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หน่วย : ล้านบาท 
จุดเด่นทางการเงิน

	 	
รายการ

	 2554	 2553

	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่

รายไดจ้ากการเดนิเรอื        3,078.92 2,928.29 

ตน้ทนุการเดนิเรอื         1,333.29 873.29 

กำไรขัน้ตน้     1,745.63 2,055.00 

รายไดร้วม	 	 3,433.51	 3,403.36	

ตน้ทนุรวม (ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) 2,072.43 1,527.47 

คา่เสือ่มราคา                                   646.56 678.21 

สว่นแบง่กำไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัยอ่ย                      7.64 18.66 

กำไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 722.16 1,216.34 

ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล  3.64 82.61 

กำไรสุทธิ																							 718.52	 1,133.73

สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม                  6,021.55 4,348.30 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 9,445.53 6,400.33 

สนิทรพัยร์วม                                   22,893.25 19,961.89 

หนีส้นิหมนุเวยีนรวม                    1,047.24 440.10 

เงนิกูย้มืระยะยาว-สทุธจิากสว่นทีถ่งึกำหนดชำระภายในหนึง่ป ี 6,307.83 4,766.30 

หนีส้นิรวม  7,536.75 5,349.92 

ทนุทีไ่ดช้ำระแลว้                           1,039.52 1,039.52 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                             15,356.50 14,611.97

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดำเนนิงาน 1,050.60 1,179.69 

กระแสเงนิสดจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (2,274.38) (1,763.14) 

กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 1,150.56 (514.87)

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (บาท)  14.77  14.06  

กำไรตอ่หุน้ (บาท)   0.69  1.09  

เงนิปนัผลทีป่ระกาศจา่ยสำหรบัปตีอ่หุน้ (บาท)  0.55  0.87  

เงนิสดปนัผลทีจ่า่ยแลว้ตอ่หุน้ (บาท)  0.62  1.25  

อตัรากำไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ)              56.70  70.18  

อตัรากำไรสทุธ ิ(รอ้ยละ)              20.93  33.31  

อตัราผลตอบแทนจากสว่นของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ)  4.80  7.33  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ)  3.35  5.48  

อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.49  0.37  

จำนวนเรือ (ณ วันส้ินปี)  25  21 

หมายเหตุ:  เน่ืองด้วยมีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล ( IFRS) มาใช้ในปี 2554 บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงงบการเงินปี 2553 เพ่ือนำ
มาแสดงเปรียบเทียบกับงบการเงิน ปี 2554 ดังน้ันบริษัท ฯ จึงได้แสดงตัวเลขเฉพาะปี 2553 และ ปี 2554 เท่าน้ัน
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กำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรสุทธิ
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บรษิทั พรเีชยีส  
ชพิปิง้ (ปานามา)  

เอส เอ 
ประเทศปานามา 

99.99% 

บรษิทัในลำดบัที ่1 ถงึ 34 
ตามตารางหนา้ 7 

ประเทศไทย 

99.99% 
และลำดบัที ่35 ถงึ 36  

ตามตารางหนา้ 7 
ประเทศไทย 

69.99% 

บรษิทั แอสโซซเิอท 
บลัค ์แครเิออร ์
พทีอี ีลมิเิตด 

ประเทศสงิคโปร ์

50% 

บรษิทั พรเีชยีส  
ชพิปิง้ (ยเูค)  

ลมิเิตด 
สหราชอาณาจกัร 

99.99% 

บรษิทั พรเีชยีส 
คอมฟอรท์ส ์
พทีอี ีลมิเิตด 

ประเทศสงิคโปร ์

100%* 

บรษิทั พรเีชยีส 
ฟอเรสท ์

พทีอี ีลมิเิตด 
ประเทศสงิคโปร์์ ์ 

100%* 

ให้บริการ  
Ship  

Chartering 
เจ้าของเรือ 

บรษิทั พรเีชยีส  
ชพิปิง้ (สงิคโปร)์  

พทีอี ีลมิเิตด 
ประเทศสงิคโปร ์

100% 

บรษิทั พรเีชยีส 
ฟราแกรนซ ์

พทีอี ีลมิเิตด 
ประเทศสงิคโปร ์

100%* 

บรษิทั พรเีชยีส 
ธอทส ์ 

พทีอี ีลมิเิตด 
ประเทศสงิคโปร ์ 

100%* 

บรษิทั พรเีชยีส 
สปารค์ส ์

พทีอี ีลมิเิตด 
ประเทศสงิคโปร ์

100%* 

บรษิทั พรเีชยีส 
วชิัน่ส ์

พทีอี ีลมิเิตด 
ประเทศสงิคโปร ์ 

100%* 

บรษิทั พรเีชยีส 
บรดิจส ์

พทีอี ีลมิเิตด 
ประเทศสงิคโปร ์ 

100%* 

บรษิทั เอบซี ีทร ี
พทีอี ีลมิเิตด  

ประเทศสงิคโปร ์ 

50%* 

บรษิทั เอบซี ีท ู
พทีอี ีลมิเิตด  

ประเทศสงิคโปร ์ 

50%* 

บรษิทั เอบซี ีวนั 
พทีอี ีลมิเิตด  

ประเทศสงิคโปร ์ 

50%* 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บรษิทั เทบส ์
พทีอี ีลมิเิตด 

ประเทศสงิคโปร ์
 

100% 

บรษิทั พรเีชยีส 
โปรเจคส ์พทีอี ี 

ลมิเิตด 
ประเทศสงิคโปร ์

100% 

บรษิทั เกรท  
เซอรเ์คลิ ชปิปิง้  
เอเยนซี ่จำกดั 
ประเทศไทย 

99.99% 

บรษิทั พเีอสแอล 
อนิเวสทเ์มนท ์ 

ลมิเิตด 
ประเทศเมอรเิชยีส 

100%* 

บรษิทั  
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
ไลเทอรเ์รจ ลมิเิตด 
ประเทศเมอรเิชยีส 

100%* 

บรษิทั แรพพดิ  
พอรท์ ลสิซิง่  
พทีอี ีลมิเิตด 

ประเทศสงิคโปร ์

100%* 

บรษิทั  
เซาทเ์ทอรน์ 

แอลพจี ีลมิเิตด 
ประเทศอนิเดยี 

50%* 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย (PSL)

ลำดบัในกรอบ 

* แสดงการถอืหุน้ทางออ้มของ PSL 

บรษิทั พรเีชยีส  
ชพิปิง้ (เมอรเิชยีส) 

ลมิเิตด 
ประเทศเมอรเิชยีส 

100% 

บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
ซพีอรท์ส ์(ฮาลเดยี)  

ไพรเวท ลมิเิตด  
ประเทศอนิเดยี 

22.40%* 

บรษิทั  

จดัตัง้ขึน้ในประเทศ 

อตัรารอ้ยละของการถอืหุน้ 

40% 

การจัดการ 

ท่าเรือ 

ผู้บริหาร 

การลงทุน 

10% 

ผู้บริหารเรือ 

บรษิทั พเีอสแอล  
ทนุ ชพิปิง้  

พทีอี ีลมิเิตด 
ประเทศสงิคโปร ์ 

64.06%* 

บรษิทั  
เรจดิอร ์

พทีอี ีลมิเิตด  
ประเทศสงิคโปร ์ 

100%* 
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 รายละเอียดของบริษัท
 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
 

 ประเภทธุรกิจ  » เจ้าของเรือและโฮลดิ้งคัมพานี

 ทะเบียนเลขที่ » 0107537000629 

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

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

 ที่ตั้ง  » ชั้น 7 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
   เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 โทรศัพท์  » 66-2 696-8800

 โทรสาร  » 66-2 236-7654

 E-mail  » ir@preciousshipping.com

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

ข้อมูลอื่นๆ	ตามมาตรา	114
แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

รายงานประจำปี	2554
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ชื่อ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

 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 98,000,000 98,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

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

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

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

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

 30 บริษัท พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จำกัด บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

 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 คลังเก็บสินค้าลอยน้ำ

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

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

       ทางด้านเทคนิค

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

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

 ลำดับ ชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สกุลเงิน ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและ สัดส่วน ประเภทธุรกิจ 

     เรียกชำระแล้ว  การถือหุ้น
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 40 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไลเทอร์เรจ เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000  100* โฮลดิ้ง คัมพานี

   ลิมิเตด 

 41 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (สิงคโปร์) เหรียญสิงคโปร์ 20,000,000 15,000,000    100 โฮลดิ้ง 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 พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด

  (เดิมชื่อ: บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู6 พีทีอี  เหรียญสิงคโปร์ 1 1       100* เจ้าของเรือ

  ลิมิเตด) 

 45 บริษัท พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 1 1       100* เจ้าของเรือ

  (เดิมชื่อ: บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู7 พีทีอี 

  ลิมิเตด) 

 46 บริษัท พรีเชียส วิชั่นส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 1 1       100* เจ้าของเรือ

  (เดิมชื่อ: บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู8 พีทีอี 

  ลิมิเตด) 

 47 บริษัท พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 1 1       100* เจ้าของเรือ

  (เดิมชื่อ: บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู9 พีทีอี 

  ลิมิเตด) 

 48 บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 50,000 50,000       100* เจ้าของเรือ

 49 บริษัท พรีเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 50,000 50,000 100* เจ้าของเรือ

 50 บริษัท พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 50,000 50,000 100* เจ้าของเรือ

 51 บริษัท พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 1 1       100 ผู้บริหารการลงทุน

 52 บริษัท แรพพิด พอร์ท ลิสซ่ิง พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 1,000,000 2  100* มารีน คอนสตรัคชั่น

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

 54 บริษัท แอสโซซิเอท บัลค์ แคริเออร์  เหรียญสหรัฐ 2 2 50 โฮลดิ้ง คัมพานี

  พีทีอี ลิมิเตด

 55 บริษัท เอบีซี วัน พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 40,000 40,000 50* เจ้าของเรือ

 56 บริษัท เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 40,000 40,000 50* เจ้าของเรือ

 57 บริษัท เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 40,000 40,000 50* เจ้าของเรือ 

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

       /ให้บริการเช่าเรือ

 59 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ยูเค) ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000 99.99 ให้บริการเช่าเรือ

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

       บรรจุและจัดจำหน่าย

       ก๊าซหุงต้ม

 61 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 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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 สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังกล่าว

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

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย 

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

 บริษัทย่อยที่ 37 » 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 » สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ c/o Abax Corporate Services 6th Floor, Tower A,      

1 Cybercity, Ebene,  Mauritius.

 บริษัทย่อยที่ 41-47 » สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 72A Peck Seah Street Singapore 079329        

Republic of Singapore

 บริษัทย่อยที่ 48-57 » สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 24 Raffles Place #18-00, Clifford Centre, 048621 

Republic of Singapore.

 บริษัทย่อยที่ 58 » สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ c/o ADR Building, 13th Floor, Samuel Lewis Avenue, 

Republic of Panama.

 บริษัทย่อยที่ 59 » สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ The Quadrangle - 2nd Floor, 180 Wardour Street, 

London W1F 8FY United Kingdom.

 บริษัทย่อยที่ 60 » สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ ICM Business Centre, Ceebros Arcade 1st Floor, 

No.1, 3rd Cross Street, Kasturibai Nagar, Adyar, Chennai 600 020 India.

 บริษัทร่วมที่ 61 » สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 41, Jawahar Lal Nehru Road, Kanak Building,            

3rd Floor, Kolkata - 700 071, India.
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1. ลักษณะของธุรกิจ 
 1.1 ความเป็นมา 

  บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) (“พเีอสแอล”) กอ่ตัง้ในป ี2532 และเขา้เปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยเมือ่ป ี2536 โดยดำเนนิธรุกจิหลกัเปน็เจา้ของเรอือเนกประสงคข์นาดเลก็ และเดนิเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองไมป่ระจำ

เสน้ทาง พเีอสแอลไดจ้ดัโครงสรา้งของบรษิทัฯ เหมอืนกบัโครงสรา้งบรษิทัเดนิเรอืทัว่ไป คอื มบีรษิทัยอ่ยเปน็เจา้ของเรอืเพยีง 1 ลำ 

(บางบรษิทัยอ่ยอาจเปน็เจา้ของเรอื 2 หรอื 3 ลำ) เพือ่จำกดัความรบัผดิ 

  ปจัจบุนั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554) พเีอสแอล มเีรอืขนสง่สนิคา้เทกองจำนวน 24 ลำ และเรอืขนสง่ซเีมนตจ์ำนวน 1 ลำ 

(“กองเรอื”) ซึง่กองเรอืของพเีอสแอล มเีดทเวทตนัรวมทัง้สิน้ 704,258 เดทเวทตนั โดยเรอื 23 ลำเปน็เรอืธงไทย เรอื 1 ลำเปน็เรอืธง

สงิคโปร ์และเรอื 1 ลำ (ขนสง่ซเีมนต)์ เปน็เรอืธงบาฮามาส 

  พเีอสแอลจดัเปน็หนึง่ในบรษิทัเดนิเรอืทีใ่หญท่ีส่ดุทีด่ำเนนิธรุกจิเปน็เจา้ของเรอือเนกประสงคข์นาดเลก็ (ขนาด 10,000 ถงึ 

30,000 เดทเวทตนั) สำหรบัขนสง่สนิคา้แหง้เทกองในตลาดการเดนิเรอืแบบไมป่ระจำเสน้ทาง ผูป้ระกอบธรุกจิในกลุม่นีม้คีวามหลาก

หลายและมลีกัษณะเฉพาะ กลา่วคอื ผูป้ระกอบการสว่นใหญจ่ะเปน็เจา้ของเรอืขนาดดงักลา่วเพยีง 2 หรอื 3 ลำเทา่นัน้ ทำใหพ้เีอสแอล

เปน็หนึง่ในผูป้ระกอบการรายใหญท่ีส่ดุในกลุม่นี ้นอกจากนี ้บรษิทัฯ ไดเ้ขา้สูก่ลุม่ธรุกจิเดนิเรอืในขนาดซปุราแมกซโ์ดยไดส้ัง่ตอ่เรอืใหม่

จำนวน 6 ลำ ในป ี2550 - 2551 ซึง่มกีำหนดรบัมอบในป ี2554 - 2556 ในระหวา่งป ี2553 บรษิทัฯ ไดข้ยายธรุกจิเดนิเรอืในขนาด  

ซปุราแมกซม์ากขึน้โดยการเขา้ซือ้สญัญาสัง่ตอ่เรอืใหม ่จำนวน 4 สญัญา สำหรบัตอ่เรอืซปุราแมกซ ์4 ลำ ซึง่มกีำหนดรบัมอบในป ี2555 

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดข้ยายธรุกจิในการเดนิเรอืขนาดนีใ้นป ี2554 โดยการซือ้เรอืขนาดดงักลา่วเพิม่จำนวน 2 ลำในชว่งไตรมาสสดุทา้ยของป ี

2554 ผูค้วบคมุบรหิารการเดนิเรอืดา้นเทคนคิของกองเรอืพเีอสแอล คอื บรษิทั เกรท เซอรเ์คลิ ชปิปิง้ เอเยนซี ่จำกดั ซึง่เปน็บรษิทั

ยอ่ยของพเีอสแอล และเปน็บรษิทัทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึง่ตอ่มาไดเ้ปลีย่นเปน็มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

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

สนิคา้แหง้เทกองเพยีงไมก่ีแ่หง่ทีไ่ดใ้บรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) 

  พีเอสแอลบริหารงานกองเรือแบบไม่ประจำเส้นทางซึ่งมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมไปทั่วโลก สินค้าพื้นฐานที่กองเรือ      

พเีอสแอลขนสง่ คอื สนิคา้ทางการเกษตร เหลก็ ปุย๋ สนิแรแ่ละเนือ้แร ่ไมซ้งุ ถา่นหนิและอืน่ๆ พเีอสแอลไดป้ระมาณเครอืขา่ยการขนสง่

สินค้าของกองเรือของบริษัทฯ อย่างคร่าวๆ เป็น 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา/แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา 

อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล กองเรือพีเอสแอลสามารถให้บริการในท่าเรือที่ม ี    

ขีดจำกัดในเรื่องของร่องน้ำ (เรือของพีเอสแอลมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าติดตั้งพร้อมอยู่) เนื่องจากขนาดเรือของพีเอสแอลสามารถเข้า

เทยีบทา่ในรอ่งนำ้ตืน้ได ้ ขณะทีเ่รอืขนาดใหญไ่มส่ามารถเขา้เทยีบทา่ได ้ ลกัษณะดงักลา่วถอืเปน็ขอ้ไดเ้ปรยีบและสง่ผลใหพ้เีอสแอลได้

อัตราค่าระวางที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการเดินเรือขนาดใหญ ่ ซึ่งความได้เปรียบนี้ช่วยให้เรือของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจใน

ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยต้นทุนค่าแรงที่ต่ำกว่าค่าแรงของประเทศนั้นๆ และด้วยลูกเรือพร้อมอุปกรณ์เกียร์เรือ เรือของบริษัทฯ 

สามารถขนถ่ายสินค้าได้ง่ายและประหยัดต้นทุนกว่าเมื่อเทียบกับเรือขนาดใหญ่กว่าที่ไม่มีอุปกรณ ์ ถึงแม้ว่าเรือขนาดใหญ่กว่านี้จะ

สามารถประหยดัตน้ทนุจากการมขีนาดทีใ่หญก่วา่ไดก้ต็าม 

  รูปแบบการให้บริการสำหรับขนส่งสินค้าของพีเอสแอล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 

  การเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา (Time Charter): การให้บริการลักษณะนี ้Charterer จะชำระค่าใช้เรือ (Charter 

Hire) ใหพ้เีอสแอลเปน็คา่ปฏบิตักิารควบคมุเรอืตามระยะเวลาทีต่กลง Charterer จะเปน็ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสำหรบัเทีย่วการเดนิทาง

นั้นๆ (voyage costs) ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี ้ ในกรณีดังกล่าว พีเอสแอล (หรือบริษัทเจ้าของเรือ) ไม่ใช่ผู้ให้เช่าเรือ   

(Lessor of the Ship) แตเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิาร เนือ่งจากพเีอสแอลยงัคงมสีทิธคิรอบครองและควบคมุดแูลเรอืทัง้หมดตามกฎหมาย 

  การให้บริการเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter): Charterer จะชำระคา่ระวาง (Freight) ใหพ้เีอสแอลสำหรบัการ

รับขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังอีกท่าเรือปลายทางใดๆตามที่ตกลง ดังนั้น พีเอสแอลจึงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับเที่ยว

การเดนิเรอื (voyage costs) ซึง่รวมถงึคา่นำ้มนัเชือ้เพลงิ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม
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  เสน้ทางการเดนิเรอืของกองเรอืพเีอสแอลไมไ่ดก้ำหนดตายตวั ขึน้อยูก่บัความตอ้งการของ Charterers ทีผ่า่นมาพบวา่มี

การใหบ้รกิารทัง้ 2 ลกัษณะ คอื Time Charter และ Voyage Charter ในอตัราใกลเ้คยีงกนั โดยมรีะยะเวลาการเชา่ประมาณ 1-3 เดอืน 

จนในป ี2547 เมือ่ลกัษณะการใหบ้รกิารใชเ้รอืไดเ้ปลีย่นไป โดยเรอืเกอืบทกุลำไดใ้หบ้รกิารแบบเปน็ระยะเวลา (Time Charters) โดยใน

แตล่ะปตีัง้แตป่ ี2548 ถงึ 2549 สดัสว่นของ Voyage Charters ไดเ้พิม่ขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2547 อยา่งไรกต็ามในชว่งป ี2550 

ถึง 2553 สัดส่วนการให้บริการได้เปลี่ยนไปโดยประมาณร้อยละ 99 ของการให้บริการเป็นการให้บริการแบบระยะเวลา (Time 

Charters) และคงเหลอืการใหบ้รกิารแบบรายเทีย่ว (Voyage Charters) เพยีงรอ้ยละ 1 เทา่นัน้ ยกเวน้ในระหวา่งป ี2552 สดัสว่นของ 

Voyage Charters ไดเ้พิม่ขึน้มาอยูท่ีร่อ้ยละ 6 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2550, 2551 และแมแ้ตใ่นป ี2553 ทีร่อ้ยละ 1 อยา่งไรกต็าม ในป ี

2554 สัดส่วนการให้บริการเป็นรายเที่ยวกับการเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลาได้เปลี่ยนแปลงไปโดยการให้บริการเป็นรายเที่ยวได้เพิ่มขึ้น

เปน็รอ้ยละ 14 จากรอ้ยละ 0.5 ในป ี2553 ความสามารถในการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทีไ่มจ่ำกดัเสน้ทางและประเภทของสนิคา้ซึง่เปน็

สนิคา้พืน้ฐานทีจ่ำเปน็ ทำใหพ้เีอสแอลสามารถลดความเสีย่งจากผลกระทบอนัเกดิขึน้ในภมูภิาคใดๆ ประเภทสนิคา้และสภาพเศรษฐกจิ 

 1.2 อายุกองเรือ 

  กองเรอืพเีอสแอลมอีายเุฉลีย่ปจัจบุนัทีป่ระมาณ 14 ป ีซึง่นอ้ยกวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอายเุฉลีย่ของกองเรอืทัว่โลก 

  กราฟตอ่ไปนีเ้ปน็การวเิคราะหอ์ายขุองกองเรอืขนสง่สนิคา้ทัว่โลกและกองเรอืพเีอสแอล ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 

��



 ประเภทสินค้า จำนวนเที่ยวของการเดินเรือและร้อยละของจำนวนเที่ยวการเดินเรือรวม

 2552 2553 2554

 สินค้าการเกษตร 80  (24.25%)   50 (22.42%) 51  (24.76%) 
เหล็ก 41  (12.42%) 27 (12.11%) 28  (13.59%) 
ปุ๋ย  72 (21.82%) 32  (14.35%) 29  (14.08%) 
แร่ธาตุและสินแร่ 47  (14.24%) 33  (14.80%) 33  (16.02%) 
ผลิตภัณฑ์จากไม้และซุง 13 (3.94%) 16  (7.17%) 15  (7.28%) 
ถ่านหิน 20  (6.06%) 19  (8.52%) 10  (4.85%) 
อื่นๆ 57  (17.27%) 46  (20.63%) 40  (19.42%) 

รวมทั้งสิ้น	 330		 (100%)	 223		 (100%)	 206		 (100%)

 ลักษณะการให้บริการ จำนวนเท่ียวของการเดินเรือและร้อยละของจำนวนเท่ียวการเดินเรือรวม

 2552 2553 2554

  Voyage Charters 2 (6.36%) 1 (0.45%) 29 (14.08%) 
  Time Charters 309 (93.64%) 223 (99.55%) 177 (99.55%)

 1.3 การดำเนินธุรกิจ 

  รายไดข้องพเีอสแอลมกีารกระจายแหลง่ทีม่าของรายไดเ้ปน็อยา่งดดีงันี ้

  i. ประเภทของสินค้าที่ขนส่ง 

	  ii. การให้บริการแบบ Voyage Charters และ Time Charters 

  iii. พื้นที่ ในการให้บริการขนส่ง 
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  iv. เครือข่ายการตลาด และที่ตั้งของนายหน้ารายใหญ่ 

  จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพีเอสแอลมีเครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุมทั่วโลก โดยมีการติดต่อกันทางอินเตอร์เน็ต

ทำใหก้ารตดิตอ่ครอบคลมุเครอืขา่ยเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและลดตน้ทนุการดำเนนิงาน 

2. โครงสร้างอุตสาหกรรม 
 อตุสาหกรรมการเดนิเรอืทางทะเลสามารถจำแนกอยา่งกวา้งๆ ไดด้งันี ้

��



 2.1 ตลาดเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก (Small Handy Size Market) 

  ตลาดเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็กประกอบด้วยเรือเดินทะเลที่มีขนาด 10,000-30,000 เดทเวทตัน แม้ว่าในปัจจุบัน

อตุสาหกรรมการเดนิเรอืจะไดเ้ริม่รวมเอาเรอืขนาด 30,000-40,000 เดทเวทตนัมาไวใ้นประเภทนีด้ว้ย อปุสงคใ์นการใชบ้รกิารเรอืเดนิ

ทะเลในตลาดนี้ค่อนข้างหลากหลายอันเนื่องมาจากความสามารถในการขนส่งสินค้าได้หลายชนิด และท่าเรือจำนวนมากที่สามารถให้

บริการแก่เรือเดินทะเลขนาดนี้ได ้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้ความต้องการใช้บริการของเรือเดินทะเลขนาดเล็กมีความผันผวนน้อยกว่า

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการใชเ้รอืทีม่ขีนาดใหญก่วา่ 

  ในดา้นอปุทาน ผูใ้หบ้รกิารทัว่โลกทีม่เีรอืในกลุม่นีม้คีวามหลากหลาย เรอืในกลุม่นีม้ปีระมาณ 2,916 ลำ (ณ สิน้ป ี2554) 

โดยผูป้ระกอบการรายใหญท่ีส่ดุมเีรอืเพยีง 100 ลำ หรอืคดิเปน็ประมาณรอ้ยละ 4 ของสว่นแบง่ในตลาดของความสามารถในการขนสง่

คดิเปน็หนว่ยเดทเวทตนั ทีเ่หลอืสว่นใหญเ่ปน็ผูป้ระกอบการบรษิทัเอกชนมเีรอืเพยีงไมก่ีล่ำ 

  จากอดตีทีผ่า่นมาอตุสาหกรรมขนสง่ทางทะเลเปน็อตุสาหกรรมทีม่วีฏัจกัร โดยแตล่ะรอบของวฏัจกัรจะมชีว่งทีอ่ตัราคา่เชา่

ขนส่ง สินค้าลดต่ำลงประมาณสองป ี หลังจากนั้นจะมีการปรับตัวของอุปทานและอุปสงค์ก่อนที่อัตราค่าเช่าขนส่งสินค้าจะเริ่มปรับตัว 

สงูขึน้ ชว่งตกตำ่ครัง้ลา่สดุเริม่ตน้ในกลางป ี2540 อนัเนือ่งมาจากวกิฤตการณเ์อเชยี ทำใหค้วามตอ้งการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเล

น้อยลง และต่อมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ได้ค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก ทำให้มีความต้องการขนส่งสินค้าแห้ง  

เทกองมากขึน้ในป ี2543 และยงัคงปรบัเพิม่ขึน้จนถงึครึง่แรกของป ี2544 นอกจากนีร้าคารบัซือ้เศษเหลก็ทีส่งูขึน้กช็ว่ยทำใหเ้กดิการ

ขายเรือเก่าเพิ่มขึ้น ทำให้อุปทานในกองเรือกลุ่มนี้ลดลงและส่งผลต่ออัตราค่าระวางให้เพิ่มขึ้น หลังจากสิ้นป ี2544 ตลาดได้ปรับตัว  

ลดลงอกีครัง้ อนัเนือ่งมาจากปจัจยัหลายอยา่ง ตลาดการขนสง่ทางเรอืไดเ้ริม่มกีารปรบัตวัดขีึน้อยา่งทีไ่มเ่คยเกดิขึน้ ซึง่ตลาดไดป้รบัตวั

สงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่งมาจนถงึไตรมาสสาม/ไตรมาสสีข่องป ี2546-2547 และจนถงึครึง่ปแีรกของป ี2548 หลงัจากนัน้ตลาดกไ็ดเ้ผชญิ

กับการปรับตัวของอัตราค่าระวางอีกครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่าเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานของเรือ ประกอบกับ

การลดลงของการปลดระวางเรอืเกา่ ซึง่อยา่งไรกต็ามกเ็ปน็สิง่ทีส่วนทางกบัการคาดการณ ์ เนือ่งจากตลาดไดป้รบัตวัขึน้จากสิน้ไตรมาส

สองของป ี2549 และในระหวา่งป ี2550 ตลาดไดป้รบัตวัพุง่สงูขึน้และถงึจดุสงูสดุตามดชัน ีBaltic Dry Index (BDI) ทีข่ึน้ไปถงึ 11,039 

จดุ ณ วนัที ่13 พฤศจกิายน 2550 กอ่นทีจ่ะปรบัตวัตำ่ลง จนถงึสิน้เดอืนมกราคม 2551 ตลาดไดเ้ริม่ปรบัตวัสงูขึน้อกีครัง้จนแตะระดบั

สงูสดุที ่11,793 จดุ เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2551 หลงัจากนัน้ ตลาดกป็รบัตวัลดลงอยา่งตอ่เนือ่งจนถงึระดบั 663 จดุ เมือ่วนัที ่5 

ธนัวาคม 2551 และปดิทา้ยที ่774 จดุ ณ สิน้ป ี2551 

  ในชว่งป ี2554 ดชันคีา่ระวางเรอื (BDI - โปรดดคูำอธบิายดา้นลา่งในหวัขอ้ 2.3) ไดล้ดลงจาก 1,773 จดุ ตอนตน้ป ีโดย

ลงมาถงึระดบั 1,738 จดุ ณ สิน้ป ี2554 โดยมกีารเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย สบืเนือ่งมาจากการเพิม่ขึน้ของอปุทานคอืเรอืตอ่ใหมข่องกอง

เรอืโลกทดแทนเรอืทีป่ลดระวางในป ี2554 ซึง่อปุทานคอืเรอืตอ่ใหมน่ีถ้กูคาดการณว์า่จะยงัคงเขา้มาสูก่องเรอืโลกอยา่งตอ่เนือ่งในชว่ง 

1-2 ปขีา้งหนา้นี ้ซึง่อาจจะนำไปสูบ่ทสรปุทีว่า่ดชัน ีBDI อาจจะปรบัตวัลดลงตอ่ไปในป ี2555 และจะยงัคงอยูใ่นระดบัตำ่เชน่นีอ้ยา่งนอ้ย

ในป ี2555 และ ป ี2556  

 2.2 ภาพรวมของอุปสงค์และอุปทาน 
  แม้ว่าสภาพและอายุของกองเรือบริษัทฯ จะมีผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายก็ตาม แต่จากตารางดังต่อไปนี ้ แสดงให้เห็นถึง

ปจัจยัภายนอกอนัหลากหลายซึง่ครอบงำอปุสงคแ์ละอปุทานทีเ่ปน็สว่นผลกัดนัในอตุสาหกรรมการขนสง่และเปน็ตวัสรา้งวงจรของธรุกจิ 
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 2.3 ดัชนีตลาดการขนส่งทางเรือ 
  ดชันคีา่ระวางเรอื (BDI) เปน็ดชันสีำคญัทีแ่สดงอตัราคา่ขนสง่สนิคา้แหง้เทกอง คำนวณโดย Baltic Exchange ตัง้อยูท่ีก่รงุ

ลอนดอน คำอธบิายชองดชันคีา่ระวางเรอื BDI และวธิกีารคำนวณ มดีงัตอ่ไปนี ้

ดัชนีค่าระวางเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง (Baltic Dry Index “BDI”) 

 ดชันคีา่ระวางเรอื (Baltic Dry Index “BDI”) เปน็ดชันทีีใ่ชต้อ่เนือ่งมาจากดชันคีา่ระวางเรอืตวัเดมิ Baltic Freight Index “BFI” 

และไดถ้กูนำมาใชค้รัง้แรกเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2542 ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2552 ดชันดีงักลา่ว เปน็ดชันรีวมคา่เฉลีย่ของ

อัตราค่าเช่าเรือต่อวัน (Time Charter rates “TC”) ของเรือขนาดเคปไซส์, เรือขนาดปานาแมกซ์, เรือขนาดซุปราแมกซ์, เรือขนาด  

แฮนดีไ้ซส ์ในเสน้ทางขนสง่สนิคา้เสน้ทางหลกัตา่งๆ 

 ดชันคีา่ระวางเรอื (BDI) คำนวณไดจ้ากสตูร ดงัตอ่ไปนี ้

  (อัตราค่าเช่าเรือต่อวันของเรือขนาดเคปไซส ์+ อัตราค่าเช่าเรือต่อวันของเรือขนาดปานาแมกซ ์+ อัตราค่าเช่าเรือต่อวัน 

ของเรอืขนาดซปุราแมกซ ์+ อตัราคา่เชา่เรอืตอ่วนัของเรอืขนาดแฮนดีไ้ซส)์ / 4) x 0.113473601 

 ตัวเลขที่นำมาคูณนั้น นำมาใช้ครั้งแรกเมื่อดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ได้ถูกใช้แทนดัชนีค่าระวางเรือตัวเดิม (BFI) และได้มีการ

เปลีย่นแปลงตวัเลขดงักลา่วในปตีอ่ๆมา ตามการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงของดชันชีีว้ดัตา่งๆทีเ่ปน็สว่นประกอบและวธิกีารคำนวณ 

ดัชนีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) 

 ดชันคีา่ระวางเรอืขนาดซปุราแมกซ ์คำนวณโดยใชป้ระเภทของเรอื ดงัตอ่ไปนี ้

 ประเภทเรอื มาตรฐาน “เทส 52” ทีม่อีปุกรณต์กัสนิคา้ (grabs) ในตวั มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

  » เรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองทีม่รีะวางชัน้เดยีว ขนาดระวางบรรทกุ 52,454 เดทเวทตนั ทีอ่ตัรากนินำ้ลกึ 12.02 เมตร 

  » ความยาว 189.99 เมตร ความกวา้ง 32.26 เมตร 5 ฝาระวาง มพีืน้ที ่67,756 ลกูบาศกเ์มตรสำหรบับรรทกุสนิคา้ 

  » ความเรว็ขณะบรรทกุสนิคา้เตม็ลำ 14 ไมลท์ะเล ความเรว็ขณะเรอืเปลา่ 14.5 ไมลท์ะเล อตัราการสิน้เปลอืงนำ้มนัเชือ้

เพลงิในขณะทีเ่รอืวิง่กลางทะเล 30 เมตตรกิตนัตอ่วนั 

  » มเีครนยกสนิคา้ 4 ตวั ซึง่แตล่ะตวัสามารถยกนำ้หนกัสนิคา้พรอ้มอปุกรณต์กัสนิคา้ขนาด 12 ลกูบาศกเ์มตรได ้30 

เมตตรกิตนั  

  » มอีายกุารใชง้านมากสดุ ไมเ่กนิ 10 ป ี

��



การกำหนดเส้นทางขนส่งสินค้า 

เสน้ทางที	่1ก: มีการส่งมอบเรือให้ผู้เช่าภายในเขตพื้นที่ระหว่างเมืองท่า Antwerp/Skaw สำหรับการเช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา

หนึง่เทีย่วเรอื ระยะเวลาประมาณ 60-65 วนั โดยมกีารสง่มอบเรอืคนืใหเ้จา้ของเรอืภายในเขตพืน้ทีร่ะหวา่งประเทศ

สงิคโปร ์และญีปุ่น่รวมถงึประเทศจนี นำ้หนกัในการคำนวณอยูท่ีร่อ้ยละ 12.5 

เสน้ทางที	่1ข: มีการส่งมอบเรือให้ผู้เช่าขณะที่แล่นผ่าน Canakkale สำหรับการเช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลาหนึ่งเที่ยวเรือ ระยะ

เวลาประมาณ 50-55 วนั โดยมกีารสง่มอบเรอืคนืใหเ้จา้ของเรอืภายในเขตพืน้ทีร่ะหวา่งประเทศสงิคโปร ์ญีปุ่น่รวมถงึ

ประเทศจนี นำ้หนกัในการคำนวณอยูท่ีร่อ้ยละ 12.5 

เสน้ทางที	่2:		 มกีารสง่มอบเรอืใหผู้เ้ชา่ภายในเขตพืน้ทีร่ะหวา่งประเทศเกาหลใีตแ้ละญีปุ่น่ สำหรบัการเชา่เหมาลำแบบเปน็ระยะเวลา

หนึง่เทีย่วเรอืทีม่เีสน้ทางผา่นประเทศออสเตรเลยีหรอืขา้มมหาสมทุรแปซฟิคิ ระยะเวลาประมาณ 35-40 วนั โดยมี

การส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื้นที่ระหว่างประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น น้ำหนักในการคำนวณอยู่ที ่  

รอ้ยละ 25 

เสน้ทางที	่3:	 มกีารสง่มอบเรอืใหผู้เ้ชา่ภายในเขตพืน้ทีร่ะหวา่งประเทศเกาหลใีตแ้ละญีปุ่น่ สำหรบัการเชา่เหมาลำแบบเปน็ระยะเวลา

หนึ่งเที่ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 60-65 วัน โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื้นที่ระหว่าง 

Gibraltar/Skaw นำ้หนกัในการคำนวณอยูท่ีร่อ้ยละ 25 

เสน้ทางที	่4ก: มีการส่งมอบเรือให้ผู้เช่าภายในชายฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเม็กซิโก (US Gulf) สำหรับการเช่า  

เหมาลำแบบเปน็ระยะเวลาหนึง่เทีย่วเรอื ระยะเวลาประมาณ 30 วนั โดยมกีารสง่มอบเรอืคนืใหเ้จา้ของเรอืภายในเขต

พืน้ทีร่ะหวา่ง Skaw/Passero นำ้หนกัในการคำนวณอยูท่ีร่อ้ยละ 12.5 

เสน้ทางที	่4ข: มกีารสง่มอบเรอืใหผู้เ้ชา่ภายในเขตพืน้ทีร่ะหวา่ง Skaw/Passero สำหรบัการเชา่เหมาลำแบบเปน็ระยะเวลาหนึง่เทีย่ว

เรอื ระยะเวลาประมาณ 30 วนั โดยมกีารสง่มอบเรอืคนืใหเ้จา้ของเรอืภายในชายฝัง่ของประเทศสหรฐัอเมรกิาบรเิวณ

อา่วเมก็ซโิก (US Gulf) นำ้หนกัในการคำนวณอยูท่ีร่อ้ยละ 12.5 

เสน้ทางที	่5:	 มกีารสง่มอบเรอืใหผู้เ้ชา่ภายในเขตพืน้ทีร่ะหวา่ง Dakar/Douala สำหรบัการเชา่เหมาลำแบบเปน็ระยะเวลาหนึง่เทีย่ว

เรอื ทีม่เีสน้ทางผา่นชายฝัง่ตะวนัออกของทวปีอเมรกิาใต ้ระยะเวลาประมาณ 60-65 วนั โดยมกีารสง่มอบเรอืคนืให้

เจ้าของเรือภายในเขตพื้นที่ระหว่างประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่น (เส้นทางที ่5 ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการคำนวณดัชน ี    

คา่ระวางเรอืขนาดซปุราแมกซ ์(BSI) หรอืคา่เฉลีย่ของอตัราคา่เชา่เรอื (TC)) 

เสน้ทางที	่9:	 มกีารสง่มอบเรอืใหผู้เ้ชา่ภายในเขตพืน้ทีร่ะหวา่ง Dakar/Douala สำหรบัการเชา่เหมาลำแบบเปน็ระยะเวลาหนึง่เทีย่ว

เรอื ทีม่เีสน้ทางชายฝัง่ตะวนัออกของทวปีอเมรกิาใต ้ ระยะเวลาประมาณ 45 วนั โดยมกีารสง่มอบเรอืคนืใหเ้จา้ของ

เรือภายในเขตพื้นที่ระหว่าง Skaw/Passero (เส้นทางที ่9 ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการคำนวณดัชนีค่าระวางเรือขนาด    

ซปุปราแมกซ ์(BSI) หรอืคา่เฉลีย่ของอตัราคา่เชา่เรอื (TC)) 

ทกุเสน้ทางทัง้หมดขา้งตน้	อยูบ่นสมมตฐิานวา่	มกีารจา่ยคา่นายหนา้รวมทัง้หมด	รอ้ยละ	5	ของเงนิคา่เชา่เรอืทัง้หมด	และ	มกีารตกลง

เชา่เรอืกนั	ภายใน	5-10	วนั	กอ่นทีเ่รอืจะวา่งหลงัจากขนถา่ยสนิคา้ของเทีย่วทีแ่ลว้เสรจ็สิน้ลง	

ดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนดี้ ไซส์ (BHSI) 

ดชันคีา่ระวางเรอืขนาดแฮนดีไ้ซส ์คำนวณโดยใชป้ระเภทของเรอื มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 » เรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองประเภททีม่รีะวางชัน้เดยีว ขนาดระวางบรรทกุ 28,000 เดทเวทตนั ทีอ่ตัรากนินำ้ลกึ 9.78 เมตร 

 » ความยาว 169 เมตร ความกวา้ง 27 เมตร 5 ระวาง 5 ฝาระวาง มพีืน้ทีส่ำหรบับรรทกุสนิคา้ 37,523 ลกูบาศกเ์มตร  

 » ความเรว็โดยเฉลีย่ 14 ไมลท์ะเล ทีอ่ตัราการสิน้เปลอืงนำ้มนัเชือ้เพลงิในขณะทีเ่รอืวิง่กลางทะเล 22 เมตตรกิตนัตอ่วนั 

 » มเีครนยกสนิคา้ 4 ตวั ซึง่แตล่ะตวัสามารถยกนำ้หนกัสนิคา้ได ้30 เมตตรกิตนั  

 » มอีายกุารใชง้านมากสดุ ไมเ่กนิ 15 ป ี
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การกำหนดเส้นทางขนส่งสินค้า 

เสน้ทางที	่1:	 มกีารสง่มอบเรอืใหผู้เ้ชา่ภายในเขตพืน้ทีร่ะหวา่ง Skaw/Passero สำหรบัการเชา่เหมาลำแบบเปน็ระยะเวลาหนึง่เทีย่ว

เรอื ระยะเวลาประมาณ 35-45 วนั โดยมกีารสง่มอบเรอืคนืใหเ้จา้ของเรอืภายในเขตพืน้ทีร่ะหวา่ง Recalada/Rio de 

Janeiro นำ้หนกัในการคำนวณอยูท่ีร่อ้ยละ 12.5 

เสน้ทางที	่2:	 มกีารสง่มอบเรอืใหผู้เ้ชา่ภายในเขตพืน้ทีร่ะหวา่ง Skaw/Passero สำหรบัการเชา่เหมาลำแบบเปน็ระยะเวลาหนึง่เทีย่ว

เรือ ระยะเวลาประมาณ 35-45 วัน โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื้นที่ระหว่าง Boston/

Galveston นำ้หนกัในการคำนวณอยูท่ีร่อ้ยละ 12.5 

เสน้ทางที	่3:	 มีการส่งมอบเรือให้ผู้เช่าภายในเขตพื้นที่ระหว่าง Recalada/Rio de Janeiro สำหรับการเช่าเหมาลำแบบเป็นระยะ

เวลาหนึ่งเที่ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35-45 วัน โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื้นที่ระหว่าง 

Skaw/Passero นำ้หนกัในการคำนวณอยูท่ีร่อ้ยละ 12.5 

เสน้ทางที	่4:	 มีการส่งมอบเรือให้ผู้เช่าภายในเขตชายฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเม็กซิโก (US Gulf) สำหรับการ    

เชา่เหมาลำแบบเปน็ระยะเวลาหนึง่เทีย่วเรอื ระยะเวลาประมาณ 35-45 วนั ทีม่เีสน้ทางผา่นทางชายฝัง่ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเม็กซิโก (US Gulf) หรือชายฝั่งทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต ้ โดยมีการส่งมอบเรือ

คนืใหเ้จา้ของเรอืภายในเขตพืน้ทีร่ะหวา่ง Skaw/Passero นำ้หนกัในการคำนวณอยูท่ีร่อ้ยละ 12.5 

เสน้ทางที	่5:	 มกีารสง่มอบเรอืใหผู้เ้ชา่ภายในเขตพืน้ทีเ่อเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ สำหรบัการเชา่เหมาลำแบบเปน็ระยะเวลาหนึง่เทีย่ว

เรือที่มีเส้นทางผ่านประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลาประมาณ 25-30 วัน โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือ  

ภายในเขตพืน้ทีร่ะหวา่งประเทศสงิคโปรแ์ละญีปุ่น่รวมถงึประเทศจนี นำ้หนกัในการคำนวณอยูท่ีร่อ้ยละ 25 

เสน้ทางที	่6:	 มกีารสง่มอบเรอืใหผู้เ้ชา่ภายในเขตพืน้ทีร่ะหวา่งประเทศเกาหลใีตแ้ละญีปุ่น่ สำหรบัการเชา่เหมาลำแบบเปน็ระยะเวลา

หนึ่งเที่ยวเรือที่มีเส้นทางผ่านแปซิฟิคเหนือ ระยะเวลาประมาณ 40-45 วัน โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือ

ภายในเขตพืน้ทีร่ะหวา่งประเทศสงิคโปรแ์ละญีปุ่น่รวมถงึประเทศจนี นำ้หนกัในการคำนวณอยูท่ีร่อ้ยละ 25 

ทกุเสน้ทางทัง้หมดขา้งตน้อยูบ่นสมมตฐิานวา่	 มกีารจา่ยคา่นายหนา้รวมทัง้หมดรอ้ยละ	5	 ของเงนิคา่เชา่เรอืทัง้หมด	 และ	 มกีารตกลง

เชา่เรอืกนั	ภายใน	5-10	วนั	กอ่นทีเ่รอืจะวา่งหลงัจากขนถา่ยสนิคา้ของเทีย่วทีแ่ลว้เสรจ็สิน้ลง	

 ทัง้นี ้กราฟดา้นลา่งเปน็การแสดงถงึความเปลีย่นแปลงของดชันคีา่ระวางเรอื BDI ตัง้แตป่ ี2528 จนถงึสิน้ปทีีผ่า่นมา (2554) 

��



 2.4 กฎหมายพาณิชยนาวีและกฏระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจการเดินเรือ 
  กฎหมายพาณิชยนาวีและกฎระเบียบที่ใช้ควบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศเป็นกฎระเบียบที่มีความซับซ้อนและ

เขม้งวด แตเ่นือ่งจากการทีพ่เีอสแอลไดป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบดงักลา่วอยา่งเขม้งวดควบคูก่บัการบำรงุรกัษาเรอืทีด่เียีย่ม ทำใหก้ารเพิม่

ความเขม้งวดของกฎระเบยีบตา่งๆ กลบัชว่ยใหก้องเรอืของพเีอสแอลมคีวามแขง็แกรง่มากขึน้ ตวัอยา่งเชน่ เรอืของบรษิทัฯ บอ่ยครัง้

จะเขา้นา่นนำ้ของออสเตรเลยี สหรฐัอเมรกิา แคนาดา และสหภาพยโุรป ทีซ่ึง่เจา้หนา้ทีข่องรฐัมคีวามเขม้งวด ซึง่หากเปน็ผูป้ระกอบ

การรายอื่นที่บริหารหรือ มีเรืออายุเช่นเดียวกับเรือของบริษัทฯ ก็อาจเลือกที่จะไม่นำเรืออายุมากเข้าน่านน้ำของประเทศดังกล่าว 

เนือ่งจากมคีวามเสีย่งตอ่การถกูกกัเรอืซึง่กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยทีส่งูมาก ในการตอ้งซอ่มแซมเรอืทีไ่มไ่ดเ้ปน็ไปตามระยะซอ่มทำตามปกต ิ

  กฎหมายและกฎระเบยีบทีส่ำคญัทีใ่ชค้วบคมุในธรุกจิการเดนิเรอืระหวา่งประเทศมดีงัตอ่ไปนี ้

  1. รัฐเจ้าของธงชาติ (Flag State) 

   เรือแต่ละลำจะต้องมีการจดทะเบียนภายใต้รัฐเจ้าของธงชาติซึ่งเป็นประเทศที่เรือได้จดทะเบียนขึ้นสัญชาติและเป็น

ประเทศที่มีอำนาจทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเรือนั้นการจดทะเบียนเรือจะมีการออกใบทะเบียนเรือซึ่งเป็น

เอกสารสำคัญ ที่เรือแต่ละลำต้องมีเพื่อให้เรือนั้นสามารถทำการเดินเรือในน่านน้ำระหว่างประเทศรวมถึงการเข้าเทียบ

ทา่เรอืตา่งๆทัว่โลกได ้ โดยทัว่ไปทะเบยีนเรอืดงักลา่วนีจ้ะประกอบไปดว้ย รายละเอยีดเกีย่วกบัตวัเรอื ธงประจำเรอื และ

เจา้ของเรอื 

  2. องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) 

   องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (The International Maritime Organization, IMO) เป็นองค์การหรือทบวงการ

ชำนาญพิเศษองค์การหนึ่งที่อยู่ภายใต้สหประชาชาต ิ (UnitedNation-UN) ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์การของความร่วมมือ

ระหว่างประเทศสมาชิก ในการกำหนดมาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวปฏิบัต ิ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ  

สิง่แวดลอ้ม อนสุญัญาหลายฉบบัซึง่ออกโดย IMO เชน่ อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเรือ่งนำ้หนกับรรทกุ (the Load 

Line Convention) อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแหง่ชวีติในทะเล (the SOLAS Convention; Safety of 

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

Ships) เหล่านี้ได้ช่วยสร้างมาตรฐานของกฎระเบียบ ข้อบังคับในการเดินเรือ และการออกใบรับรองต่างๆให้กับเรือ 

อนุสัญญาหลายฉบับของ IMO ยังคงถูกนำกลับมาทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้ทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้รฐัเจา้ของธงชาต ิ(Flag States) ยงัเปน็สมาชกิของ IMO ซึง่ไดล้งนามยอมรบักฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัเหลา่นี ้

ทัง้นี ้ ขอ้บงัคบัของอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการปอ้งกนัมลพษิจากเรอื (MARPOL) ไดม้กีารเปลีย่นแปลงในสาระ

สำคญัเรือ่งการลดมลภาวะทางอากาศซึง่จะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ทำใหเ้รอืตอ่ใหมห่ลงัจากวนัดงักลา่ว

จะตอ้งมดีชันชีีว้ดัประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน (EEDI) ในระหวา่งการสรา้ง โดย IMO ไดจ้ำกดัคา่ EEDI ไมใ่หม้ปีรมิาณ  

เกนิกวา่ทีก่ำหนด อกีทัง้ IMO ยงัไดอ้อกคูม่อืแนวทางการปรบัปรงุคา่ EEDI ในปตีอ่ๆไปดว้ย ทัง้นี ้เรอืทกุลำถกูกำหนดให้

ตอ้งมแีผนการบรหิารพลงังานบนเรอือยา่งมปีระสทิธภิาพ (SMEEP) ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2556 เปน็ตน้ไป 

  3. สมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Societies) 

   กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลได้มีการกำหนดให้มีการจัดชั้นเรือ โดยเรือแต่ละลำจะต้องมีการจดทะเบียนหรือมีการ

จัดชั้นเรือ โดยหน่วยงานที่มีประสบการณ ์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับซึ่งเรียกกันว่าสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification 

Societies) โดยสมาคมจดัชัน้เรอืระหวา่งประเทศ (The International of Classification Societies, IACS) ไดก้อ่ตัง้ขึน้เมือ่ 

ค.ศ. 1968 ซึง่มสีมาคม  จดัชัน้เรอืตา่งๆ เขา้รว่มเปน็สมาชกิ โดยสมาคมจดัชัน้เรอืจะตรวจสอบในเรือ่งมาตรฐานในการ

ก่อสร้างเรือ และการบำรุงรักษาตัวเรือ และยังได้รับมอบอำนาจจากรัฐเจ้าของธงให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของ IMO 

  4. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea Act)  

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

กรงุบรลัเซลส์ภายหลงัจากทีม่กีารประชมุเกีย่วกบัการขนสง่ทางเรอืหลายครัง้ ระหวา่งกลุม่ประเทศยโุรปทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ขนส่งทางเรือ และต่อมากฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้ก็ได้มีขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน โดยกฎหมายนี้ได้

ครอบคลมุการขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ และไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิหลายครัง้ตัง้แตน่ัน้เปน็ตน้มา โดยการแกไ้ข

เพิม่เตมิครัง้ลา่สดุเกดิขึน้เมือ่ป ี2535 

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

��



  5. ประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ  
   (International Safety Management Code: ISM Code)  

   ประมวลขอ้บงัคบันีม้ขีึน้เพือ่ความปลอดภยัในการดำเนนิงานของเรอืเดนิทะเลและการปอ้งกนัมลพษิทางทะเล โดยได้

มีผลบังคับใช ้ ตั้งแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2541 ISM Code ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความ

ปลอดภยัแหง่ชวีติในทะเล (SOLAS) ของ IMO นีไ้ดใ้ชบ้งัคบักบัเรอืเดนิทะเลในนา่นนำ้ระหวา่งประเทศ เพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม

กฎระเบยีบของ ISM Code จงึไดม้กีารออกใบประกาศนยีบตัรใน 2 ระดบั คอื: ระดบัของผูบ้รหิารเรอื (ภายใตค้ำนยิามวา่ 

“บรษิทัฯ” ในประมวลนี)้ ซึง่จะตอ้งมใีบ รบัรองแสดงถงึการปฏบิตัติามประมวลกฎหมายนี ้(Document of Compliance: 

DOC) และสำหรบัเรอืทกุลำ ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองการบรหิารความปลอดภยั (Safety Management Certificate: SMC) 

เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เพียงแต่เรือเท่านั้นที่จะต้องได้รับการตรวจรับรองแต่ยังรวมถึงบริษัทผู้บริหารเรือเช่นกันที่จะต้องได้รับ

การตรวจรบัรองดงักลา่ว 

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

   ประมวลขอ้บงัคบันีไ้ดถ้กูพฒันามาจาก IMO หลงัเกดิเหตกุารณก์ารกอ่การรา้ยในกรงุนวิยอรค์ เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 

(9/11) ISPS Code มผีลบงัคบัใชใ้นเดอืนกรกฎาคม 2547 โดยเปน็ประมวลกฎหมายทีไ่ดก้ำหนดมาตรการการรกัษาความ

ปลอดภยัตา่งๆ ทีต่อ้งปฏบิตัติามเพือ่เพิม่ระดบัความปลอดภยัของเรอืและทา่เรอืใหม้รีะบบการปอ้งกนัตนเองจากการกอ่การ

รา้ยตา่งๆ ใหด้มีากขึน้ 

  7. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization (ILO)) 

   องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization (ILO)) ไดร้บัรองอนสุญัญาแรงงานทางทะเล 

ค.ศ.2006 (Maritime Labour Convention (MLC 2006)) อนสุญัญา MLC 2006 จะมผีลบงัคบัใชห้ลงัจากไดร้บัสตัยาบนั

จาก 30 ประเทศ ซึง่มกีองกำลงัเรอือยา่งนอ้ย รอ้ยละ 33 ของกองกำลงัเรอืโลก ซึง่ ณ สถานการณป์จัจบุนั อนสุญัญาดงั

กลา่วคาดวา่จะมผีลบงัคบัใชใ้นตน้ป ี2556 

   ภาคผนวคของอนสุญัญาวา่ดว้ยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (MLC 2006) นีป้ระกอบดว้ย เอกสารหลกั 2 สว่น คอื 

ใบรับรองด้านแรงงานในกิจการทางทะเล (a maritime labour certificate) และ ใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานใน

กจิการทางทะเล  (a declaration of maritime labour compliance) เอกสารเหลา่นีจ้ะออกใหโ้ดยรฐัเจา้ของธงทีเ่รอืนัน้ชกั

ธงอยู ่ เมือ่รฐัเจา้ของธง (หรอืหนว่ยงานอืน่ซึง่ไดร้บัการยอมรบัจากรฐัเจา้ของธง อนญุาตใหส้ามารถทำการตรวจสอบได)้ 

ไดต้รวจสอบวา่การใชแ้รงงานบนเรอืไดป้ฏบิตัติามกฏหมายของประเทศนัน้ๆ รวมทัง้ขอ้บงัคบัของอนสุญัญาตา่งๆ 

   อนสุญัญา MLC 2006 ไดก้ำหนดหวัขอ้การทำงานบนเรอื ไวด้งัตอ่ไปนี ้: 

   หวัขอ้ที ่1  ขอ้กำหนดขัน้ตำ่ในการทำงานบนเรอืของคนประจำเรอื  

   หวัขอ้ที ่2 สภาพการจา้งงาน 

   หวัขอ้ที ่3 ทีพ่กัอาศยั สิง่สนัทนาการ อาหาร และ การจดัหาอาหาร 

   หวัขอ้ที ่4  การคุม้ครองสขุภาพ การรกัษาพยาบาล สวสัดกิาร และการคุม้ครองดา้นประกนัสงัคม 

   หวัขอ้ที ่5 การปฏบิตัติามและการบงัคบัใช ้

  8. องค์การอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Organization (IHO)) 

   เรือจะต้องได้รับการรับรองเกี่ยวกับการยกเว้นหรือการควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Exemption / Control 

Certificate) ในอดตีเรอืจะตอ้งไดร้บัการตรวจเพือ่ใหม้ใีบรบัรองการกำจดัหนหูรอืใบรบัรองวา่ไดร้บัการยกเวน้จากการตอ้ง

กำจดัหน ู(derat / exemption certificate) ซึง่เปน็การปอ้งกนัการแพรก่ระจายของโรคระบาดในเบีอ้งตน้อนัเกดิจากหนทูี่

อยู่บนเรือเป็นพาหะ ทั้งนี ้ กฎข้อบังคับเพื่อการอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 (International Health Regulation 

(IHR) 2005) ไดบ้งัคบัใชใ้บรบัรองควบคมุสขุาภบิาล (Ship Sanitation Certificate) แทนทีก่ารออกใบรบัรองเกีย่วกบัการ

กำจดัหนดูงักลา่ว ซึง่กฎขอ้บงัคบัการอนามยัระหวา่งประเทศ (IHR) นีเ้กีย่วขอ้งกบัการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้โรค

ซึง่มทีัง้ โรคตดิตอ่ทัง้จากการตดิเชือ้และการปนเปือ้น ทัง้นี ้ มคีวามเปน็ไปไดอ้ยา่งมากทีโ่รคตดิตอ่หรอืการตดิเชือ้อาจจะ

แพรก่ระจายมาจากเรอื ดงันัน้ กฎขอ้บงัคบัการอนามยัระหวา่งประเทศ (IHR) จงึกำหนดใหเ้รอืเดนิทะเลระหวา่งประเทศจะ

ตอ้งไดร้บัใบรบัรอง ดงัตอ่ไปนี ้ 

��



   ใบรบัรองวา่ไดร้บัการยกเวน้จากการตอ้งถกูควบคมุสขุาภบิาล (Ship Sanitation Control Exemption Certificates) 

จะออกใหเ้มือ่หนว่ยงานสาธารณสขุไดต้รวจเรอืและไมพ่บหลกัฐานของการตดิเชือ้ หรอืการปนเปือ้น แหลง่สะสมหรอืทอ่

ระบายของเสยีตดิเชือ้ หรอืไมพ่บเชือ้แบคทเีรยี สารเคม ีและภยัอืน่ๆ ทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สขุภาพมนษุย ์หรอืไมพ่บสญัญาณ

ของการไมม่สีขุาภบิาล    ทีเ่พยีงพอ หรอื 

   ใบรบัรองวา่ไดม้กีารควบคมุสขุาภบิาล (Ship Sanitation Control Certificates) จะออกใหเ้มือ่หนว่ยงานสาธารณสขุ

พอใจกบัการใชม้าตรการทีจ่ำเปน็และมปีระสทิธภิาพในการกำจดัและควบคมุการตดิเชือ้ การปนเปือ้น และแหลง่สะสมหรอื

เพาะเชือ้ทีเ่กดิขึน้บนเรอื 

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

 ships (AFS)) 

   อนุสัญญา IMO ฉบับใหม ่ ได้กำหนดข้อห้ามในการใช้สีป้องกันการจับเกาะของเพรียงเรือที่มีสารที่เป็นอันตรายต่อ  

สิ่งมีชีวิตและได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการใช้สารอันตรายอื่นๆในระบบกันเพรียงที่อาจมีการนำมาใช้ในอนาคต 

เรอืจะตอ้งไดร้บัใบรบัรองเพือ่แสดงใหเ้หน็วา่ไดป้ฏบิตัติามอนสุญัญา AFS ดงักลา่ว  

  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 การ

ออกประกาศนยีบตัร และการเขา้เวรยามของนายประจำเรอืและลกูเรอื ไดถ้กูกำหนดขึน้เองโดยรฐับาลของแตล่ะประเทศ 

ซึง่ไมไ่ดม้กีารอา้งองิถงึวธิกีารปฏบิตัขิองประเทศอืน่ๆ เปน็ผลใหเ้กดิความแตกตา่งและความหลากหลายของมาตรฐานและ

ขั้นตอนการปฏิบัติของประเทศต่างๆในอุตสาหกรรมการเดินเรืออย่างมาก ทั้งๆที่ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นสากล

ทีส่ดุกต็าม ดงันัน้ อนสุญัญาดงักลา่ว จงึไดก้ำหนดมาตรฐานขัน้ตำ่ทีเ่กีย่วกบัการฝกึอบรม การออกประกาศนยีบตัร การ

เขา้เวรยามของคนประจำเรอื ซึง่ทกุประเทศจะตอ้งมมีาตรฐานอยา่งนอ้ยหรอืมากกวา่มาตรฐานของอนสุญัญาดงักลา่ว ใน

ป ีค.ศ. 1995 ไดม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขครัง้ใหญ ่เพือ่ใหม้มีาตรฐานทีเ่ขม้งวดมากขึน้ 

   ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการแก้ไขอนุสัญญา STCW ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมทางการฑูต ที่กรุงมะนิลา   

ในเดอืนมถินุายน 2553 ทีผ่า่นมา เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจมาตรฐานโลกไดถ้กูนำมาใชฝ้กึอบรมและรบัรองคนประจำเรอืวา่

ควบคุมเรือ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่กำลังมาถึงในเวลาอันใกล้นี ้ การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า “The Manila 

amendments to the STCW Convention and Code” ซึง่กำหนดใหม้ผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 มกราคม 2555 อยูใ่นขัน้ตอน

การรบัรองซึง่มจีดุมุง่หมายเพือ่การพฒันาและปรบัปรงุหลงัจากไดร้บัรองครัง้แรกในป ี ค.ศ. 1978 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิใน 

ป ี ค.ศ. 1995 และเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในบรรดาการแก้ไขที่นำมาใช้ก็จะมีหัวข้อของการ

เปลีย่นแปลงทีส่ำคญัในบทของอนสุญัญาแตล่ะภาคสว่นของอนสุญัญาทีว่า่นีด้ว้ยเชน่กนั 

  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 ในการสร้างสมดุลเรือภายหลังจากที่ได้ขนถ่ายสินค้า

ออกจากเรอื แตน่ำ้ถว่งเรอืนีจ้ะมสีิง่มชีวีติสายพนัธุต์า่งๆปะปนอยู ่ ดงันัน้ เมือ่นำ้ถว่งเรอืจากสถานทีห่นึง่ถกูปลอ่ยออกไป

อีกสถานที่หนึ่งเมื่อมีการขนสินค้าขึ้นเรือ ทำให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในน้ำเหล่านั้นไปทำลายระบบ

นิเวศน์ชีวภาพของอีกสถานที่หนึ่ง การขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศ ในรอบ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาทำให้เกิดผล

กระทบดงักลา่วมากขึน้ โดยในหลายพืน้ที ่ทัว่โลกไดก้ำลงัเกดิผลกระทบอยา่งรนุแรง มขีอ้มลูจำนวนมากไดแ้สดงใหเ้หน็วา่

อตัราการทำลายทีม่ตีอ่ระบบชวีภาพนัน้ไดเ้พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งในระดบัทีน่า่เปน็หว่ง โดยบางพืน้ทีไ่ดเ้พิม่ขึน้เปน็ทวคีณู ใน

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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ขณะทีพ่ืน้ทีใ่หม่ๆ ซึง่ไดร้บัผลกระทบนีเ้กดิขึน้ตลอดเวลา ปจัจบุนักฎขอ้บงัคบันีก้ำหนดใหเ้รอืจะตอ้งเปลีย่นถา่ยนำ้ถว่งเรอื 

(Ballast Water) ในบรเิวณทีเ่ปน็ทะเลเปดิ กอ่นทีจ่ะเขา้ทา่เรอืตา่งๆ นอกจากนีย้งัมกีฎขอ้บงัคบัใหมไ่ดก้ำหนดใหเ้รอืตอ้งมี

การบำบดันำ้ถว่งเรอืทีม่อียูใ่นถงัตา่งๆบนเรอื ดว้ยการใชร้ะบบการบำบดันำ้ถว่งเรอืทีไ่ดผ้า่นการรบัรองแลว้ โดยจะตอ้งตดิ

ตั้งระบบนี้บนเรือทุกลำ กฎข้อบังคับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในป ี2556 ดังนั้น เรือที่มีการวางกระดูกงูเรือหลังวันที ่1 

มกราคม 2555 จะตอ้งปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบันีเ้มือ่มผีลบงัคบัใช ้ สว่นเรอืทีม่กีารวางกระดกูงเูรอืกอ่นวนัที ่1 มกราคม 

2555 จะตอ้งปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบันีภ้ายในป ี2560 

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

 (CLC 2001)) 

   อนสุญัญา CLC ไดถ้กูจดัทำขึน้ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากมลพษินำ้มนัซึง่เรอืใชเ้ปน็เชือ้เพลงิ จะได้

รบัการชดใชค้า่เสยีหายอยา่งเพยีงพอ มปีระสทิธภิาพ และดว้ยความรวดเรว็ อนสุญัญา CLC นีใ้ชบ้งัคบัสำหรบัความเสยี

หายของมลพษินำ้มนัทีเ่กดิขึน้ภายในอาณาเขตประเทศของภาคสีมาชกิ รวมถงึในทะเลอาณาเขตและทะเลในเขตเศรษฐกจิ

จำเพาะของประเทศทีเ่ปน็ภาคขีองอนสุญัญานี ้

  13. กฎระเบียบของภูมิภาค และกฎระเบียบของท้องถิ่นทั่วโลก 

   ธุรกิจการเดินเรือ อยู่ภายใต้กฎระเบียบและอนุสัญญาอื่นๆอีกมาก เช่น พระราชบัญญัติพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของ

สหรฐัอเมรกิา (US Environment Protection Act (EPA)) คำสัง่ของสหภาพยโุรปเกีย่วกบัการเผาผลาญเชือ้เพลงิในเขต

ยโุรป ฯลฯ ซึง่กฎระเบยีบเหลา่นีจ้ะถกูปรบัปรงุเพิม่เตมิอยา่งตอ่เนือ่ง 

   ระบบการกำจดัและปลดปลอ่ยของเสยีของสหรฐัอเมรกิา US National Pollutant Discharge Elimination System 

(NPDES) คือ ระบบที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบในส่วนของพระราชบัญญัติพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะลด

ปรมิาณมลพษิทีจ่ะเกดิขึน้ในนา่นนำ้ของสหรฐัอเมรกิา (ในระยะ 3 ไมลท์ะเล) สำหรบัเรอืทีม่คีวามยาวมากกวา่ 79 ฟตุ กฏ

ขอ้บงัคบัไดอ้อกเปน็เอกสารทีเ่รยีกวา่ “Vessel General Permit (VGP)” ซึง่กฎขอ้บงัคบัเหลา่นีเ้ปน็สว่นทีเ่พิม่เตมิในกฎ

ระเบยีบระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม เชน่ MARPOL สำหรบั กฎขอ้บงัคบัของ VGP ไดม้ขีอ้กำหนดสำหรบั

เรอืทกุลำ เกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ ขอบเขตของการถา่ยเทของเสยีทัง้หมด 26 ชนดิ รวมตัง้แตเ่หตกุารณฉ์กุเฉนิทีอ่าจจะ

เกิดขึ้นและการปฏิบัติงานตามปกต ิ นอกจากการถ่ายของเสีย และกฎข้อบังคับพิเศษเหล่านี้แล้ว ยังได้มีการขยายกฎข้อ

บงัคบัใหค้รอบคลมุถงึระบบการตรวจสอบ ตดิตาม การรายงานและเกบ็บนัทกึขอ้มลู ซึง่ VGP ตอ้งตรวจสอบรายละเอยีด

ของระบบการปกปอ้ง สิง่แวดลอ้ม การฝกึอบรมลกูเรอืและเกบ็บนัทกึขอ้มลู ซึง่กฎขอ้บงัคบัเหลา่นีม้ผีลบงัคบัตัง้แตต่น้ป ี

ค.ศ. 2009 เปน็ตน้มา 

   สว่นของสหภาพยโุรปเองกไ็ดม้ขีอ้กำหนดในเรือ่งของการเผานำ้มนัเชือ้เพลงิภายในอาณาเขตของสหภาพยโุรป ซึง่ยงั

ตอ้งมกีารพฒันาและตดิตามอกีตอ่ไป  

  14. การจัดการให้มีการตรวจเรือโดยรัฐเมืองท่า 

   เรอืทีเ่ขา้เทยีบทา่ในเมอืงทา่ของประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชป่ระเทศทีเ่รอืนัน้จดทะเบยีนไว ้ เรอืลำดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัการ

ตรวจสอบตามบนัทกึความเขา้ใจของรฐัเมอืงทา่ในหลายภมูภิาค หรอืภายใตค้วามรบัผดิชอบของรฐัทอ้งถิน่ การตรวจ

สอบตา่งๆเหลา่นี ้ม ีเปา้หมายทีจ่ะแยกแยะเรอืทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน และขอ้บกพรอ่งทีส่ำคญัทีผู่ต้รวจสอบพบอาจสง่ผลให้

ถกูกกัเรอื จนกวา่ขอ้บกพรอ่งนัน้ๆจะไดร้บัการแกไ้ขจนถงึระดบัทีพ่อใจ นอกจากนัน้หนว่ยงานของการตรวจเมอืงทา่

ยงัเปน็หนว่ยงานทีร่บัเรือ่งรอ้งเรยีนจากคนประจำเรอืเชน่กนั ซึง่เปรยีบเสมอืนผูเ้ปา่รอ้งเมือ่พบการกระทำอนัเปน็การ

ผดิกฎหมายของทางเรอื 

��



 ลำท่ี ช่ือเรือ สัญชาติ ปีท่ีสร้าง ขนาดระวาง **มูลค่าสุทธิ ***มูลค่าท่ี
    พ.ศ. บรรทกุ ตามบญัช ี เอาประกนัภยั  
      (เดทเวทตนั) (ลา้นเหรยีญ (ลา้นเหรยีญ 
      สหรัฐฯ) สหรัฐฯ)

 1 ฟูจิซาน มารู * บาฮามาส 2519 16,922  1.36 7.00   
 2 อภิสรา นารี ไทย 2539 18,596  6.36 7.00   
 3 บุษรา นารี ไทย 2540 18,573  6.71 7.50   
 4 สุชาดา นารี ไทย 2537 23,732  5.51 8.50   
 5 ปริณดา นารี ไทย 2538  23,720  6.28 9.00   
 6 บุณฑริกา นารี ไทย 2533  27,881  3.90 7.00   
 7 ธาริณี นารี ไทย 2537  23,724  5.74 8.50   
 8 ชลลดา นารี ไทย 2540  18,485  7.18 7.50   
 9 ดุสิตา นารี ไทย 2540  18,486  7.28 7.50   
 10 เอมวิกา นารี ไทย 2540  18,462  7.75 8.00   
 11 พลอยไพลิน นารี ไทย 2538  26,472  6.98 9.50   
 12 ฝนธิดา นารี ไทย 2538  28,484  7.30 10.00   
 13 รัตนะ นารี ไทย 2545  28,442  13.18 16.50   
 14 ชโลธร นารี ไทย 2539  27,079  10.40 10.50   
 15 ศรัณยา นารี ไทย 2534  28,583  6.82 7.50   
 16 สุจิตรา นารี ไทย 2538  28,290  8.89 10.00   
 17 วิจิตรา นารี ไทย 2540  28,646  10.08 12.00   
 18 อุรวี นารี ไทย 2540  28,415  15.40 15.50   
 19 มาธวี นารี ไทย 2539  28,364  15.68 15.75   
 20 รจเรข นารี ไทย 2548  29,870  20.11 20.25   
 21 นลินี นารี ไทย 2548  31,699  21.30 21.50   
 22 อนัญญา นารี สิงคโปร์ 2554  33,857  29.93 30.00   
 23 จามจุรี นารี ไทย 2548  33,733   19.44 20.00 

		 	 แฮนดี้ไซด์-23	ลำ			 	 	 590,515		 243.58	 276.50

 24 กาญจนา นารี ไทย 2554 56,920  26.55 26.50   
 25 กิระณา นารี ไทย 2554 56,823  26.56 26.50   

 	 	 ซุปราแมกซ์-2	ลำ			 	 	 113,743		 53.11	 53.00		

	 25	ลำ			 รวม		 704,258		 	296.69	 329.50		

 

หมายเหตุ * กลุ่มบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง  ถือหุ้นร้อยละ 64 

 ** มูลค่าสุทธิตามบัญชี หมายถึง มูลค่าสุทธิตามบัญชีจากงบการเงินในรูปดอลล่าร์สหรัฐ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554          

 *** มูลค่าที่เอาประกันภัย หมายถึง มูลค่าที่ตกลงกันไว้ซึ่งจะได้รับจากผู้รับประกันภัยในกรณีเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง 

ต่อตัวเรือ 

กองกำลังเรือ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา 

2554 

  2554 2553 
 รายได้  ปรับปรุงใหม่ 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากการเดนิเรอื 3,078.92  89.67 2,928.29  86.04 

กำไรจากการขายเรอืเดนิทะเลและอปุกรณ ์ 1.83  0.05 438.38  12.88 

กำไรจากการขายสญัญาสัง่ตอ่เรอืเดนิทะเลใหม ่ 

 ตามสญัญา Novation Agreements 319.17  9.30 -  - 

รายได้อ่ืน 33.59  0.98 36.69  1.08

รวมรายได้	 3,433.51		 100.00	 3,403.36		 100.00

กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์

กำไรจากการขายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่
ตามสัญญา Novation Agreementsรายได้จากการเดินเรือ

โครงสร้างรายได้

2553 

9.30%

89.67%

0.05%

12.88%

1.08%

86.04%

รายได้อื่น

0.98%
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1 2 3 

4 5 6 

คณะกรรมการบริษัท

» 2 นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการสรรหา 
  กรรมการอิสระ 

» 1 นายธีระ วิภูชนิน  

  ประธานคณะกรรมการบริษัท 
  กรรมการอิสระ 

» 4 นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 
  กรรมการ 
  กรรมการบริหาร 

» 3 นายคาลดิ มอยนดูดนิ ฮาชมิ 
  กรรมการผู้จัดการ 
  กรรมการบริหาร 

» 6 นายไจปาล มันสุขานี 
  กรรมการ 

» 5 นายคูชรู คาลี วาเดีย 
  กรรมการ 
  กรรมการบริหาร 

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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7 8 9 

10 11 12 

» 8 นายกิริต ชาห์ 
  กรรมการ 
  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

» 7 นางสาวนิชิต้า ชาห์ 
  กรรมการ 

» 10 รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
  กรรมการอิสระ 

» 9 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 
  ประธานคณะกรรมการสรรหา 

  กรรมการอิสระ 

» 12 นายอิษฎ์ชาญ ชาห ์
  กรรมการ 

» 11 นายกำธร ศิลาอ่อน 
  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหา 
  กรรมการอิสระ 

��



นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 
กรรมการผู้จัดการ 

รายงานจากคณะกรรมการ

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอรายงานประจำปีที ่ 23  

และรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 

ธนัวาคม 2554 แกผู่ถ้อืหุน้ทกุทา่นไดร้บัทราบดงันี ้

 ในรายงานประจำปฉีบบัทีแ่ลว้บรษิทัฯ ไดก้ลา่วถงึความไมช่ดัเจนแนน่อนของ

ตวัเลขอปุทานของจำนวนเรอืทีค่าดวา่จะออกสูต่ลาดในป ี2554 สบืเนือ่งจาก

อัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่และตัวเลขจำนวนเรือปลดระวางที่ยังมี

ความไมแ่นน่อน ทัง้นี ้อตัราความลา่ชา้ในการสง่มอบเรอืตอ่ใหม ่หมายถงึ ตวัเลข

ผลตา่งระหวา่งขนาดระวางเดทเวทตนัของเรอืทีส่ัง่ตอ่ใหม ่ณ ตน้ป ีกบัขนาดระวาง

เดทเวทตนัของเรอืใหมท่ีต่อ่แลว้เสรจ็และสง่มอบแลว้ ณ สิน้ปขีองปเีดยีวกนั ในป ี

2554 การปลดระวางเรอืสนิคา้แหง้เทกองมตีวัเลขทีด่เีปน็ประวตักิารณอ์ยูท่ี ่33.3 

ล้านเดทเวทตัน ในทางตรงกันข้าม อัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่มี

ตัวเลขที่ต่ำเพียงร้อยละ 28 ซึ่งยังห่างจากที่บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 50 

สง่ผลใหต้วัเลขของจำนวนเรอืทีอ่อกสูต่ลาดในป ี2554 มเีพิม่ขึน้อยา่งมากอกี 68 

ลา้นเดทเวทตนั และทำให ้ ณ สิน้ป ี2554 มกีองเรอืทัง้หมดจำนวนเปน็ 622.27 

ล้านเดทเวทตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.25 ของการเพิ่มขึ้นสุทธิของกองเรือขนส่ง

สนิคา้แหง้เทกองในตลาดโลกเมือ่เทยีบกบัทีบ่รษิทัฯ ไดค้าดการณไ์วท้ีร่อ้ยละ 12.5 

ซึง่อยูบ่นสมมตฐิานวา่ไมม่กีารปลดระวางเรอืเลย (ในความเปน็จรงิ มกีารปลดระวาง

เรอือยู่ที ่33.3 เดทเวทตัน) ด้วยตัวเลขที่ผันผวนของอัตราความล่าช้าในการส่ง

มอบเรือใหม่และการปลดระวางเรือ ทำให้ตัวเลขการเพิ่มขึ้นสุทธิของกองเรือใน

อนาคตจะยังคงไม่แน่นอนและไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ 

มีความเห็นว่าตัวเลขทั้งสองนี้จะยังคงไม่สามารถคาดการณ์ได้และจะผันแปรกับ

ความแข็งแกร่งของดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) บริษัทฯ คาดว่าการเพิ่มขึ้นสุทธิของ

ขนาดระวางของกองเรอืสนิคา้แหง้เทกองในป ี2555 อาจเทา่กบัตวัเลขของป ี2554 

ทีร่อ้ยละ 10 โดยอยูบ่นสมมตฐิานวา่อตัราความลา่ชา้ในการสง่มอบเรอือยูท่ีร่อ้ยละ 

30 และการปลดระวางเรอืเกา่อยูท่ี ่35 ลา้นเดทเวทตนั สง่ผลใหก้องเรอืสนิคา้แหง้

เทกองของโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 63 ล้านเดทเวทตัน เป็นจำนวนทั้งหมด 686 ล้าน  

เดทเวทตนั ณ สิน้ป ี2555 อยา่งไรกต็าม ยงัมบีางปจัจยัทีอ่าจทำใหก้ารคาดการณ์

นีค้าดเคลือ่นไดซ้ึง่จะไดก้ลา่วตอ่ไป 

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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นายคูชรู คาลี วาเดีย 
กรรมการบริหาร 

	 สถานะทางการเงินของอู่ต่อเรือต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอู่ต่อเรือที่เพิ่ง

กอ่ตัง้ไมน่านไดก้ลายเปน็สิง่ทีย่ากลำบาก โดยอูใ่หม่ๆ หลายแหง่ตอ้งปดิตวัลง สว่น

อู่อื่นๆที่ยังคงพอดำเนินกิจการอยู่ได้จำต้องลดขนาดในการต่อเรือใหม่ของตนเอง

ด้วยการเสริมความแข็งแกร่ง กล่าวคือ อู่ต่อเรือบางแห่งได้กลับมารับงานในการ

ผลิตชิ้นส่วนตัวเรือและการซ่อมแซมตัวเรือ ในขณะที่อู่ต่อเรือบางแห่งได้เปลี่ยน

เปน็อูต่อ่เรอืทีใ่หบ้รกิารปลดระวางเรอืซึง่ “เปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม” ทัง้นี ้สว่นงาน

บรกิารธรุกจิเดนิเรอืของธนาคารเอชเอสบซี ี(HSBC Shipping Services) ไดแ้สดง

ความเหน็ลา่สดุ โดยไดก้ลา่วอยา่งยอ่ๆ แสดงใหเ้หน็ถงึภาพของอตุสาหกรรมการ

ตอ่เรอืกบัปญัหาการใหส้นิเชือ่ ดงัตอ่ไปนี ้

 “ตัวอย่างเช่น อู่ต่อเรือที่จีนกำลังถูกผิดนัดชำระราคาเรือบรรทุกสินค้าแบบ  

เทกองจำนวน 2 ลำขนาดระวางบรรทกุ 115,000 เดทเวทตนัซึง่พรอ้มจะสง่

มอบ ในเดอืนกนัยายน 2555 และเดอืนพฤษภาคม 2556 โดยผูซ้ือ้ไดเ้รยีก

รอ้งวา่พวกเขาไมส่ามารถหาแหลง่เงนิทนุสำหรบัชำระคา่เรอืไดแ้ละจำเปน็ทีจ่ะ

ตอ้งบอกเลกิสญัญา ซึง่แนน่อนวา่จะตอ้งถกูรบิเงนิทีไ่ดช้ำระไปแลว้ เรือ่งนีจ้ะ

ต้องเป็นปัญหาบานปลายอย่างแน่นอน ทางเราได้ทราบมาว่าเรือขนส่งน้ำมัน

ขนาดใหญ ่(VLCC) จำนวน 6 ลำซึ่งพร้อมส่งมอบที่อู่ต่อเรือหลักในเกาหลี

กำลังถูกผิดนัดหรือมีข้อโต้แย้งกับผู้ซื้ออยู่ในขณะนี ้ เรือเหล่านั้นมีมูลค่าการ

ซื้อขายประมาณ 140 ล้านเหรียญสหรัฐต่อลำ แต่มูลค่า ณ ปัจจุบันเหลือ

เพียง 90 ล้านเหรียญสหรัฐต่อลำเท่านั้น สัญญาสั่งต่อเรือหลายฉบับที่ได้มี

การลงนามกันก่อน Lehman ล้มละลาย คือ เมื่อวันที ่15 กันยายน 2551 

กำลงัถกูสง่มอบในขณะนีห้รอืจะสง่มอบกนัเรว็ๆ นี ้ เรอืดงักลา่วมรีาคาสงูและ

ผู้ซื้อส่วนมากได้ชำระเงินล่าช้ามากโดยหวังว่าจะมีธนาคารเข้ามาชำระเงินงวด

สดุทา้ยให ้ ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินแบบเดมิ คอื แบง่ชำระเปน็ 4 งวดๆ 

ละรอ้ยละ 10 และงวดสดุทา้ยรอ้ยละ 60 ซึง่ผูซ้ือ้ตอ้งชำระเงนิสว่นแรกรอ้ยละ 

40 เองกอ่น ทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 60 จะชำระโดยเงนิกูจ้ากธนาคาร การคาดหวงั

ว่าสินเชื่อจากธนาคารจะมีอยู่ในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่ส่งมอบเรือนั้น 

(สำหรบัการสัง่ตอ่เรอืเมือ่ 3-5 ปกีอ่น) พสิจูนใ์หเ้หน็แลว้วา่มกีารผดิพลาดใน

หลายๆครัง้ทีผ่า่นมา ในสถานการณท์ีส่ว่นหลกัของเรอืไดถ้กูสรา้งแลว้ เรอืจะ

ถกูสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็และจะปรากฏในทอ้งตลาด เรอืหลายลำแมจ้ะยงัไมไ่ดเ้ริม่

สร้างหรือสร้างไปบ้างแล้วก็อาจจะถูกบอกเลิกได ้ ผู้ที่ไม่มีเงินทุนและคาด

การณ์ผิดจะได้รับการลงโทษ ในขณะที่ผู้ที่มีเงินทุนและรอบคอบจะได้รับ

รางวลั” 
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 ในด้านอุปสงค์ของเรือ บริษัทฯ มองเห็นถึงปัญหาอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้า กล่าวคือ ในป ี2554 ประเทศจีนซึ่งเป็น

ตลาดใหญข่องการขนสง่สนิคา้แหง้เทกอง ตอ้งพบกบัอปุสรรคดา้นตา่งๆ เชน่ ปญัหาเงนิเฟอ้ และปญัหาภาวะฟองสบูใ่นภาค

ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยภ์ายในประเทศ โดยจนีไดพ้ยายามทีจ่ะจดัการกบัปญัหาทัง้สองนีด้ว้ยการประกาศใหส้ถาบนัการเงนิของ

ตนเพิม่อตัราการกนัเงนิสำรองทีร่ะดบัสงูถงึรอ้ยละ 22 และในขณะเดยีวกนั ไดป้ระกาศเพิม่อตัราดอกเบีย้อกีหลายครัง้ในชว่ง  

ป ี2554 มาตรการเหลา่นีไ้ดส้ง่ผลใหต้วัเลขจดีพีขีองจนีไดล้ดลงจากรอ้ยละ 9.7 เปน็รอ้ยละ 9.5 และเปน็รอ้ยละ 9.2 กอ่นจะ

สิ้นสุดที ่ ร้อยละ 8.9 เมื่อสิ้นป ี ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อที่ได้เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ระดับร้อยละ 6.5 ก่อนจะลดลงมาสู่ระดับ  

ที่สามารถบริหารจัดการได ้ ราคาอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับตัวลดลงเช่นกัน และรัฐบาลจีนก็ได้เริ่มผ่อนปรนมาตราการเพื่อ

บรรเทาการชะลอตัวของเศรษฐกิจของตน โดยได้ตัดลดอัตราการกันเงินสำรองของสถาบันการเงินของตนลงร้อยละ 0.50 

บริษัทฯ คาดว่านี่จะเป็นเพียงมาตราการแรกของอีกหลายๆมาตรการที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจและหลีกเลี่ยงการชะลอตัว

ของเศรษฐกิจในป ี2555 อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังจากการที่จีนยังคงปฎิเสธที่จะผ่อนปรนมาตรการต่างๆในภาคธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์ ตัวอย่างเช่น มาตรการกู้ยืมเงินที่เข้มงวด ข้อจำกัดในการได้กรรมสิทธิในบ้านมากกว่า 1 หลัง และการ

ควบคุมความต้องการที่ดินของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อภาคธุรกิจก่อสร้างจะต้อง

ชะลอตวัลงในป ี2555 ซึง่เปน็ภาคธรุกจิทีม่คีวามตอ้งการใชเ้หลก็คดิเปน็เกอืบรอ้ยละ 50 ของการบรโิภคเหลก็ทัง้หมดในจนี 

อยา่งไรกต็าม แมว้า่มกีารคาดการณว์า่การเตบิโตในภาคธรุกจินีจ้ะลดลง แตค่าดวา่ในป ี2555 ตวัเลขการใชเ้หลก็และการนำ

เข้าแร่เหล็กจะยังคงสูงขึ้นทำลายสถิต ิ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของจีนในการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และทีพ่กัอาศยัภายในประเทศ ตามรายงานขา่วของสำนกัขา่วรอยเตอร ์ มกีารคาดการณว์า่ตวัเลขการผลติเหลก็ดบิของจนีจะ

เพิม่ขึน้เปน็ 728 ลา้นตนั และตวัเลขการนำเขา้แรเ่หลก็จะสงูถงึ 720 ลา้นตนัในป ี2555 แตเ่ปน็ทีน่า่เสยีดายทีม่าตราการใดๆ 

กต็ามทีจ่นีจะนำมาใชใ้นการกระตุน้เศรษฐกจิในป ี2555 นัน้คงจะเทยีบไมไ่ดเ้ลยกบัการใชเ้งนิอดัฉดีในอตุสาหกรรมเหลก็เมือ่

ป ี2551-2552 ที่มีมูลค่าถึง 586 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยโอบอุ้มตลาดการขนส่งสินค้าแห้งเทกองให้อยู่

รอดไดใ้นชว่งป ี2552 และ 2553 

 บริษัทฯ เข้าใจว่าได้เกิดปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ มากมายในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลก รวมทั้ง

สหภาพยโุรปและสหรฐัอาณาจกัรกก็ำลงัดิน้รนตอ่สูก้บัวกิฤต “เบย ์ออฟ พกิส”์ (Bay of Pigs) ซึง่เปน็วกิฤตทางเศรษฐกจิที่

เสมอืนอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำลายล้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประเทศเหล่านั้น ปัญหาหนี้สินใน

ระดับประเทศและระดับครัวเรือนที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป ได้ชี้ให้เห็นว่า  

การใช้จ่ายของภาครัฐและของผู้บริโภคจะยังคงซบเซาไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น อุปสงค์ในเรือขนส่งสินค้าในอนาคตอาจจะ

เงยีบเหงากวา่ทีค่าดการณไ์ว ้

 ผลพลอยได้ที่จะตามมาจากอุปสงค์ที่ลดลงดังกล่าวนี ้ อาจทำให้เกิดการปลดระวางเรือเก่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

อยา่งรวดเรว็โดยรอ้ยละ 20 ของกองเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองทีใ่ชง้านอยูใ่นปจัจบุนัซึง่มอีายมุากกวา่ 20 ป ี(คดิตามขนาด  

