูกนำเสนอเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2554 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็วา่รายการ

ทีเ่กีย่วโยงกนัดงักลา่วมคีวามยตุธิรรมและเพือ่ผลประโยชนท์ัง้หมดของบรษิทัฯ  

 ในระหว่างป ี2553 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานรายการเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ 

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์ พ.ศ. 2547 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศ

คณะกรรมการกำกบัตลาดทนุที ่ ทจ.20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการทำรายการทีม่นียัสำคญัทีเ่ขา้ขา่ยเปน็การไดม้า หรอืจำหนา่ย

ไปซึง่ทรพัยส์นิและทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ คณะกรรมการตรวจสอบ เหน็วา่การไดม้าและจำหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัยอ่ยของ 

บรษิทัฯ มคีวามสมเหต ุสมผล และเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ  

 ในป ี2553 ฝา่ยตรวจสอบภายในไดส้อบทานแผนงานและการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการเกีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้ม ในการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล (International Financial Reporting Standards: IFRS) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับ 

บรษิทัฯ รวมถงึรายงานทางการเงนิและระบบตา่งๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่แผนการปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชสีากลของฝา่ยจดัการ 

มีความชัดเจนในด้านความเข้าใจสำหรับการเปลี่ยนแปลง การกำหนดกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระยะเวลา ทรัพยากรที ่

จำเปน็ตอ้งใช ้ และการอบรมความรูใ้หผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้องคก์ร สำหรบัเรือ่งดงักลา่ว ฝา่ยตรวจสอบภายในไดร้ายงานความคบืหนา้ 

ของการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากลของฝ่ายจัดการให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปรึกษาหารือทุกไตรมาสในระหว่าง 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในป ี2553 

 ปกต ิ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้รายงานการประชุมของ 

คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประชมุรว่มกบัผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชภีายนอกโดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุสามารถ 

สง่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ กอ่นการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ และปรกึษาหารอื รวม

ทัง้รบัคำแนะนำตา่งๆ จากคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 กรรมการตรวจสอบได้มีการพูดคุยกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับประเด็น

ตา่งๆ ทีผู่ต้รวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ การประชมุอยา่งเปน็ทางการของคณะกรรมการตรวจสอบ แตล่ะครัง้จะใช้

เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง โดยในป ี2553 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุตามวาระปกตจิำนวน 4 ครัง้ (ป ี2552: 4 ครัง้) และ 

ไมม่กีารประชมุตามวาระพเิศษ (ป ี2552: ไมม่กีารประชมุตามวาระพเิศษ) โดยการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบ แตล่ะ

ทา่นสรปุไดด้งันี ้ 

   การเขา้รว่มประชมุ / การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 

 รายชือ่คณะกรรมการตรวจสอบ 2553 2552 

  การประชมุตามวาระปกต ิ การประชมุตามวาระปกต ิ

 1. พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต 4/4 4/4 

 2. นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ 4/4 4/4 

 3. นายธีระ วิภูชนิน 4/4 4/4 

37

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



	 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2554 ไดม้กีารพจิารณาเพือ่เสนอใหผู้ถ้อืหุน้ อนมุตัิ

เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และมีมติเพื่อเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านใด ท่านหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท 

แอนด ์ยงั จำกดั เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สำหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีำหรบัป ี2554 ดงัตอ่ไปนี ้

1. นางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑติ (ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3970) ซึง่เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในระหวา่งป ี2546 ถงึ 

ป ี2550 และอกีครัง้สำหรบัป ี2553 

2. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์(ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3972) ซึง่เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สำหรบัป ี2551 และป ี

2552 

3. นางสาววสิสตุา จรยิธนากร (ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3853) 

 ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบที่ได้กล่าวข้างต้น สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของ 

บรษิทัฯ ได ้และในกรณทีีผู่ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่ดงักลา่วไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั สำนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จำกดั 

มอีำนาจเสนอชือ่ผูส้อบบญัชอีืน่ทีม่คีณุสมบตัแิละมคีวามสามารถของบรษิทั สำนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จำกดั มาปฏบิตัหินา้ที่

ตรวจสอบ และแสดงความเหน็ ตอ่งบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยแทน 

 บรษิทั สำนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จำกดั เปน็บรษิทัตรวจสอบบญัชทีีม่ชีือ่เสยีงเปน็ทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มคีวามเปน็อสิระ 

และมีผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด ์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ภายนอกของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ตัง้แตป่ ี2544  

 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภายนอก

สำหรบั ป ี2554 จำนวนเงนิไมเ่กนิ 1.90 ลา้นบาท (ป ี2553: 1.90 ลา้นบาท) แยกตา่งหากจากคา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็ ซึง่จะไดเ้สนอให้

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พจิารณาอนมุตั ิ

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น ได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ นางสาวสุมาล ี รีวราบัณฑิต   

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด ์ ยัง จำกัด ที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทย่อยทุกบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัทย่อย 1 บริษัท ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ด้วยค่าตอบแทนการ    

สอบบญัชสีำหรบัป ี2553 จำนวน 3.15 ลา้นบาท และคาดวา่จะทำหนา้ทีเ่ปน็ผูส้อบบญัชตีอ่ไปอกีสำหรบัป ี2554 ดว้ยคา่ตอบแทน

การสอบบญัช ีจำนวนเงนิ 3.08 ลา้นบาท นอกจากนีท้ีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบยงัไดพ้จิารณาคา่ตอบแทนจากการใหบ้รกิาร

ด้านอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีที่ให้กับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ด้วยจำนวนเงินไม่เกิน 0.24 ล้านบาท   

(ป ี2553 : 0.27 ลา้นบาท) 

	

	

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของบรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) 

	

	

 
พล.ต.ท. เกยีรตศิกัดิ ์ประภาวตั 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

27 มกราคม 2554 
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คำจำกดัความ 
 การกำกับดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance หมายถึงระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์

ระหวา่งคณะกรรมการ ฝา่ยจดัการและผูถ้อืหุน้ เพือ่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั นำไปสูก่ารเตบิโตและเพิม่คณุคา่ใหก้บัผูถ้อืหุน้

ในระยะยาว โดยคำนงึถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ประกอบ 

 คำจำกัดความดังกล่าวในข้างต้น เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และบรษิทัฯ มคีวามพยายามอยา่งยิง่ทีจ่ะผลกัดนัใหก้ารกำกบัดแูลกจิการดงักลา่วเกดิขึน้อยา่งสมบรูณภ์ายในองคก์ร  

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็น 

สำหรบัการเจรญิเตบิโตทางธรุกจิอยา่งยัง่ยนื และสรา้งมลูคา่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาวและทางคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัทำคูม่อื

นโยบายการกำกบัดแูลกจิการ จรยิธรรมธรุกจิและแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีึน้ ซึง่ไดเ้ปดิเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “การ

กำกบัดแูลกจิการ”	

 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลัตา่งๆ ในเรือ่งการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีดงัตอ่ไปนี ้

	 3 ได้รับการจัดกลุ่มในกลุ่ม “ดีเลิศ” สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท     

จดทะเบยีนสำหรบัป ี2553 จากบรรษทัภบิาลแหง่ชาต ิ

	 3 ไดร้บัการจดักลุม่ในกลุม่ “ดเียีย่มและสมควรเปน็ตวัอยา่ง” สำหรบัการประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้สำหรบัป ี2553 จาก

สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

	 3 ในป ี2553 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อประกอบการ

พจิารณารางวลั CSR Awards ประจำป ี2553 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

	 3 ไดร้บัคดัเลอืกจากผลสำรวจเกีย่วกบัการบรหิารจดัการสำหรบักลุม่บรษิทัในทวปีเอเชยี โดย “FinanceAsia” ทีม่กีารเผย

แพรผ่ลการสำรวจในเดอืนเมษายน 2553 ใหเ้ปน็ “บรษิทัทีด่ทีีส่ดุในการบรหิารจดัการบรษิทัสำหรบักลุม่ทีม่มีลูคา่ตลาด

ขนาดกลาง (Medium market cap sector)” และเปน็หนึง่ใน “บรษิทัดเีดน่ดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ”์  

	 3 ไดร้บัการเสนอชือ่เปน็ผูเ้ขา้รอบสดุทา้ยเพือ่เขา้ชงิรางวลั “ผูป้ระกอบธรุกจิขนสง่สนิคา้แหง้เทกอง” ในงานประกาศรางวลั

สำหรบัการคา้ทางทะเลในทวปีเอเชยี ประจำป ี2553 

	 3 ไดร้บัคดัเลอืกจากผลสำรวจเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการประจำป ี2553 โดยนติยสาร “Asia Money” ใหเ้ปน็ “บรษิทั  

ดเีดน่ในภาพรวมดา้นการกำกบัดแูลกจิการทีด่”ี “บรษิทัดเีดน่ในดา้นการเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส” “บรษิทัดเีดน่

ในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” “บริษัทดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์” และ “นัก

ลงทนุสมัพนัธด์เีดน่” (นายคาลดิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการของ บรษิทัฯ) ในประเทศไทย 

	 3 ในป ี2552 นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนดีเด่น    

(Best CEO)” ในกลุม่บรษิทัทีม่มีลูคา่ตลาดขนาดเลก็และกลาง (Small & Medium Market Cap Sector) โดยสมาคม  

นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยข์องไทย 

	 3 ไดร้บัคดัเลอืกจากผลสำรวจเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการ โดยนติยสาร “Asia Money” ทีม่กีารเผยแพรผ่ลการสำรวจใน

นติยสาร Asia Money ฉบบัประจำเดอืนมกราคม 2553 ใหเ้ปน็ “บรษิทัดเีดน่ในภาพรวมดา้นการกำกบัดแูลกจิการทีด่”ี 

“บรษิทัดเีดน่ในดา้นการเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส” “บรษิทัดเีดน่ดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ”์ “นกัลงทนุสมัพนัธด์เีดน่” 

(นายคาลดิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ) ในประเทศไทย 

	 3 ไดร้บัการจดัอนัดบัตามรายงานของ “CLSA ASIA-PACIFIC MARKETS” ลงวนัที ่3 กมุภาพนัธ ์2552 ใหเ้ปน็ 1 ใน 3 

บรษิทัดเีดน่ในดา้นการกำกบัดแูลกจิการทีด่จีากผลการสำรวจการกำกบัดแูลกจิการในประเทศไทย 

	 3 ไดร้บัการจดัอนัดบัในป ี2550 จากนติยสาร “The Asset” ของฮอ่งกง ใหเ้ปน็บรษิทัทีด่ทีีส่ดุในประเทศไทยดา้นการกำกบั

ดแูลกจิการ จากรายชือ่บรษิทัทีม่กีารกำกบัดแูลกจิการทีด่จีำนวน 60 บรษิทัในเอเซยี 

	 3 ไดร้บัรางวลั “Best Corporate Governance Report” และ “Best Performance” จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ในงาน “SET Awards 2006” 

 การดำเนนิการดา้นหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ สรปุไดเ้ปน็ 5 หมวด ภายใตห้วัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

รายงานการกำกับดูแลกิจการ 
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1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามแนวทางการกำกบัดแูลกจิการทีด่แีละไดมุ้ง่ปฏบิตัใินการปกปอ้งสทิธิ

ของผูถ้อืหุน้และการสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธ ิ ซึง่นโยบายสำหรบัการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้อยูใ่นสว่นของคูม่อืนโยบายกำกบัดแูล

กจิการของบรษิทัฯ ซึง่ไดเ้ปดิเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

	 	 บรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเปดิเผยสารสนเทศ วธิกีารปฏบิตัทิางบญัช ี การใชส้ารสนเทศ

ภายใน และในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยคณะกรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวามซือ่สตัยส์จุรติ ตลอดจน

ตดัสนิใจดำเนนิการใดๆ ดว้ยความสจุรติใจและเปน็ธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญแ่ละรายยอ่ยและเพือ่ผลประโยชนโ์ดยรวม โดยใน

สว่นนโยบายและกระบวนการปกปอ้งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มดีงัตอ่ไปนี ้

	 1.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 

  บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ 

ของกรรมการบรษิทัฯ แตล่ะทา่นในรายงานประจำปแีละเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ในการประชมุผูถ้อืหุน้

สามัญประจำป ี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ   

ซึง่ขอ้มลูดงักลา่วมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

	 	 3 ประวตัขิองกรรมการเบือ้งตน้ ไดแ้ก ่ชือ่ ตำแหนง่ อาย ุประวตักิารศกึษา การฝกึอบรม อาชพี การเปน็กรรมการใน

บรษิทัอืน่ ประสบการณอ์ืน่ๆ และขอ้พพิาททางกฎหมาย (ถา้ม)ี 

	 	 3 การดำรงตำแหนง่ของกรรมการในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ  

	 	 3 วธิกีารสรรหา (กรณพีน้จากตำแหนง่ตามวาระการดำรงตำแหนง่) 

	 	 3 ผลการปฏบิตังิานของกรรมการทีผ่า่นมา เชน่ การเขา้รว่มประชมุของกรรมการ 

 1.2 พิจารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 

  บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามนโยบายวา่ดว้ยคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ ซึง่จะพจิารณาอนมุตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใน

การประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำป ีโดยไดเ้ปดิเผยแนวทาง/วธิกีารกำหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ ในขอ้ 5.5 ในรายงานนี ้ 

	 1.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก 

  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของ 

บรษิทัฯ ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำปแีละไดป้รบัปรงุใหข้อ้มลูประกอบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ มคีวาม

ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลประกอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

	 	 3 ชือ่สำนกังานสอบบญัช ี

	 	 3 ชือ่ผูส้อบบญัช ี

	 	 3 คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชสีำหรบัปทีีข่ออนมุตั ิ โดยแยกตา่งหากอยา่งชดัเจนระหวา่งคา่สอบบญัชกีบัคา่บรกิารอืน่ๆ 

ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการสอบบญัช ี

	 	 3 คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชสีำหรบัปทีีผ่า่นมา 

	 	 3 ความสมัพนัธอ์ืน่ๆ กบับรษิทัฯ 

	 	 3 จำนวนปทีีเ่ปน็ผูส้อบบญัช ี(ในกรณทีีแ่ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิ) 

	 	 3 การประเมนิผลงานในปทีีผ่า่นมา 

	 	 3 เหตผุลในการเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัช ี(ในกรณทีีม่กีารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชคีนใหม)่ 

 1.4 พิจารณานโยบายจ่ายเงินปันผล 

  ปจัจบุนันโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ไดอ้นมุตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เมือ่ครัง้การประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำ

ป ี2547 และถา้มกีารเปลีย่นแปลงในอนาคตบรษิทัฯ จะนำเสนอใหม้กีารพจิารณาอนมุตัโิดยผูถ้อืหุน้ 

 1.5 พิจารณาแผนการซื้อหุ้นคืน 

  บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแผนการดำเนินการเรื่องการซื้อหุ้นคืน โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะ   

กรรมการบริษัทฯ สามารถทำการซื้อหุ้นของบริษัทฯ คืนได ้ โดยให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของ ตลท./กลต. และจัดให้มีข้อมูลที ่   

ถกูตอ้งและครบถว้นเพยีงพอตอ่การตดัสนิใจ 
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 1.6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

  บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ    

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สำหรบัการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่มกีารปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี ้

	 	 3 สำหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำป ี2553 บรษิทัฯ ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้สนอวาระสำหรบัการประชมุและ

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะได้ปฏิบัติต่อเนื่อง

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำป ี2554 โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 

200,000 หุ้น สามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ 

บริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งเป็นการให้สิทธิที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดต่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

กำหนดนโยบายและชอ่งทางการสือ่สารผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และประกาศผา่นทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยผูถ้อืหุน้

หรอืกลุม่ผูถ้อืหุน้สามารถนำเสนอวาระการประชมุลว่งหนา้และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เปน็กรรมการเพือ่พจิารณาบรรจใุน

วาระการประชมุผูถ้อืหุน้ 

	 	 3 บรษิทัฯ จดัทำหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้นและเพยีงพอตอ่การพจิารณาของผูถ้อืหุน้ ซึง่

ถอืเปน็นโยบายปกตขิองบรษิทัฯ โดยหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ทีจ่ะสง่ถงึผูถ้อืหุน้สำหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้สามญั

ประจำปีได้ระบุถึงจุดประสงค ์ เหตุผล และความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระการประชุม โดย

บรษิทัฯ จะไมแ่กไ้ขวาระการประชมุถา้ไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ 

	 	 3 บรษิทัฯ ไดเ้ปดิเผยรา่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำปไีวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ลว่งหนา้กอ่นจดัสง่ใหก้บั 

ผู้ถือหุ้น และจะแจ้งวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมและทางบริษัทฯ ได้

ดำเนนิการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้อยา่งนอ้ย 21 วนักอ่นวนัประชมุ 

	 	 3 บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำป ี ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษา

ไทย และภาษาองักฤษ เปน็เวลา 3 วนัตดิตอ่กนัและประมาณ 14 วนัลว่งหนา้ กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำป ี

	 	 3 บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสอย่างเต็มที่ในการมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได ้ ซัก

ถามในประเด็นสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนั้นๆ จะเป็นผู้ตอบ

คำถาม 

	 	 3 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจนรวมถึงรายชื่อของกรรมการที่เข้าร่วม

ประชมุ ในรายงานยงัไดบ้นัทกึขอ้มลู คำถาม/คำตอบในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ วธิกีารลงคะแนนเสยีง วธินีบัคะแนนเสยีง

และผลการลงคะแนนเสยีง 

	 	 3 บรษิทัฯ มนีโยบายจดัประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตักิรณทีีม่เีหตกุารณส์ำคญัๆ ทีก่ระทบตอ่การดำเนนิงานของ 

บรษิทัฯ โดยจดัเอกสารประกอบการพจิารณาทีถ่กูตอ้งและเพยีงพอตอ่การตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ เชน่ ในป ี2547 กรณี

ซือ้เรอืเดนิทะเลจำนวน 15 ลำ การทำสญัญาวา่จา้งตอ่เรอืเดนิทะเลใหมจ่ำนวน 12 ลำในป ี2550 และจำนวน 3 ลำในป ี

2551 เปน็ตน้ ซึง่บรษิทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่ทำหนา้ทีเ่ปน็ทีป่รกึษาใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทัง้สามกรณ ี

	 	 3 บรษิทัฯ มกีารตดิตามและสอบทานเงนิปนัผลทีผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีย่งัไมไ่ดร้บัและพยายามตดิตอ่กบัผูถ้อืหุน้เพือ่

ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้แจ้งข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ถงึวธิกีารรบัเงนิปนัผล 

	 	 ในระหวา่งป ี2553 บรษิทัฯ มกีารประชมุผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 1 ครัง้ เปน็การประชมุสามญัประจำป ีเมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2553 

ทีโ่รงแรม อมาร ีเอเทรยีม โดยกรรมการทกุทา่น (ยกเวน้กรรมการหนึง่ทา่น: คณุนชิติา้ ชาห)์ เขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำป ี

2553 ซึง่รวมถงึกรรมการตรวจสอบทกุทา่น และกรรมการอสิระและผูส้อบบญัชภีายนอกไดเ้ขา้รว่มในการประชมุสามญัประจำป ีเพือ่

ตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีหรือการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญช ี โดยประธานในที่ประชุมได้อธิบาย

เกีย่วกบัวธิกีารลงคะแนนเสยีง และวธินีบัคะแนนเสยีงเมือ่การประชมุเริม่ขึน้ และเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายมสีทิธอิยา่งเทา่เทยีม

กนัในการตรวจสอบการดำเนนิงานของบรษิทัฯ เปดิโอกาสใหซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะตา่งๆ ในแตล่ะวาระการ

ประชมุรวมทัง้ไดบ้นัทกึมตทิีป่ระชมุและประเดน็ตา่งๆ ไวใ้นรายงานการประชมุอยา่งถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ หลงัจากนัน้บรษิทัฯ ได้

นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งวีดีโอบันทึกการ

ประชมุดงักลา่วในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ ภายในระยะเวลา 14 วนัหลงัวนัประชมุ 
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2. การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
 บรษิทัฯ มัน่ใจในการใหค้วามสำคญัถงึการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั ทัง้ในสว่นของการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ การจดั

ประชมุผูถ้อืหุน้และเพือ่เปน็การปกปอ้งสทิธขิองผูถ้อืหุน้สำหรบัเรือ่งทีเ่ปน็สาระสำคญั โดยไดป้ฏบิตัดิงัตอ่ไปนี ้

	 3 กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกราย

อยา่งเทา่เทยีมกนั 

	 3 กำหนดใหหุ้น้ 1 หุน้ มคีะแนนเสยีง 1 เสยีง 

	 3 อำนวยความสะดวกสำหรบัการลงคะแนนเสยีง ดว้ยการจดัใหม้กีารมอบฉนัทะโดยจดัแบบฟอรม์การมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้

อธิบายถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบฉันทะและพยายามจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่

มากพอและเทา่ทีบ่รษิทัฯ สามารถกระทำไดภ้ายใตข้อ้บงัคบัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง คอืกอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้อยา่งนอ้ย 14 วนั 

โดยผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ะดวกเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ไดก้ำหนดใหม้ปีระธานกรรมการและ/หรอืกรรมการอสิระ รบั

มอบฉนัทะเพือ่เขา้รว่มประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนในการประชมุแตล่ะครัง้ โดยรายละเอยีดตา่งๆ ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสอื

เชญิประชมุแตล่ะครัง้อยา่งครบถว้น 

	 3 กำหนดใหม้กีารลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง กอ่นเริม่ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหม้เีวลาในการลงทะเบยีนทีเ่พยีงพอ  

	 3 ไดจ้ดัเตรยีมบตัรลงคะแนนสำหรบัการประชมุแตล่ะวาระ 

	 3 ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีง เพือ่อำนวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและเพือ่

ความถกูตอ้ง แมน่ยำในการนบัคะแนนเสยีง 

	 3 เปดิโอกาสใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุเปน็การลว่งหนา้ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เปน็กรรมการบรษิทัฯ กอ่น

วนัประชมุผูถ้อืหุน้ประจำปใีนชอ่งทางสือ่สารตา่งๆ รวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

	 3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็น   

รายบคุคล 

	 3 ไมม่กีารเพิม่วาระการประชมุใหม ่โดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ 

	 3 กรรมการไดเ้ปดิเผยขอ้มลูตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้ง 

	 3 กรรมการไดร้ายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบเปน็ประจำ 

	 3 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของ

บุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ ในการดำเนินการตาม      

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

และซือ่สตัยส์จุรติโดยมวีธิกีารปฏบิตัดิงันี ้

		 	 q กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” 

ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ 

		 	 q เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและผู้บริหารต้อง

ปรบัปรงุขอ้มลูในแบบ “รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร” โดยทนัทหีรอืภายใน 7 วนัทำการนบั

จากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการ 

		 	 q	 เลขานกุารบรษิทัฯ สง่สำเนาแบบ “รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร” ใหก้บัประธานคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทำการนบัจากวนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงานฉบบัดงักลา่ว 

	 3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ   

โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง 

เมือ่เรือ่งนัน้ๆ ไดถ้กูตดัสนิใจแลว้ 

	 3 ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์และได้เปิดเผยไว้ใน

หวัขอ้ “รายการทีเ่กีย่วโยงกนั”	ในรายงานประจำปนีี ้ซึง่ไดอ้ธบิายถงึลกัษณะของความเกีย่วโยงกนั ความสำคญัของการ

ทำรายการ มลูคา่ของรายการ และแนวโนม้การทำรายการในอนาคตและบรษิทัฯ ไมเ่คยมกีรณไีมป่ฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั รวมทัง้กฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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รายงานประจำปี 2553



	 3 ปฏบิตัติามนโยบายอยา่งเหมาะสมเกีย่วกบัมาตรการดแูลการใชข้อ้มลูภายในดงัรายละเอยีดทีก่ลา่วไวใ้นหวัขอ้	 “การดแูล

เรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน” ในรายงานประจำปนีีแ้ละยงัไมเ่คยมกีรณกีารใชข้อ้มลูภายในของกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร

บรษิทัฯ  

3.  บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 บรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสำคญัตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ พนกังานและ

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เชน่ เจา้หนีก้ารคา้ คูค่า้ ลกูคา้ ชมุชน/สงัคม ภาครฐัและหนว่ยงาน

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เนือ่งจากบรษิทัฯ ตระหนกัถงึแรงสนบัสนนุจากผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ ในอนัทีจ่ะชว่ยสรา้งความสามารถในการแขง่

ขนัและสรา้งกำไรใหก้บับรษิทัฯ และเปน็แรงสนบัสนนุอยา่งดยีิง่ในการสรา้งความสำเรจ็ในระยะยาวของบรษิทัฯ ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไดม้ี

การปรบัปรงุแกไ้ขเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึหวัขอ้ “กจิกรรมผูม้สีว่นไดเ้สยี” นโยบายและแนวทางปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีใน

คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิและแนวทางปฏบิตั ิ และรวมถงึการจดัใหม้ชีอ่งทางบนเวบ็ไซตส์ำหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถใชต้ดิตอ่สือ่สารใน

การแสดงความคิดเห็นต่างๆ และสามารถติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความประสงค ์ โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหาร   

ของบรษิทัฯ ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัฯ จะเกบ็ขอ้มลูรอ้งเรยีนเปน็ความลบั ถา้การรอ้งเรยีนมมีลูความจรงิ คณะกรรมการบรษิทัฯ 

จะดำเนนิการเพือ่แกไ้ขตามความเหมาะสม 

	 ด้านผู้บริหาร: บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสำคญัของผูบ้รหิารซึง่เปน็สว่นหนึง่ของปจัจยัแหง่ความสำเรจ็ของการดำเนนิธรุกจิ

ของบรษิทัฯ โดยคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารมโีครงสรา้งทีเ่หมาะสมและเปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่อตุสาหกรรม และคา่เฉลีย่โดยทัว่ไป

ของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย บรษิทัฯ เปดิโอกาสใหผู้บ้รหิารของบรษิทัฯ ไดท้ำงานอยา่งอสิระปราศจากการแทรกแซง ภายใต้

บทบาท หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีม่อบหมายโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 ด้านพนักงาน: บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จอีกปัจจัยหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ จึงกำหนดวิธีการจ้างงาน ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพและ

หลกัการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานและการจา้งงาน บรษิทัฯ มัน่ใจวา่พนกังานมคีวามรูค้วามชำนาญทีจ่ำเปน็สำหรบัการดำเนนิงาน

ในธรุกจิของบรษิทัฯ และความเขา้ใจในขอ้พงึปฏบิตัติา่งๆ มาตรฐานการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง และสนบัสนนุใหม้กีารพฒันาความรู้

ความสามารถเพือ่ใหท้นักบัการพฒันาของอตุสาหกรรมในอนาคต และไดอ้ธบิายถงึการดแูลดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัของ

พนกังานทีป่ฏบิตักิารบนเรอืของบรษิทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “รายงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม” ในรายงานประจำปนีี ้

 นอกจากนี ้ บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนสำหรับพนักงานที่สำนักงานของบริษัทฯ ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส 

และสวสัดกิารตา่งๆ เชน่ การเสนอกองทนุสำรองเลีย้งชพีตามความสมคัรใจ ผลตอบแทนของพนกังานขึน้อยูก่บัผลการปฏบิตังิาน 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนกังาน สว่นเพิม่อืน่ๆ /โบนสัขึน้อยูก่บัฐานะทางการเงนิ ผลการดำเนนิงานและแผนงานในอนาคต

ของบรษิทัฯ ในเรือ่งการสรา้งแรงจงูใจระยะยาว แมว้า่บรษิทัฯ จะไมม่ผีลตอบแทนระยะยาวสำหรบัพนกังานในรปูของ ESOP เนือ่ง

จากบริษัทฯ เห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งพนักงานไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเช่นเดียวกับอัตราค่า

ระวางเรือในตลาดสากล นอกจากนี้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ก็ไม่ได้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่แท้จริง ดังนั้นบริษัทฯ 

ไดจ้ดัสรรผลกำไรจากการดำเนนิงานแกพ่นกังานของบรษิทัฯ ในรปูของเงนิโบนสัประจำป ี โดยพจิารณาจากผลการดำเนนิงานของ 

บรษิทัฯ เปรยีบเทยีบกบัเปา้หมายทีก่ำหนดไว ้และใชเ้ปน็เกณฑใ์นการจา่ยโบนสัประจำปแีกพ่นกังาน 

	 บรษิทัฯ จดัใหม้กีารฝกึอบรมภายในและสง่พนกังานไปอบรม สำหรบัพนกังานทีส่ำนกังานและลกูเรอืบนเรอื โดยบรษิทัฯ จะเปน็

ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอนุญาตให้ลางานพิเศษและกำหนดเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น สำหรับ

พนักงานที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกันและ

ระหวา่งพนกังานกบัผูบ้รหิารบรษิทัฯ  

	 ด้านนายหน้า: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่านายหน้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มี

บทบาทสำคญั ในฐานะผูส้นบัสนนุการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึปฏบิตักิบันายหนา้ดว้ยความเปน็ธรรมตามเงือ่นไขการ

คา้ทีต่กลงรว่มกนัและคงรกัษามาตรฐานการคา้โดยทัว่ไปไว ้เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกนัในระยะยาว 

	 ด้านเจ้าหนี้เงินกู้ยืม: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของ 

บรษิทัฯ ในฐานะผูส้นบัสนนุดา้นการเงนิแกบ่รษิทัฯ ทีต่อ้งลงทนุในสนิทรพัยด์ว้ยเงนิลงทนุทีส่งู บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขการกู้

ยมืเงนิตา่งๆ รวมทัง้ปฏบิตัติามวตัถปุระสงคก์ารกูเ้งนิ การชำระคนื หลกัทรพัยค์ำ้ประกนัและขอ้ตกลงอืน่ๆ ทีต่กลงรว่มกนัระหวา่ง

สองฝา่ย 
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	 ด้านคู่ค้า: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ มั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ 

เปน็ไปดว้ยความเปน็ธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทัว่ไป รวมทัง้การปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการคา้อยา่งเครง่ครดั 

	 ด้านลูกค้า: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จึงทำการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า การตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการที่ได้มาตรฐานและ

การรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าโดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวหากไม่มีการกำหนดจากกฎหมาย ข้อกำหนด 

หรือได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางด้านการตลาด การกำหนดราคา รายละเอียดของการให้

บรกิาร คณุภาพและความปลอดภยั เปน็ตน้ 

	 ด้านคู่แข่ง: บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ด ี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา 

บรษิทัทีเ่ปน็คูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยความไมส่จุรติและปราศจากขอ้มลูความจรงิ รวมทัง้ไมเ่ขา้ถงึสารสนเทศทีเ่ปน็ความลบัของคูแ่ขง่

ดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม 

	 ด้านชุมชนและ/หรือสังคม: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการสนับสนุน 

กจิกรรมของชมุชน และการเอาใจใสต่อ่ผลกระทบตอ่ผูท้ีอ่ยูร่อบขา้งมากกวา่ทีม่กีำหนดไวใ้นกฎหมายและพยายามเขา้ไปมสีว่นรว่ม

ทางสงัคม โดยบรษิทัฯ ไดร้ายงานสว่นนีแ้ยกไวภ้ายใตห้วัขอ้ “รายงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม” ในรายงานประจำปนีี ้

	 ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ:นอกเหนอืจากทีไ่ดก้ลา่วไวแ้ลว้ในสว่นของกฎหมายและระเบยีบเกีย่วกบัธรุกจิการเดนิเรอื

ซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามและได้อธิบายไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี ้ บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า ภาครัฐบาลคือผู้ออกกฎ

ระเบียบข้อบังคับ ทำหน้าที่ควบคุมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความยุติธรรมและมีความโปร่งใส บริษัทฯ 

ตระหนกัถงึความสำคญัของการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้กฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำเนนิงานของบรษิทัฯ 

และได้รวมการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีผู้ตรวจสอบ

ภายในที่มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าฝ่าย โดยผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ประจำป ี

และรายงานผลโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอยีดทีก่ลา่วในหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”	ในรายงาน

ประจำปนีี ้

	 ด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินงานของธุรกิจเดินเรือถ้าขาดความรับผิดชอบแล้วอาจมีผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน้ำและ/หรือมลพิษทางอากาศ บริษัทฯ มุ่งมั่นต่อการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

และไดใ้หค้วามสำคญัดา้นสิง่แวดลอ้ม เทยีบเทา่กบัการพาณชิยแ์ละการดำเนนิธรุกจิบรษิทัฯ และสง่เสรมิการปฏบิตัติามนโยบายนี ้

ซึง่ไดร้ายงานสว่นนีภ้ายใตห้วัขอ้ “รายงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม” ในรายงานประจำปนีี ้

	 การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล: บรษิทัฯ กำหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ ทกุคนตอ้งปฎบิตัิ

ตามหลกัสทิธมินษุยชนอยา่งเครง่ครดั ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสทิธมินษุยชนสากลแกพ่นกังานเพือ่นำไปปฏบิตัเิปน็สว่นหนึง่ใน

การดำเนนิงานและไมส่นบัสนนุกจิกรรมใดๆ ทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินษุยชน 

 จรรยาบรรณวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา: บรษิทัฯ กำหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ ทกุคนตอ้งมี

ความรอบคอบและความระมดัระวงัในการใชง้านทรพัยส์นิทางปญัญา 

 นโยบายเกีย่วกบัการปอ้งกนัการทจุรติและการใหส้นิบน: บรษิทัฯ กำหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานมแีนวทาง

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการปอ้งกนัการทจุรติและการใหส้นิบนดงันี ้

	 3 การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควรดำเนินการอย่าง  

ถกูตอ้ง ตรงไปตรงมาและตอ้งมัน่ใจไดว้า่การดำเนนิการนัน้จะไมท่ำใหเ้กดิขอ้ครหา หรอืทำใหบ้รษิทัฯ เสือ่มเสยีชือ่เสยีง 

สิง่ของทีก่รรมการบรษิทัฯ ไดร้บัโดยปกตแิลว้จะเกบ็ไวใ้นสำนกังาน หรอืแจกจา่ยใหก้บัพนกังานในบรษิทัฯ 

	 3	 การจดัซือ้ตอ้งดำเนนิตามขัน้ตอนทีก่ำหนดไวต้ามระเบยีบของบรษิทัฯ และมคีวามเปน็ธรรมแกผู่ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง โดยการ

ตดัสนิใจตอ้งคำนงึถงึความสมเหตสุมผลดา้นราคา คณุภาพและบรกิารทีไ่ดร้บั รวมทัง้ตอ้งสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งโปรง่ใส 

	 3 ในการทำธรุกรรมกบัภาครฐั บรษิทัฯ จะตอ้งหลกีเลีย่งการกระทำทีอ่าจจงูใจใหร้ฐัหรอืพนกังานของรฐัดำเนนิการทีไ่มถ่กูตอ้ง

เหมาะสม อยา่งไรกด็กีารสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกนัหรอืการกระทำใดๆ ในขอบเขตทีเ่หมาะสมและเปน็ธรรมเนยีม

ปฏบิตันิัน้สามารถกระทำได ้เชน่ การสง่สารเพือ่เปน็การแสดงความยนิด ีหรอืการใหช้อ่ดอกไมใ้นโอกาสตา่งๆ เปน็ตน้ 

��
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4.  การเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
 บรษิทัฯ มกีารดแูลกระบวนการเปดิเผยขอ้มลูสำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ อยา่งเขม้งวด ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่

ขอ้มลูทางการเงนิและรายงานอืน่ๆ โดยขอ้มลูจะตอ้งเปดิเผยอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส โดยผา่นชอ่งทางทีถ่กูตอ้ง

และผูใ้ชข้อ้มลูสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนัและมคีวามนา่เชือ่ถอื 

 4.1 รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

  คณะกรรมการบรษิทัฯ เปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยและสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏใน 

รายงานประจำป ีโดยมกีารนำเสนอรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ่รายงานทางการเงนิควบคูก่บัรายงานของ

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตและงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ในรายงานประจำปนีี ้

	 4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2550 เพือ่ทำ

หนา้ทีด่แูลเรือ่งการจา่ยคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยการนำเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการ ขอ้แนะนำและ

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัคา่ตอบแทนกรรมการจะนำเสนอเพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นีร้ายละเอยีด

เกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายชื่อสมาชิก คุณสมบัต ิ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์การ

กำหนดคา่ตอบแทนไดเ้ปดิเผยขอ้มลูบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และเปดิเผยภายใตห้วัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” ในรายงานประจำปนีี ้

  ในป ี2553 และป ี2552 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ เปน็จำนวนทีก่ำหนดเปน็รายป ีซึง่ไดร้บัอนมุตัจิาก

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้

	1 พลเรือเอก ดร.อำนาจ  ประธานกรรมการ  1.20  1.20 1.20  1.20 

  จันทนมัฎฐะ บริษัทฯ, 

   กรรมการอิสระ 

 2 นายธีระ วิภูชนิน * รองประธานกรรมการ 0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75 

   บริษัทฯ, 

   กรรมการอิสระ 

 3 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ 0.55  0.55 0.55  0.55 

 4 นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการบริหาร 0.55  0.55 0.55  0.55 

 5 นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการบริหาร 0.55  0.55 0.55  0.55 

 6 นายไจปาล มันสุขานี ** กรรมการ 0.55  0.55 0.55  0.55 

 7 พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต *** กรรมการอิสระ 0.55 0.40 0.95 0.55 0.40 0.95 

 8 นายชีระ ภาณุพงศ์ กรรมการอิสระ 0.55  0.55 0.55  0.55 

 9 นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ * กรรมการอิสระ 0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75 

 10 นางสาวนิชิต้า ชาห์ กรรมการ 0.55  0.55 0.55  0.55 

 11 นายกิริต ชาห์ กรรมการ 0.55  0.55 0.55  0.55 

 12 นายปีเต้อร์ เฟ็ดเดอร์เซ่น กรรมการอิสระ 0.55  0.55 0.55  0.55 

	 	 รวม  7.25 0.80 8.05 7.25 0.80 8.05 

(หน่วย : ล้านบาท)	

	 จำนวนเงิน 
	 รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง  2553   2552 
   คณะ คณะ รวม คณะ คณะ รวม 
   กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ 
   บริษัท ตรวจสอบ  บริษัท ตรวจสอบ 

* รวมคา่ตอบแทนจากการเปน็กรรมการตรวจสอบไวด้ว้ย 

** ทำหนา้ทีบ่รหิารและทำงานเตม็เวลาเหมอืนพนกังานในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ  

*** รวมคา่ตอบแทนจากการเปน็ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไวด้ว้ย 

 สำหรบัคา่ตอบแทนของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารประกอบดว้ยเงนิเดอืน โบนสั (โบนสัทีจ่า่ยในระหวา่งปเีปน็โบนสัทีอ่า้งองิ

มาจากผลประกอบการของบรษิทัฯ ในชว่ง 3 ปทีีผ่า่นมา) และอืน่ๆ เชน่ คา่ภาษเีงนิได ้ คา่เชา่บา้น ซึง่ในระหวา่งป ี2553 และป ี

2552 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดจ้า่ยคา่ตอบแทนใหก้รรมการบรหิารและผูบ้รหิาร ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้

45

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



 1	 นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 กรรมการผู้จัดการ	 25.99	 24.29	
	 2	 นายมูนีร	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 กรรมการ	(การพาณิชย์)	 20.97	 19.67	
	 3	 นายคูชรู	คาลี	วาเดีย	 กรรมการ	(การเงิน)	 19.12	 17.92	
	 4	 นายไจปาล	มันสุขานี	 กรรมการ	(ทำงานเต็มเวลาในบริษัทย่อยของบริษัทฯ)	 17.44	 16.56	
	 5	 นายชีลาล	โกปินาธาน	 ผู้อำนวยการ	(การพาณิชย์)	 10.56	 9.94	
	 6	 นายโคคา	เวนคาตารามานา	สุดาการ์	 ผู้อำนวยการ	(บริหารกองเรือ)	 9.11	 8.84	
	 7	 นายโกดาการาจีททิล	มูราลี่	เมนนอน	 ผู้อำนวยการ	(ด้านเทคนิค)	 8.83	 8.47	
	 8	 นายนีลากันตัน	วาสุเดวัน	 ผู้อำนวยการ	(การจัดการความเสี่ยง)	 8.87	 8.35	
	 9	 นายสตีเฟน	โคลา	 ผู้อำนวยการ	(บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ)		 6.38	 6.15	
	 10	 นายกามาล	กุมาร	ดู	 ผู้อำนวยการ	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	 7.64	 7.22	
		11		นายนิชิคานท์	โกรวิน	ดีซาย*	 ผู้อำนวยการ	(โครงการ)	 7.69	 -	
	 12	 นางสาวสมปรารถนา	เทพนภาเพลิน	 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	(การเงินและบัญชี)		
	 	 	 และเลขานุการบริษัท	 4.76	 4.35	
	 13	 นายกิรัน	กิสซารินาท	ไวดี	 ผู้จัดการอาวุโส	(บัญชีและ	MIS)	 5.93	 5.56	
	 14	 นายยิ่งยง	กังแฮ	 ผู้จัดการอาวุโส	(การเงินและบัญชี)	 3.50	 3.19	
	 	 	 รวม 156.79 140.51 

(หน่วย : ล้านบาท) 

	 รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร ตำแหน่ง  จำนวนเงิน 
   2553  2552 

* นายนชิคิานท ์โกรวนิ ดซีาย ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็ผูอ้ำนวยการ (โครงการ) ตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2553 เปน็ตน้ไป  

 การเทยีบเคยีงคา่ตอบแทน ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

และผูบ้รหิารระหวา่งบรษิทัฯ กบักลุม่บรษิทัทัว่ไปและกลุม่ธรุกจิบรกิาร มดีงัรายละเอยีดขา้งลา่งนี ้

(หน่วย : พันบาทต่อคนต่อปี) 

	 *พีเอสแอล ** บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 

 รายการ 2553 2552 บริษัทจดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 
    ในกลุ่มธุรกิจบริการ 

	 	 	 	 ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

	ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ  1,200.00   1,200.00   774.89   15.00   3,576.00   797.97   15.00   5,400.00 

 กรรมการบรษิทัฯทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร  550.00   550.00   321.68   12.00   1,122.00   321.65   12.00   3,000.00 

 กรรมการบรษิทัฯทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร  550.00   550.00   336.75   12.00   1,200.00   392.17   12.00   3,120.00 

 ผูบ้รหิารบรษิทัฯ 11,199.29  10,808.46   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ***  400.00   400.00   331.63   12.50   1,320.00   327.39   12.50   3,600.00 

 กรรมการตรวจสอบ***  200.00   200.00   227.65   10.00   1,080.00   230.35   10.00   2,400.00 

(หน่วย : พันบาทต่อคนต่อปี)	

	 *พีเอสแอล ** บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 

 รายการ 2553 2552 บริษัทจดทะเบียนที่มี บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 
    ระดับรายได้ต่อปีตั้งแต ่    
    5,001-10,000 ล้านบาทต่อปี 

    ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

 ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ  1,200.00   1,200.00   524.66   30.00   1,900.40   797.97   15.00   5,400.00  

 กรรมการบรษิทัฯทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร  550.00   550.00   224.10   90.00   550.20   321.65   12.00   3,000.00  

 กรรมการบรษิทัฯทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร  550.00   550.00   386.32   75.00   3,120.00   392.17   12.00   3,120.00  

 ผูบ้รหิารบรษิทัฯ 11,199.29  10,808.46   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ***  400.00   400.00   299.19   75.00   840.00   327.39   12.50   3,600.00  

 กรรมการตรวจสอบ***  200.00   200.00   214.32   50.00   720.00   230.35   10.00   2,400.00 
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* เปน็คา่ตอบแทนทีบ่รษิทัฯ จา่ยในแตล่ะป ี

** ขอ้มลูจากรายงานการสำรวจคา่ตอบแทนกรรมการสำหรบัป ี2553 ซึง่จดัทำโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

*** คา่ตอบแทนเฉพาะในสว่นของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 

N.A. ไมม่ขีอ้มลู เนือ่งจากไมม่กีารจดัทำรายงาน 

 4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
  คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามสำคญัตอ่การเปดิเผยขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทัง้รายงานขอ้มลูทางการ

เงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของ 

บรษิทัฯ จดหมายแจง้ขา่วและจากการตดิตอ่กบักรรมการผูจ้ดัการ ซึง่บรษิทัฯ ใหค้วามสำคญัตอ่ผูล้งทนุ ดงันัน้ผูบ้รหิารระดบัสงูจะ

เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการนักลงทุนด้วย บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคล เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้ลงทุน   

ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะหแ์ละประชาชนทัว่ไป ซึง่มรีายละเอยีดดงันี ้

 คณุคาลดิ มอยนดูดนิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการ (นายคาลดิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ ไดร้บัการคดั

เลือกเป็น“นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นที่สุด” ในประเทศไทยในผลสำรวจเกี่ยวกับการ

กำกบัดแูลกจิการ ในเดอืนธนัวาคม 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 

 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธต์า่งๆ มากมาย โดยมกีรรมการผูจ้ดัการไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม ซึง่รายละเอยีดของ

กจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธใ์นชว่งสามปทีีผ่า่นมา มดีงันี ้

	 2553 46 40 17 1 104 

 2552 44 33 21 4 102 

 2551 62 33 14 3 112 

 ปี/จำนวนครั้ง พบปะกับ พบปะกับ การนำเสนอ การให้สัมภาษณ์แก่ รวม 
  นักวิเคราะห์ นักลงทุน (Presentation) หนังสือพิมพ์และทีวี 

5.  ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ  
 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  
  จำนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดส่วนที่สัมพันธ์และเหมาะสมกับขนาดของกิจการและความซับซ้อน 

ทางธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่ในปจัจบุนั คณะกรรมการบรษิทัฯ มจีำนวน 12 ทา่น ประกอบดว้ยกรรมการบรหิาร 3 ทา่น และกรรมการ 

1 ทา่น ซึง่ทำหนา้ทีบ่รหิารและปฏบิตังิานเตม็เวลาเหมอืนพนกังานประจำในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ปน็กรรมการ

บริหาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 6 ท่าน (เท่ากับกึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ) และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

ประกอบดว้ยกรรมการอสิระทัง้หมด  

 คำจำกัดความ 
  กรรมการบริหาร (Executive Director)  
  คอื กรรมการทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการเตม็เวลาของบรษิทัฯ และไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืนเปน็ประจำจาก 

บรษิทัฯ ในรปูของเงนิเดอืนหรอืผลตอบแทนอืน่ๆ ทีเ่ทยีบเทา่ 

  กรรมการอิสระ (Independent Director)  
  คอื กรรมการทีเ่ปน็อสิระจากฝา่ยบรหิารจดัการ ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิหรอืกจิกรรมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งและไมม่หีนา้ที่

ในการบรหิารจดัการในบรษิทัฯ และหรอืบรษิทัยอ่ย ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องบรษิทัฯ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ได้

��

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



กำหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ ตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสำนกังานคณะกรรมการ

กำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

	 	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
  ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของทนุชำระแลว้ของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นีใ้หน้บัรวมหุน้

ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

  เปน็กรรมการทีไ่มม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

ของบรษิทัฯ  

  เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย ์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในการบริหารด้านการเงินและการ

บรหิารงานของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ  

  เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ    

ญาตสินทิของกรรมการบรหิารผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำนาจควบคมุของบรษิทัฯ  

	 	 เปน็กรรมการทีไ่มไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เปน็ตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้

ซึง่เปน็ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ  

  สามารถปฏบิตัหินา้ทีแ่สดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ

บคุคลดงักลา่ว 

	 	 คำนิยามของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ความหมายจะรวมถงึผูท้ีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในระดบัทีท่ำใหก้รรมการอสิระไมส่ามารถ 

ทำหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระหรอืคลอ่งตวั เชน่ คูค่า้ ลกูคา้ เจา้หนี ้ลกูหนี ้หรอืผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางธรุกจิอยา่งมนียัสำคญั เปน็ตน้ 

	 	 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 
  สามารถเขา้ถงึสารสนเทศทางการเงนิและทางธรุกจิอืน่อยา่งเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีข่องตนไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกครั้ง รวมทั้งตั้งประเด็นคำถามในที่ประชุมเพื่อให้มั่นใจ

ว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้และผู้มีสว่นได้เสียอืน่ของบริษัทฯ ได้รบัความคุ้มครองและเพือ่ให้มัน่ใจวา่บริษทัฯ มกีารปฏิบัติตามข้อ

พงึปฏบิตัทิีด่ ี

  มคีวามสามารถและเตม็ใจทีจ่ะเรยีนรูธ้รุกจิของบรษิทัฯ พรอ้มทีจ่ะแสดงความเหน็อยา่งเปน็อสิระ ตลอดจนอทุศิเวลาและ 

ทุม่เทความสนใจทีจ่ำเปน็ใหก้บับรษิทัฯ  

  จดัใหม้กีารประชมุในสว่นกรรมการอสิระเปน็ประจำและหาโอกาสเขา้พบผูบ้รหิารบรษิทัฯ เพือ่พดูคยุในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการบรหิารงาน 

  จดัทำหนงัสอืยนืยนัถงึความเปน็อสิระในวนัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่กรรมการอสิระและกรณทีีถ่กูรอ้งขอ 

  กำหนดวาระการดำรงตำแหนง่ทีช่ดัเจนและไมม่กีรรมการอสิระทา่นใดทีด่ำรงตำแหนง่เกนิกวา่วาระทีก่ำหนด อยา่งไรกต็าม 

เป็นการยากที่จะค้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอิสระแทน อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ

กรรมการอิสระ และความเข้าใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนำมาพิจารณา ดังนั้น ณ ปัจจุบันจึงยังไม่มีการกำหนด

เพดานสงูสดุของวาระการดำรงตำแหนง่สำหรบักรรมการอสิระ นอกจากวาระตามทีก่ฎหมายกำหนด 

	 	 คณะกรรมการอื่นๆ		

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ถอืเปน็สว่นหนึง่ของนโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง 

บริษัทฯ โดยรายละเอียดของสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบได้กล่าวไว ้ ภายใต้หัวข้อ 

“โครงสรา้งการจดัการ” และ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจำปนีี ้

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2550 ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและคณะ

กรรมการสรรหา ต่อมาเมื่อวันที ่9 พฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการท่านเดิมเป็นคณะ

กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ทัง้นีร้ายละเอยีดของคณะกรรมการทัง้สองชดุ เชน่ รายชือ่ จำนวนสมาชกิ 

คุณสมบัต ิ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ใน

รายงานประจำปนีี ้

��

รายงานประจำปี 2553



	 	 การรวมหรือแยกตำแหน่ง 
  ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ เปน็กรรมการอสิระตามความหมายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบั

ฝ่ายบริหาร อีกทั้งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการผู้จัดการ 

ทัง้นีเ้พือ่เปน็การแบง่แยกหนา้ที ่ระหวา่งการกำหนดนโยบายและการบรหิารนโยบายทีก่ำหนดไว ้

	 	 เลขานุการบริษัทฯ  
  สำหรบัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้เลขานกุารบรษิทัฯ ซึง่ไดแ้ก ่นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลนิ โดย

มีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ เพื่อรับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ

และผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัต ิ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรับผิดชอบจัดการประชุมคณะ

กรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึชว่ยคณะกรรมการดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามมตดิงักลา่ว และการรกัษาเอกสารขอ้มลู 

 5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายและ 

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดภารกิจ วิสัยทัศน ์ คุณค่าขององค์กร แผนกลยุทธ ์ การดำเนิน

ธรุกจิ การกำหนดอำนาจหนา้ที ่การบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพและการจดัการดำเนนิงานของบรษิทัฯ รวมถงึการกำกบัดแูลกจิการของ

องค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค ์ และให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ โดยคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ประกอบดว้ยผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ และมคีณุสมบตัทิีจ่ะปฏบิตังิานไดต้ามหนา้ทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบ โดยยดึถอืมาตรฐานสงูสดุของหลกัจรรยาบรรณทางธรุกจิ 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ เปน็ผูพ้จิารณากำหนดบทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุตา่งๆ อยา่งชดัเจน 

ดงัรายละเอยีดในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” ในรายงานประจำปนีี ้

	 	 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

ระยะยาว คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดก้ำหนดนโยบายเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการขึน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่

และเสรมิสร้างการกำกับดูแลกจิการ โดยรวมถงึการกำหนดนโยบายและทศิทางการดำเนนิงานของบริษัทฯ การให้ความสำคัญตอ่

ความเพียงพอของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมี

ประสทิธภิาพ เพือ่ประโยชนใ์นระยะยาวของผูถ้อืหุน้ภายใตก้รอบขอ้กำหนดของกฎหมายดว้ยความโปรง่ใส และจรยิธรรมทางธรุกจิ

ทีด่แีละไดจ้ดัทำคูม่อืนโยบายการกำกบัดแูลกจิการขึน้อยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษรและประกาศใหพ้นกังานในทกุระดบัชัน้ไดร้บัทราบ 

ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ยของบรษิทัฯ ไดม้คีวามตระหนกั และใหค้วามสำคญัดา้นการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้ไดเ้ปดิเผย

นโยบายดงักลา่ว ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

	 	 คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักสำคัญ 5 ส่วนดังต่อไปนี้ 
 1. สทิธแิละความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 2. โครงสรา้ง บทบาท หนา้ที ่ความรบัผดิชอบและความเปน็อสิระของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 3. การเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

 4. การควบคมุและการบรหิารความเสีย่ง 

 5. จรยิธรรมธรุกจิ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติตาม

คู่มือนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกป ี ทั้งนี ้ เพื่อให้คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงให้มีความ    

ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณป์จัจบุนั 

  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในป ี2553 ได้มีการพิจารณาเรื่อง “การประเมินการกำกับดูแลกิจการ” (Corporate 

Governance Self- Assessment) โดยมหีวัขอ้สำหรบัการประเมนิเปน็ไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย ซึง่ผลการประเมนิการกำกบัดแูลกจิการโดยรวมอยูใ่นเกณฑท์ีด่มีากและคณะกรรมการบรษิทัฯ จะนำผล

การประเมนิทีไ่ดไ้ปปรบัปรงุการกำกบัดแูลกจิการใหด้ยีิง่ขึน้ตอ่ไป โดยบรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะประเมนิการกำกบัดแูลกจิการเปน็

ประจำทกุป ีซึง่เปน็ไปตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่การประเมนิการกำกบัดแูลกจิการครัง้ตอ่ไปจะมขีึน้ในป ี2554  

��

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



  จริยธรรมธุรกิจ 
  บรษิทัฯ ไดอ้อกประกาศขอ้พงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน เพือ่ยดึถอืเปน็แนวทางใน

การปฏบิตัหินา้ทีใ่หป้ระสบผลสำเรจ็ตามภารกจิของบรษิทัฯ ดว้ยความโปรง่ใส ซือ่สตัย ์สจุรติและเทีย่งธรรม และบรษิทัฯ ไดเ้ปดิเผย

รายละเอยีดนีไ้วใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

	 	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
  เพือ่เปน็การปอ้งกนัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ จงึ

ได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่

อาจจะกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์วอ้ยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษร ดงันี ้

	 	 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
  คณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบเปน็อยา่งดถีงึรายการทีอ่าจนำมาซึง่ความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ อกีทัง้การปฏบิตัติามนโยบาย/แนวทางของบรษิทัฯ โดยราคาและเงือ่นไข

เสมอืนทำรายการกบับคุคลภายนอก (Arms-Length Basis) เปน็ไปโดยปกตมิาตรฐานทางการคา้ทัว่ไปและไดเ้ปดิเผยรายละเอยีด

มลูคา่รายการคูส่ญัญา เหตผุล/ความจำเปน็ไวใ้นรายงานประจำปแีละแบบ 56-1 อยา่งครบถว้นแลว้ 

  อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบเรื่องการทำรายการที่อาจมีความ 

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยจดัใหม้กีารบรรจเุรือ่งดงักลา่วไวใ้นแผนการตรวจสอบภายในเปน็ประจำทกุป ีสำหรบัป ี2553 ผูต้รวจสอบ

ภายในได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวและได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที ่    

1/2554 ในเดือนมกราคม 2554 พบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการอนุมัติรายการเพื่อป้องกันการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชน ์ โดยรายการที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรายการที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตาม

มาตรฐานทางการคา้การแขง่ขนัโดยทัว่ไป โดยยดึถอืราคาตลาดเปน็สำคญั และเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ รวมทัง้ไดม้กีารเปดิ

เผยขอ้มลูดงักลา่วในรายงานประจำปอียา่งเพยีงพอแลว้ 

  นอกจากนี ้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้สอบทานการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรือ่งการเปดิเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ และ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที ่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ เรื่องคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1)     

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ไดเ้ปดิเผยไวใ้นหวัขอ้ “รายการทีเ่กีย่วโยงกนั” ในรายงานประจำปนีีแ้ละรายงานผลการ

สอบทานตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็วา่รายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ เปน็รายการทีเ่หมาะสม 

และเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ  

	 	 การจัดทำรายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
  เพือ่กำกบัดแูลดา้นการใชข้อ้มลูภายใน บรษิทัฯ ไดก้ำหนดใหก้รรมการ ซึง่หมายรวมถงึ คูส่มรสตอ้งรายงานการถอืครอง/

ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้งที่มีการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงในการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ

กำหนดใหม้กีารรายงานใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบทกุไตรมาส 

	 	 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างม ี

ประสทิธภิาพ จงึไดก้ำหนดอำนาจ หนา้ที ่ ในการดำเนนิงานของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร ไวเ้ปน็ลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัเจน มกีาร

ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม

ควบคมุและประเมนิผลออกจากกนั เพือ่รกัษาไวซ้ึง่การถว่งดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้ ยงัมรีะบบการ

ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญช ี โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจน และเพียงพอเสนอผู้บริหาร    

สายงานทีร่บัผดิชอบ 

  บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมการทางการเงินที่

สำคญัของบรษิทัฯ ไดด้ำเนนิการอยา่งมปีระสทิธภิาพภายใตแ้นวทางทีก่ำหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ บรษิทัฯ มี

การปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ โดยฝา่ยตรวจสอบภายในมกีารตรวจสอบการปฏบิตังิาน

แตล่ะแผนกและรายงานผลตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในมคีวามเปน็อสิระจากผูบ้รหิาร 
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รายงานประจำปี 2553



  สำหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญช ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและเพียงพอ 

เสนอผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ ทัง้นีเ้พือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

  1. เพือ่ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน รวมทัง้การใชท้รพัยากรเพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่

บรษิทัฯ  

  2. เพือ่ความถกูตอ้ง เชือ่ถอืไดแ้ละทนัเวลาของรายงานทางการเงนิ 

  3. เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของบรษิทัฯ เปน็ไปตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้กฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการ 

บรหิารความเสีย่งขององคก์ร โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการของบรษิทัฯ ใหด้ำเนนิไปอยา่งรดักมุมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและบรรลวุตัถปุระสงค ์ ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ำหนดและเปดิเผยนโยบายบรหิารความเสีย่งและ

การควบคมุภายในบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และในหวัขอ้ “การควบคมุภายใน” ในรายงานประจำปนีี ้

	 5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส (ยกเว้นในไตรมาสแรกที่อาจจะมีการประชุมคณะ

กรรมการ 2 ครัง้) และมกีารประชมุพเิศษเพิม่ตามความจำเปน็ โดยมกีารกำหนดวาระการประชมุอยา่งชดัเจน ลว่งหนา้ และมวีาระ

พจิารณาตดิตามผลการดำเนนิงานเปน็ประจำ โดยเลขานกุารบรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุและ

เอกสารประกอบการพจิารณาในแตล่ะวาระกอ่นการประชมุลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้เีวลาศกึษา

ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอกอ่นเขา้รว่มประชมุ 

  โดยปกตกิารประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ จะมขีึน้ภายหลงัจากการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ถงึ 10 วนั ทัง้นี้

เพือ่ใหร้ายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบไดถ้กูเสนอเขา้ไปในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ใหค้ณะกรรมการ 

บรษิทัฯ พจิารณาและรบัทราบ อยา่งไรกต็ามในกรณทีีก่รรมการทา่นใดมขีอ้สงสยัหรอืคำถาม กรรมการทา่นนัน้สามารถสอบถาม

ขอ้สงสยัหรอืคำถามดงักลา่วไดโ้ดยตรงกบัผูบ้รหิารบรษิทัฯ ไดต้ลอดเวลา 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ได้มีการจดบันทึกการประชุมและจัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ

ตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดเก็บรายงานการ

ประชมุ พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได ้

  ปกตกิารประชมุแตล่ะครัง้จะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง โดยในป ี2553 ทีผ่า่นมาคณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารประชมุ

ตามวาระปกตจิำนวน 4 ครัง้ (ป ี2552: 4 ครัง้) และไมม่กีารประชมุตามวาระพเิศษ (ป ี2552: ไมม่กีารประชมุตามวาระพเิศษ) โดย

การเขา้รว่มประชมุของกรรมการบรษิทัฯ แตล่ะทา่นสรปุไดด้งันี ้

 1 พลเรือเอก ดร.อำนาจ จันทนมัฎฐะ 4/4 4/4  

 2 นายธีระ วิภูชนิน 4/4 4/4  

 3 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 4/4 4/4 

 4 นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 4/4 4/4  

 5 นายคูชรู คาลี วาเดีย 4/4 4/4  

 6 นายไจปาล มันสุขานี 4/4 4/4  

 7 พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต 4/4 4/4  

 8 นายชีระ ภาณุพงศ์ 4/4 4/4  

 9 นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ 3/4 3/4  

 10 นางสาวนิชิต้า ชาห์ 3/4 4/4  

 11 นายกิริต ชาห์ 4/4 4/4  

 12 นายปีเต้อร์ เฟ็ดเดอร์เซ่น 4/4 4/4 

 การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

 ชื่อกรรมการ ปี 2553 ปี 2552 
  การประชุมวาระปกติ การประชุมวาระปกติ 

  คณะกรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิารสามารถจดัใหม้กีารประชมุระหวา่งกนั เพือ่ทีจ่ะพดูคยุในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

งานและผลการดำเนนิงานของกรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารได ้
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 5.4 การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ  
	 	 การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2553 ไดม้กีารพจิารณาเรือ่ง “การประเมนิการปฏบิตังิานของ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ” (Board Self Assessment) ซึง่มหีวัขอ้สำหรบัการประเมนิเปน็ไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดแ้ก ่

	 	 3 โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองกรรมการ 

	 	 3 บทบาท หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

	 	 3 ความพรอ้มของกรรมการ 

	 	 3 การกำหนดกลยทุธแ์ละการวางแผนธรุกจิ 

	 	 3 การจดัการความเสีย่งและการควบคมุภายใน 

	 	 3 การดแูลไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

	 	 3 การตดิตามดแูลรายงานทางการเงนิและการดำเนนิงาน 

	 	 3 การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ  

	 	 3 การทำหนา้ทีข่องกรรมการ 

	 	 3 ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 

	 	 3 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

	 	 3 การสรรหา 

	 	 3 การพจิารณาคา่ตอบแทน 

	 	 3 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ 

  ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยรวมอยูใ่นเกณฑท์ีด่เีลศิและคณะกรรมการบรษิทัฯ จะนำผล

การประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะประเมินการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกป ี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ี ซึ่งการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง  

ตอ่ไปจะมขีึน้ในป ี2554 

	 5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  ค่าตอบแทนผู้บริหารถูกกำหนดขึ้นตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและค่าตอบแทนของ 

กรรมการบรหิารและกรรมการทีบ่รหิารงานเตม็เวลาในบรษิทัยอ่ยจะถกูพจิารณาอนมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยพจิารณาจาก

คา่ตอบแทนสำหรบัตำแหนง่ทีเ่ทยีบเทา่ในอตุสาหกรรม ฐานะทางการเงนิและผลประกอบการของบรษิทัฯ รวมทัง้ผลการปฏบิตังิาน

ของแตล่ะคนทีผ่า่นมา 

  ตั้งแต่ป ี2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด 

หลักเกณฑ ์ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ

สามารถเทยีบเคยีงกบับรษิทัจดทะเบยีนโดยทัว่ไปและกลุม่บรษิทัในอตุสาหกรรมขนสง่ได ้

	 	 รปูแบบคา่ตอบแทนของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนสัและอืน่ๆ เชน่ คา่ภาษเีงนิได ้คา่เชา่บา้น	

และคา่ตอบแทนกรรมการกำหนดเปน็เบีย้ประชมุรายป ีซึง่ไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยการจา่ยคา่ตอบแทนตา่งๆ ของ

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดเ้ปดิเผยไวใ้นหวัขอ้ “การเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส”  

	 5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามสำคญัตอ่การเพิม่คณุคา่ของกรรมการ โดยจดัใหม้กีารเขา้รว่มกจิกรรมหลกัสตูรและเขา้

ร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดย

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ได้มีการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น หลักสูตร Director 

Certification Program (DCP), หรอือยา่งนอ้ยตอ้งเขา้รว่มอบรมในหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ซึง่จดัโดย

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

  ตวัอยา่งเชน่ นายปเีตอร ์เฟด็เดอ้รเ์ซน่ (กรรมการอสิระ) เขา้รว่มอบรมหลกัสตูร Financial Statements Demystified for 

Directors ภาคภาษาองักฤษทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

	 	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
  ในกรณทีีม่บีคุคลใดไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้มาเปน็กรรมการในคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ เลขานกุาร 

บรษิทัฯ จะดำเนนิการรายงานและจดัเตรยีมเอกสารสำหรบักรรมการใหม ่เชน่ คูม่อืกรรมการ เอกสารการจดทะเบยีนบรษิทัฯ คูม่อื

นโยบายการกำกบัดแูลกจิการ คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิและแนวทางปฏบิตั ิกฎหมาย ระเบยีบ แนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งในการซือ้ขาย

หุน้ของบรษิทัฯ เปน็ตน้ 
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 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ ทั้งรายงาน

ทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยความโปร่งใสและทันต่อเวลาให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ

บุคคลทั่วไป 

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ทันต่อเวลา

และดว้ยความโปรง่ใส ซึง่การดแูลการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ ถอืวา่เปน็ความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ระดับอาวุโส ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของบริษัทฯ อย่าง

เคร่งครัด รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้ง

การห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ได้มาจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือในเรื่องการทำ

ธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

และแนวทางปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ  

 ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (และรวมถึง 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ   

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามทั้งหมดในระหว่างปีที่ผ่านมา นอกจากนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริหารซึ่งเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ (หรือ บริษัทย่อย) และผู้บริหารระดับสูง ไม่สามารถ  

ซื้อขาย/โอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินสำหรับปีที่ตรวจสอบแล้วต่อสาธารณะ และ 2 วันหลัง

เปิดเผยงบดังกล่าวแล้ว (และ 2 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานแล้วต่อสาธารณะ) และอย่างน้อย 3 วัน

ก่อนการเปิดเผยรายการสำคัญต่อสาธารณะ และฝ่ายบริหารได้ถูกขอให้ความร่วมมือปฏิบัตินโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยระหว่าง

ปีที่ผ่านมาฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

	

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

53

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



 บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความสำคญัของระบบการควบคมุภายในในระดบัปฏบิตักิาร เพือ่ใหค้วาม

มั่นใจว่า มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน

หรอืกจิกรรมของหนว่ยงานนัน้ๆ โดยฝา่ยตรวจสอบภายในทำหนา้ทีต่ดิตามการปฏบิตัติามการควบคมุภายในอยา่งสมำ่เสมอ เพือ่

ปรบัปรงุใหม้าตรการควบคมุตา่งๆ มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ ์สิง่แวดลอ้มและความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป บรษิทัฯ จงึมกีาร

จดัการระบบการควบคมุภายในใหเ้ทยีบเคยีงกบัมาตรฐานสากลหรอื COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission) ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้

 1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment) 
  บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงกำหนดให้จัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักและ

ยดึถอืเปน็แนวปฏบิตั ิ นอกจากนี ้ บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารกำหนดโครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมาย และลกัษณะการดำเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการกำหนดหน้าที ่ ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ อย่าง

ชดัเจนเหมาะสม เนือ่งจากบรษิทัฯ ตระหนกัเปน็อยา่งดวีา่การทำงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มการควบคมุทีด่นีัน้จะสง่ผลใหก้ารปฏบิตัิ

งานเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิทัฯ  

 2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
  บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงว่าเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกล่วงหน้าถึงสัญญาณ 

อันตรายที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกปี โดยแบ่งออกเป็น      

2 ระดับ คอื 1) ความเสีย่งในระดบัองคก์รซึง่กำกบัดแูลโดยผูบ้รหิารระดบัสงู โดยไดเ้ปดิเผยไวใ้นรายงานประจำปขีองบรษิทัฯ และ         

2) ความเสีย่งในระดบักจิกรรมซึง่เปน็ความรบัผดิชอบรว่มกนัระหวา่งฝา่ยตรวจสอบภายใน และผูป้ฏบิตังิานทกุฝา่ย ความเสีย่งใน