เดทเวทตนัของเรอื) จะถกูปลดระวางภายในไมก่ีป่ขีา้งหนา้ จากการอา้งองิขอ้มลูในชว่งป ี2529 ซึง่เปน็ชว่งทีด่ชันคีา่ระวางเรอื 

(BDI) อยู่ต่ำกว่า 1,000 จุด เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองบางลำที่มีอายุเพียง 10-14 ปีได้ถูกปลดระวาง โดยเรือที่ถูกปลด

ระวางสว่นใหญม่อีายรุะหวา่ง 15-19 ป ีและถา้นำเกณฑอ์ายใุนป ี2529 ทีก่ลา่วมาแลว้นัน้ มาใชก้บัการปลดระวางของกองเรอื

โลกในป ี2555 แล้ว จะเห็นได้ว่ามีเรืออย่างน้อยร้อยละ 30 ของกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทั้งหมดของโลก (คิดตาม

ขนาดเดทเวทตนัของเรอื) ทีอ่าจถกูปลดระวางภายในไมก่ีป่ขีา้งหนา้ 

 เพือ่เปน็การอธบิายใหเ้หน็ภาพทีช่ดัเจนของบรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) บรษิทัฯ จงึขอนำเสนอผลการดำเนนิงาน

ประจำปทีีส่ำคญั จากงบการเงนิของบรษิทัในปทีีผ่า่นๆ มา ดงัตอ่ไปนี ้

 ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ค่าเฉลี่ยดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) 1,137 2,617 4,510 3,371 3,180 7,065 6,390 2,617 2,758 1,549 
กำไรสุทธิ (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) (0.5) 24.8 110.1 154.2 92.6 125.1 148.1 88.1 35.5 23.6 
จำนวนเรือโดยเฉลี่ย 29.22 28.39 44.63 52.89 54 44.97 44.12 32.79 21.39 21.91 
กำไรสุทธิต่อเรือหนึ่งลำ (0.02) 0.87 2.47 2.92 1.72 2.78 3.36 2.69 1.66 1.08 

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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 ผลประกอบการของบรษิทัฯ ในป ี2554 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่ของดชันคีา่ระวางเรอืทีเ่ปน็อยูท่ัง้ป ี รวมถงึกองเรอื

ของบรษิทัฯ ทีม่ขีนาดเลก็ลงหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดข้ายเรอืทีม่อีายมุากออกไป ป ี2553 และป ี2554 จะถกูจดจำไวว้า่เปน็ปแีหง่ 

“การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง” เมื่อบริษัทฯ ได้ปรับลดตัวเลขในงบดุลโดยลดขนาดกองเรือของบริษัทฯ และเตรียมความ

พรอ้มสำหรบัการเตบิโตอยา่งแขง็แกรง่ตอ่ไปในอนาคต 

รางวัลและเกียรติยศ 
 ป ี2554 นิตยสาร IR Magazine ไดย้กยอ่งบรษิทัฯ ใหเ้ปน็ “นกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิทัในประเทศไทยทีด่ทีีส่ดุ

ในตลาดสงิคโปร”์ นติยสาร IR Magazine ไดจ้ดัอนัดบับรษิทัตา่งๆ ทีม่กีารทำงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธท์ีด่ทีีส่ดุในเอเชยีเปน็

เวลามากกวา่สบิปแีลว้ รางวลัและการจดัลำดบัทัง้หมดในป ี2554 นัน้ ไดพ้จิารณาจากผลการสำรวจนกัลงทนุและนกัวเิคราะห์

มากกวา่ 300 คนทัว่ภมูภิาค โดยม ีIR Insight ซึง่เปน็บรษิทัวจิยัของทางนติยสารเปน็ผูอ้อกแบบงานสำรวจนี ้และควบคมุโดย

บรษิทั Maxy Moudo Research ซึง่บรษิทัวจิยัอสิระ 

 นิตยสาร Marine Money ฉบบัเดอืนมถินุายน/กรกฎาคม 2554 ซึง่เปน็ฉบบัทีม่กีารจดัอนัดบับรษิทัตา่งๆ ได้

จดัอนัดบัใหบ้รษิทัฯ เปน็บรษิทัเดนิเรอืทีด่ทีีส่ดุเปน็อนัดบัที ่45 ของโลก จากผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ ในป ี2553 เกณฑ์

การตดัสนิสำหรบันติยสาร Marine Money ในการจดัอนัดบันัน้ประกอบไปดว้ย 6 หลกัเกณฑ ์กลา่วคอื ผลตอบแทนรวมตอ่ผู้

ถอืหุน้ (Total return to shareholders), อตัราการกอ่รายไดข้องสนิทรพัยร์วม (Asset turnover), อตัรากำไรขัน้ตน้ (Profit 

margin), ผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity), ผลตอบแทนของสนิทรพัยร์วม (Return on Assets) และราคา

ตลาดตอ่มลูคา่ทางบญัช ี(Price to book value) ดว้ยแผนการปรบัลดอายกุองเรอืของบรษิทัฯ บรษิทัฯหวงัเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะ

กลบัไปอยูห่นึง่ใน 10 ลำดบัแรกในปตีอ่ไป อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดถ้กูจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบั 10 ของบรษิทัทีม่คีวามแขง็แกรง่

ทางการเงนิ สิง่นีเ้ปน็การบง่บอกวา่ บรษิทัฯ ยงัคงมสีถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่และมเีสถยีรภาพทีด่ทีีจ่ะดำเนนิแผนการปรบั

ลดอายกุองเรอืใหส้ำเรจ็โดยไมม่คีวามเสีย่งหรอืสถานะทางการเงนิทีต่งึเครยีด  

จุดเด่นทางการเงิน (จากงบการเงินสกุลเงินบาท) และผลการดำเนินงานสำหรับปี 
 ผลการดำเนนิงานระหวา่งป ีรายไดร้วมของบรษิทัฯ เปน็เงนิ 3,433.51 ลา้นบาท (ป ี2553: 3,403.36 ลา้นบาท) และกำไร

สทุธเิปน็เงนิ 718.52 ลา้นบาท (ป ี2553: 1,133.73 ลา้นบาท) สว่นของผูถ้อืหุน้ไดเ้พิม่ขึน้เปน็ 15,356.50 ลา้นบาท (ป ี2553: 

14,611.97 ลา้นบาท) และสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ในระหวา่งป ี อยูท่ี ่22,893.25 ลา้นบาท (ป ี2553: 19,961.89 

ลา้นบาท) เนือ่งจากมกีารจา่ยเงนิลว่งหนา้สำหรบัการสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 1,693.05 ลา้นบาท และจากกำไรสทุธทิีไ่ดร้บัและ

คงเหลอืในระหวา่งปนีี ้

 ในระหว่างป ี บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 727.61 ล้านบาท ก่อนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 5.45 ล้านบาท  

(ป ี2553: ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจำนวน 6.52 ลา้นบาท) และภาษเีงนิไดจ้ำนวน 3.64 ลา้นบาท (ป ี2553: จำนวน 82.61 

ลา้นบาท) ในดา้นของรายได ้ปนีีเ้รอืของบรษิทัฯ มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำคดิเปน็ 11,265 เหรยีญสหรฐั เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 

12,304 เหรยีญสหรฐัตอ่วนัตอ่ลำ ของป ี2553 รายไดจ้ากการเดนิเรอืสทุธ ิ(รายไดจ้ากการเดนิเรอืสทุธจิากรายจา่ยทา่เรอืและ

น้ำมันเชื้อเพลิง) ต่ำกว่าปีที่แล้ว สาเหตุหลักเนื่องมาจากการลดลงของรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำของป ี2554 เมื่อเทียบกับป ี

2553 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลำในระหว่างป ี ระยะ

เวลาหยุดการเดินเรือเพื่อการซ่อมบำรุงของปีนี้เฉลี่ยประมาณ 7.61 วัน ต่อลำเรือ ซึ่งถือว่าดีมากเมื่อคำนึงถึงอายุเฉลี่ย

ของกองเรอืทีม่อีายปุระมาณ 14 ป ีในป ี2554 จากผลกำไรทีด่แีละกระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกรง่ ทำใหบ้รษิทัฯ มสีภาพคลอ่งสงูใน

ระหวา่งป ี2554 และสามารถจา่ยเงนิปนัผลจำนวน 644.41 ลา้นบาทไปในป ี2554 

 บริษัทฯ ได้ลองคำนวณผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับ 18 ป ี นับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

จนถงึวนัศกุร ์ที ่16 กนัยายน 2554 ซึง่ราคาหุน้บรษิทัฯ มรีาคาปดิอยูท่ี ่18.50 บาทตอ่หุน้ (บรษิทัฯ เริม่ซือ้ขายหุน้ในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2536) หากนกัลงทนุไดถ้อืหุน้ไวต้ัง้แตเ่ปดิ IPO ครัง้แรกจนครบ 18 ป ี นกัลงทนุจะได้  

ผลตอบแทนถึง 14.21 เท่าของเงินลงทุนครั้งแรก!! โดยการคำนวณนี้ยังไม่ได้คำนึงถึงผลตอบแทนจากการนำเงินปันผลที ่ 

ไดร้บัไปลงทนุใหมใ่นรปูหุน้หรอืดอกเบีย้รบั 

��



กองเรือของบริษัท 
 ณ สิน้ป ี2554 บรษิทัฯ มกีองเรอืทัง้หมด 25 ลำ ขนาดระวางบรรทกุรวม 704,258 เดทเวทตนั หรอืเฉลีย่ 28,170 เดท

เวทตนัตอ่ลำ โดยมอีายเุฉลีย่ของกองเรอืประมาณ 14.2 ป ีบรษิทัฯ ขอรายงานถงึแผนการปรบัลดอายกุองเรอืในสว่นของการ

ตอ่เรอืใหมท่ีอู่ต่อ่เรอื ABG ทีป่ระเทศอนิเดยี ดงัตอ่ไปนี ้

 อู่ต่อเรือ ABG: ตามทีบ่รษิทัฯ ไดอ้ธบิายในรายงานประจำปฉีบบัทีแ่ลว้วา่ อูต่อ่เรอื ABG กำลงัประสบกบัปญัหาใน

การสง่มอบเรอืใหต้รงตามกำหนดเวลา ซึง่บรษิทัฯ คาดวา่นา่จะเกดิจากการขาดแคลนแรงงานฝมีอืจนทำใหข้ดีความสามารถใน

การต่อเรือถูกจำกัด ทางอู่ได้พยายามแก้ปัญหาอยู่ในขณะนี ้ ซึ่งบริษัทฯจะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี ้

บรษิทัฯ ไดร้บัมอบเรอืขนาด 34,000 เดทเวทตนัลำแรก ในชว่งกลางเดอืนมถินุายน 2554 และคาดวา่จะไดร้บัมอบเรอืขนาด

เดยีวกนัอกีสองลำในป ี2555 หากทางอูต่อ่เรอื ABG ยงัคงรกัษาขดีความสามารถในการตอ่เรอืในระดบันีไ้ด ้ บรษิทัฯ อาจจะ

โชคดไีดร้บัมอบเรอื 3 ลำตอ่ปจีากทางอู ่ภายใตส้ถานการณต์า่งๆเหลา่นี ้บรษิทัฯ ยงัคงมสีทิธเิลอืกทีจ่ะยกเลกิการตอ่เรอืลำใด

ทีล่า่ชา้กวา่กำหนดวนัสง่มอบตามสญัญา หรอืสามารถขายตอ่สญัญาตอ่เรอืทีล่า่ชา้นีใ้หก้บับรษิทัอืน่ หรอืสามารถเจรจาทำขอ้

ตกลงและราคาตอ่เรอืใหม ่จนถงึขณะนี ้บรษิทัฯ ไดข้ายตอ่สญัญาตอ่เรอืจำนวน 5 ลำ (ขนาด 34,000 เดทเวทตนั จำนวน 3 

ลำ และ ขนาด 54,000 เดทเวทตนั จำนวน 2 ลำ) ไปใหก้บับรษิทัอืน่ซึง่ไมม่คีวามผกูพนัเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ โดยมกีำไรจาก

การขายเปน็เงนิมากกวา่ 3 ลา้นเหรยีญสหรฐัตอ่ลำเรอื  

 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่แผนการลดอายุกองเรือของบรษิทัฯ ดว้ยการซือ้เรอืรจเรข นาร ี(ขนาด 29,870 เดทเวทตนั สรา้งที่

ประเทศญีปุ่น่ เมือ่ป ี2548) ในไตรมาส 4 ป ี2552 เรอืนลนิ ี นาร ี(ขนาด 31,699 เดทเวทตนั สรา้งทีป่ระเทศญีปุ่น่ เมือ่ป ี

2548) ในไตรมาส 1 ป ี2553 เรอืกาญจนา นาร ี(ขนาด 56,920 เดทเวทตนั สรา้งทีป่ระเทศจนี เมือ่ป ี2554) และเรอืกริะณา 

นาร ี(ขนาด 56,823 เดทเวทตนั สรา้งทีป่ระเทศจนี เมือ่ป ี2554) ในไตรมาส 4 ป ี2554 และเรอืจามจรุ ีนาร ี(ขนาด 33,733  

เดทเวทตนั สรา้งทีป่ระเทศญีปุ่น่ เมือ่ป ี2548) ในไตรมาส 4 ป ี2554 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดร้บัมอบเรอืฝาแฝดของเรอืจามจรุ ีนาร ี

ในไตรมาส 1 ป ี2555 นอกจากนี ้ในชว่งป ี2555 บรษิทัฯ ยงัมกีำหนดรบัมอบเรอืซปุราแมกซต์อ่ใหมข่นาด 57,000 เดทเวท

ตันต่อลำ จำนวน 4 ลำ จากอู่ต่อเรือในประเทศจีน ที่บริษัทฯ ได้ซื้อสัญญาต่อมา และเพื่อให้แผนการปรับกองเรือโดยการ  

เพิ่มขนาดกองเรือเป็น 60-70 ลำ เสร็จสมบูรณ์นั้น บริษัทฯ มีโครงการที่จะซื้อเรือเพิ่มจากตลาดเรือมือสอง หรือเรือใหม่  

ทีข่ายทอดในตลาดเรอืตอ่ใหมใ่นชว่ง 12-24 เดอืนขา้งหนา้นี ้ ซึง่โครงการนีจ้ะเปน็เสมอืนภาพตอ่ชิน้สดุทา้ยทีจ่ะเปน็ประโยชน์

ทีด่ตีอ่บรษิทัฯ ในปตีอ่ๆไป สำหรบัองคก์รอืน่ๆ สว่นใหญแ่ลว้ โครงการขยายการลงทนุขนาดใหญเ่ชน่นี ้ ยอ่มเปน็สิง่ทีท่า้ทาย

อยา่งมาก แตส่ำหรบับรษิทัฯ แลว้ ไมไ่ดเ้ปน็เชน่นัน้ ตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน 2546 ถงึเดอืนกนัยายน 2547 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ขนาด

กองเรอืจาก 28 ลำไปเปน็ 52 ลำ ดว้ยการซือ้เรอื 24 ลำ จากตลาดเรอืมอืสองในชว่งเวลาเพยีงแค ่12 เดอืนเทา่นัน้ ซึง่เปน็

ชว่งเวลาทีต่ลาดคา่ระวางเพิง่เริม่เปน็ขาขึน้ของภาวะกระทงิทีแ่ทจ้รงิ ทำใหบ้รษิทัฯ สามารถจดัการทำตามแผนการปรบักองเรอื

ไดใ้นชว่งตลาดขาขึน้ได ้ และในเวลานีก้เ็ชน่เดยีวกนั บรษิทัฯ หวงัอกีครัง้วา่จะสามารถซือ้เรอือกี 15-25 ลำ ในขณะทีด่ชันคีา่

ระวางเรอื (BDI) อยูท่ีป่ระมาณ 1,000-1,500 จดุ โดยคาดวา่สภาพตลาดในชว่งนีจ้นสิน้ป ี2555 นา่จะเปน็ตลาดทีเ่อือ้อำนวย

ให้บริษัทฯ สามารถทำตามแผนการปรับกองเรือได้ง่ายกว่าช่วงตลาดขาขึ้น ตราบใดที่ยังมีการขายเรือในตลาดอยู ่ คงจะไม่มี

อุปสรรคใดๆ ในการปฎิบัติตามแผนนี ้ ในความเป็นจริงแล้ว ในทุกๆวันนี ้ บริษัทฯ ได้รับข้อมูลประกาศขายเรือใหม่อย่าง

มากมาย ซึง่ถา้เพยีงบรษิทัฯ ตกลงตามราคาทีผู่ข้ายเสนอแลว้ บรษิทัฯ อาจสามารถปฏบิตัติามแผนดงักลา่วไดโ้ดยใชร้ะยะเวลา

ทีน่อ้ยกวา่ 3 - 6 เดอืนเทา่นัน้ แตก่ารทีบ่รษิทัฯ ยงัไมซ่ือ้เรอืเพิม่ในตอนนี ้กเ็พยีงเพราะบรษิทัฯ คาดวา่ราคาเรอืนา่จะลดลงตำ่

กว่าตอนนี ้ เนื่องจากปัญหาของทั้งอู่ต่อเรือและการให้สินเชื่อสำหรับการต่อเรือยังคงยืดเยื้อ โดยด้านหนึ่งเกิดจากการ

ขาดแคลนแหล่งเงินทุน และอีกด้านหนึ่งเกิดจากไม่มีใครต้องการเรือใหม่ที่ตนเองได้สั่งต่อไว้เมื่อสองสามปีก่อนในช่วงภาวะ  

ขาขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี ้ บริษัทฯ สามารถที่จะดำเนินการตามแผนให้ลุล่วงได้โดยการทำข้อตกลงที่ดีในการซื้อเรือมือสอง

จากผูข้ายทีม่สีถานะทางการเงนิทีอ่อ่นแอหรอืซือ้ตอ่เรอืตอ่ใหมจ่ากการขายทอดสญัญาตอ่เรอืทีม่ปีญัหา 

 ในธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และมีอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่สูงมาก รวมทั้งยังมีลักษณะที่เป็นวัฎจักรขึ้นลงที่

กวา้งและคาดเดาไดย้ากนัน้ จงัหวะเวลาในการตกลงซือ้เรอืนัน้ ถอืไดว้า่เปน็จงัหวะการตดัสนิใจทีส่ำคญัทีส่ดุ เมือ่ใดทีบ่รษิทัฯ 

ประสบความสำเร็จในแผนการซื้อกองเรือทดแทนได ้ บริษัทฯ เชื่อว่าจะมีความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจไปอีกสองถึงสาม

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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ทศวรรษข้างหน้า ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ สามารถจัดซื้อกองเรือเพื่อมาทดแทนกองเรือเก่าได้ในระดับราคาที่ต่ำเป็น

ประวตักิารณ ์ ดงันัน้ บรษิทัฯ จะยงัคงเฝา้ระวงัสถานกาณเ์พือ่เสาะหาจงัหวะทีด่ทีีเ่หมาะสมในการจดัหากองเรอืทดแทนเพือ่ให้

บรรลเุปา้หมายโดยการมขีนาดกองเรอืทีแ่ขง็แกรง่ประมาณ 60-70 ลำ ใหไ้ดภ้ายในสองปขีา้งหนา้นี ้

เหตุการณ์สำคัญของปี 2554 
 ตลาดเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองเริม่ตน้ไดไ้มด่ใีนป ี2554 โดยมเีหตกุารณภ์ยัพบิตัทิางธรรมชาตเิปน็ตวัแปรสำคญั สนิคา้

แหง้เทกองตา่งๆ ไดร้บัผลกระทบจากสภาพอากาศทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุทีเ่กดิขึน้ในประเทศออสเตรเลยีในรอบหลายป ีนำ้ทว่มรนุแรง

ทีส่รา้งความเสยีหายใหก้บับรรดาเหมอืงแรถ่า่นหนิและรางรถไฟขนสง่ทำใหป้รมิาณสนิคา้นัน้ลดลงอยา่งมาก ตอ่มาไดเ้กดิภยั

พบิตัธิรรมชาตใินทวปีเอเชยี กลา่วคอื เหตกุารณแ์ผน่ดนิไหวครัง้รา้ยแรงทีป่ระเทศญีปุ่น่ในเดอืนมนีาคม ทำใหเ้กดิสนึามขินาด

ยกัษท์ีไ่ดส้รา้งความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงกบัทา่เรอื โครงสรา้งพืน้ฐาน และอตุสาหกรรม ซึง่ถอืเปน็อปุสรรคอกีครัง้ตอ่ตลาด

เรอืขนสง่เทกองเนือ่งจากการนำเขา้ของประเทศญีปุ่น่นอ้ยลง 

 ตวัเลขของเรอืเทกองตอ่ใหมท่ีม่กีารสง่มอบจากอูต่อ่เรอืตา่งๆ ไดท้ะลจุดุสงูสดุในป ี2553 โดยมเีรอืใหมท่ัง้หมด 1,248 

ลำ (ขนาดบรรทกุรวม 101.17 ลา้นเดทเวทตนั) ออกสูต่ลาดในป ี2554 ในขณะเดยีวกนั บรรดาเจา้ของเรอืไดพ้ยายามปลด

ระวางเรอืเมือ่ราคาซากเรอือยูใ่นระดบัสงู โดยในป ี2554 ไดท้บุสถติใิหมใ่นการปลดระวางเรอืโดยมเีรอืเกอืบ 33.3 ลา้นเดท

เวทตนั ทีถ่กูปลดระวาง สง่ผลใหข้นาดกองเรอืเทกองของโลกอยูท่ี ่622.27 ลา้นเดทเวทตนั เมือ่ตน้ป ี2555 

 ผลพวงของวิกฤติการเงินโลกยังคงสร้างปัญหาอยู่โดยเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่จากธนาคารที่เกิดปัญหาไปยังบรรดา

รัฐบาลของประเทศต่างๆ ที่อยู่ท่ามกลางปัญหาการผิดนัดชำระหนี้โดยประเทศโปรตุเกส ไอร์แลนด ์ อิตาล ี กรีซ และสเปน 

กลายมาเป็นประเทศที่ก่อให้เกิดวิกฤต ิ “เบย ์ ออฟ พิกส์” (bay of pigs) ในสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปเองก็ได้พยายาม  

แก้ปัญหาโดยการตัดลดงบประมาณรายจ่ายควบคู่กับการใช้นโยบายทางการคลังที่เข้มงวด ซึ่งแน่นอนว่ามาตรการเหล่านี้จะ

ทำให้อุปสงค์จากภูมิภาคนี้ลดต่ำลง ส่วนสหรัฐอเมริกาได้ใช้วิธีแก้ปัญหาที่ต่างกันโดยใช้วิธีการ “เปิดก๊อกน้ำ” (opened the 

taps) ด้วยการทุ่มเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจของตนเป็นรอบที ่2 (QE2) ด้วยความหวังว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย  

เม็ดเงินนี้จะช่วยฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขึ้นได ้ ในขณะที่ประเทศจีนได้ตัดสินใจที่จะต้องลดภาวะฟองสบู่ในภาคธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ไมใ่หเ้กดิภาวะฟองสบูแ่ตก 

 ประเทศจีน ซึง่เปน็ตลาดใหญข่องการขนสง่สนิคา้แหง้เทกอง ไดพ้ยายามดิน้รนแกป้ญัหาภายในประเทศในชว่งป ี2554 

ซึ่งเกิดภาวะเงินเฟ้อและภาวะฟองสบู่ที่กำลังก่อตัวขึ้นในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ โดยได้พยายามจัดการกับปัญหาทั้งสอง

อย่างนี้ด้วยการให้สถาบันการเงินของตนเพิ่มอัตราการกันเงินสำรองไปที่ระดับสูงถึงร้อยละ 22 และในเวลาเดียวกันก็ได้

ประกาศเพิม่อตัราดอกเบีย้อกีหลายครัง้ในระหวา่งป ี2554 มาตรการเหลา่นีส้ง่ผลใหจ้ดีพีลีดลงจากรอ้ยละ 9.7 ในไตรมาสหนึง่ 

เหลอืรอ้ยละ 9.5 ในไตรมาสสอง และเหลอืรอ้ยละ 9.2 ในไตรมาสสาม กอ่นทีจ่ะลงมาอยูท่ีร่อ้ยละ 8.9 เมือ่สิน้ป ี อยา่งไร

กต็าม ตวัเลขอตัราเงนิเฟอ้ซึง่ไดเ้พิม่ขึน้สงูสดุทีร่อ้ยละ 6.5 ไดล้ดลงมาสูร่ะดบัทีค่วบคมุได ้ โดยราคาอสงัหารมิทรพัยเ์องกไ็ด้

ลดลงเชน่กนั ตอ่มาจนีไดม้กีารลดอตัราการกนัเงนิสำรองของสถาบนัการเงนิลงรอ้ยละ 0.50 ซึง่บรษิทัฯ คาดวา่นีจ่ะเปน็เพยีง

มาตราการแรกของอีกหลายๆมาตรการที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจและหลีกเลี่ยงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในป ี2555 

อยา่งไรกต็าม มขีอ้ควรระวงัจากการทีจ่นียงัคงปฎเิสธทีจ่ะผอ่นปรนมาตรการตา่งๆ สำหรบัการจำนองอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่อาจ

สง่ผลใหใ้นป ี2555 ภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มคีวามตอ้งการใชเ้หลก็คดิเปน็เกอืบรอ้ยละ 50 ของอปุสงคเ์หลก็ทัง้หมดใน

ประเทศจนีจะตอ้งหดตวัลงมากขึน้  

 การตกต่ำลงอย่างมากของมูลค่าตัวเรือ ตัง้แตป่ ี2551 ไดท้ำใหบ้ญัชงีบดลุของบรรดาบรษิทัเจา้ของเรอืดอ้ย

มูลค่าลงและทำให้บรรดาธนาคารต่างๆ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่มากขึ้นด้วยจำนวนของการปรับ

โครงสร้างทางการเงินและการล้มละลายของบริษัทที่จดทะเบียนในบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรม

เดนิเรอืไดเ้ผชญิกบัวกิฤตสินิเชือ่ตงึตวั โดยแนน่อนวา่จะไปจำกดัดา้นอปุทานของธรุกจิขนสง่สนิคา้ทางทะเล ซึง่เปน็ธรุกจิทีต่อ้ง

ใช้เงินลงทุนสูงและมีอัตราผลตอบแทนของความเสี่ยงสูง บริษัทฯ ได้เคยอธิบายแล้วว่าการขาดแคลนแหล่งเงินทุนได้สร้าง

ปญัหาใหก้บับรรดาอูต่อ่เรอืหลายแหง่และหวงัวา่ปจัจยัเหลา่นีจ้ะชว่ยทำใหป้รมิาณอปุทานของกองเรอืใหมถ่กูจำกดัมากขึน้ 

��



 จะเห็นแล้วว่า ตลาดใหญ่ที่สุดของด้านอุปสงค์ทั้งสามแห่งของโลกกำลังประสบกับปัญหาจากการใช้นโยบายการกระตุ้น

เศรษฐกจิตา่งๆ ทีม่มีากจนเกนิไปในชว่งแยท่ีส่ดุของวกิฤตเิศรษฐกจิโลก เมือ่มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิตา่งๆหมดไป จงึขึน้

อยู่กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเอเชีย และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นๆ ว่าจะสามารถจัดการกับ

ปัญหาและสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ใช้มาตรการกระตุ้นต่างๆมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตด้วยอุปสงค์แทน 

สำหรับด้านอุปทาน ตัวเลขที่ตกต่ำในบัญชีงบดุลของบรรดาบริษัทเจ้าของเรือ อู่ต่อเรือ และธนาคารน่าจะเป็นแสงสว่างแห่ง

ความหวงัทีจ่ะชว่ยจำกดัและลดปรมิาณของเรอืตอ่ใหมอ่อกสูต่ลาด เพือ่ใหอ้ปุสงคใ์นเรอืขนสง่มมีากขึน้ จนในทีส่ดุตลาดขนสง่

จะเขา้สูว่งจรธรุกจิชว่งขาขึน้ตอ่ไปในชว่งหลงัป ี2556 

 การนำเข้าแร่เหล็กโดยประเทศจีน ตามข้อมูลเบื้องต้นของกรมศุลกากร มีปริมาณมากอยู่ที ่686 ล้านตันในป ี

2554 หรอืขยายตวัรอ้ยละ 11 เมือ่เทยีบกบั 618 ลา้นตนัเมือ่ป ี2553 ตามขอ้มลูของสำนกัขา่วรอยเตอร ์จนีคาดวา่จะนำเขา้ 

แร่เหล็กในป ี2555 ประมาณ 720 ล้านตัน ตัวเลขการนำเข้านี้จะขึ้นอยู่กับราคาแร่ที่ซื้อจากต่างประเทศเทียบกับการผลิต

ภายในประเทศ และต้นทุนค่าขนส่ง ตัวเลขเบื้องต้นของการผลิตเหล็กในจีนสำหรับป ี2554 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเรว็  อยูท่ีป่ระมาณ 684 ลา้นตนั หรอืขยายตวัรอ้ยละ 9.5 เมือ่เทยีบกบัปรมิาณ 625 ลา้นตนัในป ี2553 ซึง่เปน็ปรมิาณที่

มากอยู่แล้ว ตามข้อมูลของสำนักข่าวรอยเตอร์นั้น คาดว่าจีนจะสามารถผลิตเหล็กได้ถึง 728 ล้านตัน ในป ี2555 ส่วน

ถ่านหินซึง่ถอืวา่เปน็แหลง่พลงังานประมาณรอ้ยละ 80 ของความตอ้งการใชพ้ลงังานทัง้หมดของจนี ในอดตี จนีมถีา่นหนิใน

ประเทศมากเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ แตใ่นปจัจบุนัไมไ่ดเ้ปน็เชน่นัน้แลว้ จนีไดน้ำเขา้ถา่นหนิ 126 ลา้นตนัในป ี2552 และ

ปรมิาณ 164 ลา้นตนั ในป ี2553 และขยายตวัอกีรอ้ยละ 11 เปน็ 182 ลา้นตนัในป ี2554 และคาดวา่จะมกีารนำเขา้ถา่นหนิ

มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยงัคงขึน้อยูก่บัราคาถา่นหนิทีซ่ือ้จากตา่งประเทศเทยีบกบัการผลติภายในประเทศ และตน้ทนุคา่ขนสง่ 

สำหรบัประเทศทีใ่นปจัจบุนัผลิตและใช้ถ่านหินในปริมาณ 3,600 ล้านตันต่อป ี ซึ่งคาดว่าจะมีการขยายตัวถึง 4,100 ล้านตัน 

ภายในป ี2558 แมว้า่ตวัเลขการนำเขา้ถา่นหนิจะมกีารเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ยกส็ามารถสง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่ตลาดคา่ระวาง

เรอืบรรทกุสนิคา้เทกองได ้ 

 ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ณ สิน้ปอียูท่ี ่1,738 จดุ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกบัเมือ่ตน้ปทีี ่1,693 จดุ โดยมี

จดุตำ่สดุที ่1,043 จดุเมือ่วนัที ่4 กมุภาพนัธ ์2554 และสงูสดุที ่2,173 จดุ เมือ่วนัที ่14 ตลุาคม 2554 สาเหตสุำคญัทีท่ำให้

ดชัน ีBDI ฟืน้ตวัขึน้ไดร้ะหวา่งป ี เนือ่งจากความแออดัของเรอืขนาดเคปไซสท์ีจ่อดรอเทยีบทา่ทีม่ากกวา่ปกต ิ และในชว่งครึง่

หลงัของป ี มคีวามตอ้งการเรอืขนสง่สนิคา้ทีต่ดิคา้งจากประเทศญีปุ่น่ ประกอบกบัการนำเขา้ถา่นหนิในปรมิาณ 182 ลา้นตนั

ของจีนในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงระยะทางขนส่งต่อตันที่ไกลขึ้นจากการที่ผู้ส่งออกเปลี่ยนไปเป็นผู้นำเข้ารายใหญ ่ จากภาวะ

วิกฤติทางการเงินทำให้เกิดการเสียสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดมากขึ้น ส่งผลให้อุปทานในเรือลดลง จนใน

ทีส่ดุการปลดระวางเรอืเกา่มปีรมิาณมากถงึ 33.3 ลา้นตนั ซึง่ไดช้ว่ยพยงุดชันคีา่ระวางเรอืไว ้

 คา่เฉลีย่ของดชันคีา่ระวางเรอืของป ี2554 อยูท่ี ่1,549 จดุ ซึง่ลดลงรอ้ยละ 44 ของคา่เฉลีย่ดชันคีา่ระวางเรอืของป ี2553 

ที ่2,758 จดุ ทัง้นี ้ คา่เฉลีย่ระยะยาวของดชันคีา่ระวางเรอื (ชว่งป ี2528-2546) กอ่นเกดิภาวะกระทงิรอบลา่สดุ ดชันอียูท่ี ่

1,358 จดุ ชว่งทีเ่กดิภาวะกระทงิขาขึน้ (ชว่งป ี2528-2553) ดชันอียูท่ี ่2,133 จดุ และชว่งภาวะกระทงิ (ชว่งป ี2547-2553) 

ดชันอียูท่ี ่4,265 จดุ 

 อัตราค่าระวางที่ผันผวนทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงจากคู่สัญญา สัญญาเช่าเรือระยะยาวจะปฏิบัติตามได้จริงหรือไม่ขึ้น

อยูก่บัคูส่ญัญาเทา่นัน้ ผูเ้ชา่เรอืรายใหญห่ลายรายทีจ่ำใจตอ้งปฎบิตัติามสญัญาเชา่เรอืระยะยาวเหลา่นีไ้ดพ้ยายามทกุทางไมว่า่

จะถกูกฏหมายหรอืไม ่ เพือ่ทีจ่ะหาชอ่งทางใหต้นเองไมต่อ้งปฎบิตัติามสญัญาดงักลา่ว ในรายงานประจำปฉีบบัทีแ่ลว้ บรษิทัฯ 

ไดค้าดวา่ในป ี2554 และอาจรวมถงึป ี2555 อาจจะไมใ่ชป่ทีีด่นีกั โดยมบีรษิทัเรอืหลายบรษิทัทีต่อ้งเผชญิกบัความกดดนัจาก

ผลของสภาพตลาดค่าระวางเรือ บริษัทฯ เคยประหลาดใจกับจำนวนของบริษัทต่างๆ ที่ล้มละลายในป ี2554 แต่จะต้องตก

ตะลงึ หากจำนวนบรษิทัทีล่ม้ละลายจะไมเ่พิม่มากขึน้ในป ี2555 กอ่นทีจ่ะคอ่ยๆ นอ้ยลงในป ี2556 จงึเปน็การเตอืนใหร้ะวงัวา่

ยงัมคีวามยากลำบากในอนาคต 

 ในป ี2554 รายไดต้อ่วนัตอ่เรอืหนึง่ลำสำหรบักองเรอืของบรษิทัฯ ยงัคงสะทอ้นใหเ้หน็ถงึกลยทุธข์องเราทีมุ่ง่เนน้การทำ

สัญญาเช่าเรือระยะเวลายาวเพื่อความมั่นคงและโอกาสที่มองเห็นมาสู่การสร้างผลกำไร โดยสามารถหลีกเลี่ยงความผันผวน

ของคา่ระวางรายวนัทีบ่รษิทัฯ อาจตอ้งเผชญิ ถา้หากบรษิทัฯ หารายไดต้ามการเปลีย่นแปลงของดชันคีา่ระวางเรอื (BDI) ในป ี

2554 บรษิทัฯ มรีายไดต้อ่วนัตอ่ลำเรอืเฉลีย่ที ่11,265 เหรยีญสหรฐั ซึง่ใกลเ้คยีงกบัตวัเลขประมาณการที ่11,500 เหรยีญ

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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สหรฐั ในสว่นของคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอื บรษิทัฯ สามารถทำตามเปา้หมายทีว่างไวท้ี ่4,650 เหรยีญสหรฐั ตอ่วนัตอ่ลำเรอื 

โดยมีค่าใช้จ่ายจริงอยู่ที ่4,613 เหรียญสหรัฐต่อวันต่อลำในป ี2554 ขนาดระวางบรรทุกโดยเฉลี่ยต่อลำของกองเรือบริษัทฯ 

อยู่ที ่28,170 เดทเวทตัน ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของเรือที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณดัชนีค่าระวางของเรือแฮนดี้ไซส ์

(BHSI Index) ซึง่ดชัน ีBHSI มตีวัเลขอตัราคา่เชา่เรอืโดยเฉลีย่ของปอียูท่ี ่10,902 เหรยีญสหรฐัตอ่วนั ดงันัน้ เมือ่ดผูลการ

ดำเนนิงานของบรษิทัฯ ทีม่อีตัราคา่เชา่เรอืโดยเฉลีย่อยูท่ี ่11,265 เหรยีญสหรฐัตอ่วนั ในชว่งป ี2554 จงึเหน็ไดช้ดัวา่ รายได้

จากอตัราคา่เชา่เรอืของบรษิทัฯนัน้สงูกวา่ดชัน ีBHSI 

ข้อมูลอุตสาหกรรมแยกส่วน 

 ขนาดเรือแฮนด้ีไซส์ ค่าเฉล่ียโดยรวม ค่าเฉล่ียของปี ค่าเฉล่ียของ ค่าสูงสุดของ ค่าต่ำสุดของ  
  ท้ังหมดของปี 2554 2554  ไตรมาส 4 ปี 2554 ไตรมาส 4 ปี 2554 ไตรมาส 4 ปี 2554

ดชันคีา่ระวางเรอื 10,902 เหรยีญสหรฐั 718 จดุ 698 จดุ 829 จดุ 577 จดุ 
แฮนดีไ้ซส ์BHSI 

อตัราคา่เชา่เรอืในเสน้ทาง - 9,500 เหรยีญสหรฐั 7,817 เหรยีญสหรฐั 11,298 เหรยีญสหรฐั 5,710 เหรยีญสหรฐั 
มหาสมทุรแปซฟิกิ  
อตัราคา่เชา่เรอืในเสน้ทาง - 11,603 เหรยีญสหรฐั 12,209 เหรยีญสหรฐั 12,929 เหรยีญสหรฐั 9,887 เหรยีญสหรฐั 
มหาสมทุรแอตแลนตกิ  
อตัราคา่เชา่เรอืของบรษิทัฯ  - 11,291 เหรยีญสหรฐั 9,959 เหรยีญสหรฐั - - 
ขนาดแฮนดีไ้ซส ์  
อตัราคา่เชา่เรอืของกองเรอื - 11,265 เหรยีญสหรฐั 9,922 เหรยีญสหรฐั - - 
บริษัทฯ โดยเฉล่ีย 

 ตารางข้างบนแสดงอัตราค่าเช่าเรือโดยเฉลี่ยต่อวันสำหรับเรือขนาดแฮนดี้ไซส์ที่ทำการขนส่งสินค้าในบริเวณมหาสมุทร

แปซิฟิกและแอตแลนติก ทั้งรายปีและรายไตรมาสของป ี2554 รวมทั้งค่าเฉลี่ยโดยรวมประจำป ี2554 ของอัตราค่าเช่าเรือ

ทั้งหมดทุกเส้นทางที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนีค่าระวางเรือแฮนดี้ไซส ์ (BHSI) ตามตารางจะเห็นว่าอัตราตลาดค่าเช่าเรือ

สำหรับเส้นทางในมหาสมุทรแปซิฟิกจะสูงกว่าในมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่มาก อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า จากอัตราค่าเช่า

เฉลี่ยรายป ี บริษัทฯ สามารถให้เช่าเรือขนาดแฮนดี้ไซส์ของบริษัทฯ ในอัตราค่าเช่าที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของตลาดทั้งสอง

มหาสมทุร  

ดชันคีา่ระวางเรอื 16,066 เหรยีญสหรฐั 1378 จดุ 1404 จดุ 1612 จดุ 1176 จดุ 
ซปุราแมกซ ์BSI 

อตัราคา่เชา่เรอืในเสน้ทาง - 10,278 เหรยีญสหรฐั 8,780 เหรยีญสหรฐั 12,477 เหรยีญสหรฐั 4,161 เหรยีญสหรฐั 
มหาสมทุรแปซฟิกิ  
อตัราคา่เชา่เรอืในเสน้ทาง - 15,838 เหรยีญสหรฐั 16,256 เหรยีญสหรฐั 18,392 เหรยีญสหรฐั 14,025 เหรยีญสหรฐั 
มหาสมทุรแอตแลนตกิ  
อตัราคา่เชา่เรอืของ บรษิทัฯ - 9,249 เหรยีญสหรฐั 9,249 เหรยีญสหรฐั - - 
ขนาดซปุราแมกซ ์  
อตัราคา่เชา่เรอืของ - 11,265 เหรยีญสหรฐั 9,922 เหรยีญสหรฐั - - 
กองเรือบริษัทฯ โดยเฉล่ีย 

 ขนาดเรือซุปราแมกซ์ ค่าเฉล่ียโดยรวม ค่าเฉล่ียของปี ค่าเฉล่ียของ ค่าสูงสุดของ ค่าต่ำสุดของ  
  ท้ังหมดของปี 2554 2554  ไตรมาส 4 ปี 2554 ไตรมาส 4 ปี 2554 ไตรมาส 4 ปี 2554

 ตารางข้างบนแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับตารางก่อนหน้านี ้ ต่างกันเพียงตารางนี้แสดงอัตราค่าเช่าและดัชนีของเรือขนาด  

ซปุราแมกซ ์ ซึง่ขนาดเรอืประเภทนีข้องบรษิทัฯ ไดเ้ดนิเรอือยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิกิเทา่นัน้ ซึง่ตา่งจากเรอืขนาดแฮนดีไ้ซสข์อง  

บรษิทัฯ นอกจากนี ้บรษิทัฯมเีรอืขนาดซปุราแมกซ ์2 ลำทีซ่ือ้เขา้มาเพิม่ในกองเรอืในชว่งครึง่หลงัของไตรมาสสี ่ทำใหบ้รษิทัฯ 

ไมไ่ดร้บัคา่เชา่เตม็ทัง้ไตรมาส ดงันัน้ อตัราคา่เชา่เฉลีย่ทีแ่สดงในตารางจงึตำ่กวา่อตัราคา่เชา่เฉลีย่ของตลาดสำหรบัเรอืขนาด

ซปุราแมกซ ์
��



ทิศทางอุตสาหกรรม  
 การปลดระวางเรอืยงัคงเขม้ขน้ โดยมเีรอื 388 ลำถกูปลดระวาง ในขณะทีม่เีรอืตอ่ใหม ่153 ลำเขา้มาในตลาด สง่ผลให้

กองเรอืมขีนาดลดลง 235 ลำ หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 7.5 โดยกองเรอืของโลกในประเภทเดยีวกบัขนาดเรอืของบรษิทัฯ (ขนาด 10 

- 30,000 เดทเวทตนั) ลดลงจาก 3,151 ลำ เปน็ 2,916 ลำ ในป ี2554 การออ่นตวัอยา่งตอ่เนือ่งของตลาดคา่ระวางเรอืเปน็

สาเหตสุำคญัทีท่ำใหอ้ตัราการปลดระวางเรอืเกา่มมีากขึน้ และคงเปน็การยากทีจ่ะหลกีเลีย่งบทสรปุวา่ เมือ่เรอืทีม่อีายมุากขึน้

เพิม่จำนวนขึน้เรือ่ยๆ ในขณะทีอ่ตัราคา่ระวางเรอืยงัคงลดตำ่ลง จะสง่ผลใหอ้ตัราการปลดระวางเรอืสงูขึน้ในอนาคตอนัใกล ้

เรือใหม่จำนวนมากที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดในปี 2555 และ 2556 
 เรือขนาดเคปไซส์ (90,000+ เดทเวทตัน - มีเรือจำนวน 1,561 ลำ ขนาดระวางรวม 265 ล้าน
เดทเวทตัน ณ ต้นปี 2555) มเีรอืจำนวน 519 ลำ ขนาดระวางรวม 94.9 ลา้นเดทเวทตนั หรอืรอ้ยละ 35.8 ของขนาด

ระวางทัง้หมดทีจ่ะถกูสง่มอบจนถงึสิน้ป ี2558 ในเรอืขนาดนี ้มจีำนวน 128 ลำ ขนาดระวางรวม 43.91 ลา้นเดทเวทตนั หรอื

รอ้ยละ 16.6 ทีจ่ะมอีายเุกนิ 22 ป ีภายในป ี2558 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในชว่งป ี2555-2558 ถา้หากอตัราคา่ระวางเรอื

ยงัคงอยูใ่นระดบัตำ่เชน่ปจัจบุนั 

 เรือขนาดปานาแมกซ์ (60-90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจำนวน 1,814 ลำ ขนาดระวางรวม 135 
ล้านเดทเวทตัน ณ ต้นปี 2555) มเีรอืจำนวน 665 ลำ ขนาดระวางรวม 51.9 ลา้นเดทเวทตนั หรอืรอ้ยละ 38.4 ของ

ขนาดระวางทัง้หมดทีจ่ะถกูสง่มอบจนถงึสิน้ป ี2558 ในเรอืขนาดนี ้ มจีำนวน 270 ลำ ขนาดระวางรวม 24 ลา้นเดทเวทตนั 

หรอืรอ้ยละ 17.8 ทีจ่ะมอีายเุกนิ 24 ป ีภายในป ี2558 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในชว่งป ี2555-2558 ถา้หากอตัราคา่ระวาง

เรือยังคงอยู่ในระดับต่ำเช่นปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดสมดุลกับกองเรือต่อใหม่ที่จะออกสู่ตลาดและช่วยฟื้นค่าระวางในอนาคต

อนัใกล ้

 เรอืขนาดซปุราแมกซ ์(40-60,000 เดทเวทตนั - มเีรอืจำนวน 2,325 ลำ ขนาดระวางรวม 119.5  
ล้านเดทเวทตัน ณ ต้นปี 2555) มเีรอืจำนวน 645 ลำ ขนาดระวางรวม 35 ลา้นเดทเวทตนั หรอืรอ้ยละ 29.3 ของ

ขนาดระวางทัง้หมดทีจ่ะถกูสง่มอบจนถงึสิน้ป ี2558 ในเรอืขนาดนี ้มจีำนวน 293 ลำ ขนาดระวางรวม 14.9 ลา้นเดทเวทตนั 

หรอืรอ้ยละ 12.4 ทีจ่ะมอีายเุกนิ 25 ป ีภายในป ี2558 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในชว่งป ี2555-2558 ถา้หากอตัราคา่ระวาง

เรอืยงัคงอยูใ่นระดบัตำ่เชน่ปจัจบุนั  

 เรอืขนาดแฮนดีแ้มกซ ์ (30-40,000 เดทเวทตนั - มเีรอื 1,248 ลำ ขนาดระวางรวม 43.2 ลา้น
เดทเวทตนั ณ ตน้ป ี2555) มเีรอืจำนวน 462 ลำ ขนาดระวางรวม 16.2 ลา้นเดทเวทตนั หรอืรอ้ยละ 37.5 ของขนาด

ระวางทัง้หมดทีจ่ะถกูสง่มอบจนถงึสิน้ป ี2558 ในเรอืขนาดนี ้มจีำนวน 434 ลำ ขนาดระวางรวม 16.7 ลา้นเดทเวทตนั หรอื

รอ้ยละ 38.5 ทีจ่ะมอีายเุกนิ 25 ป ีภายในป ี2558 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในชว่งป ี2555-2558 ถา้หากอตัราคา่ระวางเรอื

ยงัคงอยูใ่นระดบัตำ่เชน่ปจัจบุนั  

 เรือขนาดแฮนดี้ไซส ์ (10-30,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 2,916 ลำ ขนาดระวางรวม 59.1 ล้าน  
เดทเวทตนั ณ ตน้ป ี2555) มเีรอืจำนวน 243 ลำ ขนาดระวางรวม 4.75 ลา้นเดทเวทตนั หรอืรอ้ยละ 8 ของขนาด

ระวางทัง้หมดทีจ่ะถกูสง่มอบจนถงึสิน้ป ี2558 ในเรอืขนาดนี ้มจีำนวน 972 ลำ ขนาดระวางรวม 22.4 ลา้นเดทเวทตนั หรอื

รอ้ยละ 37.9 ทีจ่ะมอีายเุกนิ 27 ป ีภายในป ี2558 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในชว่งป ี2555-2558 ถา้หากอตัราคา่ระวางเรอื

ยังคงอยู่ในระดับต่ำเช่นปัจจุบัน ด้วยจำนวนเรือเก่าที่มีจำนวนมากเช่นนี ้ ทำให้ดูว่าตัวเลขอุปทานของเรือประเภทนี้ซึ่งเป็น

ประเภทเดยีวกบัเรอืสว่นใหญข่องบรษิทัฯ จะแขง็แกรง่มากทีส่ดุในตลาดเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกอง 

 เมื่อพิจารณาตัวเลขอุปทานของเรือที่กล่าวมาข้างต้น ควรต้องคำนึงถึงอัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือด้วย โดยในป ี

2551 อยูท่ีร่อ้ยละ 23 เพิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ 41 ในป ี2552 และลดลงเปน็รอ้ยละ 38 ในป ี2553 จากนัน้ไดล้ดลงเปน็รอ้ยละ 28 

ในป ี2554 ทัง้นี ้ ยงัคงตอ้งรอดวูา่จะเปน็เทา่ใดในป ี2555, 2556 และ 2557 ซึง่คงจะไมแ่ปลกเลยถา้จะเหน็ตวัเลขนีผ้นัแปร

ตรงขา้มกบัดชันคีา่ระวางเรอื โดยเฉพาะถา้หากดชันคีา่ระวางเรอืลดลงและอยูท่ีร่ะดบัตำ่กวา่ 1,500 จดุ 

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

��



 สถานภาพการแขง่ขนัของบรษิทั จากการทีบ่รษิทัฯ มเีรอืในปจัจบุนั 26 ลำ รวมกบัเรอืสัง่ตอ่ใหมอ่กี 19 ลำ (เรอืบรรทกุ

สนิคา้แหง้เทกอง 12 ลำและเรอืบรรทกุซเีมนต ์3 ลำ จากอูต่อ่เรอื ABG ในประเทศอนิเดยี และเรอืขนาดซปุราแมกซอ์กี 4 ลำ 

จากอูต่อ่เรอืในสาธารณรฐัประชาชนจนี) และเมด็เงนิลงทนุอกีประมาณ 600 ลา้นเหรยีญสหรฐัทีพ่รอ้มสำหรบัการจดัซือ้เรอืมอื

สองเพิม่เตมิอกีประมาณ 20 ลำ เพือ่มาทดแทนเรอืเกา่ทีบ่รษิทัฯ ไดข้ายออกไป ทำใหบ้รษิทัฯ เปน็หนึง่ในบรษิทัเจา้ของเรอืที่

ใหญ่ที่สุดในขนาดเรือประเภทนี้ของตลาด และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจำนวนเรือสั่งต่อใหม่มากที่สุด และเนื่องจากเจ้าของเรือ 

ในธรุกจิเรอืประเภทนีม้ลีกัษณะเปน็บรษิทัเลก็ๆ อยูก่ระจดักระจาย ชือ่ของบรษิทัฯ จงึไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้วา่เปน็บรษิทั

ทีม่ชีือ่เสยีง โดยลกูคา้หลายรายตอ้งการทำธรุกจิกบับรษิทัฯ เปน็อนัดบัแรกกอ่นทีจ่ะไปใชบ้รกิารจากเจา้ของเรอืรายยอ่ยอืน่ๆ 

 นอกจากนี ้ จากแผนกลยทุธข์องบรษิทัฯ ทีจ่ะจดัหาเรอืทีใ่หมก่วา่ ใหญก่วา่ ทนัสมยักวา่ และประหยดักวา่จากตลาดเรอื

มอืสองเพือ่มาทดแทนเรอืเกา่ทีข่ายออกไป ในระดบัราคาทีถ่อืไดว้า่ตำ่เปน็ประวตักิารณ ์ ซึง่จะชว่ยเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั

ใหแ้ขง็แกรง่กวา่บรษิทัเจา้ของเรอืรายอืน่ๆ ทีไ่ดซ้ือ้เรอืมอืสองในชว่ง 4-5 ปทีีผ่า่นมาในระดบัราคาสงูมากเปน็ประวตักิารณ ์

ปัญหาที่อุตสาหกรรมเผชิญอยู่ 
 ดว้ยอตัราคา่ระวางทีพุ่ง่ขึน้สูร่ะดบัสงูสดุเปน็ประวตักิารณแ์ละรว่งตำ่ลงอยา่งรวดเรว็สูร่ะดบัตำ่สดุในชว่งสองทศวรรษทีผ่า่น

มา บรษิทัทีม่คีวามรอบคอบทีส่ดุและมหีนีส้นิเพยีงเลก็นอ้ยในบญัชงีบดลุ รวมถงึมเีงนิสดคงเหลอืมาก อาจชว่ยสร้างความ
มัน่คงใหก้บัอตุสาหกรรมได ้ ดว้ยการซือ้เรอืมอืสองหรอืเรอืตอ่ใหม ่ ในชว่งทีร่าคาตกตำ่เปน็ประวตักิารณห์รอืโดยการควบรวม

กิจการหรือการซื้อกิจการของบริษัทอื่น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามก็ล้วนเป็นที่น่ายินดีทั้งสิ้น เพราะว่าเป็นการช่วยให้ทุกภาค

สว่นในอตุสาหกรรมนีม้ัน่คงขึน้แมจ้ะเพยีงเลก็นอ้ยกต็าม 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ โดยทัว่ไปไดล้ดลงในป ี2553 และ 2554 ซึง่ชว่ยใหบ้รษิทัฯ ไดค้ลายความกงัวลลงไดห้ลงั

จากที่ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายป ี ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นอีกถ้าหากไม่เป็นเพราะค่าระวางเรือตกต่ำ

อยา่งหนกัในป ี2551 คา่ใชจ้า่ยแทบทกุดา้นไดล้ดลงจากกอ่นหนา้นี ้ รวมทัง้คา่นำ้มนัหลอ่ลืน่เครือ่งยนต ์คา่ซอ่มบำรงุรกัษาตวั

เรอื คา่อปุกรณ/์อะไหล ่ และคา่เบีย้ประกนัภยั ทัง้นี ้ โดยปกตเิรอืทีม่อีายนุอ้ยกวา่จะมคีา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืและบำรงุรกัษา 

คา่ใชจ้า่ยสำหรบัอปุกรณช์ิน้สว่นอะไหล ่รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยสำหรบัซอ่มแซมทีถ่กูกวา่ เจา้ของเรอืทีด่สีว่นใหญไ่ดอ้าศยัโอกาสจาก

สภาพตลาดปจัจบุนัทีจ่ะปรบัลดอายกุองเรอืของตนโดยการจำหนา่ยเรอืทีม่อีายมุากออกไป บรษิทัฯ คาดวา่แนวโนม้ในการเพิม่

ประสทิธภิาพและลดคา่ใชจ้า่ยโดยผา่นการปรบัลดอายกุองเรอืนีจ้ะยงัดำเนนิตอ่ไปในป ี2555 

 สำหรบัป ี2554 ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสำคญัของคา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอื ยกเวน้คา่ใชจ้า่ยในการนำเรอืเขา้อู่
ซอ่มเรอืทีล่ดลงจากการทีบ่รษิทัฯ ไดข้ายเรอืเกา่ออกไป เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท้ีล่ดลง คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน
ในรูปแบบของเงินโบนัสพนักงานที่ได้ลดลงไปด้วยเช่นกัน ความต้องการคนประจำเรือในตำแหน่งอาวุโสบนเรือยังคงเพิ่มขึ้น

ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนที่เกิดจากการจ้างงานตามสำนักงานต่างๆซึ่งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยกว่า ด้วยเหตุนี้  

คา่จา้งคนประจำเรอืจงึไดเ้พิม่ขึน้เลก็นอ้ยในป ี2554 และคาดวา่จะเพิม่ขึน้อกีในป ี2555 

 ผู้ให้ประกันภัย P&I Clubs ได้ตั้งเป้าให้แต่ละรอบปีมีการเรียกร้องค่าเสียหายน้อยที่สุดซึ่งได้ช่วยให้บริษัทผู้ให้

ประกนัเหลา่นีม้สีถานะการเงนิทีด่ขีึน้ การประกนัภยัประเภทนีม้รีปูแบบทีเ่ปน็พเิศษดว้ยการใหค้วามคุม้ครองทีแ่ทบจะไมม่ขีดี

จำกัด และให้บริการช่วยเหลือจัดการกับปัญหาฟ้องร้องทุกกรณีที่เกิดจากการเป็นเจ้าของหรือบริหารเรือ ดังนั้น จึงเป็นสิ่ง

สำคัญที่บริษัทประกันเหล่านี้จะมีสถานะการเงินที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ให้ประกันเหล่านี้ได้ประสบกับภาวะที่มีรายได้

เพยีงเลก็นอ้ยหรอืไมม่รีายไดเ้ลยจากเงนิลงทนุในตลาดหุน้และหุน้กูท้ีอ่ยูใ่นภาวะตกตำ่ ปญัหาเหลา่นีเ้ปน็ประเดน็ทีส่ำคญัมาก

สำหรบัผูร้บัทำประกนัภยัทีม่คีวามรอบคอบ กลา่วคอื การเพิม่เบีย้ประกนัภยัโดยรวมถงึความเสีย่งเหลา่นีด้ว้ย ผูป้ระกนัภยัซึง่

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทำประกนันัน้ มคีวามมัน่คงทางการเงนิ ทำใหบ้รษิทัฯ คาดวา่เบีย้ประกนัภยัทีจ่ะตอ้งชำระสำหรบัป ี2555 จะยงั

คงไมเ่ปลีย่นแปลง 

 ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินเรือต่อวันต่อลำสำหรับป ี2554 นั้นลดลง

ประมาณรอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกบัปกีอ่นหนา้นี ้ ถงึแมว้า่บรษิทัฯ ไมม่ตีวัเลขคา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ของบรษิทัอืน่ๆ ในอตุสาหกรรม

เดยีวกนั แตจ่ากประสบการณท์ีผ่า่นมา บรษิทัฯ คาดวา่ บรษิทัฯ ไดจ้ดัการคา่ใชจ้า่ยไดด้กีวา่บรษิทัเจา้ของเรอืรายอืน่ๆ 

��



 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO Conventions) นั้น ได้มีการ

ปรบัปรงุแกไ้ขอยูเ่สมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณป์จัจบุนัในการทีจ่ะปกปอ้งสิง่แวดลอ้มใหไ้ดม้ากยิง่ขึน้ เมือ่ไมน่านมานี้

คณะกรรมาธกิารสิง่แวดลอ้มทางทะเลของ IMO ไดอ้นมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิภาคผนวกที ่6 ของบทบญัญตัอินสุญัญาระหวา่ง

ประเทศวา่ดว้ยการปอ้งกนัมลภาวะทางทะเล (MARPOL) เพือ่ทีจ่ะลดมลภาวะทางอากาศทีเ่กดิจากการปลอ่ยควนัเสยีจากเรอื 

มกีารเพิม่พืน้ทีท่างทะเลใหเ้ปน็เขตพเิศษในการควบคมุมลพษิจากการปลอ่ยของเสยีตา่งๆจากเรอื ขอ้บงัคบัสากลในการขนสง่

และบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองบางชนดิไดม้คีวามเขม้งวดมากขึน้กวา่แตก่อ่น ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการขนสง่สนิคา้แหง้เทกอง (Bulk 

Cargo Code “BC Code”) ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นข้อบังคับใหม่ว่าด้วยการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเลระหว่างประเทศ 

(International Maritime Solid Bulk Cargo code “IMSBC Code”) ประเทศตา่งๆ ไดม้กีารเพิม่มาตรการเขม้งวดในการ

ควบคมุมลภาวะทีเ่กดิจากนำ้ทีใ่ชใ้นการถว่งเรอื นอกจากนีจ้ากการผลกัดนัขององคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (International 

Labour Organization “ILO”) ทำใหม้าตรฐานความเปน็อยูต่า่งๆ ภายในเรอืของคนประจำเรอืไดร้บัความสำคญัเพิม่มากขึน้ 

โดยองคก์รแรงงานระหวา่งประเทศไดอ้อกอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยแรงงานทางทะเลฉบบัป ี2549 เพือ่ใชเ้ปน็มาตรฐาน

และควบคมุดแูลสภาพการทำงานและความเปน็อยูข่องคนประจำเรอื โดยเรอืเดนิทะเลระหวา่งประเทศทกุลำทีม่ขีนาดมากกวา่ 

500 ตันจะต้องได้รับการตรวจเพื่อออกประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Certificate 

“MLC”) และใบรบัรองการปฏบิตัติามมาตรฐานแรงงานทางทะเล (Declaration of Maritime Labour Compliance “DMLC”) 

โดยรฐัเจา้ของธงหรอืโดยสถาบนัตรวจเรอืทีร่ฐันัน้รบัรอง อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยแรงงานทางทะเลฉบบัป ี2549 นีจ้ะ

มกีารบงัคบัใชภ้ายใน 1 ป ี หลงัจากทีม่ปีระเทศสมาชกิอยา่งนอ้ย 30 ประเทศทีม่ขีนาดกองเรอืรวมกนัอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 33 

ของกองเรอืโลกใหก้ารรบัรองอนสุญัญาดงักลา่ว โดยบรษิทัฯ คาดวา่ MLC 2006 จะถกูใชบ้งัคบัไดใ้นป ี2556 ตามทีส่หภาพ

ยโุรปมกีำหนดการใหส้ตัยาบนัในป ี2555 โดยบรษิทัฯ กำลงัเตรยีมความพรอ้มในทกุๆดา้นทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้บงัคบัใหมน่ีก้อ่น

การบงัคบัใช ้

 การให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม ได้กำลังเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นอีก คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปที่บริษัทฯ จะ

กล่าวแต่เพียงว่า “เพื่อโลกสีเขียว” (Going Green) บริษัทต่างๆทั่วโลกได้ถูกกดดันจากผู้ร่วมทุนต่างๆให้บริษัทของตนเกิด

จติสำนกึและเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ โดยตอ้งปฏบิตัติามกฏขอ้บงัคบัใหมต่า่งๆ อตุสาหกรรมเดนิเรอืไดถ้กูจบัตามอง

และตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ สืบเนื่องจากข่าวที่แพร่หลายไปทั่วโลกเกี่ยวกับอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลครั้งสำคัญต่างๆ 

ตวัอยา่งเชน่ กรณขีองเรอืบรรทกุนำ้มนั “EXXON VALDEZ” มาตรการตา่งๆทีย่งัไมไ่ดใ้ชบ้งัคบัแตบ่รษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามดว้ย

ความสมคัรใจเพือ่ลดปรมิาณกา๊ซคารบ์อน โดยไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ในรายงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิทั นอกจากนี ้

ยังมีอนุสัญญาของ IMO และข้อบังคับที่ออกโดยแต่ละประเทศเพื่อใช้ในการควบคุมการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ ก๊าซ

ไนโตรเจนออกไซด ์ ก๊าซฮาลอน และก๊าซคลอโรฟลูโอคาร์บอน จากเรือต่างๆที่มีส่วนทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ข้อบังคับ

ต่างๆเหล่านี้จะมีความเข้มงวดมากขึ้นในอนาคตอันใกล ้ นอกจากนี้รัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกายังมีข้อบังคับให้เรือที่เข้ามายัง

เมอืงทา่ของตนตอ้งใชแ้หลง่จา่ยไฟฟา้ของทางเมอืงทา่ซึง่จะสรา้งมลภาวะนอ้ยกวา่เครือ่งกำเนดิไฟฟา้ของเรอื อาจมกีารบงัคบั

ใช ้ “BONNET” ซึง่เปน็เทคโนโลยทีีม่ใีชใ้นบางเมอืงทา่ในการเปน็ตวัรบัและชว่ยบำบดักา๊ซเสยีจากเรอืกอ่นทีจ่ะปลอ่ยออกสูช่ัน้

บรรยากาศ มาตรการเหล่านี้ยังคงอยู่ในขั้นพิจารณาและอาจสร้างปัญหาในการปฏิบัติตามรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้กับ

เจา้ของเรอื เพือ่ปฏบิตัติามพนัธสญัญาของบรษิทัฯ ในการทีจ่ะดำรงรกัษาและปกปอ้งสิง่แวดลอ้มและลดปรมิาณกา๊ซคารบ์อน

ใหเ้ปน็แบบแผน ทางบรษิทัฯ ไดใ้หม้กีารตรวจสอบและไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรม ISO 14001:2004 จากองคก์ร

ตรวจชัน้เรอื (CLASS NK) ของประเทศญีปุ่น่ มาตรฐาน ISO 14001:2004 นีเ้ปน็ระบบทีก่ำหนดกรอบโครงสรา้งโดยรวมและ

ขั้นตอนวิธีการให้กับการวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้

เหน็วา่บรษิทัฯ เปน็องคก์รทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 ศูนย์ฝึกอบรมคนประจำเรือของบริษัท ตามทีเ่คยไดร้ายงานไปแลว้ บรษิทัฯ ไดก้อ่ตัง้ศนูยฝ์กึอบรมคนประจำ

เรอืเตม็รปูแบบขึน้ภายในสำนกังานใหญข่องบรษิทัฯ ทีก่รงุเทพมหานคร เมือ่เดอืนมนีาคม 2551 โดยภายในศนูยฝ์กึอบรมนี ้

ไดม้กีารตดิตัง้หอ้งฝกึจำลองการเดนิเรอืทีท่นัสมยัทีส่ดุ (Bridge Navigation Simulator) เพือ่ใชส้ำหรบัฝกึคนประจำเรอืโดย

เฉพาะ โดยเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือได้มีการจำลองสะพานเดินเรือจริง และสามารถฝึกการเดินเรือเข้าเมืองท่าสำคัญได้

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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อยา่งเสมอืนจรงิซึง่จะทำใหค้นประจำเรอืไดม้โีอกาสลงมอืฝกึปฏบิตักิารเดนิเรอืจรงิๆ ในรปูแบบและสถานการณต์า่งๆ เพือ่ให้

เกดิประสทิธภิาพตอ่การทำงานเปน็ทมีของกปัตนัเรอืและนกัเดนิเรอื ทกัษะในการเดนิเรอืและบงัคบัเรอื สิง่นีถ้อืวา่เปน็กา้วยา่ง

สำคญัของบรษิทัฯ ในการทีจ่ะฝกึฝนและเพิม่ศกัยภาพใหก้บับคุลากรประจำเรอืใหส้ามารถปฏบิตังิานดแูลเรอืเพือ่ใหเ้กดิความ

ปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลและปกป้องสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกมีการขาดแคลนคนประจำเรือที่มี

ทกัษะความสามารถ และสง่ผลใหก้ารไดเ้ลือ่นตำแหนง่บนเรอืเกดิขึน้เรว็กวา่ทีค่วรจะเปน็ ศนูยฝ์กึอบรมของบรษิทัจงึมวีธิกีารที่

จะชว่ยฝกึทกัษะความสามารถใหก้บัคนเรอืเพือ่ทดแทนกบัการฝกึปฏบิตับินเรอืทีล่ดนอ้ยลงดงักลา่ว 

 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล (Maritime Resource Management-MRM) 
เปน็หลกัสตูรสำหรบัฝกึอบรมนายประจำเรอืทัง้นกัเดนิเรอืและนายชา่งกลเรอื รวมถงึพนกังานประจำสำนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การบรหิารงานเรอื ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจถงึขดีความสามารถและขดีจำกดัของมนษุย ์และเพือ่เสรมิสรา้งใหเ้กดิทศันคตทิีด่ใีน

เรือ่งความปลอดภยัและการทำงานเปน็ทมี หลกัสตูร MRM นีไ้ดม้กีารยอมรบักนัอยา่งกวา้งขวางวา่เปน็วธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการ

ชว่ยเพิม่ทกัษะและพฒันาการทำงานรว่มกนัเปน็ทมี และลดความเสีย่งของการเกดิอบุตัภิยัทางทะเลทีม่สีาเหตมุาจากความผดิ

พลาดของมนษุย ์(Human Error) รวมทัง้การจดัการทรพัยากรและการทำงานเปน็ทมีทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ หลกัสตูร MRM นีไ้ด้

รบัการรบัรองและออกแบบโดย The Swedish Club ซึง่เปน็หนึง่ในผูใ้หป้ระกนัภยัทางทะเลรายใหญข่องโลก ซึง่ทางบรษิทัฯ 

ไดร้บัใบอนญุาตในการนำหลกัสตูรนีม้าเปน็ตน้แบบในการฝกึคนประจำเรอืของบรษิทัฯ นอกจากหลกัสตูร MRM แลว้ ภายใน

ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ยังมีห้องฝึกอบรมต่างๆสำหรับโปรแกรมการฝึกต่างๆเช่นโปรแกรมการฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร ์

(Computer based training “CBT”) และวดีทีศัน ์(Video-Based Training “VBT”) การฝกึอบรมหลกัสตูรการจดัการระบบ

เดินเรือเป็นทีม (Bridge Team Management “BTM”) หลักสูตรทักษะการเดินเรือและบังคับเรือ (Bridge Team 

Competency “BTC”) หลกัสตูรการปฎบิตัหินา้ทีเ่วรยาม (Officer Of the Watch “OOW”) หลกัสตูรการปฏบิตังิานตำแหนง่

ต้นเรือ (Chief Mate Course “CMC”) หลักสูตรการเป็นกัปตันเรือ (Command Course) หลักสูตรความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานบนเรือ (Shipboard Safety Course “SSC”) หลักสูตรแนะนำแก้ไขปัญหาการทำงานบนเรือ (Maritime 

Professional Briefing “MPB”) หลกัสตูรอบรมการใชภ้าษาองักฤษ (ซึง่แบง่เปน็ 5 ระดบั) เปน็ตน้ หลกัสตูรตา่งๆเหลา่นีไ้ดม้ี

การพฒันาปรบัปรงุตลอดเวลา และถอืวา่เปน็การวางรากฐานทีส่ำคญัตอ่คณุภาพของคนประจำเรอืและการเรยีนรูเ้พือ่ใชใ้นการ

ปฏบิตังิานเรอื 

 ศนูยฝ์กึอบรมของบรษิทัมกีารทำงานรว่มกนักบัแผนกบรหิารงานเรอืของบรษิทัฯ เพือ่ใหท้ราบถงึสิง่ทีจ่ำเปน็ตอ้งมกีารฝกึ

ใหก้บัคนเรอืและการออกแบบหลกัสตูรใหเ้หมาะสม ดว้ยแนวทางนีจ้งึไดม้กีารพฒันาหลกัสตูรขึน้ใหมส่ำหรบัฝกึนายชา่งกลเรอื

ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเสริมทักษะและการบริหารจัดการห้องเครื่อง (Engine Room Management and 

Competency Enhancement “EMC”) สำหรบันายชา่งกลเรอืระดบัสงู และหลกัสตูรการปฏบิตัหินา้ทีเ่ขา้เวรยาม (Engineer 

on Watch “EOW”) สำหรับนายช่างกลเรือระดับปฏิบัติการ และในอนาคตได้มีแผนการที่จะเพิ่มเติมหลักสูตรอีก เช่น 

หลกัสตูรสำหรบั “ระบบการทำงานของซลีเพลาใบจกัร” “การทำงานของอปุกรณย์กขนสนิคา้โดยเฉพาะระบบไอดรอลกิ” และ 

“ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือสำหรับลูกเรือ” ทางศูนย์ฝึกอบรมได้จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรพื้นฐาน

สำคญั เชน่เครือ่งยนตเ์ทอรโ์บชารเ์จอร ์และเครือ่งแยกกรองนำ้มนั เพือ่ใชส้ำหรบัการฝกึปฏบิตัจิรงิเพิม่เตมิจากการเรยีนรูภ้าค

ทฤษฎ ีสิง่เหลา่นีจ้ะเปน็ตวัชว่ยเสรมิรว่มกบัหอ้งฝกึจำลองการเดนิเรอื เพือ่ใหศ้นูยฝ์กึอบรมสามารถทำการฝกึในสิง่ทีจ่ำเปน็ได้

ทัง้นายประจำเรอืฝา่ยเดนิเรอื ฝา่ยชา่งกลเรอื รวมถงึลกูเรอื 

 การใชอ้ปุกรณก์ารเดนิเรอืทีใ่หข้อ้มลูและแสดงผลดว้ยแผนทีอ่เิลก็ทรอนกิส ์(Electronic Chart Display and Information 

System ”ECDIS”) ไดม้กีารบงัคบัใชบ้นเรอืใหมท่ีต่อ่เสรจ็ตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2556 เปน็ตน้ไป เรอืใหมส่ว่นใหญม่กีารตดิ

ตัง้อปุกรณ ์ECDIS ไวใ้ชง้านแลว้ สำหรบัเรอืเกา่ทีม่อียูใ่นปจัจบุนัจะมกีารบงัคบัใหต้ดิตัง้อปุกรณ ์ECDIS ในป ี2561 เปน็ตน้

ไป การใชง้านอปุกรณ ์ECDIS นีจ้ำตอ้งไดร้บัการฝกึอบรมเพือ่เรยีนรูก้ารทำงานของระบบทัว่ๆไป รวมถงึการใชง้านอปุกรณ์

แตล่ะยีห่อ้ทีอ่าจมรีปูแบบการใชง้านแตกตา่งกนัไปตามโรงงานผูผ้ลติ นกัเดนิเรอืทีจ่ะใชง้านอปุกรณ ์ECDIS ในการเดนิเรอืจะ

ตอ้งไดร้บัการฝกึอบรมทีถ่กูตอ้ง และไดร้บัใบรบัรองผา่นการฝกึอบรมมาแลว้กอ่นทีจ่ะไดร้บัอนญุาตใหใ้ชง้านไดจ้รงิบนเรอื 

��



 ในบรรดาอปุกรณน์ำทางในการเดนิเรอืทีท่นัสมยัทัง้หมด เชน่ เรดาร ์AIS และ GPS นกัเดนิเรอืจะไดร้บัเครือ่งชว่ยนำทาง

ในการเดินเรือด้วยอุปกรณ ์ECDIS ซึ่งเป็นเครื่องช่วยนำทางในการเดินเรือจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้น (ซึ่งอยู่บนแผ่น

กระดาษ) หมดความสำคญัไป ทัง้นี ้การใชอ้ปุกรณ ์ECDIS นัน้ นกัเดนิเรอืจะตอ้งรูว้ธิใีชง้านทีถ่กูตอ้งดว้ย 

 มีสถาบันฝึกการเดินเรือเพียงไม่กี่แห่งในปัจจุบันที่สามารถเปิดอบรมการฝึกอบรมการใช ้ECDIS ได ้ศูนย์ฝึกอบรมของ  

บรษิทัฯ จงึไดก้ำลงัดำเนนิการทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณก์ารฝกึ ECDIS ภายในศนูยแ์ละขอใบอนญุาตรบัรองการเปดิหลกัสตูรนีจ้าก

หน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบ เพื่อให้นักเดินเรือทั้งหมดของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและเตรียมตัวอย่างเต็มที่สำหรับการ  

ใชง้านอปุกรณ ์ECDIS บนเรอืของบรษิทัฯ ตอ่ไป 

 ภัยจากโจรสลัด เดมิทมีจีดุเริม่ตน้จากประเทศโซมาเลยี แตป่จัจบุนัไดม้โีจรสลดัแพรข่ยายไปทัว่ทัง้ทะเลอาหรบัและ

มหาสมทุรอนิเดยี ยงัคงเปน็ภยัคกุคามทีส่รา้งความกงัวลใจอยา่งมาก โดยทางผูใ้หป้ระกนัภยัทางทะเล London war risks ได้

ประกาศให้อาณาเขตทางทะเลของมหาสมุทรอินเดียทั้งหมด ตั้งแต่ประเทศอินเดียไปยังชายฝั่งทวีปแอฟริกา และตั้งแต่อ่าว  

โอมานไปยังเกาะมาดากาสการ์เป็นเขตการเดินเรือที่สัญญาประกันภัยจะไม่คุ้มครอง โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทต่างๆสามารถ

ผลกัภาระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตา่งๆไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มในการปกปอ้งเรอืจากโจรสลดั รวมถงึคา่เบีย้ประกนัภยัเพิม่เตมินี้

ไปยงัผูเ้ชา่เรอืได ้ แตผ่ลกระทบจากโจรสลดัทีม่ตีอ่สภาพขวญักำลงัใจของลกูเรอืไดท้ำใหจ้ำนวนคนประจำเรอื และความสนใจ

ในอาชพีนีไ้ดล้ดลง 

 แมว้า่อตุสาหกรรมเดนิเรอืทะเลจะตอ้งเผชญิกบัภยัโจรสลดัมาเปน็ศตวรรษแลว้กต็าม แตส่ถานการณป์จัจบุนัไดถ้อืวา่เปน็

มติใิหมข่องโจรสลดัทีไ่มเ่คยเกดิมากอ่น โจรสลดัโซมาเลยีไดผ้นัตวัเองไปเปน็องคก์รการคา้ทีส่รา้งกำไรมหาศาล ภาพโจรสลดั

มือถือดาบจี้ปล้นเรือในอดีตได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไป เมื่อเทียบกับโจรสลัดผู้ก่อการร้ายในปัจจุบันที่ใช้อาวุธหนัก

ครบมอืออกไลล่า่ไปตามนา่นนำ้ตัง้แตป่ระเทศโซมาเลยีจนถงึประเทศอนิเดยี เพือ่ยดึบรรดาเรอืสนิคา้ทีข่าดการปอ้งกนัทีเ่พยีง

พอไปเรยีกคา่ไถ ่ ดงันัน้ จงึเปน็สิง่สำคญัทีต่อ้งตระหนกัวา่โจรสลดันัน้เปน็ความเสีย่งรา้ยแรงทางธรุกจิอยา่งหนึง่ โดยโจรสลดั

เหล่านี้ไม่ได้ต้องการสินค้าที่อยู่บนเรือ แต่ต้องการเงินค่าไถ่จำนวนมหาศาลโดยใช้ชีวิตลูกเรือเป็นอำนาจต่อรอง และแน่นอน

หากสนิคา้ทีย่ดึไดม้มีลูคา่สงูกจ็ะยิง่เพิม่อำนาจตอ่รองในการเรยีกเงนิคา่ไถไ่ดม้ากขึน้อกี 

 ในปัจจุบัน โจรสลัดได้มีเรือประมงหลายลำไว้ในครอบครองโดยใช้เรือประมงลำใหญ่ให้เป็นเรือแม ่ ซึ่งทำให้พวกเขา

สามารถพรางตวัวา่เปน็เรอืประมง แตท่ีส่ำคญักวา่นัน้ คอื ชว่ยเพิม่ระยะทางในการออกลา่เรอืสนิคา้ไดไ้กลจากฝัง่มากขึน้ เรอื

แมเ่หลา่นีส้ามารถบรรทกุอาหาร นำ้มนั และนำ้จดืไดม้ากขึน้ ดงันัน้ เรอืสนิคา้ทีเ่ดนิเรอืบรเิวณทีเ่ดมิทถีอืวา่เปน็เขตหา่งไกลภยั

จากโจรสลัดโซมาเลีย ก็ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป โดยเฉพาะในมหาสมุทรอินเดียที่ขาดการลาดตระเวนคุ้มครองจากบรรดา

เรอืรบของประเทศตา่งๆทีม่ใีนอา่วเอเดน (Gulf of Aden “GOA”) อยา่งไรกต็าม การมบีรรดาเรอืรบชว่ยลาดตระเวนคุม้ครอง

แทบจะไมม่ผีลใดๆเลย เนือ่งจากสถติจิำนวนเรอืสนิคา้ทีถ่กูจบัเรยีกคา่ไถย่งัคงไมไ่ดล้ดลงแตอ่ยา่งใด 

 เมื่อไม่นานมานี ้ เรือสินค้าลำหนึ่งถูกโจรสลัดยึดเรือในขณะที่จอดรอเทียบท่าอยู่บริเวณนอกชายฝั่งเมืองท่าซาลาลาห ์

(Salalah) ประเทศโอมาน อยา่งไรกต็าม พืน้ทีเ่สีย่งภยัคงยงัเปน็ ตอนใตข้องทะเลแดง ชอ่งแคบ Bab Al Mandeb และ อา่ว

เอเดน การโจมตเีรอืขนสง่สนิคา้โดยเรอืขนาดเลก็ (skiff) บรเิวณทางแยกของเสน้ทางการเดนิเรอืทีไ่ดร้บัการคุม้ครอง และเสน้

ทาง Mukalla/Bosaso แมว้า่มเีรอืรบชว่ยลาดตระเวนคุม้ครองกต็าม ชีใ้หเ้หน็วา่การโจมตขีองโจรสลดัยงัคงเปน็สิง่ทีค่าดการณ์

ได้ยากว่าจะเกิดเมื่อใดและบริเวณใด ซึ่งพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงแผ่ขยายออกไปทางใต้มากขึ้นเรื่อยๆ จนเกือบจะถึงช่องแคบ 

Mozambique ภยัคมุคามของโจรสลดัซึง่เกดิขึน้ในประเทศโซมาเลยีและขยายวงกวา้งไปยงับรเิวณอา่วเอเดน และมหาสมทุร

อินเดีย บ่งชี้ว่าภัยคุกคามต่อธุรกิจขนส่งทางเรือนี้จะไม่หมดไปโดยง่ายในอนาคตอันใกล้นี ้ โจรสลัดไม่มีการกลัวบทลงโทษ

แมแ้ตน่อ้ยเพราะปญัหาความซบัซอ้นของกฎหมายตา่งๆ ทีใ่ชบ้งัคบั ทำใหภ้ยัจากโจรสลดัยงัคงเพิม่ขึน้ตอ่ไป  

 การจา่ยเงนิคา่ไถเ่รอืทีถ่กูโจรสลดัยดึไปยงัคงมเีพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ จาก 1 ลา้นเหรยีญสหรฐัโดยเฉลีย่ในป ี2551 เพิม่ขึน้

เปน็ประมาณ 4 ลา้นเหรยีญสหรฐัในปนีี ้ซึง่ดเูหมอืนวา่จะไมม่ขีดีจำกดัการเรยีกรอ้งจำนวนเงนิคา่ไถอ่ยา่งขดูเลอืดโดยโจรสลดั

โซมาเลยีนี ้ โจรสลดัโซมาเลยีใชค้วามรนุแรงมากขึน้ตอ่ลกูเรอืทีถ่กูจบัเปน็ตวัประกนั ยงัคงกระตุน้ใหม้กีารเปลีย่นแนวคดิของ

บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายถึงการสมควรให้มีหน่วยรักษาความปลอดภัยติดอาวุธประจำอยู่บนเรือในขณะที่เดินเรือผ่านอ่าว

เอเดนและมหาสมทุรอนิเดยี 

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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 ในชว่ง 6 เดอืนแรกของป ี2554 มกีารรายงานวา่ถกูโจรสลดัโจมตทีัง้หมดเกอืบ 266 ครัง้ทัว่โลก ซึง่เพิม่ขึน้จาก 196 ครัง้

ในชว่งเวลาเดยีวกนัของป ี2553 ตามสถติทิีเ่ปดิเผยโดยสำนกังานทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Bureau) 

โดยมากกวา่รอ้ยละ 60 เปน็การโจมตโีดยโจรสลดัโซมาเลยี ณ วนัที ่30 มถินุายน โจรสลดัโซมาเลยีไดย้ดึเรอืไวท้ัง้หมด 20 

ลำ โดยจบัลกูเรอืทัง้หมด 420 คนเปน็ตวัประกนั นอกจากนีม้เีหตกุารณท์ีเ่รอืถกูโจรสลดัโจมตปีระมาณ 50 ครัง้ ในบรเิวณ

ประเทศอนิโดนเีซยี ประเทศมาเลเซยี ชอ่งแคบสงิคโปร ์และทะเลจนีใต ้ในชว่งครึง่แรกของป ี2554 

 กองทัพเรือไทย: ดว้ยสถานการณโ์จรสลดัทีเ่ลวรา้ยมากขึน้ ทางกองทพัเรอืของไทยไดม้กีารจดัสง่เรอืรบเพือ่ไปรว่ม

ลาดตระเวนเสน้ทางเดนิเรอืในอา่วเอเดน โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัในการใหค้วามคุม้ครองเรอืสนิคา้ทีช่กัธงไทย การชว่ยเหลอื

ของกองทพัเรอืไทยเปน็สิง่ทีน่า่ยนิดทีีจ่ะชว่ยผอ่นคลายความกงัวลใหก้บับรษิทัฯ และลกูเรอืทกุคน ซึง่บรษิทัฯ ตอ้งขอขอบคณุ

มา ณ โอกาสนี ้

 MAST เป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการทีมรักษาความปลอดภัยให้กับเรือของบริษัทฯ โดยได้มีการขยายพื้นที่ให้บริการให้

ครอบคลมุทัว่มหาสมทุรอนิเดยี ดว้ยความเชีย่วชาญของทมีรกัษาความปลอดภยั ประกอบกบัมาตรการรกัษาความปลอดภยัที่

นำมาใชบ้นเรอื ทำใหบ้รษิทัฯ สามารถเดนิเรอืผา่นพืน้ทีเ่สีย่งภยัไดโ้ดยปลอดภยั 

 นอกจากโจรสลัดโซมาเลียแล้ว บริเวณทะเลอาราเบียน มหาสมุทรอินเดีย ประเทศไนจีเรียและบริเวณชายฝั่งประเทศ  

ยังคงเป็นอีกพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกโจรสลัดโจมต ี แต่ที่แตกต่างกัน เนื่องจากประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลและนโยบายที่ชัดเจน  

ในการจดัการกบัปญัหาโจรสลดัในนา่นนำ้ของตน ซึง่ไดช้ว่ยจำกดัภยัโจรสลดัในบรเิวณนัน้ได ้

โครงการร่วมทุน 
สถานะของการลงทนุในบรษิทัรว่มทนุของบรษิทัฯ มดีงัตอ่นี ้

 » Southern LPG Pvt Ltd (SLPG) : ขัน้ตอนการปดิกจิการของบรษิทัรว่มทนุนีใ้กลจ้ะเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ 

บริษัทฯ ได้ทำการขายทรัพย์สินหลักๆ ของบริษัทนี ้ และได้รับเงินครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะนี ้ กำลัง

ดำเนนิการปดิบรษิทันีต้ามขัน้ตอนตอ่ไป 

 » International Seaports (Haldia) Pvt Ltd : บรษิทัรว่มทนุนีเ้ปน็การลงทนุในอตุสาหกรรม

ทา่เรอืเพยีงแหง่เดยีวของบรษิทัฯ ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่มอืงทา่ฮลัเดยี (โดยบรษิทัฯ ไดร้ว่มทนุประมาณรอ้ยละ 22.4 ของเงนิ

ลงทนุทัง้หมด) และไดด้ำเนนิงานภายใตแ้ผนการลงทนุในโครงการทา่เรอืของบรษิทัฯ บรษิทัรว่มทนุนีม้ผีลการดำเนนิ

งานทีด่ตีอ่เนือ่งและจนถงึปจัจบุนัเราไดร้บัเงนิปนัผลรวมทัง้สิน้ 1.34 ลา้นเหรยีญสหรฐั คดิเปน็ประมาณรอ้ยละ 66 

ของเงนิลงทนุเริม่แรกเมือ่ป ี2545-2546 ซึง่บรษิทัฯ เหน็วา่เปน็การลงทนุทีคุ่ม้คา่และหวงัวา่บรษิทัฯ จะสามารถเพิม่

สดัสว่นการลงทนุในบรษิทัรว่มนีใ้นโอกาสทีเ่หมาะสมตอ่ไป 

บทสรุป 
 อุปสงค์  
 ดว้ยบรรยากาศของธรุกจิในปจัจบุนัทีร่ะบบธนาคารมคีวามออ่นแอมาก ประกอบกบัอปุสงคค์วามตอ้งการสนิคา้จากตลาด

ใหญท่ีส่ดุทัง้สามแหง่ของโลก (สหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป และประเทศจนี) ยงัดไูมแ่นน่อน สถานการณใ์นอกี 2 ปขีา้งหนา้ 

จึงเป็นสิ่งที่น่าท้าทายและยากลำบาก อุปสงค์ที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปัญหาโครงสร้างของระบบการเงินการธนาคารของ

โลก แต่ได้รับการฟื้นฟูค่อนข้างดีจากการให้ความร่วมมือกันของบรรดารัฐบาลของประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงมาตรการ

กระตุน้เศรษฐกจิตา่งๆทีน่ำมาใชก้นัมากในชว่งป ี2552, 2553 และ 2554 สิง่สำคญัทีส่ดุ คอื บรรดาธนาคารตา่งๆ จำเปน็จะ

ตอ้งปลอ่ยสนิเชือ่สำหรบัการคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่ไมไ่ดป้ลอ่ยใหต้ัง้แตเ่มือ่เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิโลกตอนกลางป ี2551 ดงันัน้

ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกต ิ แน่นอนว่าสิ่งที่น่ากังวล คือ ตัวเลขจีดีพีของโลก เมื่อ

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่เป็นเหมือนยาช่วยฟื้นฟูให้กับระบบเศรษฐกิจของบรรดาประเทศต่างๆเริ่มหมดลง ได้สร้าง

ความหวัน่วติกวา่ตวัเลขจดีพีขีองโลกอาจลดลงจนสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การเตบิโตของอปุสงค ์ สิง่เหลา่นีจ้ะเปน็จดุเปลีย่น

สำคญัทีต่อ้งเฝา้ตดิตามเพือ่บง่บอกวา่ชว่งเวลาทีด่นีัน้ใกลเ้ขา้มาหรอืยงั 
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 อุปทาน  
 เนือ่งดว้ยตลาดคา่ระวางเรอือยูใ่นระดบัสงูมากในชว่ง 5 ปทีีผ่า่นมา ทำใหเ้จา้ของเรอืสว่นใหญย่งัคงใชง้านเรอืทีม่อีายมุาก

ของตนตอ่ไปจนเกนิอายใุชง้านตามปกต ิ หากเปน็ชว่งทีส่ภาพตลาดคา่ระวางเรอือยูใ่นระดบัปกตแิลว้ นา่จะมเีรอืประมาณรอ้ย

ละ 20 ของกองเรอืทัง้โลกถกูปลดระวางแลว้ แตภ่ายใตส้ภาพตลาดคา่ระวางในปจัจบุนัตวัเลขการปลดระวางเรอืนีน้า่จะเพิม่ขึน้

ไปทีป่ระมาณรอ้ยละ 30 เนือ่งดว้ยขอ้จำกดัของจำนวนอูท่ีใ่หบ้รกิารปลดระวางเรอืทีม่อียูอ่าจมไีมเ่พยีงพอ สว่นบรรดาเรอืทีย่งั

มอีายนุอ้ยเกนิกวา่ทีจ่ะถกูปลดระวางกจ็ะตอ้งถกูจอดทิง้ไว ้

 สำหรบัเรอืตอ่ใหมท่ีม่รีะวางบรรทกุรวมประมาณรอ้ยละ 32.5 (ขนาดระวางรวม 202.8 เดทเวทตนั) ของกองเรอืโลกทีม่ี

กำหนดการสง่มอบในชว่ง 3 ปขีา้งหนา้ไปจนถงึสิน้ป ี2558 จะเกดิความลา่ชา้ในการสง่มอบ สบืเนือ่งจากผลกระทบจากภาวะ

วกิฤตกิารเงนิ ซึง่ถอืวา่ไมใ่ชเ่รือ่งปกต ิทัง้นีต้วัเลขบง่ชีท้ีบ่รษิทัฯ คาดการณ ์คอื ตวัเลขอตัราความลา่ชา้ในการสง่มอบเรอืรอ้ย

ละ 23 ในป ี2551 ไดเ้พิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ 41 ในป ี2552 และเปน็รอ้ยละ 38 ในป ี2553 และเปน็รอ้ยละ 28 ในป ี2554 และนา่

จะเพิม่เปน็รอ้ยละ 30 หรอืมากกวา่ ในป ี2555 และปตีอ่ๆ ไป  

 ด้านอุปทานกับด้านอุปสงค์น่าจะเข้าสู่ภาวะสมดุลได้ในอีกสองสามปีข้างหน้า ซึ่งน่าจะเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่บรรดา

ธนาคารตา่งๆ กลบัสูภ่าวะปกตอิกีครัง้ และนา่จะไดเ้หน็ตลาดคา่ระวางเรอือยูใ่นชว่งขาขึน้อกีครัง้หลงัป ี2556 ดงันัน้ บรษิทัฯ 

คดิวา่ป ี2555 และ ป ี2556 จะยงัคงเปน็ปแีหง่ความทา้ทายทีย่ากลำบาก ซึง่แมแ้ตเ่จา้ของเรอืทีฉ่ลาดและรอบคอบทีส่ดุในการ

วางกลยทุธอ์ยา่งดทีีส่ดุกย็งัจะไดร้บัการทดสอบอยา่งเขม้ขน้ 

 ด้านการเงิน  
 การระดมทนุจะเปน็หนึง่ในความทา้ทายทีส่ดุทีเ่จา้ของเรอืจะตอ้งเผชญิตลอดป ี2555 และปตีอ่ไป ในรอบ 5 ปทีีผ่า่นมา 

บรรดาธนาคารต่างๆได้ให้เงินกู้กับบรรดาบริษัทเจ้าของเรือในการจัดซื้อเรือมือสองมูลค่าประมาณ 160 ถึง 175 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ และมูลค่าเรือที่ตกต่ำอย่างรวดเร็ว ทำให้เรือเหล่านี้มีมูลค่าสูญหายไปประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าที่สูงสุด  

ในชว่งครึง่แรกของป ี2551 ดงันัน้เงนิกูส้ำหรบัเรอืดงักลา่วสว่นใหญแ่ทบทัง้หมดมกีารผดิสญัญาเงนิกูใ้นสว่นของเกณฑม์ลูคา่

หนี้สินต่อมูลค่าสินทรัพย ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารต่างๆที่ปล่อยกู้สามารถเรียกให้มีการชำระเงินกู้คืนก่อนกำหนดได ้ ถ้าเรือ  

ดังกล่าวมีการให้เช่าเรือตามสภาพตลาดด้วยแล้ว ธนาคารเหล่านี้ย่อมเกิดปัญหาใหญ่กับสภาพคล่องกระแสเงินสดที่อาจมีไม่

มากพอทีจ่ะครอบคลมุภาระดอกเบีย้ และ/หรอื การจา่ยคนืเงนิตน้ และปญัหาจากการผดิสญัญาเงนิกูใ้นสว่นของเกณฑม์ลูคา่

หนีส้นิตอ่มลูคา่สนิทรพัย ์

 การผอ่นปรนทางการเงนิในลกัษณะของสถานการณใ์นป ี2552 ถงึ 2554 ดว้ยแนวคดิทีว่า่ “ไมม่กีารผดิสญัญา ไมม่กีาร

ยดึหลกัทรพัยค์ำ้ประกนั ไมไ่ดร้บัรูถ้งึการผดิชำระหนี”้ คงจะเปลีย่นไปในป ี2555 บรษิทัฯ เหน็ถงึสิง่บอกเหตใุนรปูแบบของ

การปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ และ/หรอื การลม้ละลายของบรรดาบรษิทัเรอืขนาดใหญ ่ ซึง่สว่นใหญเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยต์ลอดป ี2554 ธนาคารกำลงับงัคบัใหม้กีารชำระเงนิกูท้ีผ่ดิสญัญาคนืกอ่นกำหนด ขายเรอืทีเ่ปน็หลกัประกนั

เงินกู ้ ณ ราคาที่สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได ้ เพื่อนำมาชำระคืนเงินกู้บางส่วนที่ได้ปล่อยกู้ไป สิ่งนี้จะทำให้ตัวเลขบัญชีงบดุลของ

ธนาคารเป็นลบ และเป็นไปได้ที่จะทำให้เจ้าของเรือล้มละลายได ้ ถ้าหากเจ้าของเรือนั้นมีสัญญาต่อเรือใหม่และมีสัญญาเงินกู้

เพื่อใช้ในการต่อเรือจากธนาคารด้วยแล้ว เงินกู้เหล่านั้นจะหายไปทำให้สัญญาต่อเรือใหม่นั้นไม่บรรลุผล ซึ่งจะส่งผลให้มีการ

ผลกัภาระทางดา้นการเงนิตอ่ไปยงับรรดาอูต่อ่เรอืและธนาคารทีเ่ปน็เจา้หนีอู้ต่อ่เรอื ทัง้นี ้อตุสาหกรรมการเดนิเรอื ณ ปจัจบุนั

เพิ่งจะได้เริ่มเห็นปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (sub-prime) ในแบบฉบับของตนเองที่กำลังคุกคามยังบรรดาเจ้าของเรือ 

ธนาคารเจา้หนีข้องเจา้ของเรอื อูต่อ่เรอื และธนาคารเจา้หนีข้องอูต่อ่เรอื 

 ปญัหาความตงึเครยีดดา้นการเงนิในอตุสาหกรรมทางทะเลไดน้ำมาสูบ่ทวเิคราะหว์า่ เรอืตอ่ใหมจ่ำนวนมากซึง่มกีำหนดสง่

มอบตัง้แตป่จัจบุนัจนถงึป ี2558 อาจเปน็เพยีงแคภ่าพลวงตาเทา่นัน้ เนือ่งจากอาจมกีารยกเลกิการตอ่เรอืสว่นใหญไ่ปแลว้ สิง่

นีอ้าจถอืวา่เปน็ความหวงัทา่มกลางความมดืมนทีก่ำลงัคกุคามอตุสาหกรรม 
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บทส่งท้าย  
 เมือ่พจิารณาปจัจยัทัง้หมดทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ บรษิทัฯ มคีวามเชือ่มัน่วา่ บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมความพรอ้มในทกุๆดา้นทีจ่ะ

ไขวค่วา้โอกาสดีๆ  ทีจ่ะเขา้มาในตลาดธรุกจิเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองเพือ่นำพาบรษิทัฯ ไปสูค่วามสำเรจ็ โดยบรษิทัฯ หวงัเปน็

อยา่งยิง่ทีจ่ะมอบสญัญาแหง่ความสำเรจ็สูอ่นาคตนี ้แกผู่ถ้อืหุน้และผูร้ว่มลงทนุทกุทา่น ดว้ยการทำงานอยา่งทุม่เทและเสยีสละ

ของพนกังานทีเ่ปน็มอือาชพีของบรษิทัฯ ทัง้ทีป่ระจำในสำนกังานและทีป่ระจำการบนเรอืของบรษิทัฯ ทกุคน  

 

ในนามคณะกรรมการ 
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านได้แก่ 

นายสพุฒัน ์ศวิะศรอีำไพ ดำรงตำแหนง่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายกำธร ศลิาออ่น และ รองศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา 

ปานะนนท์ ดำรงตำแหนง่สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ 

เนื่องจากการลาออกและการเกษียณอายุของกรรมการตรวจสอบ โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2554 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 ได้แต่งตั้ง นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเดิมให้ดำรงตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ นายกำธร ศลิาออ่น ใหด้ำรงตำแหนง่สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบแทน พลตำรวจโท 

เกียรติศักดิ์ ประภาวัต ซึ่งลาออกจากการเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 ก่อนครบวาระ  

(24 สิงหาคม 2555) เนื่องจากหลักเกณฑ์การจำกัดอายุของกรรมการบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแล

กจิการของบรษิทัฯ และแตง่ตัง้ รองศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา ปานะนนท ์ใหด้ำรงตำแหนง่สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบแทน 

นายธีระ วิภูชนิน ซึ่งลาออกจากการเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 เนื่องจากได้รับการ 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ว่าประธาน

คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 ในปี 2554 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาสเพื่อรับฟังคำชี้แจง

เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี ผลการตรวจสอบงบการเงิน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง  คณะ

กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ถูกต้องเพียงพอ และ

เป็นที่เชื่อถือได้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาความเปน็อสิระและสายงานบงัคบับญัชาของฝา่ยตรวจสอบภายในเพือ่ใหฝ้า่ยตรวจสอบ

ภายในมีความเป็นอิสระและเชื่อถือได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรึกษากับผู้ตรวจสอบภายใน

เกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในและได้อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ในปี 2554 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินความเสี่ยงและกลไกการควบคุมภายในสำหรับทุกแผนกของ 

บริษัทฯ สอบทานด้านการปฏิบัติงานสำหรับบางแผนก สอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทาน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบ

และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้

ฝ่ายตรวจสอบได้ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบ และนำผลการตรวจสอบ รวมทั้งคำเสนอแนะต่างๆ ไปปรึกษาหารือกับ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร และได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและไม่มีจุดบกพร่องที่มี

สาระสำคัญ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการ   

ดำเนินการ ซึ่งกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ก็คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติ

เรือไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่ม

เติม และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคำแนะนำในการปฏิบัติตาม

มาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันจำนวน 5 รายการ โดย     

เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทที่ 2 จำนวน 4 รายการ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทที่ 3 จำนวน 1 รายการ 

ตามความหมายของประกาศฉบับดังกล่าว สำหรับค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการซื้อ

คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายในการซื้อพร้อมติดตั้ง รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศที่สำนักงานบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย และที่คอนโดมิเนียมของบริษัทย่อยจัดอยู่ในรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ

ปกติของบริษัทฯ ในขณะที่ค่าเช่าสำนักงานจัดอยู่ในรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 3 คือรายการเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ซึ่งรายละเอียดของรายการดังกล่าวได้อธิบายไว้แล้ว ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน”  

ในรายงานประจำปีฉบับนี้ ผลการสอบทานดังกล่าวได้ถูกนำเสนอเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

ดังกล่าวมีความยุติธรรมและเพื่อผลประโยชน์ทั้งหมดของบริษัทฯ  

 ในระหว่างปี 2554 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานรายการเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  

รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่าย

เป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการได้มาและจำหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีความสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  

 ปกติ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้รายงานการประชุม

ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุม สามารถส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

และปรึกษาหารือ รวมทั้งรับคำแนะนำต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัทฯ  

 กรรมการตรวจสอบได้มีการพูดคุยกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ

ประเด็นต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ การประชุมอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง  

(ปี 2553: 4 ครั้ง) และไม่มีการประชุมตามวาระพิเศษ (ปี 2553: ไม่มีการประชุมตามวาระพิเศษ) โดยการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้  

   การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

 รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 2554 2553

  การประชมุตามวาระปกต ิ การประชมุตามวาระปกต ิ

 1. พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต * 1/1 4/4

 2. นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ 4/4 4/4 

 3. นายธีระ วิภูชนิน * 1/1 4/4 

 4. นายกำธร ศิลาอ่อน ** 3/3 - 

 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภวิดา ปานะนนท์ ** 3/3 - 
 

 * สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบที่ลาออกในปี 2554 
 ** สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในปี 2554  
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 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ได้มีการพิจารณาเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้น 

อนุมัติเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และมีมติเพื่อเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านใด ท่านหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน 

เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี 2555 ดังต่อไปนี้ 

 1. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระหว่างปี 

2546 ถึง ปี 2550 และอีกครั้งสำหรับปี 2553 และปี 2554 

 2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 

2551 และปี 2552 

 3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) 

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบที่ได้กล่าวข้างต้น สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงิน  

ของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ 

ยัง จำกัด มีอำนาจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถของบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด 

มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทน 

 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความ   

เป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็น  

ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544  

 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

ภายนอกสำหรับ ปี 2555 จำนวนเงินไม่เกิน 1.90 ล้านบาท (ปี 2554: 1.90 ล้านบาท) แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

ซึ่งจะได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบดงักลา่วขา้งตน้ ไดม้กีารพจิารณาถงึความเหมาะสมของ นางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑติ 

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทย่อยทุกบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัทย่อย 1 บริษัท ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ด้วยค่าตอบแทน

การสอบบัญชีสำหรับปี 2554 จำนวน 3.08 ล้านบาท และคาดว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีต่อไปอีกสำหรับปี 2555 ด้วย  

คา่ตอบแทนการสอบบญัช ี จำนวนเงนิ 3.29 ลา้นบาท นอกจากนีท้ีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบยงัไดพ้จิารณาคา่ตอบแทน

จากการให้บริการด้านอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีที่ให้กับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ด้วยจำนวนเงิน

ไม่เกิน 0.35 ล้านบาท (ปี 2554 : 0.24 ล้านบาท) 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3 กุมภาพันธ์ 2555 

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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รายงานการกำกับดูแลกิจการ
คำจำกัดความ
	 การกำกับดูแลกิจการ	 หรือ	Corporate	Governance	 หมายถึงระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความ

สัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ	 ฝ่ายจัดการ	 และผู้ถือหุ้น	 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 นำไปสู่การเติบโตและเพิ่ม

คุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว	โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบ	

	 คำจำกดัความดงักลา่วในขา้งตน้	 เปน็ไปตามขอ้เสนอแนะของสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์	

บริษัทฯ	มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้การกำกับดูแลกิจการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ภายในองค์กร		

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

จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน	 และเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 คณะกรรมการบริษัทฯ	

ได้จัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	 จริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้น	 ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

ภายใต้หัวข้อ	“การกำกับดูแลกิจการ”

	 ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลต่างๆ	ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ดังต่อไปนี้	

	 »	 ได้รับการจัดกลุ่มในกลุ่ม	“ดีเลิศ”	สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียนสำหรับปี	2554	และ	2553	จากบรรษัทภิบาลแห่งชาติ	

	 »	 ได้รับการจัดกลุ่มในกลุ่ม	 “ดีเยี่ยม”	 และ	 “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”	 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี		

ผู้ถือหุ้นสำหรับปี	2554	และ	2553	ตามลำดับ	จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	

	 »	 ในปี	2553	บริษัทฯ	 ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ	 เพื่อประกอบ

การพิจารณารางวัล	CSR	Awards	ประจำปี	2553	โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 »	 ได้รับคัดเลือกจากผลสำรวจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำหรับกลุ่มบริษัทในทวีปเอเชีย	 โดย	 “FinanceAsia”	 ที่มี

การเผยแพร่ผลการสำรวจในเดือนเมษายน	2553	 ให้เป็น	 “บริษัทที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการบริษัทสำหรับกลุ่มที่

มีมูลค่าตลาดขนาดกลาง	(Medium	market	cap	sector)”	และเป็นหนึ่งใน	“บริษัทดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์”		

	 »	 ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล	 “ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกอง”	 ในงานประกาศ

รางวัลสำหรับการค้าทางทะเลในทวีปเอเชีย	ประจำปี	2553	

	 »	 ได้รับคัดเลือกจากผลสำรวจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำปี	2553	 โดยนิตยสาร	 “ASIAMONEY”	 ให้เป็น	

“บริษัทดีเด่นในภาพรวมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี”	 “บริษัทดีเด่นในด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”	

“บริษัทดีเด่นในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”	 “บริษัทดีเด่นด้านนักลงทุน

สัมพันธ์”	และ	“นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น”	(นายคาลิด	ฮาชิม	กรรมการผู้จัดการของ	บริษัทฯ)	ในประเทศไทย	

	 »	 ในปี	2552	นายคาลิด	ฮาชิม	กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	 ได้รับคัดเลือกเป็น	 “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนดีเด่น	

(Best	CEO)”	 ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กและกลาง	(Small	&	Medium	Market	Cap	Sector)	 โดย

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของไทย	

	 »	 ได้รับคัดเลือกจากผลสำรวจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ	 โดยนิตยสาร	 “ASIAMONEY”	 ที่มีการเผยแพร่ผลการ

สำรวจในนิตยสาร	Asia	Money	 ฉบับประจำเดือนมกราคม	2553	 ให้เป็น	 “บริษัทดีเด่นในภาพรวมด้านการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี”	 “บริษัทดีเด่นในด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”	 “บริษัทดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์”	

“นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น”	(นายคาลิด	ฮาชิม	กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ)	ในประเทศไทย	

	 »	 ได้รับการจัดอันดับตามรายงานของ	 “CLSA	ASIA-PACIFIC	MARKETS”	 ลงวันที่	3	 กุมภาพันธ์	2552	 ให้เป็น			

1	ใน	3	บริษัทดีเด่นในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการในประเทศไทย	

	 »	 ได้รับการจัดอันดับในปี	2550	 จากนิตยสาร	 “The	Asset”	 ของฮ่องกง	 ให้เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้าน

การกำกับดูแลกิจการ	จากรายชื่อบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน	60	บริษัทในเอเซีย	
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	 »	 ได้รับรางวัล	 “Best	Corporate	Governance	Report”	 และ	 “Best	Performance”	 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในงาน	“SET	Awards	2006”	

การดำเนินการด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	สรุปได้เป็น	5	หมวด	ภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้	

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้มุ่งปฏิบัติในการ

ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ	 ซึ่งนโยบายสำหรับการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอยู่ในส่วนของคู่มือ

นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ		

	 บริษัทฯ	 มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ	 วิธีการปฏิบัติทางบัญชี	 การใช้สาร

สนเทศภายใน	 และในเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีความซื่อสัตย์

สุจริต	 ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ	 ด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยและเพื่อผล

ประโยชน์โดยรวม	โดยในส่วนนโยบายและกระบวนการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	มีดังต่อไปนี้	

	 1.1	 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	
	 	 บริษัทฯ	 ได้จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	 เป็นรายบุคคล	 รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูล

อื่นๆ	ของกรรมการบริษัทฯ	แต่ละท่านในรายงานประจำปีและเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการบริษัทฯ	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

	 	 »	 ประวตัขิองกรรมการเบือ้งตน้	ไดแ้ก	่ชือ่	ตำแหนง่	อาย	ุประวตักิารศกึษา	การฝกึอบรม	อาชพี	การเปน็กรรมการ

ในบริษัทอื่น	ประสบการณ์อื่นๆ	และข้อพิพาททางกฎหมาย	(ถ้ามี)	

	 	 »	 การดำรงตำแหน่งของกรรมการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ		

	 	 »	 วิธีการสรรหา	(กรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่ง)	

	 	 »	 ผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา	เช่น	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	

	 1.2	 พิจารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ	

	 	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ	 ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของ	

บริษัทฯ	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	โดยได้เปิดเผยแนวทาง/วิธีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ	ในข้อ	

5.5	ในรายงานนี้		

	 1.3	 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

	 	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ	 ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือ

หุ้นของบริษัทฯ	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	 และได้จัดทำให้ข้อมูลประกอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของ	

บริษัทฯ	 ให้มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้น	 ซึ่งข้อมูลประกอบการแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีภายนอกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

	 	 »	 ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	

	 	 »	 ชื่อผู้สอบบัญชี	

	 	 »	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีที่ขออนุมัติ	 โดยแยกต่างหากอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีกับค่า

บริการอื่นๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี	

	 	 »	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีที่ผ่านมา	

	 	 »	 ความสัมพันธ์อื่นๆ	กับบริษัทฯ	

	 	 »	 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี	(ในกรณีที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม)	

	 	 »	 การประเมินผลงานในปีที่ผ่านมา	

	 	 »	 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี	(ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่)	

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 1.4	 พิจารณานโยบายจ่ายเงินปันผล
	 	 ปัจจุบันนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	 ได้อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 เมื่อครั้งการประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจำปี	2547	และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	บริษัทฯ	จะนำเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น	

	 1.5	 พิจารณาแผนการซื้อหุ้นคืน
	 	 ในปี	2546	 บริษัทฯ	 ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแผนการดำเนินการเรื่องการซื้อหุ้นคืน	 โดยผู้ถือหุ้น

อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 สามารถทำการซื้อหุ้นของบริษัทฯ	 คืนได้	 โดยให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของ	 ตลท./กลต.	

และจัดให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ	

	 1.6	 การประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 บริษัทฯ	 ได้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้	

	 	 »	 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	2554	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระสำหรับการ

ประชุมและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ	 ซึ่งจะได้

ปฏิบัติต่อเนื่องสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี	2555	 โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้น

รวมกันไม่น้อยกว่า	200,000	 หุ้น	 สามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้า

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	 ซึ่งเป็นการให้สิทธิที่มากกว่าที่

กฎหมายกำหนดต่อผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 กำหนดนโยบายและช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และ

ประกาศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ	 โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	

	 	 »	 บรษิทัฯ	จดัทำหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้มลูทีถ่กูตอ้ง	ครบถว้นและเพยีงพอตอ่การพจิารณาของผูถ้อืหุน้	

ซึ่งถือเป็นนโยบายปกติของบริษัทฯ	 โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่จะส่งถึงผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้

ถือหุ้นสามัญประจำปีได้ระบุถึงจุดประสงค์	 เหตุผล	 และความเห็นของกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบในแต่ละ

วาระการประชุม	โดยบริษัทฯ	จะไม่แก้ไขวาระการประชุมถ้าไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	

	 	 »	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยร่างหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ล่วงหน้าก่อน		

จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น	 และทางบริษัทฯ	 ได้แจ้งวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	 อย่างน้อย	30	วันก่อน

วันประชุมและได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย	21	วันก่อนวันประชุม	

	 	 »	 บริษัทฯ	ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกันและประมาณ	14	วันล่วงหน้า	ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจำปี	

	 	 »	 บรษิทัฯ	 จดัใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสอยา่งเตม็ทีใ่นการมสีว่นรว่มในการประชมุผูถ้อืหุน้และสนบัสนนุใหผู้ถ้อืหุน้ได	้

ซักถามในประเด็นสงสัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง	 โดยผู้บริหารและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนั้นๆ			

จะเป็นผู้ตอบคำถาม	

	 	 »	 บริษัทฯ	 ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง	 ครบถ้วนและชัดเจน	 รวมถึงรายชื่อของกรรมการที่	

เข้าร่วมประชุม	 ในรายงานยังได้บันทึกข้อมูล	 คำถามและคำตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	วิธีการลงคะแนนเสียง			

วธินีบัคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนเสียง	

	 	 »	 บริษัทฯ	 มีนโยบายจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญๆ	 ที่กระทบต่อการดำเนิน

งานของบริษัทฯ	 โดยจัดเอกสารประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	

เช่น	ในปี	2547	กรณีซื้อเรือเดินทะเลจำนวน	15	ลำ	การทำสัญญาว่าจ้างต่อเรือเดินทะเลใหม่จำนวน	12	ลำ

ในปี	2550	 และจำนวน	3	 ลำในปี	2551	 เป็นต้น	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำ

หน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสามกรณี	

	 	 »	 บรษิทัฯ	มกีารตดิตามและสอบทานเงนิปนัผลทีผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	ยงัไมไ่ดร้บัและพยายามตดิตอ่กบัผูถ้อืหุน้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ยังได้แจ้งข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ	ถึงวิธีการรับเงินปันผล	
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	 ในระหว่างปี	2554	บริษัทฯ	มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1	ครั้ง	 เป็นการประชุมสามัญประจำปี	 เมื่อวันที่	14	มีนาคม	

2554	ที่โรงแรม	 อมารี	 เอเทรียม	 โดยกรรมการทุกท่าน	(ยกเว้นกรรมการสองท่าน:	 นายกิริต	 ชาห์และนายชีระ	 ภาณุพงศ์)	

เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	2554	ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบทุกท่าน	กรรมการอิสระ	(ยกเว้นกรรมการอิสระ	1	

ท่าน)และผู้สอบบัญชีภายนอกได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปี	 เพื่อตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวกับ

ข้อมูลทางบัญชีหรือการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี	 โดยประธานในที่ประชุมได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง	 และวิธี

นับคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเริ่มขึ้น	 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนิน

งานของบริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	ในแต่ละวาระการประชุมรวมทั้งได้บันทึก

มติที่ประชุมและประเด็นต่างๆ	 ไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว	 หลังจากนั้นบริษัทฯ	 ได้นำส่งรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งวีดีโอบันทึกการประชุม	

ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ภายใต้หัวข้อ	“นักลงทุนสัมพันธ์”	ภายในระยะเวลา	14	วันหลังวันประชุม	

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 บริษัทฯ	 มั่นใจในการให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 ทั้งในส่วนของการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น	

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ	โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้	

	 »	 กำหนดวัน	เวลาและสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น	โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุก

รายอย่างเท่าเทียมกัน	

	 »	 กำหนดให้หุ้น	1	หุ้น	มีคะแนนเสียง	1	เสียง	

	 »	 อำนวยความสะดวกสำหรับการลงคะแนนเสียง	 ด้วยการจัดให้มีการมอบฉันทะโดยจัดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ	

พร้อมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบฉันทะและพยายามจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ภายในระยะเวลาที่มากพอและเท่าที่บริษัทฯ	 สามารถกระทำได้ภายใต้ข้อบังคับต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 คือก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย	14	วัน	 โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 บริษัทฯ	 ได้กำหนดให้มี

ประธานกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ	 รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนในการ

ประชุมแต่ละครั้ง	โดยรายละเอียดต่างๆ	ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่ละครั้งอย่างครบถ้วน	

	 »	 กำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย	1	ชั่วโมง	ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้มีเวลาในการลงทะเบียน

ที่เพียงพอ		

	 »	 ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับการประชุมแต่ละวาระ	

	 »	 ได้ใช้ระบบ	Barcode	 ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง	 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

และเพื่อความถูกต้อง	แม่นยำในการนับคะแนนเสียง	

	 »	 เปดิโอกาสใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุเปน็การลว่งหนา้	และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เปน็กรรมการบรษิทัฯ	

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในช่องทางสื่อสารต่างๆ	รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ		

	 »	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ	 โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการ

เป็นรายบุคคล	

	 »	 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใหม่	โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	

	 »	 กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง	

	 »	 กรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบเป็นประจำ	

	 »	 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ	ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือ

ของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง	เพื่อให้บริษัทฯ	มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ	ในการดำเนินการ

ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 และติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วย

ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตโดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้	

	 	 •	 กรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหมต่อ้งสง่แบบ	 “รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร”		
	 ภายใน	30	วัน	นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 	 •	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ	“รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร”	กรรมการและผู้บริหารต้อง		
	 ปรบัปรงุขอ้มลูในแบบ	“รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร”	โดยทนัทหีรอืภายใน	7	วนัทำการ		

	 นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ	

	 	 •	 เลขานุการบริษัทฯ	 ส่งสำเนาแบบ	 “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร”	 ให้กับประธาน		
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 ภายใน	7	วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ	 ได้รับ		

	 รายงานฉบับดังกล่าว	

	 »	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	 ไดก้ำหนดแนวทางไมใ่หก้รรมการและผูบ้รหิารทีม่สีว่นไดเ้สยีเขา้รว่มในกระบวนการตดัสนิใจ	

โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ	 จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุม

อีกครั้ง	เมื่อเรื่องนั้นๆ	ได้ถูกตัดสินใจแล้ว	

	 »	 ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ที่อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์และได้เปิด

เผยไว้ในหัวข้อ	 “รายการที่เกี่ยวโยงกัน”	 ในรายงานประจำปีนี้	 ซึ่งได้อธิบายถึงลักษณะของความเกี่ยวโยงกัน	

ความสำคัญของการทำรายการ	 มูลค่าของรายการ	 และแนวโน้มการทำรายการในอนาคตและบริษัทฯ	 ไม่เคยมี

กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมทั้งกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	

	 »	 ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ	

“การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”	 ในรายงานประจำปีนี้และยังไม่เคยมีกรณีการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ	

และ/หรือผู้บริหารบริษัทฯ		

3.		บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	

	 บรษิทัฯ	ตระหนกัและใหค้วามสำคญัตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่	ไมว่า่จะเปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน	ไดแ้ก	่ผูถ้อืหุน้	พนกังาน

และผู้บริหารของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	เช่น	 เจ้าหนี้การค้า	คู่ค้า	ลูกค้า	ชุมชน/สังคม	ภาครัฐ

และหน่วยงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เนื่องจากบริษัทฯ	 ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	 ในอันที่จะช่วยสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ	 และเป็นแรงสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างความสำเร็จในระยะยาว

ของบริษัทฯ	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึงหัวข้อ	“กิจกรรมผู้มีส่วนได้เสีย”	นโยบายและ

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ	 และรวมถึงการจัดให้มีช่องทางบนเว็บไซต์สำหรับ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ	 และสามารถติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการบริษัทฯ	

ตามความประสงค์	โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหาร	ของบริษัทฯ	ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	จะเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ	ถ้า

การร้องเรียนมีมูลความจริง	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะดำเนินการเพื่อแก้ไขตามความเหมาะสม	

	 ด้านผู้บริหาร:	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารมีโครงสร้างที่เหมาะสมและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม	 และ

ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทฯ	 ได้ทำงานอย่างอิสระ

ปราศจากการแทรกแซง	ภายใต้บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ		

	 ด้านพนักงาน:	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จอีกปัจจัยหนึ่งของการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ	 จึงกำหนดวิธีการจ้างงาน	 ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน	 ความมั่นคงและความก้าวหน้าทาง

อาชีพและหลักการอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและการจ้างงาน	 บริษัทฯ	 มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความชำนาญที่จำเป็น

สำหรับการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ	 และความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติต่างๆ	 มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	 และ

สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคต	 และได้อธิบายถึงการดูแล

ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติการบนเรือของบริษัทฯ	 ภายใต้หัวข้อ	 “รายงานด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม”	ในรายงานประจำปีนี้	

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 จัดให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนสำหรับพนักงานที่สำนักงานของบริษัทฯ	 ทั้งในรูปของเงินเดือน	

โบนัส	 และสวัสดิการต่างๆ	 เช่น	 การเสนอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ	 ผลตอบแทนของพนักงานขึ้นอยู่กับผล

การปฏิบัติงาน	 หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน	 ส่วนเพิ่มอื่นๆ	/โบนัสขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน	 ผลการดำเนินงาน
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และแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ	 ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจระยะยาว	 แม้ว่าบริษัทฯ	 จะไม่มีผลตอบแทนระยะยาวสำหรับ

พนักงานในรูปของ	ESOP	 เนื่องจากบริษัทฯ	 เห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ	 จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ	 ซึ่งพนักงานไม่สามารถ

ควบคุมได้โดยตรงเช่นเดียวกับอัตราค่าระวางเรือในตลาดสากล	 นอกจากนี้ราคาหุ้นของบริษัทฯ	 ก็ไม่ได้สะท้อนถึงผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานที่แท้จริง	 ดังนั้นบริษัทฯ	 ได้จัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานแก่พนักงานของบริษัทฯ	 ในรูปของเงิน

โบนัสประจำปี	 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	 เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้	 และใช้เป็นเกณฑ์ใน		

การจ่ายโบนัสประจำปีแก่พนักงาน	

	 บริษัทฯ	จัดให้มีการฝึกอบรมภายในและส่งพนักงานไปอบรม	สำหรับพนักงานที่สำนักงานและลูกเรือบนเรือ	โดยบริษัทฯ	

จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังอนุญาตให้ลางานพิเศษและกำหนดเวลาการทำงานที่		

ยืดหยุ่น	 สำหรับพนักงานที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

พนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับผู้บริหารบริษัทฯ		

	 ด้านนายหน้า:	 บริษัทฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดีว่านายหน้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ	 และเป็น	
ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ	 ในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 บริษัทฯ	 จึงปฏิบัติกับนายหน้าด้วยความเป็นธรรมตาม

เงื่อนไขการค้าที่ตกลงร่วมกันและคงรักษามาตรฐานการค้าโดยทั่วไปไว้	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในระยะยาว	

	 ด้านเจ้าหนี้เงินกู้ยืม:	 บริษัทฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ
ของบริษัทฯ	 ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัทฯ	 ที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ด้วยเงินลงทุนที่สูง	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆ	 รวมทั้งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน	 การชำระคืน	 หลักทรัพย์ค้ำประกันและข้อตกลงอื่นๆ	 ที่

ตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย	

	 ด้านคู่ค้า:	 บริษัทฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของคู่ค้าของบริษัทฯ	 และบริษัทฯ	 มั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้า

ต่างๆ	เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป	รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด	

	 ด้านลูกค้า:	 บริษัทฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของ	
บริษัทฯ	 บริษัทฯ	 จึงทำการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า	 การตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 รวมทั้งการให้บริการที่ได้

มาตรฐานและการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าโดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวหากไม่มีการกำหนดจาก

กฎหมาย	ข้อกำหนด	หรือได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ	รวมถึงประเด็นทางด้านการตลาด	การกำหนดราคา	

รายละเอียดของการให้บริการ	คุณภาพและความปลอดภัย	เป็นต้น	

	 ด้านคู่แข่ง:	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี	 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหา	 บริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าด้วยความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความจริง	 รวมทั้งไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็น

ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม	

	 ด้านชุมชนและ/หรือสังคม:	 บริษัทฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	 รวมถึงการ
สนับสนุน	กิจกรรมของชุมชน	และการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้างมากกว่าที่มีกำหนดไว้ในกฎหมายและพยายาม

เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม	 โดยบริษัทฯ	 ได้รายงานส่วนนี้แยกไว้ภายใต้หัวข้อ	 “รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม”	 ใน

รายงานประจำปีนี้	

	 ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ:	 นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนของกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจ
การเดินเรือซึ่งบริษัทฯ	ต้องปฏิบัติตามและได้อธิบายไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีว่า	ภาครัฐบาล

คือผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ	 ทำหน้าที่ควบคุมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นไปด้วยความยุติธรรมและมี		

ความโปร่งใส	บริษัทฯ	ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมทั้งกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กับการดำเนินงานของบริษัทฯ	 และได้รวมการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ	 ให้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของ		

ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ซึ่งมีผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าฝ่าย	โดยผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานสอบทาน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ	 ประจำปี	 และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ตามรายละเอียดที่กล่าว		

ในหัวข้อ	“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”	ในรายงานประจำปีนี้	

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 ด้านสิ่งแวดล้อม:	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่าการจัดการด้านการขนส่งทางทะเลที่ขาดความรับผิดชอบนั้น	 จะก่อให้เกิด		
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน้ำ	 และ/หรือมลพิษทางอากาศ	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงม	ี	

ความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยให้ความสำคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการค้าและการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ	 และส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายนี้	 ซึ่งได้รายงานส่วนนี้ภายใต้หัวข้อ	 “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”			

ในรายงานประจำปนีี	้

	 การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล:	 บริษัทฯ	 กำหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	 ทุกคน
ต้องปฎิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด	 ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไป

ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ	ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน	

	 จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา:	 บริษัทฯ	 กำหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	
ทุกคนต้องมีความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา	

 นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน:	บริษัทฯ	 กำหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน			
มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบนดังนี้	

	 »	 การรบัหรอืใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดทีอ่าจสรา้งแรงจงูใจในการตดัสนิใจอยา่งไมช่อบธรรมควรดำเนนิการอยา่ง	

ถกูตอ้ง	 ตรงไปตรงมาและตอ้งมัน่ใจไดว้า่การดำเนนิการนัน้จะไมท่ำใหเ้กดิขอ้ครหา	 หรอืทำใหบ้รษิทัฯ	 เสือ่มเสยีชือ่

เสยีง	สิง่ของทีก่รรมการบรษิทัฯ	ไดร้บัโดยปกตแิลว้จะเกบ็ไวใ้นสำนกังาน	หรอืแจกจา่ยใหก้บัพนกังานในบรษิทัฯ	

	 »	 การจัดซื้อต้องดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทฯ	 และมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	

โดยการตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา	 คุณภาพและบริการที่ได้รับ	 รวมทั้งต้องสามารถตรวจ

สอบได้อย่างโปร่งใส	

	 »	 ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ	 บริษัทฯ	 จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่

ไม่ถูกต้องเหมาะสม	 อย่างไรก็ดีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันหรือการกระทำใดๆ	 ในขอบเขตที่เหมาะสม

และเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั้นสามารถกระทำได้	 เช่น	การส่งสารเพื่อเป็นการแสดงความยินดี	หรือการให้ช่อดอกไม้

ในโอกาสต่างๆ	เป็นต้น	

4.		การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 บริษัทฯ	 มีการดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 อย่างเข้มงวด	 ทั้งข้อมูลทางการเงินและ

ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินและรายงานอื่นๆ	 โดยข้อมูลจะต้องเปิดเผยอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	 โปร่งใส	 โดยผ่าน

ช่องทางที่ถูกต้องและผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ	

	 4.1	รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจำปี	 โดยมีการนำเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ต่อรายงานทางการเงิน

ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในรายงานประจำปีนี้	

	 4.2	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2550	เพื่อ

ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 โดยการนำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ	 ข้อ

แนะนำและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	 เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 เช่น	 รายชื่อสมาชิก	 คุณสมบัติ	 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และเปิดเผยภายใต้หัวข้อ	 “โครงสร้าง


การจัดการ”	ในรายงานประจำปีนี้.	
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	 	 ในปี	2554	และ	2553	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	เป็นจำนวนที่กำหนดเป็นรายปี	ซึ่งได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้		
	(หน่วย	:	ล้านบาท)	

*		 กรรมการที่ลาออกในปี	2554	 เนื่องจากหลักเกณฑ์การจำกัดอายุของกรรมการบริษัทฯ	 ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ของบริษัทฯ	ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	14	มีนาคม	2554	

**		 กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในปี	2554	แทนกรรมการที่ลาออก	

***		 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น	ประธานกรรมการบริษัทฯ	ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่	14	มีนาคม	2554	
A	 รวมค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบไว้ด้วย	
B	 รวมค่าตอบแทนจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบไว้ด้วย	
C	 กรรมการที่ทำงานในตำแหน่งบริหารและทำงานเต็มเวลาเหมือนพนักงานในบริษัทย่อยของบริษัทฯ		

	 สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน	 โบนัส	(โบนัสที่จ่ายในระหว่างปีเป็นโบนัสที่

อา้งองิมาจากผลประกอบการของบรษิทัฯ	ในชว่ง	3	ปทีีผ่า่นมา)	และอืน่ๆ	เชน่	คา่ภาษเีงนิได	้คา่เชา่บา้น	ซึง่ในระหวา่งป	ี2554	

และป	ี2553	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	ไดจ้า่ยคา่ตอบแทนใหก้รรมการบรหิารและผูบ้รหิาร	ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี	้

	 	 	 	 จำนวนเงิน

	 รายชือ่กรรมการ	 ตำแหนง่	 2554	 	 2553	

 คณะ	 คณะ	 รวม	 คณะ	 คณะ	 รวม
	 กรรมการ	 กรรมการ	 	 กรรมการ	 กรรมการ	
	 บริษัท	 ตรวจสอบ	 	 บริษัท	 ตรวจสอบ

	1	พลเรือเอก	ดร.อำนาจ	จันทนมัฎฐะ	*	 ประธานกรรมการบรษิทัฯ,		 0.30	 	 0.30	 1.20	 	 1.20	

	 		 กรรมการอิสระ	

	2	นายธีระ	วิภูชนิน	***	 ประธานกรรมการบรษิทัฯ,	 1.04	 0.05	 1.09	 0.55	 0.20	 0.75	

	 		 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	C	 กรรมการ	 0.55	 	 0.55	 0.55	 	 0.55	

	7	พลตำรวจโท	เกียรติศักดิ์		ประภาวัต	*	 กรรมการอิสระ	 0.14	 0.10	 0.24	 0.55	 0.40	 0.95	

	8	นายชีระ	ภาณุพงศ์	*	 กรรมการอิสระ	 0.14	 	 0.14	 0.55	 	 0.55	

	9	นายสุพัฒน์	ศิวะศรีอำไพ	B	 กรรมการอิสระ	 0.55	 0.35	 0.90	 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	 0.14	 	 0.14	 0.55	 	 0.55	

	13	นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา	**	 กรรมการอิสระ	 0.41	 	 0.41	 -	 	 -	

	14	นายกำธร	ศิลาอ่อน	**,	A	 กรรมการอิสระ	 0.41	 0.15	 0.56	 -	 	 -	

	15	รองศาสตราจารย์	ดร.ภวิดา	ปานะนนท์	**,	A	 กรรมการอิสระ	 0.41	 0.15	 0.56	 -	 	 -	

	16	นายอิษฎ์ชาญ	ชาห์	**	 กรรมการ	 0.41	 	 0.41	 -	 	 -	

	 

 รวม
 7.25
 0.80
 8.05
 7.25
 0.80
 8.05
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	 1	 นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 กรรมการผู้จัดการ	 22.26	 25.99	
	 2	 นายมูนีร	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 กรรมการ	(การพาณิชย์)	 17.93	 20.97	
	 3	 นายคูชรู	คาลี	วาเดีย	 กรรมการ	(การเงิน)	 16.32	 19.12	
	 4	 นายไจปาล	มันสุขานี	 กรรมการ	(ทำงานเต็มเวลาในบริษัทย่อยของบริษัทฯ)	 14.91	 17.44	
	 5	 นายชีลาล	โกปินาธาน	 ผู้อำนวยการ	(การพาณิชย์)	 9.01	 10.56	
	 6	 นายโคคา	เวนคาตารามานา	สุดาการ์	 ผู้อำนวยการ	(บริหารกองเรือ)	 7.72	 9.11	
	 7	 นายโกดาการาจีททิล	มูราลี่	เมนนอน	 ผู้อำนวยการ	(ด้านเทคนิค)	 7.54	 8.83	
	 8	 นายนีลากันตัน	วาสุเดวัน	 ผู้อำนวยการ	(การจัดการความเสี่ยง)	 7.56	 8.87	
	 9	 นายสตีเฟน	โคลา	 ผู้อำนวยการ	(บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ)	 5.43	 6.38	
	10	 นายกามาล	กุมาร	ดู	 ผู้อำนวยการ	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	 6.51	 7.64	
		11		นายนิชิคานท์	โกรวิน	ดีซาย	 ผู้อำนวยการ	(โครงการ)	 6.85	 7.69	
	12	 นางสาวสมปรารถนา	เทพนภาเพลิน	 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	(การเงินและบัญชี)		 	
	 	 	 และเลขานุการบริษัท	 4.25	 4.76	
	13	 นายกิรัน	กิสซารินาท	ไวดี	 ผู้จัดการอาวุโส	(บัญชีและ	MIS)	 5.05	 5.93	
	14	 นายยิ่งยง	กังแฮ	 ผู้จัดการอาวุโส	(การเงินและบัญชี)	 3.08	 3.50	

	 	 	 																												รวม
 134.42
 156.79

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

	
รายช่ือกรรมการ/ผู้บริหาร	 ตำแหน่ง

	 	 จำนวนเงิน

   2554  2553

	 การเทยีบเคยีงคา่ตอบแทน	ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ	กรรมการ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ	

และผูบ้รหิารระหวา่งบรษิทัฯ	กบักลุม่บรษิทัทัว่ไปและกลุม่ธรุกจิบรกิาร	มดีงัรายละเอยีดขา้งลา่งนี	้
(หน่วย	:	พันบาทต่อคนต่อปี)	

	 *พีเอสแอล	 **บริษัทจดทะเบียนท้ังหมด


รายการ	 2554	 2553
	 บรษิทัจดทะเบยีน	 บรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด	

    ในกลุม่ธรุกจิบรกิาร	

 ค่าเฉล่ีย	 ค่าต่ำสุด	 ค่าสูงสุด	 ค่าเฉล่ีย	 ค่าต่ำสุด	 ค่าสูงสุด

	 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	 	1,200.00		 	1,200.00		 	774.89		 	15.00		 	3,576.00		 	797.97		 	15.00		 	5,400.00	
	 กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร	 	550.00		 	550.00		 	321.68		 	12.00		 	1,122.00		 	321.65		 	12.00		 	3,000.00	
	 กรรมการบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 	550.00		 	550.00		 	336.75		 	12.00		 	1,200.00		 	392.17		 	12.00		 	3,120.00	
	 ผู้บริหารบริษัทฯ	 9,601.43	 11,199.29		 	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

	 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	 	1,200.00		 	1,200.00		 	524.66		 	30.00		 	1,900.40		 	797.97		 	15.00		 	5,400.00		
	 กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร	 	550.00		 	550.00		 	224.10		 	90.00		 	550.20		 	321.65		 	12.00		 	3,000.00		
	 กรรมการบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 	550.00		 	550.00		 	386.32		 	75.00		 	3,120.00		 	392.17		 	12.00		 	3,120.00		
	 ผู้บริหารบริษัทฯ	 9,601.43	 11,199.29	 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	

(หน่วย	:	พันบาทต่อคนต่อปี)	

	 *พีเอสแอล	 **	บริษัทจดทะเบียนท้ังหมด


รายการ	 2554	 2553

 บรษิทัจดทะเบยีนทีม่	ี บรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด	
    ระดบัรายไดต้อ่ปตีัง้แต่  

	 	 	 	 5,001-10,000	ลา้นบาทตอ่ป	ี

	 ค่าเฉล่ีย	 ค่าต่ำสุด	 ค่าสูงสุด	 ค่าเฉล่ีย	 ค่าต่ำสุด	 ค่าสูงสุด
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*	 เปน็คา่ตอบแทนทีบ่รษิทัฯ	จา่ยในแตล่ะป	ี

**	 ขอ้มลูจากรายงานการสำรวจคา่ตอบแทนกรรมการสำหรบัป	ี2553	โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย		

	 ซึง่เปน็รายงานการสำรวจฯปลีา่สดุ	เนือ่งจากไมม่กีารจดัทำรายงานดงักลา่วในป	ี2554	

***	 คา่ตอบแทนเฉพาะในสว่นของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	

N.A.	ไม่มีข้อมูล	เนื่องจากไม่มีการจัดทำรายงาน	

	 4.3	 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	ทั้งรายงานข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป	 ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 โดยได้เผยแพร่ข้อมูล

ขา่วสารตา่งๆ	ดงักลา่ว	 เพือ่ใหผู้ล้งทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ	โดยผา่นชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูตา่งๆ	ของตลาดหลกัทรพัยฯ์	

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 จดหมายแจ้งข่าวและจากการติดต่อกับกรรมการผู้จัดการ	 ซึ่งบริษัทฯ	 ให้ความสำคัญต่อผู้ลงทุน	 ดังนั้น	

ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการนักลงทุนด้วย	บริษัทฯ	ได้กำหนดบุคคล	เพื่อให้บริการข้อมูล

ข่าวสารสำหรับผู้ลงทุน	ผู้ถือหุ้น	นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้	

	 คุณคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 กรรมการผู้จัดการ	(นายคาลิด	 ฮาชิม	 กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	 ได้รับ

การคัดเลือกเป็น“นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นที่สุด”	 ในประเทศไทยในผลสำรวจ

เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ	ในเดือนธันวาคม	2553	จากนิตยสาร		

	 	 “ASIAMONEY”)	

	 	 โทรศัพท์	66	2696	8801	อีเมล์	kh@preciousshipping.com	

	 คุณคูชรู	คาลี	วาเดีย		 กรรมการบริหาร	

	 	 โทรศัพท์	66	2696	8836	อีเมล์	kw@preciousshipping.com	

	 คุณณิชา	หวังศุภผล	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์	

	 	 โทรศัพท์	66	2696	8840	อีเมล์	corp@preciousshipping.com	

	 คุณสมปรารถนา	เทพนภาเพลิน	 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	(การเงินและบัญชี)	และเลขานุการบริษัทฯ		

	 	 โทรศัพท์	66	2696	8856	อีเมล์	som@preciousshipping.com	

	 	 บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ	มากมาย	โดยมีกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมกิจกรรม	ซึ่งราย

ละเอียดของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา	มีดังนี้	

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

	 2554	 38	 33	 13	 2	 86	

	 2553	 46	 40	 17	 1	 104	

	 2552	 44	 33	 21	 4	 102

5.		ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	
	 5.1	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	
	 	 จำนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ	 มีสัดส่วนที่สัมพันธ์และเหมาะสมกับขนาดของกิจการและความ	

ซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ	ซึ่งในปัจจุบัน	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีจำนวน	12	ท่าน	ประกอบด้วยกรรมการบริหาร	3	ท่าน	

และกรรมการ	1	ท่าน	ซึ่งทำหน้าที่บริหารและปฏิบัติงานเต็มเวลาเหมือนพนักงานประจำในบริษัทย่อยของบริษัทฯ	กรรมการ

ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร	3	 ท่าน	 และกรรมการอิสระ	5	 ท่าน	(มากกว่า	1	 ใน	3	 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ	 ทั้งคณะ)	

และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด		
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	 คำจำกัดความ

	 	 กรรมการบริหาร	(Executive	Director)	
	 	 คือ	 กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเต็มเวลาของบริษัทฯ	 และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น

ประจำจากบริษัทฯ	ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นๆ	ที่เทียบเท่า	

	 	 กรรมการอิสระ	(Independent	Director)	
	 	 คือ	 กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ

ไมม่หีนา้ทีใ่นการบรหิารจดัการในบรษิทัฯ	และหรอืบรษิทัยอ่ย	ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องบรษิทัฯ	และ/หรอืผูถ้อืหุน้	

บริษัทฯ	 ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	 ตามกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		

	 	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
	 	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้ให้นับ

รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	

	 	 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ		

	 	 เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ทั้งในการบริหารด้านการ

เงินและการบริหารงานของบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ		

	 	 เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย	 รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

หรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ		

	 	 เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ		

	 	 สามารถปฏบิตัหินา้ทีแ่สดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	 โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหาร	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ	

ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว	

	 	 คำนิยามของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 	 ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ความหมายจะรวมถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ในระดับที่ทำให้กรรมการอิสระไม่

สามารถ	ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว	 เช่น	คู่ค้า	 ลูกค้า	 เจ้าหนี้	 ลูกหนี้	 หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัย

สำคัญ	เป็นต้น	

	 	 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ
	 	 สามารถเขา้ถงึสารสนเทศทางการเงนิและทางธรุกจิอืน่อยา่งเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีข่องตนไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล	

	 	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกครั้ง	 รวมทั้งตั้งประเด็นคำถามในที่ประชุมเพื่อ

ให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ	 ได้รับความคุ้มครองและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 มีการ

ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี	

	 	 มีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ	 พร้อมที่จะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ	 ตลอดจนอุทิศ

เวลาและ	ทุ่มเทความสนใจที่จำเป็นให้กับบริษัทฯ		

	 	 จัดให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเป็นประจำและหาโอกาสเข้าพบผู้บริหารบริษัทฯ	 เพื่อพูดคุยในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน	

	 	 จดัทำหนงัสอืยนืยนัถงึความเปน็อสิระในวนัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่กรรมการอสิระและกรณทีีถ่กูรอ้งขอ	

	 	 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่าวาระที่กำหนด	

อย่างไรก็ตาม	 เป็นการยากที่จะค้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอิสระแทน	 อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึง

ความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	 และความเข้าใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนำมาพิจารณา	 ดังนั้น	 ณ	 ปัจจุบัน

จึงยังไม่มีการกำหนดเพดานสูงสุดของวาระการดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการอิสระ	นอกจากวาระตามที่กฎหมายกำหนด	
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	 	 คณะกรรมการอื่นๆ	
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ของบรษิทัฯ	 โดยรายละเอยีดของสมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ตลอดจนหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบไดก้ลา่วไว	้ ภายใต้

หัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	และ	“รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ”	ในรายงานประจำปีนี้	

	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2550	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ

คณะกรรมการสรรหา		

	 ในปี	2554	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่	และกรรมการเดิมบางท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	เพื่อเป็น

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 และสมาชิกคณะกรรมการสรรหา	 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

ครั้งที่	 2/2554	 เมื่อวันที่	 14	 มีนาคม	2554	 และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 5/2554	 เมื่อวันที่	 3	

พฤศจิกายน	2554	ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการทั้งสองชุด	เช่น	รายชื่อ	จำนวนสมาชิก	คุณสมบัติ	บทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ	ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และภายใต้หัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	ในรายงานประจำปีนี้	

	 	 การรวมหรือแยกตำแหน่ง
	 	 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และไม่มีความสัมพันธ์

ใดๆ	 กับฝ่ายบริหาร	 อีกทั้งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	 กับ

กรรมการผู้จัดการ	ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่	ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารนโยบายที่กำหนดไว้	

	 	 เลขานุการบริษัทฯ	
	 	 สำหรบัการกำกบัดแูลกจิการทีด่	ีบรษิทัฯ	ไดแ้ตง่ตัง้เลขานกุารบรษิทัฯ	ซึง่ไดแ้ก	่นางสาวสมปรารถนา	เทพนภาเพลนิ	

โดยมีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เพื่อรับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่			

คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่ต้องปฏิบัติ	 และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 และรับผิดชอบ

จัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว	 และการ

รักษาเอกสารข้อมูล	

	 5.2	 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบ

	 	 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ	 ไปสู่เป้าหมายและ	

วตัถปุระสงคท์ีก่ำหนดไวแ้ละเปน็ผูท้ีม่บีทบาทสำคญัในการกำหนดภารกจิ	วสิยัทศัน	์คณุคา่ขององคก์ร	แผนกลยทุธ	์การดำเนนิ

ธุรกิจ	 การกำหนดอำนาจหน้าที่	 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและการจัดการดำเนินงานของบริษัทฯ	 รวมถึงการกำกับดูแล

กิจการขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	และให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ	และให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ	โดย

คณะกรรมการ	บริษัทฯ	ประกอบด้วยผู้มีความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติ

งานได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ	โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ	

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้พิจารณากำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ	

อย่างชัดเจน	ดังรายละเอียดในหัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	ในรายงานประจำปีนี้	

	 	 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
	 	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่		

ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	 จงึไดก้ำหนดนโยบายเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการขึน้	 โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	

มีความมุ่งมั่นและเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการ	โดยรวมถึงการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ	การ

ให้ความสำคัญต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน	 การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตาม

นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายด้วยความโปร่งใส	

และจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีและได้จัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้	

พนักงานในทุกระดับชั้นได้รับทราบ	 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯ	 ได้มีความตระหนัก	 และให้ความสำคัญ		

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	รวมทั้งได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าว	ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ		

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

56



  คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ครอบคลุมหลักสำคัญ	5	ส่วนดังต่อไปนี้	
	 	 1.	 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	

	 	 2.	 โครงสร้าง	บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ		

	 	 3.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	

	 	 4.	 การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง	

	 	 5.	 จริยธรรมธุรกิจ	

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ยังกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	 รวมทั้งการประเมินผลการ

ปฏิบัติตามคู่มือนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี	 ทั้งนี้	 เพื่อให้คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 ได้มีการ

ปรับปรุงให้มีความ	ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	

	 	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในปี	2554	 ได้มีการพิจารณาเรื่อง	 “การประเมินการกำกับดูแลกิจการ”	

(Corporate	Governance	Self-	Assessment)	 โดยมีหัวข้อสำหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	

และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 ซึ่งผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากและ

คณะกรรมการบริษัทฯ	จะนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	โดยบริษัทฯ	มีความตั้งใจที่

จะประเมินการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี	 ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งการประเมินการกำกับดูแล

กิจการครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี	2555		

	 	 จริยธรรมธุรกิจ
	 	 บริษัทฯ	 ได้ออกประกาศข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน	 เพื่อยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จตามภารกิจของบริษัทฯ	ด้วยความโปร่งใส	ซื่อสัตย์	สุจริตและเที่ยงธรรม	และ

บริษัทฯ	ได้เปิดเผยรายละเอียดนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ		

	 	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 เพื่อเป็นการป้องกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 จึงได้ดูแลอย่างรอบคอบ	 เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอน

การอนุมัติรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	ดังนี้	

	 	 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ทราบเป็นอย่างดีถึงรายการที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่

เกี่ยวโยงกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง	 รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย	 และคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ อกีทัง้การปฏบิตัติามนโยบาย/แนวทางของบรษิทัฯ	

โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก	(Arms-Length	Basis)	เป็นไปโดยปกติมาตรฐานทางการค้าทั่วไป

และไดเ้ปดิเผยรายละเอยีดมลูคา่รายการคูส่ญัญา	เหตผุล/ความจำเปน็ไวใ้นรายงานประจำปแีละแบบ	56-1	อยา่งครบถว้นแลว้	

	 	 อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบเรื่องการทำรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยจัดให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี	 สำหรับปี	

2554	 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวและได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เมื่อการประชุมคณะ

กรรมการตรวจสอบครั้งที่	1/2555	 ในเดือนมกราคม	2555	 พบว่าบริษัทฯ	 มีนโยบายการอนุมัติรายการเพื่อป้องกันการทำ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง	 ผลประโยชน์	 โดยรายการที่บริษัทฯ	 มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรายการที่มีความจำเป็นต่อการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าการแข่งขันโดยทั่วไป	 โดยยึดถือราคาตลาดเป็นสำคัญ	และเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปีอย่างเพียงพอแล้ว	

	 	 นอกจากนี้	 ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้สอบทานการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	พ.ศ.	2546	และที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม	และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่	ทจ.21/2551	เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและ

ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เรื่องคำแนะนำในการปฏิบัติ

ตามมาตรา	89/12	(1)	แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์(ฉบบัที	่4)	พ.ศ.	2551	ของสำนกังานคณะกรรมการ

57



กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ	 “รายการที่เกี่ยวโยงกัน”	 ในรายงาน

ประจำปีนี้และรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 แล้ว	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นว่ารายการเกี่ยวโยงกัน

ของบริษัทฯ	เป็นรายการที่เหมาะสม	และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ		

	 	 	 การจัดทำรายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
	 	 	 เพือ่กำกบัดแูลดา้นการใชข้อ้มลูภายใน	 บรษิทัฯ	 ไดก้ำหนดใหก้รรมการ	 ซึง่หมายรวมถงึ	 คูส่มรสตอ้งรายงานการ

ถอืครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ให้ทราบทุกครั้งที่มีการซื้อขาย	 การเปลี่ยนแปลงในการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์

ของกรรมการกำหนดให้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบทุกไตรมาส	

	 	 	 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
	 	 	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี	

ประสิทธิภาพ	 จึงได้กำหนดอำนาจ	 หน้าที่	 ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน	 ผู้บริหาร	 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	

มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	 และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน		

ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน	 เพื่อรักษาไว้ซึ่งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	 นอกจากนี้	

ยังมีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี	 โดยบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจน	 และเพียงพอ

เสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ	

	 	 	 บรษิทัฯ	 มฝีา่ยตรวจสอบภายในทำหนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การปฏบิตังิานหลกั	 และกจิกรรมการทางการเงนิ				

ที่สำคัญของบริษัทฯ	 ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้มั่นใจว่า

บริษัทฯ	 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีการตรวจ

สอบการปฏิบัติงานแต่ละแผนกและรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น

อิสระจากผู้บริหาร	

	 	 	 สำหรบัการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการเงนิและบญัช	ีบรษิทัฯ	ไดจ้ดัใหม้รีะบบรายงานทีช่ดัเจนและเพยีงพอ		

เสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ	ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	

	 	 	 1.	 เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งการใช้ทรัพยากรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ		

	 	 	 2.	 เพื่อความถูกต้อง	เชื่อถือได้และทันเวลาของรายงานทางการเงิน	

	 	 	 3.	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมทั้งกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	 ไดต้ระหนกัและใหค้วามสำคญัตอ่การบรหิารความเสีย่งและมหีนา้ทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการ		

บริหารความเสี่ยงขององค์กร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	 ให้ดำเนินไปอย่าง

รัดกุมมีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์	 ทางคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้กำหนดและเปิดเผยนโยบายบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และในหัวข้อ	“การควบคุมภายใน”	ในรายงานประจำปีนี้	

	 5.3	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส	(ยกเว้นในไตรมาสแรกที่อาจจะมีการประชุม

คณะกรรมการ	2	ครั้ง)	และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น	โดยมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน	ล่วงหน้า	

และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ	 โดยเลขานุการบริษัทฯ	 ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน	 เพื่อให้คณะ

กรรมการบริษัทฯ	ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	

	 	 โดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จะมีขึ้นภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7	ถึง	10	วัน	

ทั้งนี้เพื่อให้รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกเสนอเข้าไปในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาและรับทราบ	 อย่างไรก็ตามในกรณีที่กรรมการท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถาม	 กรรมการท่าน

นั้นสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือคำถามดังกล่าวได้โดยตรงกับผู้บริหารบริษัทฯ	ได้ตลอดเวลา	

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทุกครั้ง	 ได้มีการจดบันทึกการประชุมและจัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	

มีการตรวจสอบ	 และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยเลขานุการบริษัทฯ	 เป็นผู้จัดเก็บ

รายงานการประชุม	พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้	

รายงานประจำปี 2554
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	 	 ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ	2	-	3	 ชั่วโมง	 โดยในปี	2554	 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ		

มีการประชมุตามวาระปกตจิำนวน	4	 ครัง้	(ป	ี2553:	4	 ครัง้)	 และมกีารประชมุตามวาระพเิศษจำนวน	1	 ครัง้	(ป	ี2553:	 ไมม่	ี	

การประชมุตามวาระพิเศษ)	โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ	แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้	

*	 กรรมการที่ลาออกในปี	2554	 เนื่องจากหลักเกณฑ์การจำกัดอายุของกรรมการบริษัทฯ	 ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ของบริษัทฯ	ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	14	มีนาคม	2554	

**		 กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในปี	2554	แทนกรรมการที่ลาออกไป	

	 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดให้มีการประชุมระหว่างกัน	 เพื่อที่จะพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานและผลการดำเนินงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้	

	 5.4	 การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ	
	 	 การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	เมือ่วนัที	่4	สงิหาคม	2554	ไดม้กีารพจิารณาเรือ่ง	“การประเมนิการปฏบิตังิาน

ของคณะกรรมการบรษิทัฯ”	(Board	Self	Assessment)	ซึง่มหีวัขอ้สำหรบัการประเมนิเปน็ไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์	

ได้แก่	

	 »	 โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	

	 »	 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

	 »	 ความพร้อมของกรรมการ	

	 »	 การกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ	

	 »	 การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	

	 »	 การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

	 »	 การติดตามดูแลรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน	

	 »	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		

	 »	 การทำหน้าที่ของกรรมการ	


	 ช่ือกรรมการ	 การเข้าร่วมประชุม/การประชุมท้ังหมด	(คร้ัง)

	 	 ป	ี2554	 ป	ี2553	
	 	 การประชุมวาระปกติ	 การประชุมวาระพิเศษ	 การประชุมวาระปกติ

	 1	 พลเรือเอก	ดร.อำนาจ	จันทนมัฎฐะ	*	 1/1	 -	 4/4	
	 2	 นายธีระ	วิภูชนิน	 4/4	 1/1	 4/4	
	 3	 นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 4/4	 1/1	 4/4	 	
	 4	 นายมูนีร	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 4/4	 1/1	 4/4	 	
	 5	 นายคูชรู	คาลี	วาเดีย	 4/4	 1/1	 4/4	
	 6	 นายไจปาล	มันสุขานี	 4/4	 1/1	 4/4	
	 7	 พลตำรวจโทเกียรติศักดิ์	ประภาวัต	*	 1/1	 -	 4/4	
	 8	 นายชีระ	ภาณุพงศ์	*	 1/1	 -	 4/4	
	 9	 นายสุพัฒน์	ศิวะศรีอำไพ	 4/4	 1/1	 3/4	
	10	 นางสาวนิชิต้า	ชาห์	 4/4	 1/1	 3/4	
	11	 นายกิริต	ชาห์	 4/4	 0/1	 4/4	
	12	 นายปีเตอร์	เฟ็ดเดอร์เซ่น	*	 1/1	 -	 4/4	
	13	 นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา	**	 2/3	 1/1	 -	
	14		 รองศาสตราจารย	์ดร.	ภวดิา	ปานะนนท	์**	 3/3	 0/1	 -	
	15	 นายกำธร	ศิลาอ่อน	**	 3/3	 1/1	 -	
	16	 นายอิษฎ์ชาญ	ชาห์	**	 3/3	 0/1	 -
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	 »	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	

	 »	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	

	 »	 การสรรหา	

	 »	 การพิจารณาค่าตอบแทน	

	 »	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	

	 	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลิศและคณะกรรมการบริษัทฯ	

จะนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 มีความตั้งใจที่จะประเมินการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจำทุกปี	ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งการประเมินคณะกรรม

การบริษัทฯ	ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี	2555	

	 5.5	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 	 ค่าตอบแทนผู้บริหารถูกกำหนดขึ้นตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 กำหนดและค่าตอบแทน

ของกรรมการบริหารและกรรมการที่บริหารงานเต็มเวลาในบริษัทย่อยจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดย

พิจารณาจากค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่เทียบเท่าในอุตสาหกรรม	 ฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ	 รวม

ทั้งผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผ่านมา	

	 	 ตั้งแต่ปี	2550	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้พิจารณาแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กำหนดหลักเกณฑ์	 และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ	 และผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

สากล	และสามารถเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไปและกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมขนส่งได้	

	 	 รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารประกอบด้วย	เงินเดือน	โบนัสและอื่นๆ	เช่น	ค่าภาษีเงินได้	

ค่าเช่าบ้าน	 และค่าตอบแทนกรรมการกำหนดเป็นเบี้ยประชุมรายปี	 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยการจ่ายค่า

ตอบแทนต่างๆ	ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ	“การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”		

	 5.6	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ	 โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร

และเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่าง			

ต่อเนื่อง	โดยกรรมการบริษัทฯ	ทุกท่าน	ได้มีการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร	เช่น	หลักสูตร	

Director	Certification	Program	(DCP),	 หรืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร	Director	Accreditation	Program	

(DAP)	ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		

	 	 ทั้งนี้ในปี	 2554	 มีกรรมการบริษัทฯ	 ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวน	3	 ท่าน	 ได้แก่	 นายกำธร	ศิลาอ่อน									

รองศาสตราจารย์	 ดร.	 ภวิดา	 ปานะนนท์	 และนายอิษฎ์ชาญ	 ชาห์	 เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร	Director	Certification	

Program	(DCP)	ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		

	 	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
	 	 ในกรณีที่มีบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	

เลขานกุารบรษิทัฯ	จะดำเนนิการรายงานและจดัเตรยีมเอกสารสำหรบักรรมการใหม	่เชน่	คูม่อืกรรมการ	เอกสารการจดทะเบยีน		

บริษัทฯ	 คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	 คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ	 กฎหมาย	 ระเบียบ	 แนวทางปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ	เป็นต้น	

	 	 ทัง้นีใ้นป	ี2554	 บรษิทัไดม้กีารจดัปฐมนเิทศกรรมการใหมใ่หแ้กก่รรมการบรษิทัฯ	 ทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหมท่ัง้หมด	

4	ทา่น		

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	มนีโยบายเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารเปดิเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ	ทัง้รายงาน

ทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ	 ที่สำคัญหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยความโปร่งใสและทันต่อเวลาให้กับผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	

และบุคคลทั่วไป	

	 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ทัน			

ต่อเวลาและด้วยความโปร่งใส	ซึ่งการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ	ผู้บริหาร	

และพนักงานระดับอาวุโส	 ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ	 และข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ของบริษัทฯ	 อย่างเคร่งครัด	 รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	 หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ	 หรือ

ราคาหุ้นของบริษัทฯ	 อีกทั้งการห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ	 ที่ได้มาจากการเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือพนักงานในการหา

ประโยชน์ส่วนตน	หรือในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ	หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	ซึ่งบริษัทฯ	ได้กำหนดเป็นนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ	 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ภายใต้

หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ		

	 ตามมาตรา	59	แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์พ.ศ.	2535	กำหนดใหก้รรมการ	ผูบ้รหิาร	(และรวมถงึ	

คู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ซึง่กรรมการ	และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	ไดป้ฏบิตัติามทัง้หมดในระหวา่งปทีีผ่า่นมา	นอกจากนี้

บรษิทัฯ	ไดก้ำหนดใหก้รรมการบรหิารซึง่เปน็พนกังานประจำของบรษิทัฯ	(หรอื	บรษิทัยอ่ย)	และผูบ้รหิารระดบัสงู	ไมส่ามารถ		

ซื้อขาย/โอนหุ้นของบริษัทฯ	 ในช่วง	3	 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินสำหรับปีที่ตรวจสอบแล้วต่อสาธารณะ	 และ	2	วัน

หลังเปิดเผยงบดังกล่าวแล้ว	 (และ	2	 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานแล้วต่อสาธารณะ)	 และ			

อย่างน้อย	3	วันก่อนการเปิดเผยรายการสำคัญต่อสาธารณะ	 และฝ่ายบริหารได้ถูกขอให้ความร่วมมือปฏิบัตินโยบายนี้			

อย่างเคร่งครัด	โดยระหว่างปีที่ผ่านมาฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	
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การควบคุมภายใน
	 บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในในระดับปฏิบัติการ	เพื่อให้

ความมั่นใจว่า	มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ	 โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามการควบคุมภายในอย่าง

สม่ำเสมอ	 เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ	 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์	 สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่

เปลี่ยนแปลงไป	 บริษัทฯ	 จึงมีการจัดการระบบการควบคุมภายในให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลหรือ	COSO	(The	

Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

	 1.	 สภาพแวดล้อมการควบคุม	(Control	Environment)

	 	 บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงกำหนดให้จัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี	 และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	 และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ	 ขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อให้พนักงานทุกคนได้

ตระหนักและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย	 และ

ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมทั้งมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	 และสายการบังคับบัญชาของหน่วยงาน

ต่างๆ	 ในบริษัทฯ	 อย่างชัดเจนเหมาะสม	 เนื่องจากบริษัทฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมการ

ควบคุมที่ดีนั้นจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ		

	 2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

	 	 บริษัทฯ	 ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงว่าเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกล่วงหน้าถึง

สัญญาณอันตรายที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทฯ	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกปี	 โดยแบ่ง

ออกเป็น	2	ระดับ	คือ	1)	ความเสี่ยงในระดับองค์กรซึ่งกำกับดูแลโดยผู้บริหารระดับสูง	 โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

ของบรษิทัฯ	และ	2)	ความเสีย่งในระดบักจิกรรมซึง่เปน็ความรบัผดิชอบรว่มกนัระหวา่งฝา่ยตรวจสอบภายใน	และผูป้ฏบิตังิาน

ทุกฝ่าย	 ความเสี่ยงในระดับกิจกรรมนั้นจะเป็นการประเมินร่วมกันระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ซึ่งมีความเป็นอิสระกับ					

ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมซึ่งมีความชำนาญการและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงกระบวนการทำงาน	 ทั้งนี้เพื่อให้ผลการประเมิน

ความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ	ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงที่แท้จริงที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ	และนำเสนอผลการ

ประเมินนี้ต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาและเพื่อให้บริษัทฯ	 สามารถกำหนดกลไกการควบคุม

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	

	 3.	 กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)

	 	 การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นจะดำเนินการควบคู่พร้อมกับการประเมินกลไกการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่า

บริษัทฯ	 มีการจัดวางระบบการควบคุมที่ครบถ้วน	 เพียงพอ	 และเหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงต่างๆ	 ที่อาจจะเกิดขึ้น	

ทั้งนี้เพื่อเป็นการลด	 และกระจายความเสี่ยงต่างๆ	 ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ	 น้อยที่สุด	 รวมทั้งเพื่อ

ให้การดำเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ในด้านการควบคุมด้านการบริหาร	 กรรมการ					

ผู้จัดการใหญ่ได้กระจายอำนาจและมอบอำนาจให้ผู้บริหารตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยต่างๆ	อย่างชัดเจน	ทำให้เกิด

ความคล่องตัวและชัดเจนในการปฏิบัติงาน	ที่สามารถตรวจสอบกันได้	โดยบริษัทฯ	ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้	4	หน่วย

งานหลักเพื่อตรวจสอบ	 ควบคุม	 และกำกับดูแลให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด	ได้แก่	แผนกเลขานุการบริษัทและปฏิบัติการตามระบบ	แผนกตรวจสอบภายใน	แผนกบัญชีและการเงิน	และแผนก

ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยเรือ	

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 4.	 สารสนเทศและการสื่อสาร	(Information	&	Communication)	

	 	 บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง	 เชื่อถือได้และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	 รวมถึงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศอยา่งตอ่เนือ่ง	 ซึง่รวมถงึระบบขอ้มลูดา้นการเงนิ	 ดา้นการปฏบิตังิาน	 และดา้นการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั

ตา่งๆ	 ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ารตดัสนิใจเรือ่งตา่งๆ	 เปน็ไปอยา่งถกูตอ้ง	 แมน่ยำ	 และรวดเรว็	 โดยจดัใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารทัง้ภายใน

และภายนอก	 บริษัทฯ	 อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	 สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในบริษัทฯ	 จะผ่านระบบ	Intranet			

พนกังานในทกุระดบัชัน้	 รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถตดิตอ่สือ่สารถงึกนัไดอ้ยา่งสะดวก	 รวดเรว็	 เพือ่ใหก้ารประสานการ

ทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 และบรรลุเป้าหมายที่วางไว	้ สำหรับการติดต่อกับบุคคลภายนอก	 บริษัทฯ		

มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ	 ของตลาดหลักทรัพย	์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 รวมทั้งผู้บริหาร

สงูสดุของบรษิทัฯ	กพ็รอ้มทีจ่ะตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ตา่งๆ	จากนกัลงทนุรวมทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ	

	 	

	 5.	 การติดตามและประเมินผล	(Monitoring	&	Evaluation)	

	 	 บริษัทฯ	กำหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

	 ระดับการประเมิน	 ผู้ติดตามและประเมินผล	 ความถี่ของการติดตาม
	 	 	 และประเมินผลการทำงาน	(ต่อปี)

	 พนักงาน	 หัวหน้าแผนก	 อย่างน้อย	1	ครั้ง	

	 หัวหน้าแผนก	 ผู้บริหารระดับสูง	 อย่างน้อย	1	ครั้ง	

	 ผู้บริหารระดับสูง	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 อย่างน้อย	4	ครั้ง

	

	 	 ผลจากการติดตามและการประเมินที่ได้จะถูกนำไปกำหนดเป็นแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการติดตามและประเมินผลการควบคุม

ภายใน	เพือ่รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ	ทัง้นีผ้ลการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในประจำป	ี2554						

ไดร้ายงานไว้ภายใต้หัวข้อ	“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”	ในรายงานประจำปีนี้	

	 	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่1/2555	วนัที	่3	กมุภาพนัธ	์2555	โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่ม

ประชุมด้วย	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน	 กล่าวคือบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ	 เหมาะสม	 และมีการปรับปรุง

แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย

บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

	 	 นอกจากนี้	 การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	 ประจำปี	2554	 โดยผู้สอบบัญชีภายนอกจากบริษัท	 สำนักงาน	

เอินส์ท	 แอนด์	 ยัง	 จำกัด	 ก็มิได้ระบุข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ						

ที่ร้ายแรง	หรือก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจแต่ประการใด	
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เรียนท่านผู้ถือหุ้น	

	 บริษัทฯ	 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ	

บริษัทฯ	 ฉบับนี้	 ซึ่งได้กำหนดกรอบของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

ส่วนต่างๆ	 ได้แก่	 ลูกค้าของบริษัทฯ	 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน	 การป้องกันและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	 รวมถึง

ชุมชนและสังคม	

	 พันธกิจของบริษัทฯ	คือการเป็นบริษัทเดินเรือที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในโลกและให้

บริการที่ดีที่สุดในการอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศ	

ซึ่งบริษัทฯ	 เชื่อว่าพันธกิจดังกล่าวนี้จะประสบความสำเร็จได้	 โดยบริษัทฯ	 ให้ความสำคัญ	

ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	กล่าวคือ	ลูกค้า	รัฐบาล	และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง	พนักงาน	

ผู้ถือหุ้น	 รวมถึงชุมชน	 และสังคม	 และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย		

ตามลำดบัในแนวทางทีเ่ปน็การพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้	 นอกจากนีบ้รษิทัฯ	 กำหนดใหอ้งคป์ระกอบ

ต่างๆ	 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภารกิจหลักที่จะต้องมีการติดตามตลอดเวลาใน

การดำเนินงานในทุกระดับของบริษัทฯ	

	 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ได้สรุปความสัมพันธ์ของบริษัทฯ	 กับผู้มีส่วน

ได้เสียของบริษัทฯ	และนำเสนอแนวทางที่บริษัทฯ	ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะ

ปรับปรุงเรื่องต่างๆ	ให้ดียิ่งขึ้นในทุกระดับ	ซึ่งเราได้รับคำแนะนำ	หรือความเห็นจำนวนมาก

ที่ส่งมาจากผู้อ่านรายงานในอดีต	 และเราขอยืนยันว่าคำแนะนำหรือความเห็นทุกเรื่องได้รับ

การพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อให้นำไปปฏิบัติอย่างทันทีทันใด	

	 ในนามของคณะกรรมการบริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	(มหาชน)	 เราขอขอบคุณ				

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝา่ยทีม่สีว่นรว่มทัง้แรงกายและแรงใจ	ทำใหบ้รษิทัฯ	ประสบความสำเรจ็

และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป	

ในนามคณะกรรมการ	

บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	
	

	

	 	

	 นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม		 นายคูชรู	คาลี	วาเดีย	
	 กรรมการผูจ้ดัการ		 กรรมการ	

	 	 3	กมุภาพนัธ	์2555	

สารจากคณะกรรมการบริษัท	
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	
	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ด	ี มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	

ควบคูไ่ปกบัการมสีว่นรว่มรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	บรษิทัฯ	 ตระหนกัดวีา่	 การทีบ่รษิทัฯ	 มเีรอืเดนิทะเลเดนิเรอือยู่

ทั่วโลก	 และเรือได้ถือธงสัญชาติไทยนั้น	 ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศ	 จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ	 ที่จะต้องปฏิบัติตาม				

ขอ้บงัคบัตา่งๆ	อยา่งเครง่ครดั	

	 บริษัทฯ	 กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญ	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในพันธกิจ	 และ

ภารกิจของบริษัทฯ	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้จัดสรรงบประมาณไว้ร้อยละ	0.50	 ของกำไรสุทธิประจำปีให้กับการทำกิจกรรม			

ทางสงัคม	ซึง่งบประมาณดงักลา่ว	ถกูสะสมและมจีำนวนขัน้ตำ่	1.75	ลา้นบาท	และไมเ่กนิ	25	ลา้นบาทตอ่ป	ีสำหรบัการเบกิใช้

งบประมาณดงักลา่ว	 จะพจิารณาโดยผูบ้รหิารระดบัสงู	 และนำเสนอรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ	 รบัทราบภายในชว่งเวลา

ทีก่ำหนดไว	้	

	 พันธกิจและภารกิจที่สำคัญของบริษัทฯ	มีดังต่อไปนี้	

พันธกิจของบริษัทฯ		

	 »	 เปน็บรษิทัเดนิเรอืทีไ่ดร้บัความไวว้างใจสงูสดุในโลกและใหบ้รกิารดทีีส่ดุ	 และเปน็ทางออกสำหรบัการขนสง่สนิคา้แหง้

เทกองระหวา่งประเทศ	

ภารกิจที่สำคัญ	

	 »	 บรษิทัฯ	 จะดำเนนิธรุกจิทัง้หมดโดยยดึหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่	ี ซึง่สว่นหนึง่ในการกำกบัดแูลกจิการนัน้บรษิทัฯ		

มคีูม่อืการกำกบัดแูลกจิการ	และบรษิทัฯ	ไดป้ฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั	

	 »	 บรษิทัฯ	จะใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ	เชือ่ถอืได	้และใหบ้รกิารอยา่งมอือาชพี	

	 »	 บรษิทัฯ	 จะปฏบิตัติามกฎ	 ระเบยีบ	 ขอ้บงัคบัตา่งๆ	 ทีเ่กีย่วขอ้งและปฏบิตัติามมาตรฐานความปลอดภยัสงูสดุในการ

จดัการเรอืของบรษิทัฯ	 เพือ่ไมใ่หม้หีรอืใหม้นีอ้ยทีส่ดุในเรือ่งการบาดเจบ็	 การเสยีชวีติของลกูเรอื	 รวมทัง้การทำลาย

สิง่แวดลอ้ม	

	 »	 บรษิทัฯ	จะพยายามสรา้ง	รกัษาไว	้และเพิม่พนูมลูคา่ของกจิการในระยะยาวเพือ่ผูถ้อืหุน้	

	 »	 บรษิทัฯ	จะดำเนนิงานดว้ยความโปรง่ใส	ซือ่สตัย	์และเชือ่ถอืไดเ้พือ่ประโยชนส์งูสดุแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย	

	 »	 บริษัทฯ	 จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและให้รางวัลในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคนเพื่อเปิดโอกาสให	้

พนกังานมกีารพฒันาความสามารถและการเตบิโตในองคก์ร	

	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 และจากความต้องการของนักลงทุนและองค์กรในต่างประเทศ	 บริษัทฯ	 จึงได	้	

นำเสนอ	 “รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื”	 ไดแ้สดงตา่งหากไวใ้นรายงานประจำปขีองบรษิทัฯ	 โดยเริม่จดัทำตัง้แตป่นีีเ้ปน็		

ปแีรก	ดงันัน้หวัขอ้เรือ่งทีก่ลา่วใน	รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื	ซึง่แสดงไวใ้นหนา้	73	-	82	ของรายงานประจำปฉีบบันี	้

ไดส้รปุประเดน็ทัง้หมดในเรือ่งของสิง่แวดลอ้ม	 การละเมดิลขิสทิธิ	์ ขอ้บงัคบัสากลเกีย่วกบัการเดนิเรอืทางทะเล	 รวมถงึความ

คดิรเิริม่และขัน้ตอนการดำเนนิการของบรษิทัฯ	 เกีย่วกบัการลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด	์ การรกัษาสิง่แวดลอ้ม	 และการอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาต	ิ ซึ่งในรายงานดังกล่าว	 จะใช้รูปภาพและตารางแผนภูม	ิ เพื่อนำเสนอถึงวิธีการที่บริษัทฯ	 ใช้ในการวัดผล		

ในเรือ่งการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ	และขอ้บงัคบัตา่งๆ	

	 กจิกรรมทางสงัคมของบรษิทัฯ	เกีย่วขอ้งกบัสว่นตา่งๆ	ไดแ้ก	่1.	ลกูคา้	2.	พนกังาน	และ	3.	ชมุชนและสงัคม	

	 บรษิทัฯ	เชือ่วา่ความสำเรจ็จากการทำกจิกรรมทางสงัคมในทกุสว่นจะเปน็พืน้ฐานทีย่ัง่ยนืทีจ่ะชว่ยใหบ้รรลพุนัธกจิของบรษิทัฯ	
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	 1.	 ลูกค้า:	 บริษัทฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการประสบความสำเร็จของอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล	 ซึ่งเป็นการขนส่ง
สนิคา้	 จากแหลง่ผูผ้ลติสง่ตอ่ไปยงัแหลง่ผูบ้รโิภคนัน้ขึน้อยูก่บัการเพิม่มลูคา่ใหก้บัลกูคา้	 ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของความรบัผดิชอบ

ของบริษัทฯ	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงการตอบข้อสงสัยของลูกค้าอย่างละเอียดโดยทันทีภายใต้การปฏิบัติงานตามข้อตกลงใน

สญัญาตลอด	24	 ชัว่โมง	 และไมม่วีนัหยดุในการทำงานบนเรอื	 ในการดำเนนิธรุกจิตามสญัญาเมือ่ลกูคา้ประสบเหตกุารณห์รอื

ปญัหาใดๆ	กต็าม	บรษิทัฯ	จะพยายามแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้	ถงึแมว้า่เรอืของบรษิทัฯ	จะไมเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณด์งักลา่ว

ก็ตาม	 ทางบริษัทฯ	 ยินดีที่จะรายงานว่าการให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ	 นั้นได้รับการตอบรับอย่างดี	 และหนี่งในข้อคิดเห็นที่		

ไดร้บัจากลกูคา้อยา่งสมำ่เสมอ	คอื		 	

“พนักงานนายหน้าให้คำแนะนำในการบริหารจัดการเรือเป็นอย่างดีในทุกท่าเรือ		
กัปตันและลูกเรือให้ความร่วมมือในการทำงานและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี”	

	 	 การจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใหม่:	 เช่นเดียวกับการรายงานเมื่อปีก่อน	 บริษัทฯ	 ปรับปรุงโปรแกรม
คอมพวิเตอรใ์หม	่ซึง่ครอบคลมุทกุการปฏบิตังิานในสำนกังานใหญแ่ละเชือ่มตอ่กบักองเรอืของบรษิทัฯ	โปรแกรมคอมพวิเตอร์

นีใ้หข้อ้มลูแบบทนัท	ีเกีย่วกบัการปฏบิตังิานบนเรอื	รวมถงึแสดงตน้ทนุทีเ่กดิขึน้และขอ้มลูอืน่ๆ	ในทนัท	ีและชว่ยใหส้ำนกังาน

ใหญ่สามารถติดต่อกับกัปตันเรือทุกคนบนเรือทุกลำได้อย่างใกล้ชิด	 ทำให้การตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์มีประสิทธิภาพมาก	

ยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว	 ยังช่วยให้บริษัทฯ	 สามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น	 และสนับสนุนให	้			

การทำงานระหวา่งพนกังานในสำนกังานใหญก่บักองเรอืมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ดว้ย	

	 2.	 พนักงาน:	
	 	 ความปลอดภัย	 และอาชีวอนามัย	 :	 บริษัทฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐาน		
ของการพฒันาทรพัยากรบคุคล	 ซึง่เปน็การเพิม่มลูคา่ใหก้บัธรุกจิ	 นอกจากนีท้รพัยากรบคุคลเปน็ปจัจยัหลกัในการสรา้งความ

สำเร็จทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ	 ในทุกๆ	 ด้าน	 เป็นนโยบายของบริษัทฯ	 ที่จะสนับสนุนกิจกรรม	 เพื่อส่งเสริม		

สุขอนามัย	 และความปลอดภัยของพนักงาน	 ดังนั้นการดำเนินงานของบริษัทฯ	 และพนักงานจะสนับสนุนความปลอดภัยและ

อาชวีอนามยัของสิง่อืน่ๆ	ดว้ย	บรษิทัฯ	ใหค้วามสำคญัตอ่งานดา้นสขุภาพ	และความปลอดภยัเทา่เทยีมกบังานเชงิพาณชิยแ์ละ		

งานด้านการปฏิบัติงาน	 และเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร	 กล่าวคือความรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพและความ

ปลอดภยัของลกูเรอืมคีวามชดัเจนและกำหนดเปน็สดัสว่น	โดยมจีดุมุง่หมายวา่อบุตัเิหตนุัน้	สามารถปอ้งกนัไดโ้ดยการจดัการ

ความเสีย่ง	

	 	 บริษัทฯ	 ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ	

OCIMF	 ในเรือ่ง	 “คำแนะนำสำหรบัการควบคมุยาเสพตดิและเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลบ์นเรอื”	 ซึง่รายละเอยีดระบอุยูใ่นคูม่อื

ระบบการจดัการ	เพือ่ความปลอดภยับนเรอืทกุลำรวมทัง้ประกาศใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบ	

	 	 ลูกเรือแต่ละคนต้องได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น	 เพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า	 และความ

ตงึเครยีด	 ซึง่อาจมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเกดิอบุตัเิหตบุนเรอื	 ดงันัน้บรษิทัฯ	 จงึปฏบิตัติามขอ้กำหนดเกีย่วกบัเวลาการพกัผอ่น

อย่างน้อยที่สุดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึกอบรม	 การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามสำหรับคนบนเรือ	

ค.ศ.	1995	(STCW	95)	 และอนสุญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ	180	 ทัง้นี	้ อนสุญัญาทัง้	2	 ฉบบัดงักลา่ว	 กำลงัอยู่

ระหว่างการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความเข้มงวดมากขึ้น	 โดยอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึกอบรม	 การออก

ประกาศนยีบตัรและการเขา้ยามสำหรบัคนบนเรอื	ซีง่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ	ณ	กรงุมะนลิาในป	ีค.ศ.	2010	(STCW	2010	Manila	

amendments)	มผีลบงัคบัใชใ้นเดอืนมกราคม	2555	และ	อนสุญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ	ค.ศ.	2006	คาดหมาย

วา่จะมกีารใหส้ตัยาบนัภายในสิน้ป	ี2554	และจะมผีลบงัคบัใชใ้นภายในสิน้ป	ี2555		

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 	 บรษิทัฯ	จดัระบบเวชกรรมทีเ่หมาะสมในระดบัทีส่งูกวา่มาตรฐานของ	International	Labor	Organization	(ILO)	รวม

ทัง้ขอ้บงัคบัอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	ซึง่ทำใหบ้รษิทัฯ	ประสบปญัหากรณลีกูเรอืลม้ปว่ยนอ้ยมาก	

	 	 การทำงานเป็นทีม	:	บรษิทั	เกรท	เซอรเ์คลิ	ชปิปิง้	เอเยนซี	่จำกดั	ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ	และรบัผดิชอบ
ด้านการบริหารการเดินเรือ	 สำหรับกองเรือทั้งหมดของบริษัทฯ	 โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมีการทำงานเป็นทีมและจัดให้มีการ

ประสานงานที่ดีซึ่งช่วยทำให้บริษัทฯ	 ประสบความสำเร็จในการบริหารการเดินเรือ	 บริษัท	 เกรท	 เซอร์เคิล	 ชิปปิ้ง	 เอเยนซี	่

จำกดั	 ไดร้บัประกาศนยีบตัรของ	ISM	Code	 และยงัไดร้บัประกาศนยีบตัรการรบัรองมาตรฐานคณุภาพ	 “ISO	9001:2008”	

และมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม	“ISO	14001:2004”	ดว้ย	

	 	 การฝึกอบรมและการพัฒนา	 :	 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ไม่เพียงแต่มีการฝึกอบรมความชำนาญด้าน	

การบริหารการเดินเรือเท่านั้น	 แต่ยังได้มีการพัฒนาด้านคุณภาพและความสามารถของพนักงานทั้งบนเรือและที่สำนักงานอีก

ด้วย	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 เห็นว่าจะสามารถประสบความสำเร็จตามเกณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือได้ด้วยการอุทิศ

ตนและความซือ่สตัยข์องลกูเรอื	ผูจ้ดัการฝา่ยตา่งๆ	และฝา่ยตรวจสอบบนเรอื	บรษิทัฯ	จงึมนีโยบายทีจ่ะสนบัสนนุและสง่เสรมิ

ความรูค้วามสามารถและประสทิธภิาพของคนประจำเรอืและใหโ้อกาสพวกเขาไดม้คีวามกา้วหนา้ในองคก์รตอ่ไป	

	 	 พนกังานประจำเรอืทกุนายของบรษิทัฯ	 ถกูกำหนดใหเ้ขา้รว่มฟงัการบรรยายสรปุ	 ณ	 สำนกังานใหญข่องบรษิทัฯ	 ที่

กรงุเทพฯ	 กอ่นทีจ่ะถกูมอบหมายใหป้ฏบิตัหินา้ทีบ่นเรอืของบรษิทัฯ	 พนกังานประจำเรอืจะไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็ประโยชน์

ทีเ่ปน็ปจัจบุนัอยา่งสมำ่เสมอ	 โดยเฉพาะกฎระเบยีบ	 ขอ้บงัคบัตา่งๆ	 ทีเ่กีย่วขอ้ง	 และบอ่ยครัง้ทีพ่นกังานประจำเรอืจะถกูสง่ไป

อบรม	เพือ่เพิม่เตมิความรูแ้ละประสบการณ	์โดยบรษิทัฯ	จะเปน็ผูร้บัผดิชอบดา้นคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้	

“พีเอสแอล”	จัดงานวิ่ง	“วันเดินเรือทะเล”	ครั้งที่	8	

	 บริษัท	 พรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	(มหาชน)	 หรือ	 “พีเอสแอล”	 ได้ร่วมรำลึกถึงวันเดินเรือทะเลสากล	 โดยการจัดงานวิ่ง	

“วันเดินเรือทะเล”	ครั้งที่	8	ขึ้นที่สวนลุมพินีเมื่อวันพุธที่	19	มกราคม	2554	
	 วนัเดนิเรอืทะเลสากลทีผ่า่นมาไดใ้หค้วามสำคญัในเรือ่งความปลอดภยัในการขนสง่ทางนำ้	 ความปลอดภยัในการเดนิเรอื

และการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล	 เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับงานของ	IMO	 ในปีนี้	 คำขวัญของวันเดินเรือ

ทะเลสากล	ปี	2554	คือ	“การจัดการปัญหาโจรสลัด”	(Piracy:	Orchestrating	the	response)	ชีวิตและความปลอดภัยของ

ชาวเรือตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางทะเลนั้นขึ้นอยู่กับการเดินเรือที่เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย	 แต่ปัญหาโจรสลัดในอ่าวเอเดน

และมหาสมุทรอินเดียทวีความรุนแรงขึ้นและถือเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง	 ซึ่งทุกฝ่ายควรตระหนักและให้ความสำคัญ

ต่อความปลอดภัยของผู้ทำงานเรือ	

		 จากภาพ: พนักงานของบริษัทฯก่อนการวิ่ง
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	 	 บริษัทฯ	 กำหนดให้พนักงาน	 และลูกเรือบนเรือ	 สามารถส่งคำติเตียน	 หรือข้อแนะนำต่างๆ	 ของพวกเขามายัง

สำนกังานของบรษิทัฯ	ซึง่บรษิทัฯ	หวงัวา่จะเปน็การสนบัสนนุใหพ้นกังานบนเรอืปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธผิล	และเปน็การชว่ย

ปรบัปรงุการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	ใหด้ยีิง่ขึน้อกีดว้ย	

	 	 ทัง้นี	้บรษิทัฯ	จดัใหม้กีารฝกึอบรมบนเรอื	โดยนำโปรแกรมวดีทีศันเ์กีย่วกบัความปลอดภยับนเรอืทีด่ทีีส่ดุมาใชอ้กีดว้ย	

	 	 เพื่อให้เกิดแรงจูงใจต่อพนักงานประจำเรือใหม่	 และให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาที่ประจำการบนเรือ	 บริษัทฯ	 จึง

กำหนดให้นายประจำเรืออาวุโสทำกิจกรรมร่วมกัน	 และเพื่อทดสอบวัดระดับความสามารถ	 บริษัทฯ	 ได้จัดหาคอมพิวเตอร์

สำหรบัวดัระดบัความสามารถไวป้ระจำบนเรอื	 โดยผลของการทดสอบดงักลา่วทำใหพ้นกังานประจำเรอืสามารถทราบจดุออ่น	

ของตนเอง	และกำหนดแนวทางแกไ้ขเพือ่ปรบัปรงุจดุออ่นดงักลา่วตอ่ไป	

บริจาคโลหิต	ปี	2554	

	 บริษัทฯ	 ได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยให้หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคที่สำนักงานบริษัทฯ	 เป็นประจำ	
และในป	ี2554	 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ	 ทั้งสิ้น	2	 ครั้ง	 ในเดือนมกราคม	 และเดือน
กรกฎาคม	มจีำนวนโลหติทีไ่ดร้บับรจิาครวมทัง้สิน้	35,000	ซซี	ี

มอบทุนการศึกษาประจำปี	2554	

	 บรษิทั	พรเีชยีส	ชพิปิง้	จำกดั	(มหาชน)	มอบทนุการศกึษามลูคา่	1,284,800	บาท	แกน่กัเรยีนศนูยฝ์กึพาณชิยน์าวทีีไ่ดร้บั
คดัเลอืก	เพือ่สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยตลอดปีการศึกษา		

ในภาพ : นักเรียนทุน พร้อมด้วย นาย โคคา วี. สุดาการ์  

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือ บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด 

(มหาชน)  (ที่ 2 จากขวา) 

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 	 ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลและหอบังคับการเดินเรือจำลอง	 :	 บรษิทัฯ	 ไดจ้ดัตัง้ศนูยฝ์กึอบรมการเดนิ
เรอืทางทะเลและหอบงัคบัการเดนิเรอืจำลอง	ณ	สำนกังานใหญ	่กรงุเทพฯ	โดยศนูยฝ์กึอบรมดงักลา่วของบรษิทัฯ	ไดเ้ปดิใหใ้ช้

งานไดอ้ยา่งสมบรูณใ์นเดอืนมนีาคม	2551	 โดยสิง่เหลา่นีจ้ะเปน็การวางรากฐานทีม่ัน่คงของกระบวนการฝกึอบรมตา่งๆ	 ของ	

บริษัทฯ	 และสามารถทำให้ทั้งพนักงานและลูกเรือได้มีการพัฒนาเรื่องของการดำเนินการเดินเรือทะเลอย่างทันสมัย	 สำหรับ		

หอบังคับการเดินเรือจำลองจะถูกสร้างให้เหมือนหอบังคับการจริงของเรือ	 โดยสร้างสถานการณ์ขณะนำเรือเข้าสู่ท่าเรือหลัก	

เพือ่ใหพ้นกังานและลกูเรอืไดเ้หน็ภาพและเขา้ใจระบบการนำเรอืเขา้เทยีบทา่	ในระหวา่งป	ี2553	ไดม้กีารเริม่จดัอบรมหลกัสตูร

พเิศษ	 เพือ่ทีจ่ะพฒันานายชา่งกลเรอืในระดบับรหิาร	 และนายชา่งกลเรอืในระดบัปฏบิตัการ	ศนูยฝ์กึอบรมการเดนิเรอืทะเลนี้

เปน็กา้วทีส่ำคญัของ	 บรษิทัฯ	 ทีจ่ะดำเนนิการฝกึอบรมใหพ้นกังานและลกูเรอืมกีารดแูลตวัเองทีด่แีละดแูลเรอืทีต่อ้งประจำการ	

ทั้งหมดนี้คือความมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของลูกเรือและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและเป็นการอนุรักษ	์						

สิง่แวดลอ้มดว้ย	

	 	 ระบบการกู้ภัยเรือร่วมกัน	Automated	Mutual	assistance	Vessel	Rescue	System	(AMVER)	
โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยนาวิกโยธินลาดตระเวนชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา	(USCG)	 ซึ่งเป็นโครงการที่มีเอกลักษณ	์	

โดดเด่นเฉพาะ	 ควบคุมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร	์ มีเรือพาณิชย์ทั่วโลกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นระบบเครือข่าย	 การ		

แจ้งข่าวสาร	 การค้นหา	 และการกู้ภัยเรือที่ครอบคลุมทั่วโลก	 เพื่อให้การช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยในทะเล	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได	้	

เขา้รว่มโครงการนีอ้ยา่งตอ่เนือ่งและมผีลการปฏบิตังิานทีด่จีากการรบัรองโดย	USCG	โดยบรษิทัฯ	ไดร้บัรางวลั	AMVER	ทกุปี

จากตวัแทนของสถานฑตูสหรฐัอเมรกิา	 ณ	 กรงุเทพฯ	 อา้งองิถงึขอ้ความในจดหมายชมเชยจากหนว่ยนาวกิโยธนิลาดตระเวน

ชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา	(USCG)	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรางวัลที่ได้รับ	 “บริษัทฯควรภาคภูมิใจในตัวเจ้าหน้าที่และลูกเรือ	 ที่มี

ความมุง่มัน่และรบัผดิชอบในดา้นความปลอดภยัของชวีติเมือ่อยูก่ลางทะเล”	

	 3.	 ชุมชนและสังคม	 บริษัทฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดีว่าชุมชนและสังคมที่ดีเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนธุรกิจของ		
บรษิทัฯ	 ดงันัน้บรษิทัฯ	 จงึสนบัสนนุและเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรมของชมุชนและสงัคมอยา่งสมำ่เสมอ	 บรษิทัฯ	 ตระหนกัถงึ

ความรบัผดิชอบตอ่ชมุชนและสงัคม	และการเอาใจใสต่อ่ผลกระทบตอ่ผูท้ีอ่ยูร่อบขา้งมากกวา่ทีก่ฎหมายกำหนดไวแ้ละพยายาม

ทลีะนอ้ยทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นรว่มทางสงัคม	การจดัตัง้	และขยายกองทนุเพือ่ทำกจิกรรมชมุชนและสงัคมจะชว่ยใหเ้กดิกรอบความ

คดิและการทำงานอยา่งยัง่ยนื	เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมทางสงัคมของบรษิทัฯ		

โครงการห่มผ้าให้น้อง	ครั้งที่	14	

	 บริษัทพรีเชียส	 ชิพปิ้ง	 จำกัด	(มหาชน)	 มอบเงิน
สนบัสนนุ	“โครงการหม่ผา้ใหน้อ้ง		ครัง้ที	่14”	จดัโดย
คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์	 เป็นจำนวน	113,160	
บาท	 เพื่อสร้างห้องอาหารแก่โรงเรียนวัดตะพังคล	ี
จงัหวดัฉะเชงิเทรา	
	
ในภาพ : นักเรียนเดินเรือพาณิชย ์ พร้อมด้วย นาย โคคา วี.    

สุดาการ ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือ บริษัท พรีเชียส 

ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) 
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	 ในป	ี2554	 เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย	 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนจำนวนนับล้าน	 ทรัพย์สินเกิดความ			

เสยีหายและถกูทำลายอยา่งทีไ่มเ่คยมมีากอ่น	ซึง่เหตกุารณค์รัง้นี	้พนกังานของบรษิทัฯ	เองกไ็ดร้บัผลกระทบดว้ยเชน่กนั	บา้น

ของพนกังานหลายคนตอ้งจมอยูใ่ตน้ำ้ทีค่วามสงู	2	 เมตร!	 และถงึแมว้า่พนกังานเหลา่นีจ้ะตอ้งเผชญิกบัความยากลำบากของ

สภาพที่อยู่อาศัย	 รวมถึงสิ่งของมีค่าต่างๆเสียหาย	 แต่พนักงานยังคงมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ	 ซึ่งบริษัทฯ	 รู้สึกขอบคุณ					

เป็นอย่างยิ่ง	 ถึงความมุ่งมั่นของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่	 โดยทางบริษัทฯ	 ได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่

พนักงานที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในด้านต่างๆ	 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและความเดือดร้อน	 โดยจัดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล					

ทำหน้าที่ในการรับเรื่องและประสานงาน	 สำหรับพนักงานที่ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้	 บริษัทฯได้ยกเว้นให้ลาหยุด

เป็นกรณีพิเศษ	 สำหรับพนักงานที่ได้รับความเดือนร้อนในด้านที่พักอาศัย	 บริษัทฯได้จัดเตรียมที่พักอาศัยใจกลางเมืองให้แก่

พนกังานและครอบครวั	นอกจากนีพ้นกังานทีจ่ดัหาทีพ่กัอาศยัเองกส็ามารถนำคา่ใชจ้า่ยมาเบกิกบับรษิทัฯ	ได	้

	 สำหรบักจิกรรมดา้นสงัคมและชมุชน	ซึง่บรษิทัฯ	ใหก้ารสนบัสนนุ	มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี	้

	 »	 บรษิทัฯ	 ใหก้ารสนนัสนนุการฝกึอบรมบคุลากรของศนูยฝ์กึพาณชิยนาว	ี(Merchant	Marine	Training	Center)	 โดย

การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีผลการเรียนดีโดยมอบรางวัลเหรียญทองแก่นักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีที่มี		

ผลการเรยีนดเีดน่และประพฤตดิเีปน็ประจำทกุป	ีตัง้แตป่	ี2541	เปน็ตน้มา	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ไดบ้รจิาคหนงัสอืเรยีน

ใหก้บัศนูยฝ์กึพาณชิยนาวอียา่งสมำ่เสมอดว้ย	

	 »	 บรษิทัฯ	ไดจ้ดัตัง้ทนุการศกึษาสำหรบันกัเรยีนของศนูยฝ์กึพาณชิยนาว	ี(MMTC)	โดยในป	ี2554	และ	2553	บรษิทัฯ	

ไดใ้หท้นุการศกึษารวมทัง้สิน้	2,339,800	บาท	และ	2,355,120	บาท	ตามลำดบั	แกน่กัเรยีนทีข่าดแคลนเงนิทนุ	

	 »	 บรษิทัฯ	ไดร้บันกัเรยีนทีจ่บการศกึษาจากศนูยฝ์กึพาณชิยนาวมีาเปน็พนกังาน/ลกูเรอืของบรษิทัฯ	และใหก้ารสง่เสรมิ

เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงาน/ลูกเรือไทยเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งพนักงาน/ลูกเรือเหล่านี้สามารถทำงานกับ

เจา้ของเรอืไทยทัว่ไปไดโ้ดยไมม่ขีอ้จำกดัวา่จะตอ้งทำงานกบับรษิทัฯ	เพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้	

	 »	 จากทีเ่คยรายงานไวแ้ลว้ในรายงานประจำปเีมือ่ปทีีแ่ลว้	บรษิทัฯ	ไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจ	(MOU)	กบัสำนกังาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา	 ในการปรับปรุงความรู้	 และส่งเสริมการเรียนการสอน	 สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อตุสาหกรรมการตอ่เรอืนครศรธีรรมราช	ซึง่ตามบนัทกึความเขา้ใจนี	้บรษิทัฯ	 ไดส้รา้งหอพกั	 เพือ่อำนวยความสะดวก

แก่นักศึกษาสำเร็จตามโครงการที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว	 และได้ส่งมอบหอพักดังกล่าวให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อตุสาหกรรมการตอ่เรอืนครศรธีรรมราช	ซึง่มมีลูคา่ทัง้สิน้ประมาณ	25.40	ลา้นบาท	บรษิทัฯ	ใหค้วามชว่ยเหลอืทาง

ด้านการเงินอย่างต่อเนื่องแก่นักเรียน	 รวมการซื้อหนังสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาในห้องสมุด	 ทางด้านวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช	 ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนใหม่โดยมีบริษัทฯ	 เป็นที่ปรึกษา	

ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา		

	 บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์	ที่สำเร็จการศึกษา	ณ	ศูนย์ฝึก

พาณิชย์นาวี	

ในภาพ : นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ พร้อมด้วย นาย โคคา วี. 

สุดาการ์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือ บริษัท พรีเชียส 

ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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เพือ่เปน็การฝกึหดัและพฒันาวศิวกรสำหรบัการดำเนนิอาชพีการเดนิเรอืในอนาคต	 ในการนี	้ ทา่นรฐัมนตรชีว่ยวา่การ

กระทรวงศึกษาธิการ	 ได้มอบรางวัลโล่เกียรติยศให้แก่บริษัทฯ	 จากการที่บริษัทฯ	 มีส่วนร่วมในวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอตุสาหกรรมการตอ่เรอืนครศรธีรรมราช	

	 »	 บรษิทัฯ	ไดร้ว่มบรจิาคเงนิจำนวน	113,160	บาท	ในโครงการ	“หม่ผา้ใหน้อ้ง	ครัง้ที	่14”	ใหก้บัคณะนกัเรยีนเดนิเรอื

พาณชิยข์องศนูยฝ์กึพาณชิยนาว	ีเพือ่นำไปจดัสรา้งหอ้งอาหาร	สำหรบัโรงเรยีนวดัตะพงัคล	ีจงัหวดัฉะเชงิเทรา	ซึง่เปน็

โครงการนอกเหนอืจากปกีอ่น	ไดแ้ก	่1)	บรษิทัฯ	ไดร้ว่มบรจิาคเงนิจำนวน	139,000	บาท	ในโครงการ	“หม่ผา้ใหน้อ้ง	

ครั้งที	่13”	 ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชยนาว	ี เพื่อนำไปจัดสร้างห้องน้ำ	 สำหรับโรงเรียน

โนนผาสกุ	จงัหวดัสระแกว้	2)	บรษิทัฯ	ไดร้ว่มบรจิาคเงนิจำนวน	80,466	บาท	ในโครงการ	“หม่ผา้ใหน้อ้ง	ครัง้ที	่12”	

ใหก้บัคณะนกัเรยีนเดนิเรอืพาณชิยข์องศนูยฝ์กึพาณชิยนาว	ี เพือ่นำไปซือ้เครือ่งโปรเจกเตอร	์ และจดัทำเวทกีจิกรรม

สำหรับโรงเรียนวัดบางกระเจ้า	 จังหวัดสมุทรสาคร	 และ	3)	 บริษัทฯ	 ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน	100,000	 บาท	 ใน

โครงการ	 “ห่มผ้าให้น้อง	 ครั้งที	่11”	 ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์	ศูนย์ฝึกพาณิชยนาว	ี เพื่อนำไปใช้ในการ

ซอ่มแซมหอ้งเรยีนและปรบัปรงุหอ้งสมดุใหแ้ก	่โรงเรยีนบา้นใบสทีอง	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ี

	 »	 บริษัทฯ	 มอบทุนการศึกษาจำนวน	165,000	 บาท	 แก่นักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร	์วทิยาเขตศรรีาชา	เพือ่สนบัสนนุการศกึษาใหก้บันกัศกึษาในหลกัสตูรวทิยาศาสตรก์ารเดนิเรอื	การมอบ

ทนุการศกึษางวดสดุทา้ยภายใตโ้ครงการนีไ้ดถ้กูจา่ยในเดอืนเมษายน	พ.ศ.	2553	

	 »	 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	

	 »	 บริษัทฯ	 ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน	40,000	 บาท	 ให้กับยุวมุสลิม	 บ้านปากลัด	 อำเภอพระประแดง	 จังหวัด

สมทุรปราการ	 เพือ่ใชส้นบัสนนุเครือ่งมอืเครือ่งใชท้างการศกึษาและเปน็ทนุการศกึษาในกจิกรรมวนัเดก็เมือ่วนัที	่19	

มกราคม	2551	

	 »	 โดยปกติแล้วบริษัทฯ	 มักจะจัดให้มีการบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและผู้ที่ยากไร	้ เช่น	 บริษัทฯ	

รว่มกบัพนกังาน	ไดบ้รจิาคเงนิกวา่	1	ลา้นบาท	ผา่นสภากาชาดไทยสำหรบัผูป้ระสบภยัธรณพีบิตัจิากคลืน่ยกัษส์นึามิ

ในประเทศไทย	และเมือ่ตน้ป	ี2547	บรษิทัฯ	ไดบ้รจิาคคอมพวิเตอรแ์กโ่รงเรยีนระดบัประถมและมธัยม	จำนวน	4	แหง่	

ในจงัหวดัระยอง	ทีม่นีกัเรยีนจำนวน	877	คน	ใหม้โีอกาสศกึษา	

	 »	 บริษัทฯ	 ให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในภาคตะวันตกของประเทศ

อินเดีย	 เมื่อป	ี2544	 และในที่สุดโรงเรียนมิตรภาพ	 อินโด-ไทย	 ก็เกิดขึ้นและสามารถเปิดดำเนินการได้แล้วซึ่ง

สามารถรับนักเรียนได้	 จำนวน	700	 คน	 ทั้งในระดับประถม	 มัธยมต้น	 รวมทั้งมัธยมปลาย	 ซึ่งทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตา่งๆ	รูส้กึซาบซึง้และประทบัใจอยา่งมากในความชว่ยเหลอืจากประเทศไทย	

	 »	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยทางภาคใต้ของประเทศไทย	 ซึ่งได้รับผลกระทบและความเสีย

หายจากภยัสนึาม	ิเมือ่เดอืนธนัวาคม	2547	โดยบรษิทัฯ	และพนกังานไดบ้รจิาคเงนิชว่ยเหลอืจำนวน	590,000	บาท	

ใหก้บัหมูบ่า้นทะเลนอก	 จงัหวดัระนอง	 และปรบัปรงุ/ซอ่มแซมเรอืประมงเพือ่ใหส้ามารถนำกลบัมาประกอบอาชพีได	้

และบริษัทฯ	 ได้อาสาดูแลและเข้ามาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านนี้อย่างสม่ำเสมอ	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้เด็กที่

ขาดแคลนไดร้บัทนุการศกึษา	โดยปจัจบุนับรษิทัฯ	ยงัใหท้นุการศกึษาเดก็ผูห้ญงิคนหนึง่	ทีก่ำลงัศกึษาอยูใ่นโรงเรยีน

แห่งหนึ่งที่กรุงเทพฯ	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังจัดหาแหล่งประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนและให้การสนับสนุนการพัฒนา

ทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กหนุ่มในหมู่บ้านแห่งนี	้ เพื่อที่จะก้าวเข้ามาฝึกอบรมอาชีพการเดินเรือขั้นพื้นฐาน	

โดยทางบริษัทฯ	 เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว	 ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเข้ามาประกอบอาชีพการเดินเรือให้กับบริษัทฯ	 ได้

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

ใหก้บัโรงเรยีนแหง่หนึง่ที	่เซมงักดุ	ีทามลิ	นาดลู	ประเทศอนิเดยี	โรงเรยีนแหง่นีอ้ยูใ่นหมูบ่า้นทีย่ากจนมากและไดร้บั

ผลกระทบและความเสยีหายจากภยัสนึามใินเดอืนธนัวาคม	2547	

	 »	 บรษิทัฯ	 ไดป้ระสานงานกบัสภากาชาดไทยใหห้นว่ยเคลือ่นทีร่บับรจิาคโลหติมารบับรจิาคทีส่ำนกังานบรษิทัฯ	 มาตัง้แต่

อดตี	 และในป	ี2553	 หนว่ยเคลือ่นทีร่บับรจิาคโลหติมารบับรจิาคโลหติทีบ่รษิทัฯ	 ทัง้สิน้	2	 ครัง้	 ในเดอืนมกราคม	

และเดอืนกรกฎาคม	มจีำนวนโลหติรวม	37,450	ซซี	ี

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

สนบัสนนุใหพ้นกังานบรษิทัฯ	มนีสิยัรกัการออกกำลงักายและมสีขุภาพทีด่	ีและในป	ี2554	พนกังานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมนีอ้กีครัง้เมือ่วนัที	่19	มกราคม	พ.ศ.	2554	ดว้ยความตัง้ใจและเปน็มติรตอ่กนั	

	 »	 บรษิทัฯ	 เปน็หนึง่ในกลุม่ผูส้นบัสนนุงานวนักฬีาประจำป	ี ณ	ศนูยฝ์กึพาณชิยนาว	ี ซึง่บรษิทัฯ	 ใหค้วามรว่มมอืในการ

ขยายดา้นกฬีารวมถงึการศกึษา	(ทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้)	และชว่ยในเรือ่งการพฒันาของคณะนกัเรยีนพาณชิยน์าว	ี

	 »	 บรษิทัฯ	จดัโครงการชว่ยเหลอืพนกังานดว้ยการใหท้นุการศกึษาประจำป	ีสำหรบัคา่เลา่เรยีนแกบ่ตุรของพนกังานทีไ่ม่

สามารถหาเงนิคา่เลา่เรยีนของบตุรตนเองได	้

	 »	 บรษิทัฯ	 พจิารณาทนุการศกึษาหรอืรางวลัสำหรบัใหก้บับตุรของพนกังานของบรษิทัฯ	 ผูซ้ึง่มผีลการเรยีนทีด่ใีนระดบั

โรงเรยีน	วทิยาลยั	และมหาวทิยาลยั	

	 »	 บริษัทฯ	 ได้บริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา	 เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนกิจกรรมการ

เรยีนการสอน	ดา้นตา่งๆ	ของโรงเรยีนบา้นคอ้	จงัหวดัสรุนิทร	์ในเดอืนกนัยายน	2549	

	 »	 บรษิทัฯ	 ไดร้ว่มบรจิาคเงนิ	100,000	บาท	และหนงัสอืใหก้บัคณะนกัเรยีนเดนิเรอืพาณชิย	์ศนูยฝ์กึพาณชิยน์าว	ี เพือ่

นำไปใช้ในการซ่อมแซมอาคารเรียนและสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้านวังสนวน	 จังหวัดนครราชสีมา	 ในเดือน

กนัยายน	2550		

	 »	 บรษิทัฯ	ไดร้ว่มสมทบเงนิ	100,000	บาท	แกส่ภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ	์เพือ่ใชใ้น

การอบรมความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่คนพิการ	 เพื่อให้สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ในงานวันคนพิการครั้งที	่43	

ซึง่จดัขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน	2550	

	 »	 ในป	ี2551	บรษิทัฯ	ไดร้ว่มบรจิาคเงนิ	68,000	บาท	ใหโ้รงเรยีนบา้นคอ้	จงัหวดัสรุนิทร	์ เพือ่สนบัสนนุใน	“โครงการ	

พานกัเรยีนไปทศันศกึษา”	ณ	สถานวีจิยัสิง่แวดลอ้มสะแกราช	จงัหวดันครราชสมีา	
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่า	 การจัดการด้านการขนส่งทางทะเลที่ขาดความรับผิดชอบนั้น	 จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน						

สิ่งแวดล้อมที่รุนแรง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านมลภาวะทางอากาศ	 และ/หรือทางน้ำ	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงมีความมุ่งมั่นที่จะ

ปกปอ้ง	และอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม	โดยใหค้วามสำคญัเทยีบเทา่กบัปจัจยัทางดา้นการคา้	และการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	

	 อยา่งไรกต็าม	 จากการดำเนนิธรุกจิตลอดหลายปทีีผ่า่นมา	 ทำใหผู้บ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ	 เขา้ใจดวีา่	 แคก่ารปฏบิตัิ

ตามกฏข้อบังคับต่างๆนั้น	 ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ยังมีสิ่งอื่นที่สำคัญที่จะต้องปฏิบัติ	

นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว	้ นั่นคือการพัฒนาแผนงานภายในเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	 และระบบการควบคุม

คุณภาพ	 นอกจากนี้ยังต้องการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงความ	

มุง่มัน่อยา่งแนว่แนใ่นการทีจ่ะลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละของเสยี	

	 หัวข้อถัดไปจะเป็นการอธิบายถึงรายละเอียดของกฎข้อบังคับทางทะเลที่สำคัญ	 และสิ่งที่บริษัทฯ	 ได้ดำเนินการเพื่อให	้	

เปน็ไปตามกฎขอ้บงัคบัดงักลา่ว	 จากนัน้จะเปน็รายละเอยีดในสว่นของแผนงานภายในทีเ่กีย่วกบัสถานการณฉ์กุเฉนิและระบบ

การควบคุมคุณภาพ	 และความพยายามในการที่จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 และในตอนท้ายของรายงานฉบับนี้จะ

เปน็การสรปุถงึเปา้หมายและวตัถปุระสงคใ์นดา้นสิง่แวดลอ้มทีบ่รษิทัฯ	ไดก้ำหนดไวส้ำหรบัปถีดัไป	

การปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัและอนสุญัญาตา่งๆ	
	 การที่บริษัทฯ	 จะสามารถนำเรือวิ่งผ่านน่านน้ำสากลได้นั้น	 บริษัทฯ	 มีหน้าที่ตามกฎหมายในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ		

ขอ้บงัคบัและอนสุญัญาตา่งๆ	ซึง่กำหนดโดยองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ	(International	Maritime	Organization:	IMO)	

และหนว่ยงานกำกบัดแูลอืน่ๆอยา่งครบถว้น	ดงัตอ่ไปนี	้:	

	 »	 อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการจดัการนำ้อบัเฉาและตะกอน	 ค.ศ.	2004	(International	Convention	for	the	

Control	and	Management	of	Ships’	Ballast	Water	and	Sediments	2004)	

	 »	 อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยระบบกนัเพรยีงของเรอื	ค.ศ.	2001	(International	Convention	on	the	Control	of	

Harmful	Anti-Fouling	Systems	2001)		

	 »	 อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความรบัผดิทางแพง่เพือ่ความเสยีหายจากมลพษินำ้มนั	 ค.ศ.	2001	(International	

Convention	on	Civil	Liability	for	Bunker	Oil	Pollution	Damage	2001)	

	 »	 อนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย	(International	Maritime	Dangerous	Goods	

Code)	

	 »	 กฎข้อบังคับในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นซึ่งมีความเข้มงวดกว่าที่กำหนดไว้ในกฏข้อบังคับระหว่างประเทศ	 ตัวอย่าง

เชน่	พระราชบญัญตัพิทิกัษส์ิง่แวดลอ้มของสหรฐัอเมรกิา	(US	Environment	Protection	Act:	EPA)	 และคำสัง่ของ

สหภาพยโุรปเกีย่วกบัการเผาผลาญเชือ้เพลงิในเขตยโุรป	ฯลฯ		

	 นอกจากกฎขอ้บงัคบัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้นัน้	บรษิทัฯ	ยงัไดป้ฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัทีส่ำคญัอืน่ๆ	ดงัตอ่ไปนี	้	

	 ประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ	 (International	
Safety	Management	 Code:	 ISM	Code):	 จากประสบการณเ์รยีนรูด้า้นอบุตัเิหตทุางทะเลตลอดหลายปทีี่

ผา่นมา	 ไดถ้กูรวบรวมเปน็ประมวลขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ	(ISM	Code)	 ซึง่ถกูเผยแพร่

โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	 เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการดำเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกันมลพิษ

ต่างๆ	ISM	Code	 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที	่1	 กรกฎาคม	2541	 สำหรับเรือขนส่งผู้โดยสารรวมถึงเรือเร็วสำหรับขนส่งผู้

โดยสาร	เรอืบรรทกุนำ้มนั	เรอืบรรทกุสารเคม	ีเรอืบรรทกุกา๊ซ	เรอืบรรทกุสนิคา้แบบเทกอง	และเรอืบรรทกุสนิคา้ทีม่คีวามเรว็

สงูทีม่รีะวางขบันำ้ตัง้แต	่500	ตนักรอสขึน้ไป	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	ไดเ้ริม่ปฏบิตัติามขอ้บงัคบั	และไดร้บัการรบัรองตัง้แตป่	ี2538	กอ่น

ทีจ่ะมผีลบงัคบัใช	้	

73



20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

25000

20000

15000

10000

5000

0
	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011

ISM	Code	Violations

ISM Operating	days

Number	of
Violations

Number	of
Operating	Days

	 กฎขอ้บงัคบันีถ้กูนำไปใชท้ัง้บนเรอืและทีส่ำนกังานบนฝัง่เพือ่ใหเ้ปน็มาตรฐานสากล	โดยมวีตัถปุระสงค	์ดงัตอ่ไปนี	้

	 	 1.		 เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัในการเดนิเรอื	

	 	 2.		 เพือ่ปอ้งกนัการบาดเจบ็และสญูเสยีชวีติ	

	 	 3.		 เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่สิง่แวดลอ้ม	

	 กราฟต่อไปนี	้ แสดงถึงจำนวนครั้งของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อบังคับของ	ISM	Code	 เปรียบเทียบกับ

จำนวนวนัในการเดนิเรอื	ตัง้แตป่	ีค.ศ.	2004	-	2011	สำหรบัจดุประสงคใ์นการทำการวเิคราะหน์ี	้อา้งองิตามประมวลขอ้บงัคบั

ที่มีผลร้ายแรง	 โดยพิจารณาจากเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด	 ไฟไหม	้ การระเบิด	 การบาดเจ็บ	 หรือเสียชีวิตของลูกเรือ		

เรอืโดนกนั	และ	เรอืเกยตืน้	โดยในป	ีค.ศ.	2006	เปน็ปทีีม่จีำนวนวนัในการเดนิเรอืสงูสดุ	อยูท่ี	่19,710	วนั	ในขณะทีป่	ีค.ศ.	

2007	เปน็ปทีีม่จีำนวนครัง้ของการละเมดิขอ้บงัคบั	ISM	เกดิขึน้สงูสดุ	18	ครัง้	อยา่งไรกต็ามในระหวา่งป	ีค.ศ.	2007	-	2011	

แนวโนม้ของการละเมดิขอ้บงัคบั	ISM	Code	มจีำนวนลดลงถงึรอ้ยละ	94	เมือ่เปรยีบเทยีบจำนวนครัง้ของการละเมดิขอ้บงัคบั

กบัจำนวนวนัในการเดนิเรอืพบวา่ในป	ีค.ศ.	2006	และป	ีค.ศ.	2011	เปน็ปทีีด่ทีีส่ดุของบรษิทัฯ	เนือ่งจากมกีารละเมดิเกดิขึน้มี

เพยีงรอ้ยละ	0.02	 ในขณะทีป่ทีีแ่ยท่ีส่ดุคอืในป	ี ค.ศ.	2007	 แตก่ารละเมดิทีเ่กดิขึน้กน็บัไดว้า่มเีพยีงเลก็นอ้ยคอืรอ้ยละ	0.11	

เทา่นัน้	สำหรบัในชว่งเวลาทัง้หมดทีก่ลา่วมา	จำนวนการละเมดิเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้สำหรบักองเรอืทัง้หมด	อยูท่ีร่อ้ยละ	0.06	เทา่นัน้		

	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ	ISM	Code	 การตรวจสอบภายในประจำปีจะมีการปฏิบัติงานบนเรือ	 โดยทีมงานซึ่ง

ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม	 ซึ่งจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้จัดการ

โดยตรง	 ในกรณทีีเ่กดิการไมป่ฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	อบุตัเิหต	ุรวมถงึความผดิพลาดเลก็ๆ	นอ้ยๆทีเ่กดิขีน้	

จะมกีารตรวจสอบและวเิคราะหเ์พือ่หาสาเหตุ	 ขัน้ตอนการดำเนนิงานตา่งๆจะถกูทบทวนโดยทนัที	 นอกจากนีบ้ทเรยีนทัง้หมด	

ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากอบุตัเิหตตุา่งๆ	 และความผดิพลาดเลก็ๆ	 นอ้ยๆ	 ทีเ่กดิขึน้จะถกูถา่ยทอดโดยบรษิทัเดนิเรอืตา่งๆ	 ผา่น	Marine	

Accident	Reporting	Scheme	(MARS)	 เพือ่ผลประโยชนข์องอตุสาหกรรมเรอื	 และทำใหค้วามปลอดภยัของการเดนิเรอืโดย

ทั่วไปสูงขึ้น	The	Nautical	 Institute	 กรุงลอนดอน	 ประเทศอังกฤษ	 ซึ่งได้เผยแพร่เอกสารรายงาน	Marine	Accident	

Reporting	Scheme	(MARS)	 ทกุเดอืน	 ไดข้อบคณุบรษิทัฯ	 ทีไ่ดใ้หค้วามรว่มมอืกบั	MARS	 ในการสง่เสรมิและรว่มแบง่ปนั	

“บทเรยีน”	จากเหตกุารณต์า่งๆ	เพือ่เปน็กรณศีกึษา	ซึง่กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่อตุสาหกรรมการเดนิเรอื	ทัง้นีเ้พือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบัการจดัการทีม่คีณุภาพและความรบัผดิชอบตอ่สงัคมอยา่งสงูสดุของบรษิทัฯ		

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 นอกจากนี	้ บรษิทัฯ	 ไดร้เิริม่การดำเนนิการเพือ่ควบคมุการไมป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบัของ	ISM	Code	 โดยการใชว้ธิปีอ้งกนั

ตา่งๆ	ดงัตอ่ไปนี	้

	 »	 การพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร:	 เนือ่งจากแนวโนม้ทีก่ารตรวจเรอืโดยเจา้หนา้ทีต่รวจเรอืของรฐัเมอืงทา่นัน้	
จะมคีวามเขม้งวดมากขึน้ในสว่นของการบงัคบัใชก้ฎขอ้บงัคบัของ	ISM	Code	 ดงันัน้บคุลากรประจำเรอืของบรษิทัฯ	

จงึไดร้บัการทบทวนความรูด้า้น	ISM	Code	 อยา่งสมำ่เสมอ	 และจดัใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณซ์ึง่กนัและกนั

ภายในกองเรอื	

	 »	 การพัฒนาการบำรุงรักษาตัวเรือ:	 บริษัทฯ	 ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบสภาพและทดสอบ

เครื่องจักรทุกเครื่องอย่างสม่ำเสมอ	 และหากเจ้าหน้าที่ประจำเรือพบเห็นสิ่งผิดปกติใดๆ	 ให้รีบรายงานในทันท	ี

นอกจากนีฝ้า่ยจดัการของบรษิทัฯ	 ไดเ้นน้ยำ้ใหผู้ต้รวจสอบภายในตอ้งสอบทานการบงัคบัใชก้ฎเกณฑต์า่งๆอยา่งเขม้

งวดเพิม่ขึน้จากการตรวจสอบปกติ	 เพือ่ใหก้ารปฏบิตัติามกฎระเบยีบและความปลอดภยัสำหรบัเรอืสนิคา้และลกูเรอื

ประสบความสำเรจ็สงูขึน้	

	 »	 มีการแจ้งเตือนอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอไปยังเรือ:	 โดยปกติเรือที่เข้าสู่น่านน้ำในอเมริกาเหนือและ
ออสเตรเลยี	 จะตอ้งมใีบรบัรองเพิม่เตมิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่	 และเพือ่เปน็มาตรการ

ในการป้องกันเรื่องดังกล่าว	 บริษัทฯ	 ได้มีการแจ้งเตือนถึงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการแก่ลูกเรือไว้ล่วงหน้า

ก่อนที่เรือจะมาถึงน่านน้ำดังกล่าว	 เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกจัดเตรียมไว	้ และเรือสามารถ

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบตา่งๆได	้อยา่งครบถว้น		

	 เพื่อรักษาระดับแนวโน้มที่ลดลงของเหตุการณ์ที่การปฏิบัติงานของบริษัทไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับของ	ISM	Code	 ที่

แสดงในกราฟก่อนหน้านี	้ บริษัทฯ	 จึงได้กำหนดเป้าหมายโดยให้มีเหตุการณ์ร้ายแรงตาม	ISM	Code	 เท่ากับศูนย	์ สำหรับ

เหตกุารณท์ีก่อ่ใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติ	ไฟไหม	้เรอืโดนกนั	เรอืเกยตืน้	หรอืการถกูกกัเรอื	ซึง่เกดิจากการละเมดิ	ISM	

Code	

	 ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ	
(International	 Ship	 and	Port	 Safety	 (ISPS)	 Code):	 ประมวลขอ้บงัคบันีม้ผีลบงัคบัใชใ้นปี	2547	
และแกไ้ขเพิม่เตมิในอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแหง่ชวีติในทะเล	(SOLAS)	 ซึง่ไดก้ลา่วรวมถงึการจดัวาง

ระดับของความปลอดภัยสำหรับเรือและเมืองท่า	 ประมวลข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างหน่วย

งานภาครฐั	บรษิทัเรอื	และคนประจำเรอื	และรวมไปถงึเมอืงทา่/สิง่อำนวยความสะดวกตอ่บคุคล	เพือ่ทีจ่ะใชใ้น	“การตรวจจบั

การคกุคามความปลอดภยัและการใชม้าตรการปอ้งกนัเหตกุารณท์ีม่ผีลกระทบตอ่ความปลอดภยัตอ่ทางเรอืและเมอืงทา่ทีใ่ชใ้น

การคา้ระหวา่งประเทศ”	

	 สำหรับการปฏิบัติตามประมวลข้อบังคับใน	ISPS	 บริษัทฯ	 ได้มีการพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเรือที	่

เข้าเมืองท่าที่มีอัตราเสี่ยงต่อการลักลอบค้ายาเสพติดและผู้ลักลอบหนีขึ้นเรือ	 โดยบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีสุนัขดมกลิ่น	 และ						

เจา้หนา้ทีพ่รอ้มอาวธุตามความเหมาะสม	 โดยเฉพาะอยา่งยิง่เปน็นโยบายมาตรฐานของบรษิทัฯทีจ่ะจดัใหม้สีิง่เหลา่นี้	 หากเรอื

วิง่อยูบ่รเิวณ	ยโุรป	องักฤษ	อเมรกิา	ออสเตรเลยี	หรอื	แคนนาดา	จนถงึบดันี	้บรษิทัฯ	เพิง่มเีหตกุารณถ์กูกกักนัเรอืในสว่นที่

เกีย่วขอ้งของ	ISPS	เพยีงแคค่รัง้เดยีวเทา่นัน้		

	 การสอบทานภายในประจำปไีดก้ำหนดมาตรการการปอ้งกนัตา่งๆ	 ซึง่รวมถงึการดำเนนิการของบรษิทัฯ	 ในการจดัหาสนุขั

ดมกลิ่นและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	 ดังเช่นการตรวจสอบตาม	ISM	 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น	 การสอบทานจะกระทำโดย		

ทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม	 ซึ่งจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อกรรมการ			

ผูจ้ดัการโดยตรง	ในกรณทีีเ่กดิการไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ	ขอ้บงัคบัตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ	จะมกีารสอบสวน

และวเิคราะหเ์พือ่หาสาเหต	ุ แมใ้นเหตกุารณท์ีเ่กดิขอ้ผดิพลาดในการทำงานทีต่า่งจากมาตรฐานทีก่ำหนดไว้	 ขัน้ตอนการดำเนนิงาน

ตา่งๆ	จะถกูนำมาทบทวนทนัท	ี
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	 กราฟด้านล่างนี	้ แสดงให้เห็นว่า	 จำนวนครั้งของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อบังคับใน	ISPS	(แกนด้านซ้าย)	

เปรยีบเทยีบกบัจำนวนวนัในการเดนิเรอื	(แกนดา้นขวา)	ในชว่งป	ีค.ศ.	2004	-	2011	การละเมดิ	ISPS	นัน้มจีำนวนสงูสดุในป	ี

ค.ศ.	2005	คอืมกีารละเมดิ	ISPS	เกดิขึน้ทัง้หมด	11	ครัง้	ในขณะทีป่	ีค.ศ.	2006	มจีำนวนวนัในการเดนิเรอืสงูสดุถงึ	19,710	

วนั	 ทัง้จำนวนวนัในการเดนิเรอืและจำนวนครัง้ของการละเมดิ	ISPS	 ไดม้าแตะอยูท่ีจ่ดุตำ่สดุในปี	 ค.ศ.	2011	 คอือยูใ่นระดบั		

ทีเ่ปน็ศนูย	์โดยมจีำนวนวนัในการเดนิเรอื	5,842	วนั	จากป	ีค.ศ.	2005	-	2011	นี	้การละเมดิ	ISPS	ลดลงถงึรอ้ยละ	100	

	 บรษิทัฯ	ไดก้ำหนดเปา้หมายใหก้ารละเมดิขอ้บงัคบั	ISPS	Code	เปน็	ศนูย	์สำหรบัปทีีจ่ะมาถงึ	

	 MARPOL:	เปน็อกีกฎขอ้บงัคบัหนึง่ทีส่ำคญัซึง่เกีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในอตุสาหกรรมการเดนิเรอืทางทะเล	โดยมี

วตัถปุระสงคท์ีจ่ะ	 “อนรุกัษส์ภาพแวดลอ้มทางทะเล	 โดยการควบคมุมลพษิทีเ่กดิจากนำ้มนั	และสารอนัตราย	รวมถงึ	การลด

จำนวนของอบุตัเิหตใุนการขนถา่ยสารเหลา่นัน้”	ซึง่ในอนสุญัญานีแ้บง่ออกเปน็	6	ประเภท	คอื:		

	 1.	 การปอ้งกนัมลพษิจากนำ้มนั	(Regulations	for	the	Prevention	of	Pollution	by	Oil)	

	 2.	 การควบคมุมลพษิจากสารเคมเีหลว	(Regulations	for	the	Control	of	Pollution	by	Noxious	liquid	substances	in	

bulk)	

	 3.	 การควบคมุมลพษิจากสารอนัตรายทีบ่รรจหุบีหอ่	หรอืตูค้อนเทนเนอร	์หรอืถงับรรจ	ุ(Regulations	for	the	Prevention	

of	Pollution	by	harmful	substances	carried	by	sea	in	packed	forms,	or	in	freight	containers,	portable	tanks	

or	road	and	rail	tank	wagons)	

	 4.	 การปอ้งกนัมลพษิจากนำ้เสยีของเรอื	(Regulations	for	the	Prevention	of	Pollution	by	Sewage	from	ships)	

	 5.	 การป้องกันมลพิษจากการป้องกันมลพิษจากขยะของเรือ	(Regulations	 for	 the	Prevention	of	Pollution	by	

Garbage	from	ships)	

	 6.	 การปอ้งกนัมลพษิทางอากาศจากเรอื	(Regulations	for	the	Prevention	of	Pollution	by	Air	from	ships)	

	 บรษิทัฯ	 มคีวามเขา้ใจถงึความเสีย่งของการเกดิผลกระทบทีร่า้ยแรงตอ่สภาพแวดลอ้มทางทะเลเนือ่งจากเกดิจากอบุตัเิหตุ

ทางทะเล	 ซึ่งบริษัทฯ	 จัดให้มีมาตรการในการป้องกันเพื่อจำกัดความเสี่ยงในเรื่องนี้	 โดยลำดับแรกคือ	 จำกัดความผิดพลาด		

อนัเนือ่งมาจากบคุลากร	และ	ลำดบัทีส่องคอื	การดแูลรกัษาเครือ่งจกัรบนเรอืใหม้มีาตรฐานสงูสดุ	

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 จากกราฟดา้นบนแสดงถงึ	 จำนวนครัง้ของเหตกุารณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิอนสุญัญา	MARPOL	 ซึง่สง่ผลใหเ้กดิการ

เรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน	(แกนดา้นซา้ย)	และจำนวนวนัในการเดนิเรอื	(แกนดา้นขวา)	ในชว่งป	ีค.ศ.	2004	-	2011	จะเหน็

ได้ว่า	 การละเมิดต่ออนุสัญญา	MARPOL	 นั้นมีจำนวนมากที่สุดในป	ี ค.ศ.	2007	 ซึ่งเกิดขึ้นทั้งหมด	8	 ครั้ง	 ในขณะที่ป	ี	

ค.ศ.	2006	มจีำนวนวนัในการเดนิเรอืมากทีส่ดุ	โดยมกีารละเมดิอนสุญัญา	MAPROLเกดิขึน้โดยเฉลีย่	3	ครัง้	ในขณะทีจ่ำนวน

วนัเฉลีย่ในการเดนิเรอืคอื	14,179	วนั	โดยในระหวา่งป	ีค.ศ.	2007	-	2011	จำนวนของการละเมดิอนสุญัญา	MARPRO	นัน้		

ลดลงถงึรอ้ยละ	100	ในขณะทีจ่ำนวนวนัในการเดนิเรอืลดลงรอ้ยละ	64	อยา่งไรกต็ามในป	ีค.ศ.	2007	บรษิทัฯ	มกีารละเมดิ

ตอ่อนสุญัญา	MARPOL	คดิเปน็รอ้ยละ	0.03	ในชว่งปนีัน้	ในขณะทีป่	ีค.ศ.	2010	และ	ป	ีค.ศ.	2011	บรษิทัฯ	มกีารละเมดิตอ่

อนสุญัญา	MARPOL	คดิเปน็รอ้ยละ	ศนูย	์ตอ่จำนวนวนัในการเดนิเรอื	 เชน่เดยีวกนักบัเปา้หมายสำหรบัขอ้บงัคบัทีไ่ดก้ลา่วมา

แล้วข้างต้น	 บริษัทฯ	 กำหนดเป้าหมายการละเมิดอนุสัญญา	MARPOL	 เท่ากับ	ศูนย	์ สำหรับป	ี ค.ศ.	2012	 และไม่ให้มี

เหตกุารณเ์รอืถกูกกักนัเนือ่งจากการละเมดิอนสุญัญา	MARPOL	นี	้

	 กฎหมายใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้:	กฎหมายตอ่ไปนีก้ำลงัจะมผีลบงัคบัใชใ้นอกี	2-3	ปขีา้งหนา้	ซึง่บรษิทัฯ	
เองไดเ้ริม่นำมาใชใ้นการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯแลว้	

	 การวางแผนบริหารการใช้พลังงานของเรือ	(SEEMP	-	Ship	board	energy	efficiency	

Management	plan)	-	มกราคม	2556	

	 การออกแบบเรือที่ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	(EEDI	-	Energy	efficiency	design	index	

for	new	buildings)	-	มกราคม	2556	

	 เพื่อที่จะจำกัดความผิดพลาดของบุคลากร	 บริษัทฯ	 จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่

ประจำเรอืทกุคน	 ซึง่รวมไปถงึหอ้งอบรมเสมอืนจรงิ	 ซึง่ออกแบบมาเพือ่พฒันาปรบัปรงุในสว่นของความชำนาญในการนำเรอื	

และความตระหนักระมัดระวังต่างๆ	 โดยใส่ตัวแปรทั้งทางด้านสภาพอากาศและสภาพท้องทะเล	 หรือเมืองท่าต่างๆ	 ในโลก	

นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัมคีวามเชือ่มัน่วา่	เจา้หนา้ทีใ่นสว่นของชา่งเครือ่งไดร้บัการฝกึอบรมอยา่งเขม้งวด	เพือ่ใหเ้กดิทกัษะและ

ความสามารถในการดแูลรกัษาเครือ่งจกัร	และหลกีเลีย่งการขนถา่ยกากนำ้มนั	ขณะทีอ่ยูก่ลางทะเลหรอือยูใ่นเมอืงทา่	
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	 หลงัจากทีไ่ดอ้ธบิายถงึกฎขอ้บงัคบัทางดา้นการเดนิเรอืในทะเลทีส่ำคญั	 ซึง่มสีว่นชว่ยในการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม	 รวมถงึ

กฎหมายใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้	 ในหัวข้อถัดไปจะเป็นรายละเอียดในเรื่องระบบการควบคุมภายในทางด้านสิ่งแวดล้อม		

ของบรษิทัฯ	 	

การป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:		
	 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	 มอก.	 14001	 (ISO	 14001):	 เนือ่งจากความตอ้งการใน
ดา้นการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มมมีากขึน้	 บรษิทัฯ	 จงึไดก้ำหนด	 “นโยบายในการปกปอ้งสิง่แวดลอ้ม”	 นอกเหนอืจากขอ้กำหนด	

ในกฏหมาย	 และอนุสัญญาที่ได้กล่าวไปแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้จัดให้มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 (Environment	

Management	System:	EMS)	ซึง่เปน็ไปตามมาตรฐาน	ISO	14001	ซึง่มาตรฐาน	ISO	14001:2004	นีไ้ดก้ำหนดกรอบแบบ

องคร์วม	 ทัง้ในดา้นยทุธศาสตรเ์พือ่กำหนดนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ	 การวางแผนงานและการดำเนนิการ	 และการ

แสดงใหเ้หน็วา่	 บรษิทัฯ	 เปน็องคก์รทีร่บัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม	 จากการดำเนนิงานใน	1	 ปทีีผ่า่นมาหลงัจากทีบ่รษิทัฯ	 ไดร้บั

การรับรอง	 บริษัทฯ	 ประสบความสำเร็จ	 สำหรับการตรวจสอบประจำป	ี จากการตรวจสอบโดยสมาคมผู้ตรวจสอบเรือแห่ง

ประเทศญีปุ่น่	(Class	NK)	ซึง่ไดย้นืยนัวา่บรษิทัฯ	ปฏบิตัติามมาตรฐานดงักลา่วอยา่งครบถว้น	ซึง่ระบบ	EMS	นีจ้ะเปน็ระบบที่

เขา้มาเสรมิระบบการจดัการคณุภาพ	(Quality	Management	System)	 ทีม่อียูป่จัจบุนั	 เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานระบบการ

จดัการดา้นคณุภาพ	มอก.	9001	(ISO	9001)	และประมวลขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ	(ISM)	

ซึ่งระบบการจัดการแบบผสมผสานนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	 คุณภาพ	 และ						

สิง่แวดลอ้ม	(Safety	Quality	and	Environment	Management	System:	SQEMS)	ซึง่ตามหลกัระบบการบรหิารจดัการดา้น

ความปลอดภยั	 คณุภาพ	 และสิง่แวดลอ้มแลว้	 ผูจ้ดัการทางดา้นเทคนคิซึง่เปน็ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัฯ	 ดว้ยนัน้	 ไดร้บัการ

แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารและเป็นผู้ที่รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับ

การบรหิารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ	(ISM)	 ในป	ี2551	 สมาคมผูต้รวจสอบเรอืแหง่ประเทศญีปุ่น่	(Class	NK)	 ไดอ้อก	

ใบรบัรองระบบบรหิารคณุภาพ	(QMS	Certificate)	แกบ่รษิทัฯ	ซึง่เปน็ฉบบัใหมข่อง	ISO	9001:	2008	ซึง่โดยทัว่ไปแลว้	บรษิทั

สายการเดนิเรอืประเภทขนสง่สนิคา้แหง้เทกองจะไมค่อ่ยใหค้วามสำคญักบัใบรบัรองประเภทดงักลา่ว	 เนือ่งจากเปน็เรือ่งหลกั

โดยเฉพาะสำหรบับรษิทัเรอืขนสง่สนิคา้ประเภทนำ้มนั	ซึง่การปกปอ้งสิง่แวดลอ้มเปน็เรือ่งสำคญัสงูสดุ	

	 วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	(EMS):	
	 »	 ลดมลพษิทีจ่ะเปน็สาเหตตุอ่สิง่แวดลอ้ม	

	 »	 ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ	 ทั้งภายในประเทศ	 และระหว่างประเทศ	 ที่เกี่ยวกับด้านมลพิษทาง						

สิง่แวดลอ้ม	

	 »	 กำหนดขัน้ตอนการดำเนนิการทีเ่กีย่วกบัการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ	

	 »	 ปลกุจติสำนกึของพนกังานในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม	

	 »	 เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารตดิตามผลการดำเนนิการดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ	

	 »	 เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่งในสว่นของการดำเนนิการดา้นสิง่แวดลอ้มและการปอ้งกนัมลพษิ	

	 จากการสอบทานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	 คุณภาพ	 และ						

สิง่แวดลอ้ม	 บรษิทัฯ	 หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่	 จะสามารถยกระดบัการปฏบิตังิานดา้นสิง่แวดลอ้มใหด้ยีิง่ขึน้ในปถีดัไป	 รวมทัง้เปน็

ส่วนสำคัญในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด	์ และอีกหนึ่งความพยายามของบริษัทฯ	

ในการทีจ่ะชว่ยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจากการดำเนนิธรุกจิ	นัน่คอืการนำเทคโนโลยทีีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มมาใชส้ำหรบั

เรอืใหมข่องบรษิทัฯ	

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่	:	
	 เนื่องจากบริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นในการที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดมลภาวะ	 ซึ่ง		

สิง่เหลา่นีส้ะทอ้นใหเ้หน็ในการทำสญัญาตอ่เรอืใหมข่องบรษิทัฯ	 กบัอูต่อ่เรอื	ABG	 ทีป่ระเทศอนิเดยี	 สำหรบัเรอืจำนวนทัง้สิน้	

21	ลำ	(เรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกอง	18	ลำ	และเรอืขนสง่ซเีมนตจ์ำนวน	3	ลำ)	ซึง่ในป	ี2554	บรษิทัฯ	ไดท้ำการยกเลกิสญัญา

การตอ่เรอืสำหรบัเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองจำนวน	4	 ลำ	 และไดร้บัมอบเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองจำนวน	1	 ลำ	 ดงันัน้เรอื		

ทีส่ัง่ตอ่ใหมค่งเหลอือยู	่ณ	สิน้ป	ี2554	จำนวนทัง้สิน้	16	ลำ	(เรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกอง	13	ลำ	และเรอืขนสง่ซเีมนตจ์ำนวน		

3	 ลำ)	 ซึง่เรอืทกุลำทีต่อ่ใหมจ่ะปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ	 ทีบ่งัคบัใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั	 รวมถงึทีจ่ะบงัคบัใชใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้

ดว้ย	นอกจากนี	้ในทางปฏบิตั	ิขอ้กำหนดทางเทคนคิของเรอืทีต่อ่ใหมเ่หลา่นีย้งัมมีาตรฐานสงูกวา่กำหนดไวใ้นกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ		

ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ารปฏบิตังิานบนเรอืมคีวามสะดวกมากยิง่ขึน้	และยงัเปน็การเพิม่ขดีความสามารถของเรอื	ในการทีจ่ะปกปอ้งและ

อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม	

คุณลักษณะ	”สีเขียว”	ของเรือใหม่เหล่านี้คือ	:	

	 1)	 โครงสรา้งผนงัตอ่เรอืสองชัน้เพือ่ประโยชนใ์นการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม	หากเกดิอบุตัเิหตกุบัตวัเรอื	

	 2)	 การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการออกแบบตวัเรอื	 และการพจิารณาหลายๆ	 ครัง้เพือ่ใหไ้ดร้ปูแบบของตวัเรอืทีด่ทีีส่ดุ

เหมาะสมที่สุด	 ทั้งขนาดและรูปลักษณ	์ เพื่อให้เรือสามารถที่จะทำความเร็วตามต้องการ	 ในขณะที่มีการเผาผลาญ	

เชือ้เพลงิทีต่ำ่	

	 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)	 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากเพลาใบจักรของเรือ	 จะถูกติดตั้งบนเรือทุกลำเพื่อเป็นการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการ		

เดนิเครือ่งกำเนดิไฟฟา้บนเรอื	

	 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)	เรือที่ต่อใหม่จะปฏิบัติตาม	 “อนุสัญญาการยุบเรือเป็นเศษเหล็ก”	 ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	(IMO)	

(อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการยบุเรอืเปน็เศษเหลก็อยา่งปลอดภยัและรกัษาสิง่แวดลอ้มปี	 ค.ศ.	2009)	 ซึง่มี

ผลบังคับใช้เมื่อ	 พฤษภาคม	2552	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความมั่นใจว่า	 เรือที่ถูกยุบเป็นเศษเหล็กหลังจาก		

ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว	 จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใดๆ	 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และความปลอดภัย	
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หรือสภาพแวดล้อม	 ในปัจจุบันอนุสัญญาฉบับนี้เปิดให้มีการลงนามโดยภาครัฐ	 และจะมีผลบังคับใช้ใน	24	 เดือน		

นับจากวันที่มีการร่วมลงนามโดย	15	 ภาครัฐ	 หรือคิดเป็นร้อยละ	40	 ของยอดระวางบรรทุกรวมของการเดินเรือ		

เชงิพาณชิยข์องโลก	แมว้า่การลงนามนัน้จะไมไ่ดม้กีารกำหนดขอ้สงวน	เพือ่การใหส้ตัยาบนัรบัรองหรอืเหน็ชอบ	หรอืม	ี	

การวางหลกัประกนัเพือ่การใหส้ตัยาบนัรบัรองหรอืเหน็ชอบ	 หรอืภคายานวุตัจิากคณะกรรมการเลขาธกิาร	 นอกจากนี	้

จำนวนเรอืทัง้หมดทีถ่กูยบุเปน็เศษเหลก็ของแตล่ะรฐั	 ในชว่ง	10	 ปทีีผ่า่นมา	 ตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	3	 ของระวาง		

บรรทุกเรือเพื่อการค้ารวมกัน	 ดังนั้น	 สัญญาการต่อเรือที่มีมาก่อนป	ี2558	 จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว

ภายในป	ี2563	และสำหรบัการทำสญัญาการตอ่เรอืใหมต่ัง้แตป่	ี2558	จะตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑด์งักลา่ว	ณ	วนัที่

สง่มอบเรอื	 สำหรบัสญัญาการสัง่ตอ่เรอืใหมข่องบรษิทัฯนัน้ไดม้ดีำเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักฏเกณฑด์งักลา่ว	พรอ้ม

กนันี	้ บรษิทัฯ	 ไดจ้ดัเตรยีมใหเ้รอืทีม่อียูท่กุลำตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑด์งักลา่วกอ่นถงึวนัทีอ่นสุญัญาดงักลา่วนีจ้ะมี

ผลบงัคบัใช	้เรอืใหมข่องบรษิทัฯ	นัน้จะจดัทำบญัชวีสัด/ุอปุกรณท์ีอ่นัตราย	ซึง่ไมเ่ปน็ไปตามขอ้กำหนดของอนสุญัญา	

โดยเฉพาะห้ามและควบคุมมิให้ใช้วัสดุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายตั้งแต่ในขั้นตอนการต่อเรือ	 หากจำเป็นต้องใช้วัสด	ุ		

ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเหล่านั้นแล้วก็จะจัดเก็บบัญชีรายการวัสดุเหล่านี้ไว	้ ซึ่งจะทำให้เรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอ		

ใบประกาศนยีบตัรบญัชวีสัดอุนัตรายได	้

		 ความพยายามทัง้หมดจะไมม่ปีระโยชนเ์ลย	หากฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ	ไมม่คีวามมุง่มัน่ในการลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อน

ไดออกไซค	์(CO
2
)	 ซึ่งในรายงานต่อไป	 จะเป็นความพยายามของบริษัทฯ	 ในการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด	์

(CO
2
)	และของเสยี	

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO
2
)	และของเสีย:	

	 เปน็ทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปวา่ตน้เหตขุองกา๊ซ	CO
2
	 มาจากการเผาไหมข้องนำ้มนัเชือ้เพลงิบนเรอือยา่งตอ่เนือ่ง	 ในการทีจ่ะ

ลดการปลอ่ยกา๊ซ	CO
2
	 มเีพยีงทางเลอืกเดยีวทีเ่ปน็ไปได	้ นัน่คอืการลดการเผาผลาญนำ้มนัเชือ้เพลงิ	 ซึง่จะทำใหบ้รษิทัฯ	 ไม่

สามารถพฒันาและเจรญิเตบิโตตอ่ไปได	้ดงันัน้สิง่จำเปน็ทีต่อ้งทำ	คอืการเพิม่ประสทิธภิาพและลดปรมิาณการเผาผลาญนำ้มนั

เชือ้เพลงิ	ซึง่บรษิทัฯ	ไดด้ำเนนิการตามขัน้ตอนตา่งๆ	ดงัตอ่ไปนี	้เพือ่ทีจ่ะไดบ้รรลคุวามตอ้งการ	

	 »	 สง่เสรมิใหม้กีารวางแผนการเดนิทางดขีึน้พรอ้มกบัลดจำนวนเทีย่วเรอืเปลา่	

	 »	 เสน้ทางทีป่ลอดภยัจากสภาพอากาศแปรปรวน	

	 »	 ความเรว็ในการเดนิเรอืทีเ่หมาะสม	

	 »	 ลกัษณะการทรงตวัของเรอืทีเ่หมาะสมตอ่การนำเรอื	

	 »	 การบำรงุรกัษาตวัเรอื	

	 »	 การใชส้กีนัเพรยีงทีม่สีว่นผสมของซลิคิอนทาตวัเรอื	ซึง่ไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม		

	 »	 สง่เสรมิการขนถา่ยสนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ	เพือ่ลดการตกหลน่	หรอืลดการเหลอืเศษของสนิคา้	

	 »	 การบำรงุรกัษาเครือ่งจกัรเปน็อยา่งด	ีเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพในการทำงาน	

	 กราฟตอ่ไปนีแ้สดงปรมิาณการใชน้ำ้มนัเชือ้เพลงิและนำ้มนัดเีซลประจำปขีองบรษิทัฯ	 ในชว่งป	ีค.ศ.	2004	-	2011	(แกน

ซ้ายมือ)	 กับจำนวนวันในการเดินเรือ	 (แกนขวา)	 ป	ี ค.ศ.	2005	 เป็นปีที่มีปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดที่ปริมาณ	

127,666	 ตนั	 ในขณะทีป่รมิาณการใชน้ำ้มนัดเีซลสงูทีส่ดุในป	ี ค.ศ.	2006	ทีป่รมิาณ	20,867	 ตนั	 และปทีีม่จีำนวนวนัในการ	

เดนิเรอืสงูสดุคอืในป	ี ค.ศ.	2006	 ทีจ่ำนวน	19,710	วนั	 ในชว่งระยะเวลา	7	 ปทีีผ่า่นมา	 บรษิทัฯ	 มปีรมิาณการใชเ้ฉลีย่ของ

น้ำมันเชื้อเพลิง	99,484	 ตันและน้ำมันดีเซล	15,353	 ตันในขณะที่จำนวนวันในการเดินเรือโดยเฉลี่ยสำหรับช่วงระยะเวลาดัง

กลา่ว		อยูท่ี	่14,179	วนั	

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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Fuel	and	Diesel	Oil	Consumption

fuel	oil Operating	days

Oil	Consumption
(ton)	

Number	of
Operating	Days

diesel

		 อย่างไรก็ตามตั้งแต่ป	ี ค.ศ.	2006	 ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	 น้ำมันดีเซลและจำนวนวันในการเดินเรือปรับตัวลดลง	

เนือ่งจากมจีำนวนเรอืลดลง	ระหวา่งป	ีค.ศ.	2006	และ	2011	ปรมิาณการใชน้ำ้มนัเชือ้เพลงิและนำ้มนัดเีซลลดลงรอ้ยละ	67.5	

และรอ้ยละ	75.5	ตามลำดบั	ในขณะทีจ่ำนวนวนัในการเดนิเรอืลดลงรอ้ยละ	64	ซึง่จะเหน็ไดว้า่	ป	ีค.ศ.	2011	เปน็ปทีีบ่รษิทัฯ	

มปีรมิาณการใชน้ำ้มนัเชือ้เพลงิ	นำ้มนัดเีซล	และจำนวนวนัในการเดนิเรอืนอ้ยทีส่ดุ		

	 แนวโนม้ทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจนจากกราฟดา้นบน	คอืความสมัพนัธเ์ชงิบวกระหวา่งจำนวนวนัในการเดนิเรอื	และปรมิาณการ

ใชน้ำ้มนัเชือ้เพลงิและนำ้มนัดเีซล	ระหวา่งป	ีค.ศ.	2004	และ	2006	มปีรมิาณการใชน้ำ้มนัและจำนวนวนัในการเดนิเรอือยูท่ีจ่ดุ

สงูสดุ	และเริม่ลดระดบัลงมาอยา่งเหน็ไดช้ดัในป	ีค.ศ.	2011	บรษิทัฯ	ยงัคงมองหาวธิกีารอืน่ๆ	อยา่งตอ่เนือ่งในการลดปรมิาณ

ของกา๊ซคารบ์อน	

	 บรษิทัฯ	มเีปา้หมายทีจ่ะมเีรอืประมาณ	60	-	70	ลำในอนาคต	โดยมจีดุมุง่หมายในการลดการใชน้ำ้มนัเชือ้เพลงิและนำ้มนั

ดีเซลลง	 ร้อยละ	3	-	5	 ในทุกๆ	 ป	ี เพื่อที่จะให้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมาย	 บริษัทฯ	 จะดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องการติดตั้ง

เครื่องจักรสำหรับเรือใหม่ที่หามาได้	 ไม่ว่าจะเป็นเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง	 รวมถึงการสังเกตการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	

เพือ่ใหค้วามเรว็และปรมิาณการเผาผลาญเปน็ไปอยา่งเหมาะสม	ในขณะทีก่ารปลอ่ยกา๊ซเปน็ไปอยา่งนอ้ยทีส่ดุ	

	 นอกจากนี	้ การทีเ่รอืเผาผลาญนำ้มนัเชือ้เพลงิและนำ้มนัดเีซลยงักอ่ใหเ้กดิมลพษิอกีทางหนึง่	 นัน่กค็อืกากนำ้มนั	 ซึง่กาก

นำ้มนันีจ้ะเกดิขึน้บนเรอืจากการสงัเคราะหน์ำ้มนัเชือ้เพลงิ	 ซึง่ทางเลอืกหนึง่ในการกำจดักากนำ้มนันีส้ามารถทำไดโ้ดยการเผา	

แตจ่ะกอ่ใหเ้กดิกา๊ซทีเ่ปน็มลพษิออกสูช่ัน้บรรยากาศ	 ดงันัน้บรษิทัฯ	 จงึพยายามทีจ่ะใหม้กีารกำจดักากนำ้มนัโดยการนำขึน้ฝัง่

ไปยังเมืองท่าที่มีการรองรับ	 ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นวิธีการที่มีใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการที่จะแก้ปัญหามลพิษ	 แต่บริษัทฯถือเป็นความ	

มุ่งมั่นในการที่จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในอากาศและความพยายามในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ในระหว่างครึ่งปีแรก

ของป	ี2553	 ถงึครึง่ปแีรกของป	ี2554	 บรษิทัฯ	 ไดเ้พิม่การกำจดักากนำ้มนัดว้ยการสง่ขึน้ฝัง่คดิเปน็รอ้ยละ	114	 จากจำนวน

กากนำ้มนั	155	 ตนัเปน็	333	 ตนั	 ซึง่เปน็ปรมิาณสงูสดุของกากนำ้มนัทีท่ิง้บนฝัง่ในปลีา่สดุ	 โดยการสง่กากนำ้มนัไปยงัสถาน		

ที่รับที่เหมาะสม	 กากน้ำมันเหล่านี้สามารถนำไปแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์จำพวกสารหล่อลื่น	 เช่น	

จาระบ	ีซึง่ใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในหลายอตุสาหกรรม	
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สรุปวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม	
	 บริษัทฯ	 ได้อธิบายในทุกแง่มุมที่เป็นความพยายามของบริษัทฯ	 ในการที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งในส่วนนี้จะสรุปถึง

วัตถุประสงค์ต่างๆที่ได้มีการดำเนินการ	 รวมถึงการดูแลและติดตามผล	 สำหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับและอนุสัญญาที่

เกีย่วขอ้งกบั	ISM,	ISPS	และ	MARPOL	จะมกีารดแูลและตดิตามผลโดยทมีงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ	ซึง่การตดัสนิใจ

ที่จะดำเนินการต่อจากนั้นเพื่อเป็นการลดการละเมิดข้อบังคับและอนุสัญญา	 จะขึ้นอยู่กับการประเมินผลงานสำหรับรอบครึ่งปี

โดยผูบ้รหิารระดบัสงูและทมีงานทางดา้นเทคนคิของบรษิทัฯ	ตามทีไ่ดก้ลา่วไวก้อ่นหนา้นี	้ ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ	ตัง้เปา้หมาย

ใหก้ารละเมดิขอ้บงัคบัและอนสุญัญาสำหรบัป	ี2555	 เทา่กบั	 “ศนูย”์	 นอกจากนี	้ บรษิทัฯ	 พยายามทีจ่ะรกัษามาตรฐาน	ISO	

และ	SQEMS	 ที่ได้รับการรับรอง	 ซึ่งบริษัทยังคงหาวิธีการเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	 คุณภาพ	

และสิ่งแวดล้อม	(SQEMS)	 รวมถึงการนำกฎข้อบังคับใหม่ๆ	 มาบังคับใช้กับเรือของบริษัทฯแต่เนิ่นๆ	 ก่อนที่กฎข้อบังคับ		

เหล่านั้นจะมีผลบังคับใช	้ นอกจากนี้บริษัทฯ	 จะพยายามนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานบนเรือของบริษัทฯ	 เพื่อช่วยลด		

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 สุดท้ายนี	้ แม้ว่ากองเรือของบริษัทฯ	 จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 แต่บริษัทฯ	 ยังคงกำหนดเป้าหมาย

อยา่งแนว่แนใ่นการทีจ่ะลดปรมิาณการใชน้ำ้มนัเชือ้เพลงิ	และนำ้มนัดเีซลลงรอ้ยละ	3	-	5	 	

	 บริษัทฯ	 รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งว่า	 รายงานประจำปีของบริษัทฯ	สำหรับปีนี้ได้ถูกจัดพิมพ์บนกระดาษ

ที่นำกลับมาใช้ใหม่	 (recycled	 paper)	 เพื่อช่วยในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ	 ซึ่งเป็นไปตาม

ความประสงค์ของบริษัทฯ	ในการที่จะลดก๊าซคาร์บอน	

รายงานประจำปี	2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
	 บริษัทฯ	 ได้แบ่งประเภทปัจจัยความเสี่ยงสำคัญๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ	 เป็น	3	 ประเภท	 ประกอบด้วย	 ความเสี่ยง

จากการดำเนินธุรกิจ	 ความเสี่ยงทางการเงิน	 และความเสี่ยงทางการตลาด	 จากการที่ตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองยังคงอยู่	

ในสภาพที่ย่ำแย่	ตั้งแต่ไตรมาส	2	ปี	2551	นั้น	บริษัทฯ	จึงได้กำหนดปัจจัยความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอีกหนึ่งปัจจัย	ซึ่งเป็น

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทดแทนและการขยายกำลังกองเรือ	 โดยได้อธิบายอยู่ภายใต้หัวข้อ	 “ความเสี่ยงจากการหาเรือใหม่

ทดแทนเรือเก่า และการขยายกำลังความสามารถของกองเรือ”	 ซึ่งยังคงส่งผลกระทบอยู่ในสองปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 จึงยังคงเปิด

เผยความเสี่ยงนี้	 นอกจากนั้นแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังคงเสนอปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการเงินโลก	 รวมทั้งผลพวงจาก

วกิฤตการเงนิโลกทีเ่กดิขึน้	 และรนุแรงขึน้จากวกิฤตเศรษฐกจิยโุรปลา่สดุ	 ภายใตห้วัขอ้	 “ผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก”	 ซึ่ง

ปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละประเภทมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้	

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ 

	 ในฐานะที่บริษัทฯ	 เป็นเจ้าของและผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยไม่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ใดๆ	

อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติทางน้ำ	 ความแปรปรวนของสภาพสิ่งแวดล้อม	 ความสูญหายหรือเสียหายของ

สนิคา้และทรพัยส์นิตา่งๆ	 และการสะดดุหยดุลงของธรุกจิอนัเกดิมาจากเครือ่งยนตก์ลไกขดัขอ้ง	 ความผดิพลาดของเจา้หนา้ที	่

การเคลือ่นไหวทางการเมอืงในประเทศตา่งๆ	 การหยดุงานประทว้งของคนงาน	 การกอ่การรา้ย	 โจรสลดั	 ความแปรปรวนของ

สภาพดนิฟา้อากาศ	 สถานการณแ์ละเหตกุารณอ์ืน่ใดทีอ่าจจะเกดิขึน้	 ซึง่สิง่เหลา่นีจ้ะนำไปสูต่น้ทนุการดำเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้หรอื

การสญูเสยีรายได	้อยา่งไรกต็าม	เจา้ของเรอืหรอืผูป้ระกอบการเดนิเรอืในนา่นนำ้สากล	ไดท้ำประกนัภยัคุม้ครองความเสีย่งภยั

ต่างๆ	 โดยมีการทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยที่เป็นสากลและครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงได้ทำ

ประกนัภยัเพือ่คุม้ครองความเสีย่งภยัตา่งๆ	ทีก่ลา่วมาขา้งตน้นีเ้อาไวแ้ลว้	

	 การดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	 ขึน้อยูก่บัการเพิม่ขึน้และการเปลีย่นแปลงของกฎหมายปอ้งกนัสิง่แวดลอ้ม	 และกฎระเบยีบ

พาณชิยน์าวดีา้นอืน่ๆ	 การไมด่ำเนนิการตามกฎหมายเหลา่นีอ้าจทำใหม้คีวามเสีย่งในเรือ่งการถกูกกัเรอืซึง่ทำใหเ้สยีเวลา	 และ

นำไปสู่การเสียรายได้หรือก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายจาก	Charterer	 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเรือหรือเปลี่ยน

ระเบยีบปฏบิตัใินการเดนิเรอื	 อยา่งไรกต็าม	 บรษิทัฯ	 ระมดัระวงัในประเดน็เหลา่นีเ้สมอมาและไดร้กัษามาตรฐานความปลอดภยั

และมาตรฐานทางเทคนคิใหอ้ยูใ่นระดบัสากลตลอดมา	

	 การดำเนินธุรกิจการเดินเรือและการบริหารงานของบริษัทฯ	 ในฐานะบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์						

แห่งประเทศไทยนั้น	 ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ	 ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือที่ต้องควบคุมการเดินเรือ	 หรือผู้จัดการระดับ

ตา่งๆ	ในบรษิทัฯ	ทีต่อ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณใ์นธรุกจิการเดนิเรอื	การจดัหาและรกัษาไวซ้ึง่บคุลากรเหลา่นัน้เปน็สิง่สำคญั

ในการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	อยา่งไรกต็าม	สบืเนือ่งจากรบัรองนโยบายทีย่ตุธิรรมและเหมาะสมตอ่พนกังาน	บรษิทัฯ	จงึได้

ประสบความสำเร็จในการจัดหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ	 อีกทั้งบริษัทฯ	 ยังได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

อยา่งตอ่เนือ่ง	 เพือ่จงูใจและคงไวซ้ึง่บคุลากรทีม่คีณุภาพ	 ดงันัน้	 บรษิทัฯ	 คาดวา่จะไมม่ปีญัหาดา้นบคุลากรในอนาคต	 แมว้า่

ธรุกจิการเดนิเรอืระหวา่งประเทศ	 ยงัคงประสบกบัปญัหาทีร่นุแรงของการขาดแคลนลกูเรอืทีม่คีณุภาพ	 โดยเฉพาะในสว่นของ

นายประจำเรอืซึง่จะตอ้งทำงานประจำบนเรอื	

	 ในฐานะบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 บริษัทฯ	 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	 มากมาย	

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 และ/หรือกฎระเบียบใดๆ	 อาจทำให้ถูกปรับหรือถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งต่อบริษัทฯ	 และ					

ผูบ้รหิารระดบัสงู	 ดงันัน้	 บรษิทัฯ	 ไดด้ำเนนิงานอยา่งระมดัระวงัในประเดน็นี	้ โดยมมีาตรการในการรบัพนกังานทีม่คีณุสมบตัิ

เหมาะสมและจดัระบบงานใหม้ปีระสทิธภิาพ	 เพือ่ใหแ้นใ่จวา่บรษิทัฯ	 ไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ	 ทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมด	
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	 บริษัทฯ	 ไม่ได้เผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันโลกโดยตรง	 กล่าวคือ	 ในกรณีการเดินเรือแบบราย

เที่ยว	(Voyage	Charter)	ซึ่งบริษัทฯ	ต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แต่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น/ลดลงดังกล่าว	ลูกค้าจะ

เป็นผู้รับภาระ	เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือที่กำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้านั้นได้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น/ลดลงไว้ด้วย	

และในกรณีการให้บริการเป็นแบบระยะเวลา	(Time	Charter)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจะตกเป็นภาระของลูกค้า	

ความเสี่ยงทางการเงิน 

	 รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ	 รวมทั้งสินทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 คือ	

เรือเดินทะเลก็มีพื้นฐานเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ	 เนื่องจากเรือเดินทะเลมีตลาดการซื้อขายสากลที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐ	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากหนี้สินของบริษัทฯ	ที่อยู่ใน

รูปสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นที่มิใช่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ	 กล่าวคือ	 หนี้สินที่อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นที่มิใช่เงิน

สกุลดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบเท่าเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามอัตราแลกเปลี่ยน	 บริษัทฯ	 ตระหนักดี

ถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้	 ดังนั้น	 จึงได้พยายามลดความเสี่ยงจากสกุลเงินอื่นๆ	 โดยให้วงเงินสินเชื่อและหนี้เงินกู้

อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	 โดย	 ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2554	 บริษัทฯ	 มีหนี้เงินกู้และวงเงินสินเชื่อเพื่อการสั่งต่อเรือใหม่		

ในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐัเพยีงสกลุเดยีวเทา่นัน้	อยา่งไรกต็าม	จากผลกระทบของวกิฤตการเงนิโลก	และขอ้จำกดับางประการ

ของผู้ให้กู้ภายในประเทศ	 ที่ไม่สามารถต่อขยายระยะเวลาเงินกู้ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงเริ่มต้นของปี	2552	 ทำให้

หนึ่งในวงเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่บริษัทฯ	 มีอยู่ต้องถูกแปลงเป็นสกุลเงินไทยบาทเมื่อระยะเวลาเบิกถอนได้ถูกขยาย	

ต่อไปอีกหนึ่งปี	 อย่างไรก็ตาม	 จากการที่บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้	 บริษัทฯ	 จึงได้ทำสัญญากับผู้ให้กู้รายดังกล่าว

เพื่อแปลงหนี้เงินกู้จากสกุลเงินไทยบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	 โดยผ่านสัญญา	Swap	USD/THB	 ดังนั้น	 เงินต้นจะถูก

แปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทันทีที่ได้มีการเบิกถอน	ซึ่งจะขจัดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากหนี้เงินกู้	โดยมี

หนี้เงินกู้สกุลเงินไทยบาทจำนวน	1,502.35	 ล้านบาท	 ที่เบิกถอนเพื่อใช้ในการซื้อเรือ	2	 ลำ	 และได้ถูกแปลงสภาพโดย					

การ	swap	 เป็นหนี้เงินกู้สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐทันที	 ซึ่งมีตารางการชำระคืนตรงกับเงินกู้สกุลไทยบาท	 ดอกเบี้ยที่	

เกดิจากเงนิกูด้งักลา่ว	ยงัคงตอ้งชำระเปน็เงนิสกลุไทยบาท	และบรษิทัฯ	ยงัคงมคีวามเสีย่งนี	้ซึง่บรษิทัฯ	อยูใ่นชว่งการดำเนนิการ

เพื่อแปลงสกุลเงินของดอกเบี้ย	 รวมถึงดอกเบี้ยในอนาคตที่จะต้องจ่ายเป็นสกุลเงินไทยบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	

นอกจากนี้	 ไม่เพียงแต่บริษัทฯ	 ได้ประสบความสำเร็จในการขอขยายระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้	 สำหรับวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้

เบกิถอนของสนิเชือ่นี	้(จำนวน	200	ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั)	ถงึวนัที	่29	ธนัวาคม	2554	แตบ่รษิทัฯ	ยงัประสบความสำเรจ็

ในการเปลี่ยนสกุลเงินกู้เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ	 ทำให้ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหมดไป	 ดังนั้น	 ในปี	2554	 บริษัทฯ		

จึงได้เบิกถอนเงินกู้บางส่วนจากวงเงินสินเชื่อนี้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น		

	 นอกจากนี	้เงนิฝากเกอืบทัง้หมดของบรษิทัฯ	ยงัคงฝากในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั	เพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสีย่งจากการขาดทนุ

จากอตัราแลกเปลีย่นกบับญัชเีหลา่นีเ้มือ่เทยีบเปน็เงนิสกลุดอลลารส์หรฐั	 อยา่งไรกด็	ี กค็วรตระหนกัวา่บรษิทัฯ	 มคีวามเสีย่ง

จากการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเปน็สกลุเงนิบาทที่มาจากการแปลงคา่สนิทรพัย์	 หนี้สนิ	 รายได้และคา่ใชจ้่ายตา่งๆ	 ของ	

บรษิทัฯ	 ทีอ่ยูใ่นรปูสกลุเงนิดอลลารส์หรฐัเปน็เงนิบาท	 เนือ่งจากเปน็การขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นในการแปลงคา่เงนิสกลุ

ดอลลารส์หรฐัเปน็เงนิบาทในงบการเงนิบาทเทา่นัน้	

	 วงเงินสินเชื่อมีหลักประกันของบริษัทฯ	 มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตรา	LIBOR	(อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารใน			

กรงุลอนดอน)	 ดงันัน้	 บรษิทัฯ	 จงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัรา		

ดอกเบีย้	LIBOR	บรษิทัฯ	ไดต้ดิตามความเคลือ่นไหว	และเฝา้ระวงัอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิอยา่งสมำ่เสมอ	

	 เนือ่งจากสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ	คอืเรอืเดนิทะเลซึง่มอีายกุารใชง้านทีจ่ำกดัและเมือ่เรอืมอีายมุากในระดบัหนึง่	เรอืเหลา่นัน้

จะตอ้งถกูขาย	 เพือ่นำไปใชต้อ่หรอืถกูปลดระวาง	 ทำใหค้วามสามารถของกองกำลงัเรอืลดลง	 ดงัจะเหน็ไดจ้ากในชว่งหลายป	ี