ระดบักจิกรรมนัน้จะเปน็การประเมนิรว่มกนัระหวา่งฝา่ยตรวจสอบภายใน ซึง่มคีวามเปน็อสิระกบัผูป้ฏบิตังิานในแตล่ะกจิกรรมซึง่มี

ความชำนาญการและเขา้ใจเปน็อยา่งดถีงึกระบวนการทำงาน ทัง้นีเ้พือ่ใหผ้ลการประเมนิความเสีย่งในกจิกรรมตา่งๆ ไดส้ะทอ้นถงึ

ความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิทีอ่าจกระทบตอ่การดำเนนิงานของบรษิทัฯ และนำเสนอผลการประเมนินีต้อ่ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ เพือ่พจิารณาและเพือ่ใหบ้รษิทัฯ สามารถกำหนดกลไกการควบคมุไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

 3. กจิกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
  การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นจะดำเนินการควบคู่พร้อมกับการประเมินกลไกการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 

มกีารจดัวางระบบการควบคมุทีค่รบถว้น เพยีงพอ และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความเสีย่งตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ ทัง้นีเ้พือ่เปน็การ

ลด และกระจายความเสีย่งตา่งๆ ใหส้ง่ผลกระทบตอ่การดำเนนิงานของบรษิทัฯ นอ้ยทีส่ดุ รวมทัง้เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานของบรษิทัฯ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในด้านการควบคุมด้านการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กระจายอำนาจและมอบ

อำนาจใหผู้บ้รหิารตามหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของหนว่ยตา่งๆ อยา่งชดัเจน ทำใหเ้กดิความคลอ่งตวัและชดัเจนในการปฏบิตังิาน ที่

สามารถตรวจสอบกนัได ้ โดยบรษิทัฯ ไดแ้บง่หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบให ้4 หนว่ยงานหลกัเพือ่ตรวจสอบ ควบคมุ และกำกบัดแูลให้

บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กำหนดตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั ไดแ้ก ่แผนกเลขานกุารบรษิทัและปฏบิตักิารตามระบบ 

แผนกตรวจสอบภายใน แผนกบญัชแีละการเงนิ และแผนกตรวจสอบและบรหิารความปลอดภยัเรอื 

การควบคุมภายใน 
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 4. สารสนเทศและการสือ่สาร (Information & Communication) 
  บรษิทัฯ ใหค้วามสำคญัเกีย่วกบัความถกูตอ้ง เชือ่ถอืไดแ้ละทนัเวลาของขอ้มลูสารสนเทศตา่งๆ รวมถงึการพฒันาระบบ

สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงระบบข้อมูลด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ารตดัสนิใจเรือ่งตา่งๆ เปน็ไปอยา่งถกูตอ้ง แมน่ยำ และรวดเรว็ โดยจดัใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอก 

บรษิทัฯ อยา่งเปน็ระบบและมปีระสทิธภิาพ สำหรบัการตดิตอ่สือ่สารภายในบรษิทัฯ จะผา่นระบบ Intranet พนกังานในทกุระดบัชัน้ 

รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อให้การประสานการทำงานเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล และบรรลเุปา้หมายทีว่างไว ้สำหรบัการตดิตอ่กบับคุคลภายนอก บรษิทัฯ มชีอ่งทางการตดิตอ่สือ่สาร

ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย ์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ก็พร้อมที่จะ

ตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ตา่งๆ จากนกัลงทนุรวมทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ 

 5. การตดิตามและประเมนิผล (Monitoring & Evaluation) 
	 	 บรษิทัฯ กำหนดมาตรการในการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้

 ระดบัการประเมนิ ผูต้ดิตามและประเมนิผล ความถีข่องการตดิตาม 
   และประเมนิผลการทำงาน (ตอ่ป)ี 

	 พนักงาน หัวหน้าแผนก อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 หัวหน้าแผนก ผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง	

  ผลจากการติดตามและการประเมินที่ได้จะถูกนำไปกำหนดเป็นแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ 

ประสทิธผิลยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ บรษิทัฯ มฝีา่ยตรวจสอบภายในเปน็หนว่ยงานในการตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายใน เพือ่

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำป ี2553 ได้รายงานไว้

ภายใตห้วัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจำปนีี ้

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที ่1/2554 วันที ่27 มกราคม 2554 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน กล่าวคือบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบรรลุ

วตัถปุระสงคท์ีก่ำหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

  นอกจากนี ้ การตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ ประจำป ี2553 โดยผูส้อบบญัชภีายนอกจากบรษิทั สำนกังาน เอนิสท์ 

แอนด ์ ยงั จำกดั กม็ไิดร้ะบขุอ้บกพรอ่งของระบบการควบคมุภายในทีม่สีาระสำคญัซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบทีร่า้ยแรง หรอืกอ่ 

ใหเ้กดิการหยดุชะงกัของการดำเนนิธรุกจิแตป่ระการใด 
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สารจากคณะกรรมการบริษัทด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

เรยีนทา่นผูถ้อืหุน้ 
 บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯฉบับนี ้ ซึ่งได้กำหนดกรอบของ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ได้แก ่ ลูกค้าของบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่

เกีย่วขอ้ง ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของพนกังาน การปอ้งกนัและพทิกัษส์ิง่แวดลอ้ม รวมถงึชมุชนและสงัคม 

 พันธกิจของบริษัทฯ คือการเป็นบริษัทเดินเรือที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในโลกและให้บริการที่ดีที่สุดในการอำนวยความ

สะดวกสำหรบัการขนสง่สนิคา้แหง้เทกองระหวา่งประเทศ ซึง่บรษิทัฯ เชือ่วา่พนัธกจิดงักลา่วนีจ้ะประสบความสำเรจ็ได ้ โดยบรษิทัฯ

ใหค้วามสำคญัตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ กลา่วคอื ลกูคา้ รฐับาล และองคก์รอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง พนกังาน ผูถ้อืหุน้ รวมถงึชมุชน

และสงัคม และเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีตามลำดบัในแนวทางทีเ่ปน็การพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ นอกจากนีบ้รษิทัฯ

กำหนดใหอ้งคป์ระกอบตา่งๆดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมเปน็ภารกจิหลกัทีจ่ะตอ้งมกีารตดิตามตลอดเวลาในการดำเนนิงานในทกุ

ระดบัของบรษิทัฯ  

 รายงานความรบัผดิชอบตอ่สงัคมฉบบันีไ้ดส้รปุความสมัพนัธข์องบรษิทัฯ กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ และนำเสนอแนวทางที่

บรษิทัฯ ไดม้กีารดำเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ทีจ่ะปรบัปรงุเรือ่งตา่งๆ ใหด้ยีิง่ขึน้ในทกุระดบั ซึง่เราไดร้บัคำแนะนำ หรอืความเหน็

จำนวนมากทีส่ง่มาจากผูอ้า่นรายงานในอดตี และเราขอยนืยนัวา่คำแนะนำหรอืความเหน็ทกุเรือ่งไดร้บัการพจิารณาอยา่งจรงิจงัเพือ่

ใหน้ำไปปฏบิตัอิยา่งทนัททีนัใด 

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เราขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมทั้ง   

แรงกายและแรงใจ ทำใหบ้รษิทัฯ ประสบความสำเรจ็และมกีารพฒันาทีย่ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิตอ่ไป 

	

  ในนามคณะกรรมการ 
บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) 

	

	

	

	 	

	 นายคาลดิ มอยนดูดนิ ฮาชมิ  นายคชูร ูคาล ีวาเดยี 
 กรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการ 
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 บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ดำเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี มเีจตนารมณท์ีจ่ะดำเนนิธรุกจิอยา่งมคีณุธรรม ควบคู่

ไปกบัการมสีว่นรว่มรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่ การทีบ่รษิทัฯ มเีรอืเดนิทะเลเดนิเรอือยูท่ัว่โลก และ

เรอืไดถ้อืธงสญัชาตไิทยนัน้ ซึง่เปน็เสมอืนตวัแทนของประเทศ จงึเปน็หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัตา่งๆ อยา่ง

เครง่ครดั 

 บริษัทฯ กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในพันธกิจ และภารกิจ  

ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิประจำปีให้กับการทำกิจกรรมทางสังคม ซึ่ง  

งบประมาณดังกล่าว ถูกสะสมและมีจำนวนขั้นต่ำ 1.75 ล้านบาท และไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อป ี สำหรับการเบิกใช้งบประมาณ    

ดงักลา่วจะพจิารณาโดยผูบ้รหิารระดบัสงู และนำเสนอรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบภายในชว่งเวลาทีก่ำหนดไว ้ 

	 พนัธกจิและภารกจิทีส่ำคญัของบรษิทัฯ มดีงัตอ่ไปนี ้
พนัธกจิของบรษิทัฯ  
	3 เป็นบริษัทเดินเรือที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในโลกและให้บริการดีที่สุด และเป็นทางออกสำหรับการขนส่งสินค้าแห้ง   

เทกองระหวา่งประเทศ 

ภารกจิทีส่ำคญั 
	3 บรษิทัฯ จะดำเนนิธรุกจิทัง้หมดโดยยดึหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี ซึง่สว่นหนึง่ในการกำกบัดแูลกจิการนัน้บรษิทัมคีูม่อื

การกำกบัดแูลกจิการ และบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั 

	3 บรษิทัฯ จะใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ เชือ่ถอืได ้และใหบ้รกิารอยา่งมอือาชพี 

	3 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการ

จัดการเรือของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้มีหรือให้มีน้อยที่สุดในเรื่องการบาดเจ็บ การเสียชีวิตของลูกเรือ รวมทั้งการทำลายสิ่ง

แวดลอ้ม 

	3 บรษิทัฯ จะพยายามสรา้ง รกัษาไว ้และเพิม่พนูมลูคา่ของกจิการในระยะยาวเพือ่ผูถ้อืหุน้ 

	3 บรษิทัฯ จะดำเนนิงานดว้ยความโปรง่ใส ซือ่สตัย ์และเชือ่ถอืไดเ้พือ่ประโยชนส์งูสดุแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย 

	3 บรษิทัฯ จะจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มทีส่นบัสนนุและใหร้างวลัในการทำงานสำหรบัพนกังานทกุคนเพือ่เปดิโอกาสใหพ้นกังาน

มกีารพฒันาความสามารถและการเตบิโตในองคก์ร 

	3 กิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ได้แก ่1. ลูกค้าของบริษัทฯ 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและ     

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน 4. การป้องกันและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และ       

5. ชมุชนและสงัคม 

 บรษิทัฯ เชือ่วา่ความสำเรจ็จากการทำกจิกรรมทางสงัคมในทกุสว่นจะเปน็พืน้ฐานทีย่ัง่ยนืทีจ่ะชว่ยใหบ้รรลพุนัธกจิของบรษิทัฯ 

 1. ลูกค้า: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการประสบความสำเร็จของอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้า 

จากแหลง่ผูผ้ลติสง่ตอ่ไปยงัแหลง่ผูบ้รโิภคนัน้ขึน้อยูก่บัการเพิม่มลูคา่ใหก้บัลกูคา้ ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงการตอบข้อสงสัยของลูกค้าอย่างละเอียดโดยทันทีภายใต้การปฏิบัติงานตามข้อตกลงในสัญญาตลอด 24 

ชั่วโมง และไม่มีวันหยุดในการทำงานบนเรือ ในการดำเนินธุรกิจตามสัญญาเมื่อลูกค้าประสบเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆ ก็ตาม 

บริษัทฯ จะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ถึงแม้ว่าเรือของบริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าวก็ตาม ทางบริษัทฯ 

ยนิดทีีจ่ะรายงานวา่การใหบ้รกิารลกูคา้ของเรานัน้ไดร้บัการตอบรบัอยา่งด ีดงัตวัอยา่งทีไ่ดร้บัการแจง้กลบัมาทางลกูคา้ เชน่   
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“ขอขอบคณุเจา้ของเรอืเปน็อยา่งมากสำหรบัการแกป้ญัหาใหอ้ยา่งเรง่ดว่น” 

“เปน็เรือ่งทีน่า่พอใจเปน็อยา่งมากทีเ่จา้ของเรอืมคีวามจรงิใจในการแก้ไขปญัหาตา่งๆ ใหร้าบรืน่  

โดยไมค่ำนงึถงึชว่งเวลาของการทำงาน” 

“ขอขอบคณุสำหรบัความรว่มมอืเปน็อยา่งด ีและความรวดเรว็ในการหาสาเหตขุองปญัหา  

ซึง่ทำใหเ้รารูส้กึพงึพอใจเปน็อยา่งมาก” 

  การจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ใหม่: เช่นเดียวกับการรายงานเมื่อปีก่อน บริษัทฯ ปรับปรุงโปรแกรม

คอมพวิเตอรใ์หม ่ซึง่ครอบคลมุทกุการปฏบิตังิานในสำนกังานใหญแ่ละเชือ่มตอ่กบักองเรอืของบรษิทัฯ โปรแกรมคอมพวิเตอรน์ีใ้ห้

ข้อมูลแบบทันท ี เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบนเรือ รวมถึงแสดงต้นทุนที่เกิดขึ้นและข้อมูลอื่นๆ ในทันท ี และช่วยให้สำนักงานใหญ่

สามารถติดต่อกับกัปตันเรือทุกคนบนเรือทุกลำได้อย่างใกล้ชิด ทำให้การตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนีโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรด์งักลา่ว ยงัชว่ยใหบ้รษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ และสนบัสนนุใหก้ารทำงานระหวา่ง

พนกังานในสำนกังานใหญก่บักองเรอืมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ดว้ย 

 2. การปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัและอนสุญัญาตา่งๆ: ดงัทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นตอนตน้ กองเรอืของบรษิทัฯ สว่นใหญ่

ถอืธงสญัชาตไิทย บรษิทัฯ จงึพยายามเพือ่ปกปอ้งและรกัษาไวซ้ึง่ชือ่เสยีงของประเทศไทย บรษิทัฯ มคีวามพยายามทีจ่ะรกัษาความ

นา่เชือ่ถอืของประเทศไทย โดยเรอืทกุลำของบรษิทัฯ มมีาตรการความปลอดภยัตามขอ้บงัคบัระเบยีบปฏบิตัทิีไ่ดร้บัการยอมรบัโดย

ทัว่ไป ดงัเชน่หนึง่ในอนสุญัญาทีต่อ้งปฏบิตั ิคอื ISM Code ซึง่มรีายละเอยีดดงันี ้

	 	 ประมวลกฎระเบยีบเกีย่วกบัการจดัการเพือ่ความปลอดภยัระหวา่งประเทศ (ISM Code) การเรยีน

รูจ้ากประสบการณเ์หตกุารณท์างทะเลตลอดหลายปทีีผ่า่นมา ไดน้ำมาซึง่ประมวลกฎระเบยีบเกีย่วกบัการจดัการเพือ่ความปลอดภยั

ระหวา่งประเทศ International Safety Management Code หรอื ISM Code และไดถ้กูเผยแพรโ่ดยองคก์รการเดนิเรอืระหวา่ง

ประเทศ ในการส่งเสริมการรักษาความปลอดภัย สำหรับการดำเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกันมลพิษต่างๆ ในวันที ่1 

กรกฎาคม 2541 ISM Code ได้กลายเป็นข้อบังคับสำหรับเรือขนส่งผู้โดยสารรวมถึงเรือเร็วสำหรับขนส่งผู้โดยสาร เรือบรรทุก

นำ้มนั เรอืบรรทกุสารเคม ีเรอืบรรทกุกา๊ซ เรอืบรรทกุเทกอง และเรอืบรรทกุสนิคา้ทีม่คีวามเรว็สงูทีม่รีะวางขบันำ้จดทะเบยีนตัง้แต ่

500 ตนักรอสขึน้ไป ซึง่บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามขอ้กำหนดตา่งๆ และไดร้บัการรบัรองตัง้แตป่ ี2538 ประมวลกฎขอ้บงัคบันีถ้กูนำไป

ใช้บนเรือและที่สำนักงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลของการบริหารความปลอดภัย และการเดินเรือ รวมทั้งการ

ปอ้งกนัมลพษิ โดยวตัถปุระสงคท์ัว่ไปของ ISM Code มดีงันี ้

  1. เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัในการเดนิเรอื 

  2. เพือ่ปอ้งกนัการบาดเจบ็และสญูเสยีชวีติ 

  3. เพือ่หลกีเลีย่งการกระทำความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้ม 

“พีเอสแอล” บริจาคหอพักมูลค่า 25 ล้านบาท 
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ      
“พเีอสแอล” มอบอาคารหอพักมูลค่า 25 ล้านบาทแก่วิทยาลัย

อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาคารนี้จะใช้เป็นหอพักสำหรับนักเรียนของวิทยาลัยที่มาจากทั่วจังหวัด

และจังหวัดใกล้เคียง 

	 จากภาพ: ท่านผู้มีเกียรติ ฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ (แถวหน้าคนที่ 4 จากซ้าย) เป็น
ตัวแทนจากวิทยาลัยอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รับมอบ
อาคารจากนายคูชรู วาเดีย กรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง 
จำกัด (มหาชน) (แถวหน้า คนที่ 3 จากขวา) และนายไจปาล มันสุขานี 
กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (แถวหน้า คนที่ 2 
จากขวา) 
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	 	 การตรวจสอบภายในบนเรอืประจำปไีมไ่ดเ้จาะจงเฉพาะการสอบทานการปฏบิตัติาม ISM Code เทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึกฎ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ ของบรษิทัฯ อกีดว้ย การตรวจสอบจะถกูดำเนนิการโดยทมีงานทีม่คีณุสมบตัแิละประสบการณท์ีเ่หมาะสม 

และผูต้รวจสอบภายในบนเรอืจะรายงานผลการปฏบิตังิานตอ่กรรมการผูจ้ดัการโดยตรง ในกรณทีีเ่กดิการไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ  

ขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอือบุตัเิหตตุา่งๆ จะถกูนำไปสบืสวนและวเิคราะหเ์พือ่หาสาเหต ุ ขัน้ตอนการดำเนนิงานตา่งๆ จะถกู 

นำมาทบทวนทนัท ีมาตรการการปอ้งกนัจะถกูกำหนดและนำไปปฏบิตัใิชท้ัง้กองเรอืของบรษิทัฯ เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิขึน้ซำ้อกีครัง้ 

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัไดก้ำหนดใหม้กีารประเมนิจดุแขง็ จดุออ่น และทศิทางของระบบตา่งๆ ทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต และการวเิคราะห์

ผลการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ประจำป ี รวมทั้งการจัดประเภทของการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวออกเป็น  

หมวดหมูอ่ยา่งชดัเจน เชน่ จำนวนผูไ้ดร้บับาดเจบ็ เครือ่งยนตเ์สยีหาย สนิคา้เสยีหาย การเกยตืน้ เปน็ตน้ สิง่เหลา่นีจ้ะถกูนำมา

วเิคราะห ์ซึง่ผลของการวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิซำ้ๆ จะถกูหยบิยกขึน้ ขัน้ตอนการดำเนนิงานตา่งๆ จะถกูนำมาทบทวนและมาตรการ

การป้องกันจะถูกนำมาใช้เหล่านี้จะช่วยพัฒนาระบบการบริหารความปลอดภัย (Safety Management System) ให้ดีขึ้นอย่าง    

ตอ่เนือ่ง บทเรยีนตา่งๆ ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูจ้ากอบุตัเิหตตุา่งๆ และความผดิพลาดเลก็ๆ นอ้ยๆ ทีเ่กดิขึน้จะถกูถา่ยทอดโดยบรษิทั

เดนิเรอืตา่งๆ ผา่น Marine Accident Reporting Scheme (MARS) เพือ่ผลประโยชนข์องอตุสาหกรรมเรอื และทำใหค้วามปลอดภยั

ของการเดนิเรอืโดยทัว่ไปสงูขึน้ The Nautical Institute กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่เปน็ผูอ้อกเอกสาร Marine Accident 

Reporting Scheme (MARS) ทกุเดอืน ไดข้อบคณุบรษิทัฯ เกีย่วกบัการใหค้วามรว่มมอืกบั MARS ในการสง่เสรมิและคงไวซ้ึง่  

การจดัการทีม่คีณุภาพและมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมอยา่งสงูสดุ 

 3. พนกังาน ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั: บรษิทัฯ ตระหนกัเปน็อยา่งดวีา่การเคารพในสทิธมินษุยชนเปน็

รากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหลักในการสร้าง

ความสำเร็จทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน เป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม     

สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ดังนั้นการดำเนินงานของบริษัทฯ และพนักงานจะสนับสนุนความปลอดภัยและอาชีว

อนามยัของสิง่อืน่ๆ ดว้ย บรษิทัฯ ใหค้วามสำคญัตอ่งานดา้นสขุภาพ และความปลอดภยัเทา่เทยีมกบังานเชงิพาณชิยแ์ละงานดา้น

การปฏิบัติงาน และเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร กล่าวคือความรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของ    

ลกูเรอืมคีวามชดัเจนและกำหนดเปน็สดัสว่น โดยมจีดุมุง่หมายวา่อบุตัเิหตนุัน้ สามารถปอ้งกนัไดโ้ดยการจดัการความเสีย่ง 

“พีเอสแอล” จัดงานวิ่ง “วันเดินเรือทะเล” ครั้งที่ 7 

	 บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) หรอื “พเีอสแอล” ไดร้ว่มรำลกึถงึวนัเดนิเรอืทะเลสากล โดยการจดังาน “วิง่วนัเดนิเรอืทะเล”   
ครัง้ที ่7	ขึ้นที่สวนลุมพินีเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 

 วันเดินเรือทะเลสากลที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ ความปลอดภัยในการเดินเรือและการรักษา        

สิง่แวดลอ้มทางทะเล เพือ่ใหท้กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามสำคญักบังานของ IMO ในปนีี ้คำขวญัของวนัเดนิเรอืทะเลสากล ป ี2010 คอื “ปขีองชาวเรอื”	

(The Year of the Seafarer) เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญ ลูกเรือของบริษัทฯ และนักเรียนเดินเรือจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่จะได้เป็นชาวเรือในวัน 

ข้างหน้า ได้มาเข้าร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก 

จากภาพ: พนักงานของบริษัทฯ ก่อนการวิ่ง 
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	 	 บรษิทัฯ ไดก้ำหนดนโยบายเกีย่วกบัยาเสพตดิและการดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลใ์หเ้ปน็ไปตามขอ้เสนอแนะของ OCIMF 

ในเรื่อง “คำแนะนำสำหรับการควบคุมยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนเรือ” ซึ่งรายละเอียดจะระบุอยู่ในคู่มือระบบการ

จดัการ เพือ่ความปลอดภยับนเรอืทกุลำรวมทัง้ประกาศใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบ 

  ลกูเรอืแตล่ะคนตอ้งไดร้บัการพกัผอ่นทีเ่พยีงพอซึง่ถอืวา่เปน็สิง่จำเปน็ เพือ่หลกีเลีย่งความเหนือ่ยลา้ และความตงึเครยีด 

ซึง่อาจมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเกดิอบุตัเิหตบุนเรอื ดงันัน้บรษิทัฯ จงึปฏบิตัติามขอ้กำหนดเกีย่วกบัเวลาการพกัผอ่นอยา่งนอ้ยทีส่ดุ

ตามอนสุญัญาระหวา่งประเทศ วา่ดว้ยการฝกึอบรม การออกประกาศนยีบตัรและการเขา้ยามสำหรบัคนบนเรอื ค.ศ. 1995 (STCW 

95) และอนสุญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 180 

  บรษิทัฯ จดัระบบเวชกรรมทีเ่หมาะสมในระดบัทีส่งูกวา่มาตรฐานของ International Labor Organization (ILO) รวมทัง้

ขอ้บงัคบัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ทำใหบ้รษิทัฯ ประสบปญัหากรณลีกูเรอืลม้ปว่ยนอ้ยมาก 

  การทำงานเปน็ทมี: บรษิทั เกรท เซอรเ์คลิ ชปิปิง้ เอเยนซี ่จำกดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ และรบัผดิชอบดา้น

การบรหิารการเดนิเรอื สำหรบักองเรอืทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยเจา้หนา้ทีท่กุคนมกีารทำงานเปน็ทมีและจดัใหม้กีารประสานงานทีด่ี

ซึ่งช่วยทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบริหารการเดินเรือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี ่ จำกัด ยังได้รับ

ประกาศนยีบตัรของ ISM Code และการรบัรองมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001:2008 ดว้ย 

บริจาคโลหิต ปี 2553 
	 บรษิทัฯ ไดป้ระสานงานกบัสภากาชาดไทย

ให้หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาค

ที่สำนักงานบริษัทฯ มาตั้งแต่อดีตและในปี 

2553 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับ

บริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในเดือน

มกราคม และเดือนกรกฎาคม มีจำนวนโลหิต

รวม 37,450 ซีซี 

  การฝึกอบรมและการพัฒนา: ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เพียงแต่มีการฝึกอบรมความชำนาญด้าน    

การบริหารการเดินเรือเท่านั้น แต่ยังได้มีการพัฒนาด้านคุณภาพและความสามารถของพนักงานทั้งบนเรือและที่สำนักงานอีกด้วย 

ทัง้นีบ้รษิทัฯ เหน็วา่บรษิทัฯ จะสามารถประสบความสำเรจ็ตามเกณฑค์ณุภาพและความปลอดภยัในการเดนิเรอืไดด้ว้ยการอทุศิตน

และความซือ่สตัยข์องลกูเรอื ผูจ้ดัการฝา่ยตา่งๆ และฝา่ยตรวจสอบบนเรอื บรษิทัฯ จงึมนีโยบายทีจ่ะสนบัสนนุและสง่เสรมิความรู้

ความสามารถและประสทิธภิาพของคนประจำเรอืและใหโ้อกาสพวกเขาไดม้คีวามกา้วหนา้ในองคก์รตอ่ไป 

  พนักงานประจำเรือทุกนาย (ระดับ Officer) ของบริษัทฯ ถูกกำหนดให้เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุป ณ สำนักงานใหญ ่  

ของบริษัทฯ กรุงเทพฯ ก่อนที่จะถูกมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่บนเรือของบริษัทฯ พนักงานประจำเรือจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชนท์ีเ่ปน็ปจัจบุนัอยา่งสมำ่เสมอ โดยเฉพาะกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และบอ่ยครัง้ทีพ่นกังานประจำเรอืจะถกู

สง่ไปอบรม เพือ่เพิม่เตมิความรูแ้ละประสบการณ ์โดยบรษิทัฯ จะเปน็ผูร้บัผดิชอบดา้นคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 
 มอบทุนการศึกษามูลค่า 1,284,800 บาท แก่นักเรียนศูนย์ฝึก

พาณิชย์นาวีที่ได้รับคัดเลือก เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา ณ 

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

	 ในภาพ: นาวาโท วรกิจ นิธิตานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
(แถวหนา้ซา้ย) และนาย โคคา ว.ี สดุาการ ์ผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิารกองเรอื 
(แถวหนา้ขวา) บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) พรอ้มดว้ยนกัเรยีนทนุ  
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  บรษิทัฯ กำหนดใหพ้นกังาน และลกูเรอืบนเรอื สามารถสง่คำตเิตยีน หรอืขอ้แนะนำตา่งๆ ของพวกเขามายงัสำนกังาน 

ของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ หวงัวา่จะเปน็การสนบัสนนุใหพ้นกังานบนเรอืปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธผิล และเปน็การชว่ยปรบัปรงุการ

ดำเนนิงานของบรษิทัฯ ใหด้ยีิง่ขึน้อกีดว้ย 

	 	 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ยงัมกีารฝกึอบรมโดยนำโปรแกรมวดีทีศันเ์กีย่วกบัความปลอดภยับนเรอืทีด่มีาใชอ้กีดว้ย 

  เพือ่ใหเ้กดิแรงจงูใจตอ่พนกังานประจำเรอืใหม ่และใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดเวลาทีป่ระจำการบนเรอื บรษิทัฯ จงึกำหนดให้

นายประจำเรืออาวุโสทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อทดสอบวัดระดับความสามารถ บริษัทฯ ได้จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับวัดระดับ

ความสามารถไว้ประจำบนเรือ โดยผลของการทดสอบดังกล่าวทำให้พนักงานประจำเรือสามารถทราบจุดอ่อนของตนเอง และ

กำหนดแนวทางแกไ้ขเพือ่ปรบัปรงุจดุออ่นดงักลา่วตอ่ไป 

  ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลและหอบังคับการเดินเรือจำลอง: บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการ  

เดินเรือทางทะเลและหอบังคับการเดินเรือจำลอง ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดให้

ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2551 โดยสิ่งเหล่านี้จะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงของกระบวนการฝึกอบรมต่างๆ ของ 

บริษัทฯ และสามารถทำให้ทั้งพนักงานและลูกเรือได้มีการพัฒนาเรื่องของการดำเนินการเดินเรือทะเลอย่างทันสมัย สำหรับ     

หอบังคับการเดินเรือจำลองจะถูกสร้างให้เหมือนหอบังคับการจริงของเรือ โดยสร้างสถานการณ์ขณะนำเรือเข้าสู่ท่าเรือหลัก เพื่อ

ให้พนักงานและลูกเรือได้เห็นภาพและเข้าใจระบบการนำเรือเข้าเทียบท่า ในระหว่างปี 2553 ได้มีการเริ่มจัดอบรมหลักสูตรพิเศษ 

เพื่อที่จะพัฒนานายช่างกลเรือในระดับบริหาร และนายช่างกลเรือในระดับปฏิบัตการ ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลนี้เป็นก้าวที่

สำคัญของ บริษัทฯ ที่จะดำเนินการฝึกอบรมให้พนักงานและลูกเรือมีการดูแลตัวเองที่ดีและดูแลเรือที่ต้องประจำการ ทั้งหมดนี้คือ

ความมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของลูกเรือและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย 

	 4. การปกปอ้งและพทิกัษส์ิง่แวดลอ้ม:		
  มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001) เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของ 

บริษัทฯ ในการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซคาร์บอน บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ         

สิง่แวดลอ้ม มอก.14001:2004 (ISO 14001:2004) ในป ี2552 ซึง่ ISO 14001:2004 ไดว้างมาตรฐานเพือ่ใหเ้กดิความสมบรูณ์

ของระบบการจัดการ การวางนโยบายต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ การวางแผนการดำเนินงานที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบของ 

บรษิทัฯ ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้มในองคก์ร จากการดำนนิงานทีผ่า่นมา 1 ปหีลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัการรบัรอง บรษิทัฯ ประสบความสำเรจ็

สำหรบัการตรวจสอบประจำป ี จากการตรวจสอบโดยสมาคมผูต้รวจสอบเรอืแหง่ประเทศญีปุ่น่ (Class NK) ซึง่ไดย้นืยนัวา่บรษิทัฯ 

ปฏบิตัติามมาตรฐานดงักลา่วอยา่งครบถว้น 

  ความต้องการในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจากทุกอุตสาหกรรมในรอบหลายปีที่ผ่านมา ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมใน

การเดนิเรอื บรษิทัฯ ไดจ้ดัทำ “นโยบายการปอ้งกนัสิง่แวดลอ้ม” ขึน้มาใหม ่ซึง่เปน็สว่นทีเ่พิม่ขึน้นอกเหนอืจากขอ้กำหนดพืน้ฐาน

ตามอนสุญัญาระหวา่งประเทศและกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ จะปรบัปรงุระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (EMS) 

(Environment Management System) ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) ซึง่

ระบบ EMS ใหมน่ีจ้ะเปน็ระบบทีเ่ขา้มาเสรมิระบบมาตรฐานการจดัการทีม่อียูป่จัจบุนั เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการจดัการดา้น

บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) มอบเงนิสนบัสนนุ “โครงการหม่ผา้ใหน้อ้ง ครัง้ที ่13”  

 จัดโดย คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย ์ เป็นจำนวน 

139,000 บาท เพือ่สรา้งหอ้งนำ้จำนวน 6 หอ้ง แกโ่รงเรยีน

บา้นโนนผาสกุ จงัหวดัสระแกว้ 

�1

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



คุณภาพ มอก. 9001 (ISO 9001) และข้อกำหนดของการจัดการเพื่อความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety 

Management (ISM) code) การรวมระบบการจัดการที่มีคุณภาพจะเป็นที่รู้จักในนามระบบการจัดการความปลอดภัยและ        

สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ (ISQEMS) (Safety Quality and Environment Management System) ผู้จัดการทางด้านเทคนิคของ 

บรษิทัฯ ซึง่เปน็ผูบ้รหิารในบรษิทัฯ ดว้ยนัน้ ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ตวัแทนทางดา้นการจดัการในหนว่ยงานการจดัการความปลอดภยั

และสิง่แวดลอ้มทีม่คีณุภาพ (SQEMS) และยงัเปน็ตวัแทนพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์กีย่วกบัประมวลระเบยีบเกีย่วกบัการจดัการเพือ่

ความปลอดภยัระหวา่งประเทศ (ISM) 

	 	 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาคู่มือการดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญภายในบริษัทฯ หลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดและ

ปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ สมาคมผูต้รวจเรอืแหง่ประเทศญีปุ่น่ (Class NK) ไดอ้อกประกาศนยีบตัรรบัรอง ซึง่บรษิทัฯ ไดใ้ชโ้อกาสนีใ้น

การเปลี่ยนแปลงการจัดการด้านคุณภาพ (QMS) จากปัจจุบันใช้รุ่น 2000 เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ป ี2008 ตาม มอก. 9001 (ISO 

9001) 

  การดำเนนิการทีส่ำคญั:  
  1) นโยบายในการปอ้งกนัสิง่แวดลอ้ม ทีก่ลา่วถดัไป ไดถ้กูจดัทำขึน้ในมาตรฐานเดยีวกนักบั มอก. 14001 : 

  นโยบายของบรษิทัฯ ในการรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื ในการทีจ่ะปอ้งกนัสิง่แวดลอ้มและความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้บนโลกใน

ปจัจบุนัและในอนาคต บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (EMS) เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคน์ี ้

  ในการปรบัปรงุสิง่ตา่งๆ เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายทีบ่รษิทัฯ กำหนดไว ้ตอ้งกระทำดงัตอ่ไปนี ้

		3 ลดมลพษิทีก่ระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

		3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดในประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับมลพิษทางด้าน  

สิง่แวดลอ้ม 

		3 จดัทำการดำเนนิการเกีย่วกบัการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

		3 ปลกุจติสำนกึของพนกังานในการใชส้ิง่แวดลอ้ม 

		3 ทำการใดๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัฯ ยงัคงมกีารดแูลการดำเนนิการเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพ 

		3 ทำการใดๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการปรับปรุงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษอย่างต่อ

เนือ่ง 

  บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับการปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยรายละเอียด

เกีย่วกบัการจดัการดงักลา่วตอ่สาธารณะ 

  พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบในการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จัดบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการดูแล         

สิง่แวดลอ้มและแบง่ใหม้ฝีา่ยบรหิารในแตล่ะแผนกดแูลเรือ่งดงักลา่วในองคก์ร 

  นโยบายนี้ได้ถูกสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมใน

องคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง 

	 	 2) เปา้หมายและวตัถปุระสงคใ์นการจดัการสิง่แวดลอ้มไดถ้กูกำหนดและนำมาใชก้บัพนกังานทัง้ในสำนกังานและพนกังาน

ทีอ่ยูบ่นเรอื โดยไดก้ำหนดระยะเวลาในการดำเนนิการและใหม้กีารปฏบิตั ิ บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่การอบรมและปรบัปรงุความนกึคดิ

ของพนักงานทุกระดับจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จในนโยบายสิ่งแวดล้อม และความสำเร็จนี้ได้แสดงผ่านการอบรมพนักงาน    

ในบรษิทัฯ  

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร ์
	 บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) มอบเครือ่งคอมพวิเตอรจ์ำนวน 

28 เครื่อง แก่โรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ โรงเรียนสุโขทัย โรงเรียนบ้านค้อ			

โรงเรียนสัตตยาสัย และสำนักงานบริหารชุมชน อำเภอปากเกร็ด 

 นายคูชรู วาเดีย กรรมการบริหาร และนายยิ่งยง กังแฮ ผู้จัดการอาวุโส 

เป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ คุณสุภาภรณ์ ภูดินทราย จาก

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 

��

รายงานประจำปี 2553



จากภาพ: นายโคคา ว.ี สดุาการ ์ ผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิารกองเรอื (ที ่2 จากขวา) พรอ้มดว้ย คณุนรสิ ลขิสทิธพินัธุ ์ผูจ้ดัการอาวโุสฝา่ยเทคนคิ (หนา้ขวา)   

  3) บรษิทัฯ มกีารประเมนิผลกระทบทีส่ำคญัตอ่สิง่แวดลอ้มสำหรบัเรอืของบรษิทัฯ และการทำงานในสำนกังาน และพบ

วา่ระเบยีบและขัน้ตอนการดำเนนิการตา่งๆ ทีม่อียูป่จัจบุนัสามารถลดผลกระทบทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  4) โครงการฝึกอบรมภายในองค์กรฯ ที่จัดขึ้นเพื่อพนักงานทุกคน (ทั้งที่สำนักงานบริษัทฯ และบนเรือ) ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (EMS Policy) ซึง่มวีตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้และปลกูจติสำนกึเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม โดย

โครงการฝกึอบรมนีไ้ดจ้ดัฝกึการอบรมทัง้ทีศ่นูยฝ์กึอบรมของบรษิทัฯ และผา่นทางผูต้รวจสอบภายในเกีย่วกบัเรอืทีไ่ปตรวจเรอื 

	  5) บริษัทฯ มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการโน้มน้าวและสนับสนุนให้คู่ค้าบริษัทฯ ทุกรายให้ความร่วมมือในการ

ปฏบิตัติามมาตรฐานสิง่แวดลอ้มและแนวปฏบิตัทิีด่ ี

  6) การประชุมประจำปีที่มีการจัดขึ้นทุกป ี จะมีการพูดคุยและพัฒนาในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยและ 

สิง่แวดลอ้มทีม่คีณุภาพ (SQEMS) 

  จากการสอบทานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับหน่วยงานการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ 

(SQEMS) บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีการประเมินการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในปีถัดไปและจะมีการพัฒนาการให้ความ

สำคญัในการรกัษาสิง่แวดลอ้มและการลดการใชค้ารบ์อนอยา่งตอ่เนือ่ง 

  บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่การดำเนนิงานของธรุกจิเดนิเรอื ถา้ขาดความรบัผดิชอบแลว้อาจมผีลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้ม โดย

เฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน้ำและ/หรือมลพิษทางอากาศ สำหรับนโยบายการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ

เพื่อการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดระดับความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ากับแผนการดำเนินงาน

ทางดา้นการพาณชิย ์และการปฏบิตังิาน การดำเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายดงักลา่ว มดีงันี ้

		3 สนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันรวมทั้งข้อกำหนดและ

วธิปีฏบิตัขิองอตุสาหกรรม 

		3 เพิม่เตมิมาตรการใดๆ เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพของสิง่แวดลอ้ม 

	 	 3 การอธิบายทิศทางการจัดการของบริษัทฯ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน เพื่อจูงใจให้พนักงานได้ปฏิบัติการเกี่ยวกับ    

สิง่แวดลอ้มดว้ยความรูส้กึรบัผดิชอบ 

		3 ออกแบบและดำเนินการเกี่ยวกับเรือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็น

ไปได ้และเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การทิง้ของเสยีใดๆ ไดก้ระทำภายใตข้อ้กำหนดอยา่งเครง่ครดั 

		3 จดัทำแผนฉกุเฉนิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และการปฏบิตัทิีด่ ี

		3 ใหค้วามรูแ้ละอำนาจหนา้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัพนกังาน เพือ่จดัการเกีย่วกบัการดำเนนิการตอ่สิง่แวดลอ้ม 

		3 ควบคุมและดูแลการดำเนินการต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแน่ใจว่าได้มีการนำนโยบายไปใช้ปฏิบัติและเป็นไปตาม      

ความตอ้งการของกฎหมาย 

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
	 บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) มอบทนุการศกึษาจำนวน 165,000	

บาท แก่นักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตร

วิทยาศาสตร์การเดินเรือ การมอบทุนการศึกษางวดสุดท้ายภายใต้โครงการนี้ได้

ถูกจ่ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 
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  บรษิทัฯ ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัเพือ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มของอนสุญัญาระหวา่งประเทศตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดงัตอ่ไปนี ้

		3 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ (MARPOL) ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวได้ถูกแบ่งออกเป็น  

6 เรือ่ง คอื 

   1. การปอ้งกนัมลพษิจากนำ้มนั 

   2. การควบคมุมลพษิจากสารเคมเีหลว 

   3. การปอ้งกนัมลพษิจากสารอนัตรายทีบ่รรจหุบีหอ่หรอืตูค้อนเทนเนอรห์รอืถงับรรจ ุ

   4. การปอ้งกนัมลพษิจากนำ้เสยีของเรอื 

   5. การปอ้งกนัมลพษิจากขยะของเรอื 

   6. การปอ้งกนัมลพษิทางอากาศจากเรอื 

	 	 3 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้ำบัลลาสถ่วงเรือและตะกอน ป ี ค.ศ.2004 (BWM) (International 

Convention for the Control and Management of Ship’s Ballast Water and Sediments, 2004) 

	 	 3 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมวิธีการป้องกันเพรียงที่เป็นอันตรายในยานพาหนะทางน้ำ (AFS) 

(International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems, 2001 (ANTI-FOULING)) 

	 	 3 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งสำหรับความเสียหายอันเกิดจากมลพิษของน้ำมัน ค.ศ. 2001 

(International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (Bunkers Convention)) 

	 	 3 อนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยสินค้าอันตราย (International Maritime Dangerous Goods Code 

(IMDG CODE)) 

	 	 3	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคหรือในท้องถิ่นอื่นที่มีความเข้มงวดกว่ากฎหมายระหว่างประเทศได้กำหนดไว ้ เช่น 

กฎหมายการปกปอ้งสิง่แวดลอ้มของประเทศสหรฐัอเมรกิา คำสัง่เกีย่วกบัมลพษิทางอากาศของสหภาพยโุรป เปน็ตน้ 

  บรษิทัไดก้ำหนดหลกัเกณฑท์ีส่ำคญัในการทำงานของเรอื ซึง่มผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ดงัตอ่ไปนี ้

		3 การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสูบ่รรยากาศ เชน่ กา๊ซคารบ์อนไดออ๊กไซด,์ กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด,์ กา๊ซไนโตรเจนออ๊ก

ไซด,์ กา๊ซซาลอ่น และคลอโรฟลรูดิ คารบ์อน 

		3 การถา่ยของเสยีหรอืสารกนัเปือ้นสูแ่หลง่นำ้ เชน่ นำ้มนั, ขยะ, สนิคา้, ศตัรพูชืและสตัว,์ ระบบสกีนัเพรยีงทีก่อ่ใหเ้กดิ

สารพษิ 

		3 การถา่ยเททิง้บนดนิ เชน่ ขยะ, สนิคา้ตกหลน่ และเศษสนิคา้ทีเ่หลอืจากการขนถา่ย 

ISO 14001/2004 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม 

 นายคาลิด ฮาชิม รับมอบรางวัลและประกาศนียบัตร ISO 14001 

จาก มร.เค คูโน ผู้จัดการทั่วไป Class NK สำนักงานกรุงเทพฯ 

 กัปตัน นเรศ สิงห์สอาด (ผู้ตรวจสอบส่วนความปลอดภัย) อธิบายถึง 

นโยบาย และส่วนสำคัญเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งอ้างอิงถึง 

ระบบมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 14001:2004 ต่อเจ้าหน้าที่

คนประจำเรือ 

��

รายงานประจำปี 2553



		3 การใชว้ตัถดุบิและแหลง่พลงังานจากธรรมชาต ิเชน่ นำ้มนัเชือ้เพลงิ, นำ้, กระดาษ 

		3 การใชเ้ทคโนโลยทีทีนัสมยัเพือ่การพฒันา เชน่ เรอืทีต่อ่ขึน้ใหมต่ามกำหนดมาตรฐานใหมโ่ดยคำนงึถงึผลกระทบทีม่ี

ตอ่สิง่แวดลอ้มเปน็สำคญั 

		3 การเนน้ยำ้ ชกัจงูใหห้นว่ยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ บรษิทัอูซ่อ่มเรอื, เจา้หนี,้ หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขยะ และสิง่

ปฏกิลู ใหเ้หน็ความสำคญัในเรือ่งนี ้และปฏบิตังิานโดยคำนงึถงึผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม 

  วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 
  จากขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีก่ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ บรษิทัฯ กำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายทีส่ามารถวดัไดเ้กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้มสำหรบัพนกังานทกุคน ทัง้ทีป่ฏบิตังิานในสำนกังาน และทีป่ฏบิตังิานอยูบ่นเรอื ซึง่บรษิทัฯ มกีารสอบทานวตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย และผลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ อยา่งตอ่เนือ่งเปน็ระยะ 

  วตัถปุระสงคท์ีส่ำคญัสำหรบัพนกังานบนเรอื รวมถงึการลดการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิ ลดการสรา้งขยะ การเพิม่จำนวนของ

กากนำ้มนัทีจ่ะตอ้งนำไปทิง้บนบก (ซึง่สามารถนำกลบัมาใชใ้หมโ่ดยการแปรรปูแทนการนำไปเผาในเตาเผาขยะบนเรอื) กำจดัการใช ้

Halon (green-hourse gas) ในการดบัเพลงิ เชน่เดยีวกบัวตัถปุระสงคส์ำหรบัสำนกังานบรษิทัฯ ทีม่กีารลดการใชไ้ฟฟา้และกระดาษ 

  สำหรบัสำนกังาน บรษิทัฯ วเิคราะหเ์กีย่วกบัขอ้มลูการใชไ้ฟฟา้ในชว่งไมก่ีป่ทีีผ่า่นมา ซึง่เปน็จดุเริม่ในแผนการใชไ้ฟฟา้หรอื 

พลงังานอืน่ๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัดำเนนิการใหม้กีารปรบัอณุหภมูขิองระบบเครือ่งปรบัอากาศในสำนกังาน

ใหค้งไวท้ีอ่ณุหภมู ิ24 องศาเซลเซยีส ทำใหก้ารใชพ้ลงังานในสำนกังานลดลง เพือ่ใหอ้ณุหภมูแิละสิง่แวดลอ้มในสำนกังานมคีวาม

เหมาะสม บรษิทัฯ สนบัสนนุใหพ้นกังานลดการผกูเนค็ไทหรอืสวมเสือ้แจก๊เกต็ในขณะทีก่ารแตง่ตวัในสำนกังานยงัคงเปน็ทางการ

อยู ่ถงึแมจ้ะไมไ่ดผ้กูเนค็ไทหรอืสวมเสือ้แจก๊เกต็กต็าม บรษิทัฯ ยงัคงดำเนนิการตอ่ไปในเรือ่งการลดกา๊ซคารบ์อน 

  หลกัการประเมนิผลงานของบรษิทัฯ ในการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
  เปน็ทีท่ราบกนัวา่ ทกุๆ 1 ลติรของการเผาเชือ้เพลงิจะทำใหเ้กดิการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดป์ระมาณ 3 กโิลกรมั 

ซึง่สว่นประกอบหลกัๆ ของกา๊ซจะกอ่ใหเ้กดิสภาวะเรอืนกระจก มเีพยีงทางเลอืกเดยีวทีเ่ปน็ไปไดค้อืการลดการเผาผลาญเชือ้เพลงิ

ฟอสซลิ แตน่ัน่จะไมส่ามารถเปน็ไปได ้ เนือ่งจากเปน็การลดการพฒันา และการเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ ดงันัน้สิง่จำเปน็ทีต่อ้งทำ

คือ การปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในขณะที่ลดปริมาณการเผาผลาญเชื้อเพลิง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตาม  

ขัน้ตอน เพือ่มุง่ไปสูจ่ดุหมายทีต่อ้งการ 

  มาตรการโดยทัว่ไปทีก่ำลงัจดัทำเพือ่ลดการใชเ้ชือ้เพลงิ และสง่เสรมิการลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

		3 สง่เสรมิใหม้กีารวางแผนการเดนิทางดขีึน้พรอ้มกบัลดจำนวนเทีย่วเรอืเปลา่ 

		3 เสน้ทางการเดนิเรอืทีป่ลอดภยัจากสภาพอากาศตำ่แปรปรวน 

		3 ความเรว็ในการเดนิเรอืทีเ่หมาะสม 

		3 ลกัษณะ การทรงตวัของเรอืทีเ่หมาะสมตอ่การนำเรอื 

		3 การบำรงุรกัษาตวัเรอื 

		3 การใชส้ทีาตวัเรอืกนัเพรยีงทีม่สีว่นผสมของซลิคิอม ซึง่ไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม 

		3 สง่เสรมิการขนถา่ยสนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่ลดการตกหลน่ หรอืลดการเหลอืเศษของสนิคา้ 

		3 การบำรงุรกัษาเครือ่งจกัรเปน็อยา่งด ีเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพในการทำงาน 

	 	 การลดปรมิาณการเผากากนำ้มนั: การกำจดักากนำ้มนัดว้ยการสง่ขึน้ฝัง่ไปยงัผูร้บัทีเ่หมาะสมนัน้เปน็สิง่ทีบ่รษิทัฯ 

สนบัสนนุ และเนน้ยำ้ใหเ้รอืทกุลำปฏบิตั ิ ขอ้มลูจากทางเรอืทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึผลทีเ่กดิจากการสนบัสนนุของบรษิทัฯ ดงันี ้ คอืในรอบ 

12 เดอืนทีผ่า่นมากองเรอืของบรษิทัฯ ไดส้ง่กากนำ้มนัขึน้ฝัง่เพือ่ทำการกำจดัอยา่งถกูตอ้งจำนวน 370 ตนั หรอืเทา่กบั 370,000 ลติร 

  กากน้ำมันจะมีปริมาณ 1% จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 200 ลิตรต่อวันต่อลำ โดยปกติแล้วกาก

นำ้มนันีจ้ะถกูเผาทิง้โดยเตาเผาบนเรอื ซึง่ถา้หากสง่ขึน้ฝัง่ไปยงัผูร้บัทีเ่หมาะสมแลว้ กากนำ้มนัเหลา่นีส้ามารถทีจ่ะนำไปแปรสภาพ

เพือ่นำกลบัมาใชใ้หมไ่ดเ้ปน็ผลติภณัฑจ์ำพวกสารหลอ่ลืน่ เชน่ จาระบ ี เปน็ตน้ โดยสว่นใหญแ่ลว้บรษิทัฯ จะเปน็ผูร้บัผดิชอบคา่ใช้

จ่ายในขนส่งกากน้ำมันเหล่านี้ด้วยการยึดมั่นในการปฏิบัติเช่นนี้ทั้งกองเรือของบริษัทฯ ทำให้เราลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดไ์ดถ้งึ 1,100 ตนั รวมถงึการสง่เสรมิใหก้องเรอืลดปรมิาณขยะ และเพิม่การสง่ขยะขึน้ฝัง่เพือ่กำจดัอยา่งถกูตอ้ง  
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  ในชว่งปทีีผ่า่นมา เราไมเ่คยมเีหตกุารณท์ีก่อ่ใหเ้กดิการทำลายมลภาวะอยา่งมนียัสำคญั ระบบการบรหิารจดัการเพือ่ความ

ปลอดภัยของบริษัทฯ นั้นจะทำให้มั่นใจได้ว่า กองเรือมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อ     

สิง่แวดลอ้ม หากเหตกุารณเ์หลา่นัน้เกดิขึน้จรงิ 

  ทุกๆ หลักเกณฑ์และมาตรการการทำงานของเรือที่เสี่ยงต่อการก่อให้เกิดมลภาวะได้ถูกระบุไว้ในข้อบังคับต่างๆ รวมถึง

คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว จะมีเก็บไว้ประจำบนเรือทุกๆ ลำ นายเรือทุกๆ คนเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความ     

รบัผดิชอบของตนทีจ่ะตอ้งทำใหล้กูเรอืทกุๆ คน ปฏบิตัติามกฎ ขอ้บงัคบั เหลา่นัน้เพือ่ปอ้งกนัเหตกุารณใ์ดๆ กต็ามทีจ่ะสง่ผลเสยี

ต่อสภาพแวดล้อม โดยสรุปและที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ   

สิง่แวดลอ้ม 

  การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ :  
  สญัญาการตอ่เรอืใหมข่องบรษิทัฯ กบัอูต่อ่เรอื ABG ทีป่ระเทศอนิเดยีสำหรบัเรอืจำนวนทัง้สิน้ 21 ลำ (เรอืขนสง่สนิคา้

แหง้เทกอง 18 ลำ และเรอืขนสง่ซเีมนตจ์ำนวน 3 ลำ) เปน็สิง่ทีแ่สดงถงึความมุง่มัน่ของบรษิทัฯ ในการปกปอ้งและรกัษาสภาพ

แวดลอ้ม รวมถงึการปอ้งกนัมใิหเ้กดิมลภาวะ เรอืทกุลำทีต่อ่ใหมจ่ะปฏบิตัติามขอ้กำหนดตา่งๆ ทีบ่งัคบัใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั รวมถงึที่

จะบงัคบัใชใ้นอนาคตอนัใกลน้ีด้ว้ย หรอืกลา่วอกีนยัหนึง่คอื คณุสมบตัเิฉพาะของเรอืทีต่อ่ใหมน่ัน้เกนิกวา่ทีข่อ้บงัคบัตา่งๆ ระบไุว้

เทา่ทีจ่ะถอืปฏบิตัไิด ้ ทัง้นีเ้พือ่เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพในการปกปอ้งและรกัษาสภาพแวดลอ้ม รวมถงึทำใหก้ารปฏบิตังิานบนเรอื      

มคีวามสะดวกยิง่ขึน้ 

ศูนย์อบรมการเดินเรือทะเลและหอบังคับการเดินเรือจำลอง 

การอบรมเรือ่งระบบการจดัการ
สิง่แวดลอ้มบนเรอื 

หอบงัคบัการเดนิเรอืจำลองและศนูยฝ์กึอบรมการเดนิเรอืทะเล 

การทดสอบเครือ่งแยกนำ้ 
กบันำ้มนั 

เครือ่งบำบดันำ้เสยีทีป่ลอ่ย 
จากเรอื 

��

รายงานประจำปี 2553



  สว่นหนึง่ของคณุสมบตั ิ“สเีขยีว” ของเรอืทีก่ำลงัตอ่ใหม ่มดีงัตอ่ไปนี ้

  1) โครงสรา้งผนงัตอ่เรอืสองชัน้เพือ่ประโยชนใ์นการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม หากเกดิอบุตัเิหตกุบัตวัเรอื 

  2) การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการออกแบบตวัเรอื และการพจิารณาหลายๆ ครัง้เพือ่ใหไ้ดร้ปูแบบของตวัเรอืทีด่ทีีส่ดุ 

เหมาะสมทีส่ดุ ทัง้ขนาดและรปูลกัษณ ์เพือ่ใหเ้รอืสามารถทีจ่ะทำความเรว็ตามตอ้งการ ในขณะทีม่กีารเผาผลาญเชือ้

เพลงิทีต่ำ่ 

  3) เครือ่งจกัรทีใ่ชเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการปลอ่ยควนัไนโตรเจนออกไซด ์

  4) ผนงัระวางสนิคา้แบบเรยีบ เพือ่ลดการสะสมของสนิคา้ตกคา้งในระวาง ซึง่จะเปน็การลดการใชส้ารเคมทีีเ่ปน็อนัตราย

ในการชะลา้งสนิคา้ตกคา้งเหลา่นี ้ เพราะวา่ระวางสนิคา้แบบนีส้ามารถทีจ่ะใชน้ำ้เพยีงอยา่งเดยีวในการทำความสะอาด

กเ็พยีงพอแลว้ 

  5) ระบบสูบจ่ายน้ำมันหล่อลื่นให้ไหลเวียนในเครื่องจักรใหญ ่ จะเป็นการลดน้ำมันหล่อลื่นที่ต้องใช้ทั้งหมด ซึ่งเป็นการ

ลดปรมิาณของกากนำ้มนั 

  6) การออกแบบใบจกัรใหมท่ีช่ว่ยการใชเ้ชือ้เพลงิ ใบจกัรชนดิ Propeller Boss Cap Fins ซึง่นีค่อืนวตักรรมใหมใ่นการ

เพิม่ประสทิธภิาพในระบบขบัเคลือ่นของเรอื ซึง่ในทีส่ดุกจ็ะเปน็การลดการใชเ้ชือ้เพลงิในการเดนิเครือ่งกำเนดิไฟฟา้

บนเรอื 

  7) เครือ่งกำเนดิไฟฟา้จากเพลาใบจกัรของเรอื จะถกูตดิตัง้บนเรอืทกุลำเพือ่เปน็การลดการใชน้ำ้มนัเชือ้เพลงิในการเดนิ

เครือ่งกำเนดิไฟฟา้บนเรอื 

  8) เตาเผาขยะขนาดใหญ ่เปน็ไปตามมาตรฐานการทำงานทีก่ำหนดโดย IMO ซึง่สามารถใชเ้ผาพลาสตกิไดถ้า้จำเปน็ 

  9) เรือทุกลำจะติดตั้งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของ MEPC.76(40) Marine 

Environment Protection Committee (คณะกรรมการปอ้งกนัสภาวะแวดลอ้มทางทะเล) ซึง่ระบวุา่สามารถใชเ้ผาขยะ

และกากน้ำมันได ้ ทั้งนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลของบริษัทฯ อันเป็น  

สิง่ทีก่องเรอืของบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัอิยูแ่ลว้ 

  10) ถังเติมน้ำมันปนเปื้อนและกากน้ำมันขนาดใหญ่ที่แยกจากกันจะช่วยให้การกำจัดสิ่งปฏิกูลเหล่านี้เป็นมิตรต่อ       

สิง่แวดลอ้มมากขึน้ เพราะสามารถทีจ่ะเลอืกผูร้บักำจดัสิง่ปฏกิลูขนสง่ทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุได ้

  11) เครือ่งบำบดัสิง่ปฏกิลูบนเรอืทีไ่ดร้บัการพฒันาจะถกูตดิตัง้บนเรอืทีต่อ่ใหมน่ี ้

  12) เรอืทีต่อ่ใหมจ่ะปฏบิตัตาม “อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเรือ่งความปลอดภยัและการแปรสภาพเรอืแลว้นำกลบั

มาใชใ้หมอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ และดตีอ่สิง่แวดลอ้ม 2552” ทีไ่ดถ้กูบญัญตัไิวเ้มือ่เดอืนพฤษภาคม 2552 เปน็การ

ประชุมที่ฮ่องกง โดยที่จุดมุ่งหมายของอนุสัญญาฉบับนี ้ คือ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า เรือที่นำกลับมาใช้ใหม่หลังจาก   

ถูกปลดระวางแล้ว จะไม่เป็นอันตรายต่อน้ำและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์และ 

สิง่แวดลอ้ม เรอืใหมข่องบรษิทัฯ นัน้จะจดัทำบญัชวีสัด/ุอปุกรณท์ีอ่นัตราย ซึง่ไมเ่ปน็ไปตามขอ้กำหนดของอนสุญัญา 

โดยเฉพาะห้ามและควบคุมมิให้ใช้วัสดุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายตั้งแต่ในขั้นตอนการต่อเรือ หากจำเป็นต้องใช้วัสดุที่

อาจก่อให้เกิดอันตรายเหล่านั้นแล้วก็จะจัดเก็บบัญชีรายการวัสดุแหล่งน้ำไว ้ ซึ่งจะทำให้เรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอใบ

ประกาศนยีบตัรบญัชวีสัดอุนัตราย หรอื”หนงัสอืเดนิทางสเีขยีวได”้ 

  นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัคงดำเนนิการตอ่ไปอยา่งตอ่เนือ่งในการหาวธิแีละมาตรการในการลดกา๊ซคารบ์อน 

��

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



  การลดกา๊ซคารบ์อน: ดงัทีก่ลา่วไปขา้งตน้เกีย่วกบัการปอ้งกนัและรกัษาสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ ประสบความสำเรจ็ใน

การชว่ยลดกา๊ซคารบ์อน โดยเรอืของบรษิทัฯ มกีารปรบัเปลีย่นอยา่งเหมาะสม ซึง่มสีว่นชว่ยในการลดกา๊ซคารบ์อนดว้ยอยา่งด ี ใน

แงข่องพลงังานทีใ่ชใ้นการขบัเคลือ่นทีเ่รยีกวา่นำ้มนัหนกัหรอืนำ้มนัเตา โดยปกตสิว่นทีเ่หลอืจากการกลัน่นำ้มนัดบิจะไดน้ำ้มนัซึง่ใช้

สำหรบันำ้มนัเครือ่งบนิ แกส๊โซลนี และอืน่ๆ หลงัจากการกลัน่ นำ้มนัเตากจ็ะไดน้ำ้มนัดนิและยางมะตอยทีน่ำมาใชใ้นการสรา้งถนน

และหลงัคา พลงังานทีไ่ดจ้ากการเผาผลาญเชือ้เพลงิในเครือ่งยนตบ์นเรอืจะถกูเปลีย่นเปน็พลงังานขบัเคลือ่นบนเรอื ความรอ้นสว่น

ที่เหลือที่ได้จากการเผาเชื้อเพลิงนั้นจะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน ์ โดยสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแยกเกลือออกจากน้ำทะเล 

ทำให้ได้น้ำบริสุทธิ์มาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคบนเรือและเป็นการทดแทนการบรรทุกน้ำจากที่อื่น สำหรับแก๊สเสียที่หลงเหลืออยู่

สว่นใหญจ่ะใชเ้ปน็ตวัขบัเคลือ่นเครือ่งอดัอากาศเพือ่ใหเ้ครือ่งจกัรทำงานอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และสว่นทีเ่หลอืจะนำไปใชใ้น

การเปลีย่นนำ้ใหเ้ปน็ไอนำ้ ซึง่ไอนำ้นีส้ามารถนำไปใชใ้นการใหค้วามรอ้นไดห้ลายทาง โดยสิง่สำคญัทีส่ดุคอื เอาไปใหค้วามรอ้นกบั

นำ้มนัเตาเพือ่ใหต้ดิไฟไดง้า่ยขึน้ 

  บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งว่า การจัดพิมพ์รายงานประจำป ี สำหรับปีนี้ได้ใช้กระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม ่

(recycled paper) เพือ่ตอ้งการทีจ่ะรกัษาสิง่แวดลอ้ม และลดกา๊ซคารบ์อน ซึง่เปน็ไปตามความประสงคข์องบรษิทัฯ 

  ระบบการกูภ้ยัเรอืรว่มกนั Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) 
  โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยนาวิกโยธินลาดตระเวนชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซึ่งเป็นโครงการที่มี

เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ ควบคุมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร ์ มีเรือพาณิชย์ทั่วโลกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นระบบเครือข่าย 

การแจง้ขา่วสาร การคน้หา และการกูภ้ยัเรอืทีค่รอบคลมุทัว่โลก เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอืเรอืทีป่ระสบภยัในทะเล ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ขา้รว่ม

โครงการนีอ้ยา่งตอ่เนือ่งและมผีลการปฏบิตังิานทีด่จีากการรบัรองโดย USCG โดยบรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั AMVER ทกุปจีากตวัแทน

ของสถานฑตูสหรฐัอเมรกิา ณ กรงุเทพฯ 

	 5. การสนบัสนนุกจิกรรมชมุชนและสงัคม บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าชุมชนและสังคมที่ดีเป็นปัจจัยหลักที่

สนบัสนนุธรุกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึสนบัสนนุและเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรมของชมุชนและสงัคมอยา่งสมำ่เสมอ บรษิทัฯ 

ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้างมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้และ

พยายามทลีะนอ้ยทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นรว่มทางสงัคม การจดัตัง้ และขยายกองทนุเพือ่ทำกจิกรรมชมุชนและสงัคมจะชว่ยใหเ้กดิกรอบ

ความคดิและการทำงานอยา่งยัง่ยนื เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมทางสงัคมของบรษิทัฯ  

  สำหรบักจิกรรมดา้นสงัคมและชมุชน ซึง่บรษิทัฯ ใหก้ารสนบัสนนุ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

		3 บรษิทัฯ ใหก้ารสนนัสนนุการฝกึอบรมบคุลากรของศนูยฝ์กึพาณชิยนาว ี(Merchant Marine Training Center) โดย

การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีผลการเรียนดีโดยมอบรางวัลเหรียญทองแก่นักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีที่มีผลการ

เรยีนดเีดน่และประพฤตดิเีปน็ประจำทกุป ีตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2541 เปน็ตน้มา นอกจากนีบ้รษิทัฯ ไดบ้รจิาคหนงัสอืเรยีน

ใหก้บัศนูยฝ์กึพาณชิยนาวอียา่งสมำ่เสมอดว้ย 

		3 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้ทนุการศกึษาสำหรบันกัเรยีนของศนูยฝ์กึพาณชิยนาว ี(MMTC) โดยในป ี2553 บรษิทัฯ ไดใ้หท้นุ

การศกึษารวมทัง้สิน้ 2,355,120 บาท แกน่กัเรยีนทีข่าดแคลนเงนิทนุ 

		3 บรษิทัฯ ไดร้บันกัเรยีนทีจ่บการศกึษาจากศนูยฝ์กึพาณชิยนาวมีาเปน็พนกังาน/ลกูเรอืของบรษิทัฯ และใหก้ารสง่เสรมิ

เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงาน/ลูกเรือไทยเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงาน/ลูกเรือเหล่านี้สามารถทำงานกับ

เจา้ของเรอืไทยทัว่ไปไดโ้ดยไมม่ขีอ้จำกดัวา่จะตอ้งทำงานกบับรษิทัฯ เพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ 

		3 จากทีเ่คยรายงานไวแ้ลว้ในรายงานประจำปเีมือ่ปทีีแ่ลว้ บรษิทัฯ ไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) กบัสำนกังาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงความรู ้ และส่งเสริมการเรียนการสอน สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งตามบันทึกความเข้าใจนี ้ บริษัทฯ ได้สร้างหอพัก เพื่ออำนวยความ

สะดวกแกน่กัศกึษาสำเรจ็ตามโครงการทีว่างไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ และไดส้ง่มอบหอพกัดงักลา่วใหก้บัวทิยาลยัเทคโนโลยี
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และอตุสาหกรรมการตอ่เรอืนครศรธีรรมราช ซึง่มมีลูคา่ทัง้สิน้ประมาณ 25.40 ลา้นบาท บรษิทัฯ ใหค้วามชว่ยเหลอื

ทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่องแก่นักเรียน รวมการซื้อหนังสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาในห้องสมุด ทางด้าน

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการตอ่เรอืนครศรธีรรมราช ไดเ้พิม่หลกัสตูรการเรยีนใหมโ่ดยมบีรษิทัฯ เปน็ที่

ปรึกษา เพื่อเป็นการฝึกหัดและพัฒนาวิศวกรสำหรับการดำเนินอาชีพการเดินเรือในอนาคต ในการนี ้ ท่านรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลโล่เกียรติยศให้แก่บริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในวิทยาลัย

เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการตอ่เรอืนครศรธีรรมราช 

		3 บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาจำนวน 165,000 บาท แก่นักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือ การ

มอบทนุการศกึษางวดสดุทา้ยภายใตโ้ครงการนีไ้ดถ้กูจา่ยในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2553 

	 	 3 บรษิทัฯ ไดร้ว่มบรจิาคเงนิจำนวน 139,000 บาท ในโครงการ “หม่ผา้ใหน้อ้ง ครัง้ที ่13” ใหก้บัคณะนกัเรยีนเดนิเรอื

พาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชยนาว ี เพื่อนำไปจัดสร้างห้องน้ำ สำหรับโรงเรียนโนนผาสุก จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็น

โครงการนอกเหนอืจากปกีอ่น ไดแ้ก ่1) บรษิทัฯ ไดร้ว่มบรจิาคเงนิจำนวน 80,466 บาท ในโครงการ “หม่ผา้ใหน้อ้ง 

ครัง้ที ่12” ใหก้บัคณะนกัเรยีนเดนิเรอืพาณชิยข์องศนูยฝ์กึพาณชิยนาว ี เพือ่นำไปซือ้เครือ่งโปรเจกเตอร ์ และจดัทำ

เวทกีจิกรรมสำหรบัโรงเรยีนวดับางกระเจา้ จงัหวดัสมทุรสาคร และ2) บรษิทัฯ ไดร้ว่มบรจิาคเงนิจำนวน 100,000 

บาท ในโครงการ “หม่ผา้ใหน้อ้ง ครัง้ที ่11” ใหก้บัคณะนกัเรยีนเดนิเรอืพาณชิย ์ศนูยฝ์กึพาณชิยนาว ีเพือ่นำไปใชใ้น

การซอ่มแซมหอ้งเรยีนและปรบัปรงุหอ้งสมดุใหแ้ก ่โรงเรยีนบา้นใบสทีอง จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

	 	 3 ในป ีพ.ศ 2553 บรษิทัฯ ไดบ้รจิาคเครือ่งคอมพวิเตอรจ์ำนวน 28 เครือ่ง แกโ่รงเรยีนมธัยมวารชิภมู ิโรงเรยีนสโุขทยั 

โรงเรยีนบา้นคอ้ โรงเรยีนสตัตยาสยั และสำนกังานบรหิารชมุชน อำเภอปากเกรด็ บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืดา้น