ทีผ่า่นมา	บรษิทัฯ	ไดข้ายเรอืจำนวน	35	ลำ	จากทีม่อียูใ่นกองเรอืทัง้สิน้	54	ลำ	และถา้บรษิทัฯ	ตอ้งการคงระดบัความสามารถ

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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ของกองเรอืโดยคำนงึถงึขนาดของกองเรอื	บรษิทัฯ	จะตอ้งดำเนนิโครงการการทดแทนเรอืเกา่	หรอืเรอืทีถ่กูปลดระวาง	(เรอืที่

ถูกขายไป)	 ทั้งนี	้ การซื้อเรือเข้ามาใหม่จะต้องมีการระดมเงินทุนซึ่งอาจจะมาจากเงินทุนของบริษัทฯ	 หรือจากเงินกู	้ หรือทั้ง	

สองอย่างรวมกัน	 ซึ่งถ้าบริษัทฯ	 ไม่สามารถระดมเงินทุนเพื่อนำมาใช้ซื้อเรือเพื่อคงระดับความสามารถของกำลังกองเรือ			

ความสามารถของกองเรือบริษัทฯ	 ก็จะลดลง	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงมีความเสี่ยงในด้านการระดมเงินทุน	 อย่างไรก็ด	ี บริษัทฯ				

ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวนี	้ บริษัทฯ	 จึงไม่เพียงแต่ได้สั่งต่อเรือใหม่และลงนามในสัญญาขอวงเงินสินเชื่อสำหรับเรือ	

ตอ่ใหมแ่ลว้	 แตบ่รษิทัฯ	 ยงัไดล้งนามในสญัญาขอสนิเชือ่สำหรบัซือ้เรอืเขา้มาเพิม่อกีดว้ย	 ซึง่จะทำใหบ้รษิทัฯ	 สามารถซือ้เรอื

ต่อใหม	่(ถ้าสามารถส่งมอบเรือได้ทันที)	 หรือเรือมือสองได้จำนวนหนึ่ง	 และในปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ได้ซื้อเรือต่อใหม่และเรือ	

มอืสองหลายลำจากวงเงนิสนิเชือ่ดงักลา่วเหลา่นี	้

ความเสีย่งทางการตลาด 

	 อุตสาหกรรมและตลาดการเดินเรือขนส่งสินค้าทางทะเลมีการขึ้นลงเป็นวัฏจักร	 มีความผันผวนในเรื่องของการทำกำไร	

มลูคา่เรอื	 และอตัราคา่ระวาง	 ซึง่เปน็ผลจากการเปลีย่นแปลงในอปุสงคแ์ละอปุทานของกองเรอื	 ตามทีไ่ดอ้ธบิายภายใตห้วัขอ้	

“ลกัษณะการประกอบธรุกจิและอตุสาหกรรม”	 แตเ่ดมิบรษิทัฯ	 ไดท้ำการตลาดในลกัษณะทีอ่งิกบัราคาตลาดในขณะนัน้	(Spot	

Market)	 สำหรับเรือของบริษัทฯ	 ทั้งหมด	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและวัฏจักรของธุรกิจ	

บรษิทัฯ	เชือ่มัน่วา่การทีบ่รษิทัฯ	มกีลุม่ตลาดเฉพาะกลุม่	คอือยูใ่นกลุม่เรอือเนกประสงคข์นาดเลก็ซึง่มปีจัจยัพืน้ฐานทีเ่ปน็บวก

คอืมอีปุสงคม์ากกวา่อปุทาน	 จะเปน็ตวัชว่ยพยงุในชว่งภาวะตกตำ่ของวฏัจกัรของธรุกจิ	 ในอดตีลกูคา้ในกลุม่นีจ้ะไมท่ำสญัญา

ระยะยาวแตเ่ลอืกทีจ่ะทำธรุกจิสว่นใหญห่รอืทัง้หมด	โดยองิกบัตลาดปจัจบุนั	(Spot	Market)	อยา่งไรกด็	ีสถานการณด์งักลา่ว

ไดเ้ปลีย่นไปในชว่ง	5-6	ปทีีผ่า่นมา	ซึง่เปน็ผลมาจากการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของตลาดคา่ระวาง	ทำใหบ้รษิทัฯ	และลกูคา้ปรบัเปลีย่น

แผนการตลาด	 โดยเรอืของบรษิทัฯ	 มกีารทำสญัญา	Long	Term	Charter	 ทำใหบ้รษิทัฯ	 หลกีเลีย่งจากการผนัผวนของราคา

ตลาดปจัจบุนัและทำใหม้ัน่ใจวา่จะมกีระแสรายไดท้ีเ่หน็ไดช้ดัเจนและมัน่คง	

	 อปุสงคข์องธรุกจิของบรษิทัฯ	นัน้เกดิจากปรมิาณของสนิคา้ทีต่อ้งการขนสง่	การกอ่เกดิของอปุสงคน์ีข้ึน้อยูก่บัการคา้โลก

และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ	 ภาวะถดถอยของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าจะทำให้อุปสงค์เรือลดลง			

ความตอ้งการขนสง่สนิคา้แหง้เทกองทางทะเลทีเ่พิม่มากขึน้ในชว่ง	5-6	 ปทีีผ่า่นมานีเ้ปน็ผลจากความตอ้งการจากประเทศจนี	

(รวมทัง้ความตอ้งการจากประเทศอนิเดยี	 และประเทศในแถบตะวนัออกกลาง)	 ทีต่อ้งการนำเขา้สนิคา้และวตัถดุบิตา่งๆ	 เปน็

จำนวนมาก	 เพื่อก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่	 ดังนั้น	 ถ้าความต้องการสินค้าที่มาจากประเทศจีนลดลง

อยา่งมนียั	 โดยเฉพาะในสองถงึสามปขีา้งหนา้	 เมือ่อปุทานคอืเรอืตอ่ใหม	่ ซึง่ปจัจบุนัไดถ้กูสัง่ตอ่ไปแลว้	 ไดถ้กูคาดการณว์า่จะ

เข้าสู่ตลาดขนส่ง	 จะส่งผลกระทบในทางลบต่ออุปสงค์และอุปทานที่มีอยู่ในตลาดการขนส่ง	 ซึ่งจะทำให้อัตราค่าระวางลดลง

อย่างมีนยัสำคัญและรวมถึงการลดลงของมลูค่าเรอืเชน่กัน	 บริษทัฯ	 ได้ซือ้เรอืมอืสองเขา้มาเพิม่เตมิ	 ณ	 ราคาตลาด	 จำนวน

หลายลำ	 ในป	ี2546	 และอกีสองสามลำในปี	2547	 ซึง่ตลาดอยูใ่นชว่งขาขึน้	 ดงันัน้	 บรษิทัฯ	 อาจประสบกบัความเสีย่งจาก		

การลดลงของรายไดแ้ละ/หรอืมลูคา่เรอืทีอ่าจลดลงถา้ตลาดมกีารปรบัตวัลดลงอยา่งมสีาระสำคญั	อยา่งไรกด็	ี ตลาดมไิดป้รบัตวั

ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างที่ได้คาดการณ	์ และบริษัทฯ	 ยังสามารถสร้างรายได้อย่างมากและได้รับผลตอบแทนอย่างดีเยี่ยม

จากเรอืทีไ่ดซ้ือ้เขา้มา	นอกจากนีใ้นชว่งระหวา่งเดอืนธนัวาคม	2549	ถงึไตรมาสแรกของป	ี2550	บรษิทัฯ	ไดข้ายเรอืในกองเรอื

บรษิทัฯ	จำนวน	10	ลำ	ซึง่มอีายมุากทีส่ดุ	โดยมอีายเุฉลีย่ทีม่ากกวา่	26	ป	ีในราคาขายทีด่เีหมาะสมทำใหค้วามเสีย่งดงักลา่ว

ลดลง	เนือ่งจากเรอืมอีายมุากขึน้เทา่ใด	ความเสีย่งดงักลา่วนีก้จ็ะเพิม่ขึน้มากเชน่กนั	อยา่งไรกต็าม	ในป	ี2552-2553	บรษิทัฯ	

ได้ขายเรือเก่าที่สุดจำนวน	25	 ลำในราคาที่ดีเหมาะสม	 ซึ่งได้ช่วยขจัดความเสี่ยงจากการที่เรือเก่าเหล่านี้จะไม่มีผู้ใช้บริการ	

และ/หรือถูกปล่อยให้บริการในอัตราที่ต่ำตามภาวะของตลาดปัจจุบัน	(Spot	Market)	 เมื่อสัญญาระยะยาวของเรือเหล่านั้น				

ได้สิ้นสุดลง	 ในดา้นรายไดจ้ากเรอืทีค่งเหลอือยูใ่นกองเรอื	 บรษิทัฯ	 ไดพ้ยายามดำเนนิตามแผนงานเพือ่ลดความเสีย่งดงักลา่ว	

โดยนำกองเรอืของบรษิทัฯ	เขา้ทำสญัญาระยะยาว	(Long	Term)	ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได	้ทำใหบ้รษิทัฯ	สามารถคงรายได้

ในอนาคตทีอ่ตัราคา่ระวางทีส่งูกวา่	และดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้	จงึเปน็การเปลีย่นแปลงนโยบายในการดำเนนิธรุกจิทีส่ำคญั
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ของบรษิทัฯ	 ในป	ี2547	 กลา่วคอื	 บรษิทัฯ	 ไดเ้ปลีย่นการดำเนนิธรุกจิจากใหบ้รกิารแบบสญัญาระยะสัน้	(Spot	Market)	 มาเปน็	

การทำสญัญาระยะยาว	(Long	Term	Charter)	 ในช่วงป	ี2550	 ตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นอีกอย่างมีนัยสำคัญจนถึงจุดสูงสุด			

ในกลางป	ี2551	ซึง่หลงัจากนัน้ไดป้รบัตวัลดลงอยา่งรวดเรว็จนเกอืบจะใกลก้บัระดบัตำ่สดุเทา่ทีเ่คยเกดิขึน้	และตลาดสนิคา้แหง้

เทกองไดป้รบัตวัขึ้นในไตรมาส	2	 ป	ี2552	 เป็นต้นมา	 แต่สถานการณ์ยังคงเลวร้ายลงเนื่องจากเรือต่อใหม่จำนวนมากยังคง		

เขา้มาสูต่ลาด	อยา่งไรกด็	ีตามทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้	บรษิทัฯ	มคีวามเหน็วา่	ทา่มกลางตลาดทีม่คีวามผนัผวนอยา่งมากซึง่อตัรา

ค่าระวางสามารถเพิ่มสูงขึ้นและตกลงอย่างรวดเร็วนั้น	 จะเป็นการรอบคอบที่จะทำสัญญาผูกมัดค่าระวางในอัตราที่สูงและ	

เหมาะสม	เมือ่โอกาสเอือ้อำนวย	เพือ่รองรบัหากเกดิการตกลงอยา่งรวดเรว็ของอตัราคา่ระวางในตลาดคา่ระวางปจัจบุนั	(Spot	

Market)	กลยทุธใ์นการดำเนนิธรุกจิดงักลา่วนีไ้ดพ้สิจูนแ์ลว้	 เมือ่บรษิทัฯ	ยงัคงมรีายไดส้งูกวา่ตลาดภายใตส้ถานการณท์ีต่ลาด

ทีม่คีวามผนัผวนในชว่ง	2-3	ป	ีทีผ่า่นมา		

	 อยา่งไรกต็าม	 กลยทุธด์งักลา่วขา้งตน้สง่ผลกระทบตอ่บรษิทัฯ	 ในดา้นความเสีย่งจากคูส่ญัญา	 เมือ่เกดิภาวะตลาดตกตำ่

และเปน็ผลใหอ้ตัราคา่ระวางลดลง	 และถา้ภาวะการถดถอยดงักลา่วยงัคงมอียูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง	 ลกูคา้	(Charterer)	 ของบรษิทัฯ		

ทีท่ำสญัญาเปน็ระยะเวลา	(Period	Charters)	อาจไมป่ฏบิตัติามสญัญา	ทำใหบ้รษิทัฯ	ไมส่ามารถมอีตัราคา่ระวางทีส่งูตามทีท่ำ

สัญญาไว	้ และอาจถูกบังคับให้ทำสัญญา	ณ	 อัตราตลาดปัจจุบันซึ่งตกต่ำ	 และมีอัตราค่าระวางต่ำกว่าที่ทำสัญญาไว้	 บริษัทฯ	

ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาในระยะยาว	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงได้ทำการวิเคราะห์ลูกค้า	

(Charterers)	 ที่จะทำสัญญา	Long	Term	Charters	 โดยเลือกลูกค้าชั้นดีและมีเครดิตสูงที่สุด	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น					

จึงทำให	้ ณ	 เวลาที่ตลาดซบเซาจนถึงสิ้นไตรมาสที่หนึ่งของป	ี2552	 บริษัทฯ	 ไม่ได้ประสบกับปัญหาจากการที่ลูกค้า	

(Charterers)	 ของบริษัทฯ	 ไม่ปฏิบัติตามสัญญา	 และแม้กระทั่งในสถานการณ์ซบเซาในทุกวันนี้	 บริษัทฯ	 ยังคงไม่ประสบ			

กับปัญหาการไมป่ฏบิตัติามสญัญาดงักลา่วของลกูคา้สญัญาระยะยาว	

	 เรือของบริษัทฯ	 เดินเรือในน่านน้ำสากลทั่วโลกและกระจายการให้บริการในสัดส่วนเท่าๆ	 กันทั่วโลก	 โดยไม่ได้เฉพาะ

เจาะจงทีส่ว่นใดสว่นหนึง่เทา่นัน้	ดว้ยเหตนุี	้บรษิทัฯ	จงึไมม่คีวามเสีย่งดา้นภมูศิาสตรใ์นการตลาดและลกูคา้ของบรษิทัฯ	ดงันัน้	

ความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของโลกอันเนื่องมาจากสงคราม	 หรือการก่อการทางการเมือง	 หรือด้วยเหตุผลใดๆ

กต็าม	จะไมส่ง่ผลกระทบสำคญัทีท่ำใหร้ายไดข้องบรษิทัฯ	ลดลงได	้	

	 รายได้ของบริษัทฯ	 มาจากจำนวนของลูกค้าหลากหลายและไม่ขึ้นต่อลูกค้ารายใดรายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ	 ดังนั้น	

บริษัทฯ	 จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการที่จะต้องทำธุรกิจกับลูกค้าเพียงรายเดียว	 หรือได้รับผลกระทบรุนแรง	 หรือสูญเสียรายได	้

หากลกูคา้รายนัน้ๆประสบภาวะขาดทนุอยา่งมนียัทีส่ำคญั		

ความเสี่ยงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่าและการขยายกำลังความสามารถของ   
กองเรือ  

	 ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้	สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ	คอื	เรอืเดนิทะเลซึง่เปน็สนิทรพัยท์ีม่อีายกุารใชง้านทีจ่ำกดั	เมือ่เรอืมอีายุ

การใชง้านในระดบัหนึง่เรอืเหลา่นีจ้ะตอ้งถกูจำหนา่ยหรอืถกูปลดระวาง	 เปน็เหตใุหก้ำลงัความสามารถของกองเรอืลดลง	 และ

ถ้าบริษัทฯ	 ต้องการคงระดับกำลังความสามารถของกองเรือ	 บริษัทฯ	 จำเป็นต้องทดแทนเรือเก่าที่ถูกปลดระวางไปแล้ว				

(หรอืถกูขาย)	ทัง้นี	้ในชว่งเวลา	2	ป	ี(ป	ี2552	และป	ี2553)	บรษิทัฯ	ไดข้ายเรอืเกา่ทีส่ดุจำนวน	25	ลำ	ทำใหข้นาดของกองเรอื

บรษิทัฯ	ลดลง	ซึง่ถา้บรษิทัฯ	ตอ้งการคงกำลงัความสามารถนีก้จ็ำเปน็ทีจ่ะตอ้งหาเรอืมาทดแทนเรอืทีไ่ดข้ายไปแลว้	การทดแทน

เรือที่ถูกปลดระวาง/เรือที่ได้ขายไปแล้ว	 สามารถทำได้ด้วยการซื้อเรือมือสองจากตลาด	 “ซื้อ-ขาย”	 เรือเสร	ี (the	open				

“Sale	&	Purchase”	market)	 อยา่งไรกต็าม	 เนือ่งจากการขยายตวัอยา่งรวดเรว็ของตลาดการขนสง่ระหวา่งประเทศในชว่งที่

ผา่นมา	ทำใหม้ลูคา่	(ราคา)	(Value	(Cost))	ของเรอืมอืสองสงูขึน้อยา่งทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มากอ่น	และบรษิทัฯ	 เหน็วา่ไมเ่ปน็การ

รอบคอบทีจ่ะซือ้เรอืในราคาสงูมากขณะนี	้ ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่มลูคา่ของสนิทรพัย	์(เรอื)	 อนัเปน็ผลมาจากมลูคา่เรอื

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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ในตลาดลดลงในชว่งขาลงอยา่งตอ่เนือ่ง	 ซึง่ไดเ้กดิขึน้ในชว่งครึง่หลงัของป	ี2551	 ถา้ราคาเรอืเกา่มอืสองยงัไมล่ดลงอยูใ่นระดบั		

ทีเ่หมาะสม	 หรอืกลบัเพิม่สงูขึน้	 แมว้า่บรษิทัฯ	 อาจตอ้งการทีจ่ะหาเรอืทดแทนเรอืทีข่าย/ปลดระวาง	 ดว้ยเรอือายนุอ้ยทีม่ขีนาด

ใหญ่กว่าก็ตาม	 แต่บริษัทฯ	 อาจไม่สามารถซื้อเรือเก่ามือสองได้เพียงพอต่อความต้องการ	(หรือแม้แต่เรือต่อใหม่ที่พร้อมจะ				

ส่งมอบก่อน/ทันที)	 และไม่สามารถซื้อเรือในราคาที่เหมาะสม	 ณ	 ขณะนี้ได้ทำให้บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงในการทดแทนความ

สามารถการใหบ้รกิารขนสง่ทีห่ายไป	 อนัเปน็ผลจากการขายเรอืเกา่ของบรษิทัฯ	 ในปทีีผ่า่นมา	 บรษิทัฯ	 ไดซ้ือ้เรอืตอ่ใหมแ่ละ

เรือมือสองในราคาที่เหมาะสม	 แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงในการไม่สามารถหาเรือทดแทนหรือลดอายุกองเรือได้ถูกขจัดลง

อยา่งมาก	ถา้ไมม่เีหตกุารณอ์ืน่ใดในอนาคตมาแทรกแซง		

	 เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่ขยายออกไปของเรือที่มีมูลค่าสูง	 บริษัทฯ	 ได้มุ่งมั่นที่จะลดความเสี่ยงในการทดแทนกำลัง	

กองเรอืดงักลา่ว	ดว้ยการทำสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมใ่นป	ี2550	และในป	ี2551	กบัอูต่อ่เรอื	ABG	ในราคาทีเ่หมาะสมมคีณุสมบตัิ

ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจำเปน็ของบรษิทัฯ	 เพือ่ใหม้ัน่ใจในการทดแทนกำลงักองเรอืและขยายกองเรอื	 เมือ่เรอื

สั่งต่อใหม่ได้ถูกส่งมอบตามที่ระบุในสัญญา	 ขณะเดียวกันความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงทางการตลาดซึ่งเกิด

จากเรอืสัง่ตอ่ใหมท่ีจ่ะไดร้บัมอบ	จะเปน็ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้	สว่นความเสีย่งทีเ่กดิจากสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมส่ามารถสรปุได้

ดงันี	้

	 »	 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอู่ต่อเรือ (Ship Builder) :	 บริษัทฯ	 จะมีความเสี่ยงที่เกิดจากอู่ต่อเรือในเรื่อง		
การสง่มอบเรอืตามกำหนด	 และ/หรอืสง่มอบเรอืทีม่คีณุสมบตัทิีถ่กูตอ้ง	 กลา่วคอื	 อาจจะไมส่ามารถสง่มอบเรอืดว้ย		

เหตผุลใดๆกต็าม	 หรอืสง่มอบเรอืลา่ชา้	 และ/หรอืสง่มอบเรอืทีม่คีณุสมบตัไิมต่รงตามทีค่าดหมายและทีก่ำหนดไวใ้น

สญัญา	 บรษิทัฯ	 ไดมุ้ง่มัน่ทีจ่ะขจดัความเสีย่งเหลา่นี	้ นอกจากดว้ยการใชค้วามระมดัระวงัประเมนิความสามารถของ	

อู่ต่อเรือ	 ไม่ว่าจะเป็นตารางเวลาการส่งมอบซึ่งยอมรับทั้งสองฝ่ายและการคงไว้ซึ่งคุณภาพ	 แต่ยังคงมีการเรียก		

หลักประกันในรูปของ	Bank	Guarantees	 เพื่อให้ครอบคลุมการคืนเงินที่ได้ชำระล่วงหน้าเป็นงวดๆ	 ไปแล้ว			

และ/หรอืการสง่มอบลา่ชา้	 อกีทัง้มคีา่ปรบัทีเ่ขม้งวด	ทีไ่ดร้ะบใุนสญัญาเรือ่งของการสง่มอบเรอืลา่ชา้	 และการสง่มอบเรอื	

ทีไ่มถ่กูตอ้งตามทีร่ะบ	ุ นอกจากนี	้ บรษิทัฯ	 ยงัไดแ้ตง่ตัง้และจา้งทมีงานทีม่คีณุภาพสงูและมปีระสบการณพ์าณชิยนาวี

เพื่อควบคุมการต่อเรือที่อู่ต่อเรือ	 ในกรณีที่เรีอลำใดลำหนึ่งหรือหลายลำไม่สามารถส่งมอบให้บริษัทฯ	 ได้ทันเวลา			

ที่กำหนด	 บริษัทฯ	 ยังสามารถจำหน่ายและแปลงหนี้ของสัญญาสั่งต่อเรือเหล่านี้ได้	 ซึ่งได้มีการดำเนินการดังกล่าว

ดว้ยในป	ี2554	 หรอืบรษิทัฯ	 สามารถยกเลกิสญัญาสัง่ตอ่เรอืตามเงือ่นไขขอ้สญัญา	 ซึง่บรษิทัฯ	 ไมไ่ดร้บัผลกระทบ

ทางการเงินโดยตรงเนื่องจากบริษัทฯ	 จะได้รับเงินที่ชำระไปแล้วทั้งหมดคืนพร้อมดอกเบี้ย	 แม้ว่าบริษัทฯ	 สูญเสีย

โอกาสในการหาเรือทดแทน	 และพลาดโอกาสจากรายได้อันเนื่องมาจากการส่งมอบเรือล่าช้า/การยกเลิกสัญญา		

สั่งต่อเรือ	 และการสูญเสียสัญญาให้บริการ	Charter	 เรือที่ได้ลงนามไปแล้ว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเรือที่ได้		

สั่งต่อใหม่	(ถ้ามี)	

	 »	 ความเสีย่งทีเ่กดิจากวฏัจักรของอตุสาหกรรม :	 บรษิทัฯ	 มคีวามเสีย่งเมือ่เรอืทีส่ัง่ตอ่ใหม	่(โดยเฉพาะ	
เรอืขนาดใหญป่ระเภทซปุราแมกซ	์เมือ่อปุสงค-์อปุทานเอือ้ประโยชนใ์หน้อ้ยกวา่เรอืประเภทแฮนดีไ้ซสซ์ึง่มขีนาดเลก็

กวา่)	ถกูสง่มอบหรอืเมือ่ทนัททีีไ่ดซ้ือ้เรอืมอืสอง	ซึง่ตลาดขนสง่สนิคา้กำลงักา้วเขา้สูช่ว่งขาลง	และเมือ่เวลานัน้มาถงึ	

นอกเหนือจากมูลค่าเรือจะลดต่ำลงแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังอาจจะไม่สามารถปล่อยเรือสั่งต่อใหม่ให้บริการ	Charter			

ในอตัราทีค่าดการณไ์ว	้ดงันัน้	เพือ่ขจดัความเสีย่งนี	้บรษิทัฯ	จงึพยายามทีจ่ะทำสญัญา	Time	Charter	ลว่งหนา้สำหรบั

เรือสั่งต่อใหม่ในอัตราค่าระวางที่เหมาะสมตามตารางการส่งมอบเรือสั่งต่อใหม่ดังกล่าว	 และพยายามที่จะทำสัญญา

ให้บริการ	Charter	 เรือเป็นระยะเวลาอย่างน้อย	1	 ป	ี สำหรับเรือมือสองที่ได้ซื้อและรับมอบแล้ว	 ถ้าอัตราค่าระวาง

เหมาะสม	
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	 	 	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ถ้าเรือต่อใหม่ถูกส่งมอบในขณะที่อุตสาหกรรมอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่อง	 ราคาตลาดของเรือ

ต่อใหม่อาจจะลดลงจนถึงระดับที่ต่ำกว่าราคาเรือเมื่อตอนซื้อมาและในกรณีที่ลดลงอย่างถาวร	 อาจจะส่งผลกระทบ

ต่อรายการด้อยค่าในงบการเงินของบริษัทฯ	 และอาจลดลงจนถึงระดับที่บริษัทฯ	 อาจจะผิดสัญญาตามเงื่อนไขของ		

หนีส้นิตอ่มลูคา่เรอื	โดยจะตอ้งดำรงสดัสว่นดงักลา่วตามเงือ่นไขของสญัญาขอสนิเชือ่	ซึง่บรษิทัฯ	ไดต้ระหนกัถงึปจัจยั

ความเสีย่งจาการผดิสญัญานี	้เพือ่เปน็การขจดัความเสีย่งดงักลา่ว	นอกเหนอืจากการตัง้สำรองเงนิสดแลว้	(เพือ่ชำระ

เงนิจา่ยลว่งหนา้บางสว่นของเงนิกู)้	 เงนิกูส้ำหรบัเรอืตอ่ใหมเ่ปน็สนิเชือ่เพือ่นำมาใชซ้ือ้เรอืตอ่ใหมเ่พยีง	11	ลำเทา่นัน้	

จากเรอืทีบ่รษิทัฯ	 สัง่ตอ่ใหมท่ีอู่ต่อ่เรอื	ABG	 ทัง้หมดจำนวน	14	 ลำ	 ทำใหบ้รษิทัฯ	 ตอ้งนำเรอืตอ่ใหมท่ีป่ลอดจาก

ภาระผกูพนัใดๆ	จำนวน	3	ลำทีเ่หลอืนี	้ เปน็หลกัประกนัเพิม่เตมิสำหรบัเงนิกูด้งักลา่วหลงัจากรบัมอบเรอืซึง่บรษิทัฯ	

จะตอ้งสำรองเงนิสำหรบัเรอื	3	ลำนีด้ว้ย	

	 	 	 ในส่วนของเรือมือสองที่ยังคงมีราคาสูงอยู่นั้นไม่ส่งผลดีและไม่เอื้ออำนวยต่อบริษัทฯ	 ให้ซื้อเรือมือสองในราคา	

ที่สูงมากจนเมื่อราคาได้ปรับตัวลดลงเมื่อไม่นานมานี้	 เมื่อปลายป	ี2553	 บริษัทฯ	 ได้ซื้อต่อสัญญาสั่งต่อเรือใหม่

จำนวน	4	 ฉบับ	 สำหรับสั่งต่อเรือใหม่ซุปราแมกซ	์4	 ลำ	 ซึ่งจะส่งมอบในช่วงป	ี2555	 จากอู่ต่อเรือในประเทศจีน				

ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงมีความเสี่ยงที่เช่นเดียวกับความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ที่อู่ต่อเรือ	ABG	 ตามที่				

ได้อธิบายไว้ข้างต้น	 และเนื่องจากสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ดังกล่าวมีราคาที่ต่ำมาก	 ดังนั้น	 ความเสี่ยงจากการด้อยค่า			

ทีอ่าจเกดิขึน้จงึตำ่มากเชน่กนั	

	 »	 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการระดมทนุ :	 บรษิทัฯ	 มคีวามเสีย่งซึง่เกดิจากการไมส่ามารถหาแหลง่เงนิทนุสำหรบั
เรอืสัง่ตอ่ใหม	่ ซึง่ในกรณนีี	้ บรษิทัฯ	 จำเปน็ตอ้งใชก้ระแสเงนิสดภายในจากการดำเนนิงานเพือ่เรอืสัง่ตอ่ใหม่	 ทำให้

บริษัทฯ	 อาจจะเหลือกระแสเงินสดไม่เพียงพอหรือเหลือเงินสดส่วนเกินไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลหรือเพื่อ		

การลงทนุอืน่ๆ	เพือ่ขจดัความเสีย่งนี	้บรษิทัฯ	ไดจ้ดัหาสนิเชือ่สำหรบัเรอืสัง่ตอ่ใหมจ่ำนวน	11	สญัญาจากจำนวน	14	

สัญญาซึ่งบริษัทฯ	 ได้สั่งต่อไปแล้วในปี	2551	ที่อู่ต่อเรือ	ABG	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังคงมีวงเงินสินเชื่อสำหรับซื้อ

เรือเก่ามือสองเพื่อทดแทนเรือเก่าที่ได้ขายไป	 บริษัทฯ	 ยังได้รับเงินทุนสำหรับสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ล่าสุด	4	 ฉบับ		

ในประเทศจีนที่บริษัทฯ	ได้ซื้อต่อมา	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงไม่มีความเสี่ยงในการระดมทุนอย่างมีนัยสำคัญใดๆ	

ผลกระทบของวกิฤตการเงนิโลก 

	 ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นและเป็นผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการเงินโลกต่ออุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า		

รวมทัง้บรษิทัฯ	มสีาระสำคญัสรปุไดด้งัตอ่ไปนี	้

	 »	 ความเสีย่งจากการไมม่อีปุสงค ์:	วกิฤตการเงนิไดน้ำไปสูก่ารปดิกจิการหรอืการลดขนาดของภาคธรุกจิทัว่โลก	
ประกอบกับการลดช่องทางของการเงินในระบบการค้า	(Trade	Finance)	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าทั่วโลกรวมทั้ง

ทำใหไ้มม่อีปุสงคต์อ่การบรกิารขนสง่	 ทำใหอ้ตัราคา่ระวางเรอืลม่สลายลงในป	ี2551	 และตน้ป	ี2552	 แมว้า่อปุสงค์

ได้มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของป	ี2552	 และในช่วงป	ี2553	 บริษัทฯ	 ได้ดำเนินแผนงานด้วย		

การทำสญัญา	Long	Term	Charters	ในอตัราคา่ระวางทีส่งูและสมเหตผุลซึง่ชว่ยพยงุรายไดข้องบรษิทัฯ	จากผลกระทบ

ของการลดลงและรุนแรงของอัตราค่าระวาง	 อย่างไรก็ตาม	 สืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปและภาวะเศรษฐกิจ

ตกตำ่ของสหรฐัอเมรกิา	 ทำใหม้คีวามไมแ่นน่อนวา่อปุสงคจ์ะสามารถปรบัตวัสงูขึน้ทนักบัการเพิม่ขึน้ของอปุทานของ

เรอืสัง่ตอ่ใหมห่รอืไม	่ รวมทัง้การลดลงของตลาดเกดิใหม	่ ซึง่ปจัจยันีส้ง่ผลใหต้ลาดมกีารปรบัตวัลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง	

ทำใหร้ายไดข้องบรษิทัฯ	กจ็ะไดร้บัผลกระทบอยา่งมนียัสำคญั	ทัง้นี	้เนือ่งจากบรษิทัฯ	อาจถกูกดดนัใหต้อ้งปลอ่ยเรอื

ลำทีย่งัไมไ่ดท้ำ	Long	Term	Charter	หรอืเรอืลำทีส่ญัญาใหบ้รกิารไดส้ิน้สดุลงดว้ยอตัรา	Charter	ทีต่ำ่มาก	และ/หรอื

อาจถูกกดดันให้ต้องปลดระวางเรือเก่าที่มีอายุไม่มากนัก	 เนื่องจากไม่มีอุปสงค์ในเรือดังกล่าว	 หรือเนื่องจากไม่

สามารถปลอ่ยใหบ้รกิาร	Charter	เรอืเหลา่นีใ้นอตัรา	ณ	จดุคุม้ทนุ		

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 »	 ปจัจยัเสีย่งจากคูส่ญัญา :	ในกรณขีองวกิฤตการเงนิโลก	หรอืผลกระทบสูป่ระเทศอืน่ๆหลงัจากสหรฐัอเมรกิา

และยโุรป	บรษิทัหลายแหง่ซึง่ใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้	 รวมถงึลกูคา้ของบรษิทัฯ	หรอื	 “Charterers”	ซึง่บรษิทัฯ	 ไดท้ำ

สญัญาปลอ่ยเรอืใหบ้รกิาร	Longer	Term	Period	Charters	 ในอตัราทีส่งูอาจตอ้งปดิกจิการลงหรอืลม้ละลาย	 หรอื

ประสบกับปัญหาทางการเงินในอนาคต	 ทำให้ไม่สามารถชำระค่า	Charter	 เรือให้กับบริษัทฯ	 หรือยกเลิกสัญญา	

Charter	กอ่นถงึกำหนด	อยา่งไรกต็าม	ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึความเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญา

ไม่ปฏิบัติตามสัญญา	Period	Charters	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 ได้ทำการวิเคราะห์ลูกค้า	(Charterers)	 ที่จะทำสัญญาให้

บรกิาร	Longer	Period	Charter	โดยจะเลอืกลกูคา้ชัน้ดแีละมเีครดติสงูทีส่ดุเทา่นัน้	

	 »	 ปัจจัยเสี่ยงจากภาวะสินเชื่อตึงตัว (Credit Crunch) :	วิกฤตการเงินได้นำไปสู่ภาวะสินเชื่อตึงตัว	
ความเสีย่งนีเ้ปน็สิง่ตรงขา้มกบันโยบายซึง่เปน็ทีย่อมรบัโดยธนาคารทัว่โลก	 ทีส่นบัสนนุหรอืคงไวซ้ึง่การตัง้ทนุสำรอง	

ซึ่งยังคงทำได้ยากต่อการระดมทุนใหม่จากธนาคารระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารสัญชาติยุโรปซึ่ง		

เป็นผูป้ลอ่ยเงนิกูใ้หแ้กอ่ตุสาหกรรมการเดนิเรอื	 ซึง่หากสถานการณน์ีย้งัคงอยูต่อ่ไปในระยะหนึง่	 บรษิทัฯ	 อาจจะไม่

สามารถหาสนิเชือ่ใหมห่รอืตอ่อายสุญัญาขอสนิเชือ่ปจัจบุนัทีบ่รษิทัฯ	 มอียู	่ ซึง่เปน็สิง่จำเปน็เพือ่ระดมทนุในการซือ้เรอื

เขา้มาเสรมิหรอืขยายกำลงักองเรอืของบรษิทัฯ	บรษิทัฯ	มวีงเงนิสนิเชือ่เพือ่ใชใ้นการสัง่ตอ่เรอืใหม	่และไดต้อ่สญัญา

วงเงนิสนิเชือ่	(การขยายระยะเวลาการเบกิถอนเงนิกู)้	ทีม่อียูใ่นปจัจบุนั	เพือ่ใชใ้นการซือ้เรอืมอืสอง	
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หมายเหตุ :	 *	 น.ส.	นิชิต้า	ซาห์	ผู้ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ	และเป็นกรรมการ	และผู้ถือหุ้นใน	บริษัท	โกลเบ็กซ์	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด		
บริษัท	เกรนเทรด	จำกัด	และบริษัท	ยูนิสเตรทซ์	จำกัด

	 	 **	นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม	เป็นพี่ชายของ	นายมูนีร	มอยนูดดิน	ฮาชิม	

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ปี 2553

 ลำดับ ช่ือ ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 ที่  31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

   จำนวนหุ้น  ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ

	 	 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 จำนวนหุ้นท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของ น.ส. นิชิต้า ชาห์ 447,479,606  43.04%  447,479,606  43.04%

	 	 นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม			 87,610,850		 8.43%	 	87,590,850		 8.43%		 	

	 	 (รวมหุ้นจำนวน	20,000	หุ้น	ถือโดยบริษัทหลักทรัพย์)	 	

	 	 นายมูนีร	มอยนูดดิน	ฮาชิม		 94,567,850		 9.10%	 	87,871,850		 8.45%

	 	 (รวมหุ้นจำนวน	1,728,000	หุ้น	ถือโดยบริษัทหลักทรัพย์)	 	

	 	 นางอิสรัท	ฮาชิม		 	-				 -	 	6,696,000		 0.64%

	 	 (คู่สมรส	นายมูนีร	มอยนูดดิน	ฮาชิม)	

	 2 ** รวม จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยตระกูล ฮาชิม  182,178,700  17.53%  182,158,700  17.52%

	 3	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำกัด	 	61,974,538		 5.96%	 	55,201,788		 5.31%

	 4	 กลุ่ม	“STATE	STREET	BANK”	 	35,007,512		 3.37%	 	8,827,112		 0.85%

	 5	 กลุ่ม	“BNP	PARIBAS”	 	29,886,300		 2.88%	 	5,185,400		 0.50%

	 6	 GEDRA	ENTERPRISES	INC	 	11,634,294		 1.12%	 	11,634,294		 1.12%

	 7	 กลุ่ม	“HSBC	”	 	10,550,000		 1.01%	 	12,518,300		 1.20%

	 8	 กลุ่ม	“CHASE	NOMINEES	LIMITED”	 	10,389,800		 1.00%	 	11,722,304		 1.13%

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

	 10	 กลุ่ม	“GOVERNMENT	OF	SINGAPORE	INVESTMENT	 9,154,200		 0.88%	 	12,486,000		 1.20%	

	 	 CORPORATION”	

	 11	 ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	

	 	 (นอกจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก	ข้างต้น)	 	231,646,650		 22.28%	 	282,688,096		 27.20%

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

    ผู้ถือหุ้น : 6,330 ราย  ผู้ถือหุ้น : 6,833 ราย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 	 	 	 	

	 “บริษัทฯ	 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2547	 จัดขึ้นเมื่อวันที่	

30	 เมษายน	2547	 ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ	25	 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	

ทั้งนี้	 เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญ

ประจำปีผู้ถือหุ้น	 โดยในส่วนของเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้	 แล้วให้รายงาน		

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”	

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

90



โครงสร้างการจัดการ
บริษัทฯ	มีคณะกรรมการรวม	5	ชุด	คือ	

	 1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ		

	 2.	 คณะกรรมการบริหาร	

	 3.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	

	 4.	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

	 5.	 คณะกรรมการสรรหา	

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  

	 บริษัทฯ	 กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง	 โดยที่ผู้ถือหุ้น

แต่ละคน	 ต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด	 เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียง

สูงสุดตามลำดับลงมา	เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี	หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	

และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน	 ทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี	 หรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด	

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ  

	 	 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯมีจำนวน	12	คน	ประกอบด้วย	

	 	 »	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	คน	โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน	5	คน	

	 	 »	 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน	3	คน	

	 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	ประกอบด้วย	

	 *	 กรรมการใหม่ซี่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	 ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	1/2554	 เมื่อวันที่	14	 มีนาคม	2554	

แทนกรรมการบรษิทัฯ	จำนวน	4	ทา่น	ไดแ้ก	่พลเรอืเอก	ดร.	อำนาจ	จนัทนมฎัฐะ	พลตำรวจโท	เกยีรตศิกัดิ	์ประภาวตั	นายชรีะ	ภาณพุงศ	์

และนายปีเตอร์	 เฟ็ดเดอร์เซ่น	 ซึ่งลาออกเมื่อวันที่	14	 มีนาคม	2554	 เนื่องจากหลักเกณฑ์การจำกัดอายุของกรรมการบริษัทฯ	 ตามที่

กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ในปี	2554		

	 ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท

	 1.		นายธีระ	วิภูชนิน	 ประธานกรรมการบริษัท	 18	มีนาคม	2552

	 	 	 กรรมการอิสระ

	 2.	 นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 กรรมการผู้จัดการ	 18	มีนาคม	2552

	 3.	 นายมูนีร	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 กรรมการ	 14	มีนาคม	2554

	 4.	 นายคูชรู	คาลี	วาเดีย		 กรรมการ	 14	มีนาคม	2554

	 5.	 นายไจปาล	มันสุขานี	 กรรมการ	 14	มีนาคม	2554

	 6.	 นายสุพัฒน์	ศิวะศรีอำไพ	 กรรมการอิสระ	 14	มีนาคม	2554

	 7.	 นางสาวนิชิต้า	ชาห์	 กรรมการ	 17	มีนาคม	2553

	 8.		นายกิริต	ชาห์	 กรรมการ	 18	มีนาคม	2552

	 9.	 นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา	*	 กรรมการอิสระ	 14	มีนาคม	2554

	 10.	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ภวิดา	ปานะนนท์	*		 กรรมการอิสระ	 14	มีนาคม	2554

	 11.		นายกำธร	ศิลาอ่อน	*	 กรรมการอิสระ	 14	มีนาคม	2554

	 12.		นายอิษฎ์ชาญ	ชาห์	*	 กรรมการ	 14	มีนาคม	2554
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 อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปไว้ดังนี้ 

	 	 1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายของบริษัทฯ	 โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ

ภายในขอบเขตของกฎหมาย	วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ	และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งมีอำนาจกระทำ

การใดๆ	 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ	 หรือที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	 พ.ศ.	2535	 รวมถึงมี

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 กรรมการบริษัทฯ	 แต่ละท่านมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 ด้วย

ความเป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น	

	 	 2.	 กรรมการ	 มีหน้าที่กระทำการใดๆ	 ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	 ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ	 เพื่อรักษาผล

ประโยชน์ของบริษัทฯ	

	 	 3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน

บริษัทฯ	ซึ่งปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ	ได้แก่	

	 	 	 1)	 นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม	

	 	 	 2)	 นายมูนีร	มอยนูดดิน	ฮาชิม	

	 	 	 3)	 นายคูชรู	คาลี	วาเดีย	

	 	 	 โดยกรรมการบริษัทฯ	สองในสามท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ		

	 	 4.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีอำนาจที่จะขาย	 หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ	 ของบริษัทฯ	 หรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ใดๆ	 ของบริษัทฯ	 มากกว่าสามปีขึ้นไป	 หรือให้	 หรือประนีประนอมยอมความ	 หรือยื่นฟ้องต่อศาล	 หรือยื่น

ข้อพิพาทใดๆ	ให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา	

	 	 5.	 ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับภารกิจ	วิสัยทัศน์	คุณค่าที่บริษัทฯ	มุ่งหวังและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	

	 	 6.	 พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ	 เลือกสรรและอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับ

ทิศทางธุรกิจและนโยบายของบริษัทฯ	 รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจและเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝ่าย

จัดการ	

	 	 7.	 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	และความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์	และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง	

	 	 8.	 ดูแลกำกับให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	

	 	 9.	 ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ	 ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก	 ให้ทำหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิผล	

	 	 10.	อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี	 และดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป	

	 	 11.	ดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องต่างๆ	กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	และสาธารณชน	

	 	 12.	กำหนดนโยบาย	 และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม	 และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือ

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง	

	 	 13.	กำหนดนโยบาย	 และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 และดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเพื่อ

เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	

	 	 14.	กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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 2. คณะกรรมการบริหาร 

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน เพื่อเป็นกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง

	 1.	 นายคาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 กรรมการผู้จัดการ	
	 2.	 นายมูนีร	มอยนูดดิน	ฮาชิม	 กรรมการบริหาร	-	การพาณิชย์	
	 3.	 นายคูชรู	คาลี	วาเดีย		 กรรมการบริหาร	-	การเงิน

	 อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร สรุปไว้ดังนี้ 

	 	 1.	 คณะกรรมการบรหิารมหีนา้ทีบ่รหิารกจิการของบรษิทัฯ	ภายใตม้ตแิละระเบยีบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบรษิทัฯ		

	 	 2.	 คณะกรรมการบรหิารมอีำนาจทำความตกลงหรอืทำสญัญาผกูพนับรษิทัฯ	 โดยขอ้ตกลงหรอืสญัญานัน้จะตอ้งอยู่

ในขอบเขต	อำนาจหนา้ทีท่ีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดใ้หไ้วแ้ละจะตอ้งใหม้กีรรมการบรหิารสองคนลงนามและประทบัตราสำคญั

ของบรษิทัฯ		

	 	 3.	 คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกระทำการใดๆ	 ในนามและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยในการ

ดำเนนิธรุกจิ	

	 	 4.	 คณะกรรมการบรหิารมหีนา้ทีร่ายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ	 เพือ่รบัทราบและหารอืถงึกจิการทีค่ณะกรรมการ

บรหิารไดด้ำเนนิการลงไป	อยา่งไรกด็	ีสำหรบัประเดน็ทีเ่กีย่วกบันโยบายของบรษิทัฯ	หรอืเรือ่งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบอยา่ง

มนียัตอ่ธรุกจิของบรษิทัฯ	 หรอืเรือ่งทีก่ฎหมายกำหนดใหต้อ้งกระทำโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	 หรอืเรือ่งซึง่ตามขอ้บงัคบัของ	

บรษิทัฯ	 กำหนดใหต้อ้งไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการ	 ทัง้นีร้วมถงึเรือ่งทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรเสนอเพือ่ขออนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นรายเรื่อง	 หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 กำหนดให้เสนอเพื่อขออนุมัติจาก			

คณะกรรมการบรษิทัฯ	กอ่น	

	 	 5.	 จัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ	 และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่พจิารณาอนมุตั	ิ

	 	 6.	 พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ	 ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจ	 และนำเสนอต่อ		

คณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่พจิารณาอนมุตั	ิ

	 	 7.	 พิจารณาแต่งตั้ง	 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายลงมาถึงผู้จัดการ

ระดบักลาง	

	 	 8.	 ตดิตามและรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ	 เกีย่วกบัผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	 และความกา้วหนา้ในการ

ดำเนนิการเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิทัฯ		

	 	 9.	 ตดิตอ่สือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รตามความจำเปน็ในแตล่ะครัง้	ตามอำนาจทีไ่ดร้บัมอบหมาย	

	 	 10.	จัดทำและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือ

กระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการความเสีย่ง	

	 	 11.	จัดทำและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามที	่	

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดก้ำหนดไว	้

 3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อมีวัตถุประสงค์เป็นกลไกในการช่วย		

คณะกรรมการบรษิทัฯ	อยา่งเปน็อสิระ	ตามกฎระเบยีบและคำแนะนำตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่	ี ในการใหค้วามเหน็ตอ่		

รายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	 เชื่อถือได้และโปร่งใส	 สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	

ตลอดจนทำหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในขององค์กร	 ทั้งนี้

เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ	 รวมถึงการ

ตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้น	
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	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครั้งแรก	 เมื่อวันที่	24	 สิงหาคม	2541	 มีวาระการดำรง

ตำแหน่งท่านละ	2	ปี	ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน	3	ท่าน	ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้	

	 *	 ในปี	2554	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบใหม่	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	2/2554	 เมื่อวันที่		

14	มีนาคม	2554	ดังนี้	

	 	 1.		 นาย	สุพัฒน์	ศิวะศรีอำไพ	กรรมการตรวจสอบเดิม	ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 2.		 นายกำธร	ศิลาอ่อน	 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	 แทน	 พลตำรวจโท	 เกียรติศักดิ์	 ประภาวัต	 ซึ่งลาออก

เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2554	ก่อนครบวาระ	(24	สิงหาคม	2555)	 เนื่องจากหลักเกณฑ์การจำกัดอายุของกรรมการบริษัทฯ	ตามที่

กำหนดไว้	ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ		

	 	 3.		 รองศาสตราจารย	์ดร.	ภวดิา	ปานะนนท	์ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่กรรมการตรวจสอบ	แทน	นายธรีะ	วภิชูนนิ	ซึง่ไดร้บัการ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท	 โดยปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 ที่ว่าประธาน		

คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย	

	 **	 กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน	 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ	 “ประวัติคณะกรรมการ

บริษัท”	ในรายงานประจำปีนี้	

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

	 	 1.	 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีการจัดทำอย่างถูกต้องและมีการ	

เปิดเผยข้อมูล	อย่างเพียงพอและครบถ้วน	

	 	 2.	 สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ	 และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา	 แต่งตั้ง		

ปรับเลื่อนตำแหน่ง	โยกย้าย	หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	

	 	 3.	 สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	และเสนอแนะการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ	

	 	 4.	 สอบทานและทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของ

สากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 	 5.	 สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ		

	 	 6.	 พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเปน็อสิระเพือ่ทำหนา้ทีเ่ปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	 และเสนอ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ	 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

	 	 7.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และ

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล	และเพื่อผลประโยชน์ทั้งหมดของบริษัทฯ	

และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยอย่างถูกต้องและครบถ้วน	

	 	 8.	 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และ

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ		

	 	 9.	 ปฏิบัติงานอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	

	 ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ ระยะเวลาในการ
    ดำรงตำแหน่ง

	 1.	 นายสุพัฒน์	ศิวะศรีอำไพ	*,	**	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 กรรมการอิสระ	 2	ปี	

	 2.	 นายกำธร	ศิลาอ่อน	*,	**	 กรรมการตรวจสอบ	 กรรมการอิสระ	 2	ปี	

	 3.	 รองศาสตราจาย์	ดร.	ภวิดา	ปานะนนท์	*,	**	 กรรมการตรวจสอบ	 กรรมการอิสระ	 2	ปี

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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 4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

	 	 คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนไดร้บัการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	 เพือ่เปน็กลไกในการชว่ยคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	อย่างเป็นอิสระ	ในการนำเสนอหลักเกณฑ์และการกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูง	 และนำเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาข้อเสนอและรับรองทั้งหมด	 รับรองเป็นบางส่วน	

หรือไม่รับข้อเสนอแนะทั้งหมด	 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 ภายใต้คำแนะนำเกี่ยวกับค่า

ตอบแทนที่	 	 จัดทำโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	 ไม่มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทน

ของกรรมการแต่จะนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนดังกล่าวเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ	

	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 เมื่อวันที่	15	 พฤศจิกายน	2550				

มีวาระการดำรงตำแหน่งท่านละ	2	ปี	ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย	กรรมการจำนวน	3	ท่าน	ซึ่งมี

รายชื่อดังต่อไปนี้	

	 ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ ระยะเวลาในการ
    ดำรงตำแหน่ง

	 1.	นายกำธร	ศิลาอ่อน	*	 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 กรรมการอิสระ	 2	ปี	 	

	 2.	 รองศาสตราจารย	์ดร.	ภวดิา	ปานะนนท	์*	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 กรรมการอิสระ	 2	ปี	

	 3.	นายกิริต	ชาห์	**	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 กรรมการ	 2	ปี

	 *		 ในปี	2554	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใหม่	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	2/2554	 เมื่อ

วันที่	14	มีนาคม	2554	ดังนี้	

	 	 1.		นายกำธร	ศิลาอ่อน	 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 แทน	นายธีระ	วิภูชนิน	 ซึ่งได้รับ

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท	 โดยปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 ที่ว่าประธาน

คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย	

	 	 2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ภวิดา	ปานะนนท์	ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	แทน	นายชีระ	ภาณุพงศ์	

ซึ่งลาออกเมื่อวันที่	14	 มีนาคม	2554	 ก่อนครบวาระ	(15	 พฤศจิกายน	2555)	 เนื่องจากหลักเกณฑ์การจำกัดอายุของกรรมการ		

บริษัทฯ	ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ	

	 **		นายกิริต	 ชาห์	 ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	 โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	5/2554	 เมื่อ	

วันที่	3	พฤศจิกายน	2554		

	 	 สำหรับปี	2554	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ		

บริษัทฯ	 ด้วยความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 และเป็นอิสระ	 โดยมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 จำนวนทั้งสิ้น		

1	ครั้ง	ซึ่งมีกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม	

 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ความรับผิดชอบ	ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้	

	 	 1.	 กำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 	 2.	 นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	เสนอแนะและแสดง

ความเห็น	เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 	 3.	 ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบริษัทต่างๆในประเทศไทยและต่างประเทศ	 เสนอต่อ		

คณะกรรมการบริษัทฯ		

	 	 4.	 ปฏิบัติงานอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ		
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 5. คณะกรรมการสรรหา 

	 	 คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ	

อย่างเป็นอิสระ	 ในการนำเสนอหลักเกณฑ์และการกำหนดแนวทางในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่	 การสรรหาและการ			

คัดเลือกผู้บริหารระดับสูง	และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาข้อเสนอและตัดสินใจในการรับรอง	หรือไม่รับ

ข้อเสนอแนะ	หรือแก้ไข	เพื่อนำเสนอและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น	(สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ)	

	 	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดอ้นมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา	เมือ่วนัที	่15	พฤศจกิายน	2550	มวีาระการดำรง

ตำแหน่งท่านละ	2	ปี	ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย	กรรมการจำนวน	3	ท่าน	ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้		

 ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ ระยะเวลาในการ
    ดำรงตำแหน่ง

	 1.		นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา*	 ประธานคณะกรรมการสรรหา	 กรรมการอิสระ	 2	ปี	

	 2.		นายสุพัฒน์	ศิวะศรีอำไพ**	 กรรมการสรรหา	 กรรมการอิสระ	 2	ป	ี

	 3.		นายกำธร	ศิลาอ่อน*	 กรรมการสรรหา	 กรรมการอิสระ	 2	ปี

	 		 *		 ในปี	2554	ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาใหม่	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	2/2554	เมื่อวันที่	14	มีนาคม	

2554	ดังนี้	

	 	 1.		 นายชยัภทัร	ศรวีสิารวาจา	ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประธานคณะกรรมการสรรหา	แทน	นายธรีะ	วภิชูนนิ	ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้

ใหด้ำรงตำแหนง่ประธานคณะกรรมการบรษิทั	โดยปฏบิตัติามหลกัการเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการทีด่	ีทีว่า่ประธานคณะกรรมการ

บริษัทไม่ควรดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย	

	 	 2.		 นายกำธร	ศิลาอ่อน	 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา	 แทน	 นายปีเต้อร์	 เฟ็ดเดอร์เซ่น	 ซึ่งลาออกเมื่อวันที่	14	

มีนาคม	2554	ก่อนครบวาระ	(15	พฤศจิกายน	2555)	 เนื่องจากหลักเกณฑ์การจำกัดอายุของกรรมการบริษัทฯ	ตามที่กำหนดไว้

ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ	

	 **		นายสพุฒัน	์ศวิะศรอีำไพ	ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ดำรงตำแหนง่อกีวาระหนึง่	 โดยมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ครัง้ที	่5/2554	

เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	2554	

	 	 สำหรับปี	2554	 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ด้วยความ

ระมัดระวัง	 รอบคอบ	 และเป็นอิสระ	 โดยมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา	 จำนวนทั้งสิ้น	2	 ครั้ง	 ซึ่งมีกรรมการทุกท่าน			

เข้าร่วมประชุม		

  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

	 	 คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ความรับผิดชอบ	ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้	

	 	 1.	 กำหนดแนวทางในการคัดเลือก	เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ		

	 	 2.	 ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ	และจัดทำแผนสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	

	 	 3.	 นำเสนอรายชื่อผู้สมัครที่เข้าเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ		

	 	 4.	 ให้การช่วยเหลือ/แนะนำในการดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของกรรมการ	 ตามความต้องการของ			

คณะกรรมการบริษัทฯ		

	 	 5.	 จัดทำรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มและข้อปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	เพื่อนำ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา	

	 	 6.	 ปฏิบัติงานอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ		

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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 6. เลขานุการบริษัทฯ  

	 	 สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ	คือ	คุณสมปรารถนา	 เทพนภาเพลิน	 โดยมี

บทบาทหนา้ทีต่ามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์เพือ่รบัผดิชอบในการดแูลและใหค้ำแนะนำแกค่ณะกรรมการ

และผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่ต้องปฏิบัติ	 และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 และรับผิดชอบจัดประชุม			

คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว	 และการรักษาเอกสาร

ข้อมูลของบริษัทฯ	
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายธีระ วิภูชนิน	 	

ตำแหน่ง	 ประธานคณะกรรมการบริษัท	/	กรรมการอิสระ	

อายุ		 62	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	-	มีนาคม	2554	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	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.	ประธานคณะกรรมการบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ		

	 	 	 	 กรรมการสรรหา	และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท	สหอุตสาหกรรม		

	 	 	 	 น้ำมันปาล์ม	จำกัด	(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	 	 	 	 ไม่มี	

»		 บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ		 	 	 	 	 ไม่มี	

»		 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	 ไม่มี	

»		 กิจการ/องค์กรอื่น	 	 	 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554	 	 	 	 	 ไม่มี		

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554	 	 	 	 ไม่มี

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ  

ตำแหน่ง	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ*	/	กรรมการอิสระ	/	กรรมการสรรหา	

อายุ		 65	ปี

ประวัติการศึกษา	 อัสสัมชัญพาณิชย์	

ประวัติการอบรม	 ทำงานและเรียนจากประสบการณ์ในการร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีทั้งชาวญี่ปุ่น	อเมริกัน	และอินเดียน	

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

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
»		 มีนาคม	2554	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

»		 2541	-	2554	 กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

ประสบการณ์อื่นๆ 
»		 2532	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

»  2550	-	2554	 ประธานหอการค้าอินเดีย-ไทย	(2	สมัย)

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	 	 	 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554	 	 800,000	หุ้น	(ร้อยละ	0.08	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)	
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554	 (2,500,000)	หุ้น	
*	หมายเหตุ	:	กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้	และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน	

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

ตำแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ	/	กรรมการบริหาร	

อายุ		 58	ปี

ประวัติการศึกษา	 ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการเงิน	มหาวิทยาลัยบอมเบย์	

ประวัติการอบรม 
»	 2548	 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร		
	 	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	[Directors	Certification	Program	(DCP)]	Class	57/2005

ประสบการณ์ 
»	 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)	 	
	 	 60	บริษัท		:	 กรรมการในบริษัทย่อย	60	บริษัท		
	 (บริษัทย่อยที่	1	-	60	ในหน้า	7	-	8	ของรายงานประจำปีฉบับนี้)	

»		 กิจการ/องค์กรอื่น	 3	แห่ง	 :		1.	 รองประธานคณะกรรมการ	The	Swedish	Club,	ประเทศสวีเดน	
	 	 	 	 2.		Regional	Committee	Member,	American	Bureau	of	Shipping		
	 	 	 	 3.		Austral-Asia	Regional	Committee	Member,	Bureau	Veritas		

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554	 	 	 87,610,850	หุ้น	(ร้อยละ	8.43	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)	
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554	 	 20,000	หุ้น	
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นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม

ตำแหน่ง	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	

อายุ		 56	ปี

ประวัติการศึกษา	 ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการตลาด	มหาวิทยาลัยบอมเบย์	

ประวัติการอบรม 
»  2548	 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร		

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

ประสบการณ์ 
»  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)	 	

	 	 59	บริษัท		:	 กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ	

			 (บริษัทย่อยที่	1	-	59	ในหน้า	7	-	8	ของรายงานประจำปีฉบับนี้)	

»		 กิจการ/องค์กรอื่น	 1	แห่ง		 :		กรรมการ	UK	Defence	Club,	ประเทศอังกฤษ	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554	 	 	 94,567,850	หุ้น	(ร้อยละ	9.10	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554		 	 6,696,000	หุ้น

นายคูชรู คาลี วาเดีย  

ตำแหน่ง	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	

อายุ		 48	ปี

ประวัติการศึกษา	 ปริญญาตรี	-	สถิติ,	คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยบอมเบย์	

	 	 ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย	

ประวัติการอบรม 
»	 2548	 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบัน	

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

ประสบการณ์ 
»	 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)

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 
»		 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 1	บริษัท		 :		กรรมการ	บริษัท	คริสเตียนีและนีลเส็น	(ไทย)	จำกัด	(มหาชน)	

»		 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	216	ของรายงานประจำปีฉบับนี้	

»		 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)			 	

	 	 60	บริษัท		:	 กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ	

			 (บริษัทย่อยที่	1	-	60	ในหน้า	7	-	8	ของรายงานประจำปีฉบับนี้)	

»		 กิจการ/องค์กรอื่น	 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554	 	 	 745,100	หุ้น	(ร้อยละ	0.07	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554	 	 ไม่มี

นายไจปาล มันสุขานี  

ตำแหน่ง	 กรรมการ	

อายุ		 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

ประสบการณ์ 
»  2536	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

»  2531	-	2544	 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จำกัด	

»  2528	-	2530	 รองผู้ควบคุมวิศวกร	บริษัท	สกินเดีย	สตีม	นาวิเกชั่น	จำกัด	

»  2524	-	2527	 ผู้ช่วยผู้ควบคุมวิศวกร	บริษัท	สกินเดีย	สตีม	นาวิเกชั่น	จำกัด	

»  2520	-	2524	 หัวหน้าวิศวกรประจำเรือ	บริษัท	สกินเดีย	สตีม	นาวิเกชั่น	จำกัด	

»  2514	-	2519	 วิศวกรประจำเรือ	บริษัท	สกินเดีย	สตีม	นาวิเกชั่น	จำกัด

อาชีพหลัก	 กรรมการ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)

	 	 กรรมการ	บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จำกัด	(บริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 
»		 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 	 	 ไม่มี	

»		 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	50	ในหน้า	7	-	8	ของรายงานประจำปีฉบับนี้)	

»		 กิจการ/องค์กรอื่น				 4	แห่ง		 :		1.		สมาชิก,	Regional	Committee,	Nippon	Kaiji	Kyokai.	

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

		 	 	 	 3.		สมาชิก,	Regional	Committee	LLoyds	Register	of	Shipping.	

	 	 	 	 4.		สมาชิก,	Regional	Technical	Committee,	Bureau	Veritas.	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554	 	 	 260,000	หุ้น	(ร้อยละ	0.03	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554	 	 60,000	หุ้น
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นางสาวนิชิต้า ชาห์  

ตำแหน่ง	 กรรมการ	

อายุ		 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

ประสบการณ์ 

»  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	*	(ให้บริการบำรุงรักษาระบบ	

	 	 	 	 	 เครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานหลักและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ	และ	

	 	 	 	 	 บริษัทย่อย)	

	 	 	 	 7.		 กรรมการ	บริษัท	แมสโทร	คอนโทรลส์	จำกัด	*	(ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครื่อง	

	 	 	 	 	 ปรบัอากาศสำหรบัสำนกังานหลกัและหอ้งพกัพนกังาน	ของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย)	

	 *	หมายเหตุ	:	อ้างอิง	“รายการที่เกี่ยวโยงกัน”	ในหน้า	215	-	216	ของรายงานประจำปีฉบับนี้	

»		 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)			 	

	 	 37	บริษัท	 	:		กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ	

	 (บริษัทย่อยที่	1-	37	ในหน้า	7	ของรายงานประจำปีฉบับนี้)	

»		 กิจการ/องค์กรอื่น	 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554	 	 	 98,586,000	หุ้น	(ร้อยละ	9.48	ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554	 	 ไม่มี

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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นายกิริต ชาห์  

ตำแหน่ง	 กรรมการ	/	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

อายุ		 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

ประสบการณ์ 

»		 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	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		 1	บริษัท		 :	 กรรมการ	และรองประธานคณะกรรมการ	บรษิทั	ครสิเตยีนแีละนลีเสน็	(ไทย)		

	 	 	 	 จำกดั	(มหาชน)	

»		 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	*	(ให้บริการด้านบริหารจัดการ	

	 	 	 	 	 ให้เช่าสำนักงานและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย)	

	 	 	 	 6.	 กรรมการ	บริษัท	แมสโทร	คอนโทรลส์	จำกัด*	(ให้บริการบำรุงรักษาระบบ	

	 	 	 	 	 เครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานหลักและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ		

	 	 	 	 	 และบริษัทย่อย)	

	 *	หมายเหตุ	:	อ้างอิง	“รายการที่เกี่ยวโยงกัน”	ในหน้า	215	-	216	ของรายงานประจำปีฉบับนี้	

»		 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)					 	

	 	 2	บริษัท		 :		1.		กรรมการ	บริษัท	เซาท์เทอร์น	แอลพีจี	ลิมิเตด	ประเทศอินเดีย					

	 	 	 	 2.		กรรมการ	บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	ซีพอร์ทส์(ฮาลเดีย)	ไพรเวท	ลิมิเตด	

	 (บริษัทย่อยที่	60	และบริษัทร่วมที่	61	ในหน้า	8	ของรายงานประจำปีฉบับนี้)	

»		 กิจการ/องค์กรอื่น	 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554	 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554	 	 ไม่มี
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นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา  

ตำแหน่ง		 ประธานคณะกรรมการสรรหา	/	กรรมการอิสระ		
อายุ		 52	ปี

ประวัติการศึกษา			
» 2527		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การเงิน)	Illinois	Benedictine	College		

» 2524		 วิทยาศาสตร์บัณฑิต	(Metallurgy)	Lehigh	University		

ประวัติการอบรม 
» 2546		 ได้รับประกาศนียบัตร,	หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(DCP)		
	 	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		

» 2548		 ได้รับประกาศนียบัตร,	หลักสูตรบทบาทของประธานกรรมการ	2000		
	 	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
» 2546	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	บรุ๊คเคอร์	กรุ๊ป	จำกัด	(มหาชน)		

» 2553	-	พฤศจิกายน	2554	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ธนารักษ์	พัฒนาสินทรัพย์	จำกัด		

» 2544	-	2550		 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)		

ประสบการณ์อื่นๆ 
» มีนาคม	2554	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)		

» 2552	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์	เคที	ซีมิโก้	จำกัด		

» 2550	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ	บริษัทหลักทรัพย์	ซีมิโก้	จำกัด	(มหาชน)			

» ปัจจุบัน		 กรรมการและเลขาธิการ	มูลนิธิศรีวิสารวาจา		

» ปัจจุบัน		 กรรมการ	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน		

» 2547	-	2552		 กรรมการอิสระ	บริษัท	จี	สตีล	จำกัด	(มหาชน)		

» 2546	-	2551		 ประธานกรรมการ	โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่	แห่งประเทศไทย			

» 2546	-	2550		 ประธานกรรมการ	บริษัท	เอ็คโค่	คอมมิวนิเคชั่นส์	จำกัด		

» 2542	-	2550		 หุ้นส่วนผู้จัดการ	บริษัท	แคปแม็กซ์	จำกัด		

» 2542	-	2546		 กรรมการอิสระ	บริษัท	แปซิฟิค	แอ็สเซ้ท	จำกัด	(มหาชน)		

» 2542	-	2543		 ที่ปรึกษาประธาน	องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย		

» 2542		 กรรมการและกรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงไทยจำกัด	(มหาชน)			

» 2538	-	2542		 กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวาณิชธนกิจ	ซาโลมอน	สมิทธิ์	บาร์นี		

» 2538	-	2542		 กรรมการ	บริษัท	ฟีนิกซ์	พัลป์	แอนด์	เปเปอร์	จำกัด		

» 2536	-	2538		 รักษาการ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พรีเมียร์	ไฟแนนซ์	แอนด์	ซีเคียวริตี้ส์		

» 2534	-	2538		 กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวาณิชธนกิจ	สวิส	แบงค์	/	เอสบีซี	วอร์เบิร์ก		

» 2532	-	2534		 ผู้จัดการ,	Thailand	Private	Banking	ลอยด์ส์	แบงค์		

» 2531	-	2532		 ผู้จัดการ,	ฝ่ายวาณิชธนกิจ	ภัทรธนกิจ		

» 2528	-	2531		 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ	บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

อาชีพหลัก		 ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์	เคที	ซีมิโก้	จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น   
»		 บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์		 2	บรษิทั	 :		1.		ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูอ้ำนวยการ	บรษิทัหลกัทรพัย	์		
	 	 	 	 	 ซมีโิก	้จำกดั	(มหาชน)			
		 	 	 	 2.		กรรมการอสิระ	และกรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	บรุค๊เคอร	์กรุป๊	จำกดั	(มหาชน)	

»		 บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
	 	 1	บริษัท		 :		ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์		
	 	 	 	 เคที	ซีมิโก้	จำกัด	

»		 บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ		 	 	 ไม่มี	

»		 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)			 ไม่มี	

»		 กิจการ/องค์กรอื่น		 2	แห่ง		 	:	 1.	 กรรมการและเลขาธิการ		มูลนิธิศรีวิสารวาจา	
		 	 													 2.	 กรรมการ	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน		

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554				 	 	 ไม่มี		
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554				 	 ไม่มี

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

104



รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์

ตำแหน่ง		 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ*	/	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ		 44	ปี	

ประวัติการศึกษา				
»	 2544		 Doctor	of	Philosophy,	Department	of	Economics,	University	of	Reading,	สหราชอาณาจักร	

»	 2535		 Master	of	Business	Administration	(International	Business),	Diploma	in	Management	(Asian	Studies),		
	 	 McGill	University,	ประเทศแคนาดา	

»	 2532		 Bachelor	of	Accountancy	(Accounting),	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ประวัติการอบรม 
»	 2554	 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(DCP)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์อื่นๆ 
»	 มีนาคม	2554	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

»	 2553	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าสาขา	สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ	โลจิสติกส์และการขนส่ง	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี			
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			

»	 2549	-	ปัจจุบัน		 รองศาสตราจารย์	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

»	 2546	-	2549	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

»	 2535	-	2546	 อาจารย์ประจำ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาชีพหลัก		 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น   
»		 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ				 	 	 	 	 ไม่มี	

»	 บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ		ไม่มี	

»	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)			 ไม่มี	

»	 กิจการ/องค์กรอื่น				 	 	 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554		 	 	 	 	 ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554		 	 	 	 ไม่มี
*		หมายเหตุ	:	กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้	และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายกำธร ศิลาอ่อน  

ตำแหน่ง		 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	/	กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ*	/	กรรมการสรรหา		

อายุ		 41	ปี

ประวัติการศึกษา			
»	 2538	-	2540		 MIT	Sloan	School,	Massachusetts,	USA	Master	of	Business	Administration;		
	 	 Financial	Engineering	Track	GPA:	4.6/5.0	

»	 2531	-	2535		 Imperial	College	of	Science	Technology	and	Medicine,	London,	England	Master	of	Engineering;		
	 	 Chemical	Engineering;	Associate	of	the	City	and	Guilds	Institute	Upper	Second	Class	Honours	

ประวัติการอบรม 
»	 จบหลักสูตร	Executive	Development	Program	(EDP)	จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน	และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย		

»	 จบหลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์ 
»	 มีนาคม	2554	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหา	
	 	 บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)		

»	 2554	-	ปัจจุบัน		 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล	บมจ.	หลักทรัพย์	บัวหลวง		

»	 2547	-	2554		 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานวาณิชธนกิจ	บมจ.	หลักทรัพย์	บัวหลวง		

»	 2542	-	2547		 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส	Investment	Banking	บริษัทหลักทรัพย์	เอเซีย	พลัส	จำกัด	(มหาชน)			

»	 2540	-	2542		 Associate,	Global	Investment	Banking	Chase	Securities,	Inc.,	New	York,	USA	and	Singapore			

»	 2537	-	2538		 นักวิเคราะห์	Investment	Banking	Dept.	บริษัทหลักทรัพย์	ไทยพาณิชย์	จำกัด		

»	 2535	-	2537		 ผู้จัดการ	Money	Market	Dept.	บมจ	ทิสโก้		

อาชีพหลัก		 หัวหน้าสายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จำกัด	(มหาชน)	
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น   
»		 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		 1	บริษัท	 :	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล		
	 	 	 	 บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จำกัด	(มหาชน)	

»		 บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
	 และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ			 	 	 ไม่มี	

»		 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)			 ไม่มี	

»		 กิจการ/องค์กรอื่น		 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554		 	 	 ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 	 	 ไม่มี
*	หมายเหตุ	:	กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้	และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์  

ตำแหน่ง		 กรรมการ		

อายุ		 23	ปี

ประวัติการศึกษา			
»	 2553		 ปริญญาตรี	สาขาการจัดการธุรกิจ	(การเงิน	และกฏหมายธุรกิจ)		
	 	 University	of	Southern	California,	Los	Angeles,	CA,	สหรัฐอเมริกา	

»	 2549	 Rugby	School,	Rugby,	สหราชอาณาจักร	

ประวัติการอบรม 
»	 2554	 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(DCP)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

»	 2554	 Seatrade	Academy,	University	of	Cambridge,	สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์ 
»	 มีนาคม	2554	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)		

»	 2551	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	โกลเบ๊กซ์	คอร์ปเรชั่น	จำกัด		

»	 2551	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เกรนเทรด	จำกัด	

อาชีพหลัก	 กรรมการบริษัท	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น   
»	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		 	 	 ไม่มี	

»	 บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
	 และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ*			 5		บริษัท	 :	 1.	 กรรมการ	บริษัท	โกลเบ๊กซ์	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	
		 	 	 	 2.		กรรมการ	บริษัท	เกรนเทรด	จำกัด	
																				 	 	 3.		กรรมการ	บริษัท	ยูนิสเตรทช์	จำกัด*	(ให้เช่าสำนักงานหลักของบริษัทฯ)		
																				 	 	 4.		กรรมการ	บรษิทั	แอมบกิา้	ทวัร	์เอเยนซี	่จำกดั*	(ขายตัว๋เครือ่งบนิใหก้บับรษิทัฯ)			
																		 	 	 5.		กรรมการ	บริษัท	จีพี	แอร์	เซอร์วิส	จำกัด*	(ขายตั๋วเครื่องบินให้กับบริษัทฯ)	

	 *	หมายเหตุ	:	อ้างอิง	“รายการที่เกี่ยวโยงกัน”	ในหน้า	215	-	216	ของรายงานประจำปีฉบับนี	้	

»	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)			 ไม่มี	

»	 กิจการ/องค์กรอื่น		 	 	 ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554		 	 	 ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554		 	 ไม่มี

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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คณะผู้บริหาร
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

นายชีลาล โกปินาธาน   

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (การพาณิชย์) 

อายุ  54 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยบอมเบย์, ประเทศอินเดีย 

  ประกาศนียบัตรการเดินเรือ Norottam Morarjee Institute of Shipping, บอมเบย์, ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์  

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

» 2532 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายบริการเช่าเรือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ไม่ม ี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 700,000 หุ้น (ร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว) 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 (300,000) หุ้น

นายโคคา เวนคาตารามานา สุดาการ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (บริหารกองเรือ) 

อายุ  63 ปี

ประวัติการศึกษา Cadet, Directorate of Marine Engineering Training

ประสบการณ์  

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

» 2532 - 2541 ผู้จัดการกองเรือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น   ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 10,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว) 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไม่มี

นายนีลากันตัน วาสุเดวัน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (การจัดการด้านความเสี่ยงภัย) 

อายุ  50 ปี

ประวัติการศึกษา Post Graduate Diploma in International Trade, Institute of Foreign Trade, เมืองนิวเดลี, ประเทศอินเดีย 

  Master’s degree in Management Studies (M.M.S), มหาวิทยาลัยมุมไบ, เมืองมุมไบ, ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์  

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

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

» 2538 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

» 2528 - 2538 รองผู้จัดการ บริษัท Shipping Corporation of India Ltd.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 60,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว) 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไม่มี
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นายสตีเฟน โกลา  

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ) (ISM) 

อายุ  55 ปี

ประวัติการศึกษา First Class Marine Engineer 

  Graduate Directorate of Marine Engineering Training, Kolkatta, ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์  

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

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

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

» 2537 - 2539 Technical Superintendent บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด 

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

» 2529 - 2531 ต้นกลประจำเรือ (Chief Engineer) 

» 2521 - 2529 นายช่างประจำเรือ (Marine Engineer)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 10,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว) 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไม่มี

 

นายโกดาการาจีททิล มูราลี่ เมนนอน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (เทคนิค) 

อายุ  56 ปี

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

  Qualified for membership of the Institute of Chartered Shipbrokers

ประสบการณ์  

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

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

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

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

» 2527 - 2531 Chief Engineer, Seaarland Ship management, Austria

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 248,000 หุ้น (ร้อยละ 0.02 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว) 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไม่มี

 

นายกามาล กุมาร ดู  

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อายุ  46 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สาขา Computer Science มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์  

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

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

» 2539 - 2543 ผู้จัดการอาวุโส (ISM) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

» 2539 กัปตันเรือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด 

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไม่มี

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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นายนิชิคานท์ โกรวิน ดีซาย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (โครงการ) 
อายุ  59 ปี

ประวัติการศึกษา Naval Architecture Engineering, Indian Institute of Technology (IIT-Kgp), ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์ 
» พฤศจิกายน 2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ (โครงการ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

» 2541 - พฤศจิกายน 2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (โครงการ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

» 2538 - 2541         ผู้จัดการโครงการ (ต่อเรือ), CKMI Shipyard ประเทศเกาหลี 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  ไม่มี 
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 40,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว) 
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไม่มี

นายกิรัน กิสซารินาท ไวดี  

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส (บัญชี และการจัดการระบบสารสนเทศ) (MIS) 
อายุ  42 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี การพาณิชย์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์ ประเทศอินเดีย 
  ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต สถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย

ประสบการณ์ 

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี 
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 ไม่มี 
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไม่มี

นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (การเงินและบัญชี) 
  เลขานุการบริษัทฯ

อายุ  41 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี

การฝึกอบรม  

» มิถุนายน 2553 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Effective Minute Taking” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

» ตุลาคม 2547 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Company Secretary Program” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์  

» พฤษภาคม 2551 - ปจัจบุนั เลขานุการบริษัทฯ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

» 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 
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 ไม่มี  
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไม่มี

นายยิ่งยง กังแฮ

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส (บัญชีของกลุ่มบริษัทฯ) 
อายุ  41 ปี

ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์  

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

»  2536 - 2539 ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  ไม่มี 
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 ไม่มี 
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไม่มี 109



1. ลักษณะของตลาด (โปรดอ่านคู่กับรายงานจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งแสดงในรายงาน
ประจำปีฉบับนี้) 

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“พีเอสแอล” หรือ ”บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจหลักเป็นเจ้าของเรืออเนกประสงค์

ขนาดเล็ก สำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศ โดยให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง อย่างไรก็ดี ในไตรมาส 4 ของ

ปี 2554 บริษัทฯ ได้ซื้อเรือขนาดซุปราแมกซ์จำนวน 2 ลำ และเริ่มดำเนินธุรกิจในกลุ่มเรือขนาดซุปราแมกซ์ด้วย ตั้งแต่ปี 

2547 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์การทำสัญญาให้เช่าเรือระยะยาวผูกมัดค่าเช่าไว้ในอัตราค่าระวางที่สูง ซึ่งระยะเวลาใน

การเช่าเรือดังกล่าว มีตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี หรืออาจมีระยะเวลายาวกว่านั้น ตามโอกาส นโยบายนี้ ทำให้บริษัทฯ ประสบ

ความสำเร็จเป็นอย่างมากจนถึงไตรมาสสามปี 2551 หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวตลาดได้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วทำให้  

ไมส่ามารถตอ่สญัญาหรอืทำสญัญาใหเ้ชา่เรอืใหมใ่นอตัราทีน่า่สนใจได ้ ในระหวา่งป ี2554 บรษิทัฯ ไดท้ำสญัญาใหเ้ชา่เรอืระยะ  

สั้นแก่ Charterer ที่มีสัญญาเช่าเรือสิ้นสุดลง จนกระทั่งดัชนีค่าระวาง (BDI) มาถึงจุดสูงสุดของปีอยู่ที่ 2,173 จุด เมื่อวันที่   

14 ตลุาคม 2554 หลงัจากนัน้ ดชันคีา่ระวางเรอื (BDI) ไดล้ดลงไปสูจ่ดุเกอืบตำ่สดุในรอบ 3 ทศวรรษ ทัง้นี ้ตลาดคา่ระวางเรอื  

ยังคงมีความท้าทายในอีก 1-2 ปีต่อจากนี้ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงทำสัญญาให้เช่าเรือระยะยาวต่อไป แต่คงไม่ได้อัตราที่ดีดังเช่น

เหมือนในอดีต 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหาร

 จำนวนวันในการเดินเรือทั้งหมด ตามรูปด้านบน มาจากจำนวนเรือในกองเรือของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 25 ลำ ณ สิ้นปี 2554 

ไม่รวมเรือที่จะซื้อเข้ามาใหม่ แต่ได้รวมเรือมือสองจำนวน 1 ลำ ขนาด 34,000 เดทเวทตัน สร้างในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 

2548 ซึ่งได้รับมอบในเดือนมกราคม 2555 เรือสั่งต่อใหม่ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2553 จำนวน 4 ลำ สร้างในประเทศ  

สาธารณรฐัประชาชนจนี เรอืสัง่ตอ่ใหมใ่นระหวา่งป ี2550 - 2552 จำนวน 13 ลำ และเรอืขนสง่ซเีมนต ์สัง่ตอ่ใหม ่จำนวน 3 ลำ  

สร้างโดยอู่ต่อเรือ ABG ประเทศอินเดีย ซึ่งเรือดังกล่าวได้ถูกนำมารวมไว้ในประมาณการนี้ตามกำหนดการรับเรือ  

 โปรดอา่นคำอธบิายและการวเิคราะหล์กัษณะตลาด ประกอบไดท้ีร่ายงานจากคณะกรรมการบรษิทัทีแ่สดงในรายงานฉบบันี ้

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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2. ภาพรวมอตุสาหกรรม ทศิทางอปุสงค ์อปุทานของโลก สำหรบัเรอือเนกประสงคข์นาดเลก็ (โปรด
อ่านประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการบริษัทที่แสดงในรายงานฉบับนี้) 

 จากกราฟข้างต้นแสดงถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี 2546 ของกองเรือโลกทั้งหมดในกลุ่มเรืออเนกประสงค์

ขนาดเล็ก อย่างไรก็ดีในระหว่างปี 2547 กองเรือโลกเพิ่มสุทธิจำนวน 1 ลำ ในระหว่างปี 2548 2549 2550 และ 2551 กอง

เรือโลกเพิ่มขึ้นจำนวน 46 ลำ 9 ลำ 80 ลำ และ 55 ลำตามลำดับ เนื่องจากอัตราการปลดระวางเรือค่อยๆ ลดลง เป็นผล

จากรายได้อัตราค่าระวางเรือในระหว่างปี 2547 - 2551 ได้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามตั้งแต่ไตรมาสสี่ปี   

2551 อตัราการปลดระวางเรอืเพิม่ขึน้ เนือ่งจากรายไดค้า่ระวางเรอืในตลาดเรอืลดลง อปุทานของเรอืจงึลดลง และจำนวนเรอื  

ที่เพิ่มขึ้นในกองเรือโลกในปี 2551 มีเพียง 55 ลำเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นในปี 2550 จำนวน 80 ลำ การ

ปลดระวางเรือยังคงดำเนินต่อไปในช่วงต้นปี 2552 มีผลให้กองเรือโลกมีจำนวนเรือลดลงสุทธิ 93 ลำในปี 2552 อย่างไรก็ดี 

เนื่องจากการฟื้นตัวของตลาดค่าระวางเรือ เมื่อสิ้นปี 2552 ทำให้อัตราการปลดระวางเรือลดลงอีกครั้ง และอุปทานเรือใหม่

จึงเพิ่มขึ้น ทำให้กองเรือโลกในปี 2553 เพิ่มขึ้นจำนวน 25 ลำ ต่อมาในระหว่างปี 2554 ค่าระวางเรือในตลาดลดลงมาก 

เนื่องจากอุปทานของเรือใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในกองเรือโลก ทำให้มีการปลดระวางเรือในกองเรือโลกลดลงอีก 235 ลำ  
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 จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่า อุปทานของเรือใหม่ในปี 2555 มีมากขึ้นเล็กน้อยจากในอดีตที่ผ่านมา และในอีก 3 ปี   

ขา้งหนา้นี ้มเีรอืทีค่รบกำหนดสง่มอบประมาณรอ้ยละ 2 เมือ่เปรยีบเทยีบกบักองเรอืทีม่อียูใ่นปจัจบุนั ซึง่มจีำนวนเรอืถงึรอ้ยละ  

37.85 ที่มีอายุมากกว่า 27 ปี ดังนั้นดูเหมือนว่าอุปทานเรือในกลุ่มเรือของบริษัทฯ จะมีภาพเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง  

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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  จากกราฟข้างต้นและกราฟเกี่ยวกับอายุของกองเรือ (โปรดดูหัวข้อ 1.2 ในเรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจ และ

อุตสาหกรรมซึ่งแสดงในรายงานประจำปีนี้) แสดงให้เห็นว่า ประมาณร้อยละ 43 ของเรือในประเภทเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จะมีอายุเกิน 20 ปี การลดลงของค่าระวางเรือจะทำให้อัตราการปลดระวางเรือเก่าเพิ่มขึ้น อัตราการปลดระวางเรือในปี 2554 

เพิ่มขึ้นจากปี 2553 เนื่องจากค่าระวางเรือลดลง ดังนั้นจากการคาดการณ์ว่าตลาดค่าระวางเรือจะอยู่ในช่วงอ่อนตัวลงไปอีก 

2 ปีนั้น จะทำให้อัตราการปลดระวางเรือมีเพิ่มขึ้น และทำให้อุปสงค์และอุปทานปรับตัวให้สมดุลสำหรับเรือขนาดแฮนดี้ไซด์ 

(handysize) 

 โปรดอ่านคำอธิบายและการวิเคราะห์ลักษณะของตลาดนี้ ประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการบริษัทที่แสดงใน

รายงานประจำปีนี ้

3. การซื้อและการขายเรือ 

 3.1  สัญญาสั่งต่อเรือใหม่ในปี 2550 และ 2551 จำนวน 18 ลำ 

   เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 12 ฉบับ กับ ABG Shipyard 

Limited (ABG หรืออู่ต่อเรือ) ประเทศอินเดีย สำหรับสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 12 ลำ ซึ่งมีขนาดระวางบรรทุก 32,000 เดทเวท

ตัน (ในความเป็นจริงสามารถบรรทุกได้ถึง 34,000 เดทเวทตัน ดังนั้นเรือกลุ่มนี้จะขอกล่าวต่อไปในรายงานฉบับนี้ ในขนาด

ระวางบรรทุก 34,000 เดทเวทตันต่อลำ) เรือแต่ละลำเป็นเรือสมัยใหม่ รูปทรงกล่อง ฝาระวางเปิดกว้าง และมีผนังด้านข้าง

เรือสองชั้น กองเรือที่สั่งต่อใหม่ดังกล่าวซึ่งรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์จะถูกสร้างขึ้นภายใต้ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของ 

Nippon Kaiji Kyokai (“NKK” หรือ “สมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Society)”) ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 

บริษัทฯ ได้ลงนาม ในสัญญาสั่งต่อเรือใหม่อีกจำนวน 3 ฉบับ กับ ABG Shipyard Limited ประเทศอินเดียสำหรับสั่งต่อเรือ

ประเภทสินค้าแห้งเทกอง (ขนาดซุปราแมกซ์) จำนวน 3 ลำ มีขนาดระวาง 54,000 เดทเวทตัน ดังนั้นในปี 2550 บริษัทฯ สั่ง

ต่อเรือทั้งสิ้น 15 ลำ ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือ

ใหม่อีกจำนวน 3 ฉบับ กับ ABG Shipyard Limited ประเทศอินเดีย สำหรับสั่งต่อเรือประเภท สินค้าแห้งเทกอง (ขนาด  

ซุปราแมกซ์) จำนวน 3 ลำ มีขนาดระวาง 54,000 เดทเวทตัน โดยเรือขนาดซุปราแมกซ์แต่ละลำเป็น เรือสมัยใหม่มีผนังด้าน
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ข้างเรือสองชั้นกองเรือที่สั่งต่อใหม่ดังกล่าวซึ่งรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์จะถูกสร้างขึ้นภายใต้ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของ 

The American Bureau of Shipping (“ABS” หรือ “สมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Society)”) โดยสมาคมจัดชั้นเรือที่

กล่าวมาข้างต้นแต่งตั้งตัวแทนไปทำการตรวจสอบการต่อเรือ ณ อู่ต่อเรือ การตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานและ

คุณสมบัติของเรือจะถูกกำหนดและรับรองโดยสมาคมจัดชั้นเรือ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้พนักงานประจำของบริษัทฯ 

ไปติดตามดูความคืบหน้าของการต่อเรือ ที่อู่ต่อเรือ 

   การส่งมอบเรือสั่งต่อใหม่ล่าช้า: 
   บริษัทฯ ได้รับแผนกำหนดวันรับเรือฉบับแก้ไข สำหรับเรือขนสินค้าแห้งเทกองทั้งหมด 13 ลำ (โดยเป็นเรือ

ขนาดแฮนดี้ไซด์ (handysize) จำนวน 8 ลำ และเรือขนาดซุปราแมกซ์ (supramax) จำนวน 5 ลำ จาก อู่ต่อเรือ ABG (“อู่ต่อ

เรือ”) ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้ 

   ทั้งนี้อู่ต่อเรือได้ชี้แจงเหตุผลหลักที่ส่งมอบเรือล่าช้า สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

   1. ความล่าช้าในการได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย (โดยเฉพาะในเรื่องการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม) 