การศึกษาแก่เด็กยากจนอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยรายงานไว้แล้วในรายงานประจำปีเมื่อปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้บริจาค

เครือ่งคอมพวิเตอรจ์ำนวน 15 เครือ่ง เพือ่ใชใ้นกจิกรรมการเรยีนการสอนของโรงเรยีนบา้นคอ้ จงัหวดัสรุนิทร ์และ

ไดบ้รจิาคเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีม่คีวามทนัสมยัเพิม่อกีจำนวน 3 เครือ่ง (Dell Celeron 2 GHZ, Hard Disk 40 GB) 

แกโ่รงเรยีนเพือ่ใหก้ารเรยีนการสอนในโรงเรยีนมคีวามทนัสมยัมากขึน้ดว้ย 

	 	 3 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท ให้กับยุวมุสลิม บ้านปากลัด อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมทุรปราการ เพือ่ใชส้นบัสนนุเครือ่งมอืเครือ่งใชท้างการศกึษาและเปน็ทนุการศกึษาในกจิกรรมวนัเดก็เมือ่วนัที ่19 

มกราคม 2551 

	 	 3 โดยปกติแล้วบริษัทฯ มักจะจัดให้มีการบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและผู้ที่ยากไร ้ เช่น บริษัทฯ 

รว่มกบัพนกังาน ไดบ้รจิาคเงนิกวา่ 1 ลา้นบาท ผา่นสภากาชาดไทยสำหรบัผูป้ระสบภยัธรณพีบิตัจิากคลืน่ยกัษส์นึามิ

ในประเทศไทย และเมือ่ตน้ป ี2547 บรษิทัฯ ไดบ้รจิาคคอมพวิเตอรแ์กโ่รงเรยีนระดบัประถมและมธัยม จำนวน 4 แหง่	

ในจงัหวดัระยอง ทีม่นีกัเรยีนจำนวน 877 คน ใหม้โีอกาสศกึษา 

	 	 3 บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในภาคตะวันตกของประเทศ

อินเดีย เมื่อป ี2544 และในที่สุดโรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย ก็เกิดขึ้นและสามารถเปิดดำเนินการได้แล้วซึ่ง

สามารถรับนักเรียนได ้ จำนวน 700 คน ทั้งในระดับประถม มัธยมต้น รวมทั้งมัธยมปลาย ซึ่งทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตา่งๆ รูส้กึซาบซึง้และประทบัใจอยา่งมากในความชว่ยเหลอืจากประเทศไทย 

	 	 3 บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบและความเสีย

หายจากภยัสนึาม ิเมือ่เดอืนธนัวาคม 2547 โดยบรษิทัฯ และพนกังานไดบ้รจิาคเงนิชว่ยเหลอืจำนวน 590,000 บาท 

ใหก้บัหมูบ่า้นทะเลนอก จงัหวดัระนอง และปรบัปรงุ/ซอ่มแซมเรอืประมงเพือ่ใหส้ามารถนำกลบัมาประกอบอาชพีได ้

และบริษัทฯ ได้อาสาดูแลและเข้ามาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านนี้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เด็กที่
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ขาดแคลนไดร้บัทนุการศกึษา โดยปจัจบุนับรษิทัฯ ยงัใหท้นุการศกึษาเดก็ผูห้ญงิคนหนึง่ ทีก่ำลงัศกึษาอยูใ่นโรงเรยีน

แห่งหนึ่งที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดหาแหล่งประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนและให้การสนับสนุนการพัฒนา

ทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กหนุ่มในหมู่บ้านแห่งนี ้ เพื่อที่จะก้าวเข้ามาฝึกอบรมอาชีพการเดินเรือขั้นพื้นฐาน 

โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเข้ามาประกอบอาชีพการเดินเรือให้กับบริษัทฯ ได้

อยา่งสมบรูณแ์ละตรงกบัสายงานอาชพีในการเดนิเรอืทะเลระหวา่งประเทศ 

		3 บรษิทัฯ ไดร้ว่มบรจิาคเงนิจำนวน 1,325,867 บาท ในป ี2551 เพือ่สรา้งบา้นฟสิกิส ์เคม ีและอปุกรณค์อมพวิเตอร ์

ใหก้บัโรงเรยีนแหง่หนึง่ที ่เซมงักดุ ีทามลิ นาดลู ประเทศอนิเดยี โรงเรยีนแหง่นีอ้ยูใ่นหมูบ่า้นทีย่ากจนมากและไดร้บั

ผลกระทบและความเสยีหายจากภยัสนึามใินเดอืนธนัวาคม 2547 

		3 บริษัทฯ ได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยให้หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคที่สำนักงานบริษัทฯ มา   

ตั้งแต่อดีต และในป ี2553 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในเดือน

มกราคม และเดอืนกรกฎาคม มจีำนวนโลหติรวม 37,450 ซซี ี

		3 ในทกุๆ ป ี บรษิทัฯ จดักจิกรรมวิง่ 5 กโิลเมตร เรยีกวา่ “พเีอสแอลวิง่เพือ่วนัเดนิเรอืประจำป”ี ทีส่วนลมุพนิเีพือ่

สนบัสนนุใหพ้นกังานบรษิทัฯ มนีสิยัรกัการออกกำลงักายและมสีขุภาพทีด่ ีและในป ี2553 พนกังานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมนีอ้กีครัง้เมือ่วนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 ดว้ยความตัง้ใจและเปน็มติรตอ่กนั 

		3 บรษิทัฯ เปน็หนึง่ในกลุม่ผูส้นบัสนนุงานวนักฬีาประจำป ี ณ ศนูยฝ์กึพาณชิยนาว ี ซึง่บรษิทัฯ ใหค้วามรว่มมอืในการ

ขยายดา้นกฬีารวมถงึการศกึษา (ทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้) และชว่ยในเรือ่งการพฒันาของคณะนกัเรยีนพาณชิยน์าว ี

	 	 3 บรษิทัฯ จดัโครงการชว่ยเหลอืพนกังานดว้ยการใหท้นุการศกึษาประจำป ีสำหรบัคา่เลา่เรยีนแกบ่ตุรของพนกังานทีไ่ม่

สามารถหาเงนิคา่เลา่เรยีนของบตุรตนเองได ้

		3 บรษิทัฯ พจิารณาทนุการศกึษาหรอืรางวลัสำหรบัใหก้บับตุรของพนกังานของบรษิทัฯ ผูซ้ึง่มผีลการเรยีนทีด่ใีนระดบั

โรงเรยีน วทิยาลยั และมหาวทิยาลยั 

		3 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนกิจกรรมการ

เรยีนการสอน ดา้นตา่งๆ ของโรงเรยีนบา้นคอ้ จงัหวดัสรุนิทร ์ในเดอืนกนัยายน 2549 

		3 บรษิทัฯ ไดร้ว่มบรจิาคเงนิ 100,000 บาท และหนงัสอืใหก้บัคณะนกัเรยีนเดนิเรอืพาณชิย ์ศนูยฝ์กึพาณชิยน์าว ี เพือ่

นำไปใช้ในการซ่อมแซมอาคารเรียนและสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้านวังสนวน จังหวัดนครราชสีมา ในเดือน

กนัยายน 2550  

		3 บรษิทัฯ ไดร้ว่มสมทบเงนิ 100,000 บาท แกส่ภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์เพือ่ใชใ้น

การอบรมความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่คนพิการ เพื่อให้สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ในงานวันคนพิการครั้งที ่43 

ซึง่จดัขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน 2550 

		3 ในป ี2551 บรษิทัฯ ไดร้ว่มบรจิาคเงนิ 68,000 บาท ใหโ้รงเรยีนบา้นคอ้ จงัหวดัสรุนิทร ์ เพือ่สนบัสนนุใน “โครง

การพานกัเรยีนไปทศันศกึษา” ณ สถานวีจิยัสิง่แวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสมีา 
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	 บรษิทัฯ ไดแ้บง่ประเภทปจัจยัความเสีย่งสำคญัๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ เปน็ 3 ประเภท ประกอบดว้ย ความเสีย่งจากการ

ดำเนนิธรุกจิ ความเสีย่งทางการเงนิ และความเสีย่งทางการตลาด นอกจากนีบ้รษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึวกิฤตทางการเงนิทีไ่ดเ้กดิขึน้ใน 

ป ี2551 ไดส้ง่ผลใหต้ลาดขนสง่สนิคา้แหง้เทกองลม่สลายและยงัคงอยูใ่นสภาพทีย่ำ่แย ่ ดงันัน้ ในปทีีผ่า่นมาบรษิทัฯ จงึไดก้ำหนด

ปจัจยัความเสีย่งเพิม่ขึน้เปน็พเิศษอกีหนึง่ปจัจยั ซึง่เปน็ความเสีย่งเกีย่วกบัการทดแทนและการขยายกำลงักองเรอื โดยไดอ้ธบิาย  

อยูภ่ายใตห้วัขอ้ “ความเสีย่งจากการหาเรอืใหมท่ดแทนเรอืเกา่ และการขยายกำลงัความสามารถของกองเรอื” ซึง่ยงัคงสง่ผลกระทบ

อยูใ่นปจัจบุนั ดงันัน้ สำหรบัปนีีบ้รษิทัฯ ยงัคงมปีจัจยัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากวกิฤตการเงนิโลก รวมทัง้ผลพวงจากวกิฤตการเงนิโลก

ทีเ่กดิขึน้ภายใตห้วัขอ้ “ผลกระทบจากวกิฤตการเงนิโลก” ซึง่ปจัจยัความเสีย่งในแตล่ะประเภทมรีายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี ้

ความเสีย่งจากการดำเนนิงาน
 ในฐานะทีบ่รษิทัฯ เปน็เจา้ของและผูป้ระกอบการเดนิเรอืขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศโดยไมม่ขีอ้จำกดัทางภมูศิาสตรใ์ดๆ อาจ

ตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งทีเ่กดิจากภยัพบิตัทิางนำ้ ความแปรปรวนของสภาพสิง่แวดลอ้ม ความสญูหายหรอืเสยีหายของสนิคา้และ

ทรพัยส์นิตา่งๆ และการสะดดุหยดุลงของธรุกจิอนัเกดิมาจากเครือ่งยนตก์ลไกขดัขอ้ง ความผดิพลาดของเจา้หนา้ที ่การเคลือ่นไหว 

ทางการเมอืงในประเทศตา่งๆ การหยดุงานประทว้งของคนงาน การกอ่การรา้ย โจรสลดั ความแปรปรวนของสภาพดนิฟา้อากาศ 

สถานการณ์และเหตุการณ์อื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นหรือการสูญเสียรายได ้

อย่างไรก็ตามเจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือในน่านน้ำสากล ได้ทำประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยต่างๆ โดยมีการทำ

ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยที่เป็นสากลและครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครอง

ความเสีย่งภยัตา่งๆ ทีก่ลา่วมาขา้งตน้นีเ้อาไวแ้ลว้ 

 การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายป้องกันสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบ

พาณิชย์นาวีด้านอื่นๆ การไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเหล่านี้อาจทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องการถูกกักเรือที่ทำให้เสียเวลา 

ซึ่งนำไปสู่การเสียรายได้หรือก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายจาก Charterer รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเรือหรือเปลี่ยน

ระเบยีบปฏบิตัใินการเดนิเรอื อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ระมดัระวงัในประเดน็เหลา่นีเ้สมอมาและไดร้กัษามาตรฐานความปลอดภยัและ

มาตรฐานทางเทคนคิใหอ้ยูใ่นระดบัสากลตลอดมา 

 การดำเนนิธรุกจิการเดนิเรอืและการบรหิารงานของบรษิทัฯ ในฐานะบรษิทัมหาชนจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทยนัน้ ตอ้งอาศยับคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ ไมว่า่จะเปน็ลกูเรอืทีต่อ้งควบคมุการเดนิเรอื หรอืผูจ้ดัการระดบัตา่งๆ ในบรษิทัฯ ที่

ตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณใ์นธรุกจิการเดนิเรอื การทีต่อ้งจดัหาและรกัษาไวซ้ึง่บคุลากรเหลา่นัน้เปน็สิง่สำคญัในการดำเนนิธรุกจิ

ของบรษิทัฯ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดม้นีโยบายทีย่ตุธิรรมและเหมาะสมตอ่พนกังาน ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดป้ระสบความสำเรจ็ในการ

จดัหาและรกัษาไวซ้ึง่บคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีณุภาพ และบรษิทัฯ ยงัไดร้เิริม่สิง่ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่จงูใจและคงไว้

ซึง่บคุลากรทีม่คีณุภาพ ดงันัน้บรษิทัฯ คาดวา่จะไมม่ปีญัหาทีร่นุแรงดา้นบคุลากรในอนาคต แมว้า่ธรุกจิการเดนิเรอืระหวา่งประเทศ 

ยังคงประสบกับปัญหาที่รุนแรงของการขาดแคลนลูกเรือที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนของนายประจำเรือซึ่งจะต้องทำงานประจำ

บนเรอื 

 ในฐานะบรษิทัมหาชนจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ มากมาย การไม่

ปฏบิตัติามกฎหมาย และ/หรอืกฎระเบยีบใดๆ อาจทำใหถ้กูปรบั หรอืถกูดำเนนิคดทีางกฎหมายทัง้ตอ่บรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสงู	

ดงันัน้บรษิทัฯ ไดด้ำเนนิงานอยา่งระมดัระวงัในประเดน็นี ้ โดยมมีาตรการในการรบัพนกังานทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม และจดัระบบงาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหแ้นใ่จวา่บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 บริษัทฯ ไม่ได้เผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันโลกโดยตรง กล่าวคือในกรณีการเดินเรือแบบรายเที่ยว 

(Voyage Charter) เปน็การเดนิเรอืทีบ่รษิทัฯ ตอ้งเปน็ผูจ้า่ยคา่นำ้มนัเชือ้เพลงิ แตค่า่นำ้มนัเชือ้เพลงิทีเ่พิม่ขึน้/ลดลงดงักลา่ว ลกูคา้

จะเป็นผู้รับภาระ เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือที่กำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้านั้นได้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น/ลดลงไว้ด้วย 

และในกรณกีารใหบ้รกิารเปน็แบบระยะเวลา (Time Charter) คา่นำ้มนัเชือ้เพลงิจะตกเปน็ภาระของลกูคา้ 

ความเสีย่งทางการเงนิ
 รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยสว่นใหญข่องบรษิทัฯ เปน็เงนิสกลุดอลลารส์หรฐั รวมทัง้สนิทรพัยถ์าวรสว่นใหญข่องบรษิทัฯ คอื เรอืเดนิ

ทะเลก็มีพื้นฐานเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเรือเดินทะเลมีตลาดการซื้อขายสากลที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากหนี้สินของบริษัทฯ ที่อยู่ในรูปสกุลเงินตรา   

ตา่งประเทศอืน่ทีม่ใิชเ่งนิสกลุดอลลารส์หรฐั กลา่วคอื หนีส้นิทีอ่ยูใ่นรปูสกลุเงนิตราตา่งประเทศอืน่ทีม่ใิชเ่งนิสกลุดอลลารส์หรฐัเมือ่

เทียบเท่าเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงจากอัตรา     

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
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แลกเปลีย่นนี ้ ดงันัน้ จงึไดพ้ยายามลดความเสีย่งจากสกลุเงนิอืน่ๆ โดยใหว้งเงนิสนิเชือ่และหนีเ้งนิกูอ้ยูใ่นสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั โดย	

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัฯ มหีนีเ้งนิกูเ้พือ่การสัง่ตอ่เรอืใหมใ่นสกลุเงนิดอลลารส์หรฐัเพยีงสกลุเดยีวเทา่นัน้ อยา่งไรกต็าม 

จากผลกระทบของวกิฤตการเงนิโลก และขอ้จำกดับางประการของผูใ้หกู้ภ้ายในประเทศ ทีไ่มส่ามารถตอ่ขยายระยะเวลาเงนิกูใ้นรปู

สกลุเงนิดอลลารส์หรฐัในชว่งเริม่ตน้ของป ี2552 ทำใหห้นึง่ในวงเงนิกูส้กลุเงนิดอลลารส์หรฐัทีบ่รษิทัฯ มอียูต่อ้งถกูแปลงเปน็สกลุ

เงนิไทยบาทเมือ่ระยะเวลาเบกิถอนไดถ้กูขยายตอ่ไปอกีหนึง่ป ีอยา่งไรกต็าม จากการทีบ่รษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความเสีย่งนี ้บรษิทัฯ 

จึงได้ทำสัญญากับผู้ให้กู้รายดังกล่าวเพื่อแปลงหนี้เงินกู้จากสกุลเงินไทยบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยผ่านสัญญา Swap 

USD/THB ดงันัน้ เงนิตน้จะถกูแปลงเปน็สกลุเงนิดอลลารส์หรฐัทนัททีีไ่ดม้กีารเบกิถอน ซึง่จะขจดัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

ที่เกิดจากหนี้เงินกู ้ โดยมีหนี้เงินกู้สกุลเงินไทยบาทจำนวน 1,502.35 ล้านบาท ที่เบิกถอนเพื่อใช้ในการซื้อเรือ 2 ลำ และได้ถูก

แปลงสภาพ โดยการ swap เป็นหนี้เงินกู้สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐทันท ี ซึ่งมีตารางการชำระคืนตรงกับเงินกู้สกุลไทยบาท 

อยา่งไรกต็าม ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากเงนิกูด้งักลา่ว ยงัคงตอ้งชำระเปน็เงนิสกลุไทยบาท และบรษิทัฯ ยงัคงมคีวามเสีย่งนี ้ ซึง่บรษิทัฯ 

อยูใ่นชว่งการดำเนนิการเพือ่แปลงสกลุเงนิของดอกเบีย้ ทัง้นีร้วมถงึดอกเบีย้ในอนาคตทีจ่ะตอ้งจา่ยเปน็สกลุเงนิไทยบาทเปน็สกลุ

เงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขอขยายระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู ้ สำหรับเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิก

ถอนของสินเชื่อนี ้ (จำนวน 200 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) รวมทั้งประสบความสำเร็จในการแปลงสกุลเงินกู้เป็นสกุลดอลลาร์

สหรฐั ทำใหค้วามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นหมดไป  

 นอกจากนี ้ เงนิฝากเกอืบทัง้หมดของบรษิทัฯ ยงัคงฝากในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั เพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสีย่งจากการขาดทนุจาก

อัตราแลกเปลี่ยนกับบัญชีเหล่านี้เมื่อเทียบเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ด ี ก็ควรตระหนักว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการ

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเปน็สกลุเงนิบาททีม่าจากการแปลงคา่สนิทรพัย ์หนีส้นิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของบรษิทัฯ ทีอ่ยูใ่น

รูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาท เนื่องจากเป็นการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็น 

เงนิบาทในงบการเงนิบาทเทา่นัน้ 

 วงเงินสินเชื่อมีหลักประกันของบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตรา LIBOR (อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในกรุง

ลอนดอน) ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ 

LIBOR บรษิทัฯ ไดต้ดิตามความเคลือ่นไหว และเฝา้ระวงัอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิอยา่งสมำ่เสมอ 

 เนื่องจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ คือเรือเดินทะเลมีอายุการใช้งานที่จำกัดและเมื่อเรือมีอายุมากถึงอายุดังกล่าว เรือเหล่านั้นจะ

ตอ้งถกูขาย เพือ่นำไปใชต้อ่หรอืถกูปลดระวาง ทำใหค้วามสามารถของกองกำลงัเรอืลดลง ซึง่ไดเ้กดิขึน้ในชว่ง 2 ปทีีผ่า่นมา เมือ่

บรษิทัฯ ไดข้ายเรอืจำนวน 25 ลำ จากทีม่อียูใ่นกองเรอืทัง้สิน้ 44 ลำเมือ่เริม่ตน้ป ี2552 และถา้บรษิทัฯ ตอ้งการคงระดบัความ

สามารถของกองเรอื โดยคำนงึถงึขนาดของกองเรอื บรษิทัฯ จะตอ้งดำเนนิโครงการการทดแทนเรอืเกา่ หรอืเรอืทีถ่กูปลดระวาง 

(เรือที่ถูกขายไป) การซื้อเรือเข้ามาใหม่จะต้องมีการระดมเงินทุน ซึ่งอาจจะมาจากเงินทุนของบริษัทฯ หรือจากเงินกู ้ หรือทั้งสอง

อยา่งรวมกนั ซึง่ถา้บรษิทัฯ ไมส่ามารถระดมเงนิทนุเพือ่นำมาใชซ้ือ้เรอืเพือ่คงระดบัความสามารถของกำลงักองเรอื ความสามารถ

ของกองเรอืบรษิทัฯ กจ็ะลดลง ซึง่เปน็สิง่ไมพ่งึประสงค ์หากการลดลงของกองกำลงัเรอืจะคงอยู ่ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งใน

ดา้นการระดมเงนิทนุ อยา่งไรกด็ ี บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความเสีย่งดงักลา่วนี ้ ดงันัน้ ไมเ่พยีงแตบ่รษิทัฯ จะไดส้ัง่ตอ่เรอืใหมแ่ละลง

นามในสัญญาขอวงเงินสินเชื่อสำหรับเรือต่อใหม่แล้ว แต่บริษัทฯ ยังได้ลงนามในสัญญาขอสินเชื่อสำหรับซื้อเรือเข้ามาเพิ่มอีกเช่น

กนั ซึง่จะทำใหบ้รษิทัฯ สามารถซือ้เรอืใหม ่(ถา้สามารถสง่มอบเรอืไดท้นัท)ี หรอืเรอืมอืสองไดจ้ำนวนหนึง่ 

ความเสีย่งทางการตลาด
 อตุสาหกรรมและตลาดการเดนิเรอืขนสง่สนิคา้ทางทะเลมกีารขึน้ลงเปน็วฏัจกัร มคีวามผนัผวนในเรือ่งของการทำกำไร มลูคา่

เรอื และอตัราคา่ระวาง ซึง่เปน็ผลจากการเปลีย่นแปลงในอปุสงคแ์ละอปุทานของกองเรอื ตามทีไ่ดอ้ธบิายภายใตห้วัขอ้ “ลกัษณะ

การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม” แต่เดิมบริษัทฯ ได้ทำการตลาดในลักษณะที่อิงกับราคาตลาดในขณะนั้น (Spot Market) 

สำหรับเรือของบริษัทฯ ทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและวัฏจักรของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 

บรษิทัฯ เชือ่มัน่วา่การทีบ่รษิทัฯ มกีลุม่ตลาดเฉพาะกลุม่ คอือยูใ่นกลุม่เรอือเนกประสงคข์นาดเลก็ซึง่มปีจัจยัพืน้ฐานทีเ่ปน็บวก คอื

มีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน จะเป็นตัวช่วยพยุงในช่วงภาวะตกต่ำของวัฏจักรของธุรกิจ นอกจากนี้ในอดีตลูกค้าในกลุ่มนี้จะไม่ทำ

สัญญาระยะยาวแต่เลือกที่จะทำธุรกิจส่วนใหญ่หรือทั้งหมด โดยอิงกับตลาดปัจจุบัน (Spot Market) อย่างไรก็ด ี สถานการณ์ดัง

กล่าวได้เปลี่ยนไปในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดค่าระวาง ทำให้บริษัทฯ และลูกค้าปรับ

เปลีย่นแผนการตลาด โดยเรอืสว่นใหญข่องบรษิทัฯ มกีารทำสญัญา Long Term Charter ทำใหบ้รษิทัฯ หลกีเลีย่งจากการผนัผวน

ของราคาตลาดปจัจบุนัและทำใหม้ัน่ใจวา่จะมกีระแสรายไดท้ีเ่หน็ไดช้ดัเจนและมัน่คง 
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 อปุสงคข์องธรุกจิของบรษิทัฯ นัน้เกดิจากปรมิาณของสนิคา้ทีต่อ้งการขนสง่ การกอ่เกดิของอปุสงคน์ีข้ึน้อยูก่บัการคา้โลกและ

การเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ ภาวะถดถอยของการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิและการคา้จะทำใหอ้ปุสงคเ์รอืลดลง ความตอ้งการ

ขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเลที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง 5/6 ปีที่ผ่านมานี้เป็นผลจากความต้องการจากประเทศจีน (รวมทั้งความ

ต้องการจากประเทศอินเดีย และประเทศในแถบตะวันออกกลาง) ที่ต้องการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อ

กอ่สรา้งโครงการสาธารณปูโภคพืน้ฐานขนาดใหญ ่ ดงันัน้ ถา้ความตอ้งการสนิคา้ทีม่าจากประเทศจนีลดลงอยา่งมนียัและตอ่เนือ่ง

โดยเฉพาะในสอง-สามปขีา้งหนา้ เมือ่อปุทาน คอืเรอืตอ่ใหม ่ ซึง่ปจัจบุนัไดถ้กูสัง่ตอ่ไปแลว้ ไดถ้กูคาดการณว์า่จะเขา้สูต่ลาดขนสง่ 

จะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานที่มีอยู่ในตลาดการขนส่ง ซึ่งจะทำให้อัตราค่าระวางลดลงอย่างมีนัยสำคัญและรวมถึงการ  

ลดลงของมลูคา่เรอืเชน่กนั บรษิทัฯ ไดซ้ือ้เรอืมอืสองเขา้มาเพิม่เตมิ ณ ราคาตลาดในป ี2547 ซึง่ตลาดอยูใ่นชว่งขาขึน้ ดงันัน้บรษิทัฯ	

อาจประสบกับความเสี่ยงจากการลดลงของรายได้และ/หรือมูลค่าเรือที่อาจลดลงถ้าตลาดมีการปรับตัวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ 

อยา่งไรกด็ ี ตลาดมไิดป้รบัตวัลดลงอยา่งมสีาระดงัทีไ่ดค้าดการณ ์ บรษิทัฯ ยงัสามารถสรา้งรายไดอ้ยา่งมากและไดร้บัผลตอบแทน

อยา่งดเียีย่มจากเรอืทีไ่ดซ้ือ้เขา้มา นอกจากนีใ้นชว่งระหวา่งเดอืนธนัวาคม 2549 ถงึไตรมาสแรกของป ี2550 บรษิทัฯ ไดข้ายเรอืใน

กองเรอืบรษิทัฯ จำนวน 10 ลำ ซึง่มอีายมุากทีส่ดุ โดยมอีายเุฉลีย่ทีม่ากกวา่ 26 ป ี ในราคาขายทีด่ ี ซึง่ชว่ยใหค้วามเสีย่งดงักลา่ว 

ลดลง เนือ่งจากเรอืมอีายมุากขึน้เทา่ใด ความเสีย่งดงักลา่วนีก้จ็ะขยายมากขึน้เชน่กนั อยา่งไรกต็าม ในชว่ง 2 ปทีีผ่า่นมาบรษิทัฯ 

ไดข้ายเรอืเกา่ทีส่ดุจำนวน 25 ลำในราคาทีด่ ี ซึง่ชว่ยขจดัความเสีย่งจากการทีเ่รอืเกา่เหลา่นี ้ จะไมม่ผีูใ้ดใชบ้รกิารและ/หรอืถกูปลอ่ยให้

บรกิาร ในอตัราทีต่ำ่ตามภาวะของตลาดปจัจบุนั (Spot Market) เมือ่สญัญาระยะยาวไดส้ิน้สดุลง ในดา้นรายไดจ้ากเรอืทีค่งเหลอื

อยูใ่นกองเรอื ปจัจบุนั บรษิทัฯ ไดพ้ยายามดำเนนิตามแผนงานเพือ่ลดความเสีย่งดงักลา่ว โดยนำกองเรอืของบรษิทัฯ ไปทำสญัญา

ระยะยาว (Long Term) ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได ้ทำใหบ้รษิทัฯ สามารถคงรายไดใ้นอนาคตทีอ่ตัราคา่ระวางทีส่งูกวา่ และดงัที่

ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ดงันัน้จงึเปน็การเปลีย่นแปลงนโยบายในการดำเนนิธรุกจิทีส่ำคญัของบรษิทัฯ ในป ี2547 กลา่วคอื บรษิทัฯ 

ไดเ้ปลีย่นการดำเนนิธรุกจิจากใหบ้รกิารแบบสญัญาระยะสัน้ (Spot Market) เปน็การทำสญัญาระยะยาว (Long Term Charter) ใน

ชว่งป ี2550 ตลาดมกีารปรบัตวัสงูขึน้อกีอยา่งมนียัสำคญัจนถงึจดุสงูสดุในกลางป ี2551 ซึง่หลงัจากนัน้อตัราตลาดไดล้ดลงอยา่ง

รวดเรว็จนเกอืบจะใกลก้บัระดบัตำ่สดุเทา่ทีเ่คยเกดิขึน้ และตลาดสนิคา้แหง้เทกองไดป้รบัตวัขึน้ในไตรมาส 2 ป ี2552 เปน็ตน้มา 

แตส่ถานการณย์งัคงไมแ่นน่อน และมคีวามผนัผวนทีร่นุแรงมากขึน้ โดยเฉพาะเรือ่งเรอืตอ่ใหมจ่ำนวนมากทีจ่ะคาดวา่จะเริม่เขา้มา

ในปนีี ้ และถกูคาดการณว์า่จะยงัคงทยอยสง่มอบอยา่งตอ่เนือ่งตลอดระยะเวลา 2/3 ปขีา้งหนา้นี ้ อยา่งไรกด็ ี ตามทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้ง

ตน้ บรษิทัฯ มคีวามเหน็วา่ ทา่มกลางตลาดทีม่คีวามผนัผวนอยา่งมาก ซึง่อตัราคา่ระวางสามารถเพิม่สงูขึน้และตกลงอยา่งรวดเรว็

นัน้จะเปน็การรอบคอบทีจ่ะทำสญัญาผกูมดัคา่ระวางในอตัราทีส่งูและเหมาะสมเมือ่โอกาสเอือ้อำนวย เพือ่รองรบัหากเกดิการตกลง

อยา่งรวดเรว็ของอตัราคา่ระวางในตลาดคา่ระวางปจัจบุนั (Spot Market) ซึง่ไดเ้กดิขึน้ตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2551 จนถงึไตรมาส

หนึง่ของป ี2552 กอ่นทีจ่ะเริม่ปรบัตวัขึน้เลก็นอ้ย เนือ่งจากมกีารนำเขา้ของสนิคา้จากประเทศจนี อนัเปน็ผลมาจากการทีร่ฐับาลจนี

ใช้มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ดังนั้นยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจดังกล่าวนี้ได้พิสูจน์แล้วในอดีต เมื่อตลาดค่าระวางได้อ่อนตัวลง

เมือ่ตน้ป ี2548 แตบ่รษิทัฯ ยงัคงมรีายไดท้ีส่งูกวา่ตลาดในปนีัน้ และภายใตส้ถานการณท์ีต่ลาดปจัจบุนัมคีวามผนัผวนในชว่ง 2 ป ี

ทีผ่า่นมา ยทุธศาสตรด์งักลา่วไดพ้สิจูนว์า่เปน็ผูช้นะโดยไมม่ขีอ้สงสยั และเปน็การรองรบัในสถานการณท์ีร่ายไดม้กีารผนัผวนมาก

เชน่นี ้

 อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านความเสี่ยงจากคู่สัญญา เมื่อเกิดภาวะตลาดตกต่ำ

และเปน็ผลใหอ้ตัราคา่ระวางลดลง และถา้ภาวะการถดถอยดงักลา่วยงัคงมอียูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง ลกูคา้ (Charterer) ของบรษิทัฯ ทีท่ำ

สญัญาเปน็ระยะเวลา (Period Charters) อาจไมป่ฏบิตัติามสญัญา ทำใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถมอีตัราคา่ระวางทีส่งูตามทีท่ำสญัญาไว ้

และอาจถูกบังคับให้ทำสัญญา ณ อัตราตลาดปัจจุบันซึ่งตกต่ำ และมีอัตราค่าระวางต่ำกว่าที่ทำสัญญาไว ้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

ตระหนกัถงึความเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาในระยะยาว ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดท้ำการวเิคราะหล์กูคา้ (Charterers) 

ทีจ่ะทำสญัญา Long Term Charters โดยเลอืกลกูคา้ชัน้ดแีละมเีครดติสงูทีส่ดุ ดว้ยเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้จงึทำให ้ณ เวลาทีต่ลาด

ซบเซาจนถงึสิน้ไตรมาสทีห่นึง่ของป ี2552 บรษิทัฯ ไมไ่ดป้ระสบกบัปญัหาจากการทีล่กูคา้ (Charterers) ของบรษิทัฯ ไมป่ฏบิตัติาม

สญัญา 

 เรอืของบรษิทัฯ เดนิเรอืในนา่นนำ้สากลทัว่โลกและกระจายการใหบ้รกิารในสดัสว่นเทา่ๆ กนัทัว่โลก โดยไมไ่ดเ้ฉพาะเจาะจงที่

ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น ด้วยเหตุนี ้ บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ในการตลาดและลูกค้าของบริษัทฯ ดังนั้นความ

เปลีย่นแปลงในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่ของโลกอนัเนือ่งมาจากสงครามหรอืการกอ่การทางการเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามจะไมส่ง่

ผลกระทบสำคญัทีท่ำใหร้ายไดข้องบรษิทัฯ ลดลงได ้ 
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 รายได้ของบริษัทฯ มาจากจำนวนของลูกค้าหลากหลายและไม่ขึ้นต่อลูกค้ารายใดรายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ 

จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการที่จะต้องทำธุรกิจกับลูกค้าเพียงรายเดียว หรือได้รับผลกระทบรุนแรง หรือสูญเสียรายได้หากลูกค้าราย

นัน้ๆ ประสบภาวะขาดทนุอยา่งมนียัทีส่ำคญั  

ความเสีย่งจากการหาเรอืใหมท่ดแทนเรอืเกา่และการขยายกำลงัความสามารถของกองเรอื
 ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ คอื เรอื เปน็สนิทรพัยท์ีม่อีายกุารใชง้านทีจ่ำกดั เมือ่เรอืมอีายกุารใชง้านใน

ระดบัหนึง่ เรอืเหลา่นีจ้ะตอ้งถกูปลดระวาง เปน็เหตใุหก้ำลงัความสามารถของกองเรอืลดลง และถา้บรษิทัฯ ตอ้งการคงระดบักำลงั

ความสามารถของกองเรอื บรษิทัฯ จำเปน็ตอ้งทดแทนเรอืเกา่ทีถ่กูปลดระวางไปแลว้ (หรอืถกูขาย) ในชว่ง 2 ปทีีผ่า่นมา (ป ี2552 

และป ี2553) บรษิทัฯ ไดข้ายเรอืเกา่ทีส่ดุจำนวน 25 ลำ ทำใหข้นาดของกองเรอืบรษิทัฯ ลดลง ซึง่ถา้บรษิทัฯ ตอ้งการคงกำลงั

ความสามารถนีก้จ็ำเปน็ทีจ่ะตอ้งหาเรอืมาทดแทนเรอืทีไ่ดข้ายไปแลว้ การทดแทนเรอืทีถ่กูปลดระวาง/เรอืทีไ่ดข้ายไปแลว้ สามารถ

ทำไดด้ว้ยการซือ้เรอืมอืสองจากตลาด “ซือ้-ขาย” เรอืเสร ี(the open “Sale & Purchase” market) อยา่งไรกต็าม เนือ่งจากการ

ขยายตวัอยา่งรวดเรว็ของตลาดการขนสง่ระหวา่งประเทศในชว่งทีผ่า่นมา ทำใหม้ลูคา่ (ราคา) (Value (Cost)) ของเรอืมอืสองสงูขึน้

อยา่งทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มากอ่น และบรษิทัฯ เหน็วา่ไมเ่ปน็การรอบคอบทีจ่ะซือ้เรอืในราคาสงูมากขณะนี ้ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่

มูลค่าของสินทรัพย ์(เรือ) อันเป็นผลมาจากมูลค่าเรือในตลาดลดลงในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของ    

ป ี2551 และไดม้กีารปรบัตวัขึน้ลงในป ี2552 ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ ขณะทีบ่รษิทัฯ ไดด้ำเนนิการเพือ่ซือ้เรอืเกา่มอืสองจำนวน 

2 ลำ ถา้ราคาเรอืเกา่มอืสองยงัไมล่ดลงอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม หรอืกลบัเพิม่สงูขึน้ ซึง่แมว้า่บรษิทัฯ คาดหวงัทีจ่ะหาเรอืทดแทนเรอื

เก่าที่ขาย/ปลดระวาง ด้วยเรืออายุน้อยที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ตาม บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถซื้อเรือเก่ามือสองได้เพียงพอต่อความ

ตอ้งการ (หรอืแมแ้ตเ่รอืตอ่ใหมท่ีพ่รอ้มจะสง่มอบกอ่น/ทนัท)ี และไมส่ามารถซือ้เรอืในราคาทีเ่หมาะสม ณ ขณะนีไ้ดท้ำใหบ้รษิทัฯ  

มคีวามเสีย่งในการทดแทนความสามารถการใหบ้รกิารขนสง่ทีห่ายไป อนัเปน็ผลจากการขายเรอืเกา่ของบรษิทัฯ  

 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดความเสี่ยงในการทดแทนกำลังกองเรือดังกล่าว ด้วยการทำสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ในป ี2550 และในป ี

2551 กบัอูต่อ่เรอื ABG ในราคาทีเ่หมาะสมมคีณุสมบตัทิีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจำเปน็ของบรษิทัฯ เพือ่ใหม้ัน่ใจใน

การทดแทนกำลังกองเรือและขยายกองเรือ เมื่อเรือสั่งต่อใหม่ได้ถูกส่งมอบตามที่ระบุในสัญญา ขณะเดียวกันความเสี่ยงจากการ

ดำเนนิงาน และความเสีย่งทางการตลาดซึง่เกดิจากเรอืสัง่ตอ่ใหมท่ีจ่ะไดร้บัมอบ จะเปน็ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ สว่นความเสีย่งที่

เกดิจากสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมส่ามารถสรปุไดด้งันี ้

	 3	 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอู่ต่อเรือ(ShipBuilder): บรษิทัฯ จะมคีวามเสีย่งทีเ่กดิจากอูต่อ่เรอืในเรือ่งการสง่มอบ

เรอืตามกำหนด และ/หรอืสง่มอบเรอืทีม่คีณุสมบตัทิีถ่กูตอ้ง กลา่วคอือาจจะไมส่ามารถสง่มอบเรอืดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม 

หรอืสง่มอบเรอืลา่ชา้ และ/หรอืสง่มอบเรอืทีม่คีณุสมบตัไิมต่รงตามทีค่าดหมายและทีก่ำหนดไวใ้นสญัญา บรษิทัฯ มุง่มัน่

ที่จะขจัดความเสี่ยงเหล่านี ้ ด้วยการใช้ความระมัดระวังประเมินความสามารถของอู่ต่อเรือ ไม่ว่าจะเป็นตารางเวลาการ   

สง่มอบซึง่ยอมรบัทัง้สองฝา่ย และการคงไวซ้ึง่คณุภาพ พรอ้มกบัการเรยีกหลกัประกนัในรปูของ Bank Guarantees เพือ่

ให้ครอบคลุมการคืนเงินที่ได้ชำระล่วงหน้าเป็นงวดๆ ไปแล้ว และ/หรือการส่งมอบล่าช้า อีกทั้งมีค่าปรับที่เข้มงวด ที่ได้

ระบใุนสญัญาเรือ่งของการสง่มอบเรอืลา่ชา้ และการสง่มอบเรอืทีไ่มถ่กูตอ้งตามทีร่ะบ ุ นอกจากนี ้ บรษิทัฯ ยงัไดแ้ตง่ตัง้

และจา้งทมีงานทีม่คีณุภาพสงูและมปีระสบการณพ์านชิยนาวเีพือ่ควบคมุการตอ่เรอืทีอู่ต่อ่เรอื อยา่งไรกต็าม เมือ่เรว็ๆ นี ้

อู่ต่อเรือได้แจ้งการส่งมอบเรือล่าช้าของเรือสั่งต่อใหม ่4 ลำแรกที่บริษัทฯ ได้สั่งต่อไปแล้วและอาจจะมีเรีอหนึ่งลำ หรือ

มากกวา่นัน้จะไมส่ามารถสง่มอบใหบ้รษิทัฯได ้ เนือ่งจากบรษิทัฯ ยกเลกิสญัญาสัง่ตอ่เรอืตามเงือ่นไขขอ้สญัญา ซึง่แมว้า่

บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินโดยตรง แต่บริษัทฯ ก็สูญเสียโอกาสในการหาเรือทดแทน และพลาดโอกาส 

จากรายไดอ้นัเนือ่งมาจากการสง่มอบเรอืลา่ชา้/ การยกเลกิสญัญาสัง่ตอ่เรอื 

	 	3	ความเสี่ยงที่เกิดจากวัฏจักรของอุตสาหกรรม: บริษัทฯ มีความเสี่ยงเมื่อเรือที่สั่งต่อใหม ่(โดยเฉพาะเรือ

ขนาดใหญ่ประเภทซุปราแมกซ ์ เมื่ออุปสงค์-อุปทานเอื้อประโยชน์ให้น้อยกว่าเรือประเภทแฮนดี้ไซส์ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า) 

ถกูสง่มอบหรอืเมือ่ทนัททีีไ่ดซ้ือ้เรอืมอืสอง ซึง่ตลาดขนสง่สนิคา้กำลงักา้วเขา้สูช่ว่งขาลงและเมือ่เวลานัน้มาถงึ นอกเหนอื

จากมลูคา่เรอืจะลดตำ่ลงแลว้ บรษิทัฯ ยงัอาจจะไมส่ามารถปลอ่ยเรอืสัง่ตอ่ใหมใ่หบ้รกิาร Charter ในอตัราทีค่าดการณไ์ว ้

ดงันัน้ เพือ่ขจดัความเสีย่งนี ้ บรษิทัฯ จงึพยายามทีจ่ะทำสญัญา Time Charter ลว่งหนา้สำหรบัเรอืสัง่ตอ่ใหมใ่นอตัราคา่

ระวางทีส่งูและเหมาะสมตามตารางการสง่มอบเรอืสัง่ตอ่ใหมด่งักลา่ว และพยายามทีจ่ะทำสญัญาใหบ้รกิาร Charter เรอื

เปน็ระยะเวลา 2/3 ป ีสำหรบัเรอืมอืสองทีไ่ดซ้ือ้และรบัมอบแลว้ 

   ยิง่ไปกวา่นัน้ ถา้เรอืตอ่ใหมถ่กูสง่มอบในขณะทีอ่ตุสาหกรรมอยูใ่นชว่งขาลง ราคาตลาดของเรอืตอ่ใหมอ่าจจะลดลง

จนถึงระดับที่ต่ำกว่าราคาเรือเมื่อตอนซื้อมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายการด้อยค่าในงบการเงินของบริษัทฯ และอาจลดลง

จนถงึระดับที่บริษัทฯ อาจจะผิดสัญญาตามเงื่อนไขของหนี้สินตอ่มูลค่าเรือ โดยจะต้องดำรงสัดส่วนดงักล่าวตามเงือ่นไข
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ของสัญญาขอสินเชื่อ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงจาการผิดสัญญานี ้ และเพื่อขจัดความเสี่ยงดังกล่าว  

นอกเหนอืจากการตัง้สำรองเงนิสดแลว้ (เพือ่ชำระเงนิจา่ยลว่งหนา้บางสว่นของเงนิกู)้ เงนิกูส้ำหรบัเรอืตอ่ใหมเ่ปน็สนิเชือ่

เพือ่นำมาใชซ้ือ้เรอืตอ่ใหมเ่พยีง 15 ลำเทา่นัน้ จากเรอืทีบ่รษิทัฯ สัง่ตอ่ใหมท่ัง้หมดจำนวน 18 ลำ ทำใหบ้รษิทัฯ ตอ้งนำ

เรอืตอ่ใหมท่ีป่ลอดจากภาระผกูพนัใดๆ จำนวน 3 ลำทีเ่หลอืนี ้ เปน็หลกัประกนัเพิม่เตมิสำหรบัเงนิกูด้งักลา่วหลงัจากรบั

มอบเรอืซึง่บรษิทัฯ จะตอ้งสำรองเงนิสำหรบัเรอื 3 ลำนีด้ว้ย 

   ในสว่นของเรอืมอืสองทีย่งัคงมรีาคาสงูอยูน่ัน้ไมส่ง่ผลด ี และไมเ่อือ้อำนวยตอ่บรษิทัฯ ใหซ้ือ้เรอืมอืสองในราคาทีส่งู

มากบรษิทัฯ จงึถอืโอกาสซือ้ตอ่สญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 4 ฉบบั สำหรบัสัง่ตอ่เรอืใหมซ่ปุราแมกซ ์4 ลำ ซึง่จะสง่มอบ

ในชว่งป ี2555 จากอูต่อ่เรอืในประเทศจนี ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งทีเ่กดิจากสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหม ่4 ลำ ซึง่เปน็

ความเสีย่งเชน่เดยีวกบัทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ และเนือ่งจากสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมด่งักลา่วมรีาคาทีต่ำ่มาก ดงันัน้ ความเสีย่ง

จากการดอ้ยคา่ทีอ่าจเกดิขึน้จงึตำ่มากเชน่กนั 

	 3	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการระดมทุน: บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งซึง่เกดิจากการไมส่ามารถหาแหลง่เงนิทนุสำหรบัเรอืสัง่

ตอ่ใหม ่ซึง่ในกรณนีี ้บรษิทัฯ จำเปน็ตอ้งใชก้ระแสเงนิสดภายในจากการดำเนนิงานเพือ่เรอืสัง่ตอ่ใหม ่ทำใหบ้รษิทัฯ อาจจะ

เหลือกระแสเงินสดไม่เพียงพอหรือเหลือเงินสดส่วนเกินไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลหรือเพื่อการลงทุนอื่นๆ เพื่อ 

ขจดัความเสีย่งนี ้บรษิทัฯ ไดจ้ดัหาสนิเชือ่สำหรบัเรอืสัง่ตอ่ใหมจ่ำนวน 15 สญัญา จากจำนวน 18 สญัญา ซึง่บรษิทัฯ ได้

สัง่ตอ่ไปแลว้ในป ี2551 นอกจากนี ้ บรษิทัฯ ยงัคงมวีงเงนิสนิเชือ่สำหรบัซือ้เรอืเกา่มอืสองเพือ่ทดแทนเรอืเกา่ทีไ่ดข้ายไป

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งกรณทีีไ่มส่ามารถระดมเงนิทนุเมือ่ตอ้งการ สำหรบัใชก้บัสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมล่า่สดุ  

4 ฉบบัทีบ่รษิทัฯ ไดซ้ือ้มา 

ผลกระทบของวกิฤตการเงนิโลก
 ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นและเป็นผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการเงินโลกต่ออุตสาหกรรมการขนส่งสินค้ารวมทั้ง

บรษิทัฯ มสีาระสำคญัสรปุไดด้งัตอ่ไปนี ้

	 3	 ความเสี่ยงจากการไม่มีอุปสงค์: วิกฤตการเงินได้นำไปสู่การปิดกิจการหรือการลดขนาดของภาคธุรกิจทั่วโลก 

ประกอบกับการลดช่องทางของการเงินในระบบการค้า (Trade Finance) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าทั่วโลกรวมทั้งทำให้

ไมม่อีปุสงคต์อ่การบรกิารขนสง่ ทำใหอ้ตัราคา่ระวางเรอืลม่สลายลงในป ี2551 และตน้ป ี2552 แมว้า่อปุสงคจ์ะไดม้กีาร

ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของป ี2552 และในช่วงต้นปีนี ้ บริษัทฯ ได้ดำเนินแผนงานด้วยการทำสัญญา Long 

Term Charters ในอัตราค่าระวางที่สูงและสมเหตุผลซึ่งช่วยพยุงรายได้ของบริษัทฯ จากผลกระทบของการลดลง และ

รนุแรงของอตัราคา่ระวาง อยา่งไรกต็ามแมว้า่อปุสงคจ์ะไดม้กีารปรบัตวัสงูขึน้ แตก่ไ็มแ่นน่อนวา่จะปรบัตวัอยา่งตอ่เนือ่ง 

และแมว้า่อปุสงคจ์ะไดป้รบัตวัสงูขึน้อยา่งมากกต็าม กไ็มแ่นว่า่จะสามารถชดเชยกบัการเพิม่ขึน้ของอปุทานคอืเรอืสัง่ตอ่ใหม	่

ดังนั้น ในกรณีดังกล่าว ถ้าตลาดมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง รายได้ของบริษัทฯ ก็จะได้รับผลกระทบอย่างมีนัย     

ทีส่ำคญั ทัง้นีเ้นือ่งจากบรษิทัฯ อาจถกูกดดนัใหต้อ้งปลอ่ยเรอืลำทีย่งัไมไ่ดท้ำ Long Term Charter หรอืเรอืลำทีส่ญัญา 

ให้บริการได้สิ้นสุดลงด้วยอัตรา Charter ที่ต่ำมาก และ/หรืออาจถูกกดดันให้ต้องปลดระวางเรือเก่าที่มีอายุไม่มากนัก 

เนือ่งจากไมม่อีปุสงคใ์นเรอืดงักลา่ว หรอืเนือ่งจากไมส่ามารถปลอ่ยใหบ้รกิาร Charter เรอืเหลา่นีใ้นอตัรา ณ จดุคุม้ทนุ 

ซึง่อยา่งนอ้ยยงัเพยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืของเรอืลำนัน้ๆ  

	 3	 ปัจจัยเสี่ยงจากคู่สัญญา: ในกรณีของวิกฤตการเงินโลก บริษัทหลายแห่งซึ่งใช้บริการขนส่งสินค้า รวมถึงลูกค้า 

ของบรษิทัฯ หรอื “Charterers” ซึง่บรษิทัฯ ไดท้ำสญัญาปลอ่ยเรอืใหบ้รกิาร Longer Term Period Charters ในอตัราทีส่งู

อาจตอ้งปดิกจิการลงหรอืลม้ละลาย หรอืประสบกบัปญัหาทางการเงนิในอนาคต ทำใหไ้มส่ามารถชำระคา่ Charter เรอืให้

กบับรษิทัฯ หรอืยกเลกิสญัญา Charters กอ่นถงึกำหนด อยา่งไรกต็าม ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้บรษิทัฯ ตระหนกัถงึ

ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา Period Charters ดังนั้น บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์ลูกค้า 

(Charterers) ทีจ่ะทำสญัญาใหบ้รกิาร Longer Period Charter โดยจะเลอืกลกูคา้ชัน้ด ีและมเีครดติสงูทีส่ดุเทา่นัน้ 

	 3	 ปัจจัยเสี่ยงจากภาวะสินเชื่อตึงตัว(CreditCrunch): วกิฤตการเงนิไดน้ำไปสูภ่าวะสนิเชือ่ตงึตวั ความเสีย่ง

นีเ้ปน็สิง่ตรงขา้มกบันโยบาย ซึง่เปน็ทีย่อมรบัโดยธนาคารทัว่โลก ทีส่นบัสนนุหรอืคงไวซ้ึง่การตัง้ทนุสำรอง ซึง่ยงัคงทำได้

ยากตอ่การระดมทนุใหม ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากธนาคารระหวา่งประเทศทีเ่ปน็ผูป้ลอ่ยใหกู้แ้กอ่ตุสาหกรรมการเดนิเรอื ซึง่

หากสถานการณน์ีย้งัคงดำเนนิอยูต่อ่ไปในอนาคตระยะหนึง่ บรษิทัฯ อาจจะไมส่ามารถหาสนิเชือ่ใหม ่ หรอืตอ่อายสุญัญา

ขอสินเชื่อปัจจุบันที่บริษัทฯ มีอยู ่ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อระดมทุนในการซื้อเรือเข้ามาเสริมหรือขยายกองเรือของบริษัทฯ 

และตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ บรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชือ่เพือ่ใชใ้นการสัง่ตอ่เรอืใหม ่และไดต้อ่สญัญาวงเงนิสนิเชือ่ (การขยาย

ระยะเวลาการเบกิถอนเงนิกู)้ ทีม่อียูใ่นปจัจบุนั เพือ่ใชใ้นการซือ้เรอืมอืสองเมือ่บรษิทัฯ ตอ้งการซือ้เรอื 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นณวันที่31ธันวาคม2553และปี2552

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  266,625,206  25.65% 266,625,206 25.65%

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

  บริษัท เกรนเทรด จำกัด  74,668,000  7.18% 74,668,000 7.18%

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

	 1	 *	รวม	จำนวนหุ้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ	 447,479,606		 43.04%	 447,479,606	 43.04%

	 	 น.ส.	นิชิต้า	ชาห์	 		 	

	 	 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  87,590,850  8.43% 100,328,600 9.65%

  นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม  87,871,850  8.45% 75,134,100 7.23%

  (รวมหุ้นจำนวน 1,728,000 หุ้น ถือโดยบริษัท

  หลักทรัพย์)  

  นางอิสรัท ฮาชิม  6,696,000  0.64% 6,696,000 0.64%

  (คู่สมรส นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม)  

	 2	 **	รวม	จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยตระกูล	ฮาชิม	 	182,158,700		 17.52%	 182,158,700	 17.52%

 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  55,201,788  5.31% 64,077,411 6.16%

 4 กลุ่ม “NORTRUST NOMINEES LTD.”  32,496,000  3.13% 15,853,700 1.53%

 5 ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V.  24,000,000  2.31% 0 0.00%

 6 กลุ่ม “HSBC”  12,518,300  1.20% 3,003,600 0.29%

 7 กลุ่ม “GOVERNMENT OF SINGAPORE 12,486,000  1.20% 12,729,400 1.22% 

  INVESTMENT CORPORATION”  

 8 กลุ่ม “CHASE NOMINEES LIMITED”  11,722,304  1.13% 10,453,986 1.01%

 9 GEDRA ENTERPRISES INC  11,634,294  1.12% 8,384,294 0.81%

 10 กลุ่ม “GERLACH & CO”  10,054,000  0.97% 8,430,140 0.81%

 11 ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 239,769,608  23.07% 286,949,763 27.61% 

  (นอกจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ข้างต้น)  

	 	
รวมทั้งหมด

	 	1,039,520,600		 100.00%	 1,039,520,600	 100.00%

	 	 	 	ผู้ถือหุ้น	:	6,833	ราย		 ผู้ถือหุ้น	:	8,369	ราย	

ลำดับ ช่ือ ณวันท่ี ณวันท่ี
 ท่ี  31ธันวาคม2553 31ธันวาคม2552

   จำนวนหุ้น ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ

หมายเหตุ	: * น.ส. นิชิต้า ชาห์ ผู้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นใน บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เกรนเทรด จำกัด 

และบริษัท ยูนิสเตรทซ์ จำกัด

  ** นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม เป็นพี่ชายของ นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาซิม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 	 	 	 	

 “บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ให้ 

จ่ายเงินปันผลประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้

จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยในส่วนของเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”
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 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการรวม 5 ชดุ คอื 

 1. คณะกรรมการบรษิทัฯ  

 2. คณะกรรมการบรหิาร 

 3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

 5. คณะกรรมการสรรหา 

การแตง่ตัง้คณะกรรมการบรษิทัฯ
 บรษิทัฯ กำหนดใหก้ารแตง่ตัง้กรรมการกระทำโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้หนึง่หุน้มหีนึง่คะแนนเสยีง โดยทีผู่ถ้อืหุน้แตล่ะคน 

ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมด เลอืกบคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเปน็กรรมการ บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำดบัลง

มา เปน็ผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ปน็กรรมการเทา่กบัจำนวนกรรมการทีจ่ะพงึม ี หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ และในกรณทีีบ่คุคลซึง่

ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลำดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนั ทำใหเ้กนิจำนวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ปน็

ประธานเปน็ผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 1. คณะกรรมการบรษิทัฯ
  อำนาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯสรปุไวด้งันี้

  1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายของบริษัทฯ โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (Shareholders’ Meetings) รวมทัง้

มีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธ ิ หรือที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 

รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ กรรมการบรษิทัฯ แตล่ะทา่นมสีว่นรว่มในการกำกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ดว้ย

ความเปน็อสิระและเปน็กลางเพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ 

  2. กรรมการ มหีนา้ทีก่ระทำการใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการดำเนนิธรุกจิ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ เพือ่รกัษาผลประโยชน ์

ของบรษิทัฯ 

  3. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ 

ซึง่ปจัจบุนักรรมการผูม้อีำนาจลงลายมอืชือ่ผกูพนับรษิทัฯ ไดแ้ก ่

   1. นายคาลดิ มอยนดูดนิ ฮาชมิ 

   2. นายมนูรี มอยนดูดนิ ฮาชมิ 

   3. นายคชูร ูคาล ีวาเดยี 

   โดยกรรมการบรษิทัฯ สองในสามทา่นลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสำคญัของบรษิทัฯ  

  4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ใดๆ ของบริษัทฯ มากกว่าสามปีขึ้นไป หรือให ้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือยื่นข้อพิพาทใดๆ ให้

อนญุาโตตลุาการ พจิารณา 

  5. ใหค้วามเหน็ชอบเกีย่วกบัภารกจิ วสิยัทศัน ์คณุคา่ทีบ่รษิทัฯ มุง่หวงัและจรรยาบรรณในการดำเนนิธรุกจิ 

  6. พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ เลือกสรรและอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทาง

ธรุกจิและนโยบายของบรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณาและอนมุตัแิผนธรุกจิและเปา้หมายการปฏบิตังิานทีเ่สนอโดยฝา่ยจดัการ 

  7. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค ์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบยีบและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 

  8. ดแูลกำกบัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิลและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

โครงสร้างการจัดการ
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	 	 9. ดแูลใหม้กีารกำกบัตรวจสอบ ทัง้จากผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชภีายนอก ใหท้ำหนา้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธผิล 

  10. อนมุตังิบการเงนิประจำไตรมาสและประจำป ี และดแูลใหม้กีารจดัทำงบการเงนิเปน็ไปตามมาตรฐานหลกัการบญัชทีี่

รบัรองทัว่ไป 

  11. ดแูลใหม้กีารสือ่สารในเรือ่งตา่งๆ กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ และสาธารณชน 

	 	 12. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งครอบคลมุ และดแูลใหผู้บ้รหิารมรีะบบหรอืกระบวนการ

ทีม่ปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

  13. กำหนดนโยบาย และแนวทางการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี และดแูลการปฏบิตังิานของกรรมการและผูบ้รหิารเพือ่เปน็ไป

ตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี

  14. กำหนดนโยบายและแนวปฏบิตัใินการดำเนนิงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

 2. คณะกรรมการบรหิาร
  คณะกรรมการบรษิทัฯไดแ้ตง่ตัง้กรรมการ3ทา่นเพือ่เปน็กรรมการบรหิารโดยมรีายชือ่ตอ่ไปนี้

  1. นายคาลดิ มอยนดูดนิ ฮาชมิ 

  2. นายมนูรี มอยนดูดนิ ฮาชมิ 

  3. นายคชูร ูคาล ีวาเดยี 

	 	 อำนาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารสรปุไวด้งันี้

  1. คณะกรรมการบรหิารมหีนา้ทีบ่รหิารกจิการของบรษิทัฯ ภายใตม้ตแิละระเบยีบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

  2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจทำความตกลงหรือทำสัญญาผูกพันบริษัทฯ โดยข้อตกลงหรือสัญญานั้นจะต้องอยู่ใน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ไว้และจะต้องให้มีกรรมการบริหารสองคนลงนามและประทับตราสำคัญของ 

บรษิทัฯ  

	 	 3. คณะกรรมการบรหิารมอีำนาจกระทำการใดๆ ในนามและเพือ่ผลประโยชนข์องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในการดำเนนิธรุกจิ 

  4. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและหารือถึงกิจการที่คณะกรรมการ

บรหิารไดด้ำเนนิการลงไป อยา่งไรกด็ ีสำหรบัประเดน็ทีเ่กีย่วกบันโยบายของบรษิทัฯ หรอืเรือ่งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบอยา่งมนียั

ต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือเรื่องซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้รวมถึงเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะ 

กรรมการบริษัทฯ เป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ กอ่น 

  5. จัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะ

กรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาอนมุตั ิ

  6. พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจ และนำเสนอต่อคณะ 

กรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาอนมุตั ิ

	 	 7. พจิารณาแตง่ตัง้ ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานตัง้แตร่ะดบัหวัหนา้ฝา่ยลงมาถงึผูจ้ดัการระดบักลาง 

  8. ตดิตามและรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ และความกา้วหนา้ในการดำเนนิ

การเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิทัฯ  

  9. ตดิตอ่สือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รตามความจำเปน็ในแตล่ะครัง้ ตามอำนาจทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  10. จดัทำและทบทวนนโยบายและแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งรวมถงึดแูลใหผู้บ้รหิารมรีะบบหรอืกระบวนการที่

มปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

  11. จัดทำและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่คณะ 

กรรมการบรษิทัฯ ไดก้ำหนดไว ้

78

รายงานประจำปี 2553



	 3. คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อมีวัตถุประสงค์เป็นกลไกในการช่วยคณะ   

กรรมการบรษิทัฯ อยา่งเปน็อสิระ ตามกฎระเบยีบและคำแนะนำตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี ในการใหค้วามเหน็ตอ่รายงาน

ทางการเงนิใหเ้ปน็ไปอยา่งถกูตอ้ง เชือ่ถอืไดแ้ละโปรง่ใส สนบัสนนุการปฏบิตัติามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีตลอดจนทำหนา้ที่

ประสานงานกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ รวมถึงการตรวจสอบความขัดแย้ง

ทางผลประโยชนแ์ละรายการทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่าจเกดิขึน้ 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบครัง้แรก เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2541 มวีาระการดำรงตำแหนง่

ทา่นละ 2 ป ีปจัจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบมรีายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้

 ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ สถานะ ระยะเวลาในการ

    ดำรงตำแหนง่

	 1. พลตำรวจโท เกยีรตศิกัดิ ์ประภาวตั * ประธานคณะกรรมการ กรรมการอสิระ 2 ป ี

  ตรวจสอบ 

 2. นายสพุฒัน ์ศวิะศรอีำไพ */** กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 2 ป ี

 3. นายธรีะ วภิชูนนิ */** กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 2 ป ี

* พลตำรวจโท เกยีรตศิกัดิ ์ประภาวตั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายสพุฒัน ์ศวิะศรอีำไพ กรรมการตรวจสอบ ไดร้บั

การแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ดำรงตำแหนง่อกีวาระหนึง่โดยมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2553 เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 

2553 และนายธีระ วิภูชนิน กรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยมติที่ประชุมคณะ  

กรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2553 เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ ์2553 

** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “ประวัติคณะ

กรรมการบรษิทั” ในรายงานประจำปนีี ้

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีส่อบทานและรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯในเรือ่งดงัตอ่ไปนี้

  1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีการจัดทำอย่างถูกต้องและมีการ   

เปดิเผยขอ้มลู อยา่งเพยีงพอและครบถว้น 

  2. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพ และพจิารณาความเปน็อสิระของฝา่ยตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณา แตง่ตัง้ ปรบัเลือ่น

ตำแหนง่ โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งหวัหนา้ฝา่ยตรวจสอบภายใน 

  3. สอบทานการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ และเสนอแนะการปรบัปรงุใหเ้หมาะสมอยา่งสมำ่เสมอ 

  4. สอบทานและทบทวนแนวทางหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ โดยเปรยีบเทยีบกบัแนวปฏบิตัขิองสากลและ

เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ 

  5. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ ข้อกำหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้กฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ  

  6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ   

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชแีละเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้เพือ่อนมุตั ิ รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ 
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  7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อ

กำหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นีเ้พือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเพือ่ผลประโยชนท์ัง้หมดของบรษิทัฯ และเพือ่

ใหม้ัน่ใจวา่มกีารเปดิเผยอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

  8. จดัทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูตามขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปดิเผยไวใ้นรายงานประจำปขีองบรษิทัฯ  

  9. ปฏบิตังิานอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายและดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

	 4. คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน
  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ อยา่งเปน็อสิระ ในการนำเสนอหลกัเกณฑแ์ละการกำหนดแนวทางการจา่ยคา่ตอบแทนสำหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู

และนำเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา (รับรองทั้งหมด รับรองเป็นบางส่วน หรือไม่รับข้อเสนอแนะ

ทั้งหมด) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ี ภายใต้คำแนะนำเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จัดทำโดยคณะ

กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ ไมม่อีำนาจในการกำหนดคา่ตอบแทนของกรรมการแตจ่ะนำขอ้เสนอแนะ

เกีย่วกบัคา่ตอบแทนดงักลา่วเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้เพือ่อนมุตั ิ

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที ่15 พฤศจิกายน 2550 ซึ่ง

ประกอบดว้ย กรรมการทัง้หมด 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

 ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ สถานะ ระยะเวลาในการ

    ดำรงตำแหนง่

	 1. นายธรีะ วภิชูนนิ ประธานคณะกรรมการ กรรมการอสิระ 2 ป ี

  พจิารณาคา่ตอบแทน  

 2. นายชรีะ ภาณพุงศ ์ กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการอสิระ 2 ป ี

 3. นายกริติ ชาห ์ กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการ 2 ป ี

  สำหรบัป ี2553 คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ดว้ย

ความระมดัระวงั รอบคอบ และเปน็อสิระ โดยมกีารประชมุคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน จำนวนทัง้สิน้ 1 ครัง้ ซึง่มกีรรมการ

ทกุทา่นเขา้รว่มประชมุ ทัง้นี ้ นายธรีะ วภิชูนนิ ประธานคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน นายชรีะ ภาณพุงศ ์และนายกริติ ชาห ์

กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ดำรงตำแหนง่อกีวาระหนึง่ โดยมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ครัง้ที ่4/2552 เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2552 

	 	 บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน

  คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ดงัตอ่ไปนี ้

  1. กำหนดแนวทางการจา่ยคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูและนำเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ 

  2. นำเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอแนะและแสดงความ

เหน็ เพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

	 	 3. ใหข้อ้มลูทีเ่ปน็ปจัจบุนัเกีย่วกบัคา่ตอบแทนของบรษิทัตา่งๆ ในประเทศไทยและตา่งประเทศ เสนอตอ่คณะกรรมการ 

บรษิทัฯ  

  4. ปฏบิตังิานอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  
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 5. คณะกรรมการสรรหา
  คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง

เปน็อสิระ ในการนำเสนอหลกัเกณฑแ์ละการกำหนดแนวทางในการเสนอแตง่ตัง้กรรมการใหม ่การสรรหาและการคดัเลอืกผูบ้รหิาร

ระดบัสงู และนำเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาขอ้เสนอและตดัสนิใจในการรบัรอง หรอืไมร่บัขอ้เสนอแนะ หรอืแกไ้ข 

เพือ่นำเสนอและขออนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ (สำหรบัการเสนอแตง่ตัง้กรรมการบรษิทัฯ) 

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอ้นมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2550 ซึง่ประกอบดว้ย 

กรรมการทัง้หมด 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

 ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ สถานะ ระยะเวลาในการ

    ดำรงตำแหนง่

	 1. นายธรีะ วภิชูนนิ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการอสิระ 2 ป ี

 2. นายสพุฒัน ์ศวิะศรอีำไพ กรรมการสรรหา กรรมการอสิระ 2 ป ี

 3. นายปเีตอ้ร ์เฟด็เดอรเ์ซน่ กรรมการสรรหา กรรมการอสิระ 2 ป ี

  สำหรับป ี2553 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความ

ระมดัระวงั รอบคอบ และเปน็อสิระ โดยมกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา จำนวนทัง้สิน้ 2 ครัง้ นายธรีะ วภิชูนนิ ประธานคณะ

กรรมการสรรหา และนายปีเต้อร ์ เฟ็ดเดอร์เซ่น กรรมการสรรหา เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง และนายสุพัฒน ์ศิวะศรีอำไพ 

กรรมการสรรหา เขา้รว่มประชมุจำนวน 1 ครัง้ ทัง้นีน้ายธรีะ วภิชูนนิ ประธานคณะกรรมการสรรหา นายสพุฒัน ์ศวิะศรอีำไพ และ

นายปเีตอ้ร ์เฟด็เดอรเ์ซน่ กรรมการสรรหาไดร้บัการแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ดำรงตำแหนง่อกีวาระหนึง่ โดยมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2552 เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2552  

  บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา

  คณะกรรมการสรรหามหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ดงัตอ่ไปนี ้

  1. กำหนดแนวทางในการคดัเลอืก เสนอบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและนำเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ  

  2. ทบทวนโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัฯ และจดัทำแผนสบืทอดงานของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

  3. นำเสนอรายชือ่ผูส้มคัรทีเ่ขา้เกณฑไ์ดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ ตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ  

	 	 4. ใหก้ารชว่ยเหลอื/แนะนำในการดำเนนิการสอบทานการปฏบิตังิานของกรรมการ ตามความตอ้งการของคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ  

  5. จดัทำรายงานเกีย่วกบัแนวโนม้และขอ้ปฏบิตัทิีเ่ปน็ปจัจบุนัในการแตง่ตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่นำเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณา 

  6. ปฏบิตังิานอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 6. เลขานกุารบรษิทัฯ
  สำหรบัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้เลขานกุารบรษิทัฯ คอื คณุสมปรารถนา เทพนภาเพลนิ โดยมบีทบาท

หนา้ทีต่ามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพือ่รบัผดิชอบในการดแูลและใหค้ำแนะนำแกค่ณะกรรมการและผูบ้รหิาร

เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัต ิ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการและการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึชว่ยคณะกรรมการดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามมตดิงักลา่ว และการรกัษาเอกสารขอ้มลูของบรษิทัฯ 
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

พลเรือเอกดร.อำนาจจันทนมัฎฐะ

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

อาย ุ 80 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) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 2,841,500 หุ้น (ร้อยละ 0.27 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว) 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 30,000 หุ้น 
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นายธีระวิภูชนิน

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  

 รองประธานคณะกรรมการบริษัท    

 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา    

 กรรมการตรวจสอบ * 

อาย ุ 61 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) 

2543 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 

 กรรมการ บริษัท ซันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริค จำกัด (มหาชน) 

 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค ประเทศไทย 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ท.ศ.ท. และ ก.ส.ท. 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 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 ผู้จัดการสินเชื่อธุรกิจ บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

2516 - 2517 ประจำกองพลทหารม้า 

อาชีพหลัก กรรมการบริษัท 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ   4 บริษัท : 1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ

กรรมการกำหนดคา่ตอบแทน บรษิทั สหอตุสาหกรรม นำ้มนัปาลม์ จำกดั (มหาชน) 

   2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

    บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 

   3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) 

   4. ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 บริษัท :  ประธานคณะกรรมการ บริษัท จัดการรักษาสิ่งแวดล้อม จำกัด 

	 	 	 	 	

- บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ   ไม่มี 

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี 

- กิจการ/องค์กรอื่น    ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 ไม่มี  

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 ไม่มี 

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
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นายคาลิดมอยนูดดินฮาชิม

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร 

อาย ุ 58 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 

-  บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

-  บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 59 บริษัท : กรรมการในบริษัทย่อย 58 บริษัท และ บริษัทร่วม 1 บริษัท  

     ของบริษัทฯ  

 (บริษัทย่อยที่ 1 - 58 และบริษัทร่วมที่ 59 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  

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553  87,590,850 หุ้น (ร้อยละ 8.43 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว) 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553  (12,737,750) หุ้น  

นายมูนีรมอยนูดดินฮาชิม

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร 

อาย ุ 56 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 

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 57 บริษัท : กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

  (บริษัทย่อยที่ 1 - 53, 55 - 58 ในหน้า 7 - 8 ของรายงานประจำปีฉบับนี้) 

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

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 87,871,850 หุ้น (ร้อยละ 8.45 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว) 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553  12,737,750 หุ้น 
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นายคูชรูคาลีวาเดีย

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร 

อาย ุ 48 ปี 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์ 

 ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย 

ประวัติการอบรม
2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย [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) และกรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี 

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยง* กับธุรกิจของบริษัทฯ  

  2 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด*  

     (ให้บริการด้านบริหารจัดการให้เช่าสำนักงานและ  

     ห้องพักพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

    2. กรรมการ บริษัท ดิ เอเทรียม โฮเต็ล จำกัด 

* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 180 ของรายงานประจำปีฉบับนี้ 

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)  58  บริษัท : กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

  (บริษัทย่อยที่ 1 - 58 ในหน้า 7 - 8 ของรายงานประจำปีฉบับนี้) 

- กิจการ/องค์กรอื่น  ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 745,100 หุ้น (ร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว) 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 30,000 หุ้น 

พลตำรวจโทเกียรติศักดิ์ประภาวัต

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

อาย ุ 75 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” โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 

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”  

 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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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 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 ไม่มี  
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 ไม่มี 


นายสุพัฒน์ศิวะศรีอำไพ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ * / กรรมการสรรหา 

อาย ุ 64 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 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 3,300,000 หุ้น (ร้อยละ 0.32 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว) 
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 ไม่มี 
หมายเหตุ : * กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  
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นายชีระภาณุพงศ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

อาย ุ 78 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 
ก่อนปี 2535 สำนักงานเลขานุการกรม กระทรวงการต่างประเทศ 
 กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 สำนักวิชาการและวางแผน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 

อาชีพหลัก ข้าราชการบำนาญ 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี  
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  3 บริษัท : 1. รองประธานคณะกรรมการ  
     บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) 
    2. กรรมการ บริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์ จำกัด (มหาชน) 
     3. ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ  
     บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)  
- บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี 
- กิจการ/องค์กรอื่น  ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 ไม่มี  
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 ไม่มี 


นายไจปาลมันสุขานี

ตำแหน่ง กรรมการ 

อาย ุ 61 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 
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อาชีพหลัก กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด (บริษัทย่อย) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี 
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ 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 48 ในหน้า 8 ของรายงานประจำปีฉบับนี้) 
- กิจการ/องค์กรอื่น  1. Member, Regional Committee, Nippon Kaiji Kyokai. 
    2. Member, Regional Technical Committee, American Bureau of Shipping. 
    3. Member, Regional Committee LLoyds Register of Shipping. 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 200,000 หุ้น (ร้อยละ 0.02 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว) 
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 ไม่มี 

นางสาวนิชิต้าชาห์

ตำแหน่ง กรรมการ 

อาย ุ 31 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบอสตัน โรงเรียนการจัดการ 
ประวัติการอบรม
2550 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย [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 
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ * 
  7 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
    2. กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด 
    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 * 
     (ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับ 
     สำนักงานหลักและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
    7. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด * 
     (ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับ 
     สำนักงานหลักและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 179 - 180 ของรายงานประจำปีฉบับนี้ 
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)  37 บริษัท : กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
   (บริษัทย่อยที่ 1- 37 ในหน้า 7 - 8 ของรายงานประจำปีฉบับนี้) 
- กิจการ/องค์กรอื่น  ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 98,586,000 หุ้น (ร้อยละ 9.48 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว) 
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 ไม่มี 
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นายกิริตชาห์

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

อาย ุ 58 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 

-  บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ * 

   6 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) 

     6. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด* 

      (ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานหลัก 

      และห้องพักพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

*  หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า179 - 180 ของรายงานประจำปีฉบับนี้ 

-  บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)  

   2 บริษัท :  1. กรรมการ บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย     

     2. กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์(ฮาลเดีย)  

      ไพรเวท ลิมิเตด 

 (บริษัทย่อยที่ 54 และบริษัทร่วมที่ 59 ในหน้า 8 ของรายงานประจำปีฉบับนี้) 

-  กิจการ/องค์กรอื่น  ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 ไม่มี 
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นายปีเต้อร์เฟ็ดเดอร์เซ่น

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา 

อาย ุ 70 ปี 

ประวัติการศึกษา จบการศึกษาสาขาธุรกิจนานาชาติ จากโรงเรียนบริหารนานาชาติ Thunderbird, Glendale, Arizona, USA 

ประวัติการอบรม
ต.ค. 2552 เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “Financial Statements Demystified for Directors” (FDD 1/2009) ซึ่งจัดอบรมโดย 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ส.ค. 2549 เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” ในเดือนสิงหาคม 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  

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 364,000 (ร้อยละ 0.04 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว) 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 ไม่มี 
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คณะผู้บริหาร

นายชีลาลโกปินาธาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (การพาณิชย์) 

อาย ุ 53 ปี 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบอมเบย์ 

 ประกาศนียบัตรการเดินเรือ จาก Norottam Morarjee Institute of Shipping, บอมเบย์ 

ประสบการณ	์ 	

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

2532 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายบริการเช่าเรือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 1,000,000 หุ้น (ร้อยละ 0.09 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว) 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 (500,000) หุ้น 

 นายคาลิด  มอยนูดดิน ฮาชิม * กรรมการผู้จัดการ

 นายมูนีร  มอยนูดดิน ฮาชิม * กรรมการ (การพาณิชย์)

 นายคูชรู  คาลี วาเดีย * กรรมการ (การเงิน)

 นายไจปาล  มันสุขานี * กรรมการ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)

 * สำหรับประวัติ และจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง - กรุณาดูหัวข้อ ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายโคคาเวนคาตารามานาสุดาการ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (บริหารกองเรือ) 

อาย ุ 62 ปี 

ประวัติการศึกษา Cadet, Directorate of Marine Engineering Training 

ประสบการณ	์ 	

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

2532 - 2541 ผู้จัดการกองเรือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	 ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 10,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว) 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 ไม่มี 

นายนีลากันตันวาสุเดวัน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (การจัดการด้านความเสี่ยงภัย) 

อาย ุ 49 ปี 

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

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

ประสบการณ	์ 	

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 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 60,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว) 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 ไม่มี 
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นายสตีเฟนโกลา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ) (ISM) 

อาย ุ 54 ปี  

ประวัติการศึกษา First Class Marine Engineer 

 Graduate Directorate of Marine Engineering Training, Kolkatta, อินเดีย 

ประสบการณ	์ 	

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 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 10,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว) 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 (70,000) หุ้น 

นายโกดาการาจีททิลมูราลี่เมนนอน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (เทคนิค) 

อาย ุ 55 ปี 

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

 Qualified for membership of the Institute of Chartered Shipbrokers 

ประสบการณ	์ 	

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 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 248,000 หุ้น (ร้อยละ 0.02 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว) 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 ไม่มี 

นายกามาลกุมารดู

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

อาย ุ 45 ปี 

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สาขา Computer Science มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 

ประสบการณ	์ 	

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 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 (255,200) หุ้น 
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นายกิรันกิสซารินาทไวดี

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส (บัญชี และการจัดการระบบสารสนเทศ) (MIS) 

อาย ุ 41 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี การพาณิชย์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์ อินเดีย 
 ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต จากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย 

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 ไม่มี 
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 ไม่มี 

นางสาวสมปรารถนาเทพนภาเพลิน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (การเงินและบัญชี) 
 เลขานุการบริษัทฯ 

อาย ุ 40 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี 

การฝึกอบรม	 	
มิถุนายน 2553 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Effective Minute Taking” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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 ผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 ไม่มี  
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 ไม่มี 

นายยิ่งยงกังแฮ

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส (บัญชีของกลุ่มบริษัทฯ) 

อาย ุ 40 ปี 
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประสบการณ	์ 	
2539 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส (บัญชีของกลุ่มบริษัทฯ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 
2536 - 2539 ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 ไม่มี 
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 ไม่มี 
	

นายนิชิคานท์โกรวินดีซาย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (โครงการ) 

อาย ุ 58 ปี 
ประวัติการศึกษา Naval Architecture Engineering from Indian Institute of Technology (IIT-Kgp)  

ประสบการณ	์ 	
พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ (โครงการ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 
2541 - พ.ย. 2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (โครงการ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 
2538 - 2541           ผู้จัดการโครงการ (ต่อเรือ), CKMI Shipyard ประเทศเกาหลี  

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือณสิ้นปีพ.ศ.2553 40,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว) 
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปีพ.ศ.2553 ไม่มี 
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหาร
1.ลักษณะของตลาด(โปรดอ่านคู่กับรายงานจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งแสดงในรายงานประจำปีฉบับนี้)

 บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) (“พเีอสแอลหรอืบรษิทัฯ”) ดำเนนิธรุกจิหลกัเปน็เจา้ของเรอือเนกประสงคข์นาดเลก็ 

สำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศ โดยให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง บริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์ในการทำธุรกิจอย่าง 	

ตอ่เนือ่ง จากป ี2547 โดยการทำสญัญาใหเ้ชา่เรอืระยะยาวผกูมดัคา่เชา่ไวใ้นอตัราคา่ระวางทีส่งู ซึง่ระยะเวลาในการเชา่เรอืมตีัง้แต ่

3 เดือน ถึง 5 ป ี หรืออาจมีระยะเวลายาวกว่านั้น ตามโอกาส นโยบายนี้ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนถึง

ไตรมาสสามป ี2551 หลงัจากชว่งเวลาดงักลา่ว ตลาดไดป้รบัตวัลดลงอยา่งรวดเรว็ทำใหไ้มส่ามารถตอ่สญัญาหรอืทำสญัญาใหเ้ชา่

เรอืใหมไ่ด ้ในระหวา่งป ี2553 บรษิทัฯ ไดท้ำสญัญาใหเ้ชา่เรอืระยะสัน้แก ่Charterer ทีม่สีญัญาเชา่เรอืสิน้สดุลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในช่วงครึ่งหลังป ี2553 ตลาดค่าระวางเรืออยู่ในช่วงอ่อนตัว และอัตราค่าระวางเรือมีแนวโน้มลดลงต่อไปในป ี2554 ซึ่งในภาวะ 	

แบบนี ้ บรษิทัฯ จงึทำสญัญาใหเ้ชา่เรอืระยะสัน้ตามอตัราคา่ระวางเรอืในตลาด แทนการทำสญัญาใหเ้ชา่เรอืระยะยาวในอตัราทีต่ำ่มาก		

อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้จากกลยุทธ์ในการทำสัญญาระยะยาวของบริษัทฯ กับผู้เช่าเรือที่มีฐานะมั่นคงที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ทำให้

สญัญาเชา่เรอืลว่งหนา้ของบรษิทัฯ ยงัคงดอียู ่ซึง่ไดแ้สดงตามรปูดา้นลา่งนี ้

 จำนวนวนัในการเดนิเรอืทัง้หมด (แสดงในรปูดา้นบน) มาจากจำนวนกองเรอืของบรษิทัฯ ทัง้สิน้ 21 ลำ ณ สิน้ป ี2553 ไมร่วม

เรอืทีจ่ะซือ้เขา้มาใหมแ่ตไ่ดร้วมการรบัเรอืทีส่ัง่ตอ่ใหมใ่นระหวา่งไตรมาส 4 ป ี2553 จำนวน 4 ลำ เรอืสัง่ตอ่ใหม ่จำนวน 18 ลำและ

เรอืสัง่ตอ่ใหมเ่พือ่ขนสง่ซเีมนตจ์ำนวน 3 ลำ ทีส่ัง่ตอ่ในระหวา่งป ี2550 – 2552 ไดน้ำมารวมในประมาณการนีต้ามกำหนดการรบั

เรอื  

	 โปรดอา่นคำอธบิายและการวเิคราะหล์กัษณะของตลาดประกอบไดท้ีร่ายงานจากคณะกรรมการบรษิทัทีแ่สดงในรายงานฉบบันี	้

CRS: Clarksons Research Studies 
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2.ภาพรวมอุตสาหกรรมทิศทางอุปสงค์อุปทานของโลกสำหรับเรืออเนกประสงค์ขนาด
เล็ก	(โปรดอ่านประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการบริษัทที่แสดงในรายงานฉบับนี้)

CRS: Clarksons Research Studies 

 จากกราฟขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่ อปุทานของเรอืใหมใ่นป ี2554 มมีากขึน้เลก็นอ้ยจากในอดตีทีผ่า่นมา และในอกี 3 ป ี ขา้ง

หนา้นี ้มเีรอืทีค่รบกำหนดสง่มอบประมาณรอ้ยละ 4 กวา่ๆ เมือ่เปรยีบเทยีบกบักองเรอืทีม่อียูใ่นปจัจบุนั ซึง่มเีรอืถงึรอ้ยละ 45.3 ที่

มอีายมุากกวา่ 27 ป ีดงันัน้ดเูหมอืนวา่อปุทานเรอืในกลุม่เรอืของบรษิทัฯ จะมภีาพเปน็ทีน่า่พอใจอยา่งยิง่  

 จากกราฟข้างต้นแสดงถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งป ี2546 ของกองเรือทั้งหมดในกลุ่มเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก 

อยา่งไรกด็ใีนระหวา่งป ี2547 กองเรอืโลกเพิม่สทุธจิำนวน 1 ลำ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2546 ในระหวา่งป ี2548 2549 2550 และ 

2551 กองเรอืโลกเพิม่ขึน้จำนวน 46 ลำ 9 ลำ 80 ลำ และ 55 ลำตามลำดบั โดยอตัราการปลดระวางเรอืคอ่ยๆ ลดลง เปน็ผลจาก

รายได้อัตราค่าระวางเรือในระหว่างป ี2547 - 2551 ได้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามตั้งแต่ไตรมาสสี่ป ี2551 

อัตราการปลดระวางเรือเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้ค่าระวางเรือในตลาดเรือลดลง อุปทานของเรือลดลง และจำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นใน

กองเรอืโลกในป ี2551 มเีพยีง 55 ลำเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจำนวนเรอืทีเ่พิม่ขึน้ในป ี2550 จำนวน 80 ลำ การปลดระวางเรอืยงัคง

ดำเนนิตอ่ไปในชว่งตน้ป ี2552 มผีลใหก้องเรอืโลก มจีำนวนเรอืลดลงสทุธ ิ93 ลำ ณ สิน้ป ี2552 อยา่งไรกด็ ีเนือ่งจากการฟืน้ตวั

ของตลาด โดยอตัราคา่ระวางเรอื ณ สิน้ป ี2552 สงูกวา่ในชว่งตน้ป ี2553 ทำใหอ้ตัราการปลดระวางเรอืลดลงอกีครัง้ และอปุทาน

เรอืใหมม่เีพิม่ขึน้ ทำใหก้องเรอืโลก ณ สิน้ป ี2553 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.79 ของกองเรอืโลก จาก วนัตน้ป ี 
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 จากกราฟขา้งตน้และคำอธบิายทีไ่ดก้ลา่วไวเ้กีย่วกบัอายขุองกองเรอื (โปรดดขูอ้ 1.2 ในเรือ่งลกัษณะการประกอบธรุกจิ และ

อตุสาหกรรมซึง่แสดงในรายงานประจำปนีี)้ แสดงใหเ้หน็วา่มากกวา่รอ้ยละ 50 ของเรอืในกลุม่เดยีวกบับรษิทัฯ จะมอีายเุกนิ 20 ป ี

เนื่องจากมีการปลดระวางเรือต่ำมากในช่วงที่ตลาดรุ่งเรืองจนกระทั่งถึงในระหว่างป ี2551 ส่งผลให้มีเรือเก่าคงเหลืออยู่ในการ

ดำเนนิธรุกจิ อตัราการปลดระวางเรอืในป ี2553 เริม่ลดลงจากป ี2552 จากการทีเ่จา้ของเรอืยงัคงบรหิารเรอืทีเ่กา่มาก โดยมหีลกั

ฐานว่าค่าเฉลี่ยอายุเรือสำหรับการปลดระวางในช่วงปีนี้ใกล้เคียง 30 ป ี แทนที่จะเป็น 27 ป ี ดังนั้นจากการคาดการณ์ว่าอัตราค่า

ระวางเรือจะอ่อนตัวลงอีก 2 ปีนั้น จะทำให้อัตราการปลดระวางเรือมีเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงถึงการปรับตัวของอุปสงค์และอุปทานให้

สมดลุสำหรบัเรอืขนาดแฮนดี ้ไซด ์(handysize) 

	 โปรดอา่นคำอธบิายและการวเิคราะหล์กัษณะของตลาดนี้	 ประกอบกบัรายงานจากคณะกรรมการบรษิทัทีแ่สดง	 ในรายงานประ

จำปนีี	้
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3.การซื้อและการขายเรือ
 3.1 สญัญาสัง่ตอ่เรอืใหม่ในปี2550และ2551จำนวน18ลำ
  เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2550 บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 12 ฉบบั กบั ABG Shipyard Limited 

(ABG หรอือูต่อ่เรอื) ประเทศอนิเดยี สำหรบัสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 12 ลำ ซึง่มขีนาดระวางบรรทกุ 32,000 เดตเวทตนั (ในความ

เป็นจริงสามารถบรรทุกได้ถึง 34,000 เดตเวทตัน ดังนั้นเรือกลุ่มนี้จะขอกล่าวต่อไปในรายงานฉบับนี ้ ในขนาดระวางบรรทุก 

34,000 เดตเวทตนัตอ่ลำ) เรอืแตล่ะลำเปน็เรอืสมยัใหม ่รปูทรงกลอ่ง ฝาระวางเปดิกวา้ง และมผีนงัดา้นขา้งเรอืสองชัน้ กองเรอืที่

สัง่ตอ่ใหมด่งักลา่วซึง่รวมถงึเครือ่งจกัรและอปุกรณจ์ะถกูสรา้งขึน้ภายใตข้อ้บงัคบัและกฎเกณฑข์อง Nippon Kaiji Kyokai (“NKK” 

หรอื “สมาคมจดัชัน้เรอื (Classification Society)”) ตอ่มาเมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2550 บรษิทัฯ ไดล้งนาม ในสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหม่

อีกจำนวน 3 ฉบับ กับ ABG Shipyard Limited ประเทศอินเดียสำหรับสั่งต่อเรือประเภทสินค้าแห้งเทกอง (ขนาดซุปราแมกซ์) 

จำนวน 3 ลำ มขีนาดระวาง 54,000 เดตเวทตนั ดงันัน้ในป ี2550 บรษิทัฯ สัง่ตอ่เรอืทัง้สิน้ 15 ลำ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ ตอ่มา

เมือ่วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2551 บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมอ่กีจำนวน 3 ฉบบั กบั ABG Shipyard Limited ประเทศ

อนิเดยี สำหรบัสัง่ตอ่เรอืประเภท สนิคา้แหง้เทกอง (ขนาดซปุราแมกซ)์ จำนวน 3 ลำ มขีนาดระวาง 54,000 เดตเวทตนั โดยเรอื

ขนาดซปุราแมกซแ์ตล่ะลำเปน็ เรอืสมยัใหมม่ผีนงัดา้นขา้งเรอืสองชัน้กองเรอืทีส่ัง่ตอ่ใหมด่งักลา่วซึง่รวมถงึเครือ่งจกัรและอปุกรณ์

จะถูกสร้างขึ้นภายใต้ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของ The American Bureau of Shipping (“ABS” หรือ “สมาคมจัดชั้นเรือ 

(Classification Society)”) โดยสมาคมจดัชัน้เรอืทีก่ลา่วมาขา้งตน้แตง่ตัง้ตวัแทนไปทำการตรวจสอบการตอ่เรอื ณ อูต่อ่เรอื การ

ตดัสนิใจในเรือ่งเกีย่วกบัมาตรฐานและคณุสมบตัขิองเรอืจะถกูกำหนดและรบัรองโดยสมาคมจดัชัน้เรอื อกีทัง้ บรษิทัฯ มพีนกังาน

ของบรษิทัฯ ไปตดิตาม ดแูลความคบืหนา้ของการตอ่เรอืตลอดเวลา  

  การส่งมอบเรือสั่งต่อใหม่ล่าช้า:

  บรษิทัฯ ไดร้บัแผนกำหนดวนัรบัเรอืฉบบัแกไ้ข สำหรบัเรอืขนสนิคา้แหง้เทกองทัง้หมด 18 ลำ (โดย 12 ลำเปน็เรอืขนาด 

แฮนดี้ ้ไซด ์(handysize) และอกี 6 ลำ เปน็เรอืขนาด ซปุราแมกซ ์(supramax)) จาก อูต่อ่เรอื ABG (“อูต่อ่เรอื”) ตามรายละเอยีด

ในตารางดา้นลา่งนี ้

ทัง้นี้อู้ต่อ่เรอืไดช้ีแ้จงเหตผุลหลกัทีส่ง่มอบเรอืชา้ สรปุไดด้งัตอ่ไปนี ้

  1. ความล่าช้าในการได้รับการอนุมัติตามกฎหมาย (โดยเฉพาะในเรื่องการได้รับอนุมัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม) เพื่อ

กอ่สรา้งอูต่อ่เรอืใหม ่

  2. ความลา่ชา้ในงานออกแบบเรอื เนือ่งจากเรอืจะถกูสรา้งเพือ่ใหร้องรบักฎระเบยีบใหมต่า่งๆ ทีม่ผีลบงัคบัใช ้หลงัจาก

ไดส้ัง่ตอ่เรอืไปแลว้หรอืยงัไมบ่งัคบัใชข้ณะนี ้แตค่าดวา่จะมผีลบงัคบัใชใ้นอนาคตอนัใกล ้

  3. สถติปิรมิาณนำ้ฝนและอทุกภยัทีเ่กดิขึน้ในป ี2553 ไดส้ง่ผลกระทบตอ่ตารางสง่มอบเรอื โดยเฉพาะ 2 - 3 ลำแรก 

  4. การลา่ชา้อนัเนือ่งมาจากการเสยีเวลาในการตรวจสอบตวัเรอืหมายเลข 329 (Hull No. 329) (เรอืลำแรก) โดยเรอืได้

รับความเสียหายจากการลื่นไถลของล้อเลื่อนมาจากด้านบน ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้้ได้ส่งผลต่อวันส่งมอบเรือของเรือขนาดแฮนดี ้ ไซด ์

(handysize) 2 - 3 ลำแรก รวมทัง้เรอืขนาดซปุราแมกซ ์(supramax) ลำแรก  

  ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาหารือกับอู่ต่อเรือ ถึงแนวทางแก้ไขการส่งมอบเรือหมายเลข 329, 330, 

331 และ 313 ลา่ชา้ และจะแจง้ขอ้มลูวนัรบัมอบเรอืทีถ่กูแกไ้ข และ/หรอื ขอ้สญัญาการสัง่ตอ่เรอืตา่งๆ ทีแ่กไ้ข เมือ่ไดข้อ้สรปุ 
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 งวดทีช่ำระ เหตกุารณส์ำคญั เรอืขนาดระวางบรรทกุ เรอืขนาดระวางบรรทกุ
   32,000เดตเวทตนั 54,000เดตเวทตนั

 งวดที ่1 ลงนามในสญัญา 5,999,999 7,599,999 

 งวดที ่2 ตดัแผน่เหลก็ชิน้แรก 5,999,999 7,599,999 

 งวดที ่3 เสรจ็สิน้การวางกระดกูงเูรอื (โครงเรอื) 5,999,999 7,600,000 

 งวดที ่4 ปลอ่ยเรอืลงนำ้ 6,000,000 7,600,000 

 งวดที ่5 สง่มอบเรอื 6,000,000 7,600,000 

	 รวม	 	 29,999,997	 37,999,998	

 รายละเอียดต้นทุนเรือ ตารางการจ่ายเงินงวดสำหรับเรือสั่งต่อใหม่จำนวน 18 ลำณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553มีดังนี้

 329 20 กรกฎาคม 2550 อยูร่ะหวา่งการเจรจา 32,000 29,999,997 5,999,999 *5,999,999 * 5,999,999 - 17,999,997 

 330 20 กรกฎาคม 2550 อยูร่ะหวา่งการเจรจา 32,000 29,999,997 5,999,999 - * 11,999,998 - 17,999,997 

 331 20 กรกฎาคม 2550 อยูร่ะหวา่งการเจรจา 32,000 29,999,997 5,999,999 - * 11,999,998 - 17,999,997 

 333 20 กรกฎาคม 2550 31 กรกฎาคม 2554 32,000 29,999,997 5,999,999 - * 11,999,998 - 17,999,997 

 334 20 กรกฎาคม 2550 30 พฤศจกิายน 2554 32,000 29,999,997 5,999,999 - * 5,999,999 - 11,999,998 

 335 20 กรกฎาคม 2550 31 มนีาคม 2555 32,000 29,999,997 5,999,999 - - * 5,999,999 11,999,998 

 336 20 กรกฎาคม 2550 31 กรกฎาคม 2555 32,000 29,999,997 5,999,999 - - - 5,999,999 

 337 20 กรกฎาคม 2550 30 กนัยายน 2555 32,000 29,999,997 5,999,999 - - - 5,999,999 

 338 20 กรกฎาคม 2550 31 ธนัวาคม 2555 32,000 29,999,997 5,999,999 - - - 5,999,999 

 339 20 กรกฎาคม 2550 31 มนีาคม 2556 32,000 29,999,997 5,999,999 - - - 5,999,999 

 340 20 กรกฎาคม 2550 30 มถินุายน 2556 32,000 29,999,997 5,999,999 - - - 5,999,999 

 342 20 กรกฎาคม 2550 30 กนัยายน 2556 32,000 29,999,997 5,999,999 - - - 5,999,999 

 313 14 กนัยายน 2550 อยูร่ะหวา่งการเจรจา 54,000 37,999,998 7,599,999 *7,599,999 * 7,600,000 - 22,799,998 

 315 14 กนัยายน 2550 30 พฤศจกิายน 2554 54,000 37,999,998 7,599,999 *7,599,999 - - 15,199,998 

 316 14 กนัยายน 2550 15 เมษายน 2555 54,000 37,999,998 7,599,999 - * 7,599,999 - 15,199,998 

 347 11 กมุภาพนัธ ์2551 31 สงิหาคม 2555 54,000 37,999,998 - 7,599,999 * 7,599,999 - 15,199,998 

 348 11 กมุภาพนัธ ์2551 15 มกราคม 2556 54,000 37,999,998 - 7,599,999 * 7,599,999 - 15,199,998 

 349 11 กมุภาพนัธ ์2551 31 พฤษภาคม 2556 54,000 37,999,998 - 7,599,999 * 7,599,999 - 15,199,998 

	 	 รวม	 	 708,000	 587,999,952	 94,799,985	 43,999,994	 85,999,988	 5,999,999	 230,799,966	

          จำนวนเงนิ

      จำนวนเงนิ จำนวนเงนิ จำนวนเงนิ จำนวนเงนิ ทีจ่า่ยไปแลว้

    ขนาด รวมจำนวนเงนิ ทีจ่า่ยในปี ทีจ่า่ยในปี ทีจ่า่ยในปี ทีจ่า่ยในปี ณ31ธนัวาคม

 เลขที่  วนัรบัมอบเรอื ระวาง ตามสญัญาฯ 2550 2551 2552 2553 2553

 เรอื วนัที่ในสญัญา (แก้ไขใหม)่ บรรทกุ (เหรยีญสหรฐั) (เหรยีญสหรฐั) (เหรยีญสหรฐั) (เหรยีญสหรฐั) (เหรยีญสหรฐั) (เหรยีญสหรฐั)

* จา่ยจากการเบกิถอนเงนิกูใ้นสญัญาสนิเชือ่มหีลกัประกนัสำหรบัการตอ่เรอืใหมน่ี ้

	 รายละเอียดแสดงเงินงวดที่จะต้องจ่ายตามขั้นความสำเร็จของงานสำหรับเรือขนาดระวางบรรทุก 32,000

เดตเวทตันและ54,000เดตเวทตันมีดังนี้

 การจา่ยเงนิในแตล่ะงวดดงักลา่วขา้งตน้ (ยกเวน้การจา่ยเงนิงวดสดุทา้ย) จะจา่ยเมือ่บรษิทัฯ ไดร้บัหนงัสอืคำ้ประกนัเงนิงวดที่

จะจา่ยจากธนาคารทีม่ชีือ่เสยีง เพือ่ประกนัวา่จะไดร้บัเงนิคนืถา้มคีวามผดิพลาดทีเ่กดิจากอูต่อ่เรอื 
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 3.2 สญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมเ่พือ่ขนสง่ซเีมนต์
  (ก) บันทึกความเข้าใจ(“MOU”)และสัญญาChartersกับบริษัทUltratechCementLimited

  บรษิทัฯ ไดล้งนามใน MOU เมือ่วนัที ่14 ตลุาคม 2552 และไดล้งนามในสญัญา Long Term Time Charter (“สญัญา 

Charters”) เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2552 กบับรษิทั Ultratech Cement Limited, Mumbai, ประเทศอนิเดยี (“Charterer”) สำหรบั

สญัญา Charters จำนวนทัง้สิน้ 4 ลำ (ทัง้นีเ้ปน็ทีแ่นน่อนแลว้จำนวน 3 ลำ สว่นอกี 1 ลำนัน้ Charterer จะพจิารณาทีจ่ะรบับรกิาร

เพิม่เตมิซึง่จะไดร้บัการยนืยนักอ่นวนัที ่30 เมษายน 2554) โดยเรอืทัง้ 4 ลำเปน็เรอืทีส่ัง่ตอ่ขึน้ใหมเ่พือ่ขนสง่ซเีมนต ์(“เรอื”) ซึง่

สญัญา Charters ดงักลา่วมรีายละเอยีดทีส่ำคญัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

	 	 ตารางการส่งมอบเรือ:

  เรอืลำที ่ 1  - กำหนดสง่มอบระหวา่ง 30 กรกฎาคม 2554 ถงึ 15 สงิหาคม 2554 

  เรอืลำที ่ 2  - กำหนดสง่มอบระหวา่ง 1 พฤศจกิายน 2555 ถงึ 31 มกราคม 2556 

  เรอืลำที ่ 3 - กำหนดสง่มอบระหวา่ง 1 พฤศจกิายน 2556 ถงึ 31 มกราคม 2557 

  เรอืลำที ่ 4 (กรณทีี ่Charterer แจง้ความประสงคจ์ะใชบ้รกิารเรอืเพิม่) - กำหนดสง่มอบระหวา่ง 1 กมุภาพนัธ ์2557 

ถงึ 30 เมษายน 2557  

	 	 สรุปสาระสำคัญเนื้อหาของสัญญาCharters

  บรษิทัฯ หรอื ตวัแทนของบรษิทัฯ (“เจา้ของเรอื”) เปน็ผูม้กีรรมสทิธิใ์นเรอืและจะดำเนนิการใหเ้รอืบรกิารแก ่Charterer 

จำนวนทัง้สิน้ 3 ลำ และอาจเพิม่อกี 1 ลำ (ซึง่ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของ Charterer โดย Charterer จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี ่	

จะใชบ้รกิารเพิม่เตมิ ภายในวนัที ่30 เมษายน 2554) โดยมกีำหนดระยะเวลา 15 ป ีซึง่ Charterer สามารถตอ่สญัญา Charters 	

ดงักลา่วนีไ้ดอ้กีครัง้ละ 5 ป ีเปน็จำนวน 2 ครัง้ (ซึง่จะมรีะยะเวลารวมทัง้สิน้ 15+5+5 = 25 ป)ี สำหรบัเรอืแตล่ะลำ 

	 	 เรือ

  เปน็เรอืทีส่ัง่ตอ่ขึน้ใหมเ่พือ่การขนสง่ซเีมนต ์โดยสัง่ตอ่ขึน้ตามลกัษณะทีไ่ดต้กลงไวก้บั Charterer โดยเฉพาะ  

	 	 อัตราค่าบริการเรือ(“CharterRate”)

  Charter Rate สำหรบัระยะเวลา 15 ปแีรก เทา่กบั 15,000 เหรยีญดอลลารส์หรฐัอเมรกิาตอ่วนัตอ่ลำเรอื หลงัจากนัน้ 

ในกรณทีี ่Charterer เลอืกตอ่สญัญาไปอกี 5 ป ีCharter Rate จะลดลงจำนวน 2,000 เหรยีญดอลลารส์หรฐัอเมรกิาตอ่วนัตอ่ 	

ลำเรอื กลา่วคอื Charter Rate ในปทีี ่16 ถงึ ปทีี ่20 จะเปน็ 13,000 เหรยีญดอลลารส์หรฐัตอ่วนัตอ่ลำเรอื และถา้ Charterer 

เลอืกตอ่สญัญาไปอกี 5 ป ีCharter Rate ในปทีี ่21 ถงึ ปทีี ่25 จะเปน็ 11,000 เหรยีญดอลลารส์หรฐัตอ่วนัตอ่ลำเรอื 

  อย่างไรก็ตาม หาก Charterer ต้องการให้เรือจดทะเบียนในประเทศอินเดีย (ถือธงประเทศอินเดีย) เจ้าของเรือจะ 	

รับดำเนินการให ้ โดย Charter Rate จะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันต่อลำเรือ สำหรับแต่ละช่วงเวลา 	

ดงันัน้ Charter Rate ในกรณนีีจ้ะเทา่กบั 17,000 เหรยีญดอลลารส์หรฐัตอ่วนัตอ่ลำเรอื สำหรบัระยะเวลา 15 ปแีรก และจะลดลง 

2,000 เหรยีญดอลลารส์หรฐัอเมรกิาตอ่วนัตอ่ลำเรอื สำหรบัแตล่ะครัง้ของการตอ่สญัญาครัง้ละ 5 ป ี 

	 	 ค่าปรับ		

  กรณทีีเ่จา้ของเรอืไมส่ามารถสง่มอบเรอืให ้Charterer ไดภ้ายในระยะเวลาตามตารางการสง่มอบเรอืขา้งตน้ เจา้ของเรอื

จะตอ้งชำระคา่ปรบัจำนวน 4,250 เหรยีญดอลลารส์หรฐัอเมรกิาตอ่ลำเรอืตอ่วนัทีไ่ดส้ง่มอบลา่ชา้ 

	 	 (ข) ร่วมทุนกับบริษัท VaradaMarine Pte Ltd. (เดิมชื่อ “บริษัท PFS Shipping (Singapore) Pte.

Limited”)(บริษัทในกลุ่มบริษัทABG)

  บรษิทัฯ ลงนามในสญัญารว่มทนุ (Joint Venture Agreement) กบับรษิทั Varada Marine Pte Ltd. (“Varada”) ซึง่

เปน็บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสงิคโปรแ์ละถอืหุน้ทัง้หมดโดยบรษิทั PFS Shipping (India) Ltd. ซึง่เปน็บรษิทั

ในกลุม่บรษิทั ABG ประเทศอนิเดยี โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปฏบิตัติาม MOU และสญัญา Charters รวมทัง้เพือ่ประโยชนใ์นการ

ดำเนนิธรุกจิทีค่ลา้ยคลงึกนัอืน่ๆ ทีม่ลีกัษณะการเปน็เจา้ของและบรหิารจดัการเรอืเพือ่ขนสง่ซเีมนตใ์นประเทศอนิเดยีโดยลงทนุใน

สดัสว่นทีเ่ทา่กนั  
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  วัตถุประสงค์ของสัญญาร่วมทุน

  บรษิทัฯ และกลุม่บรษิทั ABG (โดยผา่น Varada) ไดล้งนามในสญัญารว่มทนุ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปฏบิตัติาม MOU 

และสัญญา Charters รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่มีลักษณะการเป็นเจ้าของและบริหารจัดการ

เรอืเพือ่ขนสง่ซเีมนตใ์นประเทศอนิเดยี โดยคาดวา่ความแขง็แกรง่และชือ่เสยีงของกลุม่บรษิทั ABG ในประเทศอนิเดยี จะชว่ยให้

บรษิทัฯ สามารถดำเนนิธรุกจิกบัผูผ้ลติซเีมนตร์ายอืน่ๆ ในประเทศอนิเดยีไดใ้นอนาคต นอกจากนี ้ กลุม่บรษิทั ABG ยงันา่จะเปน็

ชอ่งทางใหบ้รษิทัฯ สามารถตดิตอ่กบัอูต่อ่เรอืทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศอนิเดยี (กลา่วคอื บรษิทั ABG Shipyard Limited ประเทศ

อนิเดยี (“ABG”) ซึง่เปน็บรษิทัในกลุม่บรษิทั ABG) เพือ่ตอ่เรอืทีม่ลีกัษณะเฉพาะ (เรอืเพือ่ขนสง่ซเีมนต)์ ตามสญัญา Charters ทีม่ี

อยูห่รอืทีจ่ะทำขึน้ในอนาคตได ้

  สาระสำคัญของเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน

	 	 u บริษัทฯ และ Varada จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะขึ้นในประเทศสิงคโปร ์ ภายใต้ชื่อ 

“Associated Bulk Carriers Pte. Ltd.” (“บรษิทัรว่มทนุ”) ในสดัสว่นการลงทนุทีเ่ทา่กนั  

	 	 u บรษิทัรว่มทนุจะเขา้เปน็คูส่ญัญาใน MOU แทนบรษิทัฯ ดงันัน้สญัญาใหเ้ชา่เรอืของบรษิทัฯ ตามขอ้ตกลงใน MOU 

ไดถ้กูโอนใหบ้รษิทัยอ่ยผูเ้ปน็เจา้ของเรอืซึง่เปน็บรษิทัรว่มทนุ  

	 	 u บริษัทร่วมทุนจะเป็นผู้สั่งต่อเรือจาก ABG ในราคาประมาณ 28.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลำเรือ ในการนี้

บริษัทร่วมทุนและ ABG จะลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงตามมาตรฐาน และประเพณี

ปฏบิตัโิดยทัว่ไปของสญัญาตอ่เรอืในลกัษณะนี ้(รายละเอยีดไดอ้ธบิายไวใ้น หวัขอ้(ค) ดา้นลา่งนี)้ 

	 	 u บรษิทัรว่มทนุจะจดัตัง้บรษิทัยอ่ยทีม่วีตัถปุระสงคเ์ปน็การเฉพาะในประเทศสงิคโปร ์(“SPV”) เพือ่เปน็เจา้ของและ

บรหิารจดัการเรอืแตล่ะลำ โดยแตล่ะ SPV จะเปน็เจา้ของเรอืภายใตส้ญัญา Charters ตัง้แตข่ณะรบัเรอืและตลอด

ระยะเวลาทีป่ฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ตกลงในสญัญา Charters (รายละเอยีดไดอ้ธบิายไวใ้น หวัขอ้(ค) ดา้นลา่งนี)้ 

	 	 u บรษิทัฯ จะเปน็ผูร้บัผดิชอบในการบรหิารจดัการและการดำเนนิธรุกจิทัง้หมดของบรษิทัรว่มทนุ SPV และเรอืทกุลำ 

	 	 u ในกรณทีี ่Charterer ไมใ่ชส้ทิธขิอขยายระยะเวลาการเชา่เหมาลำภายใตเ้งือ่นไขในบนัทกึความเขา้ใจและ/หรอืตาม

สญัญา Charters Varada (หรอืตวัแทน) จะเชา่เหมาลำเรอืตา่งๆ ดงักลา่วในอตัรา Charter Rate ทีล่ดลงจำนวน 

2,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลำต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าอัตราที ่Charterer จะเป็นผู้จ่ายหาก Charterer ตกลงต่อ

สญัญา Charters นอกจากนี ้ในกรณทีี ่Charterer ไมใ่ชส้ทิธขิอขยายระยะเวลาการเชา่เหมาลำ Varada มสีทิธซิือ้

เรอื (ลำหนึง่หรอืหลายลำ) ในราคาตามมลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัในอนาคต โดยคำนวณจาก 

Charter Rate ทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 

	 	 u บรษิทัฯ คาดวา่ แหลง่เงนิทนุทีจ่ะใชใ้นการสัง่ตอ่เรอืจะมาจากเงนิกูย้มืจากธนาคารเปน็หลกั โดยสว่นทีเ่หลอืจะ 

ไดร้บัการสนบัสนนุจากบรษิทัฯ และ Varada ในจำนวนทีเ่ทา่ๆ กนั 

	 	 u บริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการเรือจากบริษัทร่วมทุน (หรือ 

SPV ซึ่งเป็นเจ้าของเรือ) ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงจากการ

บรหิารจดัการดงักลา่ว นอกจากนี ้ บรษิทัฯ หรอืตวัแทนของบรษิทัฯ ยงัมสีทิธเิรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมการควบคมุ

ดแูลการตอ่เรอืตลอดระยะเวลาการตอ่เรอืตามอตัราทีก่ำหนดไวใ้นสญัญารว่มทนุดว้ย 

  (ค)การลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือ3ฉบับเพื่อสั่งต่อเรือสำหรับขนส่งซีเมนต์จำนวน3ลำ

  เพือ่ปฏบิตัติาม MOU และ สญัญา Charter ทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารลงนามแลว้ ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวแ้ลว้ในหวัขอ้ที ่3.2 (ก) 

และ (ข) บรษิทัฯไดจ้ดัตัง้บรษิทัยอ่ยทีม่วีตัถปุระสงคเ์ฉพาะ (“บรษิทัยอ่ย SPV”) ของบรษิทั Associated Bulk Carriers Pte.Ltd ซึง่

เปน็บรษิทัรว่มทนุ ระหวา่ง บรษิทัฯ กบั Varada Marine Pte. Ltd (มสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 50:50) จำนวน 3 บรษิทั ไดแ้ก ่

บรษิทั ABC One Pte.Ltd. บรษิทั ABC Two Pte.Ltd. และบรษิทั ABC Three Pte. Ltd. โดยทัง้ 3 บรษิทัไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่

เรอื เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2553 สำหรบัขนสง่ซเีมนต ์(“เรอื”) กบับรษิทั ABG Shipyard Limited ประทศอนิเดยี (“อูต่อ่เรอื”)  
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	 378 22 เมษายน 2553 30 กรกฎาคม 2554 22,000 28,500,000 11,400,000 11,400,000 

 379 22 เมษายน 2553 1 พฤศจกิายน 2555 22,000 28,500,000 5,700,000 5,700,000 

 380 22 เมษายน 2553 1 พฤศจกิายน 2556 22,000 28,500,000 5,700,000 5,700,000 

	 	 	 รวม	 66,000	 85,500,000	 22,800,000	 22,800,000	

        รวมจำนวนเงนิ
       จำนวนเงนิ ทีจ่า่ยไปแลว้
     ขนาด จำนวนเงนิ ทีจ่า่ยในปี ณ31ธนัวาคม
 เลขที่   วนัรบัมอบเรอื ระวาง ตามสญัญาฯ 2553 2553
 เรอื วนัที่ในสญัญา  โดยประมาณ บรรทกุ (เหรยีญสหรฐั) (เหรยีญสหรฐั) (เหรยีญสหรฐั)

 บรษิทัยอ่ย SPV แตล่ะบรษิทัไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่เรอืแตล่ะฉบบักบัอูต่อ่เรอื เพือ่สัง่ตอ่เรอืในราคาลำละ 28.5 ลา้นเหรยีญ

สหรัฐอเมริกา (“ราคาของสัญญาสั่งต่อเรือ”) รวมราคาของสัญญาสั่งต่อเรือขนส่งซีเมนต์ทั้ง 3 ฉบับ เท่ากับ 85.5 ล้านเหรียญ

สหรฐัอเมรกิา และเนือ่งจากบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 50 ในบรษิทัยอ่ย SPV (ผา่นบรษิทัรว่มทนุ ABC) ดงันัน้ สว่นทีเ่ปน็ของบรษิทัฯ 

ในรายการดงักลา่วจงึเทา่กบัรอ้ยละ 50 ของมลูคา่รวมของราคาของสญัญาสัง่ตอ่เรอื หรอืคดิเปน็ 42.75 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  

สำหรบัราคาของสญัญาสัง่ตอ่เรอืแตล่ะฉบบั จะถกูแบง่ชำระออกเปน็งวดๆ ดงันี ้

  สาระสำคัญของเงื่อนไขในแต่ละสัญญามีดังต่อไปนี้

	  1 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ

เรอืแตล่ะลำเปน็เรอืขนสง่ซเีมนต ์มขีนาดระวางบรรทกุ 20,000 เดทเวทตนั ตดิตัง้อปุกรณเ์ฉพาะสำหรบัขนถา่ยซเีมนต ์โดยเรอืทัง้ 

3 ลำ จะจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปรแ์ละถอืธงสงิคโปร ์

	 	 2 รายละเอยีดตน้ทนุเรอืตารางการจา่ยเงนิงวดและประมาณวนัทีเ่รอืเสรจ็ณ31ธนัวาคม2553มดีงันี้

 งวดทีช่ำระ เหตกุารณส์ำคญั เรอืขนาดระวางบรรทกุ22,000เดตเวทตนั

 งวดที ่1 ลงนามในสญัญา 5,700,000 

 งวดที ่2 ตดัแผน่เหลก็ชิน้แรก 5,700,000 

 งวดที ่3 เสรจ็สิน้การวางกระดกูงเูรอื (โครงเรอื) 5,700,000 

 งวดที ่4 ปลอ่ยเรอืลงนำ้ 5,700,000 

 งวดที ่5 สง่มอบเรอื 5,700,000 

	 รวม	 28,500,000	

	 3.3 การได้มาของสัญญาสั่งต่อเรือใหม่4ฉบับเพื่อสั่งต่อเรือซุปราแมกซ์4ลำ(ขนาด57,000
เดดเวทตันต่อลำ)โดยการซื้อ4บริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ(SPCs):
 เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามแผนการลดอายกุองเรอื บรษิทัฯ ไดซ้ือ้สญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 4 สญัญา สำหรบัเรอืขนาดซปุราแมกซ ์

จำนวน 4 ลำ โดยการซือ้ 4 บรษิทัทีจ่ดัตัง้เพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ (สงิคโปร)์ จำกดั (บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ) ไดล้งนามในสญัญา เมือ่วนัที ่10 ธนัวาคม 2553 กบับรษิทั 

Oswal Shipping Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์(“ผูข้าย”) ซึง่เปน็เจา้ของบรษิทัทีจ่ดัตัง้เพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ (Single Purpose 

Companies(“SPC”)) เพือ่ซือ้หุน้ทีอ่อกและชำระแลว้ทัง้หมด (1 ดอลลารส์งิคโปร ์ สำหรบัแตล่ะบรษิทั) ของบรษิทั OSW6 Pte. 

Ltd., OSW7 Pte. Ltd., OSW8 Pte. Ltd. และ OSW9 Pte. Ltd. โดยแตล่ะบรษิทั SPC มสีญัญาสัง่ตอ่เรอืแตล่ะลำทีไ่ดท้ำไว ้กบั 

Wuhan Guoyu Logistics Group Co., Ltd. และ Yangzhou Guoyu Shipbuilding Co., Ltd. (รวมกนัเรยีกวา่ “อูต่อ่เรอื”) สำหรบั

เรอืขนาด ซปุราแมกซ ์(57,000 เดตเวทตนั) รายละเอยีดของรายการ มดีงัตอ่ไปนี ้
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	 	 1 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ:

  ก การเข้าซื้อหุ้นใน 4 บริษัท SPCs : แต่ละบริษัท SPC มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วเท่ากับ 	

1 ดอลลารส์งิคโปร ์แบง่ออกเปน็ 1 หุน้สามญัโดยมมีลูคา่ทีต่ราไวเ้ทา่กบั 1 ดอลลารส์งิคโปร ์

   บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาเพือ่ซือ้หุน้ทีอ่อกและชำระแลว้ทัง้หมดของ 4 บรษิทั SPCs จากผูข้าย บรษิทัฯ จงึเปน็

เจา้ของ 4 บรษิทั SPCs ซึง่ไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหม ่4 สญัญา เพือ่ตอ่เรอืซปุราแมกซ ์4 ลำในประเทศจนี ซึง่บรษิทัฯ ได้

ชำระราคาซือ้หุน้เปน็จำนวน 6.8 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั สำหรบัรายการดงักลา่ว  

  ข สญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 4 สญัญา สำหรบัเรอืขนาดซปุราแมกซ ์ จำนวน 4 ลำ แตล่ะลำมขีนาดระวาง 57,000 

เดตเวทตนั 

	 	 2 รายละเอียดต้นทุนเรือตารางการจ่ายเงินงวดและประมาณวันที่เรือเสร็จณวันที่31ธันวาคม2553

มีดังนี้

 งวดทีช่ำระ เหตกุารณ์ เรอืขนาดระวางบรรทกุ57,000เดตเวทตนั

 งวดที ่1 ลงนามในสญัญา 4,900,000 

 งวดที ่2 ตดัแผน่เหลก็ชิน้แรก 4,900,000 

 งวดที ่3 เสรจ็สิน้การวางกระดกูงเูรอื (โครงเรอื) 4,900,000 

 งวดที ่4 ปลอ่ยเรอืลงนำ้ 4,900,000 

 งวดที ่5 สง่มอบเรอื 4,900,000 

	 รวม	 24,500,000	

  ในป ี2553 บริษัทฯ ชำระเงินงวดของการสั่งต่อเรือและค่าซื้อหุ้นด้วยเงินสดที่มีอยู ่ และบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดหาวงเงิน 	

สนิเชือ่ใดๆ สำหรบัรายการนี ้

	 	 3 รายละเอียดแสดงเงินงวดที่จะต้องจ่ายตามขั้นความสำเร็จของงาน

 GY807 10 ธนัวาคม 2553 กอ่น หรอื ณ วนัที ่15 มนีาคม 2555 57,000 24,500,000 9,800,000 9,800,000 

 GY808 10 ธนัวาคม 2553 กอ่น หรอื ณ วนัที ่15 พฤษภาคม 2555 57,000 24,500,000 9,800,000 9,800,000 

 GY809 10 ธนัวาคม 2553 กอ่น หรอื ณ วนัที ่15 มถินุายน 2555 57,000 24,500,000 4,900,000 4,900,000 

 GY810 10 ธนัวาคม 2553 กอ่น หรอื ณ วนัที ่15 สงิหาคม 2555 57,000 24,500,000 4,900,000 4,900,000 

	 รวม	 	 	 228,000	 98,000,000	 29,400,000	 29,400,000	

       รวมจำนวนเงนิ
      จำนวนเงนิ ทีจ่า่ยไปแลว้
    ขนาด จำนวนเงนิ ทีจ่า่ยในปี ณ31ธนัวาคม
 เลขที่  วนัรบัมอบเรอื ระวาง ตามสญัญาฯ 2553 2553
 เรอื วนัที่ในสญัญา โดยประมาณ บรรทกุ(เหรยีญสหรฐั)(เหรยีญสหรฐั) (เหรยีญสหรฐั)

 การจ่ายเงินงวดในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการจ่ายเงินงวดครั้งสุดท้าย) จะจ่ายเมื่อได้รับหนังสือสัญญาค้ำประกันการคืนเงินจาก

ธนาคารทีม่ชีือ่เสยีง ในจำนวนเงนิทีเ่ทา่กบัเงนิทีไ่ดจ้า่ยไปเพือ่เปน็การประกนัการคนืเงนิงวดในกรณทีีม่กีารสง่มอบเรอืลา่ชา้ 

 3.4 การขายเรือเก่า:
 เรอืเดนิทะเลมอีายกุารใชง้านจำกดั และเมือ่เรอืมอีายมุาก เรอืเหลา่นีต้อ้งถกูปลดระวางหรอืขายออกไป ซึง่บรษิทัฯ ไดข้ายและ

สง่มอบเรอืไปจำนวน 4 ลำ แกผู่ซ้ือ้ในป ี2553 และอกีจำนวน 1 ลำซึง่ขายในป ี2552 ไดส้ง่มอบในไตรมาสหนึง่ ป ี2553  

รายละเอยีดของเรอืจำนวน 5 ลำ ทีส่ง่มอบใหก้บัผูซ้ือ้: 
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 1 5 ธ.ค. 2552 7 ม.ค. 2553 กฤตกิา นาร ี 2525 34,072 144.35 92.94 4.35 2.99 

 2 15 ม.ค. 2553 28 ม.ค. 2553 นชัชา นาร ี 2527 23,593 155.96 103.12 4.70 2.87 

 3 20 ม.ค. 2553 5 ก.พ. 2553 นยันา นาร ี 2528 23,846 136.90 35.51 4.15 1.52 

 4 4 ก.พ. 2553 2 ม.ีค. 2553 นรีะ นาร ี 2529 25,309 208.06 94.89 6.29 3.39 

 5 3 ก.พ. 2553 22 เม.ย. 2553 นภิา นาร ี 2527 33,024 194.76 63.97 6.00 2.60 

	 	 	 รวม	 	 	 139,844	 840.03	 390.43	 25.49	 13.38	

          กำไรจาก

        กำไรจาก ราคาขาย การขายเรอื

 ลำดบั    ปทีีส่รา้ง ขนาดระวาง ราคาขาย การขายเรอื (ลา้นเหรยีญ (ลา้นเหรยีญ

 ที่ วนัที่ในสญัญา วนัทีส่ง่มอบเรอื ชือ่เรอื พ.ศ. บรรทกุ (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) สหรฐั) สหรฐั)

 3.5 แผนการปรับปรุงกองเรือสำหรับอนาคต:
 บริษัทฯ วางแผนระยะสั้น/ระยะกลางสำหรับการซื้อเรือมือสอง หรือจัดหาสัญญาสำหรับเรือสั่งต่อใหม ่ และบริษัทฯ ยังคงรอ

โอกาสสำหรบัการจดัหาเรอืทีใ่หม ่และมรีาคาทีเ่หมาะสม 

4.คำนยิาม
 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินในรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหารนี ้ ได้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมของ 	

บริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีไทยที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และงบการเงินแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐ คำนิยาม

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัคำทางการเงนิและการดำเนนิงาน ดงันี ้

	 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืเฉลีย่แสดงเปน็เงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา(Opex) - คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืเฉลีย่ตอ่

วันต่อลำ คำนวณโดยถือว่าม ี365 วันทำการในรอบป ี ซึ่งไม่รวมค่าเสื่อมราคาแต่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ 	

ตัดบัญชีตามนโยบายทางการบัญช ี(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.7) ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของ 	

ค่าเสื่อมราคาในงบการเงินของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเป็นต้นทุนที่ต้องเกิดขึ้น ได้แก ่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือ 	

คา่ซอ่มแซม คา่ประกนัภยั คา่นำ้มนั ตน้ทนุการจดัการ และคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอืตดับญัช ี

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอื- คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืในงบการเงนิหมายถงึ ตน้ทนุในการเดนิเรอืซึง่ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการ

ซอ่มแซมและสำรวจเรอืตดับญัช ี

 คา่ใชจ้า่ยรายเทีย่วการเดนิเรอื - คา่ใชจ้า่ยรายเทีย่วการเดนิเรอื หมายถงึ คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการเดนิเรอืใน

เทีย่วนัน้ๆ ไดแ้ก ่ คา่นำ้มนั และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่า่เรอืซึง่รวมถงึคา่ธรรมเนยีมทา่เรอื คา่ขนถา่ยสนิคา้ขึน้ลงเรอื คา่ธรรมเนยีม

การผ่านคลอง ค่าธรรมเนียมตัวแทนเรือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือ ค่าใช้จ่ายรายเที่ยวการเดินเรือแบบเป็นระยะเวลา 

(Time Charter) ลกูคา้ (ผูเ้ชา่เรอื) เปน็ผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ยรายเทีย่วการเดนิเรอืทีเ่กดิขึน้ และคา่ใชจ้า่ยรายเทีย่วการเดนิเรอืเปน็ราย

เทีย่ว (Voyage Charter) บรษิทัฯ เปน็ผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด อยา่งไรกด็ ีเมือ่บรษิทัฯ จะรวมคา่ใชจ้า่ยรายเทีย่วทีอ่าจ

เกิดขึ้นนั้นในค่าระวางเรือที่บริษัทฯ จะคิดกับลูกค้า ทำให้อัตราค่าระวางเรือที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นในการเช่าแบบเป็นรายเที่ยวใกล้

เคยีงกบัการเชา่แบบเปน็ระยะเวลา 

 ตน้ทนุจากการเดนิเรอืรวม- ตน้ทนุจากการเดนิเรอืรวมในงบการเงนิหมายถงึ ผลรวมของคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืและ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืเปน็รายเทีย่ว 

 รายได้จากการเดินเรือเฉลี่ยแสดงเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวันต่อลำ (TC Rate) - ค่าเช่า 	

คา่ระวางเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำโดยถอืวา่ม ี350 วนัในรอบป ี อตัราคา่เชา่คา่ระวางเฉลีย่ตอ่ลำคำนวณจากการนำรายไดส้ทุธจิากการ

เดนิเรอืหารดว้ยจำนวนวนัทีใ่ชใ้นการเดนิเรอืเทา่กบั 350 วนัและจำนวนเรอื 

 รายได้จากการเดินเรือ - รายได้จากการเดินเรือหมายถึง รายได้ค่าเช่าเรือและรายได้ค่าระวางเรือที่ได้รับ ในอีก 	

ความหมายหนึง่คอืรายไดท้ัง้หมดทีเ่กดิจากการใหเ้ชา่เรอืแบบเปน็ระยะเวลาและการใหเ้ชา่เรอืแบบเปน็รายเทีย่ว 

 รายได้จากการเดินเรือสุทธิ - รายได้จากการเดินเรือสุทธิหมายถึง รายได้จากการเดินเรือหักด้วยค่าใช้จ่ายรายเที่ยว

การเดนิเรอื 
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 คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอื - บรษิทัฯ ตอ้งนำเรอืเขา้อูเ่รอืแหง้เพือ่ตรวจเชค็ ซอ่มแซมและบำรงุรกัษา 

และการปรับปรุงอื่นๆ ตามกำหนดเวลาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม โดยปกติ

บริษัทฯ จะนำเรือเข้าอู่แห้งเพื่อตรวจเช็คทุกๆ สองปีครึ่งและห้าปีสำหรับการสำรวจเรือขั้นต้นและสำรวจเรือพิเศษตามลำดับ 

บรษิทัฯ บนัทกึตน้ทนุทีเ่กดิขึน้เปน็คา่ใชจ้า่ยรอตดับญัช ี และตดัจำหนา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมเรอืตดับญัช ี(Dry-Docking 

Cost) ภายในระยะเวลาสองปจีากการสำรวจเรอืขัน้ตน้ และเปน็คา่ใชจ้า่ยในการสำรวจเรอืตดับญัชภีายในระยะเวลาสีป่สีำหรบัคา่ใช้

จา่ยในการสำรวจเรอืพเิศษ จำนวนเงนิทีต่ดับญัชขีองคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซม และสำรวจเรอืรวมอยูใ่นคา่เสือ่มราคา แตไ่มไ่ดร้วม

อยูใ่นตน้ทนุการเดนิเรอืทีแ่สดงในงบการเงนิ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดร้วมคา่ซอ่มแซมและสำรวจเรอืตดับญัช ีในการคำนวณคา่ใช้

จา่ยในการเดนิเรอืเฉลีย่ (Opex) เพือ่เปน็การครบถว้นสำหรบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอื 

 ค่าเสื่อมราคา - ส่วนประกอบหลักในรายการค่าเสื่อมราคาในงบการเงิน ได้แก ่ ค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากเรือ ซึ่งรวมถึง

ตน้ทนุคา่ซอ่มแซมและสำรวจเรอืตดับญัชดีงัทีอ่ธบิายไวแ้ลว้ขา้งตน้  

 วนัหยดุการเดนิเรอื- วนัหยดุการเดนิเรอืหมายถงึ วนัทีไ่มม่กีารเดนิเรอื เนือ่งจากเหตผุลทางดา้นเทคนคิ และอาจหมาย

ถงึเรอือยูใ่นระหวา่งการซอ่มแซมเรอืทีอู่แ่หง้ หรอืทีก่ลางทะเล หรอืทีท่า่เรอื หรอืในกรณเีรอืเสยี 

 กำไรขัน้ตน้- หมายถงึรายไดจ้ากการเดนิเรอืหกัดว้ยตน้ทนุจากการเดนิเรอื 

 อตัรากำไรขัน้ตน้- เกดิจากกำไรขัน้ตน้หารดว้ยรายไดจ้ากการเดนิเรอื แสดงคา่เปน็รอ้ยละ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ค่าใช้จ่ายในการบริหารหมายถึง เงินเดือนสำหรับพนักงานสำนักงาน ค่าเช่าสำนักงาน ค่า

ธรรมเนยีมวชิาชพี และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงาน คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารยงัรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัพนกังาน

ทางด้านเทคนิคที่ทำหน้าที่จัดการเดินเรือด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลำเรือ (Opex) 

บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารคอื คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ ไปรวมคำนวณในคา่ใชจ้า่ย

ในการเดนิเรอื 

5.รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอื
 ในระหวา่งป ี2553 รายไดจ้ากการเดนิเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำอยูท่ี ่12,304 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา ขณะทีค่า่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอื

เฉลีย่อยูท่ี ่4,725 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา  

 ตลาดคา่ระวางเรอืมกีารปรบัตวัขึน้ในชว่งตน้ป ี2553 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1 ของป ี2552 หลงัจากนัน้ตลาดคา่ระวาง

เรอืมแีนวโนม้ปรบัตวัลดลงโดยเฉพาะในไตรมาส 4 ป2ี553 ตลาดคา่ระวางเรอืยงัคงลดลงอยา่งตอ่เนือ่งจนถงึวนันี ้(เดอืนมกราคม 

2554) ดัชนีค่าระวางเรือเฉลี่ยสำหรับป ี2553 เท่ากับ 2,758 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีค่าระวางเรือเฉลี่ยในระหว่างป ี2552 
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เทา่กบั 2,617 จดุ อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ ไดค้า่ระวางเรอืตอ่วนัตอ่ลำเฉลีย่ที ่12,304 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา ซึง่ลดลงรอ้ยละ 9 เมือ่

เปรยีบเทยีบกบัป ี2552 เนือ่งจากสญัญาใหเ้ชา่เรอืระยะยาวทีท่ำไวส้ำหรบับางลำไดส้ิน้สดุลงในระหวา่งป ี2553 จงึไดท้ำสญัญาเชา่

เรอืใหมใ่นอตัรา ณ ปจัจบุนัซึง่เปน็อตัราทีต่ำ่กวา่สญัญาใหเ้ชา่เรอืระยะยาวทีเ่คยลงนามไวก้อ่นป ี2552 

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำของบรษิทัฯ ลดลงจาก 5,040 เหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2552 เปน็ 4,725 เหรยีญ

สหรฐัอเมรกิาในป ี2553 ซึง่ตำ่กวา่คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม (คำนวณโดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอื) รายละเอยีด

ตามตารางขา้งลา่งนี ้

 ตารางการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลำของบริษัทฯ กับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (จัดทำโดย

MooreStephens&Co.)

  คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม บรษิทัฯ บรษิทัฯ

 สำหรบัปี 2552 2552 2553

 รายการ เหรยีญสหรฐั(ตอ่วนั) เหรยีญสหรฐั(ตอ่วนั) เหรยีญสหรฐั(ตอ่วนั)

 คา่จา้งลกูเรอื 1,843 1,709 1,760 

 คา่เสบยีงคลงั 160 179 162 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัลกูเรอื 277 229 224 

	 รวมคา่ใชจ้า่ยลกูเรอื	 2,280	 2,117	 2,145	

 คา่นำ้มนัหลอ่ลืน่ 359 304 257 

 คา่พสัดภุณัฑอ์ืน่ๆ 310 196 196 

	 รวมคา่นำ้มนัหลอ่ลืน่และคา่พสัดภุณัฑ	์ 669	 500	 453	

 คา่อะไหล ่ 359 227 219 

 คา่ซอ่มแซมและบำรงุรกัษา 362 129 82 

	 รวมคา่อะไหล	่คา่ซอ่มแซมและบำรงุรกัษา	 721	 356	 302	

 คา่เบีย้ประกนัภยัความรบัผดิชอบทีม่ตีอ่สนิคา้  306 340 233 

 และบคุคลทีส่าม 

 คา่เบีย้ประกนัภยัอืน่ๆ 269 181 164 

	 รวมคา่เบีย้ประกนัภยั	 575	 521	 397	

 คา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนเรอื 27 0 0 

 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 612 447 536 

 คา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็ 231 70 18 

	 รวมคา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิงาน	 870	 517	 554	

	 รวมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอื	 5,115	 4,011	 3,850	

เหตผุลหลกัทีท่ำใหต้น้ทนุการเดนิเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำของบรษิทัฯ ในป ี2553 ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่นมดีงันี ้ 

	 u คา่อะไหล ่คา่ซอ่มแซมและบำรงุรกัษาสำหรบัป ี2553 ลดลงเลก็นอ้ย เนือ่งจากอายกุองเรอืนอ้ยลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ป ี2552 

	 u คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการสำหรบัป ี2553 นัน้ “คงที”่ แตเ่มือ่เฉลีย่ตอ่ลำเรอืแลว้มจีำนวนสงูขึน้ เนือ่งจากกองเรอื

ของบรษิทัฯ มจีำนวนลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2552 

	 u ตน้ทนุเบีย้ประกนัภยัลดลง เนือ่งจากเรอืเกา่ทีม่เีบีย้ประกนัภยัสงูไดข้ายไปหมดแลว้ 
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6.วงเงนิสนิเชือ่/เงนิกู้
 6.1 วงเงนิสนิเชือ่สำหรบัจดัซือ้เรอืมอืสองจากBTMUและธนาคารอืน่4แหง่
 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาวงเงินสินเชื่อมีหลักประกันจำนวน 250 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กับ ธนาคารแห่ง

โตเกยีว-มติซบูชิ ิ ยเูอฟเจ จำกดั ธนาคารกรงุศรอียธุยา จำกดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน) ธนาคารเพือ่การสง่

ออก และนำเขา้แหง่ประเทศไทย และธนาคารธนชาต (ทัง้หมดคอื ผูจ้ดัหาวงเงนิและเปน็ผูใ้หกู้)้ เพือ่บรษิทัฯ ใชเ้งนิกูน้ีใ้นการซือ้เรอื

มอืสองเพิม่เตมิ เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2553  

เงือ่นไขหลกัของสญัญาใหส้นิเชือ่ดงักลา่วมดีงัตอ่ไปนี ้

ผูกู้ ้ : บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) (PSL) และบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ในประเทศสงิคโปรแ์ละ/

หรอื ในประเทศไทยซึง่จะเปน็เจา้ของเรอื 

ผู้ใหกู้ ้ : ธนาคารแหง่โตเกยีว-มติซบูชิ ิ ยเูอฟเจ จำกดั (“BTMU”) ธนาคารกรงุศรอียธุยา จำกดั (มหาชน) 

(“BAY”), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“KBank”) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า 	

แหง่ประเทศไทย (“EXIM”) และ ธนาคารธนชาต (“Thanachart”) 

ผู้ใหบ้รกิาร	Swap : BTMU, BAY และ KBank 

(สำหรบั	IRS	ถา้ม)ี	

ตวัแทนผู้ใหกู้	้ : KBank 

ตวัแทนหลกัประกนั : BTMU 

จำนวนวงเงนิสนิเชือ่ : วงเงินสินเชื่อมีหลักประกันสำหรับเบิกถอนได้หลายครั้งโดยรวมสูงสุดได้จำนวน 250 ล้านเหรียญ

ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

วตัถปุระสงค ์ : เพื่อใช้ในการซื้อเรือขนสินค้าเทกองจำนวนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาเรือ โดยเรือมีขนาด

เดดเวทตนั ระหวา่ง 18,000 เดดเวทตนั - 58,000 เดดเวทตนั และอายไุมเ่กนิ 10 ป ี เรอืทีซ่ือ้จะ 	

จดทะเบียนในประเทศไทย หรือในประเทศสิงคโปร ์(หรือประเทศอื่นๆ ที่ยอมรับได้) และโดยเรือ

หนึง่ลำในเรอืทกุๆ สีล่ำทีซ่ือ้จะตอ้งจดทะเบยีนเปน็เรอืธงสญัชาตสิงิคโปร ์

ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู ้ : เบกิถอนไดจ้นถงึวนัที ่30 มถินุายน 2554 

การชำระคนืเงนิตน้ : เริม่จาก 3 เดอืนหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเบกิถอนเงนิกูโ้ดยชำระคนืเปน็รายไตรมาสเปน็เวลา 8 ป ี

ชำระงวดละ1/32 ของจำนวนเงนิกูท้ีไ่ด ้เบกิถอนรวมทัง้หมด 

อตัราดอกเบีย้ : LIBOR 3 เดอืน + สว่นเพิม่ 

การปอ้งกนัความเสีย่ง : ผูใ้หบ้รกิาร Swap จะจดัใหม้กีารปอ้งกนัความเสีย่งของอตัราดอกเบีย้ กรณทีีผู่กู้ร้อ้งขอโดยใชห้ลกั 

ของอตัราดอกเบีย้	  ประกนัเดยีวกบัสญัญาเงนิกู ้

(Interest	Rate	Hedging)			

คา่ธรรมเนยีมการ : รอ้ยละ 1.25% ของวงเงนิกู ้

จดัหาวงเงนิ	

คา่ธรรมเนยีมการรกัษา : รอ้ยละ 0.70% ตอ่ป ีของวงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิถอน 

วงเงนิกู	้

หลกัประกนั : ผูกู้จ้ะตอ้งใหแ้ละสง่มอบหลกัประกนัดงัตอ่ไปนี ้: 

  ก. จดจำนองเรอืเปน็ลำดบัแรกสำหรบัเรอืทีจ่ะซือ้ (ทัง้นี ้จำนวนเงนิกูท้ัง้หมด ณ เวลา สิน้สดุระยะ

เวลาเบกิถอนเงนิกู ้จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 65 ของมลูคา่เรอื); 

  ข.  จำนำหุน้ของผูกู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง ยกเวน้ PSL; 

  ค.  โอนผลกระโยชน์เป็นลำดับแรกของเงินรายได้ของเรือ และบัญชีเงินรายได ้ บัญชีเงินชำระคืน

และบญัชเีงนิหลกัประกนั; 
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	 	 ง.  โอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของการเรยีกรอ้งคา่ชดเชยของเรอื; และ 

  จ.  โอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของสญัญาการประกนัภยัเรอื 

  โดยหลกัประกนัทัง้หมดจะเปน็หลกัประกนัรว่มกนัตลอดจนกวา่จะไดช้ำระคนืเงนิกูท้ัง้หมด 

ขอ้ตกลงทางการเงนิ : PSL จะต้องปฎิบัติตามข้อตกลงทางการเงิน โดยจะมีการคำนวณเป็นรายไตรมาส จากงบการเงิน 	

แปลงคา่เปน็เงนิเหรยีญดอลลารส์หรฐัอเมรกิาดงันี ้: - 

	 	 u อัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Net Funded Debt to Total Shareholders 

Equity) ณ ชว่งเวลาทีก่ำหนด จะตอ้งไมเ่กนิ 2:1. 

	 	 u อัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษ ี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (Net 

Funded Debt to EBITDA) ของ 4 ไตรมาสทีผ่า่นมา ณ ชว่งเวลาทีก่ำหนดจะตอ้งไมเ่กนิกวา่ 

5:1 

	 	 u มียอดเงินสดคงเหลืออย่างน้อย 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อลำเรือซึ่งกลุ่มของ PSL 

เปน็เจา้ของ 

	 	 u อตัราสว่นความสามารถในการชำระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) จะตอ้ง 	

ไมต่ำ่กวา่ 1.1 เทา่ 

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัเรอื : มลูคา่ตลาด(the Fair Market Value)ของเรอืทัง้หมดทีเ่ปน็หลกัประกนั ตลอดระยะเวลาของสญัญา

กูเ้งนิ จะตอ้งไมต่ำ่กวา่รอ้ยละ 125 ของยอดเงนิกูค้งเหลอื 

ขอ้ตกลงอืน่ๆ : เงนิปนัผล : PSL และผูกู้ร้ว่ม(บรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัถอืหุน้ทัง้หมด) สามารถจา่ยเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้

ได ้ เว้นแต่เมื่อเกิดการผิดสัญญา หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่จะนำไปสู่การผิดสัญญาและมีเงินกู้ที่ครบ

กำหนดคา้งชำระ 

การเปน็บรษิทัจดทะเบยีน : PSL จะคงการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดระยะเวลาของ

สญัญาเงนิกูน้ี ้

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัผูบ้รหิาร : จะถอืวา่เปน็การผดิสญัญาเมือ่เกดิเหตกุารณท์ีผู่บ้รหิาร คอื นายคาลดิ ฮาชมิ นายมนูรี ฮาชมิ และ 

นายคชูร ูวาเดยี พน้จากการเปน็ผูบ้รหิารของ PSL (เวน้แตก่ารเสยีชวีติและทพุพลภาพ) และเวน้แต่

จะไดผู้บ้รหิารอืน่ทีย่อมรบัไดม้าแทนทีภ่ายใน 90 วนั 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัฯ ไมม่กีารเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่นี ้

	 6.2 วงเงินสินเชื่อสำหรับซื้อเรือมือสองจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารอื่นใน
ประเทศอกี2ธนาคาร(KTBและเจา้หนีเ้งนิกู)้
 ในระหวา่งป ี2551 บรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชือ่ 300 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา กบั 3 ธนาคารในประเทศสำหรบัซือ้เรอืมอืสอง ซึง่

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาวันที ่18 มกราคม 2552 เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก ผู้ให้กู้ไม่

สามารถขยายระยะเวลาเบกิวงเงนิกูใ้นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาไดใ้นชว่งตน้ป ี2552 จงึไดเ้ปลีย่นเปน็วงเงนิกูส้กลุเงนิบาท โดย

มรีะยะเวลาการเบกิถอนเงนิกูภ้ายในวนัที ่18 มกราคม 2553 อยา่งไรกต็ามเมือ่คำนงึถงึความเสีย่งทีอ่าจมขีึน้ บรษิทัฯ ทำสญัญา

วงเงนิสนิเชือ่แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ(swap)จากผูใ้หกู้เ้ดมิ สำหรบัการเปลีย่นแปลงหนีเ้งนิกูส้กลุเงนิบาท (ณ เวลาเบกิถอน

เงนิกู)้ ไปเปน็สกลุเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา โดยการใช ้USD/THB Swap เมือ่เงนิกูไ้ดถ้กูเบกิใช ้ เงนิกูท้ีเ่บกิถอนดงักลา่วจะถกู

คำนวณในสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทันท ี ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากเงินต้นของ

เงนิกูด้งักลา่ว โดยหนีเ้งนิกูส้กลุเงนิไทยบาทจำนวน 1,502.35 ลา้นบาททีเ่บกิถอนนี ้ เพือ่ใชใ้นการซือ้เรอื 2 ลำ และไดถ้กูแปลง

สภาพ โดยการ swap เปน็หนีเ้งนิกูส้กลุเงนิเหรยีญดอลลารส์หรฐัทนัท ี ซึง่มตีารางการชำระคนืตรงกบัเงนิกูส้กลุไทยบาท อยา่งไร

กต็าม ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากเงนิกูด้งักลา่ว ยงัคงตอ้งชำระเปน็เงนิสกลุไทยบาท และบรษิทัฯ ยงัคงมคีวามเสีย่งนี ้ซึง่บรษิทัฯ อยูใ่นชว่ง

การดำเนินการเพื่อแปลงสกุลเงินของดอกเบี้ย ทั้งนี้รวมถึงดอกเบี้ยในอนาคตที่จะต้องจ่ายเป็นสกุลเงินไทยบาทเป็นสกุลเงิน

ดอลลารส์หรฐั  
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เงื่อนไขหลักของสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

ผูกู้ ้ : บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) (“พเีอสแอล”) / รว่มกนักบัแตล่ะบรษิทัยอ่ยซึง่เปน็เจา้ของ

เรอื (รวมกนัเรยีกวา่ “ผูกู้”้) 

ผู้ใหกู้ ้ : ธนาคารกรงุไทย จำกดั (มหาชน) ธนาคารกรงุศรอียธุยา จำกดั (มหาชน) และธนาคารนครหลวง

ไทย จำกดั (มหาชน)  

จำนวนเงนิกู ้ : สว่น A: วงเงนิจำนวน 8.75 พนัลา้นบาท  

	 	 สว่น B: วงเงนิสนิเชือ่สำหรบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศจำนวน 5 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา		

  วงเงินสินเชื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: วงเงินสินเชื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตาม

สญัญา จำนวน 8.75 พนัลา้นบาท 

วตัถปุระสงค ์ : สว่น A: เพือ่ซือ้เรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองขนาดเลก็ตอ่ใหมห่รอืมอืสอง ซึง่มอีาย ุ10 ป ีและ / หรอื

มากกวา่ 10 ปแีตน่อ้ยกวา่ 15 ป ีซึง่จะใหกู้ย้มืถงึรอ้ยละ 20 ของวงเงนิสนิเชือ่ 

  ส่วน B: เพื่อเป็นการป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการ

โอนเงนิเขา้หรอืโอนเงนิออกในการดำนนิธรุกจิเปน็ปกต ิตามอตัราตลาด 

  วงเงินสินเชื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: เพื่อใช้ในการเปลี่ยนเงินกู้สกุลเงินบาทเป็นสกุล

ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

ระยะเวลาเบกิเงนิกู ้ : ในชว่งระยะเวลาจนถงึวนัที ่18 มกราคม 2553  

ระยะเวลาของสนิเชือ่ : 13 ป ีนบัจากวนัซึง่ไดม้กีารเบกิถอนเงนิครัง้แรก 

ระยะเวลายกเวน้เพือ่ : 12 เดอืน นบัจากการเบกิถอนเงนิครัง้แรก 

ชำระคนืเงนิตน้	

อตัราดอกเบีย้ : 3 เดอืน คำนวณเปน็เงนิบาท รอ้ยละ MLR - 1  

การชำระคนืเงนิตน้ : ชำระเปน็รายไตรมาส จำนวน 48 งวดเทา่ๆ กนั (ระยะเวลา 12 ป)ี ของจำนวนเงนิกูค้งเหลอืทัง้หมด 

นบัจากวนัแรกทีจ่า่ยชำระคนืซึง่เทา่กบั 12 เดอืน หลงัจากมกีารเบกิถอนเงนิครัง้แรก 

คา่ธรรมเนยีมการใชว้งเงนิ : รอ้ยละ 1 ตอ่ปขีองจำนวนวงเงนิทีไ่มไ่ดเ้บกิถอนโดยจา่ยเปน็รายไตรมาส 

หลกัประกนั : หลกัประกนัของสนิเชือ่โดยหลกัมดีงัตอ่ไปนี ้ 

  i) จดจำนองเปน็ลำดบัแรกของเรอืซึง่ผูกู้เ้ปน็เจา้ของ โดยมมีลูคา่รวมอยา่งนอ้ย 50 ลา้นเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิา กอ่นการเบกิถอนครัง้แรก ทัง้นีไ้มเ่กนิ 1.75 พนัลา้นบาท เมือ่มกีารแปลงคา่ใน

อตัราแลกเปลีย่นปจัจบุนั 

  ii) จดจำนองเปน็ลำดบัแรกของเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองขนาดเลก็ทีจ่ะซือ้เขา้มา 

  iii) การโอนผลประโยชนใ์นกรมธรรมป์ระกนัภยัและเงนิไดข้องเรอืทีเ่ปน็หลกัประกนั 

  iv) การจำนำหุน้ของบรษิทัยอ่ยทีเ่ปน็ผูกู้ ้

ขอ้ตกลงของหลกัประกนั : ในช่วงระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้: จำนวนมูลค่ารวมของเรือซึ่งเป็นหลักประกันจะต้องมีอย่างน้อย 	

รอ้ยละ 167 ของจำนวนเงนิกูค้งเหลอื 

  หลังจากพ้นระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้: จำนวนมูลค่ารวมของเรือซึ่งเป็นหลักประกันจะต้องมีอย่าง

นอ้ยรอ้ยละ 154 ของจำนวนเงนิกูค้งเหลอื 

ขอ้ตกลงทางการเงนิ : ผู้กู้จะปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเงิน โดยจะมีการประเมินผลเป็นรายไตรมาส โดย คำนวณจาก 	

งบการเงนิรวมแปลงคา่เปน็เงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาของพเีอสแอล ดงันี ้

  i) อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม (Funded Debt / Total Shareholders’ Equity) สงูสดุ

ไมเ่กนิ 2 เทา่ ; 

  ii) อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ EBITDA สงูสดุไมเ่กนิ 5 เทา่ 
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  iii) ดำรงเงนิทนุหมนุเวยีนอยา่งนอ้ย 100,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิาตอ่ลำ สำหรบัเรอืที ่พเีอสแอล

เปน็เจา้ของ 

  iv) ดำรงอตัราสว่นความสามารถในการชำระหนีไ้มน่อ้ยกวา่ 1.1 เทา่  

ขอ้ตกลงที่ไมเ่กีย่วกบั : บรษิทัฯ ไมม่ขีอ้จำกดัใดๆ ทีไ่มเ่กีย่วกบัการเงนิทีม่สีาระสำคญั 

การเงนิ	

 ในไตรมาส 2 ป ี2553 บรษิทัฯ ไดเ้บกิใชว้งเงนิสนิเชือ่จำนวน 768.08 ลา้นบาท สำหรบัซือ้เรอืมอืสองจำนวน 1 ลำ และ ณ วนั

ที ่31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัฯ เบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่ในสว่นนีจ้ำนวน 1,502.35 ลา้นบาท บรษิทัฯ ไดแ้ปลงคา่เงนิบาทของเงนิตน้ 

จำนวน 1,502.35 ลา้นบาท เปน็จำนวน 45.90 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ตามวงเงนิสนิเชือ่แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศทีไ่ด้

อธิบายไว้ข้างต้น วงเงินกู้นี้สามารถเบิกถอนได้จนถึงวันที ่29 ธันวาคม 2553 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ให้กู้

สำหรบัการแกไ้ขเงือ่นไขตา่งๆ ซึง่รวมถงึจำนวนเงนิตน้ สกลุเงนิหลกั และระยะเวลาสำหรบัวงเงนิสนิเชือ่ ซึง่บรษิทัฯ คาดวา่จะไดร้บั

การอนมุตัริายการสนิเชือ่ดงักลา่ว ในชว่งตน้เดอืนกมุภาพนัธ ์2554  

	 6.3 วงเงนิสนิเชือ่สำหรบัการสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ากธนาคารดเีอน็บีนอร์แบงก์เอเอสเอสาขาประเทศ
สงิคโปร์ (DnBNOR BankASA, Singapore Branch) ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารตา่งประเทศ
อืน่ๆ(DNB,KBANKและเจา้หนีเ้งนิกู)้
เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2551 บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาวงเงนิสนิเชือ่ทีม่หีลกัประกนัระยะยาว ใชส้ำหรบัเรอืทีส่ัง่ตอ่ใหมจ่ากอูต่อ่

เรอื ABG จำนวน 398,400,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา กบัธนาคารดเีอน็บ ีนอร ์แบงก ์เอเอสเอ สาขาประเทศสงิคโปร ์(DnB NOR 

Bank ASA, Singapore Branch) ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารตา่งประเทศอืน่ๆ สำหรบัเรอืสัง่ตอ่ใหมจ่ำนวน 15 ลำ (เรอืขน

สนิคา้เทกองขนาดแฮนดีไ้ซสจ์ำนวน 9 ลำ โดยแตล่ะลำมรีะวางบรรทกุ 32,000 เดตเวทตนั และเรอืขนสง่สนิคา้เทกองขนาดซปุรา

แมกซจ์ำนวน 6 ลำโดยแตล่ะลำมรีะวางบรรทกุ 54,000 เดตเวทตนั ) จากจำนวนเรอืสัง่ตอ่ใหมท่ัง้สิน้ 18 ลำ 

เงือ่นไขหลกัของสญัญาใหส้นิเชือ่ดงักลา่วมดีงัตอ่ไปนี ้

ผูกู้ ้ : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“พีเอสแอล”) และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน

สงูสดุ 15 บรษิทัยอ่ย ซึง่ตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายสงิคโปร ์ หรอืภายใตก้ฎหมายไทย หรอืภายใตเ้ขต

อำนาจของกฎหมายใดๆ ซึง่ผูใ้หกู้ย้อมรบั 

ผูค้ำ้ประกนั : พเีอสแอล 

ผู้ใหกู้ ้ : ธนาคารดเีอน็บ ี นอร ์ แบงก ์ เอเอสเอ สาขาประเทศสงิคโปร ์(“ดเีอน็บ ี นอร”์) ธนาคารกสกิรไทย 

จำกดั (มหาชน) และธนาคารตา่งประเทศหลายแหง่ 

นายทะเบยีน  : ดเีอน็บ ีนอร ์

(Bookrunners)	/	

ผูร้บัประกนั	(Underwriters)	/	

ผูจ้ดัการผูม้อีำนาจ	(Mandated	Lead		

Arranger	(“MLA”)	และ	

ตวัแทนและตวัแทนหลกัประกนั	

Facility	Agent	and	Security	Agent	

ผูจ้ดัการรว่ม  : ธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน)  

ประเภทสนิเชือ่:  

วตัถปุระสงค ์ : เป็นเงินกู้มีหลักประกันสำหรับก่อนรับเรือและเมื่อรับเรือเพื่อใช้ในการสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 15 ลำ 

ซึง่มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

	 	 เรอืขนสนิคา้เทกองขนาดแฮนดี้ไซส:์	

  เรอืขนสนิคา้เทกองประเภทแฮนดีไ้ซส ์จำนวน 9 ลำ โดยแตล่ะลำมขีนาดระวางบรรทกุ 32,000 เดต

เวทตนั แตล่ะลำถกูตอ่โดยอูต่อ่เรอื ABG จำกดั ประเทศอนิเดยี ราคาตอ่เรอืแตล่ะลำอยูท่ีป่ระมาณ 

30 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 
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	 	 เรอืขนสนิคา้เทกองขนาดซปุราแมกซ:์	

  เรอืขนสนิคา้เทกองประเภทซปุราแมกซ ์ จำนวน 6 ลำ โดยแตล่ะลำมขีนาดระวางบรรทกุ 54,000 

เดตเวทตนั แตล่ะลำถกูตอ่โดยอูต่อ่เรอื ABG จำกดั ประเทศอนิเดยี ราคาตอ่เรอื แต่ละลำอยู่ที่

ประมาณ 38 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 

วงเงนิสนิเชือ่สงูสดุ : จำนวนเงนิกูส้งูสดุถงึ 398.40 ลา้นเหรยีญสหรฐั (รอ้ยละ 80 ของราคาสัง่ตอ่เรอืตามทีไ่ดก้ลา่วขา้ง

ตน้) ซึง่ประกอบดว้ย 15 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้

  สำหรบัเรอืขนสนิคา้เทกองขนาดแฮนดีไ้ซส ์มวีงเงนิสนิเชือ่สงูสดุถงึ 216 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 

โดยแบง่เปน็ 9 สว่นยอ่ย ดงันี ้

  วงเงนิสนิเชือ่สำหรบัใชก้อ่นรบัเรอื 

  จำนวนเงนิ 18 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอืรอ้ยละ 60 ของราคาสัง่ตอ่เรอืแตล่ะลำ ซึง่แลว้แต่

จำนวนใดจะตำ่กวา่ 

  วงเงนิสนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื 

  เทา่กบัจำนวนเงนิ 24 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอืรอ้ยละ 80 ของราคาสัง่ตอ่เรอืแตล่ะลำ ซึง่แลว้

แตจ่ำนวนใดจะตำ่กวา่ 

  สำหรับเรือขนสินค้าเทกองขนาดซุปราแมกซ ์ มีวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 182.40 ล้านเหรียญ

สหรฐัอเมรกิา โดยแบง่เปน็ 6 สว่นยอ่ย ดงันี ้

  วงเงนิสนิเชือ่สำหรบัใชก้อ่นรบัเรอื 

  จำนวนเงนิ 22.80 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอืรอ้ยละ 60 ของราคาสัง่ตอ่เรอืแตล่ะลำ ซึง่แลว้แต่

จำนวนใดจะตำ่กวา่ 

  วงเงนิสนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื 

  เทา่กบัจำนวนเงนิ 30.40 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอืรอ้ยละ 80 ของราคาสัง่ตอ่เรอืแตล่ะลำ ซึง่

แลว้แตจ่ำนวนใดจะตำ่กวา่ 

การเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่และการชำระคนื:	

การเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่ : สนิเชือ่สำหรบัใชก้อ่นรบัเรอื:		

  ใหเ้ปน็ไปตามขัน้ของการตอ่เรอืทีร่ะบใุนสญัญาสัง่ตอ่เรอื 

	 	 สนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื:	

  เทา่กบัรอ้ยละ 100 ของวงเงนิสนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื และจะถกูเบกิถอนในเวลารบัเรอื 

การชำระคนื : สนิเชือ่สำหรบัใชก้อ่นรบัเรอื:		

  สนิเชือ่สำหรบัใชก้อ่นรบัเรอืจะถกูชำระคนืทัง้หมดครัง้เดยีวเมือ่รบัเรอืแตล่ะลำ  

	 	 สนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื:	

  สนิเชือ่ในแตล่ะสว่นจะถกูชำระคนืเปน็งวดรายไตรมาส แตล่ะงวดเทา่กบั 1/60 ของสนิเชือ่สำหรบัใช้

เมือ่รบัเรอื และสว่นทีเ่หลอื (balloon amount) จะเทา่กบัเงนิกูค้งเหลอืของสว่นนัน้ๆ จะจา่ยชำระ

เมือ่ครบกำหนดสดุทา้ย ทัง้นีก้ารชำระเงนิกูค้นืงวดแรก จะเริม่ขึน้หลงัจากไดร้บัเรอืแตล่ะลำแลว้ 3 

เดอืน  

  ณ วนัครบกำหนด จำนวนเงนิกูค้งเหลอืทัง้หมดจะถกูชำระคนื และจำนวนเงนิกูใ้นแตล่ะสว่นลดลง

เปน็ศนูย ์

วนัครบกำหนด : 10 ป ี นับจากวันที่ได้เบิกเงินกู้สำหรับเรือลำแรก ดังนั้นวันครบกำหนดของสัญญาเงินกู้นี้จะ

ประมาณเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 
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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 

  ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกในสัญญาค้ำประกันการคืนเงินรายงวด ซึ่งเกี่ยวเนื่องจาก

สญัญาการสัง่ตอ่เรอืของพเีอสแอล 

	 	 สนิเชือ่สำหรบัใชก้อ่นรบัเรอื:	

  ก) การจดจำนองเรอืใหเ้ปน็อนัดบัแรก 

  ข) การจำนำหุน้ของผูกู้ ้คอืหุน้บรษิทัยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งยกเวน้พเีอสแอล 

  ค) หลกัประกนัจากผูค้ำ้ประกนั ถา้พเีอสแอลไมไ่ดเ้ปน็ผูกู้ร้ว่ม 

  ง) การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของสญัญาเรยีกรอ้งคา่ชดเชยของเรอื 

  จ) การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของเงนิประกนัภยัทัง้หลาย 

  ฉ) การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของเงนิรายไดจ้ากเรอื และการจดจำนำบญัชเีงนิได ้(บญัชี

จะถกูเปดิเพือ่เรอืแตล่ะลำ) และบญัชเีงนิชำระคนื 

  ทัง้นีห้ลกัประกนัดงักลา่วทัง้หมดจะเปน็หลกัประกนัทีผ่กูกนัจนกวา่จะชำระคนืเงนิกูท้ัง้หมด 

ขอ้ตกลงตา่งๆ:	

ขอ้ตกลงทางการเงนิ : พีเอสแอลจะปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเงิน โดยจะมีการคำนวณเป็นรายไตรมาสจากงบการเงิน

รวมแปลงคา่เปน็เงนิเหรยีญสหรฐัของผูค้ำ้ประกนั ดงันี ้

  ก) อตัราสว่นเงนิกูต้อ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม (Funded Debt / Total Shareholder’s Equity) สงูสดุ

ไมเ่กนิ 2 เทา่ 

  ข) อตัราสว่นหนีต้อ่รายไดก้อ่นหกัภาษ ี คา่เสือ่มราคาและรายการตดัจา่ย (EBITDA) สงูสดุไมเ่กนิ 

5 เทา่ 

  ค) ดำรงเงนิทนุหมนุเวยีนอยา่งนอ้ย 100,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา ตอ่ลำ 

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัเรอื : การจดทะเบียนเรือ: เรือจะถูกจดทะเบียนที่ประเทศไทย หรือประเทศสิงคโปร ์ และประเทศซึ่ง

ยอมรบัโดยตวัแทนสนิเชือ่ โดยทัง้นีผู้กู้ส้ามารถจดทะเบยีนเปน็เรอืไทยไดส้งูสดุจำนวน 7 ลำ  

  มูลค่าเรือขั้นต่ำ: คือราคาตลาดรวมของเรือที่รับมอบ จะต้องมีมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ 125 ของ

ยอดคงเหลอืรวมของสนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื 

ขอ้ตกลงอืน่ๆ : เงินปันผล: ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของพีเอสแอล ส่วนผู้กู้ร่วมที่เป็นบริษัทย่อย 	

ของบรษิทัฯ กส็ามารถจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ได ้ หากมไิดป้รากฏวา่เกดิเหตกุารณอ์นัเปน็การ

ผดิสญัญา หรอืมไิดเ้กดิเหตกุารณซ์ึง่จะนำไปสูก่ารผดิสญัญา และเหตกุารณด์งักลา่วยงัคงดำเนนิอยู ่

  การเปน็บรษิทัจดทะเบยีน: พเีอสแอลจะยงัคงเปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย ตลอดระยะเวลาของสญัญาสนิเชือ่นี ้

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัฯ เบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่ดงักลา่วจำนวน 113.20 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 
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	 6.4วงเงนิสนิเชือ่ใหมจ่ำนวน22.80ลา้นเหรยีญสหรฐัจากNIBCBANKLTD.ประเทศสงิคโปร์
 เมื่อวันที ่28 ตุลาคม 2553 บริษัท ABC One Pte. Ltd. ซึ่งเป็นหนึ่งในสามบริษัทย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้กฏหมายของ

ประเทศสงิคโปร ์(“บรษิทัยอ่ย”) ของบรษิทั Associated Bulk Carriers Pte.Ltd. ซึง่เปน็บรษิทัรว่มทนุ (“บรษิทัรว่มทนุ”) ทีบ่รษิทัฯ 

ถอืหุน้ รอ้ยละ 50 ไดเ้ขา้ทำสญัญาเงนิกูม้หีลกัประกนัจำนวน 22.80 ลา้นเหรยีญสหรฐั จากธนาคาร NIBC BANK LTD. ประเทศ

สิงคโปร ์ เพื่อใช้ในการสั่งต่อเรือขนส่งซีเมนต ์ จำนวนร้อยละ 80 ของราคาสัญญาสั่งต่อเรือ ที่บริษัทย่อยได้สั่งต่อเมื่อวันที ่22 

เมษายน 2553 ตามรายละเอยีดทีไ่ดก้ลา่วไว ้

	 สรุปสาระสำคัญของเงื่อนไขและข้อสัญญาหลักของเงินกู้มีหลักประกันจำนวน22.80ล้านเหรียญสหรัฐ

ผูกู้ ้  บรษิทั ABC One Pte. Ltd ซึง่เปน็หนึง่ในสามบรษิทัยอ่ยทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฏหมายของประเทศ

สงิคโปร ์(“บรษิทัยอ่ย”) ของบรษิทั Associated Bulk Carriers Pte. Ltd. ซึง่เปน็บรษิทัรว่มทนุ 

(“บรษิทัรว่มทนุ”) 

ผู้ใหกู้ ้  ธนาคาร NIBC BANK LTD ประเทศสงิคโปร ์

ตวัแทนและตวัแทน  ธนาคาร NIBC BANK LTD ประเทศสงิคโปร ์

หลกัประกนั	

ผู้ใหบ้รกิาร	Swap  NIBC BANK N.V. 

จำนวนเงนิกู ้  สนิเชือ่มหีลกัประกนัสำหรบัการเบกิถอนไดห้ลายครัง้รวมสงูสดุจำนวน 22.80 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

วตัถปุระสงค ์  เป็นสินเชื่อสำหรับใช้ก่อนและหลังรับเรือขนซีเมนต์สั่งต่อใหม่ซึ่งมีจำนวนสูงสุดร้อยละ80 ของ

ราคาสญัญาสัง่ตอ่เรอื 

ระยะเวลาเบกิเงนิกู ้  สนิเชือ่จะมรีะยะเวลาเบกิถอนไดจ้นถงึ 90 วนั หลงัจากวนัสง่มอบเรอืตามทีร่ะบใุนสญัญาตอ่เรอื 

อตัราดอกเบีย้  LIBOR 3 เดอืน + สว่นเพิม่ 2.40% 

คา่ธรรมเนยีมการรกัษาวงเงนิ รอ้ยละ 1.20 ตอ่ป ีของจำนวนเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิถอนของวงเงนิสนิเชือ่ในชว่งระยะเวลาเบกิเงนิกู ้

ขอ้ตกลงทางการเงนิ  บรษิทั ABC One Pte. Ltd (และผูถ้อืหุน้ ซึง่หมายถงึบรษิทั Associated Bulk Carrier Pte. Ltd.) 

จะรกัษาสดัสว่นทางการเงนิดงัตอ่ไปนี ้ 

  1 รายไดก้อ่นหกัดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคาและรายการตดัจา่ย (EBITDA) จะตอ้งไมน่อ้ยกวา่

อตัราสว่น 1.1 เทา่ของยอดหนีร้วมทีต่อ้งชำระ (Total debt Service) 

  2 สว่นของผูถ้อืหุน้รวม ตอ่ สว่นของผูถ้อืหุน้และหนีส้นิทัง้หมด จะตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัเรอื  บรษิทัฯ (PSL) หรอื บรษิทั เกรท เซอรเ์คลิ ชปิปิง้ เอเยนซี ่จำกดั เปน็ผูจ้ดัการบรหิารเรอืตลอด

ระยะเวลาสญัญาเงนิกู ้

การเบิกใช้การชำระคืนและเงื่อนไขอื่นๆ

 สินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือ สินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือ

การเบกิใช ้ ใหเ้ปน็ไปตามขัน้ของการตอ่เรอืทีร่ะบใุนสญัญา รอ้ยละ 100 ของวงเงนิสนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื 

วงเงนิสนิเชือ่ สัง่ตอ่เรอื โดยจำนวนสนิเชือ่ทีเ่บกิใชท้ัง้หมดจะเทา่กบั ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 80ของราคาสญัญาสัง่ตอ่เรอืทีจ่ะถกู  

  รอ้ยละ 60 ของราคาสญัญาสัง่ตอ่เรอื เบกิถอนเมือ่รบัเรอื และจะใชว้งเงนินีใ้นการจา่ยคนืสนิ 

   เชือ่สำหรบั ใชก้อ่นรบัเรอืทีจ่ำนวนรอ้ยละ 60 ของราคา 

   สญัญาสัง่ตอ่เรอื 

วนัครบ การสง่มอบเรอื 10 ปนีบัจากวนัทีไ่ดร้บัเรอื 

กำหนด	

การชำระคนื ชำระคนืทัง้หมดครัง้เดยีว (จากสนิเชือ่สำหรบัใช ้ ยอดเงนิกูท้ีไ่ดเ้บกิใชท้ัง้หมด (สนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่ 

  เมือ่รบัเรอื) รบัเรอื) 
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   จะถกูชำระคนืเปน็งวดรายไตรมาส เทา่ๆกนั แตล่ะงวด 

   เทา่กบั 1/60 ของสนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื และ  

   จำนวนคงเหลอืทัง้หมดจะชำระคนืในงวดสดุทา้ย 

   เมือ่ครบกำหนดระยะเวลาเงนิกู ้ทัง้นีก้ารชำระเงนิกูค้นื 

   งวดแรกจะเริม่ขึน้หลงัจากไดร้บัเรอืแลว้ 3 เดอืน 

หลกัประกนั ก การคำ้ประกนัจาก Associated Bulk Carriers  ก การจดจำนองเรอืใหเ้ปน็ลำดบัแรก 

   Pte. Ltd.(ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย) ข การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกในรายได ้

  ข เปน็การคำ้ประกนัแยกความรบัผดิ ซึง่ไมใ่ช ่  ตามสญัญา Time Charter กบั Charterer 

   การคำ้ประกนัรว่ม โดยจากบรษิทัฯ และ ผูร้ว่มทนุ ค การคำ้ประกนัแยกความรบัผดิ ซึง่ไมใ่ชก่าร  

   ตามสดัสว่นการลงทนุ ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 50   คำ้ประกนัรว่ม โดยจากบรษิทัฯ และ ผูร่ว่มทนุ 

   จากบรษิทัฯ และอกีรอ้ยละ 50 จากผูร้ว่มทนุ  ตามสดัสว่นการลงทนุในบรษิทัยอ่ย (แตล่ะฝา่ย 

  ค การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกในสญัญา  ถอืรอ้ยละ 50) รวมสงูสดุเปน็เงนิ 8 ลา้นเหรยีญ 

   สัง่ตอ่เรอื  สหรฐั ดงันัน้ จำนวนเงนิคำ้ประกนัสงูสดุสว่นทีเ่ปน็ 

  ง การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของสญัญา  ของบรษิทัฯ จงึเทา่กบั 4 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

   คำ้ประกนัการคนืเงนิรายงวดซึง่เกีย่วเนือ่งกบัสญัญา ง การจดจำนำหุน้ของบรษิทั ABC One Pte. 

   สัง่ตอ่เรอื  Ltd.(บรษิทัยอ่ย) โดยบรษิทัรว่มทนุ 

    จ การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของเงนิทีไ่ดร้บั 

     จากการประกนัภยั 

    ฉ การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของเงนิรายได ้

     จากเรอื และการจดจำนำบญัชเีงนิไดร้วมทัง้บญัช ี

     ชำระคนืของเรอื 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัยอ่ยไดเ้บกิใชว้งเงนิสนิเชือ่ดงักลา่วจำนวน 5.70 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 

7. ผลการดำเนินงานทางการเงินจากงบการเงินแปลงค่าเป็นเงินเหรียญดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา
	 งบการเงินสกุลเงินบาทได้ตรวจสอบโดย บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ และมีการสอบทานโดยนักบัญชีอิสระ - บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ 

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จากเหตุผลที่ได้อธิบายในหน้ารายงานก่อนงบการเงินแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (แยกแสดงต่างหากในรายงานประจำปีนี้) บริษัทฯ เห็นว่างบการเงินแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาจะแสดงถึงผลการดำเนินงานสำหรับปีที่แท้จริงและเห็นภาพของบริษัทฯ มากกว่า และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน ณ 

วันที่ในงบดุล 

 ตามตารางที่จะแสดงต่อไปนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขที่แสดงนั้นได้นำมาจาก  

งบการเงินแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งสอบทานและรับรองโดย บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท  

แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 

 สินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือ สินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือ
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 สำหรบัปสีิน้สดุณวนัที่ 31ธนัวาคม2552 31ธนัวาคม2553

  ลา้นเหรยีญสหรฐั ลา้นเหรยีญสหรฐั

งบกำไรขาดทนุ 

รายไดร้วม 184.95 107.13 

รายไดจ้ากการเดนิเรอืสทุธ ิ 153.50 91.60 

กำไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย	ภาษเีงนิได	้คา่เสือ่มราคา	และรายจา่ยตดับญัช	ี	 86.04	 48.12	

(EBITDA)*	

คา่เสือ่มราคา* 14.23 15.58 

กำไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย และภาษเีงนิได ้ 71.81 32.54 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 7.69 9.39 

กำไรจากการดำเนนิงาน 64.12 23.15 

กำไรอืน่ทีม่ใิชก่ำไรจากการดำเนนิงาน 25.27 14.53 

กำไรสทุธกิอ่นภาษ	ี 89.39	 37.68	

ภาษเีงนิได ้ 1.30 2.52 

กำไรสทุธ	ิ 88.09	 35.16	

งบดลุ 

เงนิลงทนุในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3.51 4.12 

เรอืเดนิทะเล (ราคาทนุ) 357.87 342.16 

คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอื 21.76 18.16 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 176.89 140.31 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 181.93 144.53 

เงนิจา่ยลว่งหนา้สำหรบัคา่จา้งตอ่เรอืใหม ่ 227.56 283.51 

สนิทรพัยร์วม	 644.58	 665.34	

เงนิกูม้หีลกัประกนั 128.08 162.97 

หนีส้นิหมนุเวยีน 15.03 14.63 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 6.46 3.21 

รวมหนีส้นิ	 149.13	 175.92	

ทนุเรอืนหุน้ 35.31 35.31 

สว่นของผูถ้อืหุน้หรอืสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ	ิ 495.44	 489.42	

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้	(ดอลลารส์หรฐั)	 0.48	 0.47	

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยท์ัง้หมด		 15%	 5%	

อตัราผลตอบแทนจากสว่นของผูถ้อืหุน้		 18%	 7%	

อตัราสว่น	(เทา่)	

อตัราสว่นทนุหมนุเวยีน	 12.10	 9.88	

เงนิกู/้	สว่นของผูถ้อืหุน้	 0.26	 0.33	

หนีส้นิรวม/	สว่นของผูถ้อืหุน้	 0.30	 0.36	

เงนิกู/้	EBITDA	 1.49	 3.39	

อตัราสว่นความสามารถในการชำระหนี	้ 11.19	 4.65	

EBITDA/ดอกเบีย้จา่ย	 11.19	 5.12	

ผลตอบแทนจากเงนิปนัผล**		 10%	 5%	
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 * EBITDA และคา่เสือ่มราคาคดิหลงัจากการหกัคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอื ซึง่คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีถ้กูรวมอยูใ่นตน้ทนุในการเดนิเรอื

อยูแ่ลว้เพือ่ใชส้ำหรบัคำนวณ EBITDA ตามนโยบายบรษิทัฯ ทีก่ำหนดใหม้กีารเปดิเผยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำ (Opex) ที่

รวมคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอื 

 ** ผลตอบแทนจากเงนิปนัผล คดิเปน็รอ้ยละของราคาปดิของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ณ วนัสิน้ป ี

	 7.1 รายไดแ้ละผลกำไร
 รายไดร้วมลดลงจาก 184.95 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ในป ี2552 เปน็ 107.13 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (รวมรายการกำไร

จากการขายเรอืจำนวน 13.37 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา) ในป ี2553 รายไดจ้ากการเดนิเรอืสทุธลิดลงจาก 153.50 ลา้นเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิาในป ี2552 เปน็ 91.60 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2553 ซึง่สาเหตหุลกัเกดิจากการลดลงของจำนวนเรอืทีล่ดลง

ในระหวา่งป ีจากการขายเรอืเกา่ในกองกำลงัเรอืบรษิทัฯ และรายไดจ้ากการเดนิเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำ (TC Rate) ทีล่ดลงในป ี2553 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2552 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่วนัทีล่ดลง เนือ่งจากเรอืบางลำมสีญัญาเชา่เรอืสิน้สดุในระหวา่งป ีและไดท้ำสญัญาใหม่

ในอตัราทีต่ำ่กวา่สญัญาเชา่เรอืทีเ่คยทำมาในอดตี รายไดข้องบรษิทัฯ มาจากจำนวนเรอืเฉลีย่ 21 ลำ ในระหวา่งป ี2553 เมือ่เปรยีบ

เทยีบกบัจำนวนเรอืเฉลีย่ 33 ลำในป ี2552 ทำใหก้ระแสเงนิสดจากการดำเนนิงานหรอืกำไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษเีงนิได ้ คา่

เสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญช ี(EBITDA) ได้ลดลงจาก 86.04 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในป ี2552 เป็น 48.12 ล้านเหรียญ

สหรฐัอเมรกิาในป ี2553 สำหรบัรายไดเ้ฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำลดลงจาก 13,459 เหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2552 เปน็ 12,304 เหรยีญ

สหรฐัอเมรกิาในป ี2553 ในขณะเดยีวกนัตน้ทนุการเดนิเรอืโดยเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำลดลงจาก 5,040 เหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2552 

เปน็ 4,725 เหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2553 เนือ่งจากจำนวนวนัในการเดนิเรอืลดลงจงึเปน็ผลใหก้ำไรขัน้ตน้ในป ี2553 ปรบัตวัลด

ลงจากป ี2552  

 ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำลดลง และยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 5 เรื่อง 

“รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอื” 

 คา่เสือ่มราคา (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอื) เพิม่ขึน้จาก 14.23 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2552 เปน็ 

15.58 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2553 จากเรอืทีซ่ือ้เขา้มาใหมจ่ำนวน 2 ลำในเดอืนธนัวาคม 2552 และตน้ป ี2553 แมว้า่

จำนวนเรอืในระหวา่งป ี2553 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2552 จะลดลง นอกจากนีเ้ปน็ทีน่า่สงัเกตวา่เรอืจำนวน 5 ลำทีข่ายไปนัน้ถกูหกั

มลูคา่จนเหลอืแตร่าคาซากกอ่นป ี2552 จงึไมม่ผีลทำใหค้า่เสือ่มราคาลดลงเนือ่งจากรายการขายเรอืในป ี2553  

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิเพิม่ขึน้จาก 7.69 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2552 เปน็ 9.39 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2553 

เนือ่งจากดอกเบีย้ทีเ่กดิจาการเบกิถอนวงเงนิสนิเชือ่สำหรบัซือ้เรอืใหมจ่ำนวน 2 ลำ ซึง่นอกจากดอกเบีย้จา่ยดงักลา่วขา้งตน้ คา่ใช้

จ่ายทางการเงินสำหรับป ี2553 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขยายวงเงินสินเชื่อมีหลักประกันในป ี2553 ค่าธรรมเนียมในการ

รกัษาวงเงนิกูม้หีลกัประกนัของบรษิทัฯ ในระหวา่งป ี2553 และคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิตดัจำหนา่ยจากการยกเลกิวงเงนิกูส้ำหรบั

การจดัหาซือ้เรอืมอืสอง สว่นดอกเบีย้ทีเ่กดิจากการเบกิถอนวงเงนิกูส้ำหรบัสัง่ตอ่เรอืใหม ่บนัทกึเปน็ตน้ทนุของสนิทรพัย ์ 

 เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นป ี2553 ต่ำกว่าเมื่อเปรียบ

เทยีบกบัปกีอ่น เปน็ผลใหก้ารแปลงสนิทรพัยห์มนุเวยีนจากเงนิบาทเปน็เงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาทีอ่ตัราแลกเปลีย่นทีต่ำ่กวา่ ทำให้

มกีำไรจากอตัราแลกเปลีย่นจำนวน 0.19 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2553  

 จากจำนวนวันในการเดินเรือลดลง ทำให้กำไรจากการดำเนินงานลดลงเท่ากับ 23.15 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เมื่อเปรียบ

เทยีบกบั 64.12 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2552  

 ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลเพิม่ขึน้จาก 1.30 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2552 เปน็ 2.52 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2553 

ทัง้นีภ้าษเีงนิไดน้ติบิคุคลจำนวน 2.51 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา เกดิจากรายการกำไรจากการขายเรอื  

 ทำใหก้ำไรสทุธขิองบรษิทัฯ ลดลงจาก 88.09 ลา้นเหรยีญสหรฐั ในป ี2552 เปน็ 35.16 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ในป ี2553  
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  สนิทรพัยถ์าวร
  มลูคา่ของสนิทรพัยถ์าวรของบรษิทัฯ ลดลงจากปกีอ่น เนือ่งจากการขายเรอืและไดส้ง่มอบเรอืแลว้จำนวน 5 ลำ และคา่

เสือ่มราคาทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งป ี2553 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัฯ มกีำลงักองเรอืทัง้สิน้จำนวน 21 ลำ ซึง่รายละเอยีดได้

แสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้กำลงักองเรอืในรายงานประจำปนีี ้ 

  รายละเอยีดของเรอืทีข่ายในป ี2553 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ที ่3.4 

  เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่จา้งตอ่เรอืใหม่
	 	 บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 12 ฉบบั สำหรบัสัง่ตอ่เรอืใหมข่นาดแฮนดีไ้ซสจ์ำนวน 12 ลำ ซึง่มี

ขนาดระวางบรรทกุ 32,000 เดตเวทตนั และบรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 6 ฉบบั สำหรบัสัง่ตอ่เรอืใหมข่นาดซปุ

ราแมกซ ์จำนวน 6 ลำ ซึง่มขีนาดระวางบรรทกุ 54,000 เดตเวทตนั กบัอูต่อ่เรอื ABG ประเทศอนิเดยี ในระหวา่งป ี2550 ถงึป ี2551 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 บริษัทบันทึกเงินงวดที่จ่ายไป ค่าใช้จ่ายในการบริหารเรือ และดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

จำนวน 235.90 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ในหวัขอ้ที ่3.1 นอกจากนีบ้รษิทัฯ ไดบ้นัทกึการจา่ยเงนิทนุและ

ดอกเบีย้จา่ยเปน็ตน้ทนุของสนิทรพัยจ์ำนวน 11.41 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (รอ้ยละ 50 ของหุน้สามญัในบรษิทัรว่มทนุ) สำหรบั

สญัญาสัง่ตอ่เรอืจำนวน 3 สญัญา เพือ่สัง่ตอ่เรอืสำหรบัขนสง่ซเีมนตจ์ำนวน 3 ลำ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ในหวัขอ้ที ่3.2  

	 	 บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึรายการชำระคา่ซือ้หุน้และการจา่ยเงนิงวด จำนวน 36.20 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา เปน็ตน้ทนุของ

สนิทรพัย ์สำหรบัสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหม ่จำนวน 4 สญัญา สำหรบัเรอืขนาดซปุราแมกซ ์จำนวน 4 ลำ (ขนาด 57,000 เดตเวทตนั) ซึง่

สรา้งในประเทศจนี โดยการซือ้หุน้สามญัของ 4 บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์ฉพาะ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ในหวัขอ้ที ่3.3 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 รายการเงนิลว่งหนา้คา่จา้งตอ่เรอืเดนิทะเล มจีำนวนรวม 283.51 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 

ซึง่แสดงในรายการสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน ในงบการเงนิ 

  หนีส้นิรวม
  ณ วันสิ้นป ี2553 บริษัทฯ มีเงินกู้ที่มีหลักประกันจำนวน 162.97 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมสัญญาสินเชื่อ

สำหรบัสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 113.20 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ตามทีอ่ธบิายไวแ้ลว้ขา้งตน้ ซึง่จา่ยใหก้บัอูต่อ่เรอื ABG ประเทศ

อนิเดยี ในการจา่ยเงนิคา่ตอ่เรอืงวดทีส่องและงวดทีส่าม สำหรบัเรอื 12 ลำ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นขอ้ 3.1 บรษิทัฯ เบกิถอนเงนิกู้

จำนวน 1,502.35 ลา้นบาท สำหรบัซือ้เรอืมอืสอง ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่6.2 โดยบรษิทัฯ ไดท้ำรายการswap จากเงนิบาท

จำนวน 1,502.35 ลา้นบาท เปน็เงนิสกลุดอลลารส์หรฐัเทา่กบั 45.90 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ตามวงเงนิสนิเชือ่แลกเปลีย่นเงนิ

ตราต่างประเทศ ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อที ่6.2 มีค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย จำนวน 1.64 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

แสดงหกัจากวงเงนิสนิเชือ่มหีลกัประกนัตามสดัสว่นเมือ่มกีารเบกิถอน บรษิทัฯ ยงัไดเ้บกิเงนิกู ้(รอ้ยละ 50 ในบรษิทัรว่มทนุ) เปน็

จำนวน 2.85 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา จากธนาคาร NIBC จากวงเงนิสนิเชือ่เพือ่เรอืสัง่ตอ่ใหม ่สำหรบัจา่ยอูต่อ่เรอื ABG ประเทศ

อนิเดยี สำหรบัคา่ตอ่เรอืงวดทีส่อง สำหรบัเรอืใหมเ่พือ่ขนสง่ซเีมนต ์จำนวน 1 ลำ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่3.2  

  หนีส้นิรวมเพิม่ขึน้จาก 149.13 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2552 เปน็ 175.92 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2553 

  สว่นของผูถ้อืหุน้
  เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 35.16 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในระหว่างป ี เงินปันผลจ่ายระหว่างป ี2553 

จำนวน 40.39 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (1.25 บาทตอ่หุน้ รวมเงนิปนัผลจา่ยครัง้สดุทา้ยของป ี2552) และการลดลงสทุธใินสว่น

เกินทุนจากการตีราคา และการแปลงค่างบการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 0.79 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ทำให้มี

สว่นของผูถ้อืหุน้ มจีำนวน 489.42 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ซึง่ลดลงจำนวน 6.02 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ปีก่อน ผลจากการลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น ทำให้มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้นลดลงจาก 0.48 เหรียญ

สหรฐัอเมรกิาตอ่หุน้ ณ สิน้ป ี2552 เปน็ 0.47 เหรยีญสหรฐัอเมรกิาตอ่หุน้ ณ สิน้ป ี2553 

 7.3 ความสามารถในการกอ่หนี้ (Leverage) สภาพคลอ่ง (Liquidity) และความสามารถในการ
ชำระหนี้(Coverage)
 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของบริษัทฯ เป็นไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่มีการปรับโครงสร้างหนี้ในป ี2543 กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย 

ภาษเีงนิได ้ คา่เสือ่มราคาและรายจา่ยตดับญัช ี(EBITDA) ยงัคงอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมในระหวา่งป ี2553 และบรษิทัฯ มเีงนิกูท้ีม่ี

หลกัประกนั ณ สิน้ป ี2553 จำนวน 162.97 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ทำใหอ้ตัราสว่นการกอ่หนี ้Leverage Ratio ยงัคงแขง็แกรง่ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ระดบัหนีส้นิของบรษิทัฯ (รวมสนิเชือ่ทีใ่ชก้อ่นรบัเรอื สำหรบัเงนิคา่ตอ่เรอืใหมจ่า่ยลว่งหนา้) อยูท่ี ่3.39 
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เทา่ของกำไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษเีงนิได ้คา่เสือ่มราคาและรายจา่ยตดับญัช ี(EBITDA) ภาพรวมหนีส้นิของบรษิทัฯ (อตัราสว่น

หนีส้นิรวมตอ่สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ)ิ เพิม่ขึน้เปน็ 0.36 เทา่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 จาก 0.30 เทา่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2552 เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูท้ีม่หีลกัประกนัตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตอนตน้ 

 ความสามารถในการชำระหนี ้(debt service cover) ของบรษิทัฯ สำหรบัป ี2553 อยูท่ี ่4.65 เทา่ อตัราสว่นของกำไรกอ่นหกั

ดอกเบีย้จา่ย ภาษเีงนิได ้ คา่เสือ่มราคาและรายจา่ยตดับญัช ี(EBITDA) ตอ่ดอกเบีย้จา่ย ปรบัตวัดขีึน้ตัง้แตป่ ี2543 ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2553 อยูท่ี ่5.12 เทา่ อตัราสว่นทัง้สองนีแ้สดงใหเ้หน็ถงึความสามารถอนัแขง็แกรง่ของบรษิทัฯ ตอ่การชำระหนีส้นิทีม่อียู ่

หรอืความสามารถในการจดัหาเงนิกูเ้พือ่นำมาปรบัเปลีย่นกำลงักองเรอืของบรษิทัฯ  

8. การวเิคราะหง์บการเงนิรวมเงนิบาททีต่รวจสอบแลว้
 8.1 การวเิคราะหง์บกำไรขาดทนุ
 รายไดจ้ากการเดนิเรอืสทุธ ิ(สทุธจิากรายจา่ยทา่เรอืและนำ้มนัเชือ้เพลงิ) สำหรบัป ี2553 ลดลงประมาณรอ้ยละ 45 เมือ่เปรยีบ

เทยีบกบัรายไดจ้ากการเดนิเรอืสทุธสิำหรบัป ี2552 โดยมสีาเหตหุลกัจากการลดลงของจำนวนเรอืในระหวา่งป ี เนือ่งจากการขาย

เรือเก่าในกองเรือของบริษัทฯ การลดลงของรายได้จากการเดินเรือโดยเฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือ (TC Rate) และการลดลงของอัตรา

แลกเปลีย่นในเงนิบาท/เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา จากการแปลงคา่ในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา เปน็สกลุเงนิบาท อตัราแลก

เปลีย่นเฉลีย่ของเงนิสกลุดอลลารส์หรฐัอเมรกิาเปน็เงนิบาทในป ี2553 ลดลงรอ้ยละ 8 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2552 ดงันัน้รายได้

และคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของบรษิทัฯ ในป ี2553 ลดลง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2552 จากรายงานการแปลงคา่เงนิในสกลุดอลลารส์หรฐั

เปน็สกลุเงนิบาท 

 ในระหวา่งป ี2553 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืลดลงประมาณรอ้ยละ 44 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น ซึง่นอกเหนอืจากอตัราแลก

เปลีย่นระหวา่งสกลุเงนิบาท/สกลุเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิาแลว้ มสีาเหตหุลกัมาจากการลดลงของจำนวนวนัในการเดนิเรอืและคา่

ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำ   

 ในระหวา่งป ี2553 ตน้ทนุในการเดนิเรอืรวมลดลงประมาณรอ้ยละ 49 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น รายจา่ยทา่เรอืและคา่นำ้มนั

เชือ้เพลงิลดลง เนือ่งจากการใหบ้รกิารใหเ้ชา่เปน็รายเทีย่ว (voyage charter) ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น ตน้ทนุในการเดนิ

เรอืรวมลดลงมสีาเหตหุลกัมาจากการลดลงของคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืในระหวา่งป ี2553 ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

 กำไรขัน้ตน้ในป ี2553 ลดลงประมาณรอ้ยละ 45 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น ซึง่เปน็ผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการเดนิ

เรอืในระหวา่งปลีดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น อยา่งไรกต็ามอตัรากำไรขัน้ตน้สำหรบัปไีดเ้พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 69 มาเปน็รอ้ยละ 70 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น เนือ่งจากการลดลงของตน้ทนุในการดำเนนิงาน นอกจากนีก้ารลดลงของรายไดจ้ากการเดนิเรอื ทำให้

รายไดร้วม (ไมร่วมรายการกำไรจากการขายเรอื) ระหวา่งป ี2553 ลดลงเมือ่เทยีบกบัปกีอ่น 

 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสำหรบัป ี2553 ลดลงจำนวน 60.00 ลา้นบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2552 จากการลดลงของคา่ใชจ้า่ย

เกีย่วกบับคุคลในสว่นการลดลงของโบนสัคา้งจา่ยทีต่ัง้จากกำไรสทุธทิีล่ดลง 

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิสำหรบัป ี2553 เพิม่ขึน้จำนวน 35.58 ลา้นบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2552 เนือ่งจากดอกเบีย้จา่ยทีเ่กดิ

จากการเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่สำหรบัการซือ้เรอืจำนวน 2 ลำในระหวา่งเดอืนธนัวาคม 2552 และตน้ป ี2553 นอกจากดอกเบีย้จา่ยดงั

กล่าวแล้ว ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับป ี2553 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขยายวงเงินสินเชื่อมีหลักประกันในป ี2553 ค่า

ธรรมเนยีมการรกัษาวงเงนิกูม้ปีระกนัของบรษิทัฯ ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งป ี2553 คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิตดัจำหนา่ยจากการยกเลกิ

วงเงินกู้สำหรับการจัดหาซื้อเรือมือสอง (ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อที ่6.3) ส่วนดอกเบี้ยที่เกิดจากการเบิกถอนวงเงินกู้สำหรับสั่งต่อ

เรอืใหมไ่ดบ้นัทกึเปน็ตน้ทนุของสนิทรพัย ์ 

 ค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ในป ี2553 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มีสาเหตุมาจากการลดลงของจำนวนเรือ

เฉลีย่ในป ี2553 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2552 โดยเปน็ผลมาจากการขายเรอืเกา่ซึง่ไดส้ง่มอบเรอืแลว้จำนวน 5 ลำในป ี2553 

 คา่เสือ่มราคาสำหรบัป ี2553 ลดลงจาก 934.61 ลา้นบาทในป ี2552 เปน็ 796.56 ลา้นบาทในป ี2553 มสีาเหตมุาจากการลด

ลงของจำนวนเรอืเฉลีย่ในป ี2553 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2552 โดยเปน็ผลมาจากการขายเรอืเกา่จำนวน 5 ลำในป ี2553  

 บรษิทัฯ บนัทกึขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจำนวน 112.24 ลา้นบาทสำหรบัป ี2553 โดยมกีำไรจากอตัราแลกเปลีย่นจำนวน 

43.63 ลา้นบาทสำหรบัป ี2552 รายการขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเกดิจากการแปลงคา่สนิทรพัยห์มนุเวยีนสทุธใินสกลุดอลลา่ร์

สหรฐัมาเปน็เงนิบาทในราคาทีต่ำ่กวา่ และการแขง็คา่ของเงนิบาทเมือ่เทยีบกบัเงนิสกลุดอลลา่รส์หรฐั ณ 31 ธนัวาคม 2553 เมือ่

เปรยีบเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2552 ทำใหบ้รษิทัฯ มกีำไรสทุธจิำนวน 904.69 ลา้นบาทสำหรบัป ี2553 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

จำนวน 3,047.06 ลา้นบาทในป ี2552 
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 8.2 การวเิคราะหง์บดลุ
 สนิทรพัยห์มนุเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ลดลงจำนวน 1,707.01 ลา้นบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2552 เนือ่งจากการ

ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากการจ่ายเงินงวดตามสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 4 ลำ ในประเทศจีน จำนวน 

886.45 ลา้นบาท และการชำระคา่ซือ้หุน้จำนวน 205.03 ลา้นบาท สำหรบั 4 บรษิทั SPCs ในเดอืนธนัวาคม 2553 (ตามทีไ่ด้

อธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่3.3) และเงนิปนัผลจา่ยจำนวน 1,299.20 ลา้นบาท ในระหวา่งป ี2553 ลกูหนีส้ทุธจิากคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู

ทัง้หมดลดลงจำนวน 8.22 ลา้นบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น บรษิทัฯ มสีภาพคลอ่งทีด่อียา่งตอ่เนือ่งเนือ่งจากมเีงนิสดทีม่าก

เพยีงพอ 

 มลูคา่ของสนิทรพัยถ์าวรของบรษิทัฯ ลดลงจากปกีอ่นเนือ่งจากการขายเรอืเกา่ซึง่ไดส้ง่มอบเรอืแลว้จำนวน 5 ลำ และคา่เสือ่ม

ราคาทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งป ี บรษิทัฯ จา่ยเงนิลว่งหนา้คา่จา้งตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 9,349.33 ลา้นบาท ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่3 

มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทลดลง จากการขายเรือจำนวน 5 ลำ และเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือที่จ่ายในระหว่างปีจำนวน 

1,634.36 ลา้นบาท เปน็เงนิทีเ่บกิถอนจากสญัญาสนิเชือ่มหีลกัประกนัจากธนาคาร 

 หนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 61.06 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ณ สิ้นป ี2553 บริษัทฯ มีเงินกู้ที่มีหลักประกัน

จำนวน 4,929.65 ลา้นบาท โดยหลกัเปน็สญัญาสนิเชือ่สำหรบัสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 3,429.54 ลา้นบาท ทีจ่า่ยใหก้บัอูต่อ่เรอื ABG 

ประเทศอนิเดยี ในการจา่ยเงนิคา่ตอ่เรอืงวดทีส่องและสาม สำหรบัเรอืจำนวน 12 ลำ ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่3.1 บรษิทัฯ เบกิ

ถอนวงเงินสินเชื่อจำนวน 1,502.35 ล้านบาท สำหรับซื้อเรือมือสองจำนวน 2 ลำ ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที ่6.2 นอกจากนี้

บรษิทัฯ ยงัไดเ้บกิเงนิกู ้(รอ้ยละ 50 ของหุน้สามญัในบรษิทัรว่มทนุ) เปน็จำนวน 85.93 ลา้นบาท จากวงเงนิสนิเชือ่เพือ่เรอืสัง่ตอ่

ใหม ่ เพื่อจ่ายให้กับ บริษัท ABG Shipyard Limited (อู่ต่อเรือ) สำหรับค่าต่อเรืองวดที่สอง สำหรับเรือใหม่เพื่อขนส่งซีเมนต ์

จำนวน 1 ลำ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่3.2 คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิตดัจำหนา่ยแสดงหกัจากวงเงนิกูต้ามสดัสว่นเมือ่มกีารเบกิ

ถอน จำนวน 56.87 ลา้นบาท  

 หนีส้นิรวมเพิม่ขึน้จากจำนวน 5,003.77 ลา้นบาทในป ี2552 เปน็ 5,322.14 ลา้นบาทในป ี2553 มสีาเหตหุลกัมาจากการเพิม่

ขึน้ของเงนิกูม้หีลกัประกนั ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวแ้ลว้ในตอนตน้ 

 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 904.69 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายจำนวน 1,299.20 ล้านบาท (1.25 บาทต่อหุ้นรวม

เงนิปนัผลจา่ยครัง้สดุทา้ยของป ี2552) ซึง่จา่ยไปแลว้ในระหวา่งป ี2553 การเพิม่ขึน้สทุธจิำนวน 7.63 ลา้นบาทของสว่นเกนิทนุจาก

การตรีาคา และผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิและสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยในระหวา่งป ี ทำใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ ณ ขณะนีเ้ปน็

จำนวน 16,749.48 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจำนวน 386.88 ลา้นบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น 

 8.3 การวเิคราะหก์ระแสเงนิสด
 ในระหวา่งป ี บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากการดำเนนิงานจำนวน 986.95 ลา้นบาท ซึง่ลดลงประมาณรอ้ยละ 69 เมือ่เปรยีบ

เทยีบกบักระแสเงนิสดจากการดำเนนิงานของปกีอ่น เนือ่งจากกำไรขัน้ตน้ทีล่ดลงตามทีไ่ดอ้ธบิายขา้งตน้ 

 หลงัจากรายการปรบัปรงุการเปลีย่นแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจำนวน 609.02 ลา้นบาทไวส้ำหรบัใช้

ไปในกจิกรรมลงทนุและกจิกรรมจดัหาเงนิ 

 ในระหวา่งป ี บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดรบัจากการขายเรอืเกา่ซึง่ไดส้ง่มอบเรอืแลว้จำนวน 5 ลำ เปน็จำนวน 827.31 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจา่ยสำหรบัคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอืจำนวน 960.96 ลา้นบาท และเงนิจา่ยลว่งหนา้คา่จา้งตอ่เรอืจำนวน 

1,651.51 ลา้นบาท (ซึง่รวมจำนวนดอกเบีย้จา่ยทีบ่นัทกึเปน็ตน้ทนุของสนิทรพัย ์ จากการเบกิถอนเงนิกูใ้นวงเงนิสนิเชือ่สำหรบัสัง่

ตอ่เรอืใหม)่ หลงัจากการปรบัปรงุรายการอืน่ๆ บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใินกจิกรรมลงทนุจำนวน 1,749.58 ลา้นบาท 

 ในระหวา่งป ีบรษิทัฯ เบกิเงนิกูท้ีม่หีลกัประกนัจากธนาคารจำนวน 199.10 ลา้นบาท เพือ่เปน็การจา่ยชำระคา่จา้งตอ่เรอืงวดที่

สอง สำหรบัเรอื 1 ลำ ใหก้บัอูต่อ่เรอื ABG ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่3 และเบกิเงนิจำนวน 768.08 ลา้นบาทสำหรบัซือ้เรอืมอื

สอง จำนวน 1 ลำ ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นขอ้ 6.2 บรษิทัฯ ยงัไดเ้บกิเงนิกู ้(รอ้ยละ 50 ของหุน้สามญัในบรษิทัรว่มทนุ) เปน็จำนวน 

85.93 ล้านบาท จากวงเงินสินเชื่อเพื่อเรือสั่งต่อใหม ่ เพื่อจ่ายให้กับอู่ต่อเรือ ABG ประเทศอินเดีย สำหรับค่าต่อเรืองวดที่สอง 

สำหรบัเรอืใหมเ่พือ่ขนสง่ซเีมนต ์จำนวน 1 ลำ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่3.2 ดงันัน้ในป ี2553 บรษิทัฯ เบกิถอนเงนิจากวงเงนิ

สนิเชือ่มหีลกัประกนัทัง้สิน้จำนวน 1,053.11 ลา้นบาท ในระหวา่งป ี2553 บรษิทัฯ จา่ยเงนิปนัผลเปน็เงนิสดจำนวน 1,299.20 ลา้น

บาท หลงัจากการปรบัปรงุรายการอืน่ๆ บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจำนวน 519.22 ลา้นบาท กระแส

เงินสดจากการดำเนินงานที่ด ี และการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพทำให้บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือที่เพียงพอโดยไม่มี

ปญัหาสภาพคลอ่งแตอ่ยา่งใด 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ	 และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี		

งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือ

ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ	และการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ	

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดให้มี	 และการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึก

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วนและเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดการทุจริต	หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ	

	 ในการนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกท่าน	 เป็นผู้ดูแล				

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีนี้แล้ว	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	 โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่สามารถสร้างความ	

เชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	


ในนามของคณะกรรมการ

บริษัทพรีเชียสชิพปิ้งจำกัด(มหาชน)






 

 คาลิดมอยนูดดินฮาชิม คูชรูคาลีวาเดีย

 กรรมการผู้จัดการ	 กรรมการบริหาร	



	 27	มกราคม	2554	

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทพรีเชียสชิพปิ้งจำกัด(มหาชน)
 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดลุรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2553	งบกำไรขาดทนุรวม	งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวม

และงบกระแสเงนิสดรวมสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั	พรเีชยีส	 ชพิปิง้	 จำกดั	(มหาชน)	 และบรษิทัยอ่ย	 และไดต้รวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	(มหาชน)	 ด้วยเช่นกัน	 ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อ			

ความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในงบการเงนิเหลา่นี	้ สว่นขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักลา่ว

จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งที่รวมอยู่ในงบการเงิน

รวมนี	้ ซึง่มยีอดสนิทรพัยค์ดิเปน็รอ้ยละ	11.85	 ของยอดสนิทรพัยร์วม	ณ	วนัที	่31	 ธนัวาคม	2553	 และยอดรายไดแ้ละกำไรสทุธ	ิ

คิดเป็นร้อยละ	3.61	 และร้อยละ	5.21	 ของยอดรายได้และกำไรสุทธิรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 ตามลำดับ	 งบการเงินของ

บริษัทย่อยดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น	 โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีนั้นและความเห็นของข้าพเจ้าในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินของรายการต่างๆ	 ของบริษัทย่อยดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมได้ถือตามรายงานของผู้สอบบัญชี

อื่นนั้น	 งบการเงนิรวมของบรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	 จำกดั	(มหาชน)	และบรษิทัยอ่ย	สำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	 ธนัวาคม	2552	และ		

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	(มหาชน)	 สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น			

ในสำนกังานเดยีวกนักบัขา้พเจา้	ซึง่เสนอรายงานไวอ้ยา่งไมม่เีงือ่นไขตอ่งบการเงนิดงักลา่วตามรายงานลงวนัที	่2	กมุภาพนัธ	์2553	

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม	่ การตรวจสอบรวมถึง

การใชว้ธิกีารทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ปน็จำนวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิ	 การประเมนิความเหมาะสม

ของหลกัการบัญชีทีก่จิการใชแ้ละประมาณการเกี่ยวกบัรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคญั	 ซึง่ผูบ้รหิารเป็นผูจ้ัดทำขึ้น	 ตลอดจน

การประเมนิถงึ	ความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ำเสนอในงบการเงนิโดยรวม	ขา้พเจา้เชือ่วา่การตรวจสอบดงักลา่วประกอบ

กบัรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่ทีก่ลา่วถงึในวรรคแรกใหข้อ้สรปุทีเ่ปน็เกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้	

 จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน					

ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2553	 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	

(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 และเฉพาะของบริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	 (มหาชน)	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม				

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	








สุมาลีรีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3970	

บริษัท	สำนักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำกัด	

กรุงเทพฯ:	27	มกราคม	2554	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

(หน่วย:	บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 6,	20	 	4,210,310,366		 5,876,282,201		 2,031,531,929		 2,274,181,628	

เงินลงทุนชั่วคราว	-	สุทธิ	 7	 	-		 	-		 	-		 	-	

ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 8	 	33,855,480		 	42,078,391		 	-		 	-	

ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 9	 	-		 	-		 	317,567,591		 	282,681,149	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	 10	 	-		 	-		 	1,914,401,940		 	2,119,480,660	

น้ำมันเชื้อเพลิง	 		 5,688,873		 	-		 	-		 	-	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	

			เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ	 		 42,573,234		 	54,093,717		 	-		 	-	

			ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ	 		 8,265,020		 	35,304,785		 	-		 	-	

			อื่นๆ	 		 36,014,929		 	35,959,713		 	16,199,556		 	18,475,916	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	86,853,183		 	125,358,215		 	16,199,556		 	18,475,916	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 		 4,336,707,902		 	6,043,718,807		 	4,279,701,016		 	4,694,819,353	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	สุทธิ	 12	 	-		 	-		 	5,752,026,341		 	5,703,026,841	

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 13	 	-		 	-		 	33		 	-	

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย	 14	 	163,110,453		 	143,219,374		 	-		 	-	

เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 15	 	10,130,430		 	10,130,430		 	10,130,430		 	10,130,430	

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 11	 	-		 	-		 	256,553,865		 	-	

ลูกหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	-	สุทธิ	 		 109,419,261		 	-		 	-		 	-	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 16	 	7,518,077,759		 	7,780,922,468		 	12,033,119		 	17,222,574	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	

			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 17	 	37,109,623		 	46,911,635		 	37,109,623		 	46,911,635	

			เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล	 18	 	9,517,340,798		 	7,809,282,007		 	8,081,916,657		 	7,809,282,007	

			ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	-	สุทธิ	 19	 	376,807,655		 	291,253,234		 	372,547,063		 	291,253,234	

			เงินล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นในบริษัทร่วมที่ถือหุ้น	

						โดยบริษัทย่อย	 14.2	 	-		 	11,538,699		 	-		 	-	

			อื่นๆ	 		 2,921,834		 	3,152,306		 	2,395,192		 	2,615,865	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 		 9,934,179,910		 	8,162,137,881		 	8,493,968,535		 	8,150,062,741	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 		 17,734,917,813			16,096,410,153			14,524,712,323			13,880,442,586	

รวมสินทรัพย์	 		 22,071,625,715			22,140,128,960			18,804,413,339			18,575,261,939	

บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552
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    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

(หน่วย:	บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า	 	 11,099,641	 44,727,575	 658,178	 2,363,783

เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 9	 	-		 	-		 3,016,658,963	 2,183,872,302

เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล	 20	 	-		 29,158,895	 	-		 	-	

รายได้รับล่วงหน้า	 		 47,682,723		 79,029,033	 	-		 	-	

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ

	 ภายในหนึ่งปี	 19,	22	 	147,610,132		 	14,863,823		 	24,100,228		 	-	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	

			ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย	 		 41,290,184		 49,382,671	 	-		 	-	

			โบนัสพนักงานค้างจ่าย	-	ส่วนที่ถึงกำหนดจ่าย	

						ภายในหนึ่งปี	 21	 137,113,895	 165,690,296	 126,013,506	 152,196,487

			ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 32,390,928	 45,489,571	 8,849,027	 9,119,622

			ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล	 		 3,934,172		 24,631,203	 	-		 	-	

			ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย	 	 4,023,118	 31,427,877	 2,438,019	 30,273,349

			อื่นๆ	 	 17,540,232	 19,347,683	 8,898,292	 4,378,906

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 236,292,529	 335,969,301	 146,198,844	 195,968,364

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 442,685,025	 503,748,627	 3,187,616,213	 2,382,204,449

หนี้สินไม่หมุนเวียน

โบนัสพนักงานค้างจ่าย	-	สุทธิจากส่วนที่ถึง	

			กำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี	 21	 76,645,113	 173,011,023	 70,382,541	 159,089,829

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล	 	 20,768,114	 42,050,177	 	-		 	-	

เจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	สุทธิ			 -		 8,124,620	 	-		 	-	

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ	

			ภายในหนึ่งปี	 19,	22	 4,782,042,586	 4,276,834,978	 3,386,349,054	 3,578,235,298

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 4,879,455,813	 4,500,020,798	 3,456,731,595	 3,737,325,127

รวมหนี้สิน	 	 5,322,140,838	 5,003,769,425	 6,644,347,808	 6,119,529,576

งบดุล(ต่อ)
บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล(ต่อ)
บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

ส่วนของผู้ถือหุ้น	

ทุนเรือนหุ้น	

			ทุนจดทะเบียน	

					หุ้นสามัญ	1,039,520,600	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 1,039,520,600	 1,039,520,600	 1,039,520,600	 1,039,520,600

			ทุนที่ออกและชำระแล้ว	

						หุ้นสามัญ	1,039,520,600	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 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

						ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน		 	 172,445,812	 172,445,812	 172,445,812	 172,445,812

						ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	

									ของบริษัทย่อย	-	สุทธิ	 23	 147,287,957	 203,452,059	 	-		 	-	

						ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 	 (25,251,684)	 (22,850,674)	 	-		 	-	

			กำไรสะสม	

						จัดสรรแล้ว	

									สำรองตามกฎหมาย		-	บริษัทฯ	 24	 103,952,060	 103,952,060	 103,952,060	 103,952,060

	 	 	 -	บริษัทย่อย	 24	 518,120,000	 513,220,000	 	-		 	-	

									สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม	25	 14,335,865	 37,782,784	 14,335,865	 37,782,784

ยังไม่ได้จัดสรร	 		 	 14,333,075,039			14,652,874,052			10,418,381,449			10,690,601,362	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 16,714,915,394	 17,111,826,438	 12,160,065,531	 12,455,732,363

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	 	 34,569,483	 24,533,097	 	-		 	-	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 16,749,484,877	 17,136,359,535	 12,160,065,531	 12,455,732,363

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 22,071,625,715	 22,140,128,960	 18,804,413,339	 18,575,261,939

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายได้

รายได้จากการเดินเรือ	

			รายได้ค่าเช่าเรือ	 		 	 2,810,420,920		 	5,109,100,239		 	-		 	-	

			รายได้ค่าระวางเรือ	 		 	 142,682,920		 	414,544,962		 	-		 	-	

รวมรายได้จากการเดินเรือ	 		 	 2,953,103,840		 	5,523,645,201		 	-		 	-	

รายได้จากการให้บริการ	 	 9	 	10,379,268		 	16,753,312		 	71,462,855		 	150,529,957	

กำไรจากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์	 16	 	390,280,114		 	760,279,523		 	-		 	71,428	

ดอกเบี้ยรับ	 	 9	 	25,978,190		 	38,065,092		 	20,571,310		 	20,794,985	

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	 		 	 -		 	43,626,627		 	-		 	-	

รายได้อื่น	 		 	 426,247		 	26,508,055		 	5,166		 	2,145,200	

เงินปันผลรับ	 	 9,	12	 	-		 	-		 	1,530,297,884		 	4,700,110,297	

รวมรายได้	 		 	 3,380,167,659		 	6,408,877,810		 	1,622,337,215		 	4,873,651,867	

ค่าใช้จ่าย	

ต้นทุนการเดินเรือ	

			ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ	 		 	 847,171,526		 	1,500,155,882		 	-		 	-	

			รายจ่ายท่าเรือ	 		 	 20,905,339		 	106,262,509		 	-		 	-	

			น้ำมันเชื้อเพลิง	 	 	 	5,173,942		 	105,422,379		 	-		 	-	

รวมต้นทุนการเดินเรือ	 		 	 873,250,807		 	1,711,840,770		 	-		 	-	

ค่าเสื่อมราคา	 	 16	 	796,564,123		 	934,609,148		 	8,560,840		 	9,285,209	

ต้นทุนการให้บริการ	 		 	 4,818,692		 	9,614,509		 	-		 	-	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 9	 	195,347,791		 	255,345,894		 	169,330,819		 	209,618,020	

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 		 	 104,135,693		 	138,106,205		 	98,006,255		 	122,848,778	

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		 		 	 15,288,747		 	9,698,521		 	-		 	1,124,608	

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	 		 	 112,243,482		 	-		 	120,353,284		 	3,866,778	

รวมค่าใช้จ่าย	 	 	 	2,101,649,335		 	3,059,215,047		 	396,251,198		 	346,743,393	

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	สำหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	

			ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	 		 1,278,518,324		 	3,349,662,763		 	1,226,086,017		 	4,526,908,474	

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	

			ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย	 	 14.1	 	19,520,139		 	22,317,306		 	-		 	-	

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	 		 1,298,038,463		 	3,371,980,069		 	1,226,086,017		 	4,526,908,474	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 	 	 	(301,394,253)	 	(265,811,637)	 	(222,557,277)	 	(253,961,304)

กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล			 	 996,644,210		 	3,106,168,432		 	1,003,528,740		 	4,272,947,170	

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	 27	 	(81,922,286)	 	(45,536,596)	 	-		 	-	

กำไรสุทธิสำหรับปี		 		 	 914,721,924		 	3,060,631,836		 	1,003,528,740		 	4,272,947,170	

การแบ่งปันกำไรสุทธิ	

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 		 904,685,426		 	3,047,056,978		 	1,003,528,740		 	4,272,947,170	

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย			 10,036,498		 	13,574,858		 	-		 	-	

กำไรสุทธิสำหรับปี		 		 	 914,721,924		 	3,060,631,836		 	1,003,528,740		 	4,272,947,170	

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 	 29	 	 	 	

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 	 0.87	 2.93	 0.97	 4.11

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	สำหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

งบกำไรขาดทุน(ต่อ)

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล			 	 996,644,210		 	3,106,168,432		 	1,003,528,740		 	4,272,947,170	

รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	

			เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมดำเนินงาน	

			ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	 		 807,490,480		 	945,195,421		 	19,487,197		 	19,871,483	

			หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ				 	 15,288,747		 	9,698,521		 	-		 	1,124,608	

			ตัดจำหน่ายและบริจาคอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	 	893		 	198,980		 	893		 	198,980	

			ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 		 -		 	-		 	500		 	-	

			ขาดทุน	(กำไร)	จากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์	 	(390,280,114)	 	(760,279,523)	 	140,503		 	(71,428)

			ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้น	

						โดยบริษัทย่อย	 		 	 (19,520,139)	 	(22,317,306)	 	-		 	-	

			ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	 		 -		 	2,658,544		 	-		 	2,658,544	

			โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากการ

	 	 เดินเรือเดินทะเล		 		 	 (21,282,064)	 	(6,056,564)	 	-		 	-	

			โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่าย	 	6,214,679		 	-		 	-		 	-	

			กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 		 (478,037,902)	 	(147,277,207)	 	(138,036,266)	 	(71,439,641)

			ดอกเบี้ยจ่าย	 		 	 71,983,192		 	-		 	-		 	-	

			ดอกเบี้ยรับ	 		 	 (21,553,183)	 	(30,604,061)	 	(19,879,609)	 	(18,539,772)

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	

			ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	 		 966,948,799		 	3,097,385,237		 	865,241,958		 	4,206,749,944	

สินทรัพย์ดำเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	

			ลูกหนี้การค้า	 		 	 (9,054,378)	 	11,421,117		 	-		 	-	

			ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 		 -		 	-		 	(13,119,495)	 	841,073,193	

			น้ำมันเชื้อเพลิง	 	 	 	(40,818,639)	 	(101,540,115)	 	-		 	-	

			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 		 	 39,143,176		 	99,778,639		 	6,096,691		 	10,973,907	

			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 		 	 230,472		 	170,000		 	220,672		 	-	

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	

			เจ้าหนี้การค้า	 		 	 (33,521,417)	 	(71,222,999)	 	(1,705,130)	 	(1,088,338)

			เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 		 -		 	-		 	832,786,661		 	565,040,441	

			รายได้รับล่วงหน้า	 		 	 (31,495,386)	 	(132,863,640)	 	-		 	-	

			หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 		 	 (78,590,605)	 	(126,415,743)	 	(49,501,429)	 	(8,382,805)

			หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 		 	 (96,365,910)	 	(44,839,047)	 	(88,707,287)	 	(40,345,547)

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			 	 716,476,112		 	2,731,873,449		 	1,551,312,641		 	5,574,020,795	

			จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	 		 (107,454,845)	 	(43,542,340)	 	(3,820,331)	 	(8,037,035)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	 		 609,021,267		 	2,688,331,109		 	1,547,492,310		 	5,565,983,760	

บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

งบกระแสเงินสด

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552 2553 2552

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย	 		 3,413,510		 	-		 	-		 	-	

ซื้ออุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม	

			และสำรวจเรือเดินทะเล	 		 	 (960,957,975)	 	(1,017,346,044)	 	(3,868,030)	 	(462,474)

ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	 		 	 (930,250)	 	(2,871,500)	 	(930,250)	 	(2,871,500)

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล	 		 (1,651,508,412)	 	(3,016,580,891)	 	(216,147,434)	 	(3,016,580,891)

เงินสดรับจากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์	 		 827,307,252		 	2,369,562,680		 	161,154		 	308,410	

ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	 	 	 	(92)	 	-		 	(49,000,000)	 	(40,014,500)

ลงทุนเพิ่มในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 		 -		 	-		 	(33)	 	-	

เงินล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดย

	 บริษัทย่อยลดลง	(เพิ่มขึ้น)	 		 	 11,538,699		 	(11,538,699)	 	-		 	-	

เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล	 		 -		 	29,158,895		 	-		 	-	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	 		 -		 	-		 	-		 	(2,029,593,961)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันเพิ่มขึ้น	 		 -		 	-		 	(275,970,060)	 	-	

ดอกเบี้ยรับ	 		 	 21,553,183		 	30,604,061		 	19,879,609		 	18,539,772	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 		 (1,749,584,085)	 	(1,619,011,498)	 	(525,875,044)	 	(5,070,675,144)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	 		 	 (131,772,428)	 	(61,612,094)	 	(59,789,236)	 	(61,612,094)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	 		 (110,062,114)	 	(2,948,050)	 	(104,381,324)	 	(2,948,050)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	 		 1,053,105,372		 	3,741,608,040		 	199,099,167		 	3,007,335,540	

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 	 	(31,298,906)	 	-		 	-		 	-	

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	 		 (1,299,195,572)	 	(2,078,740,136)	 	(1,299,195,572)	 	(2,078,740,136)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน	 		 (519,223,648)	 	1,598,307,760		 	(1,264,266,965)	 	864,035,260	

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	 	 	(6,185,461)	 	(141,369,911)	 	-		 	-	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ			 (1,665,971,927)	 	2,526,257,460		 	(242,649,699)	 	1,359,343,876	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 		 5,876,282,201		 	3,350,024,741		 	2,274,181,628		 	914,837,752	

บวก:	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย	

													ณ	วันที่ซื้อบริษัทย่อย	 		 92		 	-		 	-		 	-	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	 		 4,210,310,366		 	5,876,282,201		 	2,031,531,929		 	2,274,181,628	

บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย:	บาท)
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ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที่มิใช่เงินสด	

			เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยหักกลบลบหนี้กับ	

						ลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัทย่อย		 	 -		 	-		 	1,530,297,884		 	4,700,110,297	

			ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	

						ของบริษัทย่อยตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้น	 		 56,164,102		 	20,312,875		 	-		 	-	

			ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	

						ของบริษัทย่อยตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 		 112		 	630		 	-		 	-	

			โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นเงินล่วงหน้า		

						ค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล	 		 	 3,200,761		 	8,453,843		 	3,195,662		 	8,453,843	

			โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล	 	59,550,965		 	63,727,140		 	59,492,900		 	63,727,140	

			ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายโอนไปแสดงหักจาก	

						เงินกู้ยืมระยะยาว	 	 	 	21,293,600		 	31,322,921		 	4,326,233		 	10,513,924	

			โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายให้บริษัทย่อย		 	 	 	

						ตามสัดส่วนการเบิกถอนเงินกู้ยืม	 	 	-		 	-		 	21,766,947		 	20,808,997	

			โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นดอกเบ้ียจ่าย	 	6,214,679		 	-		 	-		 	-	

			รายการปรับปรุงระหว่างค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	 	 	 	 	

	 	 และเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล	 	 	(6,201,347)	 	-		 	(6,201,347)	 	-	

บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552 2553 2552

(หน่วย:	บาท)
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
	 บริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	 เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย	 บริษัทฯ

ดำเนินธุรกิจหลักในด้านการลงทุนในกิจการซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล	 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่	

เลขที่	8	อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์	ชั้น	7	ถนนสาทรเหนือ	สีลม	บางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500	

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
	 2.1	 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	โดยแสดงรายการใน

งบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่	30	 มกราคม	2552	 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

บัญชี	พ.ศ.	2543	

	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ

การเงินฉบับภาษาไทยนี้	

	 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี	

 2.2	 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม	

	 	 ก)	 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	(มหาชน)	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	

“บริษัทฯ”)	บริษัทย่อย	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัทย่อย”)	บริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังต่อไปนี้	

บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

		บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ      

	 1.	บริษัท	พรีเชียส	เม็ททัลซ์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.01	 0.13	 											-	 5.60

	 2.	บริษัท	พรีเชียส	วิชเชส	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 3.65	 1.08	 11.03	 6.41

	 3.	บริษัท	พรีเชียส	สโตนส์	ชิปป้ิง	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 2.69	 2.68	 2.65	 1.57

	 4.	บริษัท	พรีเชียส	มิเนอรัลส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.80	 1.95	 4.49	 6.47

	 5.	บริษัท	พรีเชียส	แลนด์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.01	 0.01	 											-	 1.99

	 6.	บริษัท	พรีเชียส	ริเวอร์ส	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 2.19	 2.30	 4.31	 2.32

	 7.	บริษัท	พรีเชียส	เลคส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.03	 0.63	 4.17	 4.64

	 8.	บริษัท	พรีเชียส	ซีส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.86	 0.91	 4.15	 2.36

	 9.	บริษัท	พรีเชียส	สตาร์ส	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.74	 0.85	 4.34	 2.10

	 10.	บริษัท	พรีเชียส	โอเชียนส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.70	 0.74	 4.53	 2.38

	 11.	บริษัท	พรีเชียส	แพลนเนตส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99												-	 										-	 											-	 0.85

	 12.	บริษัท	พรีเชียส	ไดมอนด์ส	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.56	 1.71	 4.85	 3.71

	 13.	บริษัท	พรีเชียส	แซฟไฟร์ส	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.46	 1.53	 4.42	 2.38

	 14.	บริษัท	พรีเชียส	เอ็มเมอรัลส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 3.23	 3.40	 3.66	 4.31

	 15.	บริษัท	พรีเชียส	รูบีส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99												-	 										-	 											-	 1.41

	 16.		บริษัท	พรีเชียส	โอปอลส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99												-	 0.01	 											-	 3.02

	 17.		บริษัท	พรีเชียส	การ์เน็ตส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 3.30	 3.46	 2.70	 3.75

	 18.		บริษัท	พรีเชียส	เพิร์ลส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.01	 0.01	 											-	 2.74

	 19.		บริษัท	พรีเชียส	ฟลาวเวอร์ส	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99												-	 										-	 											-	 1.25

	 20.		บริษัท	พรีเชียส	ฟอเรสท์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99												-	 0.01	 											-	 1.60

	 21.		บริษัท	พรีเชียส	ทรีส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.01	 0.07	 0.05	 0.22

	 22.		บริษัท	พรีเชียส	พอนด์ส	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.01	 0.63	 1.78	 4.52

	 23.		บริษัท	พรีเชียส	เว็นเจอร์ส	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99												-	 										-	 											-	 1.46

	 24.		บริษัท	พรีเชียส	แคปปิตอลส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.87	 0.85	 4.74	 2.38

    อัตราร้อยละของการ ร้อยละของ ร้อยละของรายได้
    ถือหุ้นโดยบริษัทฯ สินทรัพย์ที่รวม ที่รวมอยู่ในรายได้
   จัดตั้งขึ้น ทั้งทางตรง อยู่ในสินทรัพย์รวม รวมสำหรับปีสิ้นสุด


ชื่อบริษัท


ลักษณะธุรกิจ
 ในประเทศ และทางอ้อม ณวันที่31ธันวาคม วันที่31ธันวาคม

 2553 2552 2553 2552 2553 2552
 % % % % % %
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รายงานประจำปี 2553



	 25.		บริษัท	พรีเชียส	จัสมินส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 3.48	 3.76	 4.17	 5.79

	 26.		บริษัท	พรีเชียส	ออคิดส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 2.15	 2.27	 2.69	 3.13

	 27.		บริษัท	พรีเชียส	ลากูนส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.91	 0.97	 3.85	 1.67

	 28.		บริษัท	พรีเชียส	คลิฟส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.09	 1.05	 3.48	 1.82

	 29.		บริษัท	พรีเชียส	ฮิลส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.27	 1.15	 3.36	 1.97

	 30.		บริษัท	พรีเชียส	เมาน์เท่นส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.30	 1.23	 3.35	 1.96

	 31.		บริษัท	พรีเชียส	รีสอร์ทส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.35	 1.33	 3.25	 1.96

	 32.		บริษัท	พรีเชียส	ซิต้ีส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 1.66	 1.70	 5.39	 2.41

	 33.		บริษัท	พรีเชียส	คอมเม็ทส์	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.02	 0.41	 2.78	 1.95

	 34.		บริษัท	พรีเชียส	ออนาเม้นท์ส	จำกัด	 เจ้าของเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.02	 0.03	 											-	 3.02

	 35.		บริษัท		เนดเท็กซ์	จำกัด	 คลังเก็บสินค้า	 ไทย	 69.99	 69.99												-	 										-	 											-												-

	 	 	 ลอยน้ำ*	

	 36.		บริษัท	พรีเชียส	สตอเรจ	เทอมินัลส์	จำกัด	 คลังเก็บสินค้า	 ไทย	 69.99	 69.99												-	 										-	 											-												-

	 	 	 ลอยน้ำ*	

	 37.		บริษัท	เทบส์	พีทีอี	ลิมิเตด	 ธุรกิจเดินเรือ*	 สิงคโปร์	 100.00	 100.00												-	 										-	 											-												-

	 38.		บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	(ปานามา)	เอส	เอ	 เจ้าของเรือ/	 ปานามา	 99.99	 99.99	 0.56	 0.37	 0.01	 0.01

				 	 		 ให้บริการเช่าเรือ

	 39.		บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	(เมอริเชียส)	ลิมิเตด	 โฮลด้ิง	คัมพานี*	 เมอริเชียส	 100.00	 100.00												-	 										-	 0.58	 0.35	

	 40.		บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	(สิงคโปร์)	 โฮลด้ิง	คัมพานี/	 สิงคโปร์	 100.00	 100.00	 6.98	 12.47	 0.37	 0.32

				 	 พีทีอี	ลิมิเตด		 ให้บริการเช่าเรือ

	 41.		บริษัท	พรีเชียส	ชิพป้ิง	(ยูเค)	ลิมิเตด	 ให้บริการเช่าเรือ	 อังกฤษ	 99.99	 99.99	 0.03	 0.04	 											-	 0.01

	 42.		บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปป้ิง	เอเยนซ่ี	จำกัด	 ผู้บริหารเรือ	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.95	 1.25	 0.28	 0.26

			 	 		 ทางด้านเทคนิค

	 43.	บริษัท	พรีเชียส	โปรเจคส์	พีทีอี	ลิมิเตด	 ผู้บริหารการลงทุน	 สิงคโปร์	 100.00	 100.00												-	 										-	 											-												-

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย       

	 44.		บริษัท	แรพพิด	พอร์ท	ลิสซ่ิง	พีทีอี	ลิมิเตด	 มารีน	 สิงคโปร์	 100.00	 100.00												-	 										-	 											-												-	

	 	 	 คอนสตรัคช่ัน*	

	 45.		บริษัท	พีเอสแอล	บัลค์	เทอร์มิเนอร์	ลิมิเตด	 โฮลด้ิง	คัมพานี**	 เมอริเชียส	 						-	 100.00												-	 										-	 											-												-

	 46.		บริษัท	พีเอสแอล	อินเวสท์เมนท์	ลิมิเตด	 โฮลด้ิง	คัมพานี*	 เมอริเชียส	 100.00	 100.00												-	 										-	 											-												-

	 47.		บริษัท	อินเตอร์เนช่ันแนล	ไลเทอร์เรจ	ลิมิเตด	 โฮลด้ิง	คัมพานี	 เมอริเชียส	 100.00	 100.00	 0.74	 0.70	 											-												-	

	 48.	บริษัท	พีเอสแอล	ทุน	ชิพป้ิง	พีทีอี	ลิมิเตด	 ให้บริการเช่าเรือ	 สิงคโปร์	 64.06	 64.06	 0.86	 1.02	 4.83	 2.75	

	 49.	บริษัท	เรจิดอร์	พีทีอี	ลิมิเตด		 ธุรกิจเดินเรือ*	 สิงคโปร์	 100.00	 100.00												-	 										-	 											-												-

	 50.	บริษัท	พรีเชียส	ฟอเรสท์	พีทีอี	ลิมิเตด	 เจ้าของเรือ	 สิงคโปร์	 100.00													-												-	 										-	 											-												-

	 51.	บริษัท	โอเอสดับเบ้ิลยู	6	พีทีอี	ลิมิเตด	 เจ้าของเรือ	 สิงคโปร์	 100.00													-	 1.34	 										-	 											-												-

	 52.	บริษัท	โอเอสดับเบ้ิลยู	7	พีทีอี	ลิมิเตด	 เจ้าของเรือ	 สิงคโปร์	 100.00													-	 1.34	 										-	 											-												-

	 53.	บริษัท	โอเอสดับเบ้ิลยู	8	พีทีอี	ลิมิเตด	 เจ้าของเรือ	 สิงคโปร์	 100.00													-	 0.67	 										-	 											-												-

	 54.	บริษัท	โอเอสดับเบ้ิลยู	9	พีทีอี	ลิมิเตด	 เจ้าของเรือ	 สิงคโปร์	 100.00													-	 0.67	 										-	 											-												-

	กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน       

	 55.	บริษัท	แอสโซซิเอท	บัลค์	แคร์เออร์		 โฮลด้ิง	คัมพานี	 สิงคโปร์	 50.00													-												-	 										-	 											-												-

	 	 พีทีอี	ลิมิเตด	 	 	 	 	 	 	 	

	บริษัทย่อยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน       

	 56.	บริษัท	เอบีซี	วัน	พีทีอี	ลิมิเตด	 เจ้าของเรือ	 สิงคโปร์	 50.00													-	 0.80	 										-	 											-												-

	 57.	บริษัท	เอบีซี	ทู	พีทีอี	ลิมิเตด	 เจ้าของเรือ	 สิงคโปร์	 50.00													-	 0.39	 										-	 											-												-

	 58.	บริษัท	เอบีซี	ทรี	พีทีอี	ลิมิเตด	 เจ้าของเรือ	 สิงคโปร์	 50.00													-	 0.39	 										-	 											-												-

	บริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย       

	 59.	บริษัท	อินเตอร์เนช่ันแนล	ซีพอร์ทส์		 ก่อสร้างและ	 อินเดีย	 22.40	 22.40												-	 										-	 											-												-

	 	 (ฮาลเดีย)	ไพรเวท	ลิมิเตด	 พัฒนาท่าเทียบเรือ

    อัตราร้อยละของการ ร้อยละของ ร้อยละของรายได้
    ถือหุ้นโดยบริษัทฯ สินทรัพย์ที่รวม ที่รวมอยู่ในรายได้
   จัดตั้งขึ้น ทั้งทางตรง อยู่ในสินทรัพย์รวม รวมสำหรับปีสิ้นสุด


ชื่อบริษัท


ลักษณะธุรกิจ
 ในประเทศ และทางอ้อม ณวันที่31ธันวาคม วันที่31ธันวาคม

 2553 2552 2553 2552 2553 2552

 % % % % % %

 *หยุดดำเนินธุรกิจแล้ว	
	 **หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเมอริเชียสได้อนุมัติการเลิกกิจการของบริษัทนี้ในปี	2553
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  ข)	 บริษัทฯจัดทำงบการเงินโดยรวมบริษัทย่อยทั้งหมดในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา	ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯมีอำนาจ

ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น	

    บรษิทัฯจดัทำงบการเงนิรวมโดยบนัทกึเงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุรว่มกนัโดยวธิรีวมสนิทรพัย	์หนีส้นิ	 รายได้

และค่าใช้จ่ายในการร่วมค้าเฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	(วิธีรวมตามสัดส่วน)	

	 	 	 	 บริษัทฯจัดทำงบการเงินรวมโดยบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	 โดยรับรู้รายการเงินลงทุน

เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน	 และบันทึกส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทร่วม

ตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญสิ้นสุดลง	

	 	 ค)	 งบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันจัดทำขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินเช่นเดียวกับบริษัทฯและ

จัดทำโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ	

	 	 	 	 งบการเงินของบริษัทร่วมจัดทำขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินแตกต่างจากบริษัทฯไม่เกิน	3	เดือน	ทั้งนี้ช่วงระยะ

เวลาของงวดบัญชีและความแตกต่างของงบการเงินเหมือนกันในทุกงวดบัญชีและจัดทำโดยใช้นโยบายการบัญชี

ที่สำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ	

		 	 ง)	 สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่า

เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	 ณ	วันที่ในงบดุล	 ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน	ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ	“ผลต่างจากการ

แปลงค่างบการเงิน”	ในส่วนของ	ผู้ถือหุ้น	

	 	 จ)	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย	 รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญและเงินลงทุนในบริษัทย่อยของ	

บริษัทฯและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว	

	 	 	 	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญและเงินลงทุน

ในกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯและส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้ถูกตัดออกจากงบการ

เงินรวมนี้ตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้นในกิจการที่ควบคุมร่วมกันแล้ว	

	 	 ฉ)	 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยคือจำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของกลุ่ม

บริษัท	และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม	

	 2.3	 บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ	 โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่

ควบคุมร่วมกันตามวิธีราคาทุน	

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่
	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามรายละเอียด

ข้างล่างนี้		

	 	 ก)	 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	 มกราคม	2554	(เว้นแต่

แม่บทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที)	

	 	 	 แม่บทการบัญชี	(ปรับปรุง	2552)	 	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2552)	 การนำเสนองบการเงิน	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2552)	 สินค้าคงเหลือ	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2552)	 งบกระแสเงินสด	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2552)	 นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชี	และข้อผิดพลาด	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2552)	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2552)	 สัญญาก่อสร้าง	
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	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552)	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2552)	 สัญญาเช่า	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2552)	 รายได้	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19		 ผลประโยชน์ของพนักงาน	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2552)	 ต้นทุนการกู้ยืม	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2552)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกีย่วขอ้งกนั	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	26		 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ

ออกจากงาน	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2552)	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2552)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	29		 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ

รุนแรง	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2552)	 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2552)	 กำไรต่อหุ้น	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2552)	 งบการเงินระหว่างกาล	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2552)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2552)	 ประมาณการหนี้สิน	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	 และ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2552)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2552)	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	

	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	2		 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	

	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2552)	การรวมธุรกิจ	

	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2552)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนิน

งานที่ยกเลิก	

	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	6	 การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่	

	 	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	15	 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์	

	 	 ข)	 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2556	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12		 ภาษีเงินได้	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2552)	 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	 และการเปิด

เผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	

   มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่21	(ปรบัปรงุ	2552)	 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ	

	 	 	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

สำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว	 ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงิน

ในปีที่นำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ	

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่19เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับ

บริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
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เนื่องจากเกษียณอายุ	 โดยใช้การคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงาน

ดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ	 การนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติในปี	 2554	 จะมีผลทำให้กำไรสะสมยกมาต้นปีลดลง

ประมาณ	57.00	ล้านบาท	

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่12เรื่องภาษีเงินได้

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และ	

หนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร	 เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนด		

	 	 บริษัทฯเลือกที่จะนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติในปี	2554	การนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติใน

ปี	2554	จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกำไรสะสมของบริษัทฯ	

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่21(ปรับปรุง2552)เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้บริษัทฯระบุสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงานตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐานและ

บรษิทัฯตอ้งบนัทกึรายการบญัช	ี แสดงฐานะการเงนิและวดัผลการดำเนนิงานในสกลุเงนิหลกัทีใ่ชใ้นการดำเนนิงานนัน้	 ซึ่งอาจไม่ใช่

สกุลเงินบาท		

	 	 บริษัทฯเลือกที่จะนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติในปี	2554	การนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติใน

ปี	2554	จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกำไรสะสมของบริษัทฯ	

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
  รายได้จากการเดินเรือ

	 	 รายได้จากการเดินเรือ	 (ประกอบด้วย	 รายได้ค่าเช่าเรือ	 (Hire	 income)	 ซึ่งเกิดจากการเช่าเป็นระยะเวลา	 (Time	

charter)	และรายได้ค่าระวางเรือ	(Freight	income)	ซึ่งเกิดจากการเช่าเป็นรายเที่ยว	(Voyage	charter))	และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง	

  รายได้จากการให้บริการ

	 	 รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน	

  ดอกเบี้ยรับ

	 	 ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง	

  เงินปันผลรับ

	 	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล	

 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	ซึ่ง

ถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้	

 4.3 ลูกหนี้การค้า
	 	 ลูกหนี้การค้าแสดงตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	 ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ

วิเคราะห์อายุหนี้		

 4.4 น้ำมันเชื้อเพลิง
	 	 น้ำมันเชื้อเพลิงแสดงมูลค่าตามราคาทุน	(วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน)	 หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า	

และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการเดินเรือเมื่อมีการเบิกใช้	
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 4.5 เงินลงทุน
	 	 ก)	 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป	 ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่า

เผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)		

	 	 ข)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย		

  ค)	 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุรว่มกนัทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุ	

	 	 เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน	 ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน	 จะถูกบันทึก

เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน	 ในกรณีที่มีการจำหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน	 ราคาตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้ในการ

คำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	

 4.6 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
	 	 ที่ดินและอาคารชุดแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หักค่าเสื่อมราคาสะสม	(สำหรับอาคารชุด)	 เรือเดินทะเลและอุปกรณ์

แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)		

	 	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินและอาคารชุดในราคาทุน	ณ	วันที่ได้สินทรัพย์มา	หลังจากนั้นบริษัท

ย่อยดังกล่าวจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินและอาคารชุดโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่	

ทั้งนี้	 บริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี	 ณ	วันที่ในงบดุลแตกต่างจาก

มูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ	

		 	 บริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้		

  3	 บริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี	 “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย์ของบริษัทย่อย”	 ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล	 อย่างไรก็ตาม	 หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลง

และบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแล้ว	 ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้

เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลง	ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนปีก่อนแล้ว	

  3	 บริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน	 อย่างไร

ก็ตาม	 หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี	 “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย์ของบริษัทย่อย”	 อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น	 ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนำไปหักออกจาก	 “ส่วน

เกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย”	 ไม่เกินจำนวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน	

และส่วนที่เกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน	

		 	 บริษัทฯตัดรายการที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์	 รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	 (ผลต่างระหว่าง

สิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น)	 จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัด

รายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี	

 4.7 ค่าเสื่อมราคา
	 	 ค่าเสื่อมราคาของเรือเดินทะเล	 อาคารชุดและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่ของสินทรัพย์หลังจากหัก

มูลค่าซาก	โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้	

	 	 เรือเดินทะเลและอุปกรณ์	 5	-	25	ปี	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ	 2	ปี	และ	4	ปี	ตามลำดับ	

	 	 อาคารชุด	 20	ปี	

	 	 สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	 5	ปี		

	 	 อื่นๆ	 5	ปี	

	 	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน	

		 	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน	
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 4.8ต้นทุนการกู้ยืม
  ตน้ทนุการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีน่ำไปใชใ้นการจดัหาหรอืกอ่สรา้งสนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการทำใหอ้ยูใ่น

สภาพพร้อมใช้หรือขาย	 ได้นำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์	

ตน้ทนุการกูย้มือืน่ๆถอืเปน็คา่ใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิรายการ	ตน้ทนุการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทนุอืน่ทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืนัน้	

 4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย
	 	 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น			

ณ	วนัทีซ่ือ้ธรุกจิ	สว่นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีไ่ดม้าจากการอืน่	บรษิทัฯจะบนัทกึตน้ทนุเริม่แรกของสนิทรพัยน์ัน้ตามราคาทนุ	ภายหลงั

การรับรู้รายการเริ่มแรก	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	 (ถ้ามี)	

ของสินทรัพย์นั้น	

	 	 บริษัทฯตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น	 และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า	 บริษัทฯ

จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	ค่าตัดจำหน่าย

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน	

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้	

	 	 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	 5	ปี	และ	10	ปี	

 4.10ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
	 	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินซึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือ	 ณ	วันทำสัญญาวงเงินสินเชื่อและก่อนการเบิก

ถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายตามสัดส่วนของเงินกู้ยืมที่

ได้เบิกถอนแล้วจะแสดงหักจากเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องและถูกตัดจำหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของเงินกู้	

	 ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายรวมอยู่ในการคำนวณต้นทุนการกู้ยืม	

 4.11รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	 หมายถึง	 บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ	 หรือถูกบริษัทฯ

ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ	บริษัทฯ	

	 	 นอกจากนี้	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ	 ผู้บริหารสำคัญ	 กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ	 ที่มีอำนาจในการ

วางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ	

 4.12สัญญาเช่าระยะยาว
	 	 จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	

 4.13เงินตราต่างประเทศ
	 	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของ

เดือนก่อนเดือนที่เกิดรายการ	สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่	ณ	วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ในงบดุล	 กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผล

การดำเนินงาน	

 4.14การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 	 ทุกวันที่ในงบดุล	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่

ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการ

ด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	 ในการประเมิน
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มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์	 บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และ

คำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสด

ตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่	 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน

การขาย	 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์	 ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่

กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย	 โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้

และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน	 ยกเว้นที่ดินและอาคารชุดซึ่งใช้วิธีการ

ตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่

เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้	

  หากในการประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์	 มขีอ้บง่ชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็วา่ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีร่บัรูใ้น

งวดกอ่นไดห้มดไปหรอืลดลง	 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้	 และจะกลบัรายการผล

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทีร่บัรูใ้นงวดกอ่นกต็อ่เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทีใ่ชก้ำหนดมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืภายหลงัจาก

การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด	 โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ	

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังงบกำไรขาดทุนทันที	 เว้นแต่

สนิทรพัยน์ัน้แสดงดว้ยราคาทีต่ใีหม	่การกลบัรายการสว่นทีเ่กนิกวา่มลูคา่ตามบญัชทีีค่วรจะเปน็ถอืเปน็การตรีาคาสนิทรพัยเ์พิม่	

 4.15ผลประโยชน์พนักงาน
	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็น

ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ	

 4.16ประมาณการหนี้สิน
	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ้นแล้ว	 และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ

ผูกพันนั้น	และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	

  ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล  

		 	 บริษัทย่อยบันทึกประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเลเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจาก

ผู้เช่าเรือโดยบันทึกตามมูลค่าประมาณการความเสียหายสูงสุดที่บริษัทย่อยต้องรับผิดชอบหลังจากที่ได้พิจารณามูลค่าความเสีย

หายที่จะได้รับคืนจากบริษัทประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง		

 4.17ภาษีเงินได้
	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศไทยบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร	

	 	 บริษัทย่อยในต่างประเทศคำนวณภาษีเงินได้ตามวิธีและอัตราภาษีที่ระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น	

 4.18ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
	 	 บริษัทฯจะรับรู้ผลต่างระหว่างราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนที่สูงกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืนเข้าบัญชีส่วนเกินทุนหุ้นทุน

ซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน	 บริษัทฯจะนำผลต่างหักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนให้

หมดไปก่อน	แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม	

 4.19ตราสารอนุพันธ์
  สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  ลกูหนีแ้ละเจา้หนีต้ามสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศจะถกูแปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัที่

ในงบดุล	กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน		
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
	 ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผล

กระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ด้วยเหตุนี้	 ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้	 การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ	ได้แก่	

 สัญญาเช่า
	 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน

การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่

เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่	

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น	 ฝ่ายบริหารได้ใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย	 โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว	

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน	อย่างไรก็ตาม	การ

ใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 ดังนั้น	 การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต		

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
	 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขาย

คล่อง	 ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	 โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์

การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป	ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด	โดยคำนึง

ถึงสภาพคล่อง	และข้อมูลความสัมพันธ์	และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว	

 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
	 ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของเรือเดินทะเล	 อาคารชุดและอุปกรณ์	 ฝ่ายบริหารใช้ประมาณอายุ	 การใช้งานและมูลค่าซาก

เมื่อเลิกใช้งานของเรือเดินทะเล	อาคารชุดและอุปกรณ์	และได้มีการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากหากมีการเปลี่ยนแปลง	

	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งแสดงที่ดินและอาคารชุดด้วยราคาที่ตีใหม่	 มูลค่ายุติธรรมจากการตีราคาใหม่ได้ประเมินโดยผู้ประเมิน

ราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด	 ทั้งนี้	 ฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาข้อสมมติและประมาณการเพื่อให้ผู้ประเมินราคา

อิสระใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม	

	 นอกจากนี้	 ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก

การดอ้ยคา่หากคาดวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืตำ่กวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้	 ในการนีฝ้า่ยบรหิารจำเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิ

ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น	

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่ได้มา	 ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง	 ฝ่ายบริหาร

จำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์	 หรือ	 หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	 รวม

ทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ	

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย:	พันบาท)

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552 2553 2552

	 เงินสด	 	 633	 693	 622	 682

	 เงินฝากธนาคาร	 	 4,209,677	 5,848,089	 2,030,910	 2,246,000

	 ต๋ัวแลกเงิน	 	 -	 27,500	 -	 27,500

 รวม		 	 4,210,310	 5,876,282	 2,031,532	 2,274,182
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	เงินฝากออมทรัพย์	เงินฝากประจำ	และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.14	ถึง	2.00	

ต่อปี	(2552:	ร้อยละ	0.16	ถึง	1.22	ต่อปี)	

7. เงินลงทุนชั่วคราว (หน่วย:	พันบาท)	

 งบการเงินรวม

    มูลค่าตามบัญชี
 ทุนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552
 พันอินเดียพันอินเดีย % %
 รูปี รูปี

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย      

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

	 หัก:	ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน	 	 	 	 	 	 	 (19,365)	 (19,365)

	 เงินลงทุนชั่วคราว	-	สุทธิ	 	 	 	 	 	 	 -	 -

	 บริษัทย่อย	(บริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	(เมอริเชียส)	 จำกัด)	 บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศ

อินเดีย	 ตามวิธีส่วนได้เสียจนถึงวันที่	31	 ธันวาคม	2543	 เท่านั้น	 เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯมีความตั้งใจที่จะเสนอขายเงิน

ลงทุนดังกล่าว	ดังนั้น	จึงได้จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนชั่วคราวในสินทรัพย์หมุนเวียนและบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุน

จากเงินลงทุนเต็มจำนวน	ปัจจุบันบริษัทร่วมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดีย	

8. ลูกหนี้การค้า
	 ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	แยกตามอายุหนี้ที่คงค้าง	นับจากวันที่ในใบแจ้ง

หนี้ได้ดังนี้		
(หน่วย:	พันบาท)	

  งบการเงินรวม
 2553  2552

	 อายุหนี้ค้างชำระ 

	 	 ไม่เกิน	3	เดือน	 32,941	 29,378

	 	 3	-	6	เดือน	 -	 1,528

	 	 6	-	12	เดือน	 914	 15,422

	 	 มากกว่า	12	เดือน	 18,917	 8,944

	 รวม		 52,772	 55,272

	 หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (18,917)	 (13,194)

	 ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 33,855	 42,078

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว่างปี	 บริษัทฯ	 บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	โดยสามารถสรุปได้ดังนี้		
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	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	มีรายละเอียด	ดังนี้	

(หน่วย:	พันบาท)	

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการ

 2553 2552 2553 2552 กำหนดราคา

	 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย	     

	 (ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)	 	 	 	 	 	

	 รายได้จากการให้บริการ	-	ค่าบริหาร	 -	 -	 44,658	 69,432	 อัตราคงที่ต่อลำต่อวันโดย

อ้างอิงกับค่าใช้จ่ายในการ

บริหารของบริษัทฯ	

	 รายได้จากการให้บริการ	-	ค่านายหน้าขาย	 -	 -	 24,992	 71,732	 ร้อยละ	3	ของราคาขาย	

	 	 เรือเดินทะเล	 	 	 	 	 เรือเดินทะเล	

	 รายได้จากการให้บริการ	-	ค่านายหน้า	 -	 -	 -	 9,366	 ร้อยละ	5	ของเงินชดเชย	

			 จากเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญา	 	 	 	 	 จากการยกเลิกสัญญา	

 ใหบ้รกิารเชา่เรอืขนสง่สนิคา้	 	 	 	 	 ใหบ้รกิารเชา่เรอืขนสง่สนิคา้	

 เงินปันผลรับ	 -	 -	 1,530,298	 4,700,110	 ตามที่ประกาศจ่ายอัตรา	

	 ดอกเบี้ยรับ	 -	 -	 8,090	 5,293	 ดอกเบี้ยร้อยละ	0.70	 ต่อปี	

(2552:	ร้อยละ	0.50	ต่อปี)	

	 ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย	 -	 -	 9,333	 9,297	 ราคาตลาด	

	 รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	     

	 (ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมตามสัดส่วนที่	

	 	 บริษัทฯถือหุ้นแล้ว)	 	 	 	

	 รายได้ค่าควบคุมการต่อเรือเดินทะเล	 907	 -	 1,813	 -	 200,000	เหรียญสหรัฐ		 	

อเมริกา	ต่อลำตามสัญญา	

ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียม		

ปฏิบัติในตลาด	

	 รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม     

	 เงินปันผลรับ	 3,414	 -	 -	 -	 ตามที่ประกาศจ่าย	

	 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     

	 ค่าตั๋วเครื่องบินจ่าย	 9,351	 14,579	 3,709	 3,034	 ราคาตลาด	

	 ค่าเช่าและบริการจ่าย	 5,769	 6,145	 4,457	 4,831	 ราคาตลาด	

	 ซื้อคอมพิวเตอร์	 4,617	 -	 3,896	 -	 ราคาตลาด	

	 ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

	 บริษัทย่อย  

	 บริษัท	พรีเชียส	มิเนอรัลส์	จำกัด	 -	 9,509	

	 บริษัท	พรีเชียส	ออคิดส์	จำกัด	 33,169	 -	

	 บริษัท	เนดเท็กซ์	จำกัด	 202	 182	

	 บริษัท	พรีเชียส	สตอเรจ	เทอมินัลส์	จำกัด		 128	 108	

	 บริษัท	เทบส์	พีทีอี	ลิมิเตด	 1,143	 1,059	

	 บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	(ปานามา)	เอส	เอ	 17,701	 7,151	

	 บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	(เมอริเชียส)	ลิมิเตด	 109,880	 120,756	

	 บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	(ยูเค)	ลิมิเตด	 15,120	 15,810	

(หน่วย:	พันบาท)	

  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2553  2552
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(หน่วย:	พันบาท)	

  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2553  2552

บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จำกัด	 130,532	 127,746	

บริษัท	พรีเชียส	โปรเจคส์	พีทีอี	ลิมิเตด	 665	 360	

รวม		 308,540	 282,681	

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน  

บริษัท	แอสโซซิเอท	บัลค์	แคริเออร์	พีทีอี	ลิมิเตด	 9,028	 -	

รวมลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 317,568	 282,681	

เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	

บริษัทย่อย  

บริษัท	พรีเชียส	เม็ททัลซ์	จำกัด	 255,808	 301,948	

บริษัท	พรีเชียส	วิชเชส	จำกัด	 217,037	 124,193	

บริษัท	พรีเชียส	สโตนส์	ชิปปิ้ง	จำกัด	 23,090	 35,847	

บริษัท	พรีเชียส	มิเนอรัลส์	จำกัด	 77,031	 -	

บริษัท	พรีเชียส	แลนด์	จำกัด	 67,436	 90,827	

บริษัท	พรีเชียส	ริเวอร์ส	จำกัด	 84,723	 5,355	

บริษัท	พรีเชียส	เลคส์	จำกัด	 114,775	 57,538	

บริษัท	พรีเชียส	ซีส์	จำกัด	 97,259	 31,044	

บริษัท	พรีเชียส	สตาร์ส	จำกัด	 96,895	 38,514	

บริษัท	พรีเชียส	โอเชียนส์	จำกัด	 92,352	 68,285	

บริษัท	พรีเชียส	แพลนเนตส์	จำกัด	 114,754	 114,825	

บริษัท	พรีเชียส	ไดมอนด์ส	จำกัด	 94,983	 35,396	

บริษัท	พรีเชียส	แซฟไฟร์ส	จำกัด	 88,151	 43,963	

บริษัท	พรีเชียส	เอ็มเมอรัลส์	จำกัด	 48,380	 44,393	

บริษัท	พรีเชียส	รูบีส์	จำกัด	 93,756	 94,010	

บริษัท	พรีเชียส	โอปอลส์	จำกัด	 92,218	 92,388	

บริษัท	พรีเชียส	การ์เน็ตส์	จำกัด	 1	 35,815	

บริษัท	พรีเชียส	เพิร์ลส์	จำกัด	 83,806	 88,189	

บริษัท	พรีเชียส	ฟลาวเวอร์ส	จำกัด	 93,490	 93,455	

บริษัท	พรีเชียส	ฟอเรสท์	จำกัด	 110,841	 107,660	

บริษัท	พรีเชียส	ทรีส์	จำกัด	 78,647	 78,886	

บริษัท	พรีเชียส	พอนด์ส	จำกัด	 100,784	 28,668	

บริษัท	พรีเชียส	เว็นเจอร์ส	จำกัด	 75,426	 88,232	

บริษัท	พรีเชียส	แคปปิตอลส์	จำกัด	 93,011	 59,411	

บริษัท	พรีเชียส	จัสมินส์	จำกัด	 107,859	 76,292	

บริษัท	พรีเชียส	ออคิดส์	จำกัด	 -	 9,779	

บริษัท	พรีเชียส	ลากูนส์	จำกัด	 99,630	 28,591	

บริษัท	พรีเชียส	คลิฟส์	จำกัด	 52,104	 25,764	

บริษัท	พรีเชียส	ฮิลส์	จำกัด	 30,373	 32,658	

บริษัท	พรีเชียส	เมาน์เท่นส์	จำกัด	 24,006	 23,636	

บริษัท	พรีเชียส	รีสอร์ท	จำกัด	 44,615	 40,152	

บริษัท	พรีเชียส	ซิตี้ส์	จำกัด	 55,830	 30,540	

บริษัท	พรีเชียส	คอมเม็ทส์	จำกัด	 76,999	 42,601	

บริษัท	พรีเชียส	ออนาเม้นท์ส	จำกัด	 69,347	 69,476	

บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	(สิงคโปร์)	พีทีอี	ลิมิเตด	 161,242	 45,541	

รวมเจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 3,016,659	 2,183,872	
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	 ยอดคงเหลือของลูกหนี้/เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการที่เกิดจากบัญชีเดินสะพัดระหว่างบริษัทฯและกิจการที่

เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	 ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ดังกล่าว	

เงินทดรองจ่ายแก่/จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันไม่มีการคิดดอกเบี้ย	

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 
	 ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2553	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯถือหุ้นทั้งหมดเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจำนวนเงิน	63.80	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	(2552:	63.80	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)	 ซึ่งคิดดอกเบี้ยใน

อัตราร้อยละ	0.70	 ต่อปี	(2552:	 ร้อยละ	0.50	 ต่อปี)	 และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	 โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี			

ดังต่อไปนี้	

11.เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2553	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาจำนวนเงิน	8.55	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	ซึ่งไม่มีการคิดดอกเบี้ยและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	อย่างไรก็ตาม	

บริษัทฯไม่มีความตั้งใจที่จะเรียกชำระคืนเงินให้กู้ยืมในอนาคตอันใกล้	 ดังนั้น	 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวจึงจัดประเภทเป็นเงินให้กู้ยืม

ระยะยาว	 เงินให้กู้ยืมนี้เป็นเงินสนับสนุนจากบริษัทฯที่จ่ายให้แก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น	 (ร้อยละ	50)	

กิจการที่ควบคุมร่วนกันได้รับเงินจำนวนที่เท่ากันนี้จากผู้ร่วมค้าอีกฝ่ายด้วย	 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวจ่ายไปเพื่อให้บริษัทย่อยที่จัดตั้ง

ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	3	 บริษัทซึ่งกิจการที่ควบคุมร่วมกันถือหุ้นอยู่นำไปจ่ายชำระเงินงวดให้แก่ผู้รับต่อเรือตามที่กล่าวไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	18	รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย    

บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	(สิงคโปร์)	พีทีอี	ลิมิเตด	 2,119,481	 -	 (205,079)	 1,914,402	

	(หน่วย:	พันบาท)	

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ขาดทุนที่ยัง
   ไม่เกิดขึ้นจริง
   จากการแปลงค่า
 2552 เพิ่มขึ้น อัตราแลกเปลี่ยน 2553

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	ประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังต่อไปนี้	



เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน    

บริษัท	แอสโซซิเอท	บัลค์	แคริเออร์	 	 	 	 	

พีทีอี	ลิมิเตด	 -	 275,970	 (19,416)	 256,554	

	(หน่วย:	พันบาท)	

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ขาดทุนที่ยัง
   ไม่เกิดขึ้นจริง
   จากการแปลงค่า
 2552 เพิ่มขึ้น อัตราแลกเปลี่ยน 2553
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(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
     เงินปันผลรับสำหรับ
     ปีสิ้นสุดวันที่
 ชื่อบริษัทย่อย ทุนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 31ธันวาคม
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552
   % %   
บริษัท	พรีเชียส	เม็ททัลซ์	จำกัด	 250,000	 250,000	 99.99	 99.99	 250,000	 250,000	 45,000	 255,000	

บริษัท	พรีเชียส	วิชเชส	จำกัด	 230,000	 230,000	 99.99	 99.99	 230,000	 230,000	 345,000	 289,800	

บริษัท	พรีเชียส	สโตนส์	ชิปปิ้ง	จำกัด	 260,000	 260,000	 99.99	 99.99	 260,000	 260,000	 26,000	 39,000	

บริษัท	พรีเชียส	มิเนอรัลส์	จำกัด	 230,000	 230,000	 99.99	 99.99	 230,000	 230,000	 23,000	 482,999	

บริษัท	พรีเชียส	แลนด์	จำกัด	 84,000	 84,000	 99.99	 99.99	 84,000	 84,000	 -	 142,799	

บริษัท	พรีเชียส	ริเวอร์ส	จำกัด	 234,000	 234,000	 99.99	 99.99	 234,000	 234,000	 -	 93,600	

บริษัท	พรีเชียส	เลคส์	จำกัด	 99,000	 99,000	 99.99	 99.99	 99,000	 99,000	 188,099	 257,399	

บริษัท	พรีเชียส	ซีส์	จำกัด	 100,000	 100,000	 99.99	 99.99	 100,000	 100,000	 30,000	 120,000	

บริษัท	พรีเชียส	สตาร์ส	จำกัด	 105,000	 105,000	 99.99	 99.99	 105,000	 105,000	 36,750	 31,500	

บริษัท	พรีเชียส	โอเชียนส์	จำกัด	 175,000	 175,000	 99.99	 99.99	 175,000	 175,000	 35,000	 70,000	

บริษัท	พรีเชียส	แพลนเนตส์	จำกัด	 100,000	 100,000	 99.99	 99.99	 100,000	 100,000	 -	 115,000	

บริษัท	พรีเชียส	ไดมอนด์ส	จำกัด	 205,000	 205,000	 99.99	 99.99	 205,000	 205,000	 20,500	 174,250	

บริษัท	พรีเชียส	แซฟไฟร์ส	จำกัด	 144,000	 144,000	 99.99	 99.99	 144,000	 144,000	 50,400	 7,200	

บริษัท	พรีเชียส	เอ็มเมอรัลส์	จำกัด	 366,000	 366,000	 99.99	 99.99	 366,000	 366,000	 54,900	 183,000	

บริษัท	พรีเชียส	รูบีส์	จำกัด	 84,000	 84,000	 99.99	 99.99	 84,000	 84,000	 -	 50,400	

บริษัท	พรีเชียส	โอปอลส์	จำกัด	 74,000	 74,000	 99.99	 99.99	 74,000	 74,000	 -	 210,899	

บริษัท	พรีเชียส	การ์เน็ตส์	จำกัด	 379,000	 379,000	 99.99	 99.99	 379,000	 379,000	 56,850	 151,600	

บริษัท	พรีเชียส	เพิร์ลส์	จำกัด	 73,000	 73,000	 99.99	 99.99	 73,000	 73,000	 -	 197,099	

บริษัท	พรีเชียส	ฟลาวเวอร์ส	จำกัด	 76,000	 76,000	 99.99	 99.99	 76,000	 76,000	 -	 110,200	

บริษัท	พรีเชียส	ฟอเรสท์	จำกัด	 96,000	 96,000	 99.99	 99.99	 96,000	 96,000	 -	 81,600	

บริษัท	พรีเชียส	ทรีส์	จำกัด	 80,000	 80,000	 99.99	 99.99	 80,000	 80,000	 -	 68,000	

บริษัท	พรีเชียส	พอนด์ส	จำกัด	 84,000	 84,000	 99.99	 99.99	 84,000	 84,000	 100,800	 226,799	

บริษัท	พรีเชียส	เว็นเจอร์ส	จำกัด	 80,000	 80,000	 99.99	 99.99	 80,000	 80,000	 -	 76,000	

บริษัท	พรีเชียส	แคปปิตอลส์	จำกัด	 200,000	 200,000	 99.99	 99.99	 200,000	 200,000	 60,000	 90,000	

บริษัท	พรีเชียส	จัสมินส์	จำกัด	 147,000	 98,000	 99.99	 99.99	 147,000	 98,000	 110,250	 328,299	

บริษัท	พรีเชียส	ออคิดส์	จำกัด	 217,000	 217,000	 99.99	 99.99	 217,000	 217,000	 65,100	 260,400	

บริษัท	พรีเชียส	ลากูนส์	จำกัด	 140,000	 140,000	 99.99	 99.99	 139,999	 139,999	 -	 35,000	

บริษัท	พรีเชียส	คลิฟส์	จำกัด	 140,000	 140,000	 99.99	 99.99	 139,999	 139,999	 -	 42,000	

บริษัท	พรีเชียส	ฮิลส์	จำกัด	 140,000	 140,000	 99.99	 99.99	 139,999	 139,999	 28,000	 63,000	

บริษัท	พรีเชียส	เมาน์เท่นส์	จำกัด	 140,000	 140,000	 99.99	 99.99	 139,999	 139,999	 35,000	 42,000	

บริษัท	พรีเชียส	รีสอร์ทส์	จำกัด	 140,000	 140,000	 99.99	 99.99	 139,999	 139,999	 28,000	 56,000	

บริษัท	พรีเชียส	ซิตี้ส์	จำกัด	 170,000	 170,000	 99.99	 99.99	 170,000	 170,000	 85,000	 76,500	

บริษัท	พรีเชียส	คอมเม็ทส์	จำกัด	 71,100	 71,100	 99.99	 99.99	 71,100	 71,100	 106,649	 78,210	

บริษัท	พรีเชียส	ออนาเม้นท์ส	จำกัด	 68,100	 68,100	 99.99	 99.99	 68,099	 68,099	 -	 194,084	

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	ชิพปิ้ง	(ปานามา)	เอส	เอ	 250	 250	 99.99	 99.99	 250	 250	 -	 -	

บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	(เมอริเชียส)	ลิมิเตด	 250	 250	 100.00	 100.00	 250	 250	 -	 135	

บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	(สงิคโปร)์	พทีอี	ีลมิเิตด	 363,338	 363,338	 100.00	 100.00	 363,338	 363,338	 -	 338	

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

บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จำกัด	 100,000	 100,000	 99.99	 99.99	 206,995	 206,995	 -	 -	

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย		 	 	 	 	 5,757,124	 5,708,124	 1,530,298	 4,700,110	

หกั:	คา่เผือ่ผลขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย	 	 	 	 	 (5,098)	 (5,097)	 	 	

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	สุทธิ	 	 	 	 	 5,752,026	 5,703,027	
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 บริษัทฯได้นำเงินปันผลรับไปหักกลบลบหนี้กับยอดคงค้างบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัทย่อยในงบดุล	

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้	

	 เมื่อวันที่	10	 กุมภาพันธ์	2553	 บริษัทย่อยในประเทศ	(บริษัท	 พรีเชียส	 จัสมินส์	 จำกัด)	 ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	 โดย

บริษัทฯได้ซื้อเงินลงทุนเพิ่ม	ณ	วันนั้นด้วยมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน	49.00	ล้านบาท	

	 เมื่อวันที่	10	 ธันวาคม	2553	 บริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	(สิงคโปร์)	 พีทีอี	 ลิมิเตด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯในประเทศ

สิงคโปร์ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท	Oswal	Shipping	Pte.	Limited	(ผู้ขาย)	ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์	และเป็น

เจ้าของบริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	(บริษัทเอสพีซี)	 เพื่อซื้อหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด	(บริษัทละ	1.00	 เหรียญ

สิงคโปร์	สำหรับแต่ละบริษัท)	ของบริษัทเอสพีซี	4	บริษัทคือ	บริษัท	โอเอสดับเบิ้ลยู	6	พีทีอี	ลิมิเตด	บริษัท	โอเอสดับเบิ้ลยู	7		

พีทีอี	ลิมิเตด	บริษัท	โอเอสดับเบิ้ลยู	8	พีทีอี	ลิมิเตด	และ	บริษัท	โอเอสดับเบิ้ลยู	9	พีทีอี	ลิมิเตด	บริษัทเอสพีซีแต่ละบริษัทมี

สัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลขนาด	supramax	จำนวน	1	ลำกับบริษัท	Wuhan	Guoyu	Logistics	Group	Co.	Ltd	และ	Yangzhou	

Guoyu	Shipbuilding	Co.	Ltd	(ทั้งสองบริษัทรวมเรียกว่าอู่ต่อเรือ)	รายการโอนหุ้นในบริษัทเอสพีซีให้แก่ผู้ซื้อได้เสร็จสิ้นในเดือน

ธันวาคม	2553	 ด้วยมูลค่าซื้อหุ้นในบริษัทเอสพีซี	4	 บริษัทเป็นจำนวนเงินรวม	6,800,004	 เหรียญสหรัฐอเมริกา	(หรือบริษัทละ	

1,700,001	 เหรียญสหรัฐอเมริกา)	 ราคาซื้อดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ขายเป็นรายงวดตามที่ระบุในสัญญาภายหลังจากที่บริษัทเอสพีซี

ได้รับหนังสือค้ำประกันธนาคารจากอู่ต่อเรือ	ดังนั้น	ทำให้บริษัทเอสพีซีทั้ง	4	บริษัทเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯตั้งแต่วันที่

มีการโอนหุ้นเสร็จสิ้น	

		 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้	

	 เมื่อวันที่	5	 มกราคม	2552	 บริษัทฯได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยในประเทศ	37	 บริษัท	 โดยซื้อหุ้นเพิ่ม

บริษัทละ	4	 หุ้น	 ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้	 อย่างไรก็ตาม	 การซื้อหุ้นดังกล่าวมิได้ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัท

ย่อยเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด	

	 เมื่อวันที่	29	มกราคม	2552	บริษัทย่อยในประเทศ	(บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จำกัด)	ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุน	โดยบริษัทฯได้ซื้อเงินลงทุนเพิ่มตามสัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันนั้นด้วย	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็น

จำนวนเงินรวม	40.00	ล้านบาท	

13.เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
 13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
   เมือ่วนัที	่11	มกราคม	2553	บรษิทัฯไดล้งนามในสญัญารว่มทนุ	(Joint	Venture	Agreement)	 โดยมสีดัสว่นเทา่

กนั	กบับรษิทั	Varada	Marine	Pte.	Limited	(เดมิชือ่	“บรษิทั	PFS	Shipping	(Singapore)	Pte.	Limited”)	ซึง่เปน็บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้

ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท	PFS	Shipping	(India)	Limited	 ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท	

ABG	ประเทศอนิเดยี	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทำตามสิง่ทีไ่ดล้งนามและการปฏบิตัติามบนัทกึความเขา้ใจและสญัญาใหบ้รกิารเชา่เรอื

เดนิทะเลระยะยาวตามทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบ	 งบการเงนิขอ้	33.4	 รวมทัง้เพือ่ประโยชนใ์นการดำเนนิธรุกจิทีค่ลา้ยคลงึ

กันอื่นๆ	 ที่มีลักษณะการเป็นเจ้าของและบริหารจัดการเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต์ในประเทศอินเดีย	 ตามสัญญาร่วมทุน

กจิการทีค่วบคมุรว่มกนัในรปูบรษิทัไดถ้กูจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร	์ชือ่	บรษิทั	แอสโซซเิอท	บลัค	์แครเิออร	์พทีอี	ีลมิเิตด	(“บรษิทั	

เอบซี”ี)	และเมือ่วนัที	่11	มกราคม	2553	บรษิทัฯไดล้งทนุในบรษิทั	เอบซี	ีในสดัสว่นรอ้ยละ	50	โดยซือ้หุน้จำนวน	1	หุน้	ในมลูคา่

ทีต่ราไวใ้นราคา	1.00	เหรยีญสหรฐัอเมรกิา	รายละเอยีดของเงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุรว่มกนัมดีงัตอ่ไปนี	้
(หน่วย:	บาท)

    งบการเงินเฉพาะกิจการ

     มูลค่าตามบัญชี
 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีราคาทุน
 2553 2552 2553 2552 2553 2552
 ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท	แอสโซซิเอท	บัลค์	 โฮลดิ้ง	คัมพานี	 	 	 	 	 	 	

	แคริเออร์	พีทีอี	ลิมิเตด	 	 50	 -	 33	 -	 33	 -	
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 13.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
  	 งบการเงินรวมได้รวมส่วนได้เสียในสินทรัพย	์ หนี้สิน	 รายได้และค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯมีอยู่ใน	 บริษัท	 แอสโซซิเอท	

บลัค	์แครเิออร	์พทีอี	ีลมิเิตด	โดยคดิตามสดัสว่นของการรว่มทนุดงันี	้

	(หน่วย:	พันบาท)	

 31ธันวาคม2553

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 2,086	

เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล	 343,887	

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	 4,261	

รวมสินทรัพย์	 350,234	

หนี้สินหมุนเวียน	 1,776	

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	 83,107	

รวมหนี้สิน	 84,883	

สินทรัพย์สุทธิ	 265,351	

	(หน่วย:	พันบาท)	

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2553

	รายได้	 15

	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 (499)

	กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	 1

	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 (7)

	ขาดทุนสุทธิ	 (490)

	 เมือ่วนัที	่12	เมษายน	2553	บรษิทั	เอบซีไีดจ้ดัตัง้บรษิทัยอ่ยทีม่วีตัถปุระสงคเ์ฉพาะ	(บรษิทัยอ่ยเอสพวี)ี	จำนวน	3	บรษิทั

ซึง่บรษิทั	เอบซี	ีถอืหุน้ทัง้หมด	ไดแ้ก	่บรษิทั	เอบซี	ีวนั	พทีอี	ีลมิเิตด	บรษิทั	เอบซี	ีท	ูพทีอี	ีลมิเิตด	และบรษิทั	เอบซี	ีทร	ีพทีอี	ี

ลิมิเตด	 ซึ่งบริษัทย่อยเอสพีวีเหล่านี้เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์	 โดยบริษัทย่อยเอสพีวีแต่ละบริษัท

ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการเป็นเจ้าของและบริหารจัดการเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต์หนึ่งลำ	 ทั้งนี้เพื่อให้

สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าเรือระยะยาวสำหรับให้เช่าเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต์จำนวน	3	 ลำที่บริษัทฯกับบริษัท	

Ultratech	Cement	Limited	ซึง่อยูใ่นมมุไบ	ประเทศอนิเดยี	ไดล้งนามเมือ่วนัที	่2	ธนัวาคม	2552	บรษิทัยอ่ยเอสพวีแีตล่ะบรษิทัซึง่

ถือหุ้นโดยบริษัท	 เอบีซ	ี มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที	่1.00	 เหรียญสหรัฐอเมริกา	 โดยเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว	 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จำนวน	1	หุน้	มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ	1.00	เหรยีญสหรฐัอเมรกิา	

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
 14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

	(หน่วย:	พันบาท)	

 งบการเงินรวม
  สัดส่วน  มูลค่าตามบัญชี
 จัดตั้งขึ้น เงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย
 ชื่อบริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ 2553 2552 2553 2552 2553 2552
    % %

บรษิทั	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	ซพีอรท์ส	์	 ก่อสร้างและ	 	 	 	 	 	 	 	

	(ฮาลเดีย)	ไพรเวท	ลิมิเตด		 พัฒนาท่าเทียบเรือ	 อินเดีย	 22.40	 22.40	 87,701	 87,701	 163,110	 143,219	
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 สว่นแบง่กำไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัยอ่ยสำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2553	และ	2552	ซึง่รวม

อยูใ่นงบกำไรขาดทนุรวม	คำนวณจากงบการเงนิ	ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2553	และ	2552	ซึง่ผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทัรว่มแลว้	

 14.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	ซีพอร์ทส์	(ฮาลเดีย)	ไพรเวท	ลิมิเตด		 3,414	 -	 19,520	 22,317	

(หน่วย:	พันบาท)	