สำหรับการก่อสร้างอู่ต่อเรือใหม่ 

   2. ความล่าช้าในงานออกแบบเรือ เนื่องจากเรือจะถูกสร้างเพื่อให้รองรับกฎระเบียบใหม่ต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ 

หลังจากได้สั่งต่อเรือไปแล้วหรือยังไม่บังคับใช้ขณะนี้ แต่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้ 

   3. สถิติปริมาณน้ำฝนและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2553 ได้ส่งผลกระทบต่อกำหนดการส่งมอบเรือ โดยเฉพาะ  

3 - 4 ลำแรก 

   4. ความล่าช้าอันเนื่องมาจากการเสียเวลาในการตรวจสอบตัวเรือหมายเลข 329 (เรือลำแรก) โดยเรือได้รับ

ความเสียหายจากการลื่นไถลของล้อเลื่อนมาจากด้านบน ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ได้ส่งผลต่อวันส่งมอบเรือของเรือขนาดแฮนดี้ 

ไซด์ (handysize) 3 - 4 ลำแรก และเรือขนาดซุปราแมกซ์ (supramax) 1-2 ลำแรก  

   5. การขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ ซึ่งเป็นข้อจำกัดความสามารถในการดำเนินงานของอู่ต่อเรือ 

   6. ความล่าช้าในการติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายเรือ (Ship Lift System) ให้สมบูรณ์แล้วเสร็จ 

   เมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2554 บรษิทัฯ ไดร้บัมอบเรอืสัง่ตอ่ใหมล่ำแรก กลา่วคอื ตวัเรอืหมายเลข 331 (อนญัญา 

นารี) ขนาดระวางบรรทุก 32,000 เดทเวทตัน ซึ่งต้นทุนของเรือดังกล่าวลดลงจำนวน 1.13 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการ  

ส่งมอบเรือล่าช้าของอู่ต่อเรือ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แปลงหนี้ใหม่ (Novated) สำหรับสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ 4 ฉบับในปี 2554 

ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯ ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาหารือกับอู่ต่อเรือ ถึงแนวทางแก้ไขการส่งมอบเรือที่เหลืออยู่

ล่าช้า โดยทางบริษัทฯจะรายงานกำหนดวันรับมอบเรือ และ/หรือ ข้อสัญญาอื่นๆ ที่ได้แก้ไข เมื่อได้ข้อสรุป ให้ทราบต่อไป 

 เลขท่ี วันท่ีในสัญญา กำหนดวัน  ขนาด รวมจำนวน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
 เรอื  รบัมอบเรอื ระวาง เงนิตาม ทีจ่า่ย ทีจ่า่ย ทีจ่า่ย ทีจ่า่ย ทีจ่า่ย รวมทีจ่า่ย 
    บรรทกุ สญัญาฯ ในป ี2550 ในป ี2551 ในป ี2552 ในป ี2553 ในป ี2554 ณ 31 ธ.ค.  
    (เดท (เหรยีญ (เหรยีญ (เหรยีญ (เหรยีญ (เหรยีญ (เหรยีญ 2554 
    เวทตัน) สหรัฐ) สหรัฐ) สหรัฐ) สหรัฐ) สหรัฐ) สหรัฐ) (เหรียญสหรัฐ)

 334 20 กรกฎาคม 2550 ไตรมาส 1 ปี 2555 32,000 29,999,997 5,999,999 - *5,999,999 - *11,999,999 23,999,997 

 335 20 กรกฎาคม 2550 ไตรมาส 2 ปี 2555 32,000 29,999,997 5,999,999 - - *5,999,999 *5,999,999 17,999,997 

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

 337 20 กรกฎาคม 2550 31 ตุลาคม 2555 32,000 29,999,997 5,999,999 - - - - 5,999,999 

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

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

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

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

 315 14 กันยายน 2550 สัญญาแปลงหนี้ใหม่  54,000 37,999,998 7,599,999 *7,599,999 - - *7,599,999 22,799,997

 รายละเอียดต้นทุนเรือ ตารางการจ่ายเงินงวดสำหรับเรือสั่งต่อใหม่จำนวน 13 ลำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 มีดังนี้ 
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   * จ่ายจากการเบิกถอนเงินกู้ในสัญญาสินเชื่อมีหลักประกันสำหรับการต่อเรือใหม่นี ้

 รายละเอียดแสดงเงินงวดที่จะต้องจ่ายตามขั้นความสำเร็จของงานสำหรับเรือขนาดระวางบรรทุก 32,000 
เดทเวทตัน และ 54,000 เดทเวทตัน มีดังนี้ 

 งวดท่ีชำระ เหตุการณ์สำคัญ เรือขนาดระวางบรรทุก เรือขนาดระวางบรรทุก

   32,000 เดทเวทตัน 54,000 เดทเวทตัน
   จำนวนเงิน จำนวนเงิน

   (เหรียญสหรัฐ) (เหรียญสหรัฐ)

 งวดที่ 1 ลงนามในสัญญา 5,999,999 7,599,999 

 งวดที่ 2 ตัดแผ่นเหล็กชิ้นแรก 5,999,999 7,599,999 

 งวดที่ 3 เสร็จสิ้นการวางกระดูกงูเรือ (โครงเรือ) 5,999,999 7,600,000 

 งวดที่ 4 ปล่อยเรือลงน้ำ 6,000,000 7,600,000 

 งวดที่ 5 ส่งมอบเรือ 6,000,000 7,600,000

  รวม	 29,999,997	 	37,999,998

 316 14 กันยายน 2550 ไตรมาส 2 ปี 2555 54,000 37,999,998 7,599,999 - *7,599,999 - - 15,199,998 

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

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

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

  รวม  526,000 429,999,966 63,199,990 30,399,996 36,399,995 5,999,999 25,599,997 161,599,977

 เลขท่ี วันท่ีในสัญญา กำหนดวัน  ขนาด รวมจำนวน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
 เรอื  รบัมอบเรอื ระวาง เงนิตาม ทีจ่า่ย ทีจ่า่ย ทีจ่า่ย ทีจ่า่ย ทีจ่า่ย รวมทีจ่า่ย 
    บรรทกุ สญัญาฯ ในป ี2550 ในป ี2551 ในป ี2552 ในป ี2553 ในป ี2554 ณ 31 ธ.ค.  
    (เดท (เหรยีญ (เหรยีญ (เหรยีญ (เหรยีญ (เหรยีญ (เหรยีญ 2554 
    เวทตัน) สหรัฐ) สหรัฐ) สหรัฐ) สหรัฐ) สหรัฐ) สหรัฐ) (เหรียญสหรัฐ)

 การจ่ายเงินในแต่ละงวดดังกล่าวข้างต้น (ยกเว้นการจ่ายเงินงวดสุดท้าย) จะจ่ายเมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือค้ำประกันเงิน

งวดที่จะจ่ายจากธนาคารที่มีชื่อเสียง โดยมีจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไปเพื่อประกันว่าจะได้รับเงินคืนถ้ามีความผิด

พลาดที่เกิดจากอู่ต่อเรือ 

 รายงานการจำหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ 4 ฉบับ (โดยการแปลงหนี้ใหม่) สำหรับตัวเรือ (Hull) หมายเลข 
329, 330, 313 และ 333 ในปี 2554 

 เนื่องจากการประมาณเพื่อปรับเปลี่ยนกำหนดวันส่งมอบเรือภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันของสัญญาสั่งต่อเรือ สำหรับเรือ  

ดังกล่าวข้างต้น มีความไม่เหมาะสมกับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจึงเลือกที่จะจำหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือ เพราะการจำหน่าย  

สญัญาสัง่ตอ่เรอืดงักลา่วภายใตเ้งือ่นไขเหลา่นี ้ จะทำใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัเงนิงวดคนืเตม็จำนวนตามทีบ่รษิทัฯไดช้ำระใหก้บัอูต่อ่เรอื  

พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่บริษัทฯได้ชำระเงินงวดไปแต่ละงวด พร้อมทั้งได้รับเงินเพิ่มอีกจำนวน 

100,000 เหรียญสหรัฐต่อสัญญาสั่งต่อเรือหนึ่งฉบับ ซึ่งเงินได้จากการจำหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือนี้ บริษัทฯ จะนำมาใช้ในการ

ซื้อเรือที่มีกำหนดการส่งมอบเรือที่มีความแน่นอนมากกว่าและอาจจะมีราคาที่ตํ่ากว่า 
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  รายละเอียดของสัญญาแปลงหนี้ใหม่ (Novation) สำหรับเรือสั่งต่อใหม่จำนวน 4 ฉบับ ในปี 2554 มีดังนี้ 

 ลำดับ วันท่ีในสัญญา เลขท่ี ขนาด วันท่ีใน จำนวนเงิน วันท่ีได้รับเงิน ราคาขาย กำไรจาก ราคาขาย  กำไรจาก
 ที ่ Novation เรอื  ระวาง สญัญา งวดที ่ ตามสญัญา (ลา้นบาท) การขาย (ลา้นเหรยีญ การขาย 
  Agreement  บรรทกุ สัง่ตอ่เรอื บรษิทัฯ จา่ย Novation  (ลา้นบาท) สหรฐั) (ลา้นเหรยีญ 
       Agreement    สหรัฐ)

 1 18 มีนาคม 2554 329 32,000 20 กรกฎาคม 2550 17,999,997 27 เมษายน 2554 660.86 94.44 21.79 3.11 

 2 18 มีนาคม 2554 330 32,000 20 กรกฎาคม 2550 17,999,997 27 เมษายน 2554 657.14 94.05 21.66 3.10 

 3 18 มีนาคม 2554 313 54,000 14 กันยายน 2550 22,799,998 5 สิงหาคม 2554 849.57 130.68 28.02 4.31 

 4 21 ธันวาคม 2554 333 32,000 20 กรกฎาคม 2550 17,999,997 คาดว่าจะได้รับเงิน  

       ในระหว่างเดือน 

       กรกฎาคม 2555    

รายการกำไรจากการแปลงหนี้ใหม่	(Novation)	สำหรับสัญญาสั่งต่อเรือใหม่	 	 	 2,167.57	 319.17	 71.47	 10.52

	

 3.2  สัญญาสั่งต่อเรือใหม่เพื่อขนส่งซีเมนต ์

   (ก) บันทึกความเข้าใจ (“MOU”) และสัญญา Charters กับบริษัท Ultratech Cement Limited 
   บริษัทฯ ได้ลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 และได้ลงนามในสัญญา Long Term Time Charter 

(“สัญญา Charters”) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 กับบริษัท Ultratech Cement Limited, Mumbai, ประเทศอินเดีย 

(“Charterer”) สำหรับสัญญา Charters จำนวนทั้งสิ้น 4 ลำ (ทั้งนี้เป็นที่แน่นอนแล้วจำนวน 3 ลำ ส่วนอีก 1 ลำนั้น 

Charterer จะพิจารณาที่จะรับบริการเพิ่มเติมซึ่งจะได้รับการยืนยันก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555) โดยเรือทั้ง 4 ลำเป็นเรือที่

สั่งต่อขึ้นใหม่เพื่อขนส่งซีเมนต์ (“เรือ”) ซึ่งสัญญา Charters ดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

	   ตารางการส่งมอบเรือ : 

   เรือลำที่ 1  - กำหนดส่งมอบระหว่าง 30 กรกฎาคม 2554 ถึง 15 สิงหาคม 2554 

   เรือลำที่ 2  - กำหนดส่งมอบระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 

   เรือลำที่ 3 - กำหนดส่งมอบระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 

   เรือลำที่ 4 (กรณีที่ Charterer แจ้งความประสงค์จะใช้บริการเรือเพิ่ม) - กำหนดส่งมอบระหว่าง  

     1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 30 เมษายน 2557  

   สรุปสาระสำคัญเนื้อหาของสัญญา Charters 

   บริษัทฯ หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ (“เจ้าของเรือ”) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือและจะดำเนินการให้เรือบริการแก่ 

Charterer จำนวนทั้งสิ้น 3 ลำ และอาจเพิ่มอีก 1 ลำ (ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ Charterer โดย Charterer จะต้องแจ้ง

ความประสงค์ที่จะใช้บริการเพิ่มเติม ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555) โดยมีกำหนดระยะเวลา 15 ปี ซึ่ง Charterer 

สามารถต่อสัญญา Charters ดังกล่าวนี้ได้อีกครั้งละ 5 ปี เป็นจำนวน 2 ครั้ง (ซึ่งจะมีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 15+5+5 = 25 ปี) 

สำหรับเรือแต่ละลำ 

   เรือ 

   เป็นเรือที่สั่งต่อขึ้นใหม่เพื่อการขนส่งซีเมนต์ โดยสั่งต่อขึ้นตามลักษณะที่ได้ตกลงไว้กับ Charterer โดยเฉพาะ  

   อัตราค่าบริการเรือ (“Charter Rate”)  

   Charter Rate สำหรับระยะเวลา 15 ปีแรก เท่ากับ 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันต่อลำเรือ  

หลังจากนั้น ในกรณีที่ Charterer เลือกต่อสัญญาไปอีก 5 ปี Charter Rate จะลดลงจำนวน 2,000 เหรียญดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวันต่อลำเรือ กล่าวคือ Charter Rate ในปีที่ 16 ถึง ปีที่ 20 จะเป็น 13,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อวันต่อ

ลำเรือ และถ้า Charterer เลือกต่อสัญญาไปอีก 5 ปี Charter Rate ในปีที่ 21 ถึง ปีที่ 25 จะเป็น 11,000 เหรียญดอลลาร์

สหรัฐต่อวันต่อลำเรือ 
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   อย่างไรก็ตาม หาก Charterer ต้องการให้เรือจดทะเบียนในประเทศอินเดีย (ถือธงประเทศอินเดีย) เจ้าของเรือ

จะรับดำเนินการให้ โดย Charter Rate จะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันต่อลำเรือ สำหรับแต่ละช่วง

เวลาดังนั้น Charter Rate ในกรณีนี้จะเท่ากับ 17,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อวันต่อลำเรือ สำหรับระยะเวลา 15 ปีแรก 

และจะลดลง 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันต่อลำเรือ สำหรับแต่ละครั้งของการต่อสัญญาครั้งละ 5 ปี  

   ค่าปรับ  

   กรณีที่เจ้าของเรือไม่สามารถส่งมอบเรือให้ Charterer ได้ภายในระยะเวลาตามตารางการส่งมอบเรือข้างต้น 

เจ้าของเรือจะต้องชำระค่าปรับจำนวน 4,250 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อลำเรือต่อวันที่ได้ส่งมอบล่าช้า บริษัท เอบีซี 

วัน พีทีอี ลิมิเตด (เอบีซี วัน) เจ้าของเรือหมายเลข 378 ไม่สามารถส่งมอบเรือดังกล่าวแก่ Chaterer ได้ทันกำหนดเวลา  

สง่มอบเรอื คอืกอ่นหรอืภายในวนัที ่15 สงิหาคม 2554 ไดจ้า่ยคา่ปรบัจำนวน 4,250 เหรยีญดอลลารส์หรฐัอเมรกิาตอ่วนัตอ่ลำ  

โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2554 โดยเอบีซี วัน ได้จ่ายค่าปรับให้แก่ Chaterers จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2554 เป็นจำนวนเงิน 586,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี ค่าปรับดังกล่าวสามารถเบิกคืนกลับจากอู่ต่อเรือ

ได้ตามสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ โดยอู่ต่อเรือต้องจ่ายค่าปรับการส่งมอบเรือล่าช้าให้กับเจ้าของเรือเช่นกัน โดยค่าปรับดังกล่าว

จะถูกคำนวณจนถึงวันที่อู่ต่อเรือส่งมอบเรือให้กับ เอบีซี วัน    

   (ข) ร่วมทุนกับบริษัท Varada Marine Pte Ltd. (เดิมชื่อ “บริษัท PFS Shipping (Singapore) 
Pte. Limited”) (บริษัทในกลุ่มบริษัท ABG) 

   บริษัทฯ ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริษัท Varada Marine Pte Ltd. 

(“Varada”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท PFS Shipping 

(India) Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ABG ประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตาม MOU และสัญญา 

Charters รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่มีลักษณะการเป็นเจ้าของและบริหารจัดการเรือเพื่อ

ขนส่งซีเมนต์ในประเทศอินเดียโดยลงทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน  

   วัตถุประสงค์ของสัญญาร่วมทุน 

   บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ABG (โดยผ่าน Varada) ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติ

ตาม MOU และสัญญา Charters รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่มีลักษณะการเป็นเจ้าของ

และบริหารจัดการเรือเพื่อขนส่งซีเมนต์ในประเทศอินเดีย โดยคาดว่าความแข็งแกร่งและชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท ABG ใน

ประเทศอินเดีย จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจกับผู้ผลิตซีเมนต์รายอื่นๆ ในประเทศอินเดียได้ในอนาคต นอกจากนี้ 

กลุ่มบริษัท ABG ยังน่าจะเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกับอู่ต่อเรือที่มีชื่อเสียงของประเทศอินเดีย (กล่าวคือ บริษัท 

ABG Shipyard Limited ประเทศอินเดีย (“ABG”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ABG) เพื่อต่อเรือที่มีลักษณะเฉพาะ (เรือเพื่อ

ขนส่งซีเมนต์) ตามสัญญา Charters ที่มีอยู่หรือที่จะทำขึ้นในอนาคตได้ 

   สาระสำคัญของเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน 

   » บริษัทฯ และ Varada จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ภาย

ใต้ชื่อ “Associated Bulk Carriers Pte. Ltd.” (“บริษัทร่วมทุน”) ในสัดส่วนการลงทุนที่เท่ากัน  

   » บริษัทร่วมทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาใน MOU แทนบริษัทฯ ดังนั้นสัญญาให้เช่าเรือของบริษัทฯ ตามข้อตกลง

ใน MOU ได้ถูกโอนให้บริษัทย่อยผู้เป็นเจ้าของเรือซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน  

   » บริษัทร่วมทุนจะเป็นผู้สั่งต่อเรือจาก ABG ในราคา 28.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลำเรือ ในการนี้

บริษัทร่วมทุนและ ABG จะลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงตามมาตรฐาน และ

ประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปของสัญญาต่อเรือในลักษณะนี้ (รายละเอียดได้อธิบายไว้ใน หัวข้อ(ค) ด้านล่างนี้) 

   » บริษัทร่วมทุนจะจัดตั้งบริษัทย่อยที่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ (“SPV”) เพื่อเป็น

เจ้าของและบริหารจัดการเรือแต่ละลำ โดยแต่ละ SPV จะเป็นเจ้าของเรือภายใต้สัญญา Charters ตั้งแต่

ขณะรับเรือและตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญา Charters (รายละเอียดได้

อธิบายไว้ใน หัวข้อ(ค) ด้านล่างนี้) 
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   » บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน SPV และ

เรือทุกลำ 

   » ในกรณีที่ Charterer ไม่ใช้สิทธิขอขยายระยะเวลาการเช่าเหมาลำภายใต้เงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจและ/

หรือตามสัญญา Charters Varada (หรือตัวแทน) จะเช่าเหมาลำเรือต่างๆ ดังกล่าวในอัตรา Charter Rate 

ที่ลดลงจำนวน 2,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลำต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าอัตราที่ Charterer จะเป็นผู้จ่ายหาก 

Charterer ตกลงต่อสัญญา Charters นอกจากนี้ ในกรณีที่ Charterer ไม่ใช้สิทธิขอขยายระยะเวลาการ

เช่าเหมาลำ Varada มีสิทธิซื้อเรือ (ลำหนึ่งหรือหลายลำ) ในราคาตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด

ที่จะได้รับในอนาคต โดยคำนวณจาก Charter Rate ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

   » บริษัทฯ คาดว่า แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการสั่งต่อเรือจะมาจากเงินกู้ยืมจากธนาคารเป็นหลัก โดยส่วนที่

เหลือจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ และ Varada ในจำนวนที่เท่าๆ กัน 

   » บรษิทัฯ หรอืตวัแทนของบรษิทัฯ มสีทิธเิรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการบรหิารจดัการเรอืจากบรษิทัรว่มทนุ 

(หรอื SPV ซึง่เปน็เจา้ของเรอื) ตามอตัราทีก่ำหนดไวใ้นสญัญารว่มทนุ รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ

จากการบริหารจัดการดังกล่าว นอกจากนี ้ บริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ ยังมีสิทธิเรียกเก็บค่า

ธรรมเนียมการควบคุมดูแลการต่อเรือตลอดระยะเวลาการต่อเรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน

ดว้ย 

   (ค) การลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือ 3 ฉบับ เพื่อสั่งต่อเรือสำหรับขนส่งซีเมนต์ จำนวน 3 ลำ 

   เพื่อปฏิบัติตาม MOU และ สัญญา Charter ที่บริษัทฯ ได้มีการลงนามแล้ว ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อที่ 

3.2 (ก) และ (ข) บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (“บริษัทย่อย SPV”) ของบริษัท Associated Bulk 

Carriers Pte.Ltd ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่าง บริษัทฯ กับ Varada Marine Pte. Ltd (มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50:50) 

จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ABC One Pte. Ltd. บริษัท ABC Two Pte. Ltd. และบริษัท ABC Three Pte. Ltd. โดยทั้ง 3 

บริษัทได้ลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 สำหรับขนส่งซีเมนต์ (“เรือ”) กับบริษัท ABG Shipyard 

Limited ประทศอินเดีย (“อู่ต่อเรือ”)  

   สาระสำคัญของเงื่อนไขในแต่ละสัญญา มีดังต่อไปนี้ 
   1 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ 

   เรือแต่ละลำเป็นเรือขนส่งซีเมนต์ มีขนาดระวางบรรทุก 20,000 เดทเวทตัน ติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะสำหรับ  

ขนถ่ายซีเมนต์ โดยเรือทั้ง 3 ลำ จะจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์และถือธงสิงคโปร์ 

   2 รายละเอียดต้นทุนเรือ ตารางการจ่ายเงินงวด และประมาณวันที่เรือเสร็จ ณ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้ 

 เลขท่ีเรือ วันท่ีในสัญญา วันท่ีรับมอบเรือ ขนาดระวาง จำนวนเงิน จำนวนเงินท่ี จำนวนเงินท่ี รวมจำนวนเงิน
   โดยประมาณ บรรทกุ ตามสญัญา จา่ยในป ี2553 จา่ยในป ี2554 ทีจ่า่ยไปแลว้ 
      (เหรยีญสหรฐั) (เหรยีญสหรฐั) ณ 31 ธนัวาคม  
        2554 
        (เหรียญสหรัฐ)

 378 22 เมษายน 2553 31 พฤษภาคม 2555 20,000 28,500,000 11,400,000 5,700,000 17,100,000 

 379 22 เมษายน 2553 1 พฤศจิกายน 2555 20,000 28,500,000 5,700,000 - 5,700,000 

 380 22 เมษายน 2553 1 พฤศจิกายน 2556 20,000 28,500,000 5,700,000 - 5,700,000

   รวม	 60,000	 85,500,000	 22,800,000	 5,700,000	 28,500,000

 

  บริษัทย่อย SPV แต่ละบริษัทได้ลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือแต่ละฉบับกับอู่ต่อเรือ เพื่อสั่งต่อเรือในราคาลำละ 28.5 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (“ราคาของสัญญาสั่งต่อเรือ”) รวมราคาของสัญญาสั่งต่อเรือขนส่งซีเมนต์ทั้ง 3 ฉบับ เท่ากับ 85.5 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และเนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัทย่อย SPV (ผ่านบริษัทร่วมทุน ABC) ดังนั้นส่วนที่

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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เป็นของบริษัทฯ ในรายการดังกล่าวจึงเท่ากับร้อยละ 50 ของมูลค่ารวมของราคาของสัญญาสั่งต่อเรือ หรือคิดเป็น 42.75 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา การส่งมอบเรือลำแรก (เรือเลขที่ 378) คาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ในเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่ง

อู่ต่อเรือต้องรับผิดชำระค่าปรับจำนวน 4,250 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อวันต่อลำ โดยเริ่มต้นชำระหลังจากระยะเวลาผ่อนผัน 

15 วันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่มีการส่งมอบเรือตามสัญญา (30 กรกฎาคม 2554) สำหรับค่าปรับที่เกิดขึ้นนี้ จะถูกนำไปหักออก

จากเงินงวดสุดท้ายที่ต้องจ่ายให้กับอู่ต่อเรือ ณ วันที่มีการส่งมอบเรือ 

  สำหรับราคาของสัญญาสั่งต่อเรือแต่ละฉบับ จะถูกแบ่งชำระออกเป็นงวดๆ ดังนี้ 

 3.3 การได้มาของสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ 4 ฉบับเพื่อสั่งต่อเรือซุปราแมกซ์ 4 ลำ (ขนาด 
57,000 เดทเวทตันต่อลำ) ซึ่งสร้างในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการซื้อ 4 บริษัทที่จัด
ตั้งเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (SPCs): 

  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการลดอายุกองเรือ บริษัทฯ ได้ซื้อสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 4 สัญญา สำหรับเรือขนาด

ซุปราแมกซ์ จำนวน 4 ลำ โดยการซื้อ 4 บริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (สิงคโปร์) จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 

2553 กับบริษัท Oswal Shipping Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ (Single Purpose Companies(“SPC”)) เพื่อซื้อหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด (1 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับแต่ละ

บริษัท) ของบริษัท พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู6 พีทีอี ลิมิเตด) บริษัท พรีเชียส 

สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู7 พีทีอี ลิมิเตด) บริษัท พรีเชียส วิชั่นส์ พีทีอี ลิมิเตด (เดิมชื่อ 

บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู8 พีทีอี ลิมิเตด) และ บริษัท พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู 9 พีทีอี 

ลิมิเตด) โดยแต่ละบริษัท SPC มีสัญญาสั่งต่อเรือแต่ละลำที่ได้ทำไว้ กับ Wuhan Guoyu Logistics Group Co., Ltd. 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Yangzhou Guoyu Shipbuilding Co., Ltd. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมกัน

เรียกว่า “อู่ต่อเรือ”) สำหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ (57,000 เดทเวทตัน) รายละเอียดของรายการ มีดังต่อไปนี้ 

  1. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ:  
   ก. การเข้าซื้อหุ้นใน 4 บริษัท SPCs : แต่ละบริษัท SPC มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่า

แล้วเท่ากับ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 1 หุ้นสามัญโดยมีมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

   บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเพื่อซื้อหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ 4 บริษัท SPCs จากผู้ขาย บริษัทฯ 

จึงเป็นเจ้าของ 4 บริษัท SPCs ซึ่งได้ลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ 4 สัญญา เพื่อต่อเรือซุปราแมกซ์ 4 ลำในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระราคาซื้อหุ้นเป็นจำนวน 6.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ สำหรับรายการดังกล่าว  

   ข. สัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 4 สัญญา สำหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ จำนวน 4 ลำ แต่ละลำมีขนาด

ระวาง 57,000 เดทเวทตัน 

 งวดท่ีชำระ เหตุการณ์สำคัญ จำนวนเงิน (เหรียญสหรัฐ)

 งวดที่ 1 ลงนามในสัญญา 5,700,000 

 งวดที่ 2 ตัดแผ่นเหล็กชิ้นแรก 5,700,000 

 งวดที่ 3 เสร็จสิ้นการวางกระดูกงูเรือ (โครงเรือ) 5,700,000 

 งวดที่ 4 ปล่อยเรือลงน้ำ 5,700,000 

 งวดที่ 5 ส่งมอบเรือ 5,700,000

 รวม	 28,500,000
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  2. รายละเอียดต้นทุนเรือ ตารางการจ่ายเงินงวด และประมาณวันที่เรือเสร็จ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 
2554 มดีงันี ้
 
 เลขท่ี วันท่ีในสัญญา วันรับมอบเรือ ขนาด จำนวนเงิน ต้นทุน รวมต้นทุน จำนวนเงิน จำนวนเงิน รวมจำนวนเงิน
 เรอื  โดยประมาณ ระวาง ตามสญัญาฯ สว่นเพิม่ ตอ่หนึง่ ทีจ่า่ยในป ี ทีจ่า่ยในป ี ทีจ่า่ยไปแลว้ 
     (เหรยีญ ตอ่หนึง่ สญัญาฯ 2553 2554 ณ 31 ธนัวาคม 
     สหรฐั) สญัญาฯ (เหรยีญ (เหรยีญ (เหรยีญ 2554 
      (เหรยีญ สหรฐั) สหรฐั) สหรฐั) (เหรยีญ  
      สหรัฐ)    สหรัฐ)

 GY807 10 ธันวาคม 2553 ก่อน หรือ ณ วันที่  57,000 24,500,000 350,000 24,850,000 9,800,000 4,900,000 14,700,000 

    15 มีนาคม 2555 

 GY808 10 ธันวาคม 2553 ก่อน หรือ ณ วันที่  57,000 24,500,000 350,000 24,850,000 9,800,000 - 9,800,000 

    15 พฤษภาคม 2555 

 GY809 10 ธันวาคม 2553 ก่อน หรือ ณ วันที่  57,000 24,500,000 350,000 24,850,000 4,900,000 4,900,000 9,800,000 

    15 มิถุนายน 2555 

 GY810 10 ธันวาคม 2553 ก่อน หรือ ณ วันที่ 57,000 24,500,000 350,000 24,850,000 4,900,000 4,900,000 9,800,000  

    15 สิงหาคม 2555

   รวม	 	 228,000	 98,000,000	 1,400,000	 99,400,000	29,400,000	 14,700,000	 44,100,000

  ในปี 2554 บริษัทฯ ชำระเงินงวดของการสั่งต่อเรือและค่าซื้อหุ้นด้วยเงินสดที่มีอยู่ และบริษัทฯ ยังไม่ได้เบิกถอน

เงินจากวงเงินสินเชื่อ ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 กับธนาคาร ING Bank N.V. สาขาประเทศสิงคโปร์ 

และธนาคาร DnB NOR Bank ASA สาขาประเทศสิงคโปร์  

  3. รายละเอยีดแสดงเงนิงวดทีจ่ะตอ้งจา่ยตามขัน้ความสำเรจ็ของงาน 

 งวดท่ีชำระ เหตุการณ์ จำนวนเงิน (เหรียญสหรัฐ)

 งวดที่ 1 ลงนามในสัญญา 4,900,000 

 งวดที่ 2 ตัดแผ่นเหล็กชิ้นแรก 4,900,000 

 งวดที่ 3 เสร็จสิ้นการวางกระดูกงูเรือ (โครงเรือ) 4,900,000 

 งวดที่ 4 ปล่อยเรือลงน้ำ 4,900,000 

 งวดที่ 5 ส่งมอบเรือ 5,250,000

  รวม	 24,850,000

  การจ่ายเงินงวดในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการจ่ายเงินงวดครั้งสุดท้าย) จะจ่ายเมื่อได้รับหนังสือสัญญาค้ำประกัน  

การคืนเงินจากธนาคารที่มีชื่อเสียง ในจำนวนเงินที่เท่ากับเงินที่ได้จ่ายไปเพื่อเป็นการประกันการคืนเงินงวดในกรณีที่มีการ  

ส่งมอบเรือล่าช้า 

 3.4 แผนการปรับปรุงกองเรือสำหรับอนาคต:  

  ในรายงานประจำปีสำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กล่าวถึงการวางแผนระยะสั้น/ระยะกลางสำหรับการซื้อ  

เรอืมอืสอง หรอืซือ้สญัญาเรอืสัง่ตอ่ใหม ่ ซึง่บรษิทัฯ เฝา้รอโอกาสสำหรบัการจดัหาเรอืใหมแ่ละมรีาคาทีเ่หมาะสม ซึง่โอกาสดนีี ้ 

ได้เข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปี 2554 เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอการขายเรือใหม่ในราคาที่น่าสนใจ ดังนั้น บริษัทฯ (โดยผ่าน

บริษัทย่อย) ได้ซื้อเรือในปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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 ลำดับ ช่ือบริษัท ช่ือเรือ ปีท่ีสร้าง อู่ต่อเรือ ขนาดระวาง วันท่ี ราคาต้นทุน
 ที ่     (เดทเวทตนั) รบัมอบเรอื ทีซ่ือ้เรอื 
        (ล้านเหรียญ  
        สหรัฐ)

 1 บริษัท พรีเชียส ทรีส์ จำกัด จามจุรี นารี 2548 Shin Kurushima ประเทศญี่ปุ่น 33,733 14 ธ.ค 2554 19.50 

 2 บริษัท พรีเชียส เว็นเจอร์ส จำกัด จรณา นารี 2548 Shin Kurushima ประเทศญี่ปุ่น 33,720 12 ม.ค.2555 19.50

  เรือขนาดแฮนดี้	ไซส์	รวม	2	ลำ	 	 	 	 67,453	 	 39.00

 1 บริษัท พรีเชียส เม็ททัลซ์ จำกัด กาญจนา นารี 2554 Taizhou Sanfu Ship Engineering 56,920 28 ต.ค. 2554 26.50 

      Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 2 บรษิทั พรเีชยีส แพลนเนตส ์จำกดั กิระณา นารี 2554 Taizhou Sanfu Ship Engineering 56,823 14 พ.ย. 2554 26.50  

     Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เรือขนาดซุปราแมกซ์	รวม	2	ลำ	 	 	 	 113,743	 	 53.00

  รวมเรือจำนวน	4	ลำ	 	 	 	 181,196	 	 92.00

 

4. คำนิยาม  

 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินในรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหารนี้ ได้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวม  

ของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีไทยที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และงบการเงินแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐ 

คำนิยามต่างๆ ที่เกี่ยวกับคำทางการเงินและการดำเนินงาน ดังนี้ 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยแสดงเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (Opex) - ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ

เฉลี่ยต่อวันต่อลำ คำนวณโดยถือว่ามี 365 วันทำการในรอบปี ซึ่งไม่รวมค่าเสื่อมราคาแต่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ

สำรวจเรือตัดบัญชีตามนโยบายทางการบัญชี (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.6) ซึ่งรวม

อยู่ในส่วนของค่าเสื่อมราคาในงบการเงินของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเป็นต้นทุนที่ต้องเกิดขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว

กับลูกเรือค่าซ่อมแซม ค่าประกันภัย ค่าน้ำมัน ต้นทุนการจัดการ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือตัดบัญชี 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ - ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในงบการเงินหมายถึง ต้นทุนในการเดินเรือซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่าย

ในการซ่อมแซมและสำรวจเรือตัดบัญชี 

 ค่าใช้จ่ายรายเที่ยวการเดินเรือ - ค่าใช้จ่ายรายเที่ยวการเดินเรือ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเดิน

เรือในเที่ยวนั้นๆ ได้แก่ ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมท่าเรือ ค่าขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือ ค่า

ธรรมเนียมการผ่านคลอง ค่าธรรมเนียมตัวแทนเรือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือ ค่าใช้จ่ายรายเที่ยวการเดินเรือแบบ

เป็นระยะเวลา (Time Charter) ลูกค้า (ผู้เช่าเรือ) เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายรายเที่ยวการเดินเรือที่เกิดขึ้น และค่าใช้จ่ายราย

เที่ยวการเดินเรือเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter) บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด อย่างไรก็ดี เมื่อบริษัทฯ 

จะรวมค่าใช้จ่ายรายเที่ยวที่อาจเกิดขึ้นนั้นในค่าระวางเรือที่บริษัทฯ จะคิดกับลูกค้า ทำให้อัตราค่าระวางเรือที่บริษัทฯ กำหนด

ขึ้นในการเช่าแบบเป็นรายเที่ยวใกล้เคียงกับการเช่าแบบเป็นระยะเวลา 

 ต้นทุนจากการเดินเรือรวม - ต้นทุนจากการเดินเรือรวมในงบการเงินหมายถึง ผลรวมของค่าใช้จ่ายในการเดิน

เรือและค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเป็นรายเที่ยว 

 รายได้จากการเดินเรือเฉลี่ยแสดงเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวันต่อลำ (TC Rate) - ค่าเช่า

ค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำโดยถือว่ามี 350 วันในรอบปี อัตราค่าเช่าค่าระวางเฉลี่ยต่อลำคำนวณจากการนำรายได้สุทธิ  

จากการเดินเรือหารด้วยจำนวนวันที่ใช้ในการเดินเรือเท่ากับ 350 วันและจำนวนเรือ 

 รายได้จากการเดินเรือ - รายได้จากการเดินเรือ หมายถึง รายได้ค่าเช่าเรือและรายได้ค่าระวางเรือที่ได้รับ ในอีก

ความหมายหนึ่งคือรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการให้เช่าเรือแบบเป็นระยะเวลาและการให้เช่าเรือแบบเป็นรายเที่ยว 

 รายได้จากการเดินเรือสุทธิ - รายได้จากการเดินเรือสุทธิ หมายถึง รายได้จากการเดินเรือหักด้วยค่าใช้จ่ายราย

เที่ยวการเดินเรือ 
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 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ - บริษัทฯ ต้องนำเรือเข้าอู่เรือแห้งเพื่อตรวจเช็ค ซ่อมแซมและบำรุง

รักษา และการปรับปรุงอื่นๆ ตามกำหนดเวลาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม 

โดยปกติบริษัทฯ จะนำเรือเข้าอู่แห้งเพื่อตรวจเช็คทุกๆ สองปีครึ่งและห้าปีสำหรับการสำรวจเรือขั้นต้นและสำรวจเรือพิเศษ

ตามลำดับ บริษัทฯ บันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรือตัดบัญชี 

(Dry-Docking Cost) ภายในระยะเวลาสองปีจากการสำรวจเรือขั้นต้น และเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจเรือตัดบัญชีภายใน

ระยะเวลาสี่ปีสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจเรือพิเศษ จำนวนเงินที่ตัดบัญชีของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และสำรวจเรือรวม

อยู่ในค่าเสื่อมราคา แต่ไม่ได้รวมอยู่ในต้นทุนการเดินเรือที่แสดงในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รวมค่าซ่อมแซมและ

สำรวจเรือตัดบัญชี ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ย (Opex) เพื่อเป็นการครบถ้วนสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 

 ค่าเสื่อมราคา - ส่วนประกอบหลักในรายการค่าเสื่อมราคาในงบการเงิน ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากเรือ ซึ่งรวม

ถึงต้นทุนค่าซ่อมแซมและสำรวจเรือตัดบัญชีดังที่อธิบายไว้แล้วข้างต้น  

 วันหยุดการเดินเรือ - วันหยุดการเดินเรือ หมายถึง วันที่ไม่มีการเดินเรือ เนื่องจากเหตุผลทางด้านเทคนิค และ

อาจหมายถึงเรืออยู่ในระหว่างการซ่อมแซมเรือที่อู่แห้ง หรือที่กลางทะเล หรือที่ท่าเรือ หรือในกรณีเรือเสีย 

 กำไรขั้นต้น - หมายถึง รายได้จากการเดินเรือหักด้วยต้นทุนจากการเดินเรือ 

 อัตรากำไรขั้นต้น - เกิดจากกำไรขั้นต้นหารด้วยรายได้จากการเดินเรือ แสดงค่าเป็นร้อยละ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หมายถึง เงินเดือนสำหรับพนักงานสำนักงาน ค่าเช่าสำนักงาน 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารยังรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ

พนักงานทางด้านเทคนิคที่ทำหน้าที่จัดการเดินเรือด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลำ

เรือ (Opex) บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของค่าใช้จ่ายในการบริหารคือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ไปรวม

คำนวณในค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 

5. วงเงินสินเชื่อ/เงินกู ้

 5.1 วงเงินสินเชื่อสำหรับจัดซื้อเรือมือสองจาก BTMU และธนาคารอื่น 3 แห่ง 
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาวงเงินสินเชื่อมีหลักประกันจำนวน 250 ล้านเหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กับ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคาร

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารธนชาต (ทั้งหมดคือ ผู้จัดหา

วงเงินและเป็นผู้ให้กู้) เพื่อบริษัทฯ ใช้เงินกู้นี้ในการซื้อเรือมือสองเพิ่มเติม  

  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขและเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อมีหลักประกัน ซึ่ง

มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

  (ก) ขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้ของวงเงินสินเชื่อ ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 

  (ข) ยกเลิกธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทยจากผู้ให้กู้ และลดวงเงินสินเชื่อรวมเหลือ 200 

ล้านเหรียญสหรัฐ 

เงื่อนไขหลักหลังจากที่ได้แก้ไขแล้วของสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวมีดังต่อไปนี ้

 ผู้กู้ : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSL) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศ

สิงคโปร์และ/หรือ ในประเทศไทยซึ่งจะเป็นเจ้าของเรือ 

 ผู้ให้กู้ : ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (“BTMU”) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 

(มหาชน) (“BAY”) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“KBank”) และ ธนาคารธนชาต 

(“Thanachart”) 

 ผู้ให้บริการ Swap : BTMU BAY และ KBank 

 (สำหรับ IRS ถ้ามี) 

 ตัวแทนผู้ให้กู้  : KBank 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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 ตัวแทนหลักประกัน : BTMU 

 จำนวนวงเงินสินเชื่อ : วงเงินสินเชื่อมีหลักประกันสำหรับเบิกถอนได้หลายครั้งโดยรวมสูงสุดได้จำนวน 200 

ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการซื้อเรือขนสินค้าเทกองจำนวนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาเรือ โดยเรือ

มีขนาดเดดเวทตัน ระหว่าง 18,000 เดดเวทตัน - 58,000 เดดเวทตัน และอายุไม่เกิน 

10 ปี เรือที่ซื้อจะจดทะเบียนในประเทศไทย หรือในประเทศสิงคโปร์ (หรือประเทศอื่นๆ 

ที่ยอมรับได้) และโดยเรือหนึ่งลำในเรือทุกๆ สี่ลำที่ซื้อจะต้องจดทะเบียนเป็นเรือธง

สัญชาติสิงคโปร์ 

 ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ : เบิกถอนได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 

 การชำระคืนเงินต้น : เริ่มจาก 3 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้โดยชำระคืนเป็นรายไตรมาสเป็น

เวลา 8 ปี ชำระงวดละ 1/32 ของจำนวนเงินกู้ที่ได้ เบิกถอนรวมทั้งหมด 

 อัตราดอกเบี้ย : LIBOR 3 เดือน + ส่วนเพิ่ม 

 การป้องกันความเสี่ยง : ผู้ให้บริการ Swap จะจัดให้มีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย กรณีที่ผู้กู้ร้องขอ 

 ของอัตราดอกเบี้ย   โดยใช้หลักประกันเดียวกับสัญญาเงินกู้ 

 (Interest Rate Hedging)   

 ค่าธรรมเนียมการ : ร้อยละ 1.25 ของวงเงินกู้ 

 จัดหาวงเงิน 

 ค่าธรรมเนียมการรักษา : ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกถอน 

 วงเงินกู ้

 หลักประกัน : ผู้กู้จะต้องให้และส่งมอบหลักประกันดังต่อไปนี้ : 

   ก. จดจำนองเรือเป็นลำดับแรกสำหรับเรือที่จะซื้อ (ทั้งนี้ จำนวนเงินกู้ทั้งหมด ณ เวลา 

สิ้นสุดระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ จะต้องไม่เกินร้อยละ 65 ของมูลค่าเรือ); 

   ข. จำนำหุ้นของผู้กู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น PSL; 

   ค.  โอนผลกระโยชน์เป็นลำดับแรกของเงินรายได้ของเรือ และบัญชีเงินรายได้ บัญชีเงิน

ชำระคืนและบัญชีเงินหลักประกัน; 

   ง.  โอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกของการเรียกร้องค่าชดเชยของเรือ; และ 

   จ.  โอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกของสัญญาการประกันภัยเรือ 

   โดยหลกัประกนัทัง้หมดจะเปน็หลกัประกนัรว่มกนัตลอดจนกวา่จะไดช้ำระคนืเงนิกูท้ัง้หมด 

 ข้อตกลงทางการเงิน : PSL จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเงิน โดยจะมีการคำนวณเป็นรายไตรมาส จาก

งบการเงินสกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดังนี้ : - 

   ก. อัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Net Funded Debt to Total 

Shareholders Equity) ณ ช่วงเวลาที่กำหนด จะต้องไม่เกิน 2:1. 

   ข. อัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัด

จ่าย (Net Funded Debt to EBITDA) ของ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ณ ช่วงเวลาที่

กำหนดจะต้องไม่เกินกว่า 5:1 

   ค. มียอดเงินสดคงเหลืออย่างน้อย 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อลำเรือซึ่งกลุ่ม

ของ PSL เป็นเจ้าของ 

   ง. อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) 

จะต้องไม่ต่ำกว่า 1.1 เท่า 

 ข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ : มูลค่าตลาด(Fair Market Value)ของเรือทั้งหมดที่เป็นหลักประกัน ตลอดระยะเวลาของ

สัญญากู้เงิน จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 125 ของยอดเงินกู้คงเหลือ 
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 ข้อตกลงอื่นๆ : เงินปันผล : PSL และผู้กู้ร่วม(บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด) สามารถจ่ายเงินปันผล

ให้ผู้ถือหุ้นได้ เว้นแต่เมื่อเกิดการผิดสัญญา หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่จะนำไปสู่การผิด

สัญญาและมีเงินกู้ที่ครบกำหนดค้างชำระ 

   การเป็นบริษัทจดทะเบียน : PSL จะคงการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทยตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้นี้ 

   ข้อตกลงเกี่ยวกับผู้บริหาร : จะถือว่าเป็นการผิดสัญญาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผู้บริหาร คือ 

นายคาลดิ ฮาชมิ นายมนูรี ฮาชมิ และ นายคชูร ูวาเดยี พน้จากการเปน็ผูบ้รหิารของ PSL 

(เว้นแต่การเสียชีวิตและทุพพลภาพ) และเว้นแต่จะได้ผู้บริหารอื่นที่ยอมรับได้มาแทนที่

ภายใน 90 วัน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ยังไม่มีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อนี้ 

 5.2 วงเงินสินเชื่อสำหรับซื้อเรือมือสองจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารอื่น
ในประเทศอีก 2 ธนาคาร (KTB และเจ้าหนี้เงินกู้) 
  ตั้งแต่ปี 2551 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อ 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กับ 3 ธนาคารในประเทศสำหรับซื้อเรือ

มือสอง ซึ่งวงเงินสินเชื่อดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 มกราคม 2552 เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน

โลก ผู้ให้กู้ไม่สามารถขยายระยะเวลาเบิกวงเงินกู้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาได้ในช่วงต้นปี 2552 จึงได้เปลี่ยนเป็น

วงเงินกู้สกุลเงินบาท โดยมีระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้ภายในวันที่ 18 มกราคม 2553 อย่างไรก็ตามเมื่อคำนึงถึงความเสี่ยง

ที่อาจมีขึ้น บริษัทฯ ทำสัญญาวงเงินสินเชื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(swap)จากผู้ให้กู้เดิม สำหรับการเปลี่ยนแปลงหนี้

เงินกู้สกุลเงินบาท (ณ เวลาเบิกถอนเงินกู้) ไปเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยการใช้ USD/THB Swap เมื่อเงินกู้ได้

ถูกเบิกใช้ เงินกู้ที่เบิกถอนดังกล่าวจะถูกคำนวณในสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทันที ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากเงินต้นของเงินกู้ดังกล่าว โดยหนี้เงินกู้สกุลเงินไทยบาทจำนวน 1,502.35 ล้านบาทที่เบิก

ถอนนี้ ได้นำไปใช้ในการซื้อเรือ 2 ลำในปี 2553 และถูกแปลงสภาพ โดยการ swap เป็นหนี้เงินกู้สกุลเงินเหรียญดอลลาร์

สหรัฐทันที ซึ่งมีตารางการชำระคืนตรงกับเงินกู้สกุลไทยบาท อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ดังกล่าว ยังคงต้องชำระ

เป็นเงินสกุลไทยบาท และบริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงนี้ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในช่วงการดำเนินการเพื่อแปลงสกุลเงินของดอกเบี้ย 

ทั้งนี้รวมถึงดอกเบี้ยในอนาคตที่จะต้องจ่ายเป็นสกุลเงินไทยบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขวงเงินสินเชื่อมีหลักประกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (i) 

เปลี่ยนวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของส่วน A (Tranche A) ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาเบิกเงินกู้ส่วน A เป็นวงเงินกู้สกุลเหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจำนวน 200 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะเรียกเงินกู้ส่วนนี้ว่า ส่วน C (Tranche C) (ii) ขยาย

ระยะเวลาเบิกเงินกู้ของส่วน C ไปจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2554 (iii) ขยายขอบเขตการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลก

เปลี่ยน เพื่อให้ครอบคลุมการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา (swaps) และขยายระยะเวลาของวงเงิน

การป้องกันความเสี่ยง 

เงื่อนไขหลัก (หลังจากได้แก้ไขแล้ว) ของสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวมีดังต่อไปนี ้

 ผู้กู้ : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“พีเอสแอล”) / ร่วมกันกับแต่ละบริษัทย่อยซึ่ง

เป็นเจ้าของเรือ (รวมกันเรียกว่า “ผู้กู้”) 

 ผู้ให้กู้ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคาร

นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)  

 จำนวนเงินกู้ : ส่วน A: เงินกู้สกุลไทยบาท จำนวน 1,502.35 ล้านบาท (ได้เบิกถอนแล้ว)  

   ส่วน B: วงเงินสินเชื่อสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 5 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

    ส่วน C: วงเงินกู้จำนวน 200 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

    และวงเงินสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging Facility) จำนวนถึง 8.75 พันล้านบาท 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

124



 วัตถุประสงค์ : ส่วน A : เพื่อซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดเล็กต่อใหม่หรือเรือมือสอง ซึ่งมีอายุ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และ / หรือมากกว่า 10 ปีแต่น้อยกว่า 15 ปี ซึ่งจะให้กู้ยืมถึง

ร้อยละ 20 ของวงเงินสินเชื่อ 

   ส่วน B : เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิด

จากการโอนเงินต่างประเทศเข้าหรือโอนเงินออกในการดำเนินธุรกิจเป็นปกติ สำหรับการ

ปิดสถานะสัญญาที่เป็นเงินตราต่างประเทศตามอัตราตลาด 

    ส่วน C : เพื่อซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดเล็กต่อใหม่หรือเรือมือสอง ซึ่งมีอายุ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และ / หรือมากกว่า 10 ปีแต่น้อยกว่า 15 ปี ซึ่งจะให้กู้ยืมถึง

ร้อยละ 20 ของวงเงินสินเชื่อ 

   วงเงินสินเชื่อสำหรับการป้องกันความเสี่ยง: เพื่อใช้ในความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงค่า

เงินบาทของส่วน A ที่เบิกถอนมา โดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของเงินต้น (Principal 

swap) และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของเงินต้นและดอกเบี้ย (cross currency swap)  

 ระยะเวลาเบิกเงินกู้ : เงินกู้ส่วน A : ได้เบิกถอนหมดแล้ว 

    เงินกู้ส่วน B, C และวงเงินสำหรับการป้องกันความเสี่ยง: จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2554  

 ระยะเวลาของสินเชื่อ : ส่วน A : 13 ปี นับจากเดือนธันวาคม 2552 

    ส่วน C : 12 ปี นับจากวันที่ได้มีการเบิกถอนครั้งแรก 

 ระยะเวลาปลอดการ : ส่วน A : 12 เดือน นับจากวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ดังนั้นการจ่ายคืนเงินกู้จึงเริ่มขึ้น  

 ชำระคืนเงินต้น  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 

    ส่วน C : นับจากวันที่ 30 ธันวาคม 2553 และสิ้นสุดในวันที่ 11 ธันวาคม 2554 

 อัตราดอกเบี้ย : วงเงินส่วน A : MLR (บาท) 3 เดือนลบร้อยละ 1  

    วงเงินส่วน C : LIBOR บวกร้อยละ 2.75 สำหรับ 5 ปีแรก และ LIBOR บวกร้อยละ 

2.85 หลังจากนั้น 

 การชำระคืนเงินต้น : เงินกู้ส่วน A : ชำระเป็นรายไตรมาส จำนวน 48 งวดเท่าๆ กัน (ในระยะเวลา 12 ปี) ของ

จำนวนเงินกู้ทั้งหมด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ดังนั้นการชำระคืน จึงเริ่มขึ้นในวันที่ 30 

ธันวาคม 2553  

   เงินกู้ส่วน C : ชำระเป็นรายไตรมาสจำนวน 44 งวดเท่าๆ กัน ของจำนวนเงินกู้ทั้งหมด 

จากวันสิ้นสุดระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ส่วน C 

 ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : ร้อยละ 1 ต่อปีของจำนวนวงเงินที่ไม่ได้เบิกถอน 

 หลักประกัน : หลักประกันของสินเชื่อโดยหลักมีดังต่อไปนี้  

   i) ก่อนการเบิกถอน การจำนองเป็นลำดับแรกของเรือซึ่งผู้กู้เป็นเจ้าของ โดยมีมูลค่า

รวมอย่างน้อย 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ   

   ii) การจำนองเป็นลำดับแรกของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดเล็กที่จะซื้อเข้ามา 

   iii) การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยและเงินได้ของเรือที่เป็นหลักประกัน 

   iv) การจำนำหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นผู้กู้ 

 ข้อตกลงของหลักประกัน : ในช่วงระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้: จำนวนมูลค่ารวมของเรือซึ่งเป็นหลักประกันจะต้องมี

อย่างน้อยร้อยละ 167 ของ จำนวนเงินกู้คงเหลือของสินเชื่อ 

   หลังจากพ้นระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้: จำนวนมูลค่ารวมของเรือซึ่งเป็นหลักประกันจะต้อง

มีอย่างน้อยร้อยละ 154 ของจำนวนเงินกู้คงเหลือของสินเชื่อ 

 ข้อตกลงทางการเงิน : พีเอสแอล จะปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเงิน โดยจะมีการคำนวณเป็นรายไตรมาส โดย 

คำนวณจากงบการเงินรวมแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาของพีเอสแอล ดังนี้ 
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   i) อัตราส่วนหนี้สินต่อผลรวมส่วนของผู้ถือหุ้น (Maximum Debt / Total 

    Shareholders’ Equity) สูงสุดไม่เกิน 2 เท่า ; 

   ii) อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า 

   iii) ดำรงเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลำ สำหรับเรือที่

พีเอสแอลเป็นเจ้าของ 

   iv) ดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ อย่างน้อย 1.1 เท่า   

    (Minimum Debt Service Cover of 1.1 times) 

 ข้อตกลงที่ไม่เกี่ยวกับ : บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดใดๆ อันมีสาระสำคัญกับข้อตกลงที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน 

 การเงิน 

   ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ ได้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อนี้ จำนวน 92 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา สำหรับซื้อเรือจำนวน 

4 ลำ ซึ่งบริษัทฯ รับมอบเรือดังกล่าวในปี 2554 จำนวน 3 ลำ และจะรับมอบเรืออีก 1 ลำในเดือนมกราคม 2555 

   วงเงินกู้นี้สามารถเบิกถอนได้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2554 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ให้กู้

สำหรับการขยายระยะเวลาสำหรับวงเงินสินเชื่อคงเหลือ จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ได้ยกเลิกวงเงิน  

สินเชื่อที่ไม่ได้เบิกใช้จำนวน 58 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการอนุมัติรายการสินเชื่อดังกล่าว  

ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555  

 5.3 วงเงินสินเชื่อสำหรับการสั่งต่อเรือใหม่จากธนาคารดีเอ็นบี นอร์ แบงก์ เอเอสเอ สาขา
ประเทศสิงคโปร์ (DnB NOR Bank ASA, Singapore Branch) ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ต่างประเทศอื่นๆ (วงเงินสินเชื่อสำหรับเรือต่อใหม่) 

   เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันระยะยาว ใช้สำหรับเรือที่

สั่งต่อใหม่จากอู่ต่อเรือ ABG จำนวน 398,400,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคารดีเอ็นบี นอร์ แบงก์ เอเอสเอ สาขา

ประเทศสิงคโปร์ (DnB NOR Bank ASA, Singapore Branch) ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารต่างประเทศอื่นๆ สำหรับเรือ

สั่งต่อใหม่จำนวน 15 ลำ (เรือขนสินค้าเทกองขนาดแฮนดี้ไซส์จำนวน 9 ลำ โดยแต่ละลำมีระวางบรรทุก 32,000 เดทเวทตัน 

และเรือขนส่งสินค้าเทกองขนาดซุปราแมกซ์จำนวน 6 ลำโดยแต่ละลำมีระวางบรรทุก 54,000 เดทเวทตัน ) จากจำนวนเรือ

สั่งต่อใหม่ทั้งสิ้น 18 ลำ 

เงื่อนไขหลักของสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวมีดังต่อไปนี ้

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

จำนวนสูงสุด 15 บริษัทย่อย ซึ่งตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ หรือภายใต้กฎหมายไทย 

หรือภายใต้เขตอำนาจของกฎหมายใดๆ ซึ่งผู้ให้กู้ยอมรับ 

 ผู้ค้ำประกัน : พีเอสแอล 

 ผู้ให้กู้ : ธนาคารดีเอ็นบี นอร์ แบงก์ เอเอสเอ สาขาประเทศสิงคโปร์ (“ดีเอ็นบี นอร์”) ธนาคาร

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารต่างประเทศหลายแห่ง 

 นายทะเบียน  : ดีเอ็นบี นอร์ 

 (Bookrunners) / 

 ผู้รับประกัน (Underwriters) / 

 ผู้จัดการผู้มีอำนาจ (Mandated Lead  

 Arranger (“MLA”) และ 

 ตัวแทนและตัวแทนหลักประกัน 

 Facility Agent and Security Agent 

 ผู้จัดการร่วม  : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

รายงานประจำปี 2554
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 รายละเอียดสินเชื่อ:  

 วัตถุประสงค์  : เป็นเงินกู้มีหลักประกันสำหรับก่อนรับเรือและเมื่อรับเรือเพื่อใช้ในการสั่งต่อเรือใหม่

จำนวน 15 ลำ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   เรือขนสินค้าเทกองขนาดแฮนดี้ไซส์: 

   เรือขนสินค้าเทกองประเภทแฮนดี้ไซส์ จำนวน 9 ลำ โดยแต่ละลำมีขนาดระวางบรรทุก   

32,000 เดทเวทตนั แตล่ะลำถกูตอ่โดยอูต่อ่เรอื ABG จำกดั ประเทศอนิเดยี ราคาตอ่เรือ

แต่ละลำอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

   เรือขนสินค้าเทกองขนาดซุปราแมกซ์: 

   เรือขนสินค้าเทกองประเภทซุปราแมกซ์ จำนวน 6 ลำ โดยแต่ละลำมีขนาดระวางบรรทุก   

54,000 เดทเวทตนั แตล่ะลำถกูตอ่โดยอูต่อ่เรอื ABG จำกดั ประเทศอนิเดยี ราคาตอ่เรอื

แต่ละลำอยู่ที่ประมาณ 38 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 วงเงินสินเชื่อสูงสุด : จำนวนเงินกู้สูงสุดถึง 398.40 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 80 ของราคาสั่งต่อเรือตามที่ได้

กล่าวข้างต้น) ซึ่งประกอบด้วย 15 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

   สำหรับเรือขนสินค้าเทกองขนาดแฮนดี้ไซส์ มีวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 216 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา โดยแบ่งเป็น 9 ส่วนย่อย ดังนี้ 

   วงเงินสินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือ : 

   จำนวนเงิน 18 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 60 ของราคาสั่งต่อเรือแต่ละลำ ซึ่ง

แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 

   วงเงินสินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือ : 

   เท่ากับจำนวนเงิน 24 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 80 ของราคาสั่งต่อเรือ

แต่ละลำ ซึ่งแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 

   สำหรับเรือขนสินค้าเทกองขนาดซุปราแมกซ์ มีวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 182.40 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งเป็น 6 ส่วนย่อย ดังนี้ 

   วงเงินสินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือ : 

   จำนวนเงิน 22.80 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 60 ของราคาสั่งต่อเรือแต่ละลำ 

ซึ่งแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 

   วงเงินสินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือ : 

   เท่ากับจำนวนเงิน 30.40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 80 ของราคาสั่งต่อเรือ

แต่ละลำ ซึ่งแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 

 การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อและการชำระคืน: 

 การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ : สินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือ:  

   ให้เป็นไปตามขั้นของการต่อเรือที่ระบุในสัญญาสั่งต่อเรือ 

   สินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือ: 

   เทา่กบัรอ้ยละ 100 ของวงเงนิสนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื และจะถกูเบกิถอนในเวลารบัเรอื 

 การชำระคืน : สินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือ:  

   สินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือจะถูกชำระคืนทั้งหมดครั้งเดียวเมื่อรับเรือแต่ละลำ  

   สินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือ: 

   สินเชื่อในแต่ละส่วนจะถูกชำระคืนเป็นงวดรายไตรมาส แต่ละงวดเท่ากับ 1/60 ของ  

สนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื และสว่นทีเ่หลอื (balloon amount) จะเทา่กบัเงนิกูค้งเหลอืของ

ส่วนนั้นๆ จะจ่ายชำระเมื่อครบกำหนดสุดท้าย ทั้งนี้การชำระเงินกู้คืนงวดแรก จะเริ่มขึ้น

หลงัจากไดร้บัเรอืแตล่ะลำแลว้ 3 เดอืน  
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   ณ วันครบกำหนด จำนวนเงินกู้คงเหลือทั้งหมดจะถูกชำระคืน และจำนวนเงินกู้ในแต่ละ

ส่วนลดลงเป็นศูนย์ 

 วันครบกำหนด : 10 ปี นับจากวันที่ได้เบิกเงินกู้สำหรับเรือลำแรก ดังนั้นวันครบกำหนดของสัญญาเงินกู้นี้

จะประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

 ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม: 

 อัตราดอกเบี้ย : จำนวนรวมของ LIBOR และส่วนเพิ่ม 

 ส่วนเพิ่ม (Margin) : ร้อยละ 1.20 ต่อปี 

 ระยะเวลาดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน 

 ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : ร้อยละ 0.35 ต่อปี ของจำนวนที่ยังไม่ได้เบิกถอนของวงเงินกู้ทั้งหมด 

 หลักประกัน :  ผู้กู้และผู้ค้ำประกันมีหลักประกันดังต่อไปนี้ 

   สินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือ: 

   ก) การจำนำหุ้นของผู้กู้ คือหุ้นบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องยกเว้นพีเอสแอล 

   ข) หลักประกันจากผู้ค้ำประกัน ถ้าพีเอสแอลไม่ได้เป็นผู้กู้ร่วม 

   ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกในสัญญาสั่งต่อเรือ 

   ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกในสัญญาค้ำประกันการคืนเงินรายงวด ซึ่งเกี่ยว

เนื่องจากสัญญาการสั่งต่อเรือของพีเอสแอล 

   สินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือ: 

   ก) การจดจำนองเรือให้เป็นอันดับแรก 

   ข) การจำนำหุ้นของผู้กู้ คือหุ้นบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องยกเว้นพีเอสแอล 

   ค) หลักประกันจากผู้ค้ำประกัน ถ้าพีเอสแอลไม่ได้เป็นผู้กู้ร่วม 

   ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกของสัญญาเรียกร้องค่าชดเชยของเรือ 

   จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกของเงินประกันภัยทั้งหลาย 

   ฉ) การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของเงนิรายไดจ้ากเรอื และการจดจำนำบญัชเีงนิได ้

(บัญชีจะถูกเปิดเพื่อเรือแต่ละลำ) และบัญชีเงินชำระคืน 

   ทั้งนี้หลักประกันดังกล่าวทั้งหมดจะเป็นหลักประกันที่ผูกกันจนกว่าจะชำระคืนเงินกู้

ทั้งหมด 

 ข้อตกลงต่างๆ: 

 ข้อตกลงทางการเงิน : พีเอสแอลจะปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเงิน โดยจะมีการคำนวณเป็นรายไตรมาสจาก  

งบการเงินรวมแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐของผู้ค้ำประกัน ดังนี้ 

   ก) อัตราส่วนเงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Funded Debt / Total Shareholder’s 

Equity) สูงสุดไม่เกิน 2 เท่า 

   ข) อัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย (EBITDA) 

สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า 

   ค) ดำรงเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อลำ 

 ข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ : การจดทะเบียนเรือ: เรือจะถูกจดทะเบียนที่ประเทศไทย หรือประเทศสิงคโปร์ และ

ประเทศซึ่งยอมรับโดยตัวแทนสินเชื่อ โดยทั้งนี้ผู้กู้สามารถจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้

สูงสุดจำนวน 7 ลำ  

   มูลค่าเรือขั้นต่ำ: คือราคาตลาดรวมของเรือที่รับมอบ จะต้องมีมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ 

125 ของยอดคงเหลือรวมของสินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือ 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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 ข้อตกลงอื่นๆ : เงินปันผล: ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของพีเอสแอล ส่วนผู้กู้ร่วมที่เป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ หากมิได้ปรากฏว่าเกิด

เหตุการณ์อันเป็นการผิดสัญญา หรือมิได้เกิดเหตุการณ์ซึ่งจะนำไปสู่การผิดสัญญา และ

เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงดำเนินอยู่ 

   การเป็นบริษัทจดทะเบียน: พีเอสแอลจะยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลาของสัญญาสินเชื่อนี้ 

  ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ ชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด และยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในส่วนการแปลงหนี้ใหม่  

ในสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ และเรือที่รับมอบแล้ว (เรือหมายเลข 331) ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.1 ดังนี้ 

  

 เลขท่ีเรือ จำนวนเงินกู้ท่ีชำระคืนก่อนกำหนด วงเงินสินเช่ือท่ียกเลิก รวม
  (เหรียญสหรัฐ) (เหรียญสหรัฐ) (เหรียญสหรัฐ)

 329 11,999,998 12,000,000 23,999,998 

 330 11,999,998 12,000,000 23,999,998 

 313 15,199,999 15,200,000 30,399,999 

 331 -0- 2,400,000 2,400,000 

 333 11,999,998 12,000,000 23,999,998

 รวม	 51,199,993	 53,600,000	 104,799,993

  ดังนั้น วงเงินสินเชื่อ จำนวนเงินที่เบิกใช้ และจำนวนเงินกู้คงเหลือสำหรับเรือแต่ละลำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

(หลังการชำระคืนก่อนกำหนด/การชำระเงินล่วงหน้า) มีดังต่อไปนี้ 

 หมายเลขเรือ วงเงินสินเช่ือ จำนวนเงินท่ีเบิกใช้ จำนวนเงินกู้คงเหลือ
  (เหรียญสหรัฐ)  (เหรียญสหรัฐ)  (เหรียญสหรัฐ)

 331 (อนัญญา นารี) 21,600,000 21,600,000 19,792,500 

 334 24,000,000 17,999,998 17,999,998 

 335 24,000,000 11,999,998 11,999,998 

 336 24,000,000 -0- -0- 

 337 24,000,000 -0- -0- 

 338 24,000,000 -0- -0- 

 315 30,400,000 7,599,999 7,599,999 

 316 30,400,000 7,599,999 7,599,999 

 347 30,400,000 7,599,999 7,599,999 

 348 30,400,000 7,599,999 7,599,999 

 349 30,400,000 7,599,999 7,599,999 

 รวม	 293,600,000	 89,599,991	 87,792,491

 5.4 วงเงนิสนิเชือ่ใหมจ่ำนวน 22.80 ลา้นเหรยีญสหรฐั จาก NIBC BANK LTD. ประเทศสงิคโปร ์

  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 บริษัท ABC One Pte. Ltd. ซึ่งเป็นหนึ่งในสามบริษัทย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้  

กฏหมายของประเทศสิงคโปร์ (“บริษัทย่อย”) ของบริษัท Associated Bulk Carriers Pte.Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน 

(“บริษัทร่วมทุน”) ที่บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 50 ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้มีหลักประกันจำนวน 22.80 ล้านเหรียญสหรัฐ  

จากธนาคาร NIBC BANK LTD. ประเทศสิงคโปร์ เพื่อใช้ในการสั่งต่อเรือขนส่งซีเมนต์ จำนวนร้อยละ 80 ของราคาสัญญา

สั่งต่อเรือ ที่บริษัทย่อยได้สั่งต่อเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ 
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 สรุปสาระสำคัญของเงื่อนไขและข้อสัญญาหลักของเงินกู้มีหลักประกันจำนวน 22.80 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 ผู้กู้  บริษัท ABC One Pte. Ltd ซึ่งเป็นหนึ่งในสามบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฏหมายของ

ประเทศสิงคโปร์ (“บริษัทย่อย”) ของบริษัท Associated Bulk Carriers Pte. Ltd. ซึ่ง

เป็นบริษัทร่วมทุน (“บริษัทร่วมทุน”) 

 ผู้ให้กู ้  ธนาคาร NIBC BANK LTD ประเทศสิงคโปร์ 

 ตัวแทนและตัวแทน  ธนาคาร NIBC BANK LTD ประเทศสิงคโปร์ 

 หลักประกัน 

 ผู้ให้บริการ Swap  NIBC BANK N.V. 

 จำนวนเงินกู้  สินเชื่อมีหลักประกันสำหรับการเบิกถอนได้หลายครั้งรวมสูงสุดจำนวน 22.80 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

 วัตถุประสงค ์  เป็นสินเชื่อสำหรับใช้ก่อนและหลังรับเรือขนซีเมนต์สั่งต่อใหม่ซึ่งมีจำนวนสูงสุดร้อยละ 

80 ของราคาสัญญาสั่งต่อเรือ 

 ระยะเวลาเบิกเงินกู้  สินเชื่อจะมีระยะเวลาเบิกถอนได้จนถึง 90 วัน หลังจากวันส่งมอบเรือตามที่ระบุใน

สัญญาต่อเรือ 

 อัตราดอกเบี้ย  LIBOR 3 เดือน + ส่วนเพิ่ม 2.40% 

 ค่าธรรมเนียมการรักษาวงเงิน  ร้อยละ 1.20 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอนของวงเงินสินเชื่อในช่วงระยะเวลา

เบิกเงินกู้ 

 ข้อตกลงทางการเงิน  บริษัท ABC One Pte. Ltd (และผู้ถือหุ้น ซึ่งหมายถึงบริษัท Associated Bulk Carrier 

Pte. Ltd.) จะรักษาสัดส่วนทางการเงินดังต่อไปนี้  

   1. รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย (EBITDA) จะต้อง  

ไม่น้อยกว่าอัตราส่วน 1.1 เท่าของยอดหนี้รวมที่ต้องชำระ (Total debt Service) 

   2. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สินทั้งหมด จะต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20 

 ข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ  บริษัทฯ (PSL) หรือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด เป็นผู้จัดการบริหาร

เรือตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู้ 

 การเบิกใช้ การชำระคืน และเงื่อนไขอื่นๆ : 

 สนิเชือ่สำหรบัใชก้อ่นรบัเรอื สนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื 

การเบิกใช้ ให้เป็นไปตามขั้นของการต่อเรือที่ระบุในสัญญา ร้อยละ 100 ของวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือ 

วงเงินสินเชื่อ สั่งต่อเรือ โดยจำนวนสินเชื่อที่เบิกใช้ทั้งหมด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 80ของราคาสัญญาสั่งต่อเรือที่ 

 จะเท่ากับร้อยละ 60 ของราคาสัญญาสั่งต่อเรือ จะถูกเบิกถอนเมื่อรับเรือ และจะใช้วงเงินนี้ในการ 

  จ่ายคืนสินเชื่อสำหรับ ใช้ก่อนรับเรือที่จำนวน 

  ร้อยละ 60 ของราคาสัญญาสั่งต่อเรือ 

วันครบ การส่งมอบเรือ 10 ปีนับจากวันที่ได้รับเรือ 

กำหนด 

การชำระคืน ชำระคืนทั้งหมดครั้งเดียว (จากสินเชื่อสำหรับใช้ ยอดเงินกู้ที่ได้เบิกใช้ทั้งหมด (สินเชื่อสำหรับใช้เมื่อ 

 เมื่อรับเรือ) รบัเรอื) จะถกูชำระคนืเปน็งวดรายไตรมาส เทา่ๆกนั  

  แต่ละงวด เท่ากับ 1/60 ของสินเชื่อสำหรับใช้เมื่อ 

  รับเรือ และ จำนวนคงเหลือทั้งหมดจะชำระคืนใน 

  งวดสุดท้ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเงินกู้ ทั้งนี้ 

รายงานประจำปี 2554
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  การชำระเงินกู้คนืงวดแรกจะเริม่ขึน้หลงัจาก 

  ไดร้บัเรอืแลว้ 3 เดอืน 

หลักประกัน ก) การค้ำประกันจาก Associated Bulk Carriers  ก) การจดจำนองเรือให้เป็นลำดับแรก 

  Pte. Ltd.(ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย) ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกในรายได้ 

 ข) เป็นการค้ำประกันแยกความรับผิด ซึ่งไม่ใช่  ตามสัญญา Time Charter กับ Charterer 

  การค้ำประกันร่วม โดยจากบริษัทฯ และ  ค) การค้ำประกันแยกความรับผิด ซึ่งไม่ใช่การ 

  ผู้ร่วมทุนตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งเท่ากับ  ค้ำประกันร่วม โดยจากบริษัทฯ และ ผู้ร่วมทุน 

  ร้อยละ 50 จากบริษัทฯ และอีกร้อยละ 50  ตามสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย (แต่ละฝ่าย  

  จากผู้ร่วมทุน  ถอืรอ้ยละ 50) รวมสงูสดุเปน็เงนิ 8 ลา้นเหรยีญ 

 ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกในสัญญา  สหรฐั ดงันัน้จำนวนเงนิคำ้ประกนัสงูสดุสว่นทีเ่ปน็ 

  สั่งต่อเรือ  ของบริษัทฯ จึงเท่ากับ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกของสัญญา ง) การจดจำนำหุ้นของบริษัท ABC One Pte. Ltd. 

  ค้ำประกันการคืนเงินรายงวดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ  (บริษัทย่อย) โดยบริษัทร่วมทุน 

  สัญญาสั่งต่อเรือ จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกของเงินที่ได้ 

    รับจากการประกันภัย 

   ฉ) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกของเงิน 

    รายได้จากเรือ และการจดจำนำบัญชีเงินได้ 

    รวมทั้งบัญชีชำระคืนของเรือ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผู้กู้ได้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวจำนวน 11.40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 5.5  วงเงินสินเชื่อใหม่จำนวน 84.96 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก ING Bank N.V. สาขาประเทศ
สิงคโปร์ and DnB NOR Bank ASA สาขาประเทศสิงคโปร์ 

  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 บริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (SPCs) 4 บริษัท 

ได้แก่ บริษัท พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู6 พีทีอี ลิมิเตด) บริษัท พรีเชียส 

สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู7 พีทีอี ลิมิเตด) บริษัท พรีเชียส วิชั่นส์ พีทีอี ลิมิเตด (เดิมชื่อ บริษัท 

โอเอสดับเบิ้ลยู8 พีทีอี ลิมิเตด) และ บริษัท พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู9 พีทีอี ลิมิเตด) 

ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จำนวนเงิน 84.96 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคาร ING Bank N.V., สาขาประเทศสิงคโปร์ 

(“ING”) และธนาคาร DnB NOR Bank ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ (“DnB NOR”) สำหรับใช้ชำระในวงเงินสูงสุดไม่เกิน  

ร้อยละ 80 ของต้นทุนรวมของการได้มาของเรือสั่งต่อใหม่ ประเภทซุปราแมกซ์ ขนาดระวางบรรทุก 57,000 เดทเวตตัน 

จำนวน 4 ลำ ซึ่งบริษัท SPCs ได้สั่งต่อเรือในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สรุปข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ้

 ผู้กู้ / เจ้าของเรือ : บริษัท พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู6  

   พีทีอี ลิมิเตด) 

   บริษัท พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู7 พีทีอี 

ลิมิเตด) 

   บริษัท พรีเชียส วิชั่นส์ พีทีอี ลิมิเตด จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู8 พีทีอี ลิมิเตด) 

   บริษัท พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู9 พีทีอี ลิมิเตด) 

 ผู้ให้กู้ : ธนาคาร ING Bank N.V., สาขาประเทศสิงคโปร์ (“ING”) และ 

   ธนาคาร DnB NOR Bank ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ (“DnB NOR”) 

 ผู้ให้บริการ Swap : ING และ DnB NOR 
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 ตัวแทนผู้ให้กู้ :  ING 

 ตัวแทนหลักประกัน : DnB NOR 

 ผู้คํ้าประกัน : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย (“พีเอสแอล”) 

 วัตถุประสงค์ : สำหรบัใชช้ำระในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 80 ของตน้ทนุรวมของการไดม้าของเรอืสัง่ตอ่ใหม่  

จำนวน 4 ลำ ขนาดระวางบรรทุกลำละ 57,000 เดดเวทตัน คือจำนวนรวม 106,200,004 

เหรียญสหรัฐ (คิดเป็น 26,550,001 เหรียญสหรัฐต่อลำ)  

   ต้นทุนรวมดังกล่าว ประกอบด้วย: 

   1) ราคาซือ้รวมของหุน้ทีไ่ดม้าซึง่บรษิทัผูกู้ท้ัง้ 4 บรษิทั เปน็เงนิ 6,800,004 เหรยีญสหรฐั และ 

   2) ราคารวมของสัญญาสั่งต่อเรือทั้งหมด เป็นเงิน 98,000,000 เหรียญสหรัฐ และ 

   3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PSPC เป็นเงิน 1,400,000 เหรียญสหรัฐ 

 วงเงินสินเชื่อ : สูงสุดจำนวน 84,960,000 เหรียญสหรัฐ แบ่งออกเป็นส่วนๆสำหรับเรือ 4 ลำ ดังนี้ 

   วงเงินสินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือแต่ละลำ 
   จำนวนสูงสุด 16,060,000 เหรียญสหรัฐ 

   วงเงินสินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือแต่ละลำ 
   จำนวนสูงสุด 21,240,000 เหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 80 ของราคาตลาด แล้วแต่ว่าราคาใด 

   จะต่ำกว่า 

   วงเงินสินเชื่อจะถูกแบ่งสำหรับผู้ให้กู้ ดังนี ้

   ING: จำนวน 53,960,000 เหรียญสหรัฐ 

   DnB NOR: จำนวน 31,000,000 เหรียญสหรัฐ 

 อัตราดอกเบี้ย :  USD LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 

 ค่าธรรมเนียมการรักษา 
 วงเงิน : ร้อยละ 50 ของส่วนเพิ่มต่อปีของวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอนโดยชำระเป็นรายไตรมาส 

 

 วันครบกำหนด : 8 ปี หลังจากการเบิกถอนเงินกู้งวดสุดท้ายของเรือแต่ละลำ 

 ระยะเวลาเบิกถอนงินกู้ วงเงินสินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือ:  วงเงินสินเชื่อให้สำหรับเมื่อรับเรือ: 
 และการเบิกถอนสินเชื่อ:  นอกเหนือจากส่วนที่ใช้เพื่อการซื้อหุ้น  รอ้ยละ 100 ของวงเงนิสนิเชือ่สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอื  

   การเบิกถอนเงินแต่ละครั้งให้เป็นไปตาม ซึ่งจะเบิกเงินกู้เมื่อรับเรือแต่ละลำ 

   สัญญาสั่งต่อเรือ 

 การชำระคืน: วงเงินสินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือ: วงเงินสินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือ: 
  วงเงินสำหรับใช้ก่อนรับเรือจะถูกชำระคืน สำหรบัเรอืแตล่ะลำ แบง่ชำระเทา่ๆ กนั จำนวน 32 

  งวดเดียว ณ วันที่ได้รับมอบเรือแต่ละลำ งวดเป็นรายไตรมาส แต่ละงวดเท่ากับ 354,000 

  โดยตัดจากการเบิกเงินกู้ของวงเงิน เหรียญสหรัฐ และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด 

  สินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือ จำนวน 9,912,000 เหรียญสหรัฐพร้อมกับการ 

    ชำระเงินกู้งวดสุดท้าย 

    การชำระคนืงวดแรกจะครบกำหนด 3 เดอืนหลงัจาก 

    การเบิกถอนเงินกู้งวดสุดท้ายของเรือแต่ละลำ 

    เมื่อวันครบกำหนด เงินกู้ค้างชำระจะต้องถูก 

    ชำระคืนทั้งหมดโดยเงินกู้แต่ละส่วนลดลงเป็นศูนย์ 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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 หลักประกัน: วงเงินสินเชื่อสำหรับใช้ก่อนรับเรือ: วงเงินสินเชื่อสำหรับใช้เมื่อรับเรือ: 
  » จำนำหุ้นของผู้กู้; » การจำนำหุ้นของผู้กู้; 

  » โอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกใน » การจดจำนองเรือเป็นลำดับแรก; 

   สัญญาค้ำประกันการคืนเงินงวดที่ » การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกของเงนิได ้

   ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศ  และสัญญาเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา; 

   สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือธนาคาร/ » การจำนำเป็นลำดับแรกของบัญชีเงินได้ 

   สถาบันการเงินอื่นที่ผู้ให้กู้ยอมรับ;  ที่มีกับตัวแทนหลักประกัน; 

  » โอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกใน » การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกใน 

   สัญญาสั่งต่อเรือ; และ  สัญญาประกันภัย และการเรียกร้อง 

  » การค้ำประกันจากผู้ค้ำประกัน  ค่าชดเชยของเรือ; 

    » การค้ำประกันจากผู้ค้ำประกัน; และ 

    » หลักประกันทั้งหมดข้างต้นถือเป็น 

     หลักประกันร่วมของวงเงินสินเชื่อสำหรับ 

     ใช้เมื่อรับเรือ 

 ข้อตกลงทางการเงิน : ผู้ค้ำประกันจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้ โดยจะมีการคำนวณเป็นรายไตรมาสจาก  

งบการเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐ: 

   ก) อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมสูงสุด (Funded Debt/Total Shareholder’s 

Equity) 2 ต่อ 1; 

   ข) อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อรายได้ก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่ายสูงสุด 

(Funded Debt/EBITDA) 5 ต่อ 1; และ 

   ค) ดำรงเงนิสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรยีญสหรฐั ตอ่ลำเรอืซึง่กลุม่บรษิทัพรเีชยีสเปน็เจา้ของ 

 ข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ : เรือจะต้องมีมูลค่าขั้นต่ำอย่างน้อยร้อยละ 125 ของยอดคงเหลือรวมของสินเชื่อสำหรับใช้เมื่อ

รับเรือ 

 ข้อตกลงอื่นๆ : » ผู้ค้ำประกันจะต้องดำรงการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

   » จะถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญา ถ้านายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม และ นายมูนีร  

มอยนูดดิน ฮาชิม และนายคูชรู คาลี วาเดีย พ้นจากการเป็นผู้บริหารของผู้ค้ำประกัน 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ เว้นเสียแต่ว่าจะมีบุคคลอื่นที่ผู้ให้กู้ยอมรับ 

ทำหน้าที่แทนภายใน 90 วัน 

   » ไม่มีข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลโดยพีเอสแอล และผู้กู้ได้รับอนุญาตให้จ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยปราศจากข้อจำกัด เว้นแต่ในกรณีผิดสัญญา หรือมีเหตุแห่งการผิด

สัญญาเกิดขึ้น โดยที่เงินกู้คงเหลือถึงกำหนดชำระทันที 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ยังไม่ได้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อนี้ 
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6. รายได้และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 

  ในระหว่างปี 2554 รายได้จากการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำอยู่ที่ 11,265 เหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการ

เดินเรือเฉลี่ยอยู่ที่ 4,613 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

 ตลาดค่าระวางเรือมีการปรับตัวลดลงในช่วงต้นปี 2554 และได้ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 หลัง

จากนั้นตลาดค่าระวางเรือได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนมาถึงเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ค่าระวางเรือได้มาแตะที่จุดต่ำสุดใน

รอบ 3 ทศวรรษ อยู่ที่ 647 จุด ดัชนีค่าระวางเรือเฉลี่ยสำหรับปี 2554 เท่ากับ 1,549 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีค่าระวาง

เรือเฉลี่ยในระหว่างปี 2553 เท่ากับ 2,758 จุด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีรายได้ค่าระวางเรือต่อวันต่อลำเฉลี่ยที่ 11,265 

เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งลดลงร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 เนื่องจากสัญญาให้เช่าเรือระยะยาวที่ทำไว้สำหรับบาง

ลำได้สิ้นสุดลงในระหว่างปี 2554 จึงได้ทำสัญญาเช่าเรือใหม่ในอัตรา ณ ปัจจุบันซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าสัญญาให้เช่าเรือระยะ

ยาวที่เคยลงนามไว้ก่อนปี 2554 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำของบริษัทฯ ลดลงจาก 4,725 เหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมและสำรวจเรือต่อวันจำนวน 875 เหรียญสหรัฐอเมริกา) ในปี 2553 เป็น 4,613 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554 

(รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือต่อวันจำนวน 690 เหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 

(คำนวณโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือซึ่งไม่ได้รายงานในค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ย) รายละเอียด

ตามตารางข้างล่างนี้ 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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 ตารางการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลำของบริษัทฯ กับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (จัดทำโดย 
Moore Stephens & Co.) 

  ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม บริษัทฯ บริษัทฯ
 สำหรับปี 2553 2553 2554 
 รายการ เหรียญสหรัฐ (ต่อวัน) เหรียญสหรัฐ (ต่อวัน) เหรียญสหรัฐ (ต่อวัน)

 ค่าจ้างลูกเรือ 1,925 1,760 1,766 

 ค่าเสบียงคลัง 163 162 172 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับลูกเรือ 299 223 207 

 รวมค่าใช้จ่ายลูกเรือ	 2,387	 2,145	 2,145	

 ค่าน้ำมันหล่อลื่น 345 257 287 

 ค่าพัสดุภัณฑ์อื่นๆ 342 196 243 

 รวมค่าน้ำมันหล่อลื่นและค่าพัสดุภัณฑ์	 687	 453	 530	

 ค่าอะไหล่ 398 219 204 

 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 409 82 121 

 รวมค่าอะไหล่	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	 807	 301	 325	

 ค่าเบี้ยประกันภัยความรับผิดชอบที่มีต่อสินค้า  276 233 197 

 และบุคคลที่สาม 

 ค่าเบี้ยประกันภัยอื่นๆ 279 164 235 

 รวมค่าเบี้ยประกันภัย	 555	 397	 432	

 ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเรือ 27 0 0 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 615 536 424 

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 200 18 67 

 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	 842	 554	 491

	 รวมค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ	 5,278	 3,850	 3,923

 เหตุผลหลักที่ทำให้ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีดังนี้  

 » ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับปี 2554 ที่เป็นต้นทุน “คงที่” นั้น ไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการควบคุมต้นทุน และ

เมื่อเฉลี่ยต่อลำเรือแล้วมีจำนวนลดลงในปี 2554 เนื่องจากจำนวนกองเรือของบริษัทฯ ที่มีเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ

กับปี 2553 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เป็นต้นทุน ”ผันแปร” นั้น ขึ้นอยู่กับค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงาน

ทางด้านเทคนิค ซึ่งในปีนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีจำนวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 เนื่องจากการลดลงในกำไร

ของบริษัทฯ 

 » ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือมีจำนวนลดลง เนื่องจากอายุของกองเรือโดยเฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบ

กับปี 2553 

7. ผลการดำเนินงานทางการเงินจากงบการเงินสกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
(สกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน)  

 เนื่องจากบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ก่อนถึงกำหนดบังคับใช้ ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ  

ประกอบงบการเงนิขอ้ที ่3 ในงบการเงนิ ถอืเปน็การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีซึง่กำหนดใหต้อ้งปรบัยอ้นหลงังบการเงนิ

งวดก่อนที่นำมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินด้วยสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน (สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา) มาโดยตลอด ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ปรับย้อนหลังงบการเงินสำหรับปี 2553 เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับ

งบการเงินปี 2554 ซึ่งได้แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 42 ในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 

 ตารางที่จะแสดงต่อไปนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขที่แสดงนั้นได้นำมาจาก  

งบการเงินแสดงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา(สกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน) ตามหมายเหตุประกอบ  

งบการเงิน ข้อ 42 ในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว  
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 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554
  ล้านเหรียญสหรัฐ ล้านเหรียญสหรัฐ

งบกำไรขาดทุน	

รายได้รวม 106.93 112.19 

รายได้จากการเดินเรือสุทธิ 91.40 85.58 

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย	ภาษีเงินได้	ค่าเสื่อมราคา	และรายจ่ายตัดบัญชี	(EBITDA)*		 47.22	 41.42	

ค่าเสื่อมราคา* 13.89 14.90 

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้  33.33 26.52 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 9.41 14.35 

กำไรจากการดำเนินงาน 23.92 12.17 

กำไรอื่นที่มิใช่กำไรจากการดำเนินงาน 14.14 11.59 

กำไรสุทธิก่อนภาษี	 38.06	 23.76	

ภาษีเงินได้ 2.54 0.12 

กำไรสุทธิ	 35.52	 23.64	

งบแสดงฐานะการเงิน	

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4.12 3.52 

เรือเดินทะเล (ราคาทุน) 342.16 445.03 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ 18.16 14.68 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 140.07 138.04 

สินทรัพย์หมุนเวียน 144.22 190.01 

เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่าจ้างต่อเรือใหม่ 283.51 207.37 

สินทรัพย์รวม	 662.06	 722.39	

เงินกู้มีหลักประกัน 158.08 199.04 

หนี้สินหมุนเวียน 14.60 33.05 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 4.76 5.73 

รวมหนี้สิน	 177.44	 237.82	

ทุนเรือนหุ้น 35.31 35.31 

ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	 484.62	 484.57	

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(ดอลลาร์สหรัฐ)	 0.47	 0.47	

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด		 5%	 3%	

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น		 7%	 5%	

อัตราส่วน	(เท่า)	

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	 9.88	 5.75	

เงินกู้/	ส่วนของผู้ถือหุ้น	 0.34	 0.46	

หนี้สินรวม/	ส่วนของผู้ถือหุ้น	 0.37	 0.49	

เงินกู้/	EBITDA	 3.45	 5.35	

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้	 4.55	 1.88	

EBITDA/ดอกเบี้ยจ่าย	 5.02	 2.89	

ผลตอบแทนจากเงินปันผล**		 5%	 3%

 * EBITDA และค่าเสื่อมราคาคิดหลังจากการหักค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถูกรวมอยู่ในต้นทุนในการเดินเรืออยู่

แล้วเพื่อใช้สำหรับคำนวณ EBITDA ตามนโยบายบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำ (Opex) ที่รวมค่าใช้

จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ 

 ** ผลตอบแทนจากเงินปันผล คิดเป็นร้อยละของราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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 7.1 รายได้และผลกำไร 

  รายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 106.93 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมรายการกำไรจากการขายเรือจำนวน 13.37 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา) ในปี 2553 เป็น 112.19 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมรายการกำไรจากการแปลงหนี้ใหม่ 

(Novated) ของสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 10.52 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ในปี 2554 รายได้จากการเดินเรือสุทธิลดลง

จาก 91.40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2553 เป็น 85.58 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก

การลดลงของรายได้จากการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำ (TC Rate) ในปี 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 การที่รายได้เฉลี่ย

ต่อวันลดลงนั้น มีสาเหตุมาจากเรือบางลำมีสัญญาเช่าเรือสิ้นสุดในระหว่างปี และได้ทำสัญญาใหม่ในอัตราที่ต่ำกว่าสัญญาเช่า

เรือที่เคยทำมาในอดีต รายได้ของบริษัทฯ มาจากจำนวนเรือเฉลี่ย 22 ลำ ในระหว่างปี 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเรือ

เฉลี่ย 21 ลำในปี 2553 ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานหรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ

รายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ได้ลดลงจาก 47.22 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2553 เป็น 41.42 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

ในปี 2554 สำหรับรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำ (TC Rate) ลดลงจาก 12,304 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2553 เป็น 11,265 

เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554 ในขณะเดียวกันต้นทุนการเดินเรือโดยเฉลี่ยต่อวันต่อลำลดลงจาก 4,725 เหรียญ

สหรัฐอเมริกาในปี 2553 เป็น 4,613 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554 เนื่องจากรายได้จากการเดินเรือสุทธิลดลงดังที่ได้

กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้กำไรขั้นต้นในปี 2554 ปรับตัวลดลงจากปี 2553 

  ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำลดลง และยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ใน

หัวข้อ 6 เรื่อง “รายได้และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ” 

  ค่าเสื่อมราคา (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ) เพิ่มขึ้นจาก 13.89 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกาในปี 2553 เป็น 14.90 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554 เนื่องจากจำนวนเรือที่เพิ่มขึ้น ในระหว่างปี 2554 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 นั่นคือ เรือ 4 ลำ (เรือสั่งต่อใหม่หมายเลข 331 และเรืออื่นอีกจำนวน 3 ลำ) ซึ่งบริษัทฯ ได้มาใน

ปี 2554  

  คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิเพิม่ขึน้จาก 9.41 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในป ี2553 เปน็ 14.35 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมริกา

ในปี 2554 เนื่องจากดอกเบี้ยที่เกิดจาการเบิกถอนวงเงินสินเชื่อสำหรับซื้อเรือใหม่จำนวน 4 ลำในปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการ

ขยายวงเงินสินเชื่อมีหลักประกันในปี 2554 ค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้มีหลักประกันของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2554 

และค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย (จากการจ่ายคืนเงินกู้ล่วงหน้าและยกเลิกวงเงินกู้) ทั้งนี้ดอกเบี้ยที่เกิดจากการเบิก

ถอนวงเงินกู้สำหรับสั่งต่อเรือใหม่ บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์  

  เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี 

2554 สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลให้การแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิจากเงินบาทเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

ที่อัตราแลกเปลี่ยนที่สูงกว่า ทำให้เกิดรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.17 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554  

  รายได้จากการเดินเรือสุทธิที่ลดลง ทำให้กำไรจากการดำเนินงานลดลงเท่ากับ 12.17 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เมื่อเปรียบเทียบกับ 23.92 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2553  

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจาก 2.54 ล้านเหรียญ ในปี 2553 ซึ่งมาจากรายการกำไรจากการขายเรือ เป็น 0.12 

ล้านเหรียญในปี 2554 ซึ่งไม่มีภาษีที่เกิดจากรายการดังกล่าว 

  ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจาก 35.52 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2553 เป็น 23.64 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ในปี 2554 
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 7.2 สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
  เงินลงทุน  
  ตารางข้างล่างนี้เป็นการสรุปสถานภาพการลงทุนทั้งหมดในโครงการร่วมทุนในต่างประเทศ ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2554 (ตัวเลขเป็นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 * ส่วนปรับปรุงตามวิธีส่วนได้เสีย หมายถึงการปรับปรุง (+ / -) ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 **  เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า หมายถึง เงินลงทุนที่จ่ายไปในฐานะผู้ถือหุ้น และแสดงไว้ภายใต้ “สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ” 

 ***  ค่าเผื่อสำหรับ “เงินลงทุนในหุ้นสามัญ” แสดงรายการในรูปของค่าเผื่อผลขาดทุนในเงินลงทุน (Allowance for possible loss on other 

investments) ส่วนค่าเผื่อในเรื่องอื่นๆ แสดงรายการในรูปของหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Bad debts and allowance for doubtful 

accounts) ซึ่งบริษัทฯ บันทึกไว้ในปี 2545 

 โครงการร่วมทุน  เงินลงทุน  ** เงินลงทุน รวม  *** ค่าเผ่ือสำหรับ   “ยอดคงเหลือ (สุทธิ)
     จ่ายล่วงหน้า      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554”
  ราคาทุน *ส่วน รวมวิธี   เงินลงทุน ** เงินลงทุน รวม เงินลงทุน ** เงินลงทุน รวม 
   ปรับปรุง ส่วนได้เสีย    จ่ายล่วงหน้า   จ่ายล่วงหน้า

เงินลงทุนระยะสั้น           

SLPG  872,727   (323,596)  549,131   567,829   1,116,960   549,131   567,829   1,116,960   -     -     -   

เงินลงทุนระยะยาว           

SLPG - Hadia  2,037,650   1,486,394   3,524,044   -     3,524,044   -     -     -     3,524,044   -     3,524,044 

รวมทั้งหมด	 	2,910,377			1,162,798			4,073,175		 	567,829		 	4,641,004		 	549,131		 	567,829		 	1,116,960			3,524,044		 	-					3,524,044

  ในระหว่างปี 2549 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บทด จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 

2,026,086 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ชำระค่าหุ้นแล้วหุ้นละ 5 บาท เป็นจำนวนเงิน 0.26 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ในปี 2554 บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บทด จำกัด ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล 

จำนวน 0.02 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

  สินทรัพย์หมุนเวียน 
  สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นจำนวน 45.79 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเมื่อเปรียบ

เทียบกับปี 2553 เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเลรับคืน จำนวน 41.88 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา สำหรับเรือหมายเลข 333 และ 315 จากการแปลงหนี้ใหม่ของสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ในเดือนธันวาคม 2554 

และเดือนมกราคม 2555 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้การค้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ลูกหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญทั้งหมดเพิ่มขึ้นจำนวน 2.82 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการให้บริการเช่าเรือเป็นรายเที่ยว 

(Voyage Charter) ในระหว่างปีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล 

บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าระวางเรือจากลูกค้าล่วงหน้า (จำนวนร้อยละ 95 ของค่าระวางในกรณีที่เป็นการให้บริการเช่าเป็นราย

เที่ยว (Voyage Charter) และจะเรียกเก็บค่าเช่าจากลูกค้าล่วงหน้าทุก 15 วัน ในกรณีที่เป็นการให้เช่าเป็นระยะเวลา (Time 

Charter)) จึงไม่มีปัญหาใดๆ จากการติดตามหนี้ ดังนั้นยอดลูกหนี้จึงเป็นเงินที่จะได้รับจากตัวแทน ผู้เช่าเรือ และรายได้  

ค้างรับตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ของการให้บริการที่จบสิ้นแล้ว น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจาก 0.19 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น

จำนวน 2.18 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการเก็บน้ำมันสำหรับการให้บริการเช่าเรือเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter) 

มีจำนวนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 

  สินทรัพย์ถาวร 
  มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการรับมอบเรือหมายเลข 331 (อนัญญา นารี) 

จากอู่ต่อเรือ ABG และการซื้อเรือมือสองจำนวน 4 ลำ (รับมอบเรือแล้วในปี 2554 จำนวน 3 ลำและจะรับมอบอีก 1 ลำใน

เดือนมกราคม 2555) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีกำลังกองเรือทั้งสิ้นจำนวน 25 ลำ ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้

ภายใต้หัวข้อกำลังกองเรือในรายงานประจำปีนี้  

  รายละเอียดของการซื้อเรือในปี 2554 ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 3.4 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 	 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือใหม่
	 	 บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 12 ฉบบั สำหรบัสัง่ตอ่เรอืใหมข่นาดแฮนดีไ้ซสจ์ำนวน 12 ลำ ซึง่มี

ขนาดระวางบรรทกุ 32,000 เดทเวทตนั และบรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 6 ฉบบั สำหรบัสัง่ตอ่เรอืใหม่

ขนาดซปุราแมกซ ์จำนวน 6 ลำ ซึง่มขีนาดระวางบรรทกุ 54,000 เดทเวทตนั กบัอูต่อ่เรอื ABG ประเทศอนิเดยี ในระหวา่งป ี

2550 ถงึป ี2551 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัฯ ไดจ้ำหนา่ยสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 3 ฉบบั สำหรบัเรอืขนาด 	

แฮนดี ้ไซส ์2 ลำ และเรอืขนาดซปุราแมกซ ์1 ลำ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่3.1 บรษิทับนัทกึเงนิงวดทีจ่า่ยไป คา่ใชจ้า่ยในการ 	

สำรวจเรอื และดอกเบีย้จา่ยเปน็ตน้ทนุของสนิทรพัยจ์ำนวน 183.49 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ใน

หวัขอ้ที ่3.1 นอกจากนีบ้รษิทัฯ ไดบ้นัทกึการจา่ยเงนิงวด คา่ใชจ้า่ยในการสำรวจเรอืและดอกเบีย้จา่ยเปน็ตน้ทนุของสนิทรพัย์

จำนวน 14.38 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุน) สำหรับสัญญาสั่งต่อเรือจำนวน 3 

สญัญา เพือ่สัง่ตอ่เรอืสำหรบัขนสง่ซเีมนตจ์ำนวน 3 ลำ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ในหวัขอ้ที ่3.2  

  บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึรายการชำระคา่ซือ้หุน้ จากการซือ้หุน้สามญัของ 4 บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์ฉพาะ ตาม

ทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ในหวัขอ้ที ่3.3 และการจา่ยเงนิงวด จำนวนเงนิ 51.38 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา เปน็ตน้ทนุของสนิทรพัย ์

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

สรา้งในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  

  บริษัทฯ จัดประเภทรายการเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ จำนวนเงิน 41.88 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา สำหรับเรือ 	

หมายเลข 333 และ 315 มาเปน็รายการในสนิทรพัยห์มนุเวยีนจากการทำสญัญาแปลงหนีใ้หม ่(Novated) ของสญัญาสัง่ตอ่เรอื 	

ทั้ง 2 ฉบับซึ่งได้ลงนามในเดือนธันวาคม 2554 และเดือนมกราคม 2555 ตามลำดับ ทำให้รายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้าง 	

ตอ่เรอื - สว่นทีจ่ะไดร้บัคนืภายใน 1 ปมีจีำนวนเทา่กบั 207.37 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา และเงนิจา่ยลว่งหนา้คา่จา้งตอ่เรอื

รวม ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นจำนวนเงิน 249.25 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งแสดงอยู่ในรายการสินทรัพย ์	

ไมห่มนุเวยีน 

	 	 หนี้สินรวม
  ณ วนัสิน้ป ี2554 บรษิทัฯ มเีงนิกูท้ีม่หีลกัประกนัสทุธจิากสว่นทีถ่งึกำหนดชำระภายในหนึง่ป ี จำนวน 199.04 ลา้น

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา โดยมยีอดเงนิกูท้ีม่หีลกัประกนัคงเหลอื 221.71 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ซึง่รวมสญัญาสนิเชือ่สำหรบั

สัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 87.79 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ตามทีอ่ธบิายไวแ้ลว้ขา้งตน้ ทีจ่า่ยใหก้บัอูต่อ่เรอื ABG ประเทศอนิเดยี 

ในการจา่ยเงนิคา่ตอ่เรอืงวดทีส่อง งวดทีส่ามและงวดทีส่ี ่สำหรบัเรอื 8 ลำ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นขอ้ 5.3 บรษิทัฯ เบกิถอนเงนิกู้

จำนวน 1,502.35 ลา้นบาท สำหรบัซือ้เรอืมอืสองจำนวน 2 ลำ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่5.2 โดยบรษิทัฯ ไดท้ำรายการ 

swap จากเงนิบาทจำนวน 1,502.35 ลา้นบาท เปน็เงนิสกลุดอลลารส์หรฐัเทา่กบั 45.90 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ตามวงเงนิ

สนิเชือ่แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ซึง่ไดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่5.2 ณ วนัสิน้ป ี2554 เงนิกูด้งักลา่ว คงเหลอื 42.28 ลา้น

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา ในระหวา่งป ี2554 บรษิทัฯ เบกิถอนเงนิจากวงเงนิสนิเชือ่สำหรบัซือ้เรอืมอืสอง จำนวน 92 ลา้นเหรยีญ

สหรฐั สำหรบัซือ้เรอืจำนวน 4 ลำ ซึง่รบัมอบแลว้ในป ี2554 จำนวน 3 ลำ และจะรบัมอบอกี 1 ลำในเดอืนมกราคม 2555 ณ 

วนัสิน้ป ี2554 เงนิกูด้งักลา่ว คงเหลอื 89.91 ลา้นเหรยีญสหรฐั และบรษิทัฯ ยงัไดเ้บกิเงนิกูเ้ปน็ จำนวน 11.40 ลา้นเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิา (ลงทนุรอ้ยละ 50 ในบรษิทัรว่มทนุเปน็จำนวนเงนิ 5.70 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา) จากธนาคาร NIBC จาก

วงเงนิสนิเชือ่เพือ่เรอืสัง่ตอ่ใหม ่สำหรบัจา่ยอูต่อ่เรอื ABG ประเทศอนิเดยี สำหรบัคา่ตอ่เรอืงวดทีส่องและสามของเรอืใหมเ่พือ่

ขนสง่ซเีมนต ์จำนวน 1 ลำ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่3.2 คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิตดัจำหนา่ย จำนวน 3.97 ลา้นเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิา แสดงหกัจากวงเงนิสนิเชือ่มหีลกัประกนัตามสดัสว่นเมือ่มกีารเบกิถอนจากวงเงนิทัง้หมด 

  หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก 177.44 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในป ี2553 เป็น 237.82 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในป ี

2554 

	 	 ส่วนของผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 23.64 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในระหว่างป ี เงินปันผลจ่ายระหว่างป ี2554 จำนวน 

21.14 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (0.62 บาทตอ่หุน้ รวมเงนิปนัผลจา่ยครัง้สดุทา้ยของป ี2553) และการลดลงสทุธใินผลสะสม

139



จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน การจัดสรรสำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สงัคม และองคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ และการแปลงคา่งบการเงนิและสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยจำนวน 2.55 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา ทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 484.57 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งลดลงเล็กน้อยจำนวน 0.05 

ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น ผลจากการลดลงเพยีงเลก็นอ้ยในสว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่ดอ้ธบิายไวแ้ลว้ขา้ง

ตน้ ทำใหม้ลูคา่สทุธติามบญัชตีอ่หุน้ ณ สิน้ป ี2554 และ2553 ใกลเ้ทา่เดมิที ่0.47 เหรยีญสหรฐัอเมรกิาตอ่หุน้  

	 7.3	 ความสามารถในการก่อหนี้	 (Leverage)	 สภาพคล่อง	 (Liquidity)	 และความสามารถใน
การชำระหนี้	(Coverage)
	 	 กำไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษเีงนิได ้ คา่เสือ่มราคาและรายจา่ยตดับญัช ี(EBITDA) ยงัคงอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 	

ในระหวา่งป ี2554 และบรษิทัฯ มเีงนิกูท้ีม่หีลกัประกนั ณ สิน้ป ี2554 จำนวน 221.71 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (รวมสนิเชือ่

ทีใ่ชก้อ่นรบัเรอืทีจ่า่ยไปสำหรบัเงนิคา่ตอ่เรอืใหมจ่า่ยลว่งหนา้) อตัราสว่นการกอ่หนี ้Leverage Ratio ยงัคงแขง็แกรง่ ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2554 ระดบัหนีส้นิของบรษิทัฯ (รวมสนิเชือ่ทีใ่ชก้อ่นรบัเรอื สำหรบัเงนิคา่ตอ่เรอืใหมจ่า่ยลว่งหนา้) อยูท่ี ่5.35 เทา่

ของกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญช ี(EBITDA) และอัตราส่วนดังกล่าวจะเท่ากับ 	

3.10 เท่า หากไม่รวมสินเชื่อที่ใช้ก่อนรับเรือสำหรับเงินค่าต่อเรือใหม่จ่ายล่วงหน้าและเรือมือสองจำนวนหนึ่งลำ ภาพรวม 	

หนีส้นิของบรษิทัฯ (อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ)ิ เพิม่ขึน้เปน็ 0.49 เทา่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 จาก 

0.37 เทา่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูท้ีม่หีลกัประกนัตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตอนตน้ 

  ความสามารถในการชำระหนี ้(debt service cover) ของบรษิทัฯ สำหรบัป ี2554 อยูท่ี ่1.88 เทา่ อตัราสว่นของ

กำไรกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษเีงนิได ้ คา่เสือ่มราคาและรายจา่ยตดับญัช ี(EBITDA) ตอ่ดอกเบีย้จา่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2554 อยูท่ี ่2.89 เทา่ อตัราสว่นดงักลา่วจะเทา่กบั 11.26 เทา่ ถา้บรษิทัฯ คำนวณเพยีงดอกเบีย้จา่ยสำหรบัเงนิกูต้า่งๆ และ 	

ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทัง้หมด เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจดัเตรยีมเงนิกู ้และคา่ธรรมเนยีมสำหรบัขอขยายวงเงนิสนิเชือ่ตา่งๆ 

อตัราสว่นทัง้สองนีแ้สดงใหเ้หน็ถงึความสามารถอนัแขง็แกรง่ของบรษิทัฯ ตอ่การชำระหนีส้นิทีม่อียู ่ หรอืความสามารถในการ

จดัหาเงนิกูเ้พือ่นำมาปรบัเปลีย่นกำลงักองเรอืของบรษิทัฯ  

8.	 การวิเคราะห์งบการเงินรวมเงินบาทที่ตรวจสอบแล้ว	

 เนื่องจากบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่21 ก่อนถึงกำหนดบังคับใช ้ ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิขอ้ที ่3 ในงบการเงนิ ถอืเปน็การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีซึง่กำหนดใหต้อ้งปรบัยอ้นหลงังบการเงนิ

งวดก่อนที่นำมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (สกุลเงินหรียญ 	

สหรฐัอเมรกิา) มาโดยตลอด ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดป้รบัยอ้นหลงังบการเงนิสำหรบัป ี2553 เพือ่นำมาเปรยีบเทยีบกบังบการเงนิ 	

ป ี2554 และได้จัดทำงบการเงินป ี2553 สำหรับสกุลเงินที่ใช้ในการนำเสนองบการเงิน (สกุลเงินบาท) โดยแปลงมูลค่า

สนิทรพัย ์หนีส้นิ และงบกำไรขาดทนุในสกลุเงนิทีใ่ชใ้นการดำเนนิงาน โดยปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21  

	 8.1	 การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
  รายไดจ้ากการเดนิเรอืสทุธ ิ(สทุธจิากรายจา่ยทา่เรอืและนำ้มนัเชือ้เพลงิ) สำหรบัป ี2554 ลดลงประมาณรอ้ยละ 10 

เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการเดินเรือสุทธิสำหรับป ี2553 โดยมีสาเหตุหลักจาก การลดลงของรายได้จากการเดินเรือ

เฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำเรอื (TC Rate) ในป ี2554 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2553 สำหรบัรายไดจ้ากการเดนิเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำทีล่ด

ลงนัน้มาจากความเปน็จรงิทีว่า่ สญัญาใหเ้ชา่เรอืระยะยาวทีเ่คยทำไวส้ำหรบัเรอืบางลำไดส้ิน้สดุลงในระหวา่งป ี2554 จงึไดท้ำ

สญัญาใหเ้ชา่เรอืใหมใ่นอตัรา ณ ปจัจบุนัซึง่เปน็อตัราทีต่ำ่กวา่สญัญาใหเ้ชา่เรอืระยะยาวทีเ่คยลงนามไว ้ จำนวนเรอืทีใ่ชใ้นการ

ดำเนนิงานในป ี2554 มจีำนวน 22 ลำเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจำนวนเรอื 21 ลำในป ี2553  

  ในระหวา่งป ี2554 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรอืเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 4 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2553 โดยมสีาเหตุ

หลกัจากจำนวนเรอืทีใ่ชใ้นการดำเนนิงานมมีากกวา่ปกีอ่นตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ อยา่งไรกต็าม จะเหน็ไดว้า่คา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิเรอืเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลำ (Opex) ลดลง จาก 4,725 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา ในป ี2553 เปน็ 4,613 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา ในป ี

2554 (รวมคา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจำหนา่ยของคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอื) 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

140



  ในระหวา่งป ี2554 ตน้ทนุในการเดนิเรอืรวมเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 53 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น รายจา่ยทา่เรอื

และคา่นำ้มนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ เนือ่งจากการใหบ้รกิารใหเ้ชา่เปน็รายเทีย่ว (voyage charter) เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น 

ต้นทุนในการเดินเรือรวมเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือและน้ำมันเชื้อเพลิงในระหว่างป ี

2554 จากการใหบ้รกิารใหเ้ชา่เปน็รายเทีย่ว (voyage charter)  

	 	 กำไรขัน้ตน้ในป ี2554 ลดลงประมาณรอ้ยละ 15 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น และอตัรากำไรขัน้ตน้สำหรบัปไีดล้ดลง

ดว้ยจากรอ้ยละ 70 มาเปน็รอ้ยละ 57 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุในการดำเนนิงาน นอกจากนี้

การลดลงของรายไดจ้ากการเดนิเรอืสทุธ ิ ทำใหร้ายไดร้วม (ไมร่วมรายการกำไรจากการขายเรอื) ระหวา่งป ี2554 ลดลงเมือ่

เทยีบกบัปกีอ่น 

  คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสำหรบัป ี2554 ลดลงจำนวน 19.29 ลา้นบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2553 จากการลดลง

ของคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบับคุคลในสว่นการลดลงของโบนสัคา้งจา่ยทีต่ัง้จากกำไรสทุธทิีล่ดลง 

  ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับป ี2554 เพิ่มขึ้นจำนวน 141.47 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับป ี2553 เนื่องจาก 	

ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อสำหรับการซื้อเรือจำนวน 4 ลำในระหว่างเดือนธันวาคม 2554 นอกจาก 	

ดอกเบีย้จา่ยจากการซือ้เรอื 4 ลำแลว้ คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิสำหรบัป ี2554 ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยในการขยายวงเงนิสนิเชือ่ 	

มีหลักประกันในป ี2554 ค่าธรรมเนียมการรักษาวงเงินกู้มีประกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่างป ี2554 ค่าธรรมเนียม

ทางการเงินตัดจำหน่ายจากการยกเลิกวงเงินกู ้ ซึ่งได้อธิบายไว้ข้างต้นในหัวข้อที ่5.1 และ 5.2 ส่วนดอกเบี้ยที่เกิดจากการ 	

เบกิถอนวงเงนิกูส้ำหรบัสัง่ตอ่เรอืใหมไ่ดบ้นัทกึเปน็ตน้ทนุของสนิทรพัย ์ 

  คา่ใชจ้า่ยรวม (ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) ในป ี2554 เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น มสีาเหตมุาจากการเพิม่ขึน้ของ

ตน้ทนุในการเดนิเรอืรวมทีเ่พิม่ขึน้ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ คา่เสือ่มราคาลดลงจาก 678.21 ลา้นบาทในป ี2553 เปน็ 646.56 

ลา้นบาทในป ี2554 มสีาเหตมุาจากการลดลงของคา่เสือ่มราคาจากคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอืซึง่ลดลง เนือ่งจาก

อายเุฉลีย่ของกองเรอืบรษิทัฯ ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2553  

  บรษิทัฯ บนัทกึขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจำนวน 5.45 ลา้นบาทสำหรบัป ี2554 ซึง่ในป ี2553 บรษิทัฯ บนัทกึ

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจำนวน 6.52 ลา้นบาท รายการภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลจำนวน 82.61 ลา้นบาทในป ี2553 จากกำไร

จากการขายเรอื ซึง่ในป ี2554 มรีายการภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลจำนวน 3.64 ลา้นบาท จากรายไดด้อกเบีย้รบั 

  บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 718.52 ล้านบาทสำหรับป ี2554 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 1,133.73 	

ลา้นบาทในป ี2553 

	 8.2	 การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 
	 	 ในงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็นัน้มกีำไรเบด็เสรจ็อืน่สำหรบัป ี2554 เทา่กบั 725.54 ลา้นบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี

2553 ซึง่แสดงรายการขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ จำนวน 1,551.14 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการแขง็คา่ของสกลุเงนิดอลลาร์

สหรฐั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสกลุเงนิบาท ทำใหท้ีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์และเงนิจา่ยลว่งหนา้คา่จา้งตอ่เรอืจากสญัญาสัง่ตอ่เรอื 	

ใหม ่ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่3 มมีลูคา่เพิม่ขึน้เมือ่แปลงคา่เปน็สกลุเงนิบาท ซึง่เปน็สกลุเงนิทีใ่ชใ้นการนำเสนองบการเงนิ 	

ป ี2554 ตามทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ บรษิทัฯ มกีำไรเบด็เสรจ็รวม 1,446.35 ลา้นบาท ซึง่ในป ี2553 มรีายการขาดทนุเบด็เสรจ็ 	

รวม 407.52 บาท  

	 8.3	 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
  สนิทรพัยห์มนุเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 เพิม่ขึน้จำนวน 1,673.25 ลา้นบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2553 

เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของเงนิลว่งหนา้คา่จา้งตอ่เรอืเดนิทะเลรบัคนื จำนวน 1,327.30 ลา้นบาท สำหรบัเรอืหมายเลข 333 และ 

315 จากการแปลงหนีใ้หมข่องสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมใ่นเดอืนธนัวาคม 2554 และเดอืนมกราคม 2555 ตามลำดบั ซึง่รายการนี้

ไดจ้ดัประเภทเปน็สนิทรพัยห์มนุเวยีน ลกูหนีก้ารคา้ และนำ้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่เกดิจากการใหบ้รกิารเชา่เรอืเปน็รายเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้

ในระหวา่งป ี2554 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2553 	
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  ลกูหนีส้ทุธจิากคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูซึง่เปน็สว่นหนึง่ของสนิทรพัยห์มนุเวยีนเพิม่ขึน้จำนวน 91.09 ลา้นบาท และ

นำ้มนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้จำนวน 63.22 ลา้นบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น บรษิทัฯ มสีภาพคลอ่งทีด่อียา่งตอ่เนือ่งเนือ่งจากมี

เงนิสดทีม่ากเพยีงพอ 

  มลูคา่ของสนิทรพัยถ์าวรของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จากปกีอ่น เนือ่งจากบรษิทัฯ รบัมอบเรอืหมายเลข 331 (อนญัญา 

นาร)ี ตามสญัญาสัง่ตอ่เรอืใหม ่และบรษิทัฯ ซึอ้เรอื 4 ลำ (รบัมอบแลว้ 3 ลำในป ี2554 และอกี 1 ลำจะรบัมอบเรอืในเดอืน

มกราคม 2555) ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที ่3.4 ณ วันสิ้นป ี2554 บริษัทฯ จ่ายเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือใหม่จำนวน 

7,899.19 ลา้นบาท ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่3 มลูคา่สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จากการซือ้เรอืจำนวน 4 ลำ (รบั

มอบในป ี2554 จำนวน 3 ลำ และอีก 1 ลำ รับมอบในเดือนมกราคม 2555) และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ จำนวน 

1,693.05 ลา้นบาท ซึง่เปน็เงนิทีเ่บกิถอนจากสญัญาสนิเชือ่มหีลกัประกนัจากธนาคารจำนวน 970.29 ลา้นบาท ซึง่เปน็ทีน่า่

สงัเกตวา่ บรษิทัฯ ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง “ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ” ซึง่ตอ้งแปลงมลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทัง้หมด จากสกลุเงนิทีใ่ชใ้นการดำเนนิงาน 

(สกลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา)เปน็สกลุเงนิทีใ่ชใ้นการนำเสนองบการเงนิ (เงนิบาท) โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ป ีและ

เนือ่งจากการออ่นคา่ของสกลุเงนิบาทตอ่สกลุเงนิสหรฐัอเมรกิา ณ วนัสิน้ป ี2554 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2553 ทำใหส้นิทรพัย์

และหนีส้นิของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 

  หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 607.13 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเงินกู้ระยะยาวส่วนที่ถึง

กำหนดชำระภายใน 1 ป ีมจีำนวนเพิม่ขึน้ ณ สิน้ป ี2554 บรษิทัฯ มเีงนิกูร้ะยะยาวรวมจำนวน 7,026.37 ลา้นบาท และเงนิกู้

ระยะยาว (สทุธจิากสว่นทีถ่งึกำหนดชำระ) จำนวน 6,307.83 ลา้นบาท โดยหลกัเปน็สญัญาสนิเชือ่สำหรบัสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ำนวน 

2,782.25 ลา้นบาท ทีจ่า่ยใหก้บัอูต่อ่เรอื ABG ประเทศอนิเดยี ในการจา่ยเงนิงวดคา่ตอ่เรอื สำหรบัเรอืจำนวน 7 ลำ ดงัทีไ่ด้

อธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่3.1 ทัง้นีร้วมถงึเรอืหมายเลข 331 (อนญัญา นาร)ี ซึง่รบัมอบเรอืแลว้ในป ี2554 บรษิทัฯ ไดเ้บกิเงนิกู ้

จำนวน 1,502.35 สำหรับการซื้อเรือมือสอง 2 ลำ ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที ่5.2 โดย ณ วันสิ้นปีเงินกู้ดังกล่าวคงเหลือ 

1,339.90 ล้านบาท ในระหว่างป ี2554 บริษัทฯ เบิกถอนวงเงินสินเชื่อสำหรับซื้อเรือมือสอง จำนวน 2,915.59 ล้านบาท 

สำหรบัซือ้เรอืจำนวน 4 ลำ ซึง่รบัมอบแลว้ในป ี2554 จำนวน 3 ลำ และอกี 1 ลำจะรบัมอบในเดอืนมกราคม ป ี2555 ณ วนั

สิน้ป ีเงนิกูด้งักลา่วคงเหลอื 2,849.33 ลา้นบาท และบรษิทัฯ ยงัไดเ้บกิถอนเงนิกูจ้ำนวน 361.28 ลา้นบาท (ลงทนุรอ้ยละ 50 

ในบริษัทร่วมทุนเป็นจำนวนเงิน 180.64 ล้านบาท) จากธนาคาร NIBC จากวงเงินสินเชื่อเพื่อเรือสั่งต่อใหม ่ สำหรับจ่าย 	

อูต่อ่เรอื ABG ประเทศอนิเดยี สำหรบัคา่ตอ่เรอืงวดทีส่องและสามของเรอืใหมเ่พือ่ขนสง่ซเีมนต ์จำนวน 1 ลำ ตามทีไ่ดอ้ธบิาย

ไวใ้นหวัขอ้ที ่3.2 คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิตดัจำหนา่ย จำนวน 125.75 ลา้นเบาท แสดงหกัจากวงเงนิสนิเชือ่มหีลกัประกนั

ตามสดัสว่นเมือ่มกีารเบกิถอนจากวงเงนิทัง้หมด  

  หนีส้นิรวมเพิม่ขึน้จากจำนวน 5,349.92 ลา้นบาทในป ี2553 เปน็ 7,536.75 ลา้นบาทในป ี2554 มสีาเหตหุลกัมา

จากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูร้ะยะยาว ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวแ้ลว้ในตอนตน้ 

  เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 718.52 ล้านบาท และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 725.54 ล้านบาท 

เงนิปนัผลจา่ยจำนวน 644.41 ลา้นบาท (0.62 บาทตอ่หุน้รวมเงนิปนัผลจา่ยครัง้สดุทา้ยของป ี2553) ซึง่จา่ยไปแลว้ในระหวา่ง

ป ี2554 การลดลงสทุธจิำนวน 55.12 ลา้นบาทของผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัผลประโยชนข์อง

พนักงาน การจัดสรรสำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นและผลต่างจาก

การแปลงค่างบการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในระหว่างป ี ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ขณะนี้เป็นจำนวน 15,356.50 

ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จำนวน 744.53 ลา้นบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น	

	 8.4	 การวิเคราะห์กระแสเงินสด
  ในระหวา่งป ีบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากการดำเนนิงานจำนวน 1,246.35 ลา้นบาท ซึง่ลดลงประมาณรอ้ยละ 17 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบักระแสเงนิสดจากการดำเนนิงานของปกีอ่น เนือ่งจากกำไรขัน้ตน้ทีล่ดลงตามทีไ่ดอ้ธบิายขา้งตน้ 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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  หลังจากรายการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำนวน 1,050.60 	

ลา้นบาทไวส้ำหรบัใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุและกจิกรรมจดัหาเงนิ 

  ในระหว่างป ี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการแปลงหนี้ใหม ่(Novation) ของสัญญาสั่งต่อเรือใหม ่ จำนวน 3 

ฉบับเป็นจำนวนเงิน 2,167.57 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ เงินจ่ายซื้อเรือ

จำนวน 3 ลำ และเงนิจา่ยลว่งหนา้สำหรบัซือ้เรอืมอืสอง 1 ลำทีจ่ะรบัมอบในเดอืนมกราคม ป ี2555 จำนวนเงนิ 2,777.63 

ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือจำนวน 1,693.05 ล้านบาท (ซึ่งรวมจำนวนดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของ

สนิทรพัย ์ จากการเบกิถอนเงนิกูใ้นวงเงนิสนิเชือ่สำหรบัสัง่ตอ่เรอืใหม)่ หลงัจากการปรบัปรงุรายการอืน่ๆ บรษิทัฯ มกีระแส

เงนิสดสทุธใินกจิกรรมลงทนุจำนวน 2,274.38 ลา้นบาท 

  ในระหวา่งป ีบรษิทัฯ เบกิเงนิกูท้ีม่หีลกัประกนัจากธนาคารจำนวน 842.23 ลา้นบาท เพือ่เปน็การจา่ยชำระคา่จา้ง

ตอ่เรอื สำหรบัเรอื 3 ลำ ใหก้บัอูต่อ่เรอื ABG ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่3 และเบกิเงนิกูจ้ำนวน 655.17 ลา้นบาท สำหรบัใช้

รบัเรอืหมายเลข 331 (อนญัญา นาร)ี และเบกิเงนิกูจ้ำนวน 2,869.73 ลา้นบาท สำหรบัซือ้เรอืมอืสอง จำนวน 4 ลำ ดงัทีไ่ด้

อธบิายไวใ้นขอ้ 3.4 บรษิทัฯ ยงัไดเ้บกิเงนิกู ้(รอ้ยละ 50 ของหุน้สามญัในบรษิทัรว่มทนุ) เปน็จำนวน 86.40 ลา้นบาท จาก

วงเงนิสนิเชือ่เพือ่เรอืสัง่ตอ่ใหม ่ เพือ่จา่ยใหก้บัอูต่อ่เรอื ABG ประเทศอนิเดยี สำหรบัคา่ตอ่เรอืงวดทีส่อง สำหรบัเรอืใหมเ่พือ่

ขนสง่ซเีมนต ์จำนวน 1 ลำ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่3.2 ดงันัน้ในป ี2554 บรษิทัฯ เบกิถอนเงนิจากวงเงนิสนิเชือ่มหีลกั

ประกนัทัง้สิน้จำนวน 4,453.53 ลา้นบาท ในระหวา่งป ี2554 บรษิทัฯ จา่ยเงนิจำนวน 203.38 ลา้นบาท สำหรบัชำระเงนิกูก้อ่น

ครบกำหนด และจำนวน 689.27 บาทสำหรบัจา่ยคา่รบัเรอืหมาย เลข 331 (อนญัญา นาร)ี ซึง่รบัมอบในระหวา่งป ี(รวมเงนิที่

จา่ยลว่งหนา้ 34.10 ลา้นบาท) และเงนิจา่ยลว่งหนา้อืน่ จำนวน 1,563.07 ลา้นบาท ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที ่5.3 ดงันัน้

บริษัทจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว (รวมเงินที่จ่ายคืนเงินกู้ก่อนกำหนด) จำนวน 2,455.72 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็น

เงนิสดจำนวน 644.41 ลา้นบาท หลงัจากการปรบัปรงุรายการอืน่ๆ บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ

จำนวน 1,150.56 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ด ี และการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพทำให้

บรษิทัฯ มเีงนิสดคงเหลอืทีเ่พยีงพอโดยไมม่ปีญัหาสภาพคลอ่งแตอ่ยา่งใด	
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ในนามของคณะกรรมการ	

บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	











	 (คาลิด	มอยนูดดิน	ฮาชิม)	 	 (คูชรู	คาลี	วาเดีย)	

	 กรรมการผู้จัดการ	 	 กรรมการบริหาร	

	

3 กุมภาพันธ์ 2555 

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ เปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิของบรษิทัฯ และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจำป	ี

งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและ 

ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผย

ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึก

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกท่าน เป็นผู้ดูแล

รบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายในและความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบั

เรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีนี้แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่สามารถสร้าง 

ความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

	

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวม และงบกระแสเงนิสดรวมสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของ

แต่ละปีของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) ดว้ยเชน่กนั ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลู

ในงบการเงินเหล่านี ้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี ้ ซึ่งมียอด

สนิทรพัยค์ดิเปน็รอ้ยละ 18.00 ของยอดสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 (2553: รอ้ยละ 13.09) ยอดรายไดค้ดิเปน็

รอ้ยละ 6.54 ของยอดรายไดร้วมและยอดกำไรคดิเปน็รอ้ยละ 4.28 ของยอดกำไรรวมสำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 

(2553: ยอดรายไดค้ดิเปน็รอ้ยละ 5.15 ของยอดรายไดร้วม และยอดกำไรคดิเปน็รอ้ยละ 3.03 ของยอดกำไรรวม) งบการเงนิ

ของบรษิทัยอ่ยดงักลา่วตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีืน่ โดยขา้พเจา้ไดร้บัรายงานของผูส้อบบญัชนีัน้และความเหน็ของขา้พเจา้ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมได้ถือตามรายงานของผู้

สอบบญัชอีืน่นัน้ 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติ

งานเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งมเีหตผุลวา่งบการเงนิแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญัหรอืไม ่ การตรวจสอบ

รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมิน

ความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีีก่จิการใชแ้ละประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงนิทีเ่ปน็สาระสำคญั ซึง่ผูบ้รหิารเปน็ผู้

จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการ

ตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นที่กล่าวถึงในวรรคแรกให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ

แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 จากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้และรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่  ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำเนนิงานและกระแสเงนิสดสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของแตล่ะปขีองบรษิทั 

พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และเฉพาะของบรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ จำกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามทีค่วร

ในสาระสำคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

 โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิขอ้ 3 และขอ้ 5 ในระหวา่งปปีจัจบุนั บรษิทัฯไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรงุและมาตรฐาน

การบญัชใีหมท่ีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชเีพือ่จดัทำและนำเสนองบการเงนินี ้ ทัง้นี ้ บรษิทัฯไดป้รบัยอ้นหลงังบการเงนิ ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2553 และสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั เพือ่สะทอ้นการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีนือ่งจากการนำมาตรฐาน

การบญัชใีหมด่งักลา่วมาถอืปฏบิตั ิ

	



สุมาลี	รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด 

กรุงเทพฯ: 3 กุมภาพันธ์ 2555 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

   (หน่วย: บาท)

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 หมายเหต	ุ 2554  2553 2554  2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย	์

สินทรัพย์หมุนเวียน	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8  4,374,710,831   4,223,423,116   2,719,518,786   2,041,348,939 

เงินลงทุนชั่วคราว 9  -   -   -   - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 10  125,093,908   34,005,563   771,932,752   288,402,207 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 12  -   -   2,275,428,160   1,923,652,940 

เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล - ส่วนที่จะได้รับคืน 

   ภายในหนึ่งปี 21  1,327,296,167   -   1,327,296,167   - 

น้ำมันเชื้อเพลิง   68,962,534   5,739,374   -   - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ   63,297,992   42,054,433   -   - 

    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ   18,717,858   8,899,886   -   - 

    อื่นๆ   43,465,857   34,175,915   13,874,730   16,856,102 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   125,481,707   85,130,234   13,874,730   16,856,102 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 		 6,021,545,147			4,348,298,287			7,108,050,595			4,270,260,188	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14  -   -   6,003,737,796   5,712,011,518 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 15  -   -   32   30 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 16  111,681,183   124,298,823   -   - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 17  8,246,419   7,845,719   8,246,419   7,845,719 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 13  -   -   270,959,760   257,793,615 

ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   48,752,293   123,044,680   -   - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 18  9,445,533,320   6,400,332,615   6,734,944   10,869,913 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19  22,782,018   30,349,390   22,725,080   30,349,390 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือทะเลรอเรียกคืน   41,564,593   47,623,978   -   - 

    เงินล่วงหน้าค่าซื้อเรือเดินทะเล 20  396,140,000   -   -   - 

    เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล - สุทธิจากส่วนที่ 

      จะได้รับคืนภายในหนึ่งปี 21  6,571,893,082   8,548,112,532   4,487,724,751   7,112,688,392 

    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 22  211,831,896   329,044,413   168,154,793   324,783,820 

    อื่นๆ 37.4   13,278,643   2,935,953   2,405,874   2,406,766 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   7,234,708,214   8,927,716,876   4,658,285,418   7,439,878,978 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 		 16,871,703,447			15,613,588,103			10,970,689,449			13,458,749,163	

รวมสินทรัพย์	 		 22,893,248,594			19,961,886,390			18,078,740,044			17,729,009,351	

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	

หนี้สินหมุนเวียน	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 23 33,149,672 11,020,525 3,431,104,300 2,527,583,534

รายได้รับล่วงหน้า   86,237,567   47,462,373   -   - 

เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 26  718,548,807   147,396,006   286,950,863   23,996,843 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   505,569   3,934,172   -   - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย   47,659,255   40,491,614   -   - 

    โบนัสพนักงานค้างจ่าย - ส่วนที่ถึงกำหนดจ่าย 

  ภายในหนึ่งปี 24 66,761,343 136,457,659 61,556,221 125,410,398

    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  59,641,166 32,541,269 5,421,211 8,806,675

    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย  14,205,822 4,008,263 12,778,024 2,426,350

    อื่นๆ    20,525,852 16,790,768 9,706,563 9,520,280

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น  208,793,438 230,289,573 89,462,019 146,163,703

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 1,047,235,053	 440,102,649	 3,807,517,182	 2,697,744,080

หนี้สินไม่หมุนเวียน	

โบนัสพนักงานค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนที่ถึง 

   กำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี 24 54,027,882 76,278,284 49,836,307 70,045,686

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล 25 64,637,371 67,237,399  -   - 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ 

   ภายในหนึ่งปี 26  6,307,825,838   4,766,301,811   1,856,651,461   3,371,798,720 

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 27 63,023,284  -  57,001,255  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 6,489,514,375	 4,909,817,494	 1,963,489,023	 3,441,844,406

รวมหนี้สิน	 	 7,536,749,428	 5,349,920,143	 5,771,006,205	 6,139,588,486

   (หน่วย: บาท)

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 หมายเหต	ุ 2554  2553 2554  2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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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

   กำไรสะสม 

      จัดสรรแล้ว 

         สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 28 103,952,060 103,952,060 103,952,060 103,952,060

                              - บริษัทย่อย 28 518,120,000 518,120,000  -   - 

         สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 29 15,332,951 14,335,865 15,332,951 14,335,865

      ยังไม่ได้จัดสรร   14,521,658,969 14,505,952,943 10,624,883,723 10,510,150,514

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,459,090,358)  (2,183,073,693)  (59,831,052)  (662,413,731)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   15,323,369,779 14,582,683,332 12,307,733,839 11,589,420,865

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย  33,129,387 29,282,915  -   - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 15,356,499,166	 14,611,966,247	 12,307,733,839	 11,589,420,865

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 22,893,248,594	 19,961,886,390	 18,078,740,044	 17,729,009,351

   (หน่วย: บาท)

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 หมายเหต	ุ 2554  2553 2554  2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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   (หน่วย: บาท)

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 หมายเหต	ุ 2554  2553 2554  2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

งบกำไรขาดทุน
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายได้	

รายได้จากการเดินเรือ 

   รายได้ค่าเช่าเรือ   2,102,650,117   2,745,953,055   -   - 

   รายได้ค่าระวางเรือ   976,265,257   182,337,727   -   - 

รวมรายได้จากการเดินเรือ   3,078,915,374   2,928,290,782   -   - 

รายได้จากการให้บริการ 11  4,845,459   10,439,658   52,232,890   71,423,294 

กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 18  1,831,319   438,383,131   1,412,510   - 

กำไรจากการขายสัญญาส่ังต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

   ตามสัญญา Novation Agreement 21  319,167,621   -   319,167,621   - 

ดอกเบ้ียรับ  11  26,071,027   25,827,298   24,156,135   20,670,634 

กำไรจากอัตราแลกเปล่ียน   -   -   684,684   - 

รายได้อ่ืน     2,170,014   421,216   14,370   5,181 

เงินปันผลรับ  11, 14, 17  506,521   -   982,335,321   1,530,297,884 

รวมรายได้	 		 	 3,433,507,335			3,403,362,085			1,380,003,531			1,622,396,993	

ค่าใช้จ่าย	

ต้นทุนการเดินเรือ 

   ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ   874,904,589   841,687,513   -   - 

   รายจ่ายท่าเรือ   131,305,127   26,434,940   -  - 

   น้ำมันเช้ือเพลิง   327,083,608   5,169,079   -   - 

รวมต้นทุนการเดินเรือ   1,333,293,324   873,291,532   -   - 

ค่าเส่ือมราคา 18  646,563,290   678,208,471   4,833,128   7,406,486 

ต้นทุนการให้บริการ   5,586,962   4,865,927   -   - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 11  185,530,467   204,821,733   155,949,276   178,083,051 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 11  99,390,770   112,979,663   93,976,987   105,797,843 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ    124,468   15,809,182   -   - 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน   5,447,550   6,516,027   -   14,273,561 

รวมค่าใช้จ่าย	 		 2,275,936,831			1,896,492,535		 	254,759,391		 	305,560,941	

กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	

			ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	 		 1,157,570,504			1,506,869,550			1,125,244,140			1,316,836,052	

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   ท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 16.1  7,637,073   18,658,503   -   - 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	 		 1,165,207,577			1,525,528,053			1,125,244,140			1,316,836,052	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (440,757,218)  (299,289,850)  (313,548,816)  (221,538,247)

กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 		 724,450,359			1,226,238,203		 	811,695,324			1,095,297,805	

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 31  (3,638,021)  (82,611,388)  -   - 

กำไรสำหรับปี		 		 720,812,338			1,143,626,815		 	811,695,324			1,095,297,805	

	หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การแบ่งปันกำไร	

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   718,524,855   1,133,727,544   811,695,324   1,095,297,805 

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย   2,287,483   9,899,271   -   - 

กำไรสำหรับปี		 		 720,812,338			1,143,626,815		 	811,695,324			1,095,297,805	

กำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 33    

กำไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.69 1.09 0.78 1.05

   (หน่วย: บาท)

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 หมายเหต	ุ 2554  2553 2554  2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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   (หน่วย: บาท)

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	  2554  2553 2554  2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กำไรสำหรับปี	 		 720,812,338		 	1,143,626,815		 	811,695,324			1,095,297,805	

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:	

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน ของหน่วยงาน (23,873,553)  5,043,936   -   -

 ในต่างประเทศ    

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน จากสกุลเงินท่ีใช้ 749,415,877   (1,556,188,625)  602,582,679   (1,238,444,238)

 ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใช้นำเสนองบการเงิน   

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำหรับปี		 		 725,542,324			(1,551,144,689)	 	602,582,679			(1,238,444,238)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	 		 1,446,354,662		 	(407,517,874)	 	1,414,278,003		 	(143,146,433)

การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   1,442,508,190   (414,879,086)  1,414,278,003   (143,146,433)

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย   3,846,472   7,361,212   -   - 

	 		 	 	 	 	 1,446,354,662		 (407,517,874)	 	1,414,278,003		 	(143,146,433)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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   (หน่วย: บาท)

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 2554  2553 2554  2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	

กำไรก่อนภาษี   724,450,359   1,226,238,203   811,695,324   1,095,297,805 

รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดำเนินงาน 

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย  655,730,565 687,459,304 13,993,535 16,657,318

   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ   124,468 15,809,182  -   - 

   ตัดจำหน่ายและบริจาคอุปกรณ์  5 683 5 682

   ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   -   -  444

   ขาดทุน (กำไร) จากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์  (1,831,319) (438,383,131)  (1,412,510)  100,047 

   กำไรจากการขายสัญญาส่ังต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

      ตามสัญญา Novation Agreement  (319,167,621)  -   (319,167,621)  - 

   ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย   89,513,976   -   89,513,976   - 

   ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้น 

      โดยบริษัทย่อย   (7,637,073)  (18,658,503)  -   - 

   ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล (โอนกลับ)  2,507,343 (17,917,902)  -   - 

   สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  5,930,849  -   5,737,637   - 

   ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง  620,599 (8,461,692)  (2,677,699)  11,072 

   ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบ้ียจ่าย   8,466,799   5,461,474   -   - 

   ดอกเบ้ียจ่าย  111,417,070 71,848,735  -   - 

   ดอกเบ้ียรับ  (23,780,098) (21,434,322) (23,183,401) (19,979,092)

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 

   ในสินทรัพย์และหน้ีสินดำเนินงาน  1,246,345,922 1,501,962,031 574,499,246 1,092,088,276

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน   (85,696,364)  (9,239,211)  550,553,738   97,523,092 

   น้ำมันเช้ือเพลิง  (61,473,623) (40,650,653)  -   - 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  (32,829,749) 32,094,933 5,809,686 4,932,022

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน   (10,096,275)  240,432   -   224,791 

หน้ีสินดำเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน   21,187,748   (30,333,868)  760,533,514   700,602,803 

   รายได้รับล่วงหน้า   36,434,741   (24,019,910)  -   - 

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (27,279,154) (54,639,991)  (57,888,004)  (34,148,856)

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (24,973,142) (88,382,805)  (22,712,672)  (81,372,878)

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  1,061,620,104 1,287,030,958 1,810,795,508 1,779,849,250

   จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย  (11,022,168) (107,341,242)  (3,115,275)  (3,826,459)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	 	 1,050,597,936	 1,179,689,716	 1,807,680,233	 1,776,022,791

งบกระแสเงินสด
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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   (หน่วย: บาท)

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	  2554  2553 2554  2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	

ซ้ือเรือเดินทะเล อุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 

   และสำรวจเรือเดินทะเล   (2,387,724,255)  (962,066,739)  (391,116)  (3,783,109)

ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์   (351,100)  (908,772)  (289,821)  (908,772)

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเลและต้นทุนทางตรงอ่ืน   (1,693,046,873)  (1,658,069,733)  (1,138,214,584)  (214,097,522)

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือเรือเดินทะเล   (389,908,750)  -   -   - 

เงินสดรับจากการขายสัญญาส่ังต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

   ตามสัญญา Novation Agreement   2,167,572,480   -   2,167,572,480   - 

เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์   1,923,077   822,849,716   1,501,388   160,014 

เงินสดรับล่วงหน้าค่าซ้ือหุ้นในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้น 

   โดยบริษัทย่อย   -   10,334,960   -   - 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย   3,375,001   3,288,306   -   - 

ลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อย   -   (92)  -   (49,000,000)

ลงทุนเพ่ิมในการร่วมค้า   -   -   -   (33)

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยเพ่ิมข้ึน   -   -   (249,541,600)  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกันเพ่ิมข้ึน   -   -   -   (267,865,515)

ดอกเบ้ียรับ   23,780,098 21,434,322  23,183,400   19,979,092 

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน	 	 (2,274,380,322)	 (1,763,138,032)	 803,820,147	 (515,515,845)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย  (162,738,434) (131,054,753) (47,804,213) (59,206,018)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย  (40,085,098) (109,052,216)  -  (103,375,521)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว   4,453,525,405   1,053,227,382   842,227,200   197,218,767 

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว   (2,455,723,895)  (28,796,417)  (2,218,243,946)  - 

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ   (644,413,837)  (1,299,195,572)  (644,413,837)  (1,299,195,572)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน	 		 1,150,564,141		 	(514,871,576)		(2,068,234,796)		(1,264,558,344)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  224,505,960 (567,616,214)  134,904,263   (238,920,526)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน	(ลดลง)	สุทธิ	 	 151,287,715	 (1,665,936,106)	 678,169,847	 (242,971,924)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  4,223,423,116 5,889,359,130 2,041,348,939 2,284,320,863

บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย 

       ณ วันท่ีซ้ือบริษัทย่อย   -  92  -   - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	 	 4,374,710,831	 4,223,423,116	 2,719,518,786	 2,041,348,939

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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   (หน่วย: บาท)

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 2554  2553 2554  2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด	

รายการท่ีมิใช่เงินสด 

   เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยหักกลบลบหน้ีกับลูกหน้ี/เจ้าหน้ีบริษัทย่อย -   -   981,828,800   1,530,297,884 

   ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล 1,802,291   3,043,438   1,565,209   3,038,346 

   โอนดอกเบ้ียจ่ายเป็นเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล   47,744,245   59,927,141   44,170,852   59,869,148 

   ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายโอนไปแสดงหักจากเงินกู้ยืมระยะยาว 89,849,508   28,495,967   6,063,432   7,361,675 

   ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบ้ียจ่าย   8,466,799   5,461,474   -   - 

   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายให้แก่บริษัทย่อยตามสัดส่วน

  การเบิกถอนเงินกู้ยืม   -   -   86,586,466   19,715,856 

   โอนเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเลเป็นเรือเดินทะเลและอุปกรณ์

  ของบริษัทย่อย  918,294,404  -  918,294,404  - 

   รายการปรับปรุงระหว่างค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย

  และเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล   (979,265)  (6,054,799)  (979,265)  (6,054,799)

   รายการปรับปรุงสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานกับกำไรสะสม

  ต้นงวด   (57,407,906)  -  (51,551,192)  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

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

ดำเนินธุรกิจหลักในด้านการลงทุนในกิจการซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ

อยู่ที่ เลขที่ 8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

2.	 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ

ในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การบัญชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซึ่งต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

  งบการเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานได้แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทซึ่งเป็น

สกุลเงินที่ใช้ในการนำเสนองบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ

เวลารายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประมาณขึ้นซึ่งใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน

จริง ณ วันที่เกิดรายการ ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการ

เงิน” ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ

แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

  งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม	

  ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียก

ว่า “บริษัทฯ”) บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) บริษัทร่วมและการร่วมค้าดังต่อไปนี้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ	 	 	 	 	

1. บริษัท พรีเชียส เม็ททัลซ์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 
2.  บริษัท พรีเชียส วิชเชส จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 
3.  บริษัท พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ้ง จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 
4.  บริษัท พรีเชียส มิเนอรัลส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 
5.  บริษัท พรีเชียส แลนด์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 
6.  บริษัท พรีเชียส ริเวอร์ส จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 
7.  บริษัท พรีเชียส เลคส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 
8.  บริษัท พรีเชียส ซีส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 
9.  บริษัท พรีเชียส สตาร์ส จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 
10.  บริษัท พรีเชียส โอเชียนส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 
11.  บริษัท พรีเชียส แพลนเนตส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99

    อัตราร้อยละของ
   จัดตั้งขึ้น การถือหุ้น โดยบริษัทฯ 
 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

    2554 2553
    % %
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12. บริษัท พรีเชียส ไดมอนด์ส จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

13. บริษัท พรีเชียส แซฟไฟร์ส จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

14. บริษัท พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

15. บริษัท พรีเชียส รูบีส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

16. บริษัท พรีเชียส โอปอลส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

17. บริษัท พรีเชียส การ์เน็ตส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

18. บริษัท พรีเชียส เพิร์ลส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

19. บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

20. บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

21. บริษัท พรีเชียส ทรีส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

22. บริษัท พรีเชียส พอนด์ส จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

23. บริษัท พรีเชียส เว็นเจอร์ส จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

24. บริษัท พรีเชียส แคปปิตอลส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

25. บริษัท พรีเชียส จัสมินส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

26. บริษัท พรีเชียส ออคิดส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

27. บริษัท พรีเชียส ลากูนส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

28. บริษัท พรีเชียส คลิฟส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

29. บริษัท พรีเชียส ฮิลส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99	

30. บริษัท พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

31. บริษัท พรีเชียส รีสอร์ทส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

32. บริษัท พรีเชียส ซิตี้ส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99	

33. บริษัท พรีเชียส คอมเม็ทส์ จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

34. บริษัท พรีเชียส ออนาเม้นท์ส จำกัด เจ้าของเรือ ไทย 99.99 99.99 

35. บริษัท เนดเท็กซ์ จำกัด คลังเก็บสินค้าลอยน้ำ* ไทย 69.99 69.99 

36. บริษัท พรีเชียส สตอเรจ เทอมินัลส์ จำกัด คลังเก็บสินค้าลอยน้ำ* ไทย 69.99 69.99 

37. บริษัท เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด ธุรกิจเดินเรือ* สิงคโปร์ 100.00 100.00 

38. บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ปานามา) เอส เอ เจ้าของเรือ/ ปานามา 99.99 99.99  

  ให้บริการเช่าเรือ 

39. บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด โฮลดิ้ง คัมพานี* เมอริเชียส 100.00 100.00 

40. บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด โฮลดิ้ง คัมพานี/ สิงคโปร์ 100.00 100.00 

   ให้บริการเช่าเรือ 

41. บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ยูเค) ลิมิเตด ให้บริการเช่าเรือ อังกฤษ 99.99 99.99 

42. บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด ผู้บริหารเรือทางด้าน ไทย 99.99 99.99  

   เทคนิค 

43. บริษัท พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด ผู้บริหารการลงทุน สิงคโปร์ 100.00 100.00 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย	 	 	 	 	

44. บริษัท แรพพิด พอร์ท ลิสซิ่ง พีทีอี ลิมิเตด มารีน คอนสตรัคชั่น** สิงคโปร์ 100.00 100.00 

45. บริษัท พีเอสแอล อินเวสท์เมนท์ ลิมิเตด โฮลดิ้ง คัมพานี* เมอริเชียส 100.00 100.00 

46. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไลเทอร์เรจ ลิมิเตด โฮลดิ้ง คัมพานี เมอริเชียส 100.00 100.00	

47. บริษัท พีเอสแอล ทุน ชิพปิ้ง พีทีอี ลิมิเตด ให้บริการเช่าเรือ สิงคโปร์ 64.06 64.06 

48. บริษัท เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด  ธุรกิจเดินเรือ* สิงคโปร์ 100.00 100.00

    อัตราร้อยละของ
   จัดตั้งขึ้น การถือหุ้น โดยบริษัทฯ 
 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

    2554 2553
    % %
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49. บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ พีทีอี ลิมิเตด เจ้าของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 

50. บริษัท พรีเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด  เจ้าของเรือ สิงคโปร์ 100.00 - 

51. บริษัท พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด เจ้าของเรือ สิงคโปร์ 100.00 - 

52. บริษัท พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด  เจ้าของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 

  (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู 6 พีทีอี ลิมิเตด)     

53. บริษัท พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด เจ้าของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 

  (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู 7 พีทีอี ลิมิเตด)     

54. บริษัท พรีเชียส วิชั่นส์ พีทีอี ลิมิเตด เจ้าของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00	

  (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู 8 พีทีอี ลิมิเตด)     

55. บริษัท พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด เจ้าของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 

  (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู 9 พีทีอี ลิมิเตด)  

การร่วมค้า	 	 	 	 	

56. บริษัท แอสโซซิเอท บัลค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด โฮลดิ้ง คัมพานี สิงคโปร์ 50.00 50.00 

บริษัทย่อยของการร่วมค้า (บริษัทย่อย เอสพีซี)	 	 	 	 	

57. บริษัท เอบีซี วัน พีทีอี ลิมิเตด เจ้าของเรือ สิงคโปร์ 50.00 50.00 

58. บริษัท เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด เจ้าของเรือ สิงคโปร์ 50.00 50.00 

59. บริษัท เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด เจ้าของเรือ สิงคโปร์ 50.00 50.00 

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย	 	 	 	 	

60. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ก่อสร้างและพัฒนา อินเดีย 22.40 22.40 

  ไพรเวท ลิมิเตด  ท่าเทียบเรือ   

	 	

*หยุดดำเนินธุรกิจแล้ว 

**หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศสิงคโปร์ได้อนุมัติการเลิกกิจการของบริษัทนี้เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 

    อัตราร้อยละของ
   จัดตั้งขึ้น การถือหุ้น โดยบริษัทฯ 
 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

    2554 2553
    % %

	 	 ข) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการ

ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

    บริษัทฯจัดทำงบการเงินรวมโดยบันทึกเงินลงทุนในการร่วมค้าโดยวิธีรวมสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้

และค่าใช้จ่ายในการร่วมค้าเฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (วิธีรวมตามสัดส่วน) 

    บริษัทฯจัดทำงบการเงินรวมโดยบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเงิน

ลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน และบันทึกส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของ

บริษัทร่วมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ

สิ้นสุดลง 

  ค) งบการเงินของบริษัทย่อยและการร่วมค้าจัดทำขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินเช่นเดียวกับบริษัทฯและจัดทำโดย

ใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

    งบการเงินของบริษัทร่วมจัดทำขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินแตกต่างจากบริษัทฯไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้

ช่วงระยะเวลาของงวดบัญชีและความแตกต่างของงบการเงินเหมือนกันในทุกงวดบัญชีและจัดทำโดยใช้

นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 
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	 	 ง) งบการเงินของบริษัทย่อยและการร่วมค้าจัดทำขึ้นโดยใช้สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการ ใน

กรณทีีส่กลุเงนิทีใ่ชใ้นการดำเนนิงานไมใ่ชส่กลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา งบการเงนิเหลา่นัน้จะถกูแปลงคา่เปน็

เงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานสำหรบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ 

และใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีป่ระมาณขึน้ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราแลกเปลีย่นจรงิ ณ วนัทีเ่กดิรายการสำหรบัรายได้

และค่าใช้จ่าย ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจะแสดงภายใต ้ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในกำไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ซึง่เปน็องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้	

  จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญและเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ของบรษิทัฯและสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยไดถ้กูตดัออกจากงบการเงนิรวมนีแ้ลว้ 

    ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและการร่วมค้า รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญและเงินลงทุนในการ

ร่วมค้าของบริษัทฯและส่วนของผู้ถือหุ้นของการร่วมค้าได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้ตามสัดส่วนที่

บรษิทัฯถอืหุน้ในการรว่มคา้แลว้ 

  ฉ) สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีำนาจควบคมุ คอืจำนวนกำไรหรอืขาดทนุและสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัยอ่ยสว่น

ที่ไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

ตามวิธีราคาทุน 

3.	 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี
  ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดย    

สภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

 มาตรฐานการบัญช ี

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนำเสนองบการเงิน 

 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ 

 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด	

 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 

 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 

 ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ 

 ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 

 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้ 

 ฉบับที่ 19  ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม	

 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

 ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำไรต่อหุ้น 
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 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล 

 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น	

 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบับที่ 2  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 

 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 

 ฉบับที่ 6 การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบับที่ 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี  

 ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่ 

 ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

 ฉบับที่ 31 รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

 มาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี

ดังต่อไปนี้ 

  มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่1	(ปรบัปรงุ	2552)	เรือ่ง	การนำเสนองบการเงนิ
  ตั้งแต่วันที ่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง       

การนำเสนองบการเงนิ เปน็ผลใหก้ลุม่บรษิทัแสดงการเปลีย่นแปลงทัง้หมดของสว่นของเจา้ของในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่น

ของผูถ้อืหุน้ และแสดงการเปลีย่นแปลงทัง้หมดทีไ่มใ่ชส่ว่นของเจา้ของในงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็  

  ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการนำเสนอใหม่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่จากการ

เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักลา่วกระทบเพยีงการนำเสนองบการเงนิไมก่ระทบตอ่กำไรตอ่หุน้ 

	 	 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่12	เรือ่ง	ภาษเีงนิได้
  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และ

หนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรเพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี

ตามหลกัเกณฑท์ีก่ำหนด  

  กลุม่บรษิทัเลอืกทีจ่ะนำมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได ้ มาถอืปฏบิตักิอ่นวนัทีก่ำหนดซึง่คอืป ี2556 

การเปลีย่นแปลงดงักลา่วไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำคญัตอ่กำไรสะสมของ บรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และกำไร

สำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เนือ่งจากผูบ้รหิารพจิารณาวา่ไมม่สีนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีต่อ้ง 

รับรู้เนื่องจากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีกำไรทางภาษีที่เพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี

ทีเ่กดิจากผลแตกตา่งชัว่คราวมาใชป้ระโยชนท์างภาษไีด	้

	 	 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่16	(ปรบัปรงุ	2552)	เรือ่ง	ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์
  กลุ่มบริษัทเปลี่ยนวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดินและอาคารชุดจากวิธีการตีราคาใหม่มาเป็นวิธีราคาทุนตามที่ได้

กำหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ ในการเปลีย่นแปลงนโยบายการ

บัญชีดังกล่าว กลุ่มบริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมงวดก่อนที่นำมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่ากลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติ

เกีย่วกบัการบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัทีด่นิและอาคารชดุของบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทนุมาโดยตลอด การเปลีย่นแปลงดงักลา่วเปน็

ผลใหเ้กดิการกลบัรายการสว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัยท์ีเ่คยรบัรูใ้นสว่นของเจา้ของ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 

2552 จำนวนเงนิ 147.29 ลา้นบาท และ 203.45 ลา้นบาท ตามลำดบั และทำใหม้ลูคา่ตามบญัชขีองทีด่นิและอาคารชดุภายใต้
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บญัชทีีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ลดลงเปน็จำนวนเงนิ 147.29 ลา้นบาท และ 203.45 

ลา้นบาท ตามลำดบั กำไรในงบกำไรขาดทนุรวมสำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 เพิม่ขึน้เปน็จำนวนเงนิ 50.09 ลา้น

บาท (0.05 บาทตอ่หุน้) (2553: เพิม่ขึน้เปน็จำนวนเงนิ 50.09 ลา้นบาท (0.05 บาทตอ่หุน้)) ผลสะสมของการเปลีย่นแปลง

นโยบายการบญัชดีงักลา่วไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัทีด่นิและอาคารชดุของ

บริษัทย่อย” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ           

การเปลีย่นแปลงดงักลา่วไมไ่ดเ้ปน็ขอ้บงัคบัตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์

แตเ่ปน็การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชโีดยความสมคัรใจเพือ่ใหก้ารจดัทำงบการเงนิไดส้ะดวกขึน้ โดยการลดความถีใ่นการ   

ตรีาคาใหมเ่พิม่ขึน้ในสว่นเกนิทนุจากการตรีาคาและคา่เสือ่มราคาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นเกนิทนุดงักลา่วทีร่บัรูใ้นงบกำไรขาดทนุ 

	 	 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่19	เรือ่ง	ผลประโยชนข์องพนกังาน
  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการ

จากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจาก

เกษียณอายุหรือจากโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่ให้กับพนักงาน โดยใช้การคำนวณ

ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่เดมิกลุม่บรษิทัรบัรูผ้ลประโยชนท์ีใ่หก้บัพนกังานดงักลา่วเมือ่เกดิรายการ  

  กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและรับรู้หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึก

ปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของงวดปัจจุบัน โดยไม่ต้องปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง การเปลี่ยนแปลงนี้

ทำใหก้ำไรสะสมรวม ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 ลดลง และหนีส้นิสำรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานในงบการเงนิรวม

เพิม่ขึน้เปน็จำนวนเงนิ 57.41 ลา้นบาท (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 51.55 ลา้นบาท) และทำใหก้ำไรในงบการเงนิรวมสำหรบัปี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ลดลงเปน็จำนวนเงนิ 5.93 ลา้นบาท (0.0057 บาทตอ่หุน้) (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: กำไร   

ลดลงเปน็จำนวนเงนิ 5.74 ลา้นบาท (0.0055 บาทตอ่หุน้)) ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักลา่วไดแ้สดง

ไวใ้นหวัขอ้ “ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัผลประโยชนข์องพนกังาน” ในงบแสดงการเปลีย่นแปลง

สว่นของผูถ้อืหุน้ของงบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ 

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่ 21	 (ปรับปรุง	 2552)	 เรื่อง	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก
เปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ
  กลุม่บรษิทัถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก่อนวันที่กำหนดซึ่งคือป ี2556 ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้แต่ละกิจการ

กำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน และวัดผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานนั้น ตาม

มาตรฐานการบญัชฉีบบันีไ้ดใ้หค้วามหมายของสกลุเงนิทีใ่ชใ้นการดำเนนิงานวา่เปน็สกลุเงนิทีพ่จิารณาวา่เปน็สกลุเงนิในสภาวะ

แวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีก่จิการนัน้ประกอบกจิการ และสกลุเงนิทีใ่ชน้ำเสนองบการเงนิเปน็สกลุเงนิทีใ่ชใ้นการเสนองบการเงนิ 

  กลุม่บรษิทัดำเนนิงานในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ปน็สกลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ซึง่เปน็สกลุเงนิทีใ่ชใ้นการ

กำหนดและชำระราคาของรายการซื้อและขายเกือบทั้งหมด ดังนั้น ผู้บริหารจึงกำหนดให้ใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น

สกลุเงนิทีใ่ชใ้นการดำเนนิงานในธรุกจิเดนิเรอืทางทะเลของกลุม่บรษิทัและใชส้กลุเงนิบาทเปน็สกลุเงนิทีใ่ชน้ำเสนองบการเงนิ 

   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้การรับรู้รายการค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา) รายการค้าที่ไม่ได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาถือเป็นรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และผล

ต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า     

งบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินจะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งเป็น

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ในกรณทีีเ่งนิบาททีใ่ชน้ำเสนองบการเงนิแขง็คา่เมือ่เทยีบกบัเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาที่

ใชใ้นการดำเนนิงาน มลูคา่ทางบญัชขีองสนิทรพัย ์หนีส้นิ และผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิทีบ่นัทกึในสว่นของเจา้ของจะ

ลดลง ในทางกลับกันถ้าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย ์ หนี้สิน และ 	

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิทีบ่นัทกึในสว่นของเจา้ของจะเพิม่ขึน้ 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 	 การถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบันีถ้อืเปน็การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชตีามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่8	

(ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด ซึง่กำหนดใหป้รบัยอ้นหลงั

งบการเงนิงวดกอ่นทีน่ำมาแสดงเปรยีบเทยีบเสมอืนวา่กลุม่บรษิทัไดจ้ดัทำงบการเงนิดว้ยสกลุเงนิทีใ่ชใ้นการดำเนนิงาน (สกลุ

เงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา) มาโดยตลอด 

  ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชดีงักลา่วไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการ

บัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของ      

งบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ  

  รายการปรบัปรงุทีเ่กดิจากการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) ซึง่กระทบตอ่งบการเงนิ

ของกลุม่บรษิทั และคำอธบิายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ำคญัไดก้ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 5  

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ   

ที่เกี่ยวข้องกัน 

  กลุม่บรษิทัถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง การเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลหรอื

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2554 ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้กลุ่มบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล  

เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญของกิจการทั้งจำนวนรวมและประเภทของค่าตอบแทนซึ่งบริษัทฯได้นำมาเปิดเผย

ไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนินีต้ามทีก่ำหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชฉีบบันี ้ 

	4.	มาตรฐานการบญัชีใหมท่ีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใช้
 สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกมาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรงุและมาตรฐานการบญัชใีหมซ่ึง่มผีลบงัคบัใชส้ำหรบัรอบระยะเวลา

บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556 ตามรายละเอยีดขา้งลา่งนี ้

 มาตรฐานการบญัช ี  

  ฉบบัที ่20 การบญัชสีำหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาลและการเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืจากรฐับาล 

 การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี  

  ฉบบัที ่10 ความชว่ยเหลอืจากรฐับาล - กรณทีีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมดำเนนิงาน 

  ฉบบัที ่21 ภาษเีงนิได ้- การไดร้บัประโยชนจ์ากสนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดค้ดิคา่เสือ่มราคาทีต่รีาคาใหม ่

  ฉบบัที ่25 ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืของผูถ้อืหุน้	

 บริษัทฯเลือกที่จะนำการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่21 และฉบับที ่25 มาถือปฏิบัติในป ี2554 โดยการนำ       

การตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัดงักลา่วมาถอืปฏบิตัใินป ี2554 ไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำคญัตอ่กำไรสะสม ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2553 และกำไรสำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ของบรษิทัฯ สำหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่20	

(ปรบัปรงุ 2552) และการตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่10 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯเชือ่วา่มาตรฐานการบญัชขีา้งตน้จะไมม่ี

ผลกระทบอยา่งเปน็สาระสำคญัตอ่งบการเงนิเมือ่นำมาถอืปฏบิตั ิ

5.	 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชี
ใหมม่าถอืปฏบิตั	ิ
 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 

เนื่องจากบริษัทฯนำมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัต ิ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้องค์ประกอบอื่น

ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 

  จำนวนเงนิของรายการปรบัปรงุทีม่ผีลกระทบตอ่รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และงบกำไร

ขาดทนุสำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 มดีงันี ้

163



(หน่วย: พันบาท)	

	 งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2553
	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 ผลกระทบ	 	 	 ผลกระทบ	 	 	
	 	 จากการ	 	 	 จากการ	
	 ตามท่ี	 เปล่ียนแปลง	 	 ตามท่ี	 เปล่ียนแปลง	
	 เคยรายงาน	 นโยบายบัญชี	 ปรับปรุงใหม่	 เคยรายงาน	 นโยบายบัญชี	 ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   4,210,310   13,113  4,223,423   2,031,532  9,817   2,041,349 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  33,855 151 34,006 317,568 (29,166) 288,402

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  - - -  1,914,402  9,251  1,923,653 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   92,543  (1,675) 90,868 16,199  657  16,856 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 		 4,336,708   11,589  4,348,297  4,279,701   (9,441) 4,270,260 

เงินลงทุน   173,241   (41,096)  132,145   5,762,157   (42,300) 5,719,857 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุม       

 ร่วมกัน  - - -  256,554   1,240   257,794 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (ก)  7,518,078   (1,117,745) 6,400,333   12,033   (1,163) 10,870 

เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล (ก) 9,517,341   (969,228)  8,548,113   8,081,917   (969,229)  7,112,688 

ค่าความเสียหายจากการเดินเรือทะเล       

 รอเรียกคืน (ข) - 47,624   47,624  - - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   526,258   (40,884)  485,374   412,051   (54,511) 357,540 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 17,734,918   (2,121,329) 15,613,589  14,524,712  (1,065,963) 13,458,749 

รวมสินทรัพย์	 		 22,071,626		 	(2,109,740)	 19,961,886		 18,804,413		 	(1,075,404)	 17,729,009	

หนี้สิน	 	 	 	 	 	 	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   11,100  (79) 11,021 3,017,317 (489,733) 2,527,584

รายได้รับล่วงหน้า   47,683   (221)  47,462  -  -   - 

เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ       

 ภายในหนึ่งปี  147,610 (214) 147,396 24,100 (103) 23,997

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   236,292   (2,068)  234,224   146,199   (36) 146,163 

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 442,685   (2,582)  440,103   3,187,616  (489,872) 2,697,744 

โบนัสพนักงานค้างจ่าย - สุทธิจากส่วน       

 ที่ถึงกำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี   76,645   (367)  76,278   70,382   (337) 70,045 

ประมาณการค่าความเสียหายจากการ       

 เดินเรือเดินทะเล (ข) 20,768 46,469 67,237 - - -

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง       

 กำหนดชำระภายในหนึ่งปี  4,782,043   (15,741) 4,766,302   3,386,349   (14,550) 3,371,799 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 4,879,456  30,361  4,909,817   3,456,731   (14,887)  3,441,844 

รวมหนี้สิน	 		 5,322,141  27,779  5,349,920  6,644,347   (504,759) 6,139,588 

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	 	

ทุนเรือนหุ้น   1,039,521   -   1,039,521  1,039,521  - 1,039,521 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  411,430   -  411,430  411,430  - 411,430 

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน  172,446   -   172,446  172,446  - 172,446 

กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว  636,408   -  636,408  118,288  - 118,288 

กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร  14,333,075  172,878 14,505,953  10,418,381  91,770  10,510,151 

		

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบาท)	

	 งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2553
	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 ผลกระทบ	 	 	 ผลกระทบ	 	 	
	 	 จากการ	 	 	 จากการ	
	 ตามท่ี	 เปล่ียนแปลง	 	 ตามท่ี	 เปล่ียนแปลง	
	 เคยรายงาน	 นโยบายบัญชี	 ปรับปรุงใหม่	 เคยรายงาน	 นโยบายบัญชี	 ปรับปรุงใหม่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น       

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์       

  ของบริษัทย่อย - สุทธิ (ค) 147,288   (147,288)  -  - - -

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (ง) (25,252)  (2,157,823) (2,183,075) -  (662,415) (662,415)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  16,714,916   (2,132,233) 14,582,683  12,160,066   (570,645) 11,589,421 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ       

 ควบคุมของบริษัทย่อย  34,569   (5,286) 29,283  - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 16,749,485		 (2,137,519)	 14,611,966		 12,160,066		 (570,645)	 11,589,421	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 22,071,626		 	(2,109,740)	 	19,961,886		 	18,804,413		 (1,075,404)	 17,729,009	

 (หน่วย: พันบาท)	

	 งบกำไรขาดทุนสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2553

	 งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 ผลกระทบ	 	 	 ผลกระทบ	
	 	 จากการ	 	 	 จากการ	
	 ตามท่ี	 เปล่ียนแปลง	 	 ตามท่ี	 เปล่ียนแปลง	
	 เคยรายงาน	 นโยบายบัญชี	 ปรับปรุงใหม่	 เคยรายงาน	 นโยบายบัญชี	 ปรับปรุงใหม่

รายได	้ 		 	 	

รายได้จากการเดินเรือ     

 รายได้ค่าเช่าเรือ  2,810,421 (64,468) 2,745,953 - - -

 รายได้ค่าระวางเรือ  142,683 39,655 182,338 - - -

รวมรายได้จากการเดินเรือ  2,953,104 (24,813) 2,928,291 - - -

รายได้จากการให้บริการ  10,379 61 10,440 71,463 (40) 71,423

กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์  390,280 48,103 438,383 - - -

ดอกเบี้ยรับ  25,978 (151) 25,827 20,571 100 20,671

รายได้อื่น  426 (5) 421 5 - 5

เงินปันผลรับ  - - - 1,530,298 - 1,530,298

รวมรายได้	 	 3,380,167	 23,195	 3,403,362	 1,622,337	 60	 1,622,397

ค่าใช้จ่าย	 	 	 	 	 	 	

ต้นทุนการเดินเรือ       

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ  847,172 (5,484) 841,688 - - -

 รายจ่ายท่าเรือ  20,905 5,530 26,435 - - -

 น้ำมันเชื้อเพลิง  5,174 (5) 5,169 - - -

รวมต้นทุนการเดินเรือ  873,251 41 873,292 - - -

ค่าเสื่อมราคา  796,564 (118,356) 678,208 8,561 (1,155) 7,406
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 (หน่วย: พันบาท)	

	 งบกำไรขาดทุนสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2553

	 งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 ผลกระทบ	 	 	 ผลกระทบ	
	 	 จากการ	 	 	 จากการ	
	 ตามท่ี	 เปล่ียนแปลง	 	 ตามท่ี	 เปล่ียนแปลง	
	 เคยรายงาน	 นโยบายบัญชี	 ปรับปรุงใหม่	 เคยรายงาน	 นโยบายบัญชี	 ปรับปรุงใหม่

	

ต้นทุนการให้บริการ   4,818 48 4,866 - - - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   195,348 9,474 204,822 169,331 8,752 178,083 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร   104,136 8,844 112,980 98,006 7,792 105,798 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   15,289 520 15,809 - - -	

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  112,243 (105,727) 6,516 120,353 (106,079) 14,274

รวมค่าใช้จ่าย	 	 	 	 2,101,649	 (205,156)	 1,896,493	 396,251	 (90,690)	 305,561

กำไรกอ่นสว่นแบง่กำไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม	 	 	 	 	 	 	 	

	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได	้ 	 	

	 นิติบุคคล	 	 	 	 1,278,518	 228,351	 1,506,869	 1,226,086	 90,750	 1,316,836	

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม        

 ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย   19,520 (861) 18,659 - - -

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ	 	 	 	 	 	 	 	

	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	 	 1,298,038	 227,490	 1,525,528	 1,226,086	 90,750	 1,316,836	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (301,394) 2,104 (299,290) (222,557) 1,019 (221,538)

กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	 996,644	 229,594	 1,226,238	 1,003,529	 91,769	 1,095,298	

ภาษีเงินได้นิติบุคคล   (81,922) (689) (82,611) - - -

กำไรสำหรับปี	 	 	 	 914,722	 228,905	 1,143,627	 1,003,529	 91,769	 1,095,298

การแบ่งปันกำไร	

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  904,685 229,043 1,133,728 1,003,529 91,769 1,095,298 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ        

 ควบคุมของบริษัทย่อย   10,037 (138) 9,899 - - -

กำไรสำหรับปี	 	 	 	 914,722	 228,905	 1,143,627	 1,003,529	 91,769	 1,095,298

(หน่วย: บาท)	

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 	 	 	 		 	 	 	

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.87 0.22 1.09 0.97 0.08 1.05

	

หมายเหตุ:	

 (ก) สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่เสนองบการเงิน และสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที่ใช้

นำเสนองบการเงินของกลุ่มบริษัท มูลค่าของเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาลดลงเมื่อเทียบกับเงินบาทในช่วงระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมา 

ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ถูกแปลงค่าจากสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกามาเป็นเงินบาท โดย

เฉพาะสินทรัพย์ที่ซื้อมาและหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 

(ปรับปรุง 2552) ผลจากเงินเหรียญสหรัฐอเมริกามีมูลค่าลดลงทำให้มูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อ

เรือเดินทะเลในสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลดลงอย่างมีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับยอดคงเหลือตามที่

เคยรายงานไว้ในครั้งก่อนตามนโยบายการบัญชีเดิม 

 (ข) ผลกระทบจากการจัดประเภทรายการเกี่ยวกับประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการค่าความ

เสียหายจากการเดินเรือเดินทะเลและค่าความเสียหายจากการเดินเรือทะเลรอเรียกคืนแยกจากกัน แทนที่จะแสดงด้วยยอดสุทธิ  
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 (ค) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับที่ดินและอาคารชุดจากวิธีการตีราคาใหม่มาเป็นวิธีราคาทุน ตามที่ได้กล่าว

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3  

  (ง) การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานถูกบันทึกใน

บัญชีผลสะสมจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของเจ้าของ รายการ ส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผลสะสมจากการ

แปลงค่างบการเงินประกอบด้วยมูลค่าของเรือเดินทะเลและเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล 

6.	 นโยบายการบญัชทีีส่ำคญั
	 6.1	 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย
	 	 รายไดจ้ากการเดนิเรอื
  รายได้จากการเดินเรือ (ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าเรือ (Hire income) ซึ่งเกิดจากการเช่าเป็นระยะเวลา (Time 

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

เกีย่วขอ้งบนัทกึบญัชตีามเกณฑค์งคา้ง 

	 	 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแลว้โดยพจิารณาถงึขัน้ความสำเรจ็ของงาน 

	 	 ดอกเบีย้รบั
  ดอกเบีย้รบัถอืเปน็รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคำนงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

	 	 เงนิปนัผลรบั
  เงนิปนัผลรบัถอืเปน็รายไดเ้มือ่บรษิทัฯมสีทิธใินการรบัเงนิปนัผล 

	 6.2	 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด
  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคลอ่งสงู 

ซึง่ถงึกำหนดจา่ยคนืภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้าและไมม่ขีอ้จำกดัในการเบกิใช ้

	 6.3	 ลกูหนีก้ารคา้
  ลูกหนี้การค้าแสดงตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ 	

ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได ้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ

การวเิคราะหอ์ายหุนี ้ 

	 6.4	 นำ้มนัเชือ้เพลงิ
  นำ้มนัเชือ้เพลงิแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ (วธิเีขา้กอ่น-ออกกอ่น) หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะตำ่กวา่ 

และจะถอืเปน็สว่นหนึง่ของตน้ทนุการเดนิเรอืเมือ่มกีารเบกิใช ้

		 6.5	 เงนิลงทนุ
  ก) เงนิลงทนุในตราสารทนุทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดถอืเปน็เงนิลงทนุทัว่ไป ซึง่แสดงในราคาทนุสทุธจิาก

คา่เผือ่การลดลงของมลูคา่ (ถา้ม)ี  

  ข) เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิรวมแสดงมลูคา่ตามวธิสีว่นไดเ้สยี  

  ค) เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและการรว่มคา้ทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุ  

  เมือ่มกีารจำหนา่ยเงนิลงทนุ ผลตา่งระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บักบัมลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทนุจะถกูบนัทกึ

ในสว่นของกำไรหรอืขาดทนุ ในกรณทีีม่กีารจำหนา่ยเงนิลงทนุเพยีงบางสว่น ราคาตามบญัชตีอ่หนว่ยทีใ่ชใ้นการคำนวณตน้ทนุ

สำหรบัเงนิลงทนุทีจ่ำหนา่ยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถว่งนำ้หนกั 

	 6.6	 ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ	์และคา่เสือ่มราคา
  ที่ดินและอาคารชุด และเรือเดินทะเลและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ

ดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี  
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  คา่เสือ่มราคาของเรอืเดนิทะเล อาคารชดุและอปุกรณค์ำนวณจากราคาทนุของสนิทรพัยห์ลงัจากหกัมลูคา่คงเหลอื

โดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณดงันี ้

  เรอืเดนิทะเลและอปุกรณ ์  5 - 25 ป ี

  คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและสำรวจเรอื  2 ป ีและ 4 ป ีตามลำดบั 

  อาคารชดุ  20 ป ี

  สิง่ปรบัปรงุสนิทรพัยเ์ชา่   5 ป ี 

  อืน่ๆ  5 ป ี

  คา่เสือ่มราคารวมอยูใ่นการคำนวณผลการดำเนนิงาน 

   ไมม่กีารคดิคา่เสือ่มราคาสำหรบัทีด่นิและสนิทรพัยร์ะหวา่งกอ่สรา้ง 

  บรษิทัฯตดัรายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณอ์อกจากบญัชเีมือ่จำหนา่ยสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชงิ

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย ์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย ์ (ผลต่าง

ระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือ

ขาดทนุเมือ่บรษิทัฯตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี

	 6.7		 ตน้ทนุการกูย้มื
  ตน้ทนุการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ชใ้นการจดัหาหรอืกอ่สรา้งสนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพ้รอ้ม