 งบการเงินรวม
  เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
  จากบริษัทร่วมที่ถือหุ้น ในบริษัทร่วมที่ถือหุ้น
 ชื่อบริษัทร่วม โดยบริษัทย่อยสำหรับปี โดยบริษัทย่อยสำหรับปี
  สิ้นสุดวันที่31ธันวาคม สิ้นสุดวันที่31ธันวาคม
  2553 2552 2553 2552

(หน่วย:	พันบาท)	

     รายได้รวม กำไรสุทธิ
  ทุนเรียกชำระ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม สำหรับปีสิ้นสุด สำหรับปีสิ้นสุด
 ชื่อบริษัทร่วม ณวันที่30 ณวันที่30 ณวันที่30 วันที่30 วันที่30 
  กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552
 พันอินเดียพันอินเดีย
 รูปี รูปี  

บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	ซีพอร์ทส์	 	 	 	 	

	 (ฮาลเดีย)	ไพรเวท	ลิมิเตด		 440,580	 440,580	739,866	 837,200	184,961	 314,511	538,119	 455,557	 87,143	 99,631	

 เมือ่วนัที	่30	ธนัวาคม	2551	บรษิทั	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	ไลเทอรเ์รจ	ลมิเิตด	ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของ	บรษิทัฯ	(โดยการถอืหุน้

ผ่านบริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	(เมอริเชียส)	 ลิมิเตด)ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นจำนวน	4.92	 ล้านหุ้นในบริษัท	 อินเตอร์เนชั่นแนล						

ซีพอร์ทส	์(ฮาลเดีย)	 ไพรเวท	 ลิมิเตด	 กับผู้ถือหุ้นเดิม	 คิดเป็นจำนวนเงิน	110.46	 ล้านอินเดียรูป	ี ซึ่งการซื้อหุ้นดังกล่าวจะมีผล

บงัคบัเมือ่ไดร้บัอนมุตัจิากหนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัรว่มในประเทศนัน้	 ในระหวา่งป	ี2552	 บรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยชำระเงนิ

ลว่งหนา้คา่ซือ้หุน้ตามสญัญาดงักลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิเปน็จำนวนเงนิประมาณ	15.93	 ลา้นอนิเดยีรปู	ี หรอืประมาณ	11.54	 ลา้น

บาท	 ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกเงินจำนวนนี้ในบัญชี	 “เงินล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย”	 ในสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนอื่นในงบดุล	 ต่อมาภายหลัง	 รายการซื้อขายหุ้นดังกล่าวไม่สำเร็จ	 เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบางอย่างที่ได้

กำหนดไวต้ัง้แตแ่รก	(ทีส่ำคญัคอืไมไ่ดร้บัอนมุตัจิากหนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง)	 ดงันัน้	 สญัญาการซือ้ขายหุน้จงึไดถ้กูยกเลกิและ

บรษิทัยอ่ยไดร้บัเงนิลว่งหนา้คา่ซือ้หุน้คนืทัง้จำนวนในเดอืนกนัยายน	2553	

15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 บรษิทัฯไดล้งทนุในหุน้สามญัของบรษิทั	 บทด	 จำกดั	 จำนวน	2,026,086	หุน้	 มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ	10	บาท	คดิเปน็สดัสว่น

รอ้ยละ	3	ของทนุจดทะเบยีน	บรษิทัฯชำระคา่หุน้แลว้หุน้ละ	5	บาท	คดิเปน็จำนวนเงนิ	10.13	ลา้นบาท	
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 ในเดอืนธนัวาคม	2552	 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิราคาทีด่นิและอาคารชดุโดย	 ผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใช้

วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด	(Market	Approach)	ตามรายงานของผูป้ระเมนิอสิระลงวนัที	่4	ธนัวาคม	2552	ซึง่บรษิทัยอ่ยไดบ้นัทกึ

มลูคา่ทีต่เีพิม่ขึน้จากการตรีาคาจำนวนเงนิ	120.05	ลา้นบาทแลว้	

	 หากบรษิทัยอ่ยแสดงมลูคา่ของทีด่นิและอาคารชดุดงักลา่วดว้ยวธิรีาคาทนุ	มลูคา่สทุธติามบญัช	ีณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2553	

และ	2552	จะเปน็ดงันี	้

ราคาทุน   

31	ธันวาคม	2552	 28,342	 18,898	 10,321	 57,561

ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	 4,157	 -	 -	 4,157

จำหน่าย/โอนออก/ตัดจำหน่าย	 (7,896)	 -	 -	 (7,896)

31	ธันวาคม	2553	 24,603	 18,898	 10,321	 53,822

ค่าเสื่อมราคาสะสม   

31	ธันวาคม	2552	 19,030	 14,140	 7,169	 40,339

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	 4,228	 2,411	 1,922	 8,561

โอนออกสำหรับส่วนที่จำหน่าย/	 	 	 	

	โอนออก/ตัดจำหน่าย	 (7,111)	 -	 -	 (7,111)

31	ธันวาคม	2553	 16,147	 16,551	 9,091	 41,789

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

31	ธันวาคม	2552	 9,312	 4,758	 3,152	 17,222

31	ธันวาคม	2553	 8,456	 2,347	 1,230	 12,033

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี  

2552	 	 	 	 9,285

2553	 	 	 	 8,561

	(หน่วย:	พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สิ่งตกแต่งติดตั้ง  
 และอุปกรณ์  สิ่งปรับปรุง
 สำนักงาน ยานพาหนะ สินทรัพย์เช่า รวม

(หน่วย:	พันบาท)	

  งบการเงินรวม
 2553  2552

	 ที่ดินและอาคารชุด	 25,037	 29,935

 ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที	่31	 ธนัวาคม	2553	 บรษิทัยอ่ยในประเทศหลายบรษิทัฯไดจ้ำหนา่ยและสง่มอบเรอืเดนิทะเลจำนวน

รวม	5	 ลำ	(2552:	20	 ลำ)	 โดยมีกำไรจากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์เป็นจำนวนเงินรวม	390.28	 ล้านบาท	(2552:	

760.28	ลา้นบาท)	ซึง่ไดแ้สดงอยูใ่นงบกำไรขาดทนุรวมของปปีจัจบุนั	

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2553	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมเีรอืเดนิทะเลและอปุกรณจ์ำนวนหนึง่ซึง่ตดั	คา่เสือ่มราคาหมดแลว้แตย่งั

ใชง้านอยู	่มลูคา่ตามบญัชกีอ่นหกัคา่เสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัยด์งักลา่วมจีำนวนเงนิ	53.50	ลา้นบาท	(2552:	604.99	ลา้นบาท)	

ในงบการเงนิรวม	และจำนวนเงนิ	28.44	ลา้นบาท	(2552:	9.67	ลา้นบาท)	ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ	

	 ณ	วันที	่31	 ธันวาคม	2553	 บริษัทย่อยได้จดจำนองเรือเดินทะเลจำนวน	7	 ลำ	(2552:	5	 ลำ)	 ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี

จำนวนเงิน	2,912.19	 ล้านบาท	(2552:	1,574.00	 ล้านบาท)	 ไว้กับธนาคารเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้ใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้	22	
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 รายละเอยีดของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนซึง่ประกอบดว้ยคอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วรม์ดีงัตอ่ไปนี	้

(หน่วย:	พันบาท)	

 งบการเงินรวม/
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน 

31	ธันวาคม	2552		 58,969	

ซื้อเพิ่ม	 930	

โอนมาจากอุปกรณ์	 1,901	

31	ธันวาคม	2553	 61,800	

การตัดจำหน่าย 

31	ธันวาคม	2552	 12,057	

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	 10,926	

โอนมาจากอุปกรณ์	 1,707	

31	ธันวาคม	2553	 24,690	

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

31	ธันวาคม	2552	 46,912	

31	ธันวาคม	2553		 37,110	

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 

2552	 10,586	

2553	 10,926	

18. เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
 บรษิทัฯ
	 เมือ่วนัที	่20	กรกฎาคม	2550	วนัที	่14	กนัยายน	2550	และ	วนัที	่11	กมุภาพนัธ	์2551	บรษิทัฯไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่

เรอืเดนิทะเลจำนวน	18	ฉบบั	กบัผูร้บัตอ่เรอืรายหนึง่	 เพือ่สัง่ตอ่เรอืเดนิทะเลประเภทขนสง่สนิคา้เทกองจำนวน	18	ลำ	(เรอืขนาด	

handysize	จำนวน	12	ลำ	และเรอืขนาด	supramax	จำนวน	6	ลำ)	เปน็จำนวนเงนิรวมประมาณ	588.00	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	

(หรอืประมาณ	30.00	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาตอ่ลำสำหรบัเรอืเดนิทะเลขนาด	handysize	และ	38.00	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา

ต่อลำสำหรับเรือเดินทะเลขนาด	supramax)	 ทั้งนี	้ ราคาของสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลแต่ละลำจะถูกแบ่งชำระออกเป็น	5	 งวด			

งวดละร้อยละ	20	 ของสัญญาต่อเรือเดินทะเล	 การจ่ายเงินงวดดังกล่าว	(ยกเว้นงวดที	่5)	 บริษัทฯจะจ่ายชำระเมื่อบริษัทฯได้รับ

หนงัสอืคำ้ประกนัจากธนาคารเพือ่คำ้ประกนัการคนืเงนิงวด	(พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ	7.5	ตอ่ป)ี	ทีบ่รษิทัฯไดจ้า่ยออกไปในกรณทีีผู่ร้บั

ตอ่เรอืไมส่ามารถปฏบิตัติามสญัญาสัง่ตอ่เรอืเดนิทะเลได	้โดยเรอืเดนิทะเลทีส่ัง่ตอ่ใหมม่กีำหนดการรบัมอบเรอืเดนิทะเลในป	ี2553	

ถึง	2556	 อย่างไรก็ตาม	 ถ้าผู้รับต่อเรือสามารถส่งมอบเรือเดินทะเลให้บริษัทฯก่อนกำหนด	 บริษัทฯจะต้องจ่ายเงินส่วนเพิ่มให้แก่

ผูร้บัตอ่เรอืเปน็จำนวนเงนิไมเ่กนิ	18.52	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาสำหรบัเรอืเดนิทะเลทัง้หมดจำนวน	18	ลำ	

 บรษิทัยอ่ย
	 บรษิทัเอสพซี	ี4	 บรษิทัตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้	12	 มสีญัญาสัง่ตอ่เรอื	 เดนิทะเลจำนวน	1	 ลำกบั

บรษิทั	Wuhan	Guoyu	Logistics	Group	Co.	Ltd	 และ	Yangzhou	Guoyu	Shipbuilding	Co.	Ltd	(ทัง้สองบรษิทัรวมเรยีกวา่						

อูต่อ่เรอื)	มลูคา่รวมตามสญัญาสัง่ตอ่เรอืเดนิทะเล	4	ฉบบัสำหรบัเรอืเดนิทะเลขนาด	Supramax	ทีส่ัง่ตอ่ในประเทศจนีจำนวน	4	ลำ	

คดิเปน็จำนวนเงนิรวม	98.00	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	(ลำละ	24.50	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา)	ทัง้นี	้ ราคาของสญัญาสัง่ตอ่เรอื

เดนิทะเลแตล่ะลำจะถกูแบง่ชำระออกเปน็	5	 งวด	 งวดละรอ้ยละ	20	 ของสญัญาตอ่เรอืเดนิทะเล	 การจา่ยเงนิงวดดงักลา่ว	(ยกเวน้

งวดที	่5)	 บริษัทย่อยเอสพีซีจะจ่ายชำระเมื่อบริษัทย่อยเอสพีซีแต่ละบริษัทได้รับหนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อค้ำประกัน					

การคืนเงินงวดพร้อมกับได้รับใบรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือสำหรับการต่อเรือเสร็จแต่ละขั้นโดยเรือเดินทะเลที่สั่งต่อใหม	่								

มกีำหนดการรบัมอบเรอืเดนิทะเลในป	ี2555	
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 กจิการทีค่วบคมุรว่มกนั
 เมือ่วนัที	่22	 เมษายน	2553	 บรษิทัยอ่ยเอสพวี	ี3	 บรษิทัไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่เรอืเดนิทะเลจำนวน	1	 ลำสำหรบัแตล่ะ

บริษัทกับบริษัท	ABG	Shipyard	Limited	 ประเทศอินเดีย	(อู่ต่อเรือ)	 เพื่อสั่งต่อเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต์ในราคาลำละ	

28.50	 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	 หรอืคดิเปน็จำนวนเงนิรวม	85.50	 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาสำหรบัเรอืเดนิทะเล	3	 ลำ	 เนือ่งจาก	

บรษิทัฯถอืหุน้รอ้ยละ	50	ในบรษิทัยอ่ยเอสพวีแีตล่ะบรษิทั	(ผา่นบรษิทั	เอบซี)ี	ดงันัน้	สว่นทีเ่ปน็ภาระผกูพนัของบรษิทัฯในรายการ

ดังกล่าวจึงเท่ากับร้อยละ	50	 ของมูลค่ารวมของราคาของสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล	 หรือคิดเป็นจำนวนเงิน	42.75	 ล้านเหรียญ

สหรฐัอเมรกิา	 ราคาของสญัญาสัง่ตอ่เรอืเดนิทะเลแตล่ะลำจะถกูแบง่ชำระออกเปน็	5	 งวด	 งวดละรอ้ยละ	20	ของสญัญาสัง่ตอ่เรอื

เดนิทะเล	(ยกเวน้การจา่ยชำระเงนิงวดสดุทา้ยจะจา่ยเมือ่มกีารสง่มอบเรอืเดนิทะเล)	 การจา่ยเงนิงวดดงักลา่วจะจา่ยชำระเมือ่บรษิทั

ยอ่ยเอสพวีแีตล่ะบรษิทัไดร้บัหนงัสอืคำ้ประกนัจากธนาคารเพือ่คำ้ประกนัการคนืเงนิงวดในแตล่ะงวด	(พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ	7.50	

ต่อปี)	 ที่บริษัทย่อยเอสพีวีแต่ละบริษัทได้จ่ายออกไปในกรณีที่อู่ต่อเรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลได	้ โดยเรือ

เดนิทะเลทีส่ัง่ตอ่ใหมม่กีำหนดการรบัมอบเรอืเดนิทะเลในป	ี2554	ถงึ	2556	

	 บรษิทั	เอบซี	ีอาจสัง่ซือ้เรอืเดนิทะเลเพิม่ไดอ้กี	1	ลำ	(ผา่นบรษิทัยอ่ยเอสพวีอีกีแหง่หนึง่ซึง่บรษิทั	เอบซีถีอืหุน้ทัง้หมด)	ถา้ผู้

เชา่เรอืเลอืกทีจ่ะใชบ้รกิารเรอืเดนิทะเลเพิม่อกีหนึง่ลำ	 จำนวนเงนิรวมทีต่อ้งจา่ยเพือ่ซือ้เรอืเดนิทะเล	4	ลำ	(ถา้ผูเ้ชา่เรอืเลอืกทีจ่ะใช้

บริการเพิ่มสำหรับเรือเดินทะเลลำที่	4)	 จะคิดเป็นจำนวนเงิน	114.00	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 โดยคิดเป็นสัดส่วนของบริษัทฯ	

(รอ้ยละ	50)	เปน็จำนวนเงนิ	57.00	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2553	และ	2552	เงนิลว่งหนา้คา่จา้งตอ่เรอืเดนิทะเลแสดงไดด้งันี	้

ยอดคงเหลือต้นปี	 	 7,809,282	 4,720,520	 7,809,282	 4,720,520

จ่ายเพ่ิม	 	 1,429,272	 3,007,335	 199,099	 3,007,335

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษัทย่อย	(หมายเหตุ	12)	 	 205,029	 -	 -	 -

ต้นทุนดอกเบ้ีย	 	 59,551	 63,727	 59,493	 63,727

โอนจากค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	 	 3,201	 8,454	 3,195	 8,454

รายการปรับปรุง	 	 (6,201)	 -	 (6,201)	 -

ต้นทุนอ่ืน	 	 17,207	 9,246	 17,049	 9,246

ยอดคงเหลือปลายปี	 	 9,517,341	 7,809,282	 8,081,917	 7,809,282

(หน่วย:	พันบาท)	

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552 2553 2552

 ในระหว่างป	ี2553	 บริษัทฯได้จ่ายเงินงวดให้แก่ผู้รับต่อเรือเดินทะเลเป็นจำนวนเงิน	6.00	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ

ประมาณ	199.10	ลา้นบาท	(2552:	86.00	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาหรอืประมาณ	3,007.34	ลา้นบาท)	 โดยการจดัหาเงนิจำนวน

ดงักลา่วไดม้าจากการกูย้มืเงนิจากธนาคารตา่งประเทศและในประเทศหลายแหง่	

	 ในระหวา่งป	ี2553	บรษิทัยอ่ยเอสพซี	ี4	บรษิทั	(โดยการถอืหุน้ผา่นบรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	(สงิคโปร)์	พทีอี	ีลมิเิตด)	ไดจ้า่ย

เงนิงวดใหแ้กอู่ต่อ่เรอืเดนิทะเลในประเทศจนีเปน็จำนวนเงนิรวม	29.40	 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาหรอืประมาณ	886.45	 ลา้นบาท	

(2552:	ไมม่)ี	

	 ในระหวา่งป	ี2553	บรษิทัยอ่ยทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ	(บรษิทัยอ่ยเอสพวี)ี	3	 บรษิทั	 ซึง่ถอืหุน้โดยบรษิทั	 เอบซี	ี

(ซึง่เปน็กจิการทีค่วบคมุรว่มกนั)	 ไดจ้า่ยเงนิงวดตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญาสัง่ตอ่เรอื	3	 ฉบบั	 ซึง่ลงนามโดยแตล่ะบรษิทัยอ่ยเอสพวีกีบั

ผูร้บัตอ่เรอืเปน็จำนวนเงนิรวม	22.80	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาหรอืประมาณ	687.77	ลา้นบาท	เนือ่งจากบรษิทัฯถอืหุน้รอ้ยละ	50	

ในแต่ละบริษัทย่อยเอสพีวี	(ผ่านบริษัท	 เอบีซี)	 ดังนั้น	 ส่วนที่เป็นภาระผูกพันของบริษัทฯในรายการดังกล่าวจึงเท่ากับร้อยละ	50	

ของมลูคา่รวมหรอืคดิเปน็จำนวนเงนิ	11.40	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาหรอืประมาณ	343.72	ลา้นบาท	
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 ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที	่31	 ธนัวาคม	2553	 ตน้ทนุการกูย้มืไดบ้นัทกึเขา้เปน็ราคาทนุของเงนิลว่งหนา้คา่จา้งตอ่เรอืเดนิทะเล

เปน็จำนวนเงนิ	59.55	ลา้นบาท	(2552:	63.73	ลา้นบาท)	ในงบการเงนิรวม	และจำนวนเงนิ	59.49	ลา้นบาท	(2552:	63.73	ลา้น

บาท)	 ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ	 โดยคำนวณจากอตัราการตัง้ขึน้เปน็ทนุถวัเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัในอตัรารอ้ยละ	1.45	-	2.70	(2552:	

รอ้ยละ	1.45	-	1.74)	ในงบการเงนิรวมและอตัรารอ้ยละ	1.45	-	1.74	(2552:	รอ้ยละ	1.45	-	1.74)	ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ	

19. ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2553	และ	2552	คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิรอตดัจา่ยแสดงไดด้งันี	้

ยอดคงเหลือต้นปี	 	 291,253	 330,740	 291,253	 330,740

จ่ายเพ่ิม	 	 110,062	 2,948	 104,381	 2,948

ตัดจำหน่าย	 	 -	 (2,658)	 -	 (2,658)

โอนไปเป็นเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล	 	 (3,201)	 (8,454)	 (3,195)	 (8,454)

โอนไปเป็นดอกเบ้ียจ่าย	 	 (6,214)	 -	 -	 -

โอนไปบริษัทย่อยในฐานะผู้กู้	 	 -	 -	 (21,767)	 (20,809)

รายการปรับปรุง	 	 6,201	 -	 6,201	 -

โอนไปแสดงหักจากเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 (21,293)	 (31,323)	 (4,326)	 (10,514)

ยอดคงเหลือปลายปี	 	 376,808	 291,253	 372,547	 291,253

(หน่วย:	พันบาท)	

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552 2553 2552

 ในระหว่างป	ี2552	 บริษัทฯได้ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายสำหรับการขอวงเงินสินเชื่อที่ได้จ่ายไปใน

ปีก่อนๆ	 เป็นจำนวนเงิน	2.66	 ล้านบาท	 การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายนี้ใช้หลักการจัดสรรตามสัดส่วนของ

วงเงนิกูท้ีล่ดลง	

	 ในระหวา่งป	ี2553	คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิรอตดัจา่ยจำนวนเงนิ	21.29	ลา้นบาท	(2552:	31.32	ลา้นบาท)	ไดโ้อนไปแสดง

เป็นรายการหักจากรายการเงินกู้ยืมระยะยาวในด้านหนี้สินในงบดุลรวมและจำนวนเงิน	4.33	 ล้านบาท	(2552:	10.51	 ล้านบาท)			

ในงบดลุเฉพาะกจิการตามสดัสว่นการเบกิถอนเงนิกูย้มืตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้	22	

20. เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล
 ในเดือนธันวาคม	2552	 บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงขายเรือเดินทะเลมือสองกับบริษัท				

ตา่งประเทศแหง่หนึง่โดยผูซ้ือ้จะตอ้งจา่ยเงนิมดัจำรอ้ยละ	20	 ของราคาขายของเรอืเดนิทะเลแตล่ะลำ	 และสว่นทีเ่หลอืจะชำระในวนั

สง่มอบเรอืเดนิทะเล	

	 ณ	วันที	่31	 ธันวาคม	2552	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้รวมเงินรับล่วงหน้าข้างต้นจำนวน	0.87	 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ	29.16	 ล้านบาท	 ซึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	 โดยเงินจำนวน			

ดงักลา่วรวมถงึเงนิสว่นทีเ่หลอือกีรอ้ยละ	80	 ของราคาขายเรอืเดนิทะเลแตล่ะลำไดถ้กูโอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของบรษิทัยอ่ย

ในวนัที	่7	มกราคม	2553	และบรษิทัยอ่ยไดส้ง่มอบเรอืเดนิทะเลใหผู้ซ้ือ้ตามบนัทกึขอ้ตกลงขายเรอืเดนิทะเลดงักลา่วแลว้	
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21.โบนัสพนักงานค้างจ่าย
 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	โบนัสพนักงานค้างจ่ายสามารถแยกตามปีที่จะถึงกำหนดจ่ายชำระให้แก่พนักงานได้

ดังนี้	

1	ปี	 	 137,114	 165,690	 126,013	 152,196

2	-	3	ปี	 	 76,645	 173,011	 70,383	 159,090

รวม	 	 213,759	 338,701	 196,396	 311,286

(หน่วย:	พันบาท)	

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

จ่ายชำระภายใน  2553 2552 2553 2552

(หนว่ย:	พนับาท)

 งบการเงินรวม

 วงเงินสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ วงเงินสินเชื่อเพื่อนำไป
 ในการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ จัดซื้อเรือเดินทะเล

 วงเงินที่1  วงเงินที่2 วงเงินที่1 รวม

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

เงินกู้ยืมระยะยาว	 3,429,541	 3,593,000	 85,931	 -	 1,471,049	 734,273	 4,986,521	 4,327,273

หัก:	ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	 (19,092)	 (14,765)	 (1,415)	 -	 (36,361)	 (20,809)	 (56,868)	 (35,574)

รวม	 3,410,449	 3,578,235	 84,516	 -	 1,434,688	 713,464	 4,929,653	 4,291,699

หัก:	ส่วนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี	 (24,100)	 -	 (1,409)	 -	 (122,101)	 (14,864)	 (147,610)	 (14,864)

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึง	 	 	 	 	 	 	 	

กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	 3,386,349	 3,578,235	 83,107	 -	 1,312,587	 698,600	 4,782,043	 4,276,835

เงินกู้ยืมระยะยาว	 3,429,541	 3,593,000

หัก:	ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	 (19,092)	 (14,765)

รวม	 3,410,449	 3,578,235

หัก:	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	 (24,100)	 -

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด	 	

	 ชำระภายในหนึ่งปี	 3,386,349	 3,578,235

(หน่วย:	พันบาท)	

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 วงเงินสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ในการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่

 วงเงินที่1
 2553 2552

22. วงเงินกู้ยืมระยะยาว
 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2553	และ	2552	เงนิกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งันี	้
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(หน่วย:	พันบาท)	

 งบการเงินรวม

 วงเงินสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ในการ วงเงินสินเชื่อเพื่อนำ
 สั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ ไปจัดซื้อเรือเดินทะเล
 วงเงินที่1 วงเงินที่2 วงเงินที่1 รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	 3,578,235	 -	 713,464	 4,291,699

บวก:	กู้เพิ่ม	 199,099	 85,931	 768,075	 1,053,105

หัก:		ชำระคืน	 -	 -	 (31,299)	 (31,299)

		 	กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 (362,559)	 -	 -	 (362,559)

		 	ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	 (4,326)	 (1,415)	 (15,552)	 (21,293)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 3,410,449	 84,516	 1,434,688	 4,929,653

	 การเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิกูย้มืระยะยาวสำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2553	มรีายละเอยีดดงันี้

	 รายละเอียดของวงเงินกู้ยืมแต่ละวงเงินสรุปได้ดังต่อไปนี้	

22.1วงเงินสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ในการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่
 วงเงินที่1
 เมื่อวันที่	3	 กรกฎาคม	2551	 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาวงเงินสินเชื่อแบบมีหลักประกันกับธนาคารต่างประเทศและใน

ประเทศหลายแห่งจำนวนรวม	398.40	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	LIBOR	 บวกส่วนเพิ่ม	 เงินกู้ยืม			

ดงักลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พือ่นำไปใชใ้นการสัง่ตอ่เรอืเดนิทะเลใหมจ่ำนวน	15	ลำ	(เรอืเดนิทะเลขนาด	handysize	จำนวน	9	ลำ	และ

เรือเดินทะเลขนาด	supramax	จำนวน	6	ลำ)	จากเรือเดินทะเลที่บริษัทฯสั่งต่อใหม่จำนวน	18	ลำ	ซึ่งจำนวนเงินกู้ทั้งหมดเท่ากับ

ร้อยละ	80	 ของราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลจำนวน	15	 ลำ	 รายละเอียดการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ	 ระยะเวลาครบกำหนด		

การชำระคืน	และหลักประกัน	สามารถสรุปได้ดังนี้	

(หน่วย:	พันบาท)	

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 วงเงินสินเช่ือ
 เพ่ือนำไปใช้ในการส่ังต่อเรือเดิน
 ทะเลใหม่
 วงเงินท่ี1

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	 3,578,235

บวก:	กู้เพิ่ม	 199,099

หัก:	 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 (362,559)

		 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	 (4,326)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 3,410,449

 สินเชื่อ/รายละเอียด สินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือเดินทะเล สินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือเดินทะเล

การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ	 เป็นไปตามขั้นความสำเร็จของงานการ	 ร้อยละ	100	ของวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้	

	 ต่อเรือเดินทะเลที่ระบุในสัญญาสั่ง	 เมื่อรับเรือเดินทะเล	ซึ่งเท่ากับร้อยละ	80	

	 ต่อเรือเดินทะเล	โดยการเบิกใช้วงเงิน	 ของราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล	

	 สินเชื่อเท่ากับร้อยละ	60	ของราคา	 แต่ละลำ	ซึ่งจะถูกเบิกถอนในเวลารับเรือ	

	 ตามสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลแต่ละลำ	 เดินทะเล	และจะใช้วงเงินนี้ในการจ่ายคืน	

	 	 สินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือเดินทะเล	

	 	 เต็มจำนวน	

ระยะเวลาครบกำหนด	 เมือ่สง่มอบเรอืเดนิทะเลแตล่ะลำ	 10	ป	ีนบัจากวนัทีไ่ดร้บัเรอืเดนิทะเลลำแรก	
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 ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อ	บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ	ซึ่งรวมถึง	

	 ก)	 ดำรงรักษาอัตราส่วน	funded	debt	to	total	shareholders’	equity	ไม่เกินกว่า	2	ต่อ	1	

	 ข)	 ดำรงรักษาอัตราส่วน	funded	debt	to	EBITDA	ไม่เกินกว่า	5	ต่อ	1	

	 ค)	 ดำรงเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อยเท่ากับ	100,000	เหรียญสหรัฐอเมริกา	ต่อเรือเดินทะเล	1	ลำ	

	 ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2553	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงิน	285.20	 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา	(2552:	291.20	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)	

 วงเงินที่2
	 เมื่อวันที่	28	 ตุลาคม	2553	 บริษัท	 เอบีซี	วัน	 พีทีอี	 ลิมิเตด	 หนึ่งในสามบริษัทย่อยเอสพีวีของบริษัท	 แอสโซซิเอท					

บัลค์	 แคริเออร์	พีทีอี	 ลิมิเตด	ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	(บริษัท	 เอบีซี)	 และจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์	

(เรยีกวา่	“บรษิทัยอ่ยเอสพวี”ี	ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้นี)้	โดยบรษิทัฯถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ	50	ไดล้งนามในสญัญาวงเงนิ

สินเชื่อแบบมีหลักประกันกับธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งจำนวนเงิน	22.80	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้สำหรับการสั่งต่อเรือ

เดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต์ที่บริษัทย่อยเอสพีวีสั่งต่อเมื่อวันที่	22	เมษายน	2553	จำนวนเงินกู้ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ	80	ของ

ราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล	วงเงินสินเชื่อคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	LIBOR	 บวกส่วนเพิ่ม	 รายละเอียดการเบิกใช้วงเงิน

สินเชื่อ	ระยะเวลาครบกำหนด	การชำระคืน	และหลักประกัน	สามารถสรุปได้ดังนี้	

 สินเชื่อ/รายละเอียด สินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือเดินทะเล สินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือเดินทะเล

การชำระคนื	 จะถกูชำระคนืทัง้หมดครัง้เดยีวเมือ่รบั	 วงเงนิสนิเชือ่ของเรอืเดนิทะเลแตล่ะลำจะชำระ	

	 เรอืเดนิทะเลแตล่ะลำ	 คนืเปน็งวดรายไตรมาส	แตล่ะงวดจะ	เทา่กบั	

	 	 1/60	ของสนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอืเดนิ	

	 	 ทะเลทัง้หมด	และสว่นทีเ่หลอืจะเทา่กบัเงนิกู	้

	 	 ของสว่นนัน้ๆ	ซึง่จะจา่ยชำระเมือ่วนัครบ		

	 	 กำหนดสดุทา้ย	ทัง้นี	้การชำระ	เงนิกูค้นืงวด	

	 	 แรกจะเริม่ขึน้หลงัจากไดร้บัเรอืเดนิทะเลแต	่

	 	 ละลำแลว้	3	เดอืน	

หลกัประกนั	 ก)	การคำ้ประกนัจากบรษิทัฯ	ถา้บรษิทัฯ	 ก)	 การจดจำนองเรอืเดนิทะเลใหเ้ปน็ลำดบั	

	 	 ไมไ่ดเ้ปน็ผูกู้ร้ว่ม	 	 แรก	

	 ข)	 การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกใน	 ข)	 การจำนำหุน้ของบรษิทัยอ่ยทีเ่ปน็เจา้ของ	

	 	 สญัญาสัง่ตอ่เรอืเดนิทะเล	 	 เรอืเดนิทะเล	

	 ค)	 การโอนผลประโยชน	์เปน็ลำดบัแรกใน	 ค)	 การคำ้ประกนัจากบรษิทัฯถา้	บรษิทัฯ	

	 	 สญัญา	คำ้ประกนัการคนืเงนิ	รายงวดซึง่	 	 ไมไ่ดเ้ปน็ผูกู้ร้ว่ม	

	 	 เกีย่วเนือ่งจากสญัญาสัง่ตอ่เรอืเดนิทะเล	 ง)	 การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของ	

	 	 ของบรษิทัฯ	 	 คา่ชดเชยตา่งๆของเรอืเดนิทะเล	

	 	 	 จ)	 การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของ	

	 	 	 	 วงเงนิประกนัภยัเรอืเดนิทะเล	

	 	 	 ฉ)	 การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของ	

	 	 	 	 เงนิรายไดจ้ากเรอืเดนิทะเล	และการจด	

	 	 	 	 จำนำบญัชเีงนิรายไดข้องเรอืเดนิทะเล	

	 	 	 	 แตล่ะลำและบญัชเีงนิชำระคนืของบรษิทัฯ
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 สินเชื่อ/รายละเอียด สินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือเดินทะเล สินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือเดินทะเล

การเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่	 เปน็ไปตามขัน้ความสำเรจ็ของงานการ	 รอ้ยละ	100	ของวงเงนิสนิเชือ่สำหรบัใช	้

	 ตอ่เรอืเดนิทะเลทีร่ะบใุนสญัญาสัง่ตอ่เรอื	 เมือ่รบัเรอืเดนิทะเล	ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ	80	

	 เดนิทะเล	โดยการเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่เทา่กบั	 ของราคาตามสญัญาสัง่ตอ่เรอืเดนิทะเล	

	 รอ้ยละ	60	ของราคาตามสญัญาสัง่ตอ่เรอื	 ซึง่จะถกูเบกิถอนในเวลารบัเรอืเดนิทะเล	

	 เดนิทะเล	 และจะใชว้งเงนินีใ้นการจา่ยคนืสนิเชือ่สำหรบั	

	 	 	 ใชก้อ่นรบัเรอืเดนิทะเลจำนวนรอ้ยละ	60		

	 	 	 ของราคาตามสญัญาสัง่ตอ่เรอืเดนิทะเล	

ระยะเวลาครบกำหนด	 เมือ่สง่มอบเรอืเดนิทะเล		 10	ป	ีนบัจากวนัทีไ่ดร้บัเรอืเดนิทะเล	

การชำระคนื	 จะถกูชำระคนืทัง้หมดครัง้เดยีว(จากสนิเชือ่	 ยอดรวมของการเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่(สนิเชือ่	

	 สำหรบัใช	้เมือ่รบัเรอืเดนิทะเล)	เมือ่รบัเรอื	 สำหรบัใช	้เมือ่รบัเรอืเดนิทะเล)	จะชำระคนื	

	 เดนิทะเล	 เปน็งวดรายไตรมาสแตล่ะงวด	จะเทา่กบั	

   1/60	ของสนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอืเดนิทะเล	

	 	 	 และจำนวนคงเหลอืทัง้หมดจะชำระคนืในงวด	

	 	 	 สดุทา้ยเมือ่ครบกำหนดระยะเวลาเงนิกู	้ทัง้นี	้	

	 	 	 การชำระเงนิกูค้นืงวดแรกจะเริม่ขึน้หลงัจาก	

	 	 	 ไดร้บัเรอืเดนิทะเลแลว้	3	เดอืน	

หลกัประกนั	 ก)	การคำ้ประกนัจากบรษิทั	แอสโซซเิอท	 ก)	การจดจำนองเรอืเดนิทะเลใหเ้ปน็ลำดบัแรก	

		 	 บลัค	์แครเิออร	์พทีอี	ีลมิเิตด		 ข)	การโอนผลประโยชนใ์นรายไดท้ีม่ใีน	

	 	 (ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยเอสพวี)ี	 	 สญัญา	Time	Charter	กบั	Charterer		

	 ข)	การคำ้ประกนัทีจ่ำกดัเฉพาะสว่นจาก	 	 ใหเ้ปน็ลำดบัแรก	

	 	 ผูถ้อืหุน้ของกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั	 ค)	การคำ้ประกนัทีจ่ำกดัเฉพาะสว่นจากผู	้

	 	 ตามสดัสว่นการถอืหุน้ในกจิการ	คอื		 	 ถอืหุน้ของกจิการทีค่วบคมุรว่มกนัตาม	

	 	 การคำ้ประกนัจากบรษิทัฯ	รอ้ยละ	50	 	 สดัสว่นการถอืหุน้ในกจิการ	(ถอืหุน้	 	

	 	 และจากผูร้ว่มคา้อกีรอ้ยละ	50	 	 รอ้ยละ	50	ในแตล่ะผูถ้อืหุน้)	ในจำนวนรวม	

	 ค)	การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกใน	 	 สงูสดุ	8	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	ดงันัน้

	 	 สญัญาสัง่	ตอ่เรอืเดนิทะเล	 	 จำนวนสงูสดุของการคำ้ประกนัจากบรษิทัฯ

	 ง)	 การโอนผลประโยชน	์เปน็ลำดบัแรก	 	 คอื	4	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา		

	 	 ในสญัญา	คำ้ประกนัการคนืเงนิ	รายงวด	 ง)	 การจำนำหุน้ของบรษิทั	เอบซี	ีวนั	พทีอี	ี

	 	 จากผูใ้หก้ารคำ้ประกนัทีเ่กีย่วเนือ่งกบั	 	 ลมิเิตด	(บรษิทัยอ่ยเอสพวี)ี	

	 	 สญัญาสัง่ตอ่เรอืเดนิทะเล	 จ)	การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของ	

	 	 	 	 เงนิประกนัภยัเรอืเดนิทะเล	

	 	 	 ฉ)	การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของ	

	 	 	 	 เงนิรายไดจ้ากเรอืเดนิทะเล	และการจด	

	 	 	 	 จำนำบญัชเีงนิรายไดข้องเรอืเดนิทะเล	

	 	 	 	 และบญัชเีงนิชำระคนื	

 ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อ	บริษัท	 เอบีซี	วัน	พีทีอี	 ลิมิเตด	และผู้ถือหุ้น	ซึ่งคือ	บริษัท	แอสโซซิเอท	บัลค์	 แคริเออร์	พีทีอี	

ลิมิเตด	ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ	ซึ่งรวมถึง	
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 ก)	 ดำรงอัตราส่วน	EBITDA	ไม่น้อยกว่า	1.1	เท่าของยอดหนี้รวมที่ต้องชำระ		

	 ข)	 ดำรงสัดส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นรวมต่อผลรวมของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	

	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2553	 จำนวนเงินที่ยังไม่ได้มีการเบิกใช้ของวงเงินกู้ยืมดังกล่าวคือ	 17.10	 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา	 เนื่องจากบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ	50	 ในบริษัทย่อยเอสพีวี	(ผ่านบริษัท	 เอบีซี)	ดังนั้น	วงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ที่เป็น

ส่วนของบริษัทฯในรายการดังกล่าวจึงเท่ากับร้อยละ	50	ของมูลค่ารวม	หรือคิดเป็นจำนวนเงิน	8.55	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	

22.2 วงเงนิสนิเชือ่เพือ่นำไปจดัซือ้เรอืเดนิทะเล
 วงเงินที่1
	 เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2552	วันที่	29	ตุลาคม	2552	และ	วันที่	5	กุมภาพันธ์	2553	บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศ

ได้ลงนามในสัญญาให้สินเชื่อแก้ไขเพิ่มเติมจากสัญญาให้สินเชื่อหลักลงวันที่	18	 มกราคม	2550	 กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

หลายแห่ง	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

 ก)		 วงเงนิกูจ้ำนวนเงนิ	8,750.00	ลา้นบาท	คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ	MLR	ลบ	1	ตอ่ป	ีเงนิกูย้มืดงักลา่วมวีตัถปุระสงค์

เพื่อนำไปจัดซื้อเรือเดินทะเล	 โดยมีระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ภายในวันที่	29	 ธันวาคม	2553	 และมีกำหนดชำระคืน

ตามสัดส่วนที่ระบุในสัญญาเป็นรายไตรมาสเท่าๆกันภายในระยะเวลา	12	 ปี	 โดยเริ่มต้นชำระเงินต้นหลังจากระยะ

เวลาปลอดการชำระหนี้	1	ปีสิ้นสุดลงนับแต่วันที่มีการเบิกถอนเงินกู้ครั้งแรก	

	 ข)	 วงเงินสินเชื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวนเงิน	5.00	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	

	 ค)	 วงเงินสินเชื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวนเงิน	8,750.00	ล้านบาท	(swap	facility)	สำหรับการเปลี่ยนหนี้

เงินกู้สกุลเงินบาท	(ณ	 เวลาเบิกถอนเงินกู้)	 ไปเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อเงินกู้ได้ถูกเบิกใช้	โดยมีระยะเวลาแลกเปลี่ยนและชำระคืนตามสัดส่วน

เช่นเดียวกับการเบิกถอนเงินกู้และกำหนดการชำระคืนเงินกู้	 และมีค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในสัญญาในอัตราคงที่

ต่อปีซึ่งเป็นไปตามอัตราตลาด	ณ	เวลาเบิกถอนเงินกู้และแลกเปลี่ยนเงินกู้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้ว	

	 วงเงินให้สินเชื่อดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองเรือเดินทะเลของบริษัทย่อย	 การจำนำหุ้นของบริษัทย่อย	 การโอน

ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยของเรือเดินทะเลที่เป็นหลักประกันของบริษัทย่อยให้แก่เจ้าหนี้	 และการโอนผลประโยชน์ใน

เงินรายได้ของเรือเดินทะเลที่เป็นหลักประกันของบริษัทย่อยให้แก่เจ้าหนี้	

	 ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อ	บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ	ซึ่งรวมถึง	

	 ก)	 ดำรงรักษาอัตราส่วน	total	debt	to	total	shareholders’	equity	ไม่เกินกว่า	2	ต่อ	1	

	 ข)	 ดำรงรักษาอัตราส่วน	total	debt	to	EBITDA	ไม่เกินกว่า	5	ต่อ	1	

	 ค)	 ดำรงเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อยเท่ากับ	100,000	เหรียญสหรัฐอเมริกา	ต่อเรือเดินทะเล	1	ลำ	

	 ง)	 ดำรงรักษาอัตราส่วน	debt	service	coverage	ไม่น้อยกว่า	1.1	ต่อ	1	

	 ในระหว่างปี	2553	 บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้เบิกถอนเงินกู้จำนวนเงิน	768.08	 ล้านบาท	(2552:	734.27	 ล้าน

บาท)	 จากวงเงินสินเชื่อดังกล่าวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง	 โดยบริษัทย่อยได้ตกลงเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สำหรับเงินกู้ยืมทั้งจำนวนที่เบิกถอนเป็นเงินกู้ยืมในสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจำนวนเงิน	 23.75	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	

(2552:	22.15	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)	 กับเจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่งดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมข้างต้น	 โดยมีระยะเวลาแลกเปลี่ยนและชำระคืนตามสัดส่วนเช่นเดียวกับการเบิกถอนเงินกู้

และกำหนดการชำระคืนเงินกู้	 และมีค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในสัญญาในอัตราคงที่ต่อปีซึ่งเป็นไปตามอัตราตลาด	 ณ	 เวลาเบิก

ถอนเงินกู้และแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	

	 ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2553	 จำนวนเงินที่ยังไม่ได้มีการเบิกใช้ของวงเงินกู้ยืมดังกล่าวคือ	7,247.65	 ล้านบาท	(2552:	

8,015.73	 ล้านบาท)	 บริษัทฯและบริษัทย่อยกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้ให้กู้เพื่อแก้ไขเงื่อนไขบางประการรวมถึงการขอ

ขยายระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้	บริษัทฯคาดว่าจะลงนามในสัญญาแก้ไขสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวกับผู้ให้กู้ในระยะเวลาอันสั้น	
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 วงเงินที่2
	 เมื่อวันที่	14	 มกราคม	2553	 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาวงเงินสินเชื่อแบบมีหลักประกันจำนวนเงิน	250.00	 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกากับธนาคารต่างประเทศสาขากรุงเทพฯแห่งหนึ่ง	 และธนาคารพาณิชย์	 ในประเทศ	4	 แห่ง	 เพื่อจัดหาเงินสำหรับการ

ซื้อเรือเดินทะเลมือสองเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทฯต้องการซื้อ	 เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	LIBOR	 บวกส่วนเพิ่ม	

เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการซื้อเรือ	 และมีระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ภายในวันที่	30	 มิถุนายน	2554	(ระยะเวลาเบิกถอน)	

เงินกู้ยืมมีกำหนดชำระคืนตามสัดส่วนที่ระบุในสัญญาเป็นรายไตรมาสเท่าๆกันภายในระยะเวลา	8	 ปี	 โดยเริ่มต้นชำระเงินต้น		

หลังจากหมดระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้		

	 วงเงินให้สินเชื่อดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองเรือเดินทะเลของบริษัทย่อย	 การจำนำหุ้นของบริษัทย่อย	 การโอนผล

ประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยของเรือเดินทะเลที่เป็นหลักประกันของบริษัทย่อยให้แก่เจ้าหนี้	 และการโอนผลประโยชน์ในเงิน

รายได้ของเรือเดินทะเลที่เป็นหลักประกันของบริษัทย่อยให้แก่เจ้าหนี้เมื่อมีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ	

	 ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อ	บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการซึ่งรวมถึง	

	 ก)	 ดำรงรักษาอัตราส่วน	net	funded	debt	to	total	shareholders’	equity	ratio	ไม่เกินกว่า	2	ต่อ	1	

	 ข)	 ดำรงรักษาอัตราส่วน	net	funded	debt	to	EBITDA	ไม่เกินกว่า	5	ต่อ	1	

	 ค)	 ดำรงเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อยเท่ากับ	100,000	เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเรือเดินทะเล	1	ลำ	

	 ง)	 ดำรงรักษาอัตราส่วน	debt	service	coverage	ไม่น้อยกว่า	1.1	ต่อ	1	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทฯและบริษัทย่อยยังไม่ได้มีการเบิกถอนเงินกู้ข้างต้น	

23. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย	 คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารชุด	 ส่วนเกินทุนดังกล่าว

จะทยอยตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น	และบันทึกโอนไปยังกำไรสะสมโดยตรง	
(หน่วย:	พันบาท)	

  งบการเงินรวม
 2553  2552

ยอดคงเหลือต้นปี	 203,452	 103,712	

บวก:	 ตีราคาเพิ่ม	 -	 120,053

หัก:	 การตัดจำหน่าย	 (56,164)	 (20,313)

ยอดคงเหลือปลายปี	 147,288	 203,452

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผล	

24. สำรองตามกฎหมาย
	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำ

ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนสำรองนี้

จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผล	

	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	1202	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้อง

จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่า

ทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	 ของทุนจดทะเบียน	 สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปหักกับขาดทุน

สะสมและไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผล	

25. สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
	 บริษัทฯมีนโยบายในการจัดสรรเงินสำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในอัตราร้อยละ	0.5	 ของกำไรสุทธิแต่ละปี	

โดยสะสมไม่น้อยกว่า	1.75	 ล้านบาทแต่ไม่เกิน	25.00	 ล้านบาทต่อปี	 การจัดสรรสำรองดังกล่าวได้รับอนุมัติโดยที่ประชุม					

คณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2551	และจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	17	มีนาคม	2553		
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	 ในระหว่างปี	2553	 บริษัทฯได้จัดสรรสำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจำนวนเงิน	4.52	 ล้านบาท	(2552:	

15.24	ล้านบาท)	และกลับรายการสำรองเนื่องจากมีการจ่ายเงินบริจาค	ที่เกี่ยวข้องกับสำรองดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน	27.97	ล้าน

บาท	(2552:	2.15	ล้านบาท)		

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญได้แก่	

(หน่วย:	พันบาท)	

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน	 	 	 	

	 ของพนักงานและลูกเรือ	 	 656,641	 1,182,599	 111,792	 281,687

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	 	 5,136	 5,589	 3,724	 3,539

27. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
	 บริษัทฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	2553	และ	2552	เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อนๆ	

	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในประเทศคำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ	30	 สำหรับกำไรจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการ

ยกเว้นภาษีเงินได้หลังจากบวกกลับด้วยรายการสำรองและค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี	

	 บริษัทย่อยในประเทศได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดี

กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่	72	ลงวันที่	1	มกราคม	2541	นอกจากนี้	บริษัทย่อยยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	พ.ศ.	2520	สำหรับกิจการขนส่งทางทะเลสำหรับเรือเดินทะเล	การที่บริษัทย่อยในประเทศ

จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขายเรือเดินทะเลที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	

วิธีการ	และเงื่อนไข	ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร	ฉบับ

ที่	299	ลงวันที่	21	กันยายน	2539	เงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงต้องมีการซื้อเรือลำใหม่และนำไปจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมาย

ว่าด้วยเรือไทยภายใน	1	 ปี	 นับแต่วันที่ขายเรือนั้น	 โดยเรือที่ซื้อใหม่ดังกล่าวต้องมีอายุการใช้งานมาแล้วน้อยกว่าเรือที่ขายไปและ

ต้องมีระวางบรรทุกไม่น้อยกว่าเรือที่ขายไป	 ทั้งนี้	 กรณีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายเรือเดินทะเลดังกล่าว	 ห้ามมิให้นำ

มูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือของเรือที่ขายไปไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ	

	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศคำนวณขึ้นโดยใช้อัตราตามกฎหมายของประเทศเหล่านั้น	

28. การส่งเสริมการลงทุน
	 บริษัทฯได้รับสิทธิและประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนโดยการอนุมัติของ	 คณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนตามบัตรส่งเสริมเลขที่	1405/2550	ลงวันที่	23	มีนาคม	2550	ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ	บริษัทฯได้รับสิทธิและ

ประโยชน์ที่สำคัญเกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในประเทศไทยโดยได้รับอนุญาตให้ทำงาน

เฉพาะตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาต	 และได้รับอนุญาตให้ถือ

กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร	 ตลอดจนได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกประเทศไทย

เป็นเงินตราต่างประเทศได้	

	 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีบางประการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	 พ.ศ.	2520	 สำหรับกิจการขนส่ง

ทางทะเลสำหรับเรือเดินทะเล	 อาทิเช่น	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา	8	 ปี	 นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	 เป็นต้น	 โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทย่อยจะต้องจดทะเบียนเรือเดินทะเลของบริษัทย่อยเป็นเรือไทย	 ซึ่ง				

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเรือเดินทะเลจำนวน	11	ลำ	(2552:	13	ลำ)	เป็นเรือไทย	

	 รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี	2553	 และ	2552	(ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน)	 จำแนกตาม	 กิจการที่ได้รับ			

การส่งเสริมและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมสามารถแสดงสรุปได้ดังนี้	
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29. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
 กำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานคำนวณโดยหารกำไรสทุธสิำหรบัปดีว้ยจำนวนถวัเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัของ	หุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่นระหวา่งปี		

30.ข้อมูลทางการเงินจำแนกส่วนงาน
 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใต้ส่วนงานทางธุรกิจเดียว	คือ	เป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็ก

สำหรับขนสินค้าแห้งเทกอง	(small	handy	sized	dry	bulk	ships)	ระหว่างประเทศ	โดยให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง	(tramp	

shipping	basis)	 รายได้เกือบทั้งหมดมาจากส่วนงานนี้	 ดังนั้น	บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจด้านอื่น	นอกจาก

ส่วนงานหลักดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น		

	 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานนี้	ได้แก่	การให้บริการเช่าเรือขนส่งสินค้า	โดยแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	การเช่าเป็นระยะ

เวลา	(Time	charter)	และการเช่าเป็นรายเที่ยว	(Voyage	charter)	สำหรับการเช่าเป็นระยะเวลาผู้เช่าเรือ	(ลูกค้า)	จะจ่ายค่าเช่าแก่

ผู้ให้เช่าเรือ	(ในอัตราต่อวันตามที่ตกลงกัน	 โดยส่วนใหญ่จะตกลงชำระค่าเช่าเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา)	 ตามระยะเวลาที่

กำหนด	ในกรณีดังกล่าว	ผู้เช่าเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั้งหมด	รวมทั้งรายจ่ายท่าเรือและน้ำมันเชื้อเพลิง	สำหรับ

การเช่าเป็นรายเที่ยว	 ผู้เช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอัตราต่อตัน	(ส่วนใหญ่จะตกลงกันเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา)	 เพื่อขนส่ง

สินค้าที่ระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือที่กำหนดตั้งแต่สองท่าขึ้นไป	ในกรณีนี้บริษัทฯ	(หรือบริษัทย่อย)	จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดิน

เรือทั้งหมด	 ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวแสดงไว้ในงบการเงินภายใต้ชื่อ	 “รายจ่ายท่าเรือ”	(Voyage	disbursement)	 และ	 “น้ำมันเชื้อ

เพลิง”	 (Bunker	consumption)	 การเช่าเป็นระยะเวลานั้น	 เส้นทางเดินเรือจะถูกกำหนดหรือควบคุมโดยผู้เช่าเรือและภายใต้

สัญญาเช่าเรือ	 โดยเส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกันไปในแต่ละเที่ยวการเดินเรือ	 ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆซึ่งอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ดังนั้น	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่นำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์	เพราะอาจไม่สื่อความหมายและอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง	

	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น	ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของรายได้จากการเดินเรือ	(และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือที่

เกี่ยวกับการเช่าเป็นรายเที่ยว)	 จึงจำแนกได้เป็นสองประเภท	 คือ	 รายได้จากการเช่าเป็นระยะเวลา	 และการเช่าเป็นรายเที่ยว	 ซึ่ง

แสดงภายใต้ชื่อ	“รายได้ค่าเช่าเรือ”	(Hire	income)	และ	“รายได้ค่าระวางเรือ”	(Freight	income)	ตามลำดับดังนี้	

	(หน่วย:	พันบาท)	

 กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
  กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษี
  เงินได้ตามประกาศอธิบดี
  กรมสรรพากรเกี่ยวกับ กิจการที่ไม่ได้รับ
 กิจการที่ได้รับการส่งเสริม ภาษีเงินได้ฉบับที่72 ยกเว้นภาษีเงินได้ รวม

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

รายได้	 1,858,538	 3,600,776	 1,219,530	 1,888,664	 1,999,747	 5,877,757	 5,077,815	11,367,197

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	 (970,652)	 (1,681,026)	 (712,168)	 (992,584)	 (893,224)	 (1,030,609)	 (2,576,044)	(3,704,219)

กำไรสุทธิ	 887,886	 1,919,750	 507,362	 896,080	 1,106,523	 4,847,148	 2,501,771	 7,662,978
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(หน่วย:	พันบาท)	

 งบการเงินรวม
 การเช่าเป็นระยะเวลาการเช่าเป็นรายเท่ียว รวม ตัดบัญชี รวม
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

รายได้ค่าเช่าเรือ	 2,810,421	 5,153,491	 -	 -	 2,810,421	 5,153,491	 -	 (44,391)	 2,810,421	 5,109,100

รายได้ค่าระวางเรือ	 -	 -	 186,757	 503,231	 186,757	 503,231	 (44,074)	 (88,686)	 142,683	 414,545

รวมรายได้จากการเดินเรือ	 2,810,421	 5,153,491	 186,757	 503,231	 2,997,178	 5,656,722	 (44,074)	 (133,077)	 2,953,104	 5,523,645

รายจ่ายท่าเรือ	 -	 -	 (64,979)	 (239,339)	 (64,979)	 (239,339)	 44,074	 133,077	 (20,905)	 (106,262)

น้ำมันเช้ือเพลิง	 -	 -	 (5,174)	 (105,422)	 (5,174)	 (105,422)	 -	 -	 (5,174)	 (105,422)

รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 การเช่าเป็นรายเท่ียว	 -	 -	 (70,153)	 (344,761)	 (70,153)	 (344,761)	 44,074	 133,077	 (26,079)	 (211,684)

รายได้จากการเดินเรือสุทธิ/	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 รายได้เทียบเท่าจาก	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 การเช่าเรือเป็นระยะเวลา	 2,810,421	5,153,491	 116,604	 158,470	 2,927,025	5,311,961	 -	 -	 2,927,025	 5,311,961

 ในระหว่างปี	2552	 เงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาให้บริการเช่าเรือขนส่งสินค้าเป็นระยะเวลาจำนวนประมาณ	184.53	

ล้านบาท	ได้บันทึกรวมอยู่ในบัญชี	“รายได้ค่าเช่าเรือ”	ในงบกำไรขาดทุน	

31.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
	 บริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	

พ.ศ.	2530	 บริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	5	 ของเงินเดือน	 กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย	 ธนาคารกสิกรไทย	 จำกัด	(มหาชน)	 และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานออกจากงานตามระเบียบ

ว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย	ในระหว่างปี	2553	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน	2.67	

ล้านบาท	(2552:	2.66	ล้านบาท)	(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	2.42	ล้านบาท	2552:	2.40	ล้านบาท)		

32. เงินปันผลจ่าย
	 เงินปันผลได้อนุมัติเพื่อจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	ณ	วันที่ปิดสมุดทะเบียนหุ้น	

หลังจากหักหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์	คือ	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำกัด	เพื่อ

ผู้ฝาก	เป็นผู้ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าวจากจำนวนหุ้นที่มีอยู่	(1,039,520,600	หุ้น)	

		 รายละเอียดของเงินปันผลที่ประกาศและเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี	2553	มีดังต่อไปนี้

    หุ้นท่ี   
  อนุมัติโดย หุ้นท่ีมีสิทธ นายทะเบียน   
   ได้รับเงิน หลักทรัพย์ เงินปันผล เงินปันผล วันท่ีจ่ายเงิน
   ปันผล เป็นผู้ถือ ต่อหุ้น จ่าย ปันผล

   (หุ้น) (หุ้น) (บาท) (ล้านบาท)

ก)	เงนิปนัผลระหวา่งกาลจากกำไร	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	 1,039,380,600	 140,000	 0.20	 207.88	 30	พฤศจกิายน		

	 สะสม	ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2553	 วนัที	่3	พฤศจกิายน	2553	 	 	 	 	 2553	

ข)	เงนิปนัผลระหวา่งกาลจากกำไร	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	 1,039,260,900	 259,700	 0.20	 207.85	 2	กนัยายน		

	 สะสม	ณ	วนัที	่30	มถินุายน	2553	 วนัที	่5	สงิหาคม	2553	 	 	 	 	 2553	

ค)	เงนิปนัผลระหวา่งกาลจากกำไร	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	 1,039,377,400	 142,200	 0.25	 259.84	 4	มถินุายน		

	 สะสม	ณ	วนัที	่31	มนีาคม	2553	 วนัที	่6	พฤษภาคม	2553	 	 	 	 	 2553	

ง)		เงนิปนัผลงวดสดุทา้ยจากกำไร	 ทีป่ระชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้	 1,039,371,120	 149,480	 0.60	 623.62	 29	มนีาคม		

	 สะสม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552	 วนัที	่17	มนีาคม	2553	 	 	 	 	 2553	

		 รวม	 	 	 	 1.25	 1,299.19	 	
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ก)	เงนิปนัผลระหวา่งกาลจากกำไร	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	 1,039,350,820	 169,780	 0.40	 415.74	 4	ธนัวาคม		

	 สะสม	ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2552	 วนัที	่9	พฤศจกิายน	2552	 	 	 	 	 2552	

ข)	เงนิปนัผลระหวา่งกาลจากกำไร	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	 1,039,360,620	 159,980	 0.40	 415.75	 2	กนัยายน	

	 สะสม	ณ	วนัที	่30	มถินุายน	2552	 วนัที	่5	สงิหาคม	2552	 	 		 	 	 2552	

ค)	เงนิปนัผลระหวา่งกาลจากกำไร	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	 1,039,378,300	 142,300	 0.40	 415.75	 8	มถินุายน	

		 สะสม	ณ	วนัที	่31	มนีาคม	2552	 วนัที	่12	พฤษภาคม	2552	 	 	 	 	 2552	

ง)		เงนิปนัผลงวดสดุทา้ยจากกำไร	 ทีป่ระชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้	 1,039,380,300	 140,300	 0.80	 831.50	 27	มนีาคม	

		 สะสม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2551	 วนัที	่18	มนีาคม	2552		 	 	 	 	 2552	

	 รวม	 	 	 	 2.00	 2,078.74	 	

    หุ้นท่ี   
  อนุมัติโดย หุ้นท่ีมีสิทธ นายทะเบียน   
   ได้รับเงิน หลักทรัพย์ เงินปันผล เงินปันผล วันท่ีจ่ายเงิน
   ปันผล เป็นผู้ถือ ต่อหุ้น จ่าย ปันผล

   (หุ้น) (หุ้น) (บาท) (ล้านบาท)



	 รายละเอยีดของเงนิปนัผลทีป่ระกาศและเงนิปนัผลจา่ยในระหวา่งป	ี2552	มดีงัตอ่ไปนี้

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล
	 	 ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2553	 และ	2552	 บริษัทฯ	 บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ

สัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลที่จะต้องจ่ายในอนาคตดังนี้	

  2553   2552

 (ล้านเหรียญ  (เทียบเท่า (ล้านเหรียญ  (เทียบเท่า
 สหรัฐอเมริกา)  ล้านบาท) สหรัฐอเมริกา)  ล้านบาท)

บริษัทฯ	 357.20	 10,821.84	 363.20	 12,173.30	

บริษัทย่อย	 68.60	 2,078.33	 -	 -	

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	-	ตาม	 	 	 	 	

	 สัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้น	(50%)	 31.35	 949.79	 -	 -	

รวม	 457.15	 13,849.96	 363.20	 12,173.30	

 33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
  ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2553	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ที่ยัง

ไม่ได้เบิกใช้	ซึ่งสามารถสรุปไดด้ังนี้	

    วงเงินสินเช่ือ วงเงินกู้ท่ียังไม่ได้

  ค่าธรรมเนียม  สูงสุดตาม เบิกใช้ณวันท่ี31  วันส้ินสุดระยะ

 วงเงิน ท่ีจ่ายโดยบริษัท สกุลเงิน สัญญาเงินกู้ ธันวาคม2553 กำหนดจ่ายชำระ เวลาเบิกใช้เงินกู้

	 วงเงินสินเชื่อเพื่อนำไปใช้	ในการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่	    

	 วงเงินที่	1	 ร้อยละ	0.35	ต่อปี	 ล้านเหรียญ	 398.40	 285.20	 ทุกสามเดือนนับจาก		 เมื่อส่งมอบ	

	 	 ของวงเงินกู้ยืม	 สหรัฐอเมริกา	 	 	 วันที่	3	กรกฎาคม	2551	 เรือเดินทะเล	

	 	 ที่ยังไม่ได้เบิกใช้	 		 	 	 จนกระทั่งสิ้นสุด	 แต่ละลำ	

	 	 	 	 	 	 ระยะเวลาเบิกใช้	
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	 วงเงินสินเชื่อสูงสุดตามสัญญาของวงเงินสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ในการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่วงเงินที่	 2	 จำนวนเงิน	22.80	

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา	และวงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช	้ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2553	จำนวนเงนิ	17.10	เหรยีญสหรฐัอเมรกิา	เนือ่งจาก	

บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50	ในบริษัทย่อยเอสพีวี	(ผ่านบริษัท	เอบีซี)	ดังนั้น	วงเงินสินเชื่อสูงสุดตามสัญญาของวงเงินสินเชื่อเพื่อนำ

ไปใช้ในการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่วงเงินที่	2	และวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	ที่เป็นส่วนของบริษัทฯใน

รายการดังกล่าวจึงเท่ากับร้อยละ	50	 ของมูลค่ารวม	 หรือคิดเป็นจำนวนเงิน	11.40	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 และ	8.55	 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา	ตามลำดับ	

	 ระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้ยืมสำหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อนำไปจัดซื้อเรือเดินทะเลวงเงินที่	 1	 ได้หมดอายุในวันที่											

29	ธันวาคม	2553	ดังนั้น	ภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ดังกล่าวจึงหมดอายุตามไปด้วยแต่จะถูกทดแทน

ด้วยภาระผูกพันใหม่ภายหลังจากที่มีการขยายระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ยืม	

 33.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
	 	 ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2553	 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ยังไม่เรียกชำระเป็น

จำนวนเงิน	10.13	ล้านบาท	(2552:	10.13	ล้านบาท)	

 33.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการเรือเดินทะเลระยะยาว
	 	 ตามบันทึกความเข้าใจข้อตกลงซึ่งบริษัทฯได้ลงนามเมื่อเดือนตุลาคม	2552	 ต่อมาเมื่อวันที่	2	 ธันวาคม	2552	

บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาให้บริการเช่าเรือเดินทะเลต่อใหม่สำหรับขนส่งซีเมนต์ระยะยาวจำนวน	4	ลำ	(เป็นที่แน่นอนแล้วจำนวน	

3	 ลำและอีก	1	 ลำต้องแจ้งความประสงค์จะใช้บริการเรือเดินทะเลเพิ่มภายในวันที่	30	 เมษายน	2554)	 กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่ง

ดำเนินกิจการในประเทศอินเดีย	(ผู้เช่าเรือ)	สัญญาเช่าเรือเดินทะเลมีระยะเวลา	15	ปี	ในอัตราค่าบริการคงที่ต่อลำต่อวันตามที่ระบุ

ไว้ในสัญญา	และผู้เช่าเรือมีสิทธิเลือกต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งละ	5	ปีเป็นจำนวน	2	ครั้ง	ในอัตราค่าบริการที่ลดลงตามที่ระบุไว้ใน

สัญญา	 เรือเดินทะเลดังกล่าวเป็นเรือเดินทะเลที่สั่งต่อใหม่สำหรับขนส่งซีเมนต์	 โดยมีกำหนดส่งมอบเรือเดินทะเลให้แก่ผู้เช่าเรือ

ในระหว่างปี	2554	 ถึง	2557	 ในกรณีที่บริษัทฯ	 ไม่สามารถส่งมอบเรือเดินทะเลให้แก่ผู้เช่าเรือได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	

บริษัทฯจะต้องชำระค่าปรับจำนวน	4,250	เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลำต่อวันที่ได้ส่งมอบเรือเดินทะเลล่าช้า	

	 วงเงินที่	2	 ร้อยละ	1.20	ต่อปี		 ล้านเหรียญ	 22.80	 17.10	 ทุกสามเดือนนับจาก	 เมื่อส่งมอบ	

	 	 ของวงเงินกู้ยืมที่	 สหรัฐอเมริกา	 	 	 วันที่	28	ตุลาคม	2553	 เรือเดินทะเล	

	 	 ยังไม่ได้เบิกใช้	 	 		 	 จนกระทั่งสิ้นสุด	

	 	 	 	 	 	 ระยะเวลาเบิกใช้		

	 วงเงินสินเชื่อเพื่อนำไปจัดซื้อเรือเดินทะเล     

	 วงเงินที่	1	 ร้อยละ	1.00	ต่อปี		 ล้านบาท	 8,750.00	 7,247.65	 ทุกสิ้นไตรมาสนับจาก		 29	ธันวาคม	

	 	 ของวงเงินกู้ยืมที่	 	 	 	 วันที่	19	มกราคม	2552		 2553	

	 	 ยังไม่ได้เบิกใช้	 	 	 	 จนกระทั่งสิ้นสุด	

	 	 	 	 	 	 ระยะเวลาเบิกใช้	

	 วงเงินที่	2	 ร้อยละ	0.70	ต่อปี	

	 	 ของวงเงินกู้ยืมที่	 ล้านเหรียญ	 250.00	 250.00	 ทุกสิ้นไตรมาสนับจาก	 30	มิถุนายน	

	 	 ยังไม่ได้เบิกใช้	 สหรัฐอเมริกา	 		 	 วันที่	31	มีนาคม	2553		 2554	

	 	 	 	 	 	 จนกระทั่งสิ้นสุด	

	 	 	 	 	 	 ระยะเวลาเบิกใช้	

    วงเงินสินเช่ือ วงเงินกู้ท่ียังไม่ได้  วันส้ินสุด

  ค่าธรรมเนียม  สูงสุดตาม เบิกใช้ณวันท่ี31  ระยะเวลา

 วงเงิน ท่ีจ่ายโดยบริษัท สกุลเงิน สัญญาเงินกู้ ธันวาคม2553 กำหนดจ่ายชำระ เบิกใช้เงินกู้
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34. เครื่องมือทางการเงิน
 34.1นโยบายการบริหารความเสี่ยง
	 เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	107	 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน”	 ประกอบด้วย	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ลูกหนี้การค้า			

เงนิลงทนุ	เจา้หนีก้ารคา้	และเงนิกูย้มื	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่ว	และมนีโยบาย

การบริหารความเสี่ยงดังนี้	

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า	 ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ

กำหนดให้มีนโยบายการให้สินเชื่อแก่ผู้เช่าเรือและบุคคลภายนอกโดยจำกัดการให้สินเชื่อเฉพาะกับลูกค้าชั้นดี	 และให้ความเข้ม

งวดในการจัดทำเอกสารประกอบรายการต่างๆ	 ให้ครบถ้วน	 ดังนั้น	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่

เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ	 นอกจากนี้	 การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและ

บริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย	 จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจาก

การให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบดุล	

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	 เงินลงทุนใน

ตราสารหนี้	 และเงินกู้ยืมระยะยาว	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด	 หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและ

บริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ		

	 ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2553	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย	 และสำหรับ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่	

(หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้		
(หน่วย:	พันบาท)	

 อัตรา อัตรา  
 ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียปรับ ไม่มี 
 คงท่ี ข้ึนลงตาม อัตรา
 ภายใน1ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ีย(ร้อยละต่อปี)

 คงท่ี ปรับข้ึนลงตาม
  อัตราตลาด
 เงินเหรียญ เงินบาท เงินเหรียญ เงินบาท
 สหรัฐอเมริกา  สหรัฐอเมริกา

สนิทรพัยท์างการเงนิ	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 เงนิสดและรายการ		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 เทยีบเทา่เงนิสด	 3,202,494	 1,005,240	 2,576	 4,210,310	 0.55		 1.67		 0.14		 0.25	

	 ลกูหนีก้ารคา้	 -	 -	 33,855	 33,855	 -		 -		 -		 -	

รวม		 3,202,494	 1,005,240	 36,431	 4,244,165    

หนีส้นิทางการเงนิ	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 เจา้หนีก้ารคา้	 -	 -	 11,100	 11,100	 -		 -		 -		 -	

	 เงนิกูย้มืระยะยาว		 -	 4,929,653	 -	 4,929,653	 -		 -		 1.49		 5.25	

รวม		 -	 4,929,653	 11,100	 4,940,753	 	 	 	 	
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 รายได้และค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	 จึงเป็นการป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาได้ในตัวเอง	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯและบริษัท

ย่อยยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงินตราสกุลอื่น	 ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯและ

บริษัทย่อยได้พิจารณาแล้วและได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวที่ยังคงมีอยู่	 ดังนั้น	 จึงพยายามที่จะจำกัดความเสี่ยงดังกล่าวให้

เหลือน้อยที่สุด	 โดยการไม่ถือเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่เป็นเงินตราสกุลอื่นหรือใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งบริษัทฯและ

บริษัทย่อยพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว		

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า	

 34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
	 มูลค่ายุติธรรม	 หมายถึง	 จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้	 และ

เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	 วิธีการกำหนดมูลค่า

ยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน	 มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด	 หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์

การวัดมูลค่าที่เหมาะสม		

	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภท	 ระยะสั้นหรือมีอัตราดอก

เบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด	 และเงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด	 บริษัทฯและ

บริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล		

35. การบริหารจัดการทุน
	 วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯในการบริหารจัดการทุน	 คือ	 การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้

ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	

	 บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	 (Debt-to-Equity	Ratio)	 เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไข

ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 ซึ่งระบุให้บริษัทฯต้องรักษาระดับของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในภาพรวมให้ไม่เกิน	

2	ต่อ	1	

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	บริษัทฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์	นโยบาย	หรือกระบวนการ

ในการบริหารจัดการทุน	

36.เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
	 เมื่อวันที่	27	มกราคม	2554	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นซึ่ง

จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม	2554	ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี	2553	ในอัตราหุ้นละ	0.22	บาท	รวมเป็น

เงิน	228.69	ล้านบาท	

	 เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	

37. การส่งมอบเรือเดินทะเลที่สั่งต่อใหม่ล่าช้า
	 เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2550	วันที่	14	กันยายน	2550	และวันที่	11	กุมภาพันธ์	2551	บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาสั่งต่อ

เรือเดินทะเลจำนวน	18	ฉบับกับบริษัท	ABG	Shipyard	Limited	(ผู้รับต่อเรือ)	เพื่อสั่งต่อเรือเดินทะเลประเภทขนส่งสินค้าเทกอง

จำนวน	18	 ลำ	(เรือขนาด	handysize	 จำนวน	12	 ลำ	 และเรือขนาด	supramax	 จำนวน	6	 ลำ)	 เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ	

588.00	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	(หรือประมาณ	30.00	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลำสำหรับเรือเดินทะเลขนาด	handysize	

และ	38.00	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลำสำหรับเรือเดินทะเลขนาด	supramax)	กำหนดวันส่งมอบเรือเดินทะเล	ตามสัญญาสั่ง

ตอ่เรอืเดนิทะเลสำหรบัเรอืเดนิทะเลหมายเลข	329	330	และ	313	เปน็วนัที	่15	มนีาคม	2553	วนัที	่31	กรกฎาคม	2553	และ	วนัที่

31	 ธันวาคม	2553	 ตามลำดับ	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคหลายประการที่เกิดขึ้นที่อู่ต่อเรือส่งผลให้การส่งมอบ

เรือเดินทะเล	3	 ลำดังกล่าวต้องล่าช้าออกไป	 และวันส่งมอบเรือเดินทะเลใหม่สำหรับเรือเดินทะเล	3	 ลำดังกล่าว	 กำลังอยู่ใน

166

รายงานประจำปี 2553



ระหว่างการเจรจากับผู้รับต่อเรือเดินทะเล	 บริษัทฯคาดว่าการส่งมอบเรือเดินทะเลลำที่เหลือจะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาไป

ด้วย	ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้รับต่อเรือสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว	

38. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
	 บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	ใหม่เพื่อให้สอดคล้อง

กับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน	 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไปแล้ว	 การจัด

ประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้	
(หน่วย:	พันบาท)	

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ตามท่ีจัด   ตามท่ีจัด
 ตามท่ีเคย เพ่ิมข้ึน ประเภท ตามท่ีเคย เพ่ิมข้ึน ประเภท
 รายงานไว้ (ลดลง) รายการใหม่ รายงานไว้ (ลดลง) รายการใหม่

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 5,848,782	 27,500	 5,876,282	 2,246,682	 27,500	 2,274,182

เงินลงทุนช่ัวคราว	-	สุทธิ	 27,500	 (27,500)	 -	 27,500	 (27,500)	 -

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกำหนดชำระ	 	 	 	 	 	

	 ภายในหน่ึงปี	 -	 14,864	 14,864	 -	 -	 -

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนท่ีถึง	 	 	 	 	 	

	 กำหนดชำระภายในหน่ึงปี	 4,291,699	 (14,864)	 4,276,835	 3,578,235	 -	 3,578,235

39. การอนุมัติงบการเงิน
	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	27	มกราคม	2554	
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เหตุผลของการแปลงค่างบการเงินสกุลไทยบาทเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
 

	 การแปลงค่างบการเงินได้จัดทำขึ้นจากข้อมูลงบการเงินสกุลเงินไทยบาทซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 และงบ

การเงนิแปลงคา่ในรปูสกลุเงนิเหรยีญดอลลารส์หรฐัอเมรกิานีไ้ดส้อบทานและรบัรองแลว้โดยนกับญัชอีสิระ	เบเคอร	์ทลิลี	่คอรป์อเรท

แอ็ดไวเซอรี่	 เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	 จำกัด	 บริษัทฯ	 เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำงบการเงินแปลงค่าในรูปสกุลเงิน

เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้แก่นักลงทุน	 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวจะแสดงให้เห็นฐานะทางการเงินที่ถูกต้องของบริษัทฯ	

เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้ว	 บริษัทฯ	 จะซื้อและขายสินทรัพย์ในการเดินเรือของบริษัทฯ	 ด้วยเงินสกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	

และรายได้จากการเดินเรือทั้งหมดของบริษัทฯ	 จะได้รับเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาด้วย	 ซึ่งเกือบเท่ากับร้อยละ	98	

ของสินทรัพย์รวมและรายได้รวม	 ในทางเดียวกันหนี้เงินกู้ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯจะเกิดขึ้นในรูปสกุลเงิน

เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 ดังนั้นจึงไม่เกิดความสมดุลในงบดุลสกุลเงินไทยบาทของบริษัทฯ	 ซึ่งสินทรัพย์ถาวรบางส่วน	(เรือ

เดินทะเลซึ่งได้ซื้อก่อนวันที่	1	 กรกฎาคม	2540)	 ของบริษัทฯ	 ถูกบันทึกเป็นเงินไทยบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ซื้อมาใน

อดีต	(ที่อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ	25-26	บาท	ต่อ	1	เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	ในขณะที่หนี้สินถูกบันทึกเป็นเงินไทยบาท

ตามอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นปีนี้	(ที่อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ	30.2963	บาท	ต่อ	1	เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	การบันทึก

ด้วยวิธีดังกล่าว	 ทำให้มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรต่ำกว่ามูลค่าจริงเมื่ออยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาทเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ

การแปลงค่าสินทรัพย์ถาวร	 (เรือ)	 จากสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินไทยบาทยังคงใช้อัตราแลกเปลี่ยน					

ณ	เวลาที่ได้มีการซื้อเรือเข้ามา	

	 เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ	 ซึ่งมีมูลค่าเป็นเงินสกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาการปรับปรุง

สินทรัพย์ถาวรให้อยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นราคา	ณ	วันที่ซื้อมาในอดีตจึงเป็นการกำจัดความไม่สมดุล

ระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวข้างต้น	

	 ยิ่งไปกว่านั้น	 จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเนื่องจากส่วนหนึ่งในสัญญาให้สินเชื่อต่างๆ	 บริษัทฯ	 มีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงิน

ในรูปสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้เจ้าหนี้ทั้งหลาย	 และคำนวณอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ	 ตามข้อตกลงในสัญญา

โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่ปรับปรุงในรูปสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกานี้ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงได้เปิดเผยงบการเงินดัง

กล่าวให้แก่	ผู้ลงทุนที่สนใจและผู้ถือหุ้นด้วย	



งบการเงินแปลงค่าเป็นเงินเหรียญดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
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เบเคอร์ทิลลี่คอร์ปอเรทแอ็ดไวเซอรี่เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จำกัด



บริษัทพรีเชียสชิพปิ้งจำกัด(มหาชน)


รายงานการแปลงค่าเป็นเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2553




























เบเคอร์ทิลลี่คอร์ปอเรทแอ็ดไวเซอรี่เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จำกัด

ชั้น	21/1	อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์	175	ถนนสาทรใต้	

แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120	

โทรศัพท์	02	679	5400		โทรสาร	02	679	5401
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ขอบเขตหน้าที่การทำงาน
	 เบเคอร์	 ทิลลี่	 คอร์ปอเรท	แอ็ดไวเซอรี่	 เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	 จำกัด	(“บีทีซีเอเอส”)	 ไม่ได้ทำการตรวจสอบบัญชีหรือ

ข้อมูลเพื่อการบริหารของบริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	(“พรีเชียส”	หรือ	“บริษัทฯ”)	รวมทั้งไม่ได้ทำการพิสูจน์รายการ

ค้าขายที่บันทึกไว้แต่อย่างใด	 ดังนั้น	 บีทีซีเอเอส	 จึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในตัวงบการเงินต่างๆ	 ได้	 ความรับผิดชอบใน

เอกสารนี้จึงเป็นเพียงการแปลงค่าจากงบการเงินสกุลไทยบาทที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้อยู่ในรูปเงินเหรียญดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา		

	 ไม่ว่าในกรณีใดๆ	ก็ตาม	บีทีซีเอเอส	จะไม่ขอรับผิดในภาระขาดทุน	ต้นทุน	ค่าความเสียหาย	หรือค่าใช้จ่ายใดๆ	ก็ตามที่เกิด

ขึ้นจากการกระทำฉ้อฉล	 การเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	 หรือการตั้งใจผิดนัดชำระโดยบริษัทฯ	 กรรมการบริษัทฯ	 พนักงานบริษัทฯ	

หรือตัวแทนบริษัทฯ	

	 รายงานฉบับนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทฯ	เจ้าหนี้ของบริษัทฯ	รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายและทางการเงิน

ของบริษัทฯ	บีทีซีเอเอส	ไม่ขอรับผิดชอบในพันธกรรมใดๆ	ที่อาจมีต่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ระบุไว้ข้างต้น		

	 บีทีซีเอเอส	 ขอจำกัดความรับผิดชอบใดๆที่เกิดจากความผิดพลาด	 หรือความไม่ถูกต้องในการแปลนี้	 ในกรณีที่มีความขัด

แย้งเกิดขึ้นระหว่างรายงานภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย	ขอให้ท่านยึดเอาตามรายงานภาคภาษาอังกฤษเป็นหลัก	

 บทสรุปจากผู้บริหาร
	 เมื่อวันที่	3	 กุมภาพันธ์	2547	 บริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	(มหาชน)	(“พรีเชียส”	 หรือ	 “บริษัทฯ”)	 ได้ว่าจ้างให้	 บริษัท	

เบเคอร์	ทิลลี่	คอร์ปอเรท	แอ็ดไวเซอรี่	เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	จำกัด1	(“บีทีซีเอเอส”)	จัดทำรายงานประจำไตรมาสเกี่ยวการ

ปรับปรุงงบการเงินใหม่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	(“เหรียญสรอ.”)	ของบริษัทฯ	โดยอิงจากงบการเงินรวมสกุลไทยบาทที่

ได้รับการตรวจสอบ	/	 สอบทานขึ้น	 การว่าจ้างดังกล่าวจะเป็นการตรวจทานการคำนวณตัวเลขและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปรับปรุง

ค่างบดุลและงบกำไรขาดทุนใหม่เป็นเงินเหรียญสรอ.	

	 ดังนั้น	 ข้อสรุปที่เกี่ยวกับการปรับปรุงค่างบการเงินสกุลไทยบาทใหม่ให้เป็นเงินเหรียญสรอ.	 ได้ถูกแนบไว้ในนโยบายที่ใช้ใน

การปรับปรุงงบการเงินสกุลไทยบาทเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	(“เหรียญสรอ.”)	

	 บีทีซีเอเอสได้ทำการรายงานผลจากการตรวจทานการปรับปรุงค่างบการเงินรวมใหม่ในรูปสกุลเงินเหรียญสรอ.	 สำหรับปี		

สิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2553	 ในการตรวจทานดังกล่าว	 บีทีซีเอเอสได้รับการช่วยเหลือและความร่วมมือจากพนักงานบริษัทฯ	

และผู้บริหารเป็นอย่างดี	

	 งบดุล	 ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2553	 ที่ได้มีการแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสรอ.	 แล้วนั้นแสดงให้เห็นว่ามูลค่ารวมของสินทรัพย์

และหนี้สินของบริษัทฯ	 เป็นจำนวนทั้งสิ้น	665	 ล้านเหรียญสรอ.	 และ	176	 ล้านเหรียญสรอ.	 ตามลำดับ	 ดังนั้นทุนเรือนหุ้นของ	

บริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	จึงมีมูลค่า	489	ล้านเหรียญสรอ.	

	 ในส่วนของงบกำไรขาดทุน	 มูลค่ารวมของรายได้และค่าใช้จ่าย	(ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน)	 ของบริษัทฯ	

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	เป็นจำนวนทั้งสิ้น	107	ล้านเหรียญสรอ.	และ	60	ล้านเหรียญสรอ.	ตามลำดับ	กำไรสุทธิ

หลังจากหักรายการอื่นๆ	อาทิ	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	และภาษีเงินได้นิติบุคคล	จำนวน	12	ล้านเหรียญสรอ.	แล้วนั้น	 เป็นจำนวน

ทั้งสิ้น	35	ล้านเหรียญสรอ.	ส่วนยอดกำไรสะสมสิ้นปี	มีมูลค่าเป็น	405	ล้านเหรียญสรอ.	

1	 บรษิทั	เบเคอร	์ทลิลี	่เอฟ	เอ	เอส	(ประเทศไทย)	จำกดั	ไดเ้ปลีย่นชือ่เปน็	บรษิทั	เบเคอร	์ทลิลี	่คอรป์อเรท	แอด็ไวเซอรี	่เซอรว์สิเซส		

	 (ประเทศไทย)	จำกดั	โดยมผีลตัง้แตว่นัที	่25	เมษายน	2549	
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งบการเงิน
งบดุลรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	-	สินทรัพย์

 สินทรัพย์ 31/12/2553 31/12/2552

   บาท เหรียญสรอ. บาท เหรียญสรอ.

สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	4,210,310,366		 	140,314,213		 	5,876,282,201		 	176,886,164	

	 เงินลงทุนช่ัวคราว	-	สุทธิ	 	-				 	-				 	-				 	-			

	 ลูกหน้ีการค้า	-	สุทธิ	 	33,855,480		 	1,128,279		 	42,078,391		 	1,266,632	

	 น้ำมันเช้ือเพลิง	 	5,688,873		 	189,589		 	-				 	-			

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน	 	 	 	

	 	 เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ	 	42,573,234		 	1,418,810		 	54,093,717		 	1,628,314	

	 	 ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ	 	8,265,020		 	275,443		 	35,304,785		 	1,062,734	

	 	 อ่ืน	ๆ	 	36,014,929		 	1,200,245		 	35,959,713		 	1,082,449	

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  86,853,183   2,894,498   125,358,215   3,773,497 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,336,707,902   144,526,579   6,043,718,807   181,926,293 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย	 	163,110,453		 	4,122,503		 	143,219,374		 	3,508,740	

	 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน	 	10,130,430		 	260,212		 	10,130,430		 	260,212	

	 ลูกหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	-	สุทธิ	 109,419,261		 	4,080,908		 	-				 	-

	 ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	ราคาทุน	 	 	 	

	 	 เรือเดินทะเล	และอุปกรณ์เรือเดินทะเล	 	11,571,308,485		 	342,158,618		 	12,225,818,775		 	357,873,703	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ	 	602,670,810		 	18,155,978		 	740,517,966		 	21,758,957	

	 	 อุปกรณ์สำนักงาน	 	24,593,484		 	819,611		 	27,958,925		 	841,612	

	 	 ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า	 	13,661,808		 	455,298		 	13,661,808		 	411,244	

	 	 ยานพาหนะ	 	20,074,282		 	669,002		 	20,074,283		 	604,270	

	 	 อาคารชุดและส่วนปรับปรุง	 	446,776,142		 	14,719,758		 	446,527,928		 	14,710,024	

	 	 ส่วนตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	 	28,423,683		 	947,257		 	28,153,256		 	847,461	

  รวม  12,707,508,694   377,925,522   13,502,712,941   397,047,271

	 	 หัก:	ค่าเส่ือมราคาสะสม	 	(5,189,430,935)	 	(161,333,510)	 	(5,721,790,473)	 	(175,835,167)

ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 	7,518,077,759		 	216,592,012		 	7,780,922,468		 	221,212,104	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน	 	 	 	

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 	37,109,623		 	1,236,728		 	46,911,635		 	1,412,121	

	 	 เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล	 	9,517,340,798		 	283,509,892		 	7,809,282,007		 	227,557,748	

	 	 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	-	สุทธิ	 	376,807,655		 	10,913,109		 	291,253,234		 	8,274,534	

	 	 เงินล่วงหน้าค่าซ้ือหุ้นในบริษัทร่วมท่ีถือโดยบริษัทย่อย	 	-				 	-				 	11,538,699		 	329,882	

	 	 อ่ืน	ๆ	 	2,921,834		 	97,374		 	3,152,306		 	94,890	

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  9,934,179,910   295,757,103   8,162,137,881   237,669,175 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  17,734,917,813   520,812,738   16,096,410,153   462,650,231 

รวมสินทรัพย์	 	22,071,625,715		 	665,339,317		 	22,140,128,960		 	644,576,524
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หน้ีสิน   

หน้ีสินหมุนเวียน	 	 	 	

	 เจ้าหน้ีการค้า	 	11,099,641		 	366,370		 	44,727,575		 	1,334,482	

	 เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล	 	-				 	-				 	29,158,895		 	869,979	

	 รายได้รับล่วงหน้า	 	47,682,723		 	1,573,879		 	79,029,033		 	2,357,893	

	 เงินกู้ยืมระยะยาว	-	ส่วนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี	 	147,610,132		 	4,888,546		 	14,863,823		 	444,299	

	 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน	 	 	 	

	 	 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับลูกเรือค้างจ่าย	 	41,290,184		 	1,362,879		 	49,382,671		 	1,473,371	

	 	 โบนัสพนักงานค้างจ่าย	-	ส่วนท่ีถึงกำหนดจ่าย

	 	 	 ภายในหน่ึงปี	 137,113,895		 	4,525,764		 	165,690,296		 	4,943,500	

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	32,390,928		 	1,069,138		 	45,489,571		 	1,357,217	

	 	 ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	3,934,172		 	129,857		 	24,631,203		 	734,891	

	 	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ท่ีจ่ายค้างจ่าย	 	4,023,118		 	132,792		 	31,427,877		 	937,675	

	 	 อ่ืน	ๆ	 	17,540,232		 	578,956		 	19,347,683		 	577,253	

 รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  236,292,529   7,799,386   335,969,301   10,023,907 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  442,685,025   14,628,181   503,748,627   15,030,560 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน	 	 	 	

	 โบนัสพนักงานค้างจ่าย	-	สุทธิจากส่วนท่ีถึงกำหนด	 		 	 	

	 	 จ่ายภายในหน่ึงปี	 	76,645,113		 	2,529,851		 	173,011,023		 	5,161,920	

	 ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล	 	20,768,114		 	685,500		 	42,050,177		 	1,254,600	

	 เจ้าหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	-	สุทธิ	 	-				 	-				 	8,124,620		 	47,140	

	 เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนท่ีถึงกำหนดชำระ

	 	 ภายในหน่ึงปี	 	4,782,042,586		 	158,079,479		 	4,276,834,978		 	127,637,514	

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  4,879,455,813   161,294,830   4,500,020,798   134,101,174 

รวมหน้ีสิน  5,322,140,838   175,923,011   5,003,769,425   149,131,734 

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	

	 	 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน	 	172,445,812		 	4,818,466		 	172,445,812		 	4,818,466	

	 	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย	-	สุทธิ	 	147,287,957		 	4,262,010		 	203,452,059		 	5,897,294	

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 	(25,251,684)	 	4,999,246		 (22,850,674)		 	6,210,819	

กำไรสะสม	 	 	 	

	 จัดสรรแล้ว	 	 	 	

	 	 สำรองตามกฎหมาย	-	บริษัทฯ	 	103,952,060		 	2,796,327		 	103,952,060		 	2,796,327	

	 	 สำรองตามกฎหมาย	-	บริษัทย่อย	 	518,120,000		 	14,310,471		 	513,220,000		 	14,161,363	

	 	 สำรองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม	 	14,335,865		 	429,567		 	37,782,784		 	1,086,170	

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	14,333,075,039		 	405,216,536		 	14,652,874,052		 	408,299,750	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  16,714,915,394   488,275,260   17,111,826,438   494,712,826 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	 	34,569,483		 	1,141,046		 	24,533,097		 	731,964	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  16,749,484,877   489,416,306   17,136,359,535   495,444,790 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	22,071,625,715		 	665,339,317		 	22,140,128,960		 	644,576,524

 หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31/12/2553 31/12/2552

   บาท เหรียญสรอ. บาท เหรียญสรอ.



งบการเงิน
งบดุลรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	-	หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
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รายได้   

รายได้จากการเดินเรือ	 	 	 	

	 รายได้ค่าเช่าเรือ	 	2,810,420,920		 	87,738,501		 	5,109,100,239		 	147,706,630	

	 รายได้ค่าระวางเรือ	 	142,682,920		 	4,670,800		 	414,544,962		 	11,868,455	

รวมรายได้จากการเดินเรือ  2,953,103,840   92,409,301   5,523,645,201   159,575,085

รายได้จากการให้บริการ	 	10,379,268		 	322,946		 	16,753,312		 	481,383	

กำไรจากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์	 	390,280,114		 	13,370,144		 	760,279,523		 	22,869,959	

ดอกเบ้ียรับ	 	25,978,190		 	817,811		 	38,065,092		 	1,106,201	

กำไรจากอัตราแลกเปล่ียน	 	-				 	194,281		 	43,626,627		 	162,198	

รายได้อ่ืน	 	426,247		 	12,923		 	26,508,055		 	759,405	

รวมรายได้  3,380,167,659   107,127,406   6,408,877,810   184,954,231

ค่าใช้จ่าย   

ต้นทุนการเดินเรือ	 	 	 	

	 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ	 	847,171,526		 	26,481,699		 	1,500,155,882		 	43,366,133	

	 รายจ่ายท่าเรือ	 	20,905,339		 	649,165		 	106,262,509		 	3,054,433	

	 น้ำมันเช้ือเพลิง	 	5,173,942		 	160,665		 	105,422,379		 	3,018,393	

รวมต้นทุนการเดินเรือ  873,250,807   27,291,529   1,711,840,770   49,438,959

ค่าเส่ือมราคา	 	796,564,123		 	23,085,738		 	934,609,148		 	26,656,269	

ต้นทุนการให้บริการ	 	4,818,692		 	150,795		 	9,614,509		 	280,042	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	195,347,791		 	6,097,439		 	255,345,894		 	7,448,023	

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 	104,135,693		 	3,249,704		 	138,106,205		 	4,028,476	

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ	 	15,288,747		 	466,255		 	9,698,521		 	276,703	

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน	 	112,243,482		 	-				 	-				 	-			

รวมค่าใช้จ่าย  2,101,649,335   60,341,460   3,059,215,047   88,128,472 

กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล  1,278,518,324   46,785,946   3,349,662,763   96,825,759

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้น

	 โดยบริษัทย่อย	 19,520,139		 	604,039		 	22,317,306		 	643,322	

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล  1,298,038,463   47,389,985   3,371,980,069   97,469,081

หัก	:	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 (301,394,253)		 (9,394,227)		 (265,811,637)		 (7,690,832)	

กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  996,644,210   37,995,758   3,106,168,432   89,778,249

หัก	:	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 (81,922,286)		 (2,518,792)		 (45,536,596)		 (1,296,688)	

กำไรสุทธิสำหรับปี  914,721,924   35,476,966   3,060,631,836   88,481,561

การแบ่งปันกำไรสุทธิ   

กำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 	904,685,426		 	35,163,498		 	3,047,056,978		 	88,086,604	

กำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	 	10,036,498		 	313,468		 	13,574,858		 	394,957	

กำไรสุทธิสำหรับปี	 	914,721,924		 	35,476,966		 	3,060,631,836		 	88,481,561



 งบกำไรขาดทุนรวม 31/12/2553 31/12/2552

   บาท เหรียญสรอ. บาท เหรียญสรอ.



งบการเงิน
งบกำไรขาดทนุรวม	สำหรบัป	ีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2553	และ	2552	
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กำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 	904,685,426		 	35,163,498		 	3,047,056,978		 	88,086,604	

สำรองตามกฎหมาย	-	บริษัทย่อย	 (4,900,000)		 (149,107)		 (17,200,000)		 (487,633)	

สำรองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม	-	สุทธิ	 	23,446,919		 	656,603		 (13,089,823)		 (381,426)	

ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย	 	56,164,214		 	1,635,287		 	20,313,505		 	556,506	

เงินปันผลจ่าย	 (1,299,195,572)		 (40,389,495)		 (2,078,740,136)		 (60,361,023)	

กำไรสะสม,	ต้นปี	 	14,652,874,052		 	408,299,750			13,694,533,528		 	380,886,722	

กำไรสะสม, ปลายปี  14,333,075,039   405,216,536   14,652,874,052   408,299,750

กำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน    

กำไรสทุธสิว่นทีเ่ปน็ของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ	่ 	0.87		 	0.0338		 	2.93		 	0.0800	



งบการเงิน
งบกำไรขาดทนุรวม	สำหรบัป	ีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2553	และ	2552	(ตอ่)	

 งบกำไรขาดทุนรวม 31/12/2553 31/12/2552

   บาท เหรียญสรอ. บาท เหรียญสรอ.
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	 ในการปรับปรุงงบการเงินนั้น	 ได้มีการพิจารณาถึงข้อกำหนดต่างๆ	 ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีของไทย	 อย่างไรก็ตาม	

เนื่องมาจากความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการปรับปรุงงบการเงินนี้	 การจัดทำงบการเงินเหรียญสรอ.	 นี้อาจไม่จำเป็นที่จะต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยแต่อย่างใด	 ลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญอย่างหนึ่งในที่นี้เกิดขึ้นเนื่องจากสินทรัพย์	 หนี้สิน	 และ

การค้าหลักๆ	 ของบริษัท	พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	 ได้เกิดขึ้นโดยใช้เงินเหรียญสรอ.	 ในการซื้อขาย	 แล้วจึง

ทำการแปลงคา่เปน็เงนิสกลุไทยบาท	 ตามความตอ้งการของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	 จากทีไ่ดก้ลา่วมานีส้นิทรพัย	์ หนีส้นิ

และรายการค้าเหล่านี้จึงมีการปรับปรุงใหม่เป็นเงินเหรียญสรอ.	 โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย	 หรืออัตรา

แลกเปลี่ยนโดยประมาณที่ใช้	ณ	วันที่ทำการแปลงค่าเป็นเงินไทยบาท	อย่างไรก็ตาม	นโยบายนี้อาจใช้ไม่ได้กับการค้าขายที่บันทึก

ไว้ในงบกำไรขาดทุน	 เนื่องจากจำเป็นจะต้องทำการหาอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่มีการค้าขายแต่ละครั้ง	 ซึ่งในกรณีนี้อัตราแลก

เปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	(ตามที่อธิบายไว้ในส่วนของงบกำไรขาดทุน)	จึงถูกนำมาใช้ในการแปลงค่าแทน	

	 จากความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	เบเคอร์	ทิลลี่	คอร์ปอเรท	แอ็ดไวเซอรี่	เซอร์วิสเซส	(ประเทศ

ไทย)	จำกัด	(“บีทีซีเอเอส”)	ได้หานโยบายที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นวิธีการปรับปรุงค่าที่เหมาะสมที่สุดในการแสดงมูลค่าและผล

การดำเนินการของบริษัทฯ	

 พึงตระหนักว่าความรับผิดชอบของบีทีซีเอเอส	 จำกัด	 ในรายงานฉบับนี้อยู่เพียงการตรวจสอบและรับรองการปรับปรุงงบการ

เงนิใหมเ่ปน็สกลุเงนิเหรยีญสรอ.	ซึง่จดัทำขึน้โดยบรษิทัองิจากงบการเงนิประจำไตรมาส	/	สำหรบังวดครึง่ป	ี/	สำหรบังวดประจำปี

สกุลไทยบาทที่ได้รับการสอบทาน	/	ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายเท่านั้น	ดังนั้น	ขอบเขตหน้าที่

จึงจำกัดอยู่เพียงการตรวจทานความถูกต้องของการปรับปรุงงบการเงินใหม่เป็นสกุลเงินเหรียญสรอ.	 เท่านั้น	 โดยอิงจากข้อมูล

ทางบัญชีที่มีอยู่แล้วในรูปสกุลเงินไทยบาท	

จากที่ได้กล่าวมานี้	นโยบายการปรับปรุงงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:	

งบดุล
 การแปลงค่าจากเงินไทยบาทเป็นเงินเหรียญสรอ.	 ในรายการส่วนใหญ่ในงบดุลที่ได้รับการตรวจสอบ	/	 สอบทานแล้วของ	

บรษิทัฯ	 นั้นจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ในงบดุล	 ในส่วนของสินทรัพย์จะใช้อัตราซื้อไทยบาท	/	 เหรียญสรอ.	 ในการแปลงค่า	

ส่วนหนี้สินจะใช้อัตราขายไทยบาท	/	 เหรียญสรอ.	 ในการแปลงค่า	 อย่างไรก็ตาม	 นโยบายนี้ไม่ได้ใช้ในการแปลงค่ารายการบาง

รายการ	 เนื่องจากบริษัทฯ	 เห็นว่าการใช้นโยบายในรูปแบบอื่นจะแสดงการปรับปรุงค่าในรูปสกุลเงินเหรียญสรอ.	 ได้ถูกต้องมาก

กว่า	รายการต่างๆ	ที่ใช้นโยบายในรูปแบบอื่นมีดังต่อไปนี้	

	3	 เงินลงทุนที่เป็นเงินเหรียญสรอ.	นั้น	บริษัทฯ	จะใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ทำการลงทุนนั้นในการแปลงค่าเป็นเงินไทย

บาท	ดังนั้นในการปรับปรุงค่าใหม่จึงใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวในการแปลงค่ากลับเป็นเงินเหรียญสรอ.	

	3	 เรือเดินทะเล	 และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือเดินทะเล	(Drydock	and	Special	Survey	expenses)	 ตาม

กำหนดเวลานั้น	ได้มีการซื้อขายกันเป็นเงินเหรียญสรอ.	แล้วจึงแปลงค่าเป็นเงินไทยบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วัน

ซื้อ	ดังนั้นในการปรับปรุงค่าใหม่จึงใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวในการแปลงค่ากลับเป็นเงินเหรียญสรอ.	

	 	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ที่มีการซื้อด้วยเงินไทยบาทนั้นจะถูกทำการแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ซื้อใน

การแปลงค่าสินทรัพย์ที่เป็นเงินไทยบาทหลักๆ	 เช่น	 อาคารชุดและส่วนปรับปรุงอาคารชุด	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	

สินทรัพย์ที่มีการซื้อด้วยเงินไทยบาทอื่น	ได้แก่	อุปกรณ์สำนักงาน	ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า	ยานพาหนะ	ส่วนตกแต่งและ

อุปกรณ์สำนักงาน	และงานระหว่างก่อสร้าง	ใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่งบดุล		

นโยบายที่ใช้ในการปรับปรุงงบการเงิน
สกุลไทยบาทเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา(“เหรียญสรอ.”)
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	 	 	 โปรดตระหนักว่ารายการใดๆ	ที่มีอยู่ในบัญชีก่อนเดือนกรกฎาคม	2540	นั้น	เช่น	อาคารชุดและส่วนปรับปรุงอาคาร

ชุดจะถูกแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนไทยบาท	/	 เหรียญสรอ.	 ที่	25.5	 เนื่องจากการลดค่าเงินบาทได้เริ่มเกิดขึ้นใน

เดือนกรกฎาคม	2540	 ในช่วงก่อนที่จะมีการลดค่าเงินบาทนั้น	 อัตราแลกเปลี่ยนไทยบาท	/	 เหรียญสรอ.	 จะค่อนข้าง

คงที่อยู่ที่มูลค่า	25.5	บาท	/	1	เหรียญสรอ.	

	 	 	 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ซื้อด้วยเงินเหรียญสรอ.	จะมีการปรับปรุงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ได้มาของ

สินทรัพย์ดังกล่าว	 อย่างไรก็ตาม	 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีการซื้อด้วยเงินไทยบาทนั้น	 บริษัทฯ	 จะทำการแปลงค่า

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่งบดุล	ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ซื้อถูกใช้ในการแปลงค่า

เสื่อมราคาสินทรัพย์ที่เป็นเงินไทยบาทหลักๆ		

	3	 เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล	 ส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินเหรียญสรอ.	 แล้วจึงแปลงค่าเป็นเงินไทยบาทโดยใช้อัตราแลก

เปลี่ยนถั่วเฉลี่ยของเดือนก่อนเดือนที่รายการดังกล่าวเกิดขึ้น	 ดังนั้นจึงทำการแปลงค่ากลับเป็นเงินเหรียญสรอ.โดยใช้

อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว	อย่างไรก็ตาม	วิธีการดังกล่าวไม่ได้ใช้กับ	

  q	 รายการเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเลของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	 ที่ถูกนำมารวมแสดงใน	 งบดุลรวมของ

บรษิทั	ซึง่รายการดงักลา่วนัน้อยูใ่นรปูเงนิเหรยีญสรอ.	และแปลงคา่เปน็เงนิไทยบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นถัว่เฉลีย่	

ณ	วนัทีง่บดลุ	ดงันัน้จงึทำการแปลงคา่กลบัเปน็เงนิเหรยีญสรอ.โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นถัว่เฉลีย่	ณ	วนัทีง่บดลุ	

  q	 รายการจา่ยชำระดอกเบีย้จา่ยสำหรบัเงนิกูค้า่จา้งตอ่เรอืเดนิทะเล	 ซึง่เปน็การจา่ยชำระในรปูเงนิเหรยีญสรอ.	 ทีม่กีาร

หักภาษีหัก	 ณ	 ที่จ่าย	 ซึ่งรายการดังกล่าวจะทำการแปลงค่าเป็นเงินไทยบาท	 โดยใช้อัตราขายของวันก่อนวันที่จ่าย		

ดงันัน้ในการปรบัปรงุคา่ใหมจ่งึใชอ้ตัราแลกเปลีย่นดงักลา่วในการแปลงคา่กลบัเปน็เงนิเหรยีญสรอ.	

	3	 ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า	และรายได้รับล่วงหน้า	ได้มีการซื้อขายกันเป็นเงินเหรียญสรอ.	แล้วจึงแปลงค่าเป็นเงินไทยบาท

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่งบดุล	ดังนั้นในการปรับปรุงค่าใหม่จึงใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่งบดุลในการแปลงค่า

กลับเป็นเงินเหรียญสรอ.	

	3	 ลักษณะของสินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียนอื่น	 โดยมากจะมีการหมุนเวียนอย่างมาก	 ดังนั้นการแปลงค่ารายการบัญชี		

ดังกล่าวจึงใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่งบดุล	

	3	 สินทรัพย์อื่น	 ๆ	 มีการซื้อขายกันเป็นเงินเหรียญสรอ.	 แล้วจึงแปลงค่าเป็นเงินไทยบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่

งบดุล	ดังนั้นในการปรับปรุงค่าใหม่จึงใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่งบดุลในการแปลงค่ากลับเป็นเงินเหรียญสรอ.	

	3	 ค่าธรรมเนียมการกู้เงินรอตัดจ่าย	 รายการดังกล่าวเป็นการจ่ายชำระด้วยเงินเหรียญสรอ.	 แล้วจึงแปลงค่าเป็นเงินไทย

บาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยของเดือนก่อนเดือนที่รายการดังกล่าวเกิดขึ้น	 ดังนั้นจึงทำการแปลงค่ากลับเป็นเงิน

เหรียญสรอ.โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว	อย่างไรก็ตาม	วิธีการดังกล่าวไม่ได้ใช้กับ	

  q	 รายการคา่ธรรมเนยีมการกูเ้งนิรอตดัจา่ยของบรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศ	 ทีถ่กูนำมารวมแสดงในงบดลุรวมของบรษิทั	

ซึ่งรายการดังกล่าวนั้นอยู่ในรูปเงินเหรียญสรอ.	 และแปลงค่าเป็นเงินไทยบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ย						

ณ	วนัทีง่บดลุ	ดงันัน้จงึทำการแปลงคา่กลบัเปน็เงนิเหรยีญสรอ.โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นถัว่เฉลีย่	ณ	วนัทีง่บดลุ	

  q	 รายการค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	 ซึ่งเป็นการจ่ายชำระเป็นเงินเหรียญสรอ.	 ที่มีการหักภาษีหัก	 ณ	 ที่จ่าย	 ซึ่งรายการ		

ดงักลา่วจะทำการแปลงคา่เปน็เงนิไทยบาท	 โดยใชอ้ตัราขายของวนักอ่นวนัทีจ่า่ย	 ดงันัน้ในการปรบัปรงุคา่ใหมจ่งึใช้

อตัราแลกเปลีย่นดงักลา่วในการแปลงคา่กลบัเปน็เงนิเหรยีญสรอ.	

	3	 เงินล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นในบริษัทร่วมที่ถือโดยบริษัทย่อย	 รายการดังกล่าวเป็นการจ่ายชำระด้วยเงินเหรียญสรอ.	 แล้วจึง

แปลงค่าเป็นเงินไทยบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยของเดือนก่อนเดือนที่รายการดังกล่าวเกิดขึ้น	 ดังนั้นจึงทำการ

แปลงค่ากลับเป็นเงินเหรียญสรอ.โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว	
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1	 อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศทีใ่ชเ้ปน็อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ประจำเดอืนทีไ่ดจ้ากธนาคารแหง่ประเทศไทยหนึง่เดอืนกอ่นหนา้นี	้ เชน่	 อตัราแลกเปลีย่น

ไทยบาท	/	เหรียญสรอ.	โดยเฉลี่ยของเดือนเมษายนจะถูกนำไปใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณตัวเลขในเดือนพฤษภาคม	
2	 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยต่อเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทย	ถูกถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนวันทำการ

ของเรือเดินทะเลของบริษัทฯ	ในแต่ละเดือน	

	3	 เงินกู้ยืมจากธนาคาร	 และดอกเบี้ยค้างจ่าย	 ส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินเหรียญสรอ.	 แล้วจึงแปลงค่าเป็นเงินไทยบาทโดยใช้

อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่งบดุล	 ดังนั้นในการปรับปรุงค่าใหม่จึงใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่งบดุลในการแปลงค่ากลับ

เป็นเงินเหรียญสรอ.		

	3	 ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสะสมของบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 จะทำการแปลงค่าเป็นเงินไทยบาทโดยใช้

อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่งบดุล	ดังนั้นในการปรับปรุงค่าใหม่จึงใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่งบดุล	

	3	 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยหลักๆ	 แล้วจะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น

สกุลเงินไทยบาทที่ถูกปรับปรุงค่าใหม่ให้เป็นสกุลเงินเหรียญ	 สรอ.	 โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน	 ก่อให้เกิด

ความไม่สมดุลขึ้นในงบดุล	 กรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินเหรียญสรอ.	 เนื่องจากเรา

ทำการปรับปรุงค่าจากสกุลเงินไทยบาทกลับไปสู่มูลค่าดั้งเดิมในรูปเงินเหรียญสรอ.	 จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าผลสะสมในรูป

เงินเหรียญสรอ.	 ของการปรับปรุงที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศนั้น	 ไม่ได้หมายถึงการ

ปรับปรุงที่เกิดจากการแปลงค่าเป็นเงินไทยบาท	

	3	 ทุนเรือนหุ้น	 และสำรองตามกฎหมายจะทำการปรับปรุงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	 ณ	วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รายการ	 สำหรับรายการเพิ่มหรือลดทุนนั้นจะทำการปรับปรุงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยของเดือนก่อนดังกล่าว	

อย่างไรก็ตาม	 สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำการปรับปรุงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยของ

เดือนก่อนเดือนที่รายการดังกล่าวเกิดขึ้น		

งบกำไรขาดทุน
	 รายการส่วนใหญ่ในงบกำไรขาดทุนที่ได้รับการตรวจสอบ	/	สอบทานแล้วของบริษัทฯ	นั้นเป็นเงินเหรียญ	สรอ.	แล้วถูกแปลง

ค่าเป็นเงินไทยบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	ขณะนั้น1	เพื่อให้การปรับปรุงค่าใหม่ในการค้าขาย	แต่ละรายการนี้ถูกต้องสมบูรณ์

จำเปน็จะตอ้งทำการหาอตัราแลกเปลีย่น	 ณ	วนัทีม่กีารคา้ขายแตล่ะครัง้	 นโยบายดงักลา่วอยูน่อกเหนอืจากขอบเขตการตรวจทาน	

ของบีทีซีเอเอส	 รายการเหล่านี้ได้มีการแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายเดือน2	 ภายในช่วงระยะเวลา	3	

เดือน	สิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2553	ซึ่ง	(หากรายได้	 ค่าใช้จ่าย	 และอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างคงที่)	 อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว	

น่าจะประมาณอัตราแลกเปลี่ยนในอดีตสำหรับการค้าแต่ละรายการได้	 อนึ่ง	 นโยบายนี้ไม่ได้ใช้ในการแปลงค่ารายการบางรายการ	

เนือ่งจากบทีซีเีอเอส	 และบรษิทัฯ	 เหน็วา่การใชน้โยบายในรปูแบบอืน่จะแสดงการปรบัปรงุคา่ในรปูสกลุเงนิเหรยีญสรอ.	 ไดถ้กูตอ้ง

ยิ่งขึ้น	รายการต่างๆ	ที่ใช้นโยบายในรูปแบบอื่นมีดังต่อไปนี้	

	3	 ในทำนองเดียวกับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมในงบดุล	 การแปลงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ซื้อด้วยเงินเหรียญสรอ.	

จะใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ได้มาของสินทรัพย์ดังกล่าว	มิใช่อัตราแลกเปลี่ยน	ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายเดือน	อย่างไร

ก็ตาม	 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในส่วนของงบดุล	 นโยบายการแปลงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เป็นเงินไทยบาท

นั้น	 อัตราแลกเปลี่ยน	 ณ	วันที่ได้มาของสินทรัพย์จึงถูกนำมาใช้ในส่วนของสินทรัพย์หลักที่เป็นเงินไทยบาท	 อย่างไร

ก็ตาม	 สินทรัพย์ที่เป็นเงินบาทอื่น	 เช่น	 ยานพาหนะ	 ส่วนตกแต่ง	 และอุปกรณ์สำนักงาน	 เป็นต้น	 จะถูกแปลงค่าด้วย

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายเดือน	

	3	 กำไร	/	ขาดทุนจากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์	สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่ม	ดังนี้	

	 	 1.	 กำไร	/	 ขาดทุนจากการจำหน่ายเรือเดินทะเล	 ถูกแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยของเดือนก่อนเดือนที่ขาย

สนิทรพัยด์งักลา่ว		

	 	 2.	 กำไร	/	ขาดทนุจากการจำหนา่ยสนิทรพัยอ์ืน่	เชน่	อปุกรณ	์เปน็ตน้	ไดม้กีารแปลงคา่โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่		

ถว่งนำ้หนกัรายเดอืนภายในชว่งระยะเวลา	3	เดอืน	ของชว่งไตรมาสทีเ่กดิรายการ	
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	3	 กำไร	(ขาดทุน)	 จากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกำไรขาดทุนในรูปสกุลเงินเหรียญสรอ.	 เกิดขึ้นจากรายการเกี่ยวกับเงิน

สินทรัพย์ถาวรย่อยๆ	รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียน	ที่อยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาท	โดยมูลค่าของรายการเหล่านี้ใน

รูปเงินเหรียญสรอ.	 ได้เปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่าในไตรมาสที่ผ่านมา	 เนื่องจากความซับซ้อนในการได้มาซึ่งตัวเลขโดย

ละเอียดในแต่ละรายการ	 จึงถือว่ารายการเหล่านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงระยะเวลางบการเงิน	 นั่นคือตั้งแต่

ไตรมาสที่ผ่านมา		

	3	 เงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจะทำการปรับปรุงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยของเดือนก่อนเดือนที่เกิดรายการ		

	3	 กำไรสะสมต้นปีได้ถูกปรับปรุงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนไทยบาท	/	เหรียญสรอ.	ที่แท้จริง	ณ	ช่วงเวลาที่มีการบันทึกกำไร

สะสม	
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บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยมกีารทำรายการทีม่สีาระสำคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัตอ่ไปนี	้

1. สญัญาเชา่สำนกังานระหวา่งบรษิทัฯกบับรษิทัยนูสิเตรทช์จำกดั
 ความเกีย่วโยงกนั
	 บรษิทัฯ	ทำสญัญาเชา่สำนกังานและบรกิารอืน่ๆ	กบับรษิทั	ยนูสิเตรทช	์จำกดั	ซึง่มนีางสาวนชิติา้	ชาห	์ในฐานะกรรมการของ	

บริษัทฯ	 เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง	 เนื่องจากนางสาวนิชิต้า	 ชาห	์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท	 ยูนิสเตรทช	์ จำกัด	 และ

นายกริติ	ชาห	์ในฐานะกรรมการของบรษิทัฯ	เปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีเนือ่งจากเปน็กรรมการของบรษิทั	ยนูสิเตรทช	์จำกดั	

 ความสำคญัของการทำรายการ
	 สญัญาเชา่สำนกังานมคีวามจำเปน็ตอ่การดำเนนิงานของบรษิทัฯ	

 ความเปน็ธรรมของการกำหนดราคาและเงือ่นไข
 สำหรบัป	ี2553	บรษิทัฯ	ไดจ้า่ยคา่เชา่และคา่บรกิารอืน่ๆ	เปน็จำนวนเงนิรวม	1.90	ลา้นบาท	(ป	ี2552:	2.08	ลา้นบาท)	คดิเปน็

รอ้ยละ	0.01	(ป	ี2552:	รอ้ยละ	0.01)	ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ	ิโดยบรษิทัฯ	ไดท้ำสญัญาเชา่สำนกังานและบรกิารในอตัรา	210	

บาท	 ตอ่	 ตารางเมตรตอ่เดอืน	 ซึง่เปน็อตัราเชา่ทีเ่ทา่กนักบัทีบ่รษิทัฯ	 ไดท้ำสญัญาเชา่สำนกังานและบรกิารกบับคุคลภายนอกในชัน้

อืน่ที	่		ใกลเ้คยีงกนัในอาคารสำนกังานเดยีวกนัทีอ่ตัรา	210	บาท	ตอ่ตารางเมตรตอ่เดอืน	

 แนวโนม้การทำรายการในอนาคต
	 สำนกังานมคีวามจำเปน็ตอ่การดำเนนิงานของบรษิทัฯ	ดงันัน้บรษิทัฯ	จงึตอ่สญัญาเชา่สำนกังานและบรกิารในป	ี2554	ในอตัรา

คา่เชา่อตัราเดยีวกนั	(หรอืทีใ่หผ้ลประโยชนท์ีม่ากกวา่)	กบัป	ี2553	

2. ซือ้ตัว๋เครือ่งบนิจากบรษิทั แอมบกิา้ ทวัร์ เอเยนซี่ จำกดั และบรษิทั จพีี แอรเ์ซอรว์สิ
จำกดั
 ความเกีย่วโยงกนั
	 บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยไดซ้ือ้ตัว๋เครือ่งบนิจาก	บรษิทั	แอมบกิา้	ทวัร	์เอเยนซี	่จำกดั	และบรษิทั	จพี	ีแอรเ์ซอรว์สิ	จำกดั	ซึง่มี

นางสาวนชิติา้	ชาห	์เปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรง	เนือ่งจากเปน็กรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักลา่ว	

 ความสำคญัของการทำรายการ
	 โดยปกติการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 นอกเหนือจากค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศของ			

ผูบ้รหิารแลว้นัน้	 ตัว๋เครือ่งบนิมคีวามจำเปน็ตามสญัญาวา่จา้งลกูเรอื	 เนือ่งจากบรษิทัฯ	 ตอ้งจดัหาตัว๋เครือ่งบนิเพือ่รบัสง่ลกูเรอืไป

ทำงานบนเรือ	 และเดินทางกลับจากเรือที่ท่าเทียบเรือต่างๆ	 ทั่วโลก	 เมื่อสัญญาว่าจ้างสิ้นสุดลง	 บริษัท	 แอมบิก้า	 ทัวร	์ เอเยนซี	่

จำกดั	และบรษิทั	จพี	ี แอรเ์ซอรว์สิ	จำกดั	 ไดถ้กูเลอืกใหม้าบรกิารในเรือ่งนี	้ โดยพจิารณาจากความสามารถในการแขง่ขนัทางดา้น

ราคาและบรกิาร	การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็กวา่	 และมปีระสทิธภิาพมากกวา่	 รวมทัง้มสีำนกังานอยูใ่กลก้บับรษิทัฯ	ซึง่ทำใหไ้มม่ปีญัหา

ในการรบัสง่ตัว๋เครือ่งบนิในกรณเีรง่ดว่น		

 ความเปน็ธรรมของการกำหนดราคาและเงือ่นไข
 สำหรบัป	ี2553	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยซือ้ตัว๋เครือ่งบนิจาก	2	บรษิทัดงักลา่วจำนวน	9.35	ลา้นบาท	(ป	ี2552:	14.58	ลา้นบาท)

หรอืเทา่กบัรอ้ยละ	0.06	(ป	ี2552:	รอ้ยละ	0.09)	ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ	ิ

 แนวโนม้การทำรายการในอนาคต
	 สำหรบัป	ี2554	 มคีวามเปน็ไปไดว้า่	 มลูคา่การซือ้ตัว๋เครือ่งบนิของบรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ย	 จะมจีำนวนมากกวา่ป	ี2553	 อนั

เนือ่งมาจากกองกำลงัเรอืของบรษิทัฯ	มขีนาดใหญข่ึน้	อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ	 ไดท้ำการเปรยีบเทยีบดา้นราคาและมาตรฐานของการ

ใหบ้รกิารของผูจ้ำหนา่ยตัว๋เครือ่งบนิรายอืน่ๆ	อยา่งสมำ่เสมอ	ซึง่รวมทัง้	บรษิทั	แอมบกิา้	ทวัร	์เอเยนซี	่จำกดั	และบรษิทั	จพี	ีแอร์

เซอร์วิส	 จำกัด	 ในกรณีที่ราคาตั๋วเครื่องบินและมาตรฐานการให้บริการที่เสนอโดยผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินไม่ได้เป็นไปตามราคา	

ตลาดโดยทัว่ไป	 หรอืเงือ่นไขตา่งๆ	 ไมไ่ดเ้ปน็ไปเพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ	 บรษิทัฯ	 จะพจิารณาเลอืกซือ้จากบรษิทัจดัหา	

ตัว๋เครือ่งบนิอืน่แทน	
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3. คา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิการจากกลุม่บรษิทัแมก็ซว์นิจำกดั
 ความเกีย่วโยงกนั
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและค่าบริการอื่นๆ	 ในส่วนสำนักงาน	 และห้องพักอาศัย

สำหรบัพนกังานของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	ใหแ้กบ่รษิทั	แมสโทร	คอนโทรลส	์จำกดั	และบรษิทัฯ	ไดจ้า่ยคา่บรหิารจดัการหอ้งพกั	

และคา่บรกิารอืน่ๆ	สำหรบัพนกังานของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	ใหแ้กบ่รษิทั	แมกซว์นิ	บลิเดอรส์	จำกดั	ซึง่เปน็รายการเกีย่วโยงกนั

โดยมีนางสาวนิชิต้า	 ชาห	์ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ	 เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง	 เนื่องจากนางสาวนิชิต้า	 ชาห	์ เป็นกรรมการ	

และผูถ้อืหุน้ของบรษิทั	แมสโทร	คอนโทรลส	์จำกดั	มนีายกริติ	ชาห	์ในฐานะกรรมการของบรษิทัฯ	เปน็กรรมการของบรษิทั	แมสโทร

คอนโทรลส	์ จำกัด	 นายคูชร	ู คาล	ีวาเดีย	 และนายกิริต	 ชาห	์ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ	 เป็นกรรมการของบริษัท	 แมกซ์วิน				

บลิเดอรส์	จำกดั	และนางสาวนชิติา้	ชาห	์เปน็ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั	แมกซว์นิ	บลิเดอรส์	จำกดั	

 ความสำคญัของการทำรายการ
	 การบำรงุรกัษาระบบเครือ่งปรบัอากาศสำหรบัสำนกังานของบรษิทัฯ	 และหอ้งพกัอาศยั	 รวมถงึการบรหิารจดัการหอ้งพกันัน้มี

ความจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เนื่องจากเป็นห้องพักอาศัยสำหรับพนักงานชาวต่างชาติของบริษัทฯ	 และถือเป็น

ทรพัยส์นิของบรษิทัยอ่ย	โดยบรษิทั	แมสโทร	คอนโทรลส	์จำกดั	และบรษิทั	แมกซว์นิ	บลิเดอรส์	จำกดั	ถกูเลอืกใหม้าดำเนนิการ

ในเรือ่งนี	้โดยราคาและการใหบ้รกิารตา่งๆ	เปน็ไปตามการแขง่ขนัโดยทัว่ไป	

 ความเปน็ธรรมของการกำหนดราคาและเงือ่นไข
	 สำหรบัป	ี2553	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	จา่ยคา่บำรงุรกัษาระบบเครือ่งปรบัอากาศ	สำหรบัสำนกังานบรษิทัฯ	บรษิทัยอ่ย	และ

ทีค่อนโดมเินยีมของบรษิทัยอ่ยรวมถงึคา่บรหิารจดัการหอ้งพกั	 จำนวน	1.82	 ลา้นบาท	(ป	ี2552:	1.55	 ลา้นบาท)	 คดิเปน็รอ้ยละ	

0.01	(ป	ี2552:	รอ้ยละ	0.01)	ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ	ิ

 แนวโนม้การทำรายการในอนาคต
	 สำหรบัป	ี2554	 บรษิัทฯ	 ยงัคงมคีา่ใช้จา่ยในการบำรุงรกัษาระบบเครือ่งปรบัอากาศ	 และคา่ใชจ้่ายในการซือ้และตดิตัง้เครือ่ง

ปรบัอากาศ	กบับรษิทั	แมสโทร	คอนโทรลส	์จำกดั	และคา่บรหิารจดัการหอ้งพกักบับรษิทั	แมกซว์นิ	บลิเดอรส์	จำกดั	อยา่งไรก็

ตามบรษิทัฯ	 ไดท้ำการเปรยีบเทยีบดา้นราคา	 และมาตรฐานของการใหบ้รกิาร	 ในกรณทีีร่าคาและมาตรฐานการใหบ้รกิารไมไ่ดเ้ปน็

ไปตามการแขง่ขนัโดยทัว่ไป	หรอืไมไ่ดเ้ปน็ไปเพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ	บรษิทัฯ	จะพจิารณาเปลีย่นผูใ้หบ้รกิาร	

4. คา่เบีย้ประกนัภยัจากกลุม่บรษิทั อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ์ อนิชวัรนัซ์ โบรกเกอรส์ จำกดั
ซึง่เปน็ตวัแทนบรษิทัประกนัภยั
 ความเกีย่วโยงกนั
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับพนักงานชาวต่างชาติของบริษัทฯ	 และเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน

ของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	ใหแ้กบ่รษิทั	อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ	์อนิชวัรร์นัซ	์โบรกเกอรส์	จำกดั	และบรษิทัฯ	ไดจ้า่ยคา่เบีย้ประกนั

ชวีติ	สำหรบัพนกังานของบรษิทัฯ	ใหแ้กบ่รษิทั	อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ	์ไลฟ	์อนิชวัรร์นัซ	์โบรกเกอรส์	จำกดั	ซึง่เปน็รายการทีเ่กีย่ว

โยงกนั	โดยมนีางสาวนชิติา้	ชาห	์และนายกริติ	ชาห	์ซึง่เปน็กรรมการของบรษิทัฯ	มคีวามสมัพนัธก์บันางสาวสมหิรา	ชาห	์ในฐานะ	

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั	 อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ	์ อนิชวัรร์นัซ	์ โบรกเกอรส์	 จำกดั	 และบรษิทั	 อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ	์ ไลฟ	์ อนิชวัรร์นัซ	์

โบรกเกอรส์	จำกดั	

 ความสำคญัของการทำรายการ
	 การประกันชีวิตและสุขภาพและการประกันภัยรถยนต์	 เป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 และการ

ประกนัทรพัยส์นิ	 มคีวามจำเปน็ตอ่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ย	 บรษิทั	 อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ	์ อนิชวัรร์นัซ	์ โบรกเกอรส์	

จำกดั	และบรษิทั	อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ	์ไลฟ	์อนิชวัรร์นัซ	์โบรกเกอรส์	จำกดั	ไดถ้กูเลอืกมาใหบ้รกิารในเรือ่งนี	้โดยพจิารณาจาก

ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคาและบรกิาร	หลงัจากผา่นการเปรยีบเทยีบราคาและบรกิารจากตวัแทนประกนัภยัอืน่ๆ	ในตลาด	
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 ความเปน็ธรรมของการกำหนดราคาและเงือ่นไข
 สำหรับปี	2553	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยประเภทต่างๆ	 ให้กับ	2	 บริษัทดังกล่าว	 จำนวนรวม	2.05	

ล้านบาท	(ปี	2552:	2.51	ล้านบาท)	คิดเป็นร้อยละ	0.01	(ปี	2552:	ร้อยละ	0.01)	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	

 แนวโนม้การทำรายการในอนาคต
 สำหรบัป	ี2554	บรษิทัฯ	ยงัคงมคีา่ใชจ้า่ยในการทำประกนัภยัเชน่เดมิ	กบับรษิทั	อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ	์อนิชวัรร์นัซ	์โบรกเกอรส์

จำกดั	 และบรษิทั	 อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ	์ ไลฟ	์ อนิชวัรร์นัซ	์ โบรกเกอรส์	 จำกดั	 อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ	 ไดท้ำการเปรยีบเทยีบดา้น

ราคาและเงือ่นไขตา่งๆ	ซึง่เปน็ไปตามการแขง่ขนัโดยทัว่ไปและเปน็ผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ	

5. รายการซือ้อปุกรณค์อมพวิเตอรจ์ากบรษิทัควดิแลบจำกดั
 ความเกีย่วโยงกนั
	 บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยไดซ้ือ้อปุกรณค์อมพวิเตอรฮ์ารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วรร์วมถงึคา่บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง	 จากบรษิทั	 ควดิแลบ	

จำกดั	ซึง่เปน็รายการทีเ่กีย่วโยงกนั	เนือ่งจากนาย	กามาล	กมุาร	ด	ูในฐานะผูอ้ำนวยการ	(เทคโนโลยสีารสนเทศ)	และเปน็หนึง่ใน		

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	 มคีวามสมัพนัธเ์ปน็คูส่มรสของนางจาร	ุ ด	ู ซึง่เปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรง	 ในฐานะกรรมการและผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทั	ควดิแลบ	จำกดั	

 ความสำคญัของการทำรายการ
 ในการดำเนนิธรุกจิทัว่ไปนัน้อปุกรณค์อมพวิเตอรฮ์ารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วรร์วมถงึคา่บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งนัน้	 มคีวามจำเปน็สำหรบั

การดำเนนิธรุกจิ	โดยทีบ่รษิทั	ควดิแลบ	จำกดั	เปน็หนึง่ในคูค่า้ของบรษิทัฯ	ทีไ่ดร้บัการพจิารณาเลอืกเปน็กรณไีปตามวตัถปุระสงคใ์น

การสั่งซื้อในแต่ละครั้งรวมถึงกรณีการสั่งซื้อและให้บริการที่มีลักษณะเฉพาะ	 และได้รับการพิจารณาให้ทำธุรกิจกับบริษัทฯ	 โดย

พจิารณาจากความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคาและบรกิาร	หลงัจากผา่นการเปรยีบเทยีบราคาและบรกิารจากบรษิทัอืน่ๆ	ในตลาด

 ความเปน็ธรรมของการกำหนดราคาและเงือ่นไข
	 สำหรบัป	ี2553	บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยซือ้อปุกรณค์อมพวิเตอรแ์ละซอฟทแ์วร	์ จำนวนรวม	4.62	ลา้นบาท	(ป	ี2552:	

ไมม่)ี	คดิเปน็รอ้ยละ	0.03	(ป	ี2552:	ไมม่)ี	ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ	ิ

 แนวโนม้การทำรายการในอนาคต
	 การซือ้อปุกรณค์อมพวิเตอรฮ์ารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วรร์วมถงึคา่บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง	 มคีวามจำเปน็ในการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ

และบริษัทย่อย	 ดังนั้นในป	ี2554	 บริษัทฯ	 อาจมีรายการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์รวมถึงค่าบริการที่

เกี่ยวข้องจากบริษัท	 ควิดแลบ	 จำกัด	 ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณ	ี โดยผ่านการเปรียบเทียบราคาและบริการกับบริษัทอื่น	

นอกจากนีบ้รษิทัฯ	 จะพจิารณาราคาและมาตรฐานการใหบ้รกิารเกีย่วกบัการซือ้อปุกรณค์อมพวิเตอรฮ์ารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วรร์วมถงึ

คา่บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัอืน่เปรยีบเทยีบกบับรษิทั	ควดิแลบ	จำกดั	อยา่งสมำ่เสมอ	หากราคาและมาตรฐานในการใหบ้รกิาร

ของบรษิทั	ควดิแลบ	จำกดั	ไมเ่หมาะสม	และ/หรอืเงือ่นไขการคา้ทีเ่สนอ	ไมไ่ดเ้ปน็เพือ่ประโยชนส์งูสดุกบับรษิทัฯ	บรษิทัฯ	จะไมท่ำ

รายการดงักลา่วกบั	บรษิทั	ควดิแลบ	จำกดั	

	 อนึ่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 ได้เปิดเผยข้อมูล	 และรายงานให้บริษัทฯ	 ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	 และของ

บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งเพือ่ใหบ้รษิทัฯ	 มขีอ้มลูสำหรบัใชป้ระโยชนภ์ายในบรษิทัฯ	 ในการดำเนนิการตามขอ้กำหนดเกีย่วกบัการทำ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และตดิตามดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารทำหนา้ทีด่ว้ยความระมดัระวงัและซือ่สตัยส์จุรติและไมเ่กดิรายการที่

เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ โดยผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันข้างต้นและได้รายงานผลต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบ	 โดยมกีารพจิารณาและสอบทานรายการดงักลา่วในทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที	่1/2554	 เมือ่วนัที	่

24	มกราคม	2554	และไดร้ายงานรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ	ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่1/2554	ซึง่

ได้มีการสอบทานรายการดังกล่าว	 จากความเห็นและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเห็นว่า

บรษิทัฯ	 มกีฎขอ้บงัคบัและนโยบายปอ้งกนัการทำรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งเพยีงพอ	 โดยรายการระหวา่ง

กนัทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษิทัขา้งตน้	 เปน็ไปตามมาตรฐานทางการคา้ทัว่ไป	 โดยยดึถอืราคาตลาดเปน็สำคญั

และเพือ่ประโยชนท์ัง้หมดของบรษิทัฯ	และมกีารเปดิเผยอยา่งเพยีงพอแลว้ในงบการเงนิ	และรายงานประจำปขีองบรษิทัฯ	
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(ตามมาตรา56แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535)
ดัชนีแสดงรายการที่กำหนดตามแบบ56-2

1.  ข้อมูลทั่วไป

	 	 1.1	 ชื่อ	สถานที่ตั้ง	สำนักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจของบริษัทฯ	 6	

	 	 1.2	 ชื่อ	สถานที่ตั้ง	สำนักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจของนิติบุคคลที่บริษัทฯ		 7-9

	 	 	 ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	

	 	 1.3	 ชื่อ	สถานที่ตั้ง	ของบุคคลอ้างอิง	 183	

2.  ข้อมูลทางการเงิน

	 	 2.1	 ข้อมูลจากงบการเงินโดยสรุป	 2-3	

	 	 2.2	 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	 2-3	

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 	 3.1	 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป	 10-17	

	 	 3.2	 โครงสร้างรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	 19	

	 	 3.3	 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของลักษณะการประกอบธุรกิจ	 22-35	

4.  ปัจจัยความเสี่ยง 71-75	

5.  โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
	 	 5.1	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 76	

	 	 5.2	 การจัดการ	

   3	 โครงสร้างการจัดการ	 77-81	

   3	 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร	 40,77	

   3	 กรรมการอิสระ	-	นิยามของกรรมการอิสระ	 47-49	

   3	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 40,45-47	

   3	 การกำกับดูแลกิจการ	 39-52	

   3	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	 53	

   3	 การควบคุมภายใน	 54-55	

   3	 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อการควบคุมภายใน	 36-38,50-51	

   3	 รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 56-70	

	 	 5.3	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	

6.  รายการระหว่างกัน

	 	 6.1	 การเปิดเผยรายการระหว่างกัน	 179-181	

	 	 6.2	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ	 179-181	

	 	 6.3	 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน	 179-181	

	 	 6.4	 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน	 179-181	

7.  คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 94-119	

8.  งบการเงิน

	 	 8.1	 งบการเงิน	 120-174	

	 	 8.2	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	

   3	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	 37-38	

   3	 ค่าบริการอื่น	 37-38

ลำดับท่ี หัวข้อ หน้า
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นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ 3 บรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์(ประเทศไทย)จำกดั

	 	 ชั้น	4	และ	7	เลขที่	62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชดาภิเษก

	 	 เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110

	 	 โทรศัพท์	:	66-2	229-2800		โทรสาร	:	66-2	359-1259			

	 	 ศูนย์บริการข้อมูล	:	66-2	229-2888

	 	 E-mail	:	contact.tsd@set.or.th	

	 	 Website	:	http://www.tsd.co.th

 3 ฝา่ยนายทะเบยีนหลกัทรพัย์-สว่นบรกิารผูอ้อกหลกัทรพัย์1
	 	 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน	ชั้น	2

	 	 2/7	หมู่ที่	4	(โครงการนอร์ธปาร์ค)	ถนนวิภาวดีรังสิต	กม.	27	แขวงทุ่งสองห้อง	

	 	 เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210

	 	 โทรศัพท์	:	66-2	596-9000		โทรสาร	:	66-2	832-4994-6

บุคคลอ้างอิง

ธนาคารหลกั 3 ธนาคารกรงุไทยจำกดั(มหาชน)

	 	 เลขที่	10	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 	 โทรศัพท์	:	66-2	208-7000,	8000				โทรสาร	:	66-2	255-9391-3

	 	 Website	:	http://www.ktb.co.th

 3 ธนาคารกสกิรไทยจำกดั(มหาชน)

  1	ซอยกสิกรไทย	ถนนราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพฯ	10140	

	 	 โทรศัพท์	:	66-2	888	8800				โทรสาร	:	66-2	888	8882

	 	 Website	:	http://www.kasikornbank.com

ผูส้อบบญัชี 3 บรษิทัสำนกังานเอนิสท์แอนด์ยงัจำกดั

	 	 ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	193/136-137	ถนนรัชดาภิเษก	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ

	 	 10110	(ตรงข้ามสวนเบญจกิติ	/	เยื้องศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

	 	 ตู้	ป.ณ.	1047,	กรุงเทพฯ	10501	ประเทศไทย

	 	 โทรศัพท์	:	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
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สารบัญ
จุดเด่นทางการเงิน

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ข้อมูลอื่นๆ ตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

ลักษณะการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม

กองกำลังเรือ

โครงสร้างรายได้

คณะกรรมการบริษัท

รายงานจากคณะกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการกำกับดูแลกิจการ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การควบคุมภายใน

สารจากคณะกรรมการบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

2

4

6

10

18

19

20

22

36

39

53

54

56

57

71

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงสร้างการจัดการ

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินแปลงค่าเป็นเงินเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

นโยบายที่ใช้ในการปรับปรุงงบการเงินสกุลไทยบาท
เป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ดัชนีแสดงรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2

บุคคลอ้างอิง

76

77

82

91

94

120

121

122

132

168

175

179

182

183
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เลขที่ 8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 66-2 696-8800, 66-2 696-8820 โทรสาร : 66-2 236-7654, 66-2 633-8460

Email : psl@preciousshipping.com, ir@preciousshipping.com
Home page : http://www.preciousshipping.com