ใชห้รอืขาย ไดถ้กูนำไปรวมเปน็ราคาทนุของสนิทรพัยจ์นกวา่สนิทรพัยน์ัน้จะอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามทีมุ่ง่ประสงค ์สว่น

ตน้ทนุการกูย้มือืน่ถอืเปน็คา่ใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิรายการ ตน้ทนุการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทนุอืน่ทีเ่กดิขึน้จากการกู้

ยมืนัน้ 

	 6.8	 สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนและคา่ตดัจำหนา่ย
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ

สนิทรพัยน์ัน้ 

  บริษัทฯตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า 

บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย    

คา่ตดัจำหนา่ยรบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยในสว่นของกำไรหรอืขาดทนุ 

  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีายกุารใหป้ระโยชนจ์ำกดัมดีงันี ้

  คอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วร ์ 5 ป ีและ 10 ป ี

	 6.9	 คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิรอตดัจา่ย
  ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินซึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือ ณ วันทำสัญญาวงเงินกู้ยืมและก่อนการ  

เบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายตามสัดส่วนของเงิน 	

กูย้มืทีไ่ดเ้บกิถอนแลว้จะแสดงหกัจากเงนิกูย้มืทีเ่กีย่วขอ้งและถกูตดัจำหนา่ยโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิตามอายขุองเงนิกู ้

	 6.10	 รายการธรุกจิกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก 

บรษิทัฯควบคมุไมว่า่จะเปน็โดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบั บรษิทัฯ 

  นอกจากนี ้ บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรง

หรอืทางออ้มซึง่ทำใหม้อีทิธพิลอยา่งเปน็สาระสำคญัตอ่บรษิทัฯ ผูบ้รหิารสำคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่อีำนาจ

ในการวางแผนและควบคมุการดำเนนิงานของบรษิทัฯ 

		 6.11	 สญัญาเชา่ระยะยาว
  จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด

อายสุญัญาเชา่ 
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	 6.12	 เงนิตราตา่งประเทศ
  สกลุเงนิบาทเปน็สกลุเงนิทีใ่ชน้ำเสนองบการเงนิของกลุม่บรษิทั ซึง่แตกตา่งจากสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาที่

เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน กิจการในกลุ่มบริษัทจะกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการและรายการ

บญัชใีนงบการเงนิจะวดัมลูคา่ดว้ยสกลุเงนิทีใ่ชใ้นการดำเนนิงาน 

  ก) รายการและยอดคงเหลอื 

   รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะบันทึกรายการเริ่มแรกเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของ

แตล่ะกจิการในกลุม่บรษิทั รายการทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศทีเ่กดิขึน้ระหวา่งเดอืนแปลงคา่เปน็สกลุเงนิที่

ใชใ้นการดำเนนิงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของเดอืนกอ่นเดอืนทีเ่กดิรายการ  

    สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนทันที

ของสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า

บนัทกึในสว่นของกำไรหรอืขาดทนุ 

    รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศซึ่งเคยบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิมจะถูกแปลงค่า

โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ รายการทีไ่มเ่ปน็ตวัเงนิทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศซึง่บนัทกึไว้

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมจะถกูแปลงคา่โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีก่ำหนดมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ 

  ข) กจิการในกลุม่บรษิทั 

   สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการในกลุ่มบริษัทที่สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานไม่ใช่สกุลเงินเหรียญ

สหรฐัอเมรกิาจะถกูแปลงคา่เปน็สกลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะ

เวลารายงาน และรายการในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะถูกแปลงค่าโดยใช้อัตราแลก

เปลีย่นทีป่ระมาณขึน้ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราแลกเปลีย่นจรงิ ณ วนัทีเ่กดิรายการ 

    ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากการแปลงคา่ จะรบัรูไ้วใ้นกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่จนกวา่มกีาร

จำหน่ายเงินลงทุนในกิจการนั้นออกไป จึงรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าในส่วน

ของกำไรหรอืขาดทนุ 

		 6.13	 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์
  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและ

บริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

นั้น ทั้งนี ้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์

แลว้แตร่าคาใดจะสงูกวา่ 

  บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ในสว่นของกำไรหรอืขาดทนุ 

	 6.14	 ผลประโยชนพ์นกังาน
  ก) ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังาน 

   ภาระผกูพนัของผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังานซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน คา่แรง โบนสัและเงนิสมทบ

กองทนุประกนัสงัคมวดัมลูคา่โดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและเปน็คา่ใชจ้า่ยเมือ่พนกังานทำงานให ้

  ข) ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 

   กลุ่มบริษัทได้บันทึกผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการตั้งโครงการสมทบเงิน (ภายใต้ข้อ

กำหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530) และโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว ้

(ภาระผกูพนัเมือ่พนกังานเกษยีณอายตุามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541)  

   - โครงการสมทบเงนิ 

    โครงการสมทบเงนิเปน็โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน ซึง่กจิการจา่ยสมทบเปน็

จำนวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพัน
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ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้า

โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่

พนกังานไดท้ำงานใหแ้กก่จิการ  

   - โครงการผลประโยชนท์ีก่ำหนดไว	้

    โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการ

สมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากการ

ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ  	

ผลประโยชนด์งักลา่วไดม้กีารคดิลดกระแสเงนิสดเพือ่ใหเ้ปน็มลูคา่ปจัจบุนัโดยใชอ้ตัรา ณ วนัทีร่ายงาน

ของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาครบกำหนดชำระภาระพูกพัน

ของกลุม่บรษิทั และมสีกลุเงนิเดยีวกบัสกลุเงนิของผลประโยชนท์ีค่าดวา่จะจา่ย การคำนวณนัน้จดัทำ

โดยนกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั โดยใชว้ธิคีดิลดแตล่ะหนว่ยทีป่ระมาณการไว ้

     เมือ่มกีารเพิม่ผลประโยชนใ์นโครงการผลประโยชน ์ สดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้ของผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้ง

กับต้นทุนบริการในอดีตของพนักงานรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา 	

ถวัเฉลีย่จนถงึวนัทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชนน์ัน้ หากผลประโยชนน์ัน้เปน็สทิธขิาดทนัท ี คา่ใชจ้า่ยจะถกูรบัรู้ 	

ทนัทใีนสว่นของกำไรหรอืขาดทนุ 

     กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิด

ขึน้จากโครงการผลประโยชนใ์นกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ในงวดทีเ่กดิรายการ 

  ค) ผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนกังาน 

   ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวกับโบนัสพนักงานค้างจ่ายถูกจัดประเภทเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานนอกเหนือจากโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุ โดยเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่ตอบแทน

พนกังานจากการทำงานในปจัจบุนัและในงวดกอ่น 

    ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะ 	

รบัรูท้นัทใีนสว่นของกำไรหรอืขาดทนุ 

  ง) ผลประโยชนเ์มือ่เลกิจา้ง  

   ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่มบริษัทแสดงเจตนาผูกพันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเลิก

จา้งและไมม่คีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะยกเลกิ มรีายละเอยีดอยา่งเปน็ทางการทัง้การเลกิจา้งกอ่นวนัเกษยีณตาม

ปกตหิรอืการสนบัสนนุการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

  ในการปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนกังาน เปน็ครัง้แรกกลุม่บรษิทัเลอืก

รับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู ้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำไร

สะสม ณ วนัตน้งวดของปปีจัจบุนั 

	 6.15	 ประมาณการหนีส้นิ
  ประมาณการหนีส้นิจะรบัรูก้ต็อ่เมือ่บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระหนีส้นิทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนัหรอืทีก่อ่ตวัขึน้อนัเปน็

ผลมาจากเหตกุารณใ์นอดตี และมคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่ประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิจะตอ้งถกูจา่ยไปเพือ่ชำระภาระหนี้

สนิดงักลา่ว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนีส้นิไดอ้ยา่งนา่เชือ่ถอื 

   ในกรณีที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชดเชยประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนคืน เช่น สัญญาประกันภัย 

รายจ่ายที่ได้รับชดเชยจะรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อมีความมั่นใจว่าจะได้รับเงินชดเชยนั้นคืน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ

ประมาณการหนีส้นิจะแสดงในสว่นของกำไรหรอืขาดทนุสทุธจิากจำนวนเงนิทีไ่ดร้บัชดเชย 

	 	 ประมาณการคา่ความเสยีหายจากการเดนิเรอืเดนิทะเล	

   บริษัทย่อยบันทึกประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเลเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้องค่าเสีย

หายจากผูเ้ชา่เรอื โดยประมาณการความเสยีหายทีด่ทีีส่ดุทีบ่รษิทัยอ่ยจะตอ้งจา่ยชำระภาระผกูพนัในปจัจบุนั  

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 6.16	 ภาษเีงนิได้
  ภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี บริษัทฯและบริษัทย่อยใน

ประเทศไทยบนัทกึภาษเีงนิไดโ้ดยคำนวณจากกำไรทางภาษตีามกฎหมายภาษอีากร บรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศคำนวณภาษเีงนิ

ไดต้ามวธิแีละอตัราภาษทีีร่ะบใุนกฎหมายภาษอีากรของประเทศนัน้ 

  ภาษเีงนิไดป้จัจบุนั 

  ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายหรือรับชำระโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสีย

ภาษ ี โดยใชอ้ตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดวา่มผีลบงัคบัใช ้ ณ วนัทีร่ายงาน ตลอดจนการปรบัปรงุทางภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบั

รายการในปกีอ่นๆ 

  ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช	ี

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิและจำนวนทีใ่ชเ้พือ่ความมุง่หมายทางภาษ ี ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะไมถ่กูรบัรูเ้มือ่เกดิจากผลแตกตา่ง

ชัว่คราวตอ่ไปนี ้ การรบัรูค้า่ความนยิมในครัง้แรก การรบัรูส้นิทรพัยห์รอืหนีส้นิในครัง้แรกซึง่เปน็รายการทีไ่มใ่ชก่ารรวมธรุกจิ

และรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรทางบัญชีหรือกำไรทางภาษ ี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ

การร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล ้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่

คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช ้ ณ วันที่

รายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบรายการได้ต่อเมื่อมีสิทธิตาม

กฎหมายทีจ่ะหกักลบรายการสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิภาษเีงนิไดป้จัจบุนั ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการเรยีกเกบ็ภาษเีงนิไดจ้ากหนว่ยงานจดั

เก็บภาษีเดียวกันและเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันแต่มีความตั้งใจที่จะชำระโดยการสุทธิหนี้สินภาษีเงินได้

ปจัจบุนัและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดป้จัจบุนัโดยการหกักลบหรอืตัง้ใจจะรบัคนืสนิทรพัยแ์ละจา่ยชำระหนีส้นิในเวลาเดยีวกนั 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก

ทบทวน ณ ทกุวนัทีร่ายงานและจะถกูปรบัลดลงเทา่ทีป่ระโยชนท์างภาษจีะมโีอกาสถกูใชจ้รงิ 

	 6.17	 สว่นเกนิทนุหุน้ทนุซือ้คนื
  บริษัทฯจะรับรู้ผลต่างระหว่างราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนที่สูงกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืนเข้าบัญชีส่วนเกินทุน

หุน้ทนุซือ้คนืและหากราคาขายของหุน้ทนุซือ้คนืตำ่กวา่ราคาซือ้ของหุน้ทนุซือ้คนื บรษิทัฯจะนำผลตา่งหกัจากสว่นเกนิทนุหุน้ทนุ

ซือ้คนืใหห้มดไปกอ่น แลว้จงึนำผลตา่งทีเ่หลอือยูไ่ปหกัจากบญัชกีำไรสะสม 

	 6.18	 ตราสารอนพุนัธ์
  สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ  

  ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดัง

กลา่วจะถกูบนัทกึในสว่นของกำไรหรอืขาดทนุ 

7.	 การใชด้ลุยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ำคญั
 ในการจดัทำงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ฝา่ยบรหิารจำเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการผล

กระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ดว้ยเหตนุี ้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึอาจแตกตา่งไปจากจำนวนทีป่ระมาณการไว ้ การใชด้ลุยพนิจิและ

การประมาณการทางบญัชทีีส่ำคญั ไดแ้ก ่

 สัญญาเช่า  

 ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเชา่วา่เปน็สญัญาเชา่ดำเนนิงานหรอืสญัญาเชา่ทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารไดใ้ชด้ลุยพนิจิใน

การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน

สนิทรพัยท์ีเ่ชา่ดงักลา่วแลว้หรอืไม ่
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 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้

ใชด้ลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยใชก้ารวเิคราะหส์ถานะของลกูหนีร้ายตวั 

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม 

การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้

สงสยัจะสญูอาจมขีึน้ไดใ้นอนาคต  

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ในการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิทีไ่มม่กีารซือ้ขายในตลาดและไมส่ามารถหาราคาไดใ้นตลาดซือ้ขาย

คล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยคำนวณตามหลัก

เกณฑก์ารประเมนิมลูคา่ทีเ่ปน็ทีย่อมรบักนัทัว่ไป ซึง่ตวัแปรทีใ่ชใ้นการคำนวณมาจากการเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียูใ่นตลาด 

โดยคำนงึถงึสภาพคลอ่ง ขอ้มลูความสมัพนัธ ์และการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ของเครือ่งมอืทางการเงนิในระยะยาว 

	 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

 ในการคำนวณคา่เสือ่มราคาของเรอืเดนิทะเล อาคารชดุและอปุกรณ ์ ฝา่ยบรหิารประมาณอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่

คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของเรือเดินทะเล อาคารชุดและอุปกรณ ์ และได้มีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

ใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

 นอกจากนี ้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน

จากการดอ้ยคา่หากคาดวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืตำ่กวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในการนีฝ้า่ยบรหิารจำเปน็ตอ้งใช้

ดลุยพนิจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในอนาคตซึง่เกีย่วเนือ่งกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทกึและวดัมลูคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ณ วนัทีไ่ดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยคา่ในภายหลงั ฝา่ยบรหิาร

จำเปน็ตอ้งประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัย ์ หรอืหนว่ยของสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดรวม

ทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการคำนวณหามลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดนัน้ๆ	

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

	 บรษิทัฯจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมือ่มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่บรษิทัฯจะมกีำไรทางภาษใีนอนาคต

เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี ้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำนวน

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีปน็จำนวนเทา่ใด โดยพจิารณาถงึจำนวนกำไรทีค่าดวา่จะเกดิในอนาคตในแตล่ะชว่งเวลา 

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

ประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานตา่งๆ ในการประมาณการนัน้ เชน่ อตัราคดิลด อตัรา

การขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลงในจำนวนพนกังาน เปน็ตน้ 

8.	 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	
(หน่วย: พันบาท)	

  งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 2554 2553 2554 2553

	 	 	 	(ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

เงินสด 674 637 663 625 

เงินฝากธนาคาร 4,374,037 4,222,786 2,718,856 2,040,724

รวม 4,374,711 4,223,423 2,719,519 2,041,349

	 	

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.50 ต่อปีสำหรับเงินฝาก 	

ออมทรพัยส์กลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา รอ้ยละ 0.75 ตอ่ปสีำหรบัเงนิฝากออมทรพัยส์กลุเงนิบาท รอ้ยละ 0.20 ถงึ 1.30 ตอ่ปี

สำหรับเงินฝากประจำสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และร้อยละ 1.37 ถึง 2.25 ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำสกุลเงินยูโร 

(2553: ระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.26 ต่อปีสำหรับเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 0.25 ต่อปี

สำหรับเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินบาท และร้อยละ 0.25 ถึง 2.00 ต่อปีสำหรับเงินฝากประจำสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

9.	 เงินลงทุนชั่วคราว
 (หน่วย: พันบาท)	

	 งบการเงินรวม

	 	 	 	 มูลค่าตามบัญชีตาม

	 ทุนเรียกชำระแล้ว	 สัดส่วนเงินลงทุน	 ราคาทุน	 วิธีส่วนได้เสีย

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

	 พันอินเดีย	 พันอินเดีย	 %	 %	 	 (ปรับปรุง	 	 (ปรับปรุง

	 รูปี	 รูปี	 	 	 	 ใหม่)	 	 ใหม่)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย	 	 	 	 	 	 	 	

บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด 64,592 64,592 50.00 50.00 27,658 26,314 17,403 16,557

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน       (17,403) (16,557)

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ       - -

	 	

 บริษัทย่อย (บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด) บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใน

ประเทศอินเดีย ตามวิธีส่วนได้เสียจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2543 เท่านั้น เนื่องจาก ฝ่ายบริหารของบริษัทฯมีความตั้งใจที่จะ

เสนอขายเงินลงทุนดังกล่าว ดังนั้น จึงได้จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนชั่วคราวในสินทรัพย์หมุนเวียนและ

บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนเต็มจำนวน  

10.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)	

  งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 2554 2553 2554 2553

	 	 	 	(ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้     

ค้างชำระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  104,741 33,087 - - 

 3 - 6 เดือน 117 - - - 

 6 - 12 เดือน 20,236 919 - - 

 มากกว่า 12 เดือน 20,109 19,008 - -

รวม 145,203 53,014 - - 

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (20,109) (19,008) - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 125,094 34,006 - -

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 771,933 288,402

รวมลูกหนี้อื่น - - 771,933 288,402

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 125,094 34,006 771,933 288,402
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11.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 นอกเหนือจากความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14  	

การรว่มคา้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 และบริษัทร่วมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อ 16 รายการธุรกิจและความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นสามารถสรุปได้ดังนี	้

	 ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 รายการธุรกิจ	 ความสัมพันธ์

 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่มี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 

	 	 	 	 	 เปน็จำนวนรอ้ยละ 25.65 และมกีรรมการบรษิทัฯ	

	 	 	 	 	 บางทา่นเปน็ผูถ้อืหุน้และกรรมการในกจิการดงักลา่ว 

 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

 บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด ค่าตั๋วเครื่องบิน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

 บริษัท จีพี แอร์เซอร์วิส จำกัด ค่าตั๋วเครื่องบิน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

 บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด ค่าบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

  บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด ค่าบริหารจัดการห้องพักและค่าบริการอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	

 บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์  ค่าเบี้ยประกันภัย มสีมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิของกรรมการ	

  อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด	    ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการดังกล่าว 

 บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์  ค่าเบี้ยประกันภัย มีสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของกรรมการ  

  อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด    ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการดังกล่าว 

 บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซื้อคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์ มีสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของผู้บริหาร 

     ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการ 

     ในกิจการดังกล่าว

	

	 ในระหว่างปี บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

กัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 2554	 2553	 2554	 2553	 นโยบายการกำหนดราคา
	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)	

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย	 	 	 	 	 	

(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     	

รายได้จากการให้บริการ - ค่าบริหาร - - 46,094 44,564 อัตราคงที่ต่อลำต่อวันโดยอ้างอิงกับ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารของบรษิทัฯ 

รายได้จากการให้บริการ - ค่านายหน้า - - - 25,053 ร้อยละ 3 ของราคาขายเรือเดินทะเล 

 ขายเรือเดินทะเล      

เงินปันผลรับ  - - 981,829 1,530,298 ตามที่ประกาศจ่าย 

ดอกเบี้ยรับ  - - 10,914 8,111 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.40 และ0.70 

          ต่อปี (2553: ร้อยละ 0.70 ต่อปี) 

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 9,404 9,258 ราคาตลาด

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบาท)	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 2554	 2553	 2554	 2553	 นโยบายการกำหนดราคา
	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)	

รายการธรุกจิกบักจิการทีค่วบคมุรว่มกนั	 	 	 	 	 	

(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมตาม 

สัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้นแล้ว)      

รายได้ค่าควบคุมการต่อเรือเดินทะเล 3,069 903 6,139 1,807 350,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

          ต่อลำตามสัญญาซึ่งเป็นไปตาม 

          ธรรมเนียมปฏิบัติในตลาด 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม	 	 	 	 	 	

เงินปันผลรับ  3,375 3,288 - - ตามที่ประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	 	

ค่าตั๋วเครื่องบินจ่าย 7,731 9,500 3,488 3,686 ราคาตลาด 

ค่าเช่าและบริการจ่าย 5,793 5,725 4,507 4,415 ราคาตลาด 

ซื้อคอมพิวเตอร์ 1,764 4,506 626 3,806 ราคาตลาด

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)	

  งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 2554 2553 2554 2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)   

บริษัทย่อย - - 731,132 279,477 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน - - 40,801 8,925

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 771,933 288,402

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23)  	

บริษัทย่อย - - 3,430,581 2,526,929 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 91 853 32 433

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 91 853 3,430,613 2,527,362

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นรายการที่เกิดจากบัญชีเดินสะพัดระหว่าง

บริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันเหล่านั้น ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบันทึก

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ดังกล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันไม่มีการคิดดอกเบี้ย 

		 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการ

และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 
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(หน่วย: พันบาท)	

  งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 2554 2553 2554 2553

	 	 	 	(ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

ผลประโยชน์ระยะสั้น 72,631 77,536 69,878 74,328 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,363 - 2,363 - 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 24,397 35,444 21,736 31,470

รวม 99,391 112,980 93,977 105,798

	 ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัทฯมีภาระจากการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบ 	

งบการเงินข้อ 26 โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 

12.	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	 	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯถือหุ้นทั้งหมดเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกาจำนวนเงิน 71.80 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2553: 63.80 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อยละ 0.40 ต่อปี (2553: ร้อยละ 0.70 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี 	

ดังต่อไปนี	้

(หน่วย: พันบาท)	

	 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 	 ผลต่างจาก	
	 	 	 	 การแปลงค่า	
	 	 2553	 เพ่ิมข้ึน	 งบการเงิน	 2554

	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	 	 	 	 	

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 1,923,653 249,542 102,233 2,275,428

13.	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกาจำนวนเงิน 8.55 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2553: 8.55 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ่งไม่มีการคิดดอกเบี้ย

และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่มีความตั้งใจที่จะเรียกชำระคืนเงินให้กู้ยืมในอนาคตอันใกล้ ดัง

นั้น เงินให้กู้ยืมดังกล่าวจึงจัดประเภทเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว เงินให้กู้ยืมนี้เป็นเงินสนับสนุนจากบริษัทฯที่จ่ายให้แก่กิจการที่

ควบคุมร่วมกันตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น (ร้อยละ 50) กิจการที่ควบคุมร่วนกันได้รับเงินจำนวนที่เท่ากันนี้จากผู้ร่วมค้าอีก

ฝ่ายด้วย เงินให้กู้ยืมดังกล่าวจ่ายไปเพื่อให้บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 บริษัทซึ่งกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ถือหุ้นอยู่นำไปจ่ายชำระเงินค่างวดให้แก่ผู้รับต่อเรือ รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้ 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบาท)	

	 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 ผลต่างจาก	
	 	 	 การแปลงค่า	
	 	 2553	 งบการเงิน	 2554
	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 	 	 	

บริษัท แอสโซซิเอท บัลค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 257,794 13,166 270,960

14.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท)	

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 	 เงินปันผลรับสำหรับปี	 	

 ชื่อบริษัทย่อย	 ทุนชำระแล้ว	 สัดส่วนเงินลงทุน	 ราคาทุน	 ส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

	 	 	 %	 %	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

บริษัท พรีเชียส เม็ททัลซ์ จำกัด 250,000 250,000 99.99 99.99 310,698 295,601 - 45,000 

บริษัท พรีเชียส วิชเชส จำกัด 230,000 230,000 99.99 99.99 285,842 271,952 23,000 345,000 

บริษัท พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ้ง จำกัด 260,000 260,000 99.99 99.99 267,012 254,037 18,200 26,000 

บริษัท พรีเชียส มิเนอรัลส์ จำกัด 230,000 230,000 99.99 99.99 242,802 231,006 32,200 23,000 

บริษัท พรีเชียส แลนด์ จำกัด 84,000 84,000 99.99 99.99 78,088 74,294 - - 

บริษัท พรีเชียส ริเวอร์ส จำกัด 234,000 234,000 99.99 99.99 201,966 192,152 84,240 - 

บริษัท พรีเชียส เลคส์ จำกัด 99,000 99,000 99.99 99.99 89,474 85,126 - 188,099 

บริษัท พรีเชียส ซีส์ จำกัด  100,000 100,000 99.99 99.99 124,279 118,240 72,000 30,000 

บริษัท พรีเชียส สตาร์ส จำกัด 105,000 105,000 99.99 99.99 130,493 124,152 51,450 36,750 

บริษัท พรีเชียส โอเชียนส์ จำกัด 175,000 175,000 99.99 99.99 217,488 206,920 63,000 35,000 

บริษัท พรีเชียส แพลนเนตส์ จำกัด 100,000 100,000 99.99 99.99 124,279 118,240 - - 

บริษัท พรีเชียส ไดมอนด์ส จำกัด 205,000 205,000 99.99 99.99 184,630 175,658 116,850 20,500 

บริษัท พรีเชียส แซฟไฟร์ส จำกัด 144,000 144,000 99.99 99.99 125,262 119,176 95,040 50,400 

บริษัท พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จำกัด 366,000 366,000 99.99 99.99 300,361 285,766 36,600 54,900	

บริษัท พรีเชียส รูบีส์ จำกัด 84,000 84,000 99.99 99.99 78,088 74,294 - - 

บริษัท พรีเชียส โอปอลส์ จำกัด 74,000 74,000 99.99 99.99 70,044 66,641 - - 

บริษัท พรีเชียส การ์เน็ตส์ จำกัด 379,000 379,000 99.99 99.99 309,803 294,749 7,580 56,850 

บริษัท พรีเชียส เพิร์ลส์ จำกัด 73,000 73,000 99.99 99.99 75,817 72,133 - - 

บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จำกัด 76,000 76,000 99.99 99.99 78,230 74,428 - - 

บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ จำกัด 96,000 96,000 99.99 99.99 94,755 90,151 - - 

บริษัท พรีเชียส ทรีส์ จำกัด 80,000 80,000 99.99 99.99 81,886 77,907 - - 

บริษัท พรีเชียส พอนด์ส จำกัด 84,000 84,000 99.99 99.99 81,595 77,631 - 100,800 

บริษัท พรีเชียส เว็นเจอร์ส จำกัด 80,000 80,000 99.99 99.99 99,423 94,592 - -	

บริษัท พรีเชียส แคปปิตอลส์ จำกัด 200,000 200,000 99.99 99.99 248,558 236,480 100,000 60,000 

บริษัท พรีเชียส จัสมินส์ จำกัด 147,000 147,000 99.99 99.99 168,869 160,663 - 110,250
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 (หน่วย: พันบาท)	

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 	 เงินปันผลรับสำหรับปี	 	

	 ชื่อบริษัทย่อย	 ทุนชำระแล้ว	 สัดส่วนเงินลงทุน	 ราคาทุน	 สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

	 	 	 %	 %	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

บริษัท พรีเชียส ออคิดส์ จำกัด 217,000 217,000 99.99 99.99 190,827 181,555 2,170 65,100 

บริษัท พรีเชียส ลากูนส์ จำกัด 140,000 140,000 99.99 99.99 173,990 165,536 60,200 - 

บริษัท พรีเชียส คลิฟส์ จำกัด 140,000 140,000 99.99 99.99 173,990 165,536 43,400 - 

บริษัท พรีเชียส ฮิลส์ จำกัด 140,000 140,000 99.99 99.99 173,990 165,536 53,200 28,000 

บริษัท พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จำกัด 140,000 140,000 99.99 99.99 173,990 165,536 39,200 35,000 

บริษัท พรีเชียส รีสอร์ทส์ จำกัด 140,000 140,000 99.99 99.99 173,990 165,536 7,000 28,000 

บริษัท พรีเชียส ซิตี้ส์ จำกัด	 170,000 170,000 99.99 99.99 197,849 188,236 76,499 85,000 

บริษัท พรีเชียส คอมเม็ทส์ จำกัด 71,100 71,100 99.99 99.99 57,233 54,452 - 106,649 

บริษัท พรีเชียส ออนาเม้นท์ส จำกัด 68,100 68,100 99.99 99.99 54,820 52,156 - - 

บริษัท เนดเท็กซ์ จำกัด  2,500 2,500 69.99 69.99 806 766 - - 

บริษัท พรีเชียส สตอเรจ เทอมินัลส์ จำกัด 6,000 6,000 69.99 69.99 5,219 4,966 - - 

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

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 317 301 - - 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 317 301 - - 

บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิง้ (สงิคโปร)์ พทีอี ีลมิเิตด 363,338 363,338 100.00 100.00 332,457 316,303 - - 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ยูเค) ลิมิเตด 250 250 99.99 99.99 317 301 - - 

บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด 100,000 100,000 99.99 99.99 230,226 219,039 - - 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      6,010,080 5,718,045 981,829 1,530,298

หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย     (6,342) (6,034)  

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     6,003,738 5,712,011 	


 บริษัทฯ ได้นำเงินปันผลรับไปหักกลบลบหนี้กับยอดคงค้างบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัทย่อยในงบแสดงฐานะการเงิน 

  การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 	

งบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน 

 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 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯใน

ประเทศสิงคโปร์ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท Oswal Shipping Pte. Limited (ผู้ขาย) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศ

สิงคโปร์ และเป็นเจ้าของบริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (บริษัทเอสพีซี) เพื่อซื้อหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 

(บริษัทละ 1.00 เหรียญสิงคโปร์ 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 

(ในป ี2555 บรษิทัยอ่ยดงักลา่วไดเ้ปลีย่นชือ่เปน็ บรษิทั พรเีชยีส คอมฟอรท์ส ์พทีอี ีลมิเิตด บรษิทั พรเีชยีส สปารค์ส ์พทีอีี 

ลิมิเตด บริษัท พรีเชียส วิชั่นส์ พีทีอี ลิมิเตด และ บริษัท พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด ตามลำดับ) บริษัทเอสพีซีแต่ละ

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

รายงานประจำปี 2554
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Yangzhou Guoyu Shipbuilding Co. Ltd (ทั้งสองบริษัทรวมเรียกว่าอู่ต่อเรือ) รายการโอนหุ้นในบริษัท เอสพีซีให้แก่ผู้ซื้อได้

เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2553 ด้วยมูลค่าซื้อหุ้นในบริษัทเอสพีซี 4 บริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 6,800,004 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา (หรือบริษัทละ 1,700,001 เหรียญสหรัฐอเมริกา) ราคาซื้อดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ขายเป็นรายงวดตามที่ระบุใน

สัญญาภายหลังจากที่บริษัทเอสพีซีได้รับหนังสือค้ำประกันธนาคารจากอู่ต่อเรือ ดังนั้น ทำให้บริษัทเอสพีซีทั้ง 4 บริษัทเป็น

บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯตั้งแต่วันที่มีการโอนหุ้นเสร็จสิ้น 

15.		เงินลงทุนในการร่วมค้า
	 15.1	 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
  เงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนตามสัญญาการร่วมทุนในบริษัท แอสโซซิเอท บัลค์ แคริเออร์ พีทีอี 

ลิมิเตด (“บริษัท เอบีซี”) ซึ่งบริษัทฯและบริษัท Varada Marine Pte. Limited ควบคุมร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

เจ้าของและบริหารจัดการเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: บาท)	

	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 	 มูลค่าตามบัญชี	

	 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 ลักษณะธุรกิจ	 สัดส่วนเงินลงทุน	 ราคาทุน	 	ตามวิธีราคาทุน

	 	 	 2554 2553 2554 2553 2554 2553

	 	 	 ร้อยละ	 ร้อยละ	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

บริษัท แอสโซซิเอท บัลค์       

 แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด โฮลดิ้ง คัมพานี  50 50 32  30  32  30

   การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าเกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ

แปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน 

	 15.2	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
	 	 	 งบการเงนิรวมไดร้วมสว่นไดเ้สยีในสนิทรพัย ์หนีส้นิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษิทัฯมอียูใ่น บรษิทั แอสโซซเิอท	

บัลค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด โดยคิดตามสัดส่วนของสัญญาการร่วมทุนดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)	

	 2554 2553

	 	 (ปรับปรุงใหม่)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,174 2,086 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1,016 - 

เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล 455,719 342,983 

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 3,289 4,261 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  10,304 -

รวมสินทรัพย์   482,502 349,330

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,860 367 

เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 8,893 1,409 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ   

 ภายในหนึ่งปี   168,969 83,107

รวมหนี้สิน    179,722 84,883

สินทรัพย์สุทธิ   302,780 264,447
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(หน่วย: พันบาท)	

	 สำหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	

 2554 2553
  (ปรับปรุงใหม่)

รายได้    4 15

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (603) (1,445)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (3) -

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (3,647) (7)

ขาดทุนสำหรับปี   (4,249) (1,437)

16.	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
	 16.1	 รายละเอียดของบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

 (หน่วย: พันบาท)	

	 งบการเงินรวม

	 	 	 	 สัดส่วน	 	 มูลค่าตามบัญชีตาม

	 	 	 จัดตั้งขึ้นใน	 เงินลงทุน	 ราคาทุน	 วิธีส่วนได้เสีย

	 ชื่อบริษัทร่วม	 ลักษณะธุรกิจ	 ประเทศ	 2554	 2553	 2554	 2553	 2554	 2553

	 	 	 	 %	 %	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์  ก่อสร้างและพัฒนา        

 (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด   ท่าเทียบเรือ อินเดีย 22.40 22.40 64,576 61,438 111,681 124,299

  การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยเกิดจากผลต่างของ

อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน	

(หน่วย: พันบาท) 

	 งบการเงินรวม

	 	 เงินปันผลรับ	 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน

	 ชื่อบริษัทร่วม	 จากบริษัทร่วมที่ถือหุ้น	 ในบริษัทร่วมที่ถือหุ้น

	 	 โดยบริษัทย่อยสำหรับปี	 โดยบริษัทย่อยสำหรับปี

	 	 สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	 สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

 2554 2553 2554 2553

	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) 

 ไพรเวท ลิมิเตด   3,375 3,288 7,637 18,659

  ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

และ 2553 ซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนรวมคำนวณจากงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ซึ่งผ่านการสอบ

ทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมแล้ว 
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	 16.2	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
(หน่วย: พันบาท)	

	 	 	 	 	 รายได้รวม	 กำไร

	 	 ทุนเรียกชำระ	 สินทรัพย์รวม	 หนี้สินรวม	 สำหรับปีสิ้นสุด		 สำหรับปีสิ้นสุด

	 ชื่อบริษัทร่วม	 ณ	วันที่	30	กันยายน	 ณ	วันที่	30	กันยายน	 ณ	วันที่	30	กันยายน	 วันที่	30	กันยายน	 วันที่	30	กันยายน

  2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

  พันอินเดียรูปี	 พันอินเดียรูปี	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล		

 ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)  

 ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 635,935 808,225 137,358 257,181 245,273 541,657 34,094 83,297

 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไลเทอร์เรจ ลิมิเตด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ (โดยการ

ถือหุ้นผ่านบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด)ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นจำนวน 4.92 ล้านหุ้นในบริษัท  	

อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด กับผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นจำนวนเงิน 110.46 ล้านอินเดียรูปี ซึ่งการ

ซื้อหุ้นดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมในประเทศนั้น ในระหว่างปี 2552 

บริษัทย่อยได้จ่ายชำระเงินล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนเงินประมาณ 15.93 ล้านอินเดีย

รูปี หรือประมาณ 11.54 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกเงินจำนวนนี้ในบัญชี “เงินล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดย

บริษัทย่อย” ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวม ต่อมาภายหลัง รายการซื้อขายหุ้นดังกล่าวไม่สำเร็จ 

เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบางอย่างที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรก (ที่สำคัญคือไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง) ดังนั้น สัญญาการซื้อขายหุ้นจึงได้ถูกยกเลิกและบริษัทย่อยได้รับเงินล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นคืนทั้งจำนวนในเดือน

กันยายน 2553 

17.	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 ในปี 2549 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บทด จำกัด จำนวน 2,026,086 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯชำระค่าหุ้นแล้วหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 10.13 ล้านบาท 

 การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนระยะยาวอื่นเกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน จากการแปลงค่า  

งบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน 

	 ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัฯไดร้บัเงนิปนัผลจากบรษิทั บทด จำกดั เปน็จำนวนเงนิ 0.51 ลา้นบาท	

(2553: ไม่มี) 
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(หน่วย: พันบาท) 

	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 สิ่งตกแต่ง	ติดตั้ง	 	 	
	 และอุปกรณ์	 	 สิ่งปรับปรุง	
	 สำนักงาน	 ยานพาหนะ	 สินทรัพย์เช่า	 รวม

ราคาทุน	 	 	 	

31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม่) 21,084 14,947 8,055 44,086

ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า 391 - - 391

จำหน่าย/โอนออก/ตัดจำหน่าย (567) (3,380) - (3,947)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,068 653 411 2,132

31 ธันวาคม 2554 21,976 12,220 8,466 42,662

ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	 	 	

31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม่) 13,333 12,948 6,935 33,216

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2,734 1,597 502 4,833

โอนออกสำหรับส่วนที่จำหน่าย/    

 โอนออก/ตัดจำหน่าย (478) (3,380) - (3,858)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 758 607 371 1,736

31 ธันวาคม 2554 16,347 11,772 7,808 35,927

มูลค่าสุทธิตามบัญช	ี 	 	 	

31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม่) 7,751 1,999 1,120 10,870

31 ธันวาคม 2554 5,629 448 658 6,735

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2554    4,833

	

(หน่วย:พันบาท)	

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 สิ่งตกแต่ง	ติดตั้ง	 	 	
	 และอุปกรณ์	 	 สิ่งปรับปรุง	
	 สำนักงาน	 ยานพาหนะ	 สินทรัพย์เช่า	 รวม

ราคาทุน	(ปรับปรุงใหม่)	 	 	 	

31 ธันวาคม 2552 25,912 16,542 8,913 51,367

ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า 4,028 - - 4,028

จำหน่าย/โอนออก/ตัดจำหน่าย (6,224) - - (6,224)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,632) (1,595) (858) (5,085)

31 ธันวาคม 2553 21,084 14,947 8,055 44,086

ค่าเสื่อมราคาสะสม	(ปรับปรุงใหม่)	 	 	 	

31 ธันวาคม 2552 16,969 12,131 5,999 35,099

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 3,723 2,094 1,589 7,406

โอนออกสำหรับส่วนที่จำหน่าย/    

 โอนออก/ตัดจำหน่าย (5,549) - - (5,549)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,810) (1,277) (653) (3,740)

31 ธันวาคม 2553 13,333 12,948 6,935 33,216

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	(ปรับปรุงใหม่)	 	 	 	

31 ธันวาคม 2552 8,943 4,411 2,914 16,268

31 ธันวาคม 2553 7,751 1,999 1,120 10,870

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2553	(ปรับปรุงใหม่)    7,406

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

184



 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยในประเทศหลายบริษัทฯได้จำหน่ายและส่งมอบเรือเดินทะเล

จำนวนรวม 5 ลำ โดยมีกำไรจากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์เป็นจำนวนเงินรวม 438.38 ล้านบาท ซึ่งได้แสดงอยู่

ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนของปี 2553 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเรือเดินทะเลและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัด ค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง

ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 128.04 ล้านบาท (2553: 122.90 

ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และจำนวนเงิน 21.56 ล้านบาท (2553: 21.42 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้จดจำนองเรือเดินทะเลจำนวน 14 ลำ (2553: 7 ลำ) ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี

จำนวนเงิน 6,394.78 ล้านบาท (2553: 2,576.03 ล้านบาท) ไว้กับธนาคารเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 

19.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 รายละเอียดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท)	

  งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 2554 2553 2554 2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

ราคาทุน	 	 	 	

ราคาทุนต้นปี  50,217 52,900 50,217 52,900

ซื้อเพิ่ม 351 909 290 909

โอนมาจากอุปกรณ์ - 1,536 - 1,536

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,581 (5,128) 2,578 (5,128)

ราคาทุนปลายปี 53,149 50,217 53,085 50,217

การตัดจำหน่าย	 	 	 	

ค่าตัดจำหน่ายสะสมต้นปี 19,868 10,726 19,868 10,726

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 9,167 9,251 9,160 9,251

โอนมาจากอุปกรณ์ - 1,367 - 1,367

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,332 (1,476) 1,332 (1,476)

ค่าตัดจำหน่ายสะสมปลายปี 30,367 19,868 30,360 19,868

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 22,782 30,349 22,725 30,349

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 9,167 9,251 9,160 9,251

20.	 เงินล่วงหน้าค่าซื้อเรือเดินทะเล
 ในระหว่างปี 2554 บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อซื้อเรือเดินทะเล มือสองกับบริษัท

ต่างประเทศแห่งหนึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 19.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินมัดจำเป็นจำนวนเงิน 

12.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 396.14 ล้านบาท) ต่อมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 บริษัทย่อยดังกล่าว

ได้จ่ายเงินงวดสุดท้ายและรับมอบเรือเดินทะเลแล้ว 
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21.	 เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
 บริษัทฯมีรายการสั่งต่อเรือเดินทะเลดังต่อไปนี้ 

	 ประเภทเรือเดินทะเล เรือเดินทะเลประเภทขนส่ง เรือเดินทะเลประเภทขนส่งสินค้า เรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต์

    สินค้าเทกองจำนวน18 ลำ  เทกองขนาด Supramax  จำนวน 3 ลำ* 

    (เรือเดินทะเลขนาด Handysize  จำนวน 4 ลำ  

	 	   จำนวน 12 ลำ และเรอืเดนิทะเล 

    ขนาด Supramax จำนวน 6 ลำ) 

	 ผู้สั่งต่อเรือเดินทะเล บริษัทฯ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (บริษัท 

	 	 	 	   วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ (ซือ้โดย  ย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ 

      บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามที่  เฉพาะ)*  

      กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14)      

	 ผู้ต่อเรือเดินทะเล บริษัท ABG Shipyard Limited บริษัท Wuhan Guoyu Logistics บริษัท ABG Shipyard Limited 

   ประเทศอินเดีย  Group Co. Ltd. และ Yangzhou  ประเทศอินเดีย 

	 	 	 	 	 	 Guoyu Shipbuilding Co. Ltd.  

      ประเทศจีน

	 วนัทีท่ำสญัญาสัง่ตอ่เรอื วนัที ่20 กรกฎาคม 2550 สำหรบั วนัที ่10 ธนัวาคม 2553 วนัที ่22 เมษายน 2553 

	 	 เดนิทะเล  เรอืเดนิทะเลขนาด Handysize  (วนัทีซ่ือ้บรษิทัยอ่ยทีจ่ดัตัง้ขึน้ 

	 	 	 	 จำนวน 12 ลำ วนัที ่14 กนัยายน  เพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะซึง่ไดส้ัง่ 

    2550 สำหรบัเรอืเดนิทะเลขนาด  ตอ่เรอืเดนิทะเลในป ี2549) 

	 	 	  Supramax จำนวน 3 ลำ และวนัที ่ 	 		

    11 กมุภาพนัธ ์2551 สำหรบั 

    เรอืเดนิทะเลขนาด Supramax  

    เพ่ิมเติมอีกจำนวน 3 ลำ  

	 มูลค่าตามสัญญา ลำละ 30.00 ล้านเหรียญสหรัฐ ลำละ 24.50 ล้านเหรียญ ลำละ 28.50 ล้านเหรียญสหรัฐ 

	 	 	  อเมรกิาสำหรบัเรอื เดนิทะเลขนาด  สหรัฐอเมริกา (หรือคิดเป็น  อเมริกา (หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 

    Handysize และลำละ 38.00  จำนวนเงินรวม 98.00   รวม 85.50 ล้านเหรียญสหรัฐ 

	 	 	 	 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา สำหรบั	 	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)  อเมริกา) ส่วนที่บริษัทถือหุ้นคือ 

    เรือเดินทะเลขนาด Supramax    ร้อยละ 50 ดังนั้น ในทุกสัญญา 

    (หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม    สั่งต่อเรือเดินทะเลส่วนที่เป็นของ 

	 	 	 	 588.00 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา)	 	 	 	 บรษิทัฯ คอื รอ้ยละ 50 ของมลูคา่ 

        รวมของราคาตามสัญญาสั่ง 

        ต่อเรือเดินทะเลคิดเป็นจำนวนเงิน  

        42.75 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 การจ่ายชำระ แบ่งชำระออกเป็น 5 งวด งวดละ แบ่งชำระออกเป็น 5 งวดงวดละ แบ่งชำระออกเป็น 5 งวด งวดละ

    ร้อยละ 20 ของสัญญาสั่งต่อเรือ  รอ้ยละ 20 ของสญัญาสัง่ตอ่เรอื	 	 รอ้ยละ 20 ของสญัญาสั่งต่อเรือ 

    เดินทะเลจ่ายชำระเมื่อบริษัทฯ  เดนิทะเล จา่ยชำระเมือ่บรษิทัยอ่ย	 	 เดนิทะเล จา่ยชำระเมือ่บรษิทัยอ่ย		

	 	 	 	 ไดร้บัหนงัสอืคำ้ประกนัจาก	 	 ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่วตัถปุระสงค	์ 	 ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

	 	 	  ธนาคาร (ยกเวน้การจา่ยชำระเงนิ	 	 เฉพาะแต่ละบริษัทได้รับหนังสือ  แตล่ะบรษิทัไดร้บัหนงัสอื 

    งวดสุดท้ายจะจ่ายเมื่อมีการ  ค้ำประกันจากธนาคาร (ยกเว้น	 	 คำ้ประกนัจากธนาคาร (ยกเว้น	

    ส่งมอบเรือเดินทะเล)  การจ่ายชำระเงินงวดสุดท้าย  การจ่ายชำระเงินงวดสุดท้าย 

      จะจ่ายเมื่อมีการส่งมอบเรือ	 	 จะจ่ายเมือ่มกีารสง่มอบเรอื 

      เดินทะเล)  เดินทะเล)

	 กำหนดรับมอบเรือเดินทะเล ระหว่างปี 2554 ถึง 2557 ปี 2555 ระหว่างปี 2555 ถึง 2556

 * กิจการที่ควบคุมร่วมกันอาจสั่งต่อเรือเดินทะเลเพิ่มได้อีก 1 ลำ (ผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่ง

กิจการที่ควบคุมร่วมกันถือหุ้นทั้งหมด) ถ้าผู้เช่าเรือ ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37.4 เลือกที่จะใช้บริการ

เรือเดินทะเลเพิ่มอีกหนึ่งลำ จำนวนเงินรวมที่ต้องจ่ายเพื่อซื้อเรือเดินทะเล 4 ลำ (ถ้าผู้เช่าเรือเลือกที่จะใช้บริการเพิ่มสำหรับ

เรือเดินทะเลลำที่ 4) จะคิดเป็นจำนวนเงิน 114.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยคิดเป็นสัดส่วนของบริษัทฯ (ร้อยละ 50) 

เป็นจำนวนเงิน 57.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สรุป

ได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)	

  งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2554 2553 2554 2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

ยอดคงเหลือต้นปี  8,548,113 7,593,351 7,112,688 7,593,351

จ่ายเพิ่ม 1,651,253 1,436,258 1,111,297 197,219

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14) - 204,774 - -

ต้นทุนดอกเบี้ย 47,744 59,927 44,171 59,869

ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 1,802 3,043 1,565 3,038

ต้นทุนทางตรงอื่น 41,794 17,038 26,918 16,879

ขายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ตามสัญญา    

 Novation Agreement (1,848,405) - (1,848,405) -

โอนไปเป็นต้นทุนเรือเดินทะเลและอุปกรณ์    

 ของบริษัทย่อย (918,294) - (918,294) -

รายการปรับปรุง (979) (6,055) (979) (6,055)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 376,161 (760,223) 286,060 (751,613)

ยอดคงเหลือปลายปี 7,899,189 8,548,113 5,815,021 7,112,688

หัก: ส่วนที่จะได้รับคืนภายในหนึ่งปี (1,327,296) - (1,327,296) -

เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล - สุทธิจากส่วนที่    

 จะได้รับคืนภายในหนึ่งปี 6,571,893 8,548,113 4,487,725 7,112,688
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ในระหว่างปีบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ได้จ่ายเงินงวดให้แก่ผู้รับต่อเรือเดินทะเลตามรายละเอียดดังนี้ 

	 	 2554 2553

	 	 (ล้านเหรียญ	 (เทียบเท่า	 (ล้านเหรียญ	 (เทียบเท่า
	 	 สหรัฐอเมริกา)	 ล้านบาท)	 สหรัฐอเมริกา)	 ล้านบาท)

บริษัทฯ 36.47 1,111.30 6.00 197.22

บริษัทย่อย 14.70 453.55 29.40 885.35

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน - ตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้น (50%) 2.85 86.40 11.40 353.69

รวม 54.02 1,651.25 46.80 1,436.26

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ต้นทุนการกู้ยืมได้บันทึกเข้าเป็นราคาทุนของเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดิน

ทะเลเป็นจำนวนเงิน 47.74 ล้านบาท (2553: 59.93 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และจำนวนเงิน 44.17 ล้านบาท (2553: 

59.87 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 

1.44 - 2.97 (2553: ร้อยละ 1.45 - 2.70) ในงบการเงินรวมและอัตราร้อยละ 1.44 - 1.74 (2553: ร้อยละ 1.45 - 1.74) ใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การจำหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 และ 21 ธันวาคม 2554 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญา Novation Agreement 4 ฉบับ    

กับ Global Bulk Carriers Pte Ltd. (ผู้ซื้อรายใหม่) เพื่อจำหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 4 ลำ ที่บริษัทฯได้ทำสัญญา

กับอู่ต่อเรือ ABG Shipyard ประเทศอินเดีย ทั้งนี้ เนื่องจากประมาณการเพื่อปรับเปลี่ยนกำหนดวันส่งมอบภายใต้เงื่อนไข

และข้อบังคับปัจจุบันของสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ไม่เหมาะสมกับบริษัทฯ การจำหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่

ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา Novation Agreement จะทำให้บริษัทฯได้รับเงินงวดคืนเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯได้ชำระให้แก่   

อู่ต่อเรือพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปีนับจากวันที่บริษัทฯได้ชำระเงินงวดไปแต่ละงวด และได้รับเงินเพิ่มอีกจำนวน 

100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหนึ่งสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่  

 รายละเอียดของการจำหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 4 ฉบับในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้ 

	 ตัวเรือเดินทะเล	 เดทเวทตัน	 วันที่ทำสัญญา	 มูลค่าตามสัญญา	 เงินงวดที่บริษัทฯ	ได้ชำระ	
	 หมายเลข	 	 สั่งต่อเรือเดินทะเล	 (เหรียญสหรัฐฯ)	 ให้แก่ผู้ต่อเรือไปแล้ว
	 	 	 	 	 (เหรียญสหรัฐฯ)

 329 32,000 20 กรกฎาคม 2550 29,999,997 17,999,997 

 330 32,000 20 กรกฎาคม 2550 29,999,997 17,999,997 

 313 54,000 14 กันยายน 2550 37,999,998 22,799,998 

 333 32,000 20 กรกฎาคม 2550 29,999,997 17,999,997

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯได้รับเงินจำนวนรวม 71.47 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจากการ

จำหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 3 ฉบับ (สำหรับตัวเรือเดินทะเลหมายเลข 329, 330 และ 313) โดยมีกำไรจากการ

ขายเป็นจำนวนเงิน 10.52 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 319.17 ล้านบาท) บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

รวมและส่วนของกำไรหรือขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	

 การจำหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ Novation Agreement สำหรับตัวเรือเดินทะเลหมายเลข 333 ได้ลงนาม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา Novation Agreement ผู้ซื้อ รายใหม่จะชำระเงินให้แก่บริษัทฯ  	

ดังต่อไปนี้ 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 กรณีชำระเงินภายในวันที่กำหนดชำระเงินแรก	 กรณีชำระเงินในช่วงขยายระยะเวลาการชำระเงิน
	 (วันที่	31	พฤษภาคม	2555)	 (วันที่	1	-	20	มิถุนายน	2555)

 จำนวนเงินเท่ากับ 22,839,174 เหรียญสหรัฐอเมริกา จำนวนเงินตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว (22,839,174 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

บวกดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี คำนวณจากจำนวนเงิน 

17,999,997 เหรียญสหรัฐอเมริกา (เงินงวดที่บริษัทฯ ได้ 

ชำระให้แก่ผู้ต่อเรือเดินทะเลไป) นับจากวันที่ 31 พฤษภาคม 

2555 ถึงวันที่ชำระเงินในช่วงขยายระยะเวลา ดังน้ัน กรณีชำระ

เงินในวันสุดท้ายของช่วงขยายระยะเวลาจะเป็นเงินสูงสุดเท่ากับ 

22,913,147 เหรียญสหรัฐอเมริกา

การส่งมอบเรือเดินทะเลตามสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่
 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เรือเดินทะเลลำแรกจากสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่กับอู่ต่อเรือ ABG Shipyard Ltd. 

ประเทศอินเดีย ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และได้ส่งมอบให้แก่บริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัทฯในประเทศสิงคโปร์ (บริษัท พรีเชียส 

ฟอเรสท์ พีทีอี ลิมิเตด) ดังนั้น บริษัทฯจึงได้โอนเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเลและต้นทุนทางตรงอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับเรือเดินทะเลลำดังกล่าวจำนวนรวม 30.27 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 918.29 ล้านบาทไปบันทึกเป็นต้นทุน

เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว 

22.	 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)	

  งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2554 2553 2554 2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

ยอดคงเหลือต้นปี  329,044 276,111 324,784 276,111

จ่ายเพิ่ม 40,085 109,052 - 103,376

โอนไปแสดงหักจากเงินกู้ยืม    

 ระยะยาว (89,849) (28,496) (6,063) (7,362)

โอนไปบริษัทย่อยในฐานะผู้กู้ - - (82,317) (19,716)

ตัดจำหน่าย (81,749) - (81,749) -

รายการปรับปรุง - 6,055 - 6,055

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 14,301 (33,678) 13,500 (33,680)

ยอดคงเหลือปลายปี 211,832 329,044 168,155 324,784

 ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯได้ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายสำหรับการขอวงเงินกู้ยืมที่ได้จ่ายไปใน

ปีก่อนๆ เป็นจำนวนเงิน 81.75 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้ยืมก่อนกำหนดและการลดวงเงินกู้ยืม การตัดจำหน่าย

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายนี้ใช้หลักการจัดสรรตามสัดส่วนของวงเงินกู้ที่ลดลง  
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23.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)	

  งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2554 2553 2554 2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 91 853 32 433 

 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 33,059 10,168 491 222 

 เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,430,581 2,526,929

 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 33,150 11,021 3,431,104 2,527,584

24.		โบนัสพนักงานค้างจ่าย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 โบนัสพนักงานค้างจ่ายสามารถแยกตามปีที่จะถึงกำหนดจ่ายชำระให้แก่พนัก

งานได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)	

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 จ่ายชำระภายใน	 2554	 2553	 2554	 2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

 1 ปี 66,761 136,458 61,556 125,410

 2 - 3 ปี 54,028 76,278 49,836 70,046

 รวม 120,789 212,736 111,392 195,456

25.	 ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล
 (หน่วย: พันบาท)	

	 	 งบการเงินรวม

	 2554  2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)

ยอดคงเหลือต้นปี 67,237 192,431

ประมาณการเพิ่มขึ้นสำหรับปี 24,222 11,182

ประมาณการลดลงสำหรับปี (29,780) (119,548)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,958 (16,828)

ยอดคงเหลือปลายปี 64,637 67,237

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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26.	 เงินกู้ยืมระยะยาว
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินกู้ยืมระยะยาวแสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท)	

	 งบการเงินรวม

	 วงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปใช้ในการ	 วงเงินกู้ยืมเพื่อนำไป		 	 	 	

	 สั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่	 จัดซื้อเรือเดินทะเล	

	 วงเงินที่	1	 วงเงินที่	2	 วงเงินที่	1	 รวม

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

	 	 (ปรับปรุง	 	 (ปรับปรุง	 	 (ปรับปรุง	 	 (ปรับปรุง

	 	 ใหม่)	 	 ใหม่)	 	 ใหม่)	 	 ใหม่)

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,782,249 3,413,127 180,640 85,931 4,189,231 1,464,008 7,152,120 4,963,066

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน        

   รอตัดจ่าย (15,536) (17,331) (2,778) (1,415) (107,431) (30,622) (125,745) (49,368)

รวม  2,766,713 3,395,796 177,862 84,516 4,081,800 1,433,386 7,026,375 4,913,698

หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ        

   ภายในหนึ่งปี (329,924) (23,997) (8,893) (1,409) (379,732) (121,990) (718,549) (147,396)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วน        

 ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,436,789 3,371,799 168,969 83,107 3,702,068 1,311,396 6,307,826 4,766,302

(หน่วย: พันบาท)	

	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  วงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปใช้
	 	 ในการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่

	 	 วงเงินที่	1

	 2554  2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,155,001 3,413,127

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (11,399) (17,331)

รวม 2,143,602 3,395,796

หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (286,951) (23,997)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด  

 ชำระภายในหนึ่งปี 1,856,651 3,371,799
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

	 งบการเงินรวม

	 วงเงินกู้ยืม	 วงเงินกู้ยืม	

	 เพื่อนำไปใช้ในการสั่งต่อ	 เพื่อนำไปจัดซื้อ		

	 เรือเดินทะเลใหม่	 เรือเดินทะเล		

	 วงเงินที่	1	 วงเงินที่	2	 วงเงินที่	1	 รวม

ยอดคงเหลือต้นปี (ปรับปรุงใหม่) 3,395,796 84,516 1,433,386 4,913,698

บวก: เบิกเงินกู้เพิ่ม 1,497,398 86,399 2,869,728 4,453,525

  ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 1,879 237 8,153 10,269

  ตัดจำหน่ายจากการขายสัญญา    

   สั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ตาม    

   สัญญา Novation Agreement 7,765 - - 7,765

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (6,063) (1,469) (82,317) (89,849)

  จ่ายชำระคืนเงินกู้ (2,273,338) - (182,386) (2,455,724)

  กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - - (75,065) (75,065)

  รายการปรับปรุง (979) - - (979)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 144,255 8,179 110,301 262,735

ยอดคงเหลือปลายปี 2,766,713 177,862 4,081,800 7,026,375

(หน่วย: พันบาท)	

	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  วงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปใช้
	 	 ในการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่

	 	 วงเงินที่	1

ยอดคงเหลือต้นปี (ปรับปรุงใหม่)  3,395,796

บวก: เบิกเงินกู้เพิ่ม  842,227

  ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  1,565

  ตัดจำหน่ายจากการขายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

   ตามสัญญา Novation Agreement  7,765

  โอนไปบริษัทย่อย  4,270

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย  (6,063)

  จ่ายชำระคืนเงินกู้  (2,218,244)

  รายการปรับปรุง  (979)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  117,265

ยอดคงเหลือปลายปี  2,143,602

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดของวงเงินกู้ยืมแต่ละวงเงินสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

	 26.1	 วงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปใช้ในการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่
	 	 	 วงเงินที่	1
   เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาวงเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกันกับธนาคารต่าง

ประเทศและในประเทศหลายแห่งจำนวนรวม 398.40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ LIBOR บวก

ส่วนเพิ่ม เงินกู้ยืมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่จำนวน 15 ลำ (เรือเดินทะเลขนาด 

handysize จำนวน 9 ลำ และเรือเดินทะเลขนาด supramax จำนวน 6 ลำ) จากเรือเดินทะเลที่บริษัทฯ สั่งต่อใหม่จำนวน  	

18 ลำ ซึ่งจำนวนเงินกู้ทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลจำนวน 15 ลำ  

   ต่อมา ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯจำหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่จำนวน  	

4 ฉบับ สำหรับตัวเรือเดินทะเลหมายเลข 329 330 313 และ 333 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 

บริษัทฯ จึงชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดสำหรับสัญญาของตัวเรือเดินทะเลดังกล่าวข้างต้น และยกเลิกวงเงินกู้ส่วนคงเหลือที่ยัง

ไม่ได้เบิกถอนสำหรับสัญญาของตัวเรือเดินทะเลดังกล่าวข้างต้น 

   รายละเอียดของการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดและการยกเลิกวงเงินกู้มีดังนี้ 

	

	 	 จำนวนเงินกู้ชำระ	 จำนวนวงเงินกู้ยืม		 วันที่ชำระคืน	

	 ตัวเรือเดินทะเล	 คืนก่อนกำหนด	 ที่ยกเลิก	 เงินกู้ก่อนกำหนด

	 หมายเลข	 (เหรียญสหรัฐฯ)	 (เหรียญสหรัฐฯ)	 และยกเลิกวงเงินกู้ยืม

 329 11,999,998 12,000,000 26 เมษายน 2554	

 330 11,999,998 12,000,000 7 เมษายน 2554 

 313 15,199,999 15,200,000 26 กรกฎาคม 2554 

 333 11,999,998 12,000,000 25 ตุลาคม 2554

   รายละเอยีดการเบกิใชว้งเงนิกูย้มื ระยะเวลาครบกำหนด การชำระคนื และหลกัประกนั สามารถสรปุไดด้งันี ้

	 วงเงิน/รายละเอียด	 วงเงินสำหรับใช้ก่อนรับเรือเดินทะเล	 วงเงินสำหรับใช้เมื่อรับเรือเดินทะเล

	 การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม เป็นไปตามขั้นความสำเร็จของงาน ร้อยละ 100 ของวงเงินกู้ยืมสำหรับใช้ 

    การต่อเรือเดินทะเลที่ระบุในสัญญา  เมื่อรับเรือเดินทะเล ซึ่งเท่ากับร้อยละ 

    สั่งต่อเรือเดินทะเล โดยการเบิกใช้  80 ของราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือ 

    วงเงินกู้ยืมเท่ากับร้อยละ 60 ของ  เดินทะเลแต่ละลำ ซึ่งจะถูกเบิกถอน 

    ราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล  ในเวลารับเรือเดินทะเล และ จะใช้ 

    แต่ละลำ  วงเงินนี้ในการจ่ายคืนเงินกู้ยืมสำหรับ 

      ใช้ก่อนรับเรือเดินทะเลเต็มจำนวน

 ระยะเวลาครบกำหนด เมื่อส่งมอบเรือเดินทะเลแต่ละลำ 10 ปี นับจากวันที่ได้รับเรือเดินทะเล 

      ลำแรก
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วงเงิน/รายละเอียด	 วงเงินสำหรับใช้ก่อนรับเรือเดินทะเล	 วงเงินสำหรับใช้เมื่อรับเรือเดินทะเล	

การชำระคืน จะถูกชำระคืนทั้งหมดครั้งเดียวเมื่อ วงเงินกู้ยืมของเรือเดินทะเลแต่ละลำ 

    รับเรือเดินทะเลแต่ละลำ  จะชำระคืนเป็นงวดรายไตรมาส  

      แต่ละงวดจะเท่ากับ 1/60 ของวงเงิน 

      สำหรับใช้เมื่อรับเรือเดินทะเลทั้งหมด 

	 	 	 	 	 	 และสว่นทีเ่หลอืจะเทา่กบัเงนิกู ้

      คงเหลอืของส่วนนั้นๆ ซึ่งจะจ่ายชำระ 

      เมื่อวันครบกำหนดสดุทา้ย ทัง้นีก้าร 

      ชำระเงินกู้คืนงวดแรกจะเริ่มขึ้น  

      หลังจากได้รับเรือเดินทะเลแต่ละลำ  

      แล้ว 3 เดือน

 หลักประกัน ก) การคำ้ประกนัจากบรษิทัฯ ถา้บรษิทัฯ ก) การจดจำนองเรือเดินทะเลให้เป็น 

    ไม่ได้เป็นผู้กู้ร่วม  ลำดับแรก 

   ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรก ข) การจำนำหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็น 

    ในสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล  เจ้าของเรือเดินทะเล 

   ค) การโอนผลประโยชน์ เป็นลำดับแรก ค) การค้ำประกันจากบริษัทฯ ถ้าบริษัทฯ 

    ในสัญญาค้ำประกันการคืนเงิน   ไม่ได้เป็นผู้กู้ร่วม 

    รายงวดซึ่งเกี่ยวเนื่องจากสัญญา ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรก 

    สั่งต่อเรือเดินทะเลของบริษัทฯ  ของค่าชดเชยต่างๆของเรือเดินทะเล  

     จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรก 

    ของวงเงินประกันภัยเรือเดินทะเล	

     ฉ) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรก 

    ของเงินรายได้จากเรือเดินทะเล และ 

    การจดจำนำบัญชีเงินรายได้ของเรือ 

    เดินทะเลแต่ละลำและบัญชีเงิน 

       ชำระคืนของเรือ แต่ละลำ

  ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม 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 

	 	 วงเงินที่	2
	 	 เมือ่วนัที ่28 ตลุาคม 2553 บรษิทั เอบซี ีวนั พทีอี ีลมิเิตด หนึง่ในสามบรษิทัยอ่ยเอสพซีขีองบรษิทั แอสโซซเิอท	

บัลค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (บริษัท เอบีซี) และจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศ

สิงคโปร์ (เรียกว่า “บริษัทย่อยเอสพีซี” ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อนี้) โดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ได้ 	

ลงนามในสัญญาวงเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกันกับธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งจำนวนเงิน 22.80 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

เพื่อใช้สำหรับการสั่งต่อเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต์ที่บริษัทย่อยเอสพีซีสั่งต่อเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 จำนวนเงินกู้

ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล วงเงินกู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ LIBOR บวกส่วน

เพิ่มรายละเอียดการเบิกใช้วงเงินกู้ยืม ระยะเวลาครบกำหนด การชำระคืน และหลักประกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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	 วงเงิน/รายละเอียด	 วงเงินสำหรับใช้ก่อนรับเรือเดินทะเล	 วงเงินสำหรับใช้เมื่อรับเรือเดินทะเล

 การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม เป็นไปตามขั้นความสำเร็จของงาน ร้อยละ 100 ของวงเงินกู้ยืมสำหรับใช้ 

    การต่อเรือเดินทะเลที่ระบุในสัญญา  เมื่อรับเรือเดินทะเล ซึ่งเท่ากับ 

    สั่งต่อเรือเดินทะเล โดยการเบิกใช้  ร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญา 

    วงเงินกู้ยืมเท่ากับร้อยละ 60 ของ  สัง่ตอ่เรอืเดนิทะเล ซึง่จะถกูเบกิถอน 

    ราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล  ในเวลารับเรือเดินทะเล และจะใช้ 

      วงเงินนี้ในการจ่ายคืนเงินกู้ยืม  

      สำหรับใช้ก่อนรับเรือเดินทะเล  

      จำนวนร้อยละ 60 ของราคาตาม  

      สัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล

 ระยะเวลาครบกำหนด เมื่อส่งมอบเรือเดินทะเล  10 ปี นับจากวันที่ได้รับเรือเดินทะเล

 การชำระคนื จะถกูชำระคนืทัง้หมดครัง้เดยีว(จาก ยอดรวมของการเบกิใชว้งเงนิกูย้มื 

	 	 	 	 วงเงนิสำหรบัใช ้เมือ่รบัเรอืเดนิทะเล)  (วงเงนิสำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอืเดนิทะเล) 

    เมือ่รบัเรอืเดนิทะเล  จะชำระคนืเปน็งวดรายไตรมาสแต ่

      ละงวดจะเทา่กบั 1/60 ของวงเงนิ 

      สำหรบัใชเ้มือ่รบัเรอืเดนิทะเล และ 

      จำนวนคงเหลอืทัง้หมดจะชำระคนื 

      ในงวดสุดท้ายเม่ือครบกำหนดระยะ  

      เวลาเงินกู้ ท้ังน้ี การชำระเงินกู้คืน  

      งวดแรกจะเร่ิมข้ึนหลังจากได้รับเรือ  

      เดินทะเลแล้ว 3 เดือน

	 หลกัประกนั ก) การคำ้ประกนัจากบรษิทั แอสโซซเิอท	 ก) การจดจำนองเรอืเดนิทะเลใหเ้ปน็  

    บลัค ์แครเิออร ์พทีอี ีลมิเิตด   ลำดบัแรก 

    (ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยเอสพซี)ี ข)  การโอนผลประโยชนใ์นรายไดท้ีม่ ี

   ข) การคำ้ประกนัทีจ่ำกดัเฉพาะสว่น  ในสญัญา Time Charter กบั 

    จากผูถ้อืหุน้ของกจิการทีค่วบคมุ  Charterer ใหเ้ปน็ลำดบัแรก 

    รว่มกนัตามสดัสว่นการถอืหุน้ใน ค)  การคำ้ประกนัทีจ่ำกดัเฉพาะสว่น 

    กจิการ คอื การคำ้ประกนัจาก  จากผูถ้อืหุน้ของกจิการทีค่วบคมุ 

    บรษิทัฯ รอ้ยละ 50 และจากผูร้ว่มคา้  รว่มกนัตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

    อกีรอ้ยละ 50  ในกจิการ (ถอืหุน้รอ้ยละ 50 ใน 

   ค) การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรก  แตล่ะผูถ้อืหุน้) ในจำนวนรวมสงูสดุ 

    ในสญัญาสัง่ตอ่เรอืเดนิทะเล  8 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ดงันัน้  

	 	 	 ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรก  จำนวนสงูสดุของการคำ้ประกนัจาก 

	 	 	 	 ในสัญญาค้ำประกันการคืนเงิน  บรษิทัฯคอื 4 ลา้นเหรยีญ  

	 	 	 	 รายงวดจากผู้ให้การค้ำประกันที่  สหรฐัอเมรกิา  

	 	 	 	 เกีย่วเนือ่งกบัสญัญาสัง่ตอ่เรอื ง) การจำนำหุน้ของบรษิทั เอบซี ีวนั 

    เดนิทะเล  พทีอี ีลมิเิตด (บรษิทัยอ่ยเอสพซี)ี 
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	 วงเงิน/รายละเอียด	 วงเงินสำหรับใช้ก่อนรับเรือเดินทะเล	 วงเงินสำหรับใช้เมื่อรับเรือเดินทะเล

     จ) การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรก 

      ของเงนิประกนัภยัเรอืเดนิทะเล 

     ฉ) การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรก  

      ของเงินรายได้จากเรือเดินทะเล และ  

      การจดจำนำบัญชีเงินรายได้ของเรือ  

      เดินทะเลและบัญชีเงินชำระคืนของ  

      เรือเดินทะเล

	 	 ภายใตส้ญัญาเงนิกูย้มืแบบมหีลกัประกนั บรษิทั เอบซี ีวนั พทีอี ีลมิเิตด และผูถ้อืหุน้ ซึง่คอื บรษิทั แอสโซซเิอท	

บัลค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ ซึ่งรวมถึง 

  ก) ดำรงอัตราส่วน EBITDA ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่าของยอดหนี้รวมที่ต้องชำระ  

  ข) ดำรงสัดส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นรวมต่อผลรวมของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

	 	 วงเงินที่	3
  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 บริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 4 บริษัท (SPCs) 

ของบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จำนวนเงิน 84.96 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กับ

ธนาคาร ING Bank N.V. สาขาประเทศสิงคโปร์ และธนาคาร DnB NOR Bank ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ สำหรับใช้ชำระ

ในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของต้นทุนรวมของการได้มาของเรือเดินทะเลต่อใหม่ประเภทขนส่งสินค้าเทกองขนาด 

Supramax ขนาดระวางบรรทุกลำละ 57,000 เดทเวทตัน จำนวน 4 ลำ ซึ่งบริษัท SPCs ได้สั่งต่อเรือเดินทะเลในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน วงเงินกู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม รายละเอียดการเบิกใช้วงเงินกู้ยืม 

ระยะเวลาครบกำหนด การชำระคืน และหลักประกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

	 วงเงิน/รายละเอียด	 วงเงินสำหรับใช้ก่อนรับเรือเดินทะเล	 วงเงินสำหรับใช้เมื่อรับเรือเดินทะเล

 การเบกิใชว้งเงนิกูย้มื นอกเหนอืจากสว่นทีใ่ชเ้พือ่การซือ้หุน้ รอ้ยละ 100 ของวงเงนิกูย้มืสำหรบัใช ้ 

    การเบกิถอนเงนิแตล่ะครัง้ใหเ้ปน็ไป  เมือ่รบัเรอืเดนิทะเลซึง่จะเบกิเงนิกู ้

    ตามสญัญาสัง่ตอ่เรอืเดนิทะเล  เมือ่รบัเรอืเดนิทะเลแตล่ะลำ 

    แต่ละลำ 

 ระยะเวลาครบกำหนด 8 ป ีหลงัจากการเบกิถอนเงนิกู ้ 8 ป ีหลงัจากการเบกิถอนเงนิกูง้วด 

    งวดสุดท้ายของเรือเดินทะเลแต่ละลำ  สุดท้ายของเรือเดินทะเลแต่ละลำ

 การชำระคนื วงเงนิสำหรบัใชก้อ่นรบัเรอืเดนิทะเล สำหรบัเรอืเดนิทะเลแตล่ะลำแบง่ 

	 	 	 	 จะถกูชำระคนืงวดเดยีว ณ วนัทีไ่ดร้บั  ชำระเทา่ๆกนัจำนวน 32 งวด 

    มอบเรอืเดนิทะเลแตล่ะลำโดยตดั  เปน็รายไตรมาส แตล่ะงวดเทา่กบั 

    จากการเบกิเงนิกูข้องวงเงนิสำหรบั  354,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 

    ใช้เม่ือรับเรือเดินทะเล  และชำระส่วนท่ีเหลือท้ังหมดจำนวน   

      9,912,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา   

      พร้อมกับการชำระเงินกู้งวดสุดท้าย  

      การชำระคืนงวดแรกจะครบกำหนด   

      3 เดือน หลังจากการเบิกถอนเงินกู้  

      งวดสุดท้ายของเรือเดินทะเลแต่ละลำ  

      เม่ือวันครบกำหนด เงินกู้ค้างชำระจะ  

      ต้องถูกชำระคืนท้ังหมดโดยเงินกู้  

      แต่ละส่วนลดลงเป็นศูนย์
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	 วงเงิน/รายละเอียด	 วงเงินสำหรับใช้ก่อนรับเรือเดินทะเล	 วงเงินสำหรับใช้เมื่อรับเรือเดินทะเล

	 หลกัประกนั ก) จำนำหุน้ของผูกู้ ้ ก) การจำนำหุน้ของผูกู้ ้

   ข) โอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรก ข) การจดจำนองเรอืเดนิทะเลเปน็ 

    ในสญัญาคำ้ประกนัการคนืเงนิงวด  ลำดบัแรก 

	 	 	 	 ทีอ่อกโดยธนาคารพาณชิยใ์นประเทศ ค) การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรก 

	 	 	 	 จนี หรอื ธนาคาร/สถาบนัการเงนิอืน่  ของเงนิไดแ้ละสญัญาเชา่เหมาลำ 

    ทีผู่ใ้หกู้ย้อมรบั  เปน็ระยะเวลา 

   ค) โอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรกใน ง) การจำนำเปน็ลำดบัแรกของบญัช ี

    สญัญาสัง่ตอ่เรอืเดนิทะเล  เงนิไดท้ีม่กีบัตวัแทนหลกัประกนั 

   ง) การคำ้ประกนัจากบรษิทัฯ จ) การโอนผลประโยชนเ์ปน็ลำดบัแรก 

	 	 	 	 	 	 ในสญัญาประกนัภยั และการ 

      เรยีกรอ้งคา่ชดเชยของเรอืเดนิทะเล 

     ฉ) การคำ้ประกนัจากบรษิทัฯ  

     ช) หลกัประกนัทัง้หมดขา้งตน้ถอื 

      เป็นหลักประกันร่วมของวงเงินกู้ยืม  

      สำหรับใช้เม่ือรับเรือเดินทะเล

  ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ ซึ่งรวมถึงการดำรงอัตราส่วน

ทางการเงินในงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

	 	 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 ซึ่งกลุ่ม

บริษัทพรีเชียสเป็นเจ้าของ	

	 26.2	 วงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปจัดซื้อเรือเดินทะเล

	 	 	 วงเงินที่	1	
   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 วันที่ 29 ตุลาคม 2552 และ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทฯและบริษัท

ย่อยในประเทศได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมแก้ไขเพิ่มเติมจากสัญญาเงินกู้ยืมหลักลงวันที่ 18 มกราคม 2550 กับธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

	 	 ก)  วงเงินกู้จำนวนเงิน 8,750.00 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ลบ 1 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวมี

วัตถุประสงค์เพื่อนำไปจัดซื้อเรือเดินทะเล โดยมีระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 และ

มีกำหนดชำระคืนตามสัดส่วนที่ระบุในสัญญาเป็นรายไตรมาสเท่าๆกันภายในระยะเวลา 12 ปี โดยเริ่มต้น

ชำระเงินต้นหลังจากระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ 1 ปีสิ้นสุดลงนับแต่วันที่มีการเบิกถอนเงินกู้ครั้งแรก 

  ข) วงเงินแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวนเงิน 5.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

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

เงินกู้สกุลเงินบาท (ณ เวลาเบิกถอนเงินกู้) ไปเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการป้องกันความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อเงินกู้ได้ถูกเบิกใช้ โดยมีระยะเวลาแลกเปลี่ยนและชำระ

คืนตามสัดส่วนเช่นเดียวกับการเบิกถอนเงินกู้และกำหนดการชำระคืนเงินกู้ และมีค่าธรรมเนียมตามที่ระบุใน

สัญญาในอัตราคงที่ต่อปีซึ่งเป็นไปตามอัตราตลาด ณ เวลาเบิกถอนเงินกู้และแลกเปลี่ยนเงินกู้เป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้ว 
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  วงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองเรือเดินทะเลของบริษัทย่อย การจำนำหุ้นของบริษัทย่อย  	

การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยของเรือเดินทะเลที่เป็นหลักประกันของบริษัทย่อยให้แก่เจ้าหนี้ และการโอนผล

ประโยชน์ในเงินรายได้ของเรือเดินทะเลที่เป็นหลักประกันของบริษัทย่อยให้แก่เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯและ

บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ 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 จากวงเงินกู้ยืม

ดังกล่าวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง โดยบริษัทย่อยได้ตกลงเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับเงินกู้ยืมทั้ง

จำนวนที่เบิกถอนเป็นเงินกู้ยืมในสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจำนวนเงิน 23.75 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกากับเจ้าหนี้เงินกู้

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่งดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมข้างต้น โดยมี

ระยะเวลาแลกเปลี่ยนและชำระคืนตามสัดส่วนเช่นเดียวกับการเบิกถอนเงินกู้และกำหนดการชำระคืนเงินกู้ และมีค่าธรรม

เนียมตามที่ระบุในสัญญาในอัตราคงที่ต่อปีซึ่งเป็นไปตามอัตราตลาด ณ เวลาเบิกถอนเงินกู้และแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศ 

  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาแก้ไขวงเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกัน (เพื่อซื้อเรือเดินทะเล

มือสอง) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารในประเทศอีก 2 แห่ง เพื่อ (1) เปลี่ยนวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของ

ส่วน A (Tranche A) ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาเบิกเงินกู้ส่วน A เป็นวงเงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจำนวน 200 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา (2) ขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้ไปจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2554 (3) ขยายขอบเขตการป้องกันความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้ครอบคลุมการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา (swaps) และขยายระยะ

เวลาของวงเงินการป้องกันความเสี่ยง 

  ในระหว่างปี 2554 บริษัทย่อยในประเทศ 4 แห่งได้เบิกถอนเงินกู้จำนวนเงิน 92.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

จากวงเงินดังกล่าวและคงเหลือยอดที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวนเงิน 108.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 ระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้ของวงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปจัดซื้อเรือเดินทะเลดังกล่าวหมดอายุเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 

บริษัทฯกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้ให้กู้เพื่อขอขยายระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้จำนวนเงิน 50.00 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกาจากวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือจำนวนเงิน 108.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ดังนั้น วงเงินกู้ที่เหลือ

จำนวนเงิน 58.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจะถูกยกเลิก 

	 	 วงเงินที่	2
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาวงเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกันจำนวนเงิน 250.00 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกากับธนาคารต่างประเทศสาขากรุงเทพฯแห่งหนึ่ง และธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 4 แห่ง เพื่อจัดหาเงิน

สำหรับการซื้อเรือเดินทะเลมือสองเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทฯต้องการซื้อ เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ LIBOR 

บวกส่วนเพิ่ม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการซื้อเรือ และมีระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 

(ระยะเวลาเบิกถอน) เงินกู้ยืมมีกำหนดชำระคืนตามสัดส่วนที่ระบุในสัญญาเป็นรายไตรมาสเท่าๆกันภายในระยะเวลา 8 ปี 

โดยเริ่มต้นชำระเงินต้นหลังจากหมดระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้  

  วงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองเรือเดินทะเลของบริษัทย่อย การจำนำหุ้นของบริษัทย่อย การ

โอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยของเรือเดินทะเลที่เป็นหลักประกันของบริษัทย่อยให้แก่เจ้าหนี้ และการโอนผล

ประโยชน์ในเงินรายได้ของเรือเดินทะเลที่เป็นหลักประกันของบริษัทย่อยให้แก่เจ้าหนี้เมื่อมีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืม 

  ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม 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 
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  ค) ดำรงเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อยเท่ากับ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเรือเดินทะเล 1 ลำ 

  ง) ดำรงรักษาอัตราส่วน debt service coverage ไม่น้อยกว่า 1.1 ต่อ 1 

  ระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้ยืมสำหรับวงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปจัดซื้อเรือเดินทะเลวงเงินที่ 2 ได้หมดอายุในวันที่  	

30 มิถุนายน 2554 ต่อมา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาแก้ไขและเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ยืม 	

มีหลักประกันวงเงิน 250.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ฉบับแรก) สำหรับใช้ซื้อเรือเดินทะเลมือสองเพิ่มกับธนาคารผู้ให้กู้

หลายแห่งเพื่อขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้ของวงเงินกู้ยืม ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และยกเลิกธนาคารในประเทศแห่ง

หนึ่งจากผู้ให้กู้ และลดวงเงินกู้ยืม รวมเหลือ 200.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)	

	 	 	 วงเงินกู้ที่ยังไม่ได้

	 	 วงเงินสูงสุด	 เบิกใช้	ณ	วันที่

	 วงเงิน	 ตามสัญญาเงินกู้	 31	ธันวาคม	2554

วงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปใช้ในการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่

วงเงินที่ 1 296.00 204.00

วงเงินที่ 2 22.80 11.40

วงเงินที่ 3 84.96 84.96

วงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปจัดซื้อเรือเดินทะเล	 	

วงเงินที่ 1 200.00 108.00

วงเงินที่ 2 200.00 200.00

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวนเงินที่ยังไม่ได้มีการเบิกใช้ของวงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปใช้ในการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่

วงเงินที่ 2 คงเหลือจำนวน 11.40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัทย่อยเอสพีซี (ผ่าน

บริษัท เอบีซี) ดังนั้น วงเงินกู้ยืมสูงสุดตามสัญญาที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่เป็นส่วนของบริษัทฯ ใน

รายการดังกล่าวจึงเท่ากับร้อยละ 50 ของมูลค่ารวม หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 5.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

	27.	สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	
 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

	 		 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ

 ผลประโยชน์ของพนักงานโดยปรับกับกำไรสะสมต้นปี 

 (หมายเหตุ 5) 57,408 51,551

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  3,849 3,721

ต้นทุนดอกเบี้ย 2,082 2,016

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (316) (287)

ยอดคงเหลือปลายปี 63,023 57,001

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  	

31 ธันวาคม 2554 จำนวนเงิน 5.93 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 5.74 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

	

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2554 2553 2554 2553

	 	 (%	ต่อปี)	 (%	ต่อปี)	 (%	ต่อปี)	 (%	ต่อปี)

อัตราคิดลด 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตเฉลี่ย 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน 2.0% - 5.0% 2.0% - 5.0% 2.0% - 5.0% 2.0%- 5.0%

28.	 สำรองตามกฎหมาย
 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไร

ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า

ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่าย

เงินปันผล 

  ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล

จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปหัก

กับขาดทุนสะสมและไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผล 

29.	 สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัทฯมีนโยบายในการจัดสรรเงินสำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสำหรับ

ปี โดยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 25.00 ล้านบาทต่อปี การจัดสรรสำรองดังกล่าวได้รับอนุมัติโดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551  

 ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯได้จัดสรรสำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจำนวนเงิน 3.59 ล้านบาท 

(2553: 4.52 ล้านบาท) และกลับรายการสำรองเนื่องจากมีการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับสำรองดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 2.60 

ล้านบาท (2553: 27.97 ล้านบาท) 	

30.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท)	

  งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2554 2553 2554 2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงานและลูกเรือ 745,205 780,205 202,341 228,335 

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน 5,321 5,101 3,887 3,704

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

200



31.	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 บริษัทฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2554 และ 2553 เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจาก

ปีก่อนๆ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในประเทศคำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ 30 สำหรับกำไรจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการ

ยกเว้นภาษีเงินได้หลังจากบวกกลับด้วยรายการสำรองและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี 

  บริษัทย่อยในประเทศได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศ

อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 72 ลงวันที่ 1 มกราคม 2541 นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้รับยกเว้นภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สำหรับกิจการขนส่งทางทะเลสำหรับเรือเดินทะเล การที่

บริษัทย่อยในประเทศจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขายเรือเดินทะเลที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ

ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 299 ลงวันที่ 21 กันยายน 2539 เงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงต้องมีการซื้อเรือลำใหม่และนำ

ไปจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ขายเรือนั้น โดยเรือที่ซื้อใหม่ดังกล่าวต้อง

มีอายุการใช้งานมาแล้วน้อยกว่าเรือที่ขายไปและต้องมีระวางบรรทุกไม่น้อยกว่าเรือที่ขายไป ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน

ได้จากการขายเรือเดินทะเลดังกล่าว ห้ามมิให้นำมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือของเรือที่ขายไปไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณ

กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษี 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศคำนวณขึ้นโดยใช้อัตราตามกฎหมายของประเทศเหล่านั้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจำนวนเงิน 1,193.41 ล้านบาท 

(2553: 1,276.98 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1,009.47 ล้านบาท (2553: 1,166.28 ล้านบาท)) บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้

บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ดังกล่าวเนื่องจากผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่ในอนาคตที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ 

32.	 การส่งเสริมการลงทุน
 บริษัทฯได้รับสิทธิและประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนโดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริม 	

การลงทุนตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1405/2550 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ บริษัทฯ ได้รับ

สิทธิและประโยชน์ที่สำคัญเกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในประเทศไทยโดยได้รับอนุญาต

ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาต และได้     

รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร ตลอดจนได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงิน

ออกนอกประเทศไทยเป็นเงินตราต่างประเทศได้ 

 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีบางประการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สำหรับกิจการ

ขนส่งทางทะเลสำหรับเรือเดินทะเล อาทิเช่น ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ

ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทย่อยจะต้องจดทะเบียนเรือเดินทะเลของบริษัทย่อยเป็น

เรือไทย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเรือเดินทะเลจำนวน 11 ลำ (2553: 11 ลำ) เป็นเรือไทย 

 รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี 2554 และ 2553 (ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน) จำแนกตาม กิจการที่ได้รับ

การส่งเสริมและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมสามารถแสดงสรุปได้ดังนี	้
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 (หน่วย: พันบาท)	

	 กิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริม	

	 	 กิจการท่ีได้รับยกเว้น

	 กิจการท่ีได้รับ	 ภาษีเงินได้ตามประกาศ	 กิจการท่ีไม่ได้รับ

	 การส่งเสริม	 อธิบดีกรมสรรพากร	 ยกเว้นภาษีเงินได้	 รวม

	 	 เก่ียวกับภาษีเงินได้	

	 	 ฉบับท่ี	72	 	

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 1,557,487 1,893,213 1,310,063 1,206,702 1,522,956 1,984,274 4,390,506 5,084,189

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (1,056,272) (966,354) (960,607) (634,184) (984,530) (826,344) (3,001,409) (2,426,882)

33.	 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

34.		ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใต้ส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์

ขนาดเล็ก (small handy sized dry bulk vessels) และขนาดกลาง (Supramax dry bulk vessels) สำหรับขนสินค้าแห้ง 	

เทกองระหว่างประเทศ โดยให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง (tramp shipping basis) รายได้เกือบทั้งหมดมาจากส่วนงานนี้ 

ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจด้านอื่น นอกจากส่วนงานหลักดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานนี้ ได้แก่ การให้บริการเช่าเรือขนส่งสินค้า โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเช่าเป็น

ระยะเวลา (Time charter) และการเช่าเป็นรายเที่ยว (Voyage charter) สำหรับการเช่าเป็นระยะเวลาผู้เช่าเรือ (ลูกค้า) จะจ่าย

ค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าเรือ (ในอัตราต่อวันตามที่ตกลงกัน โดยส่วนใหญ่จะตกลงชำระค่าเช่าเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) ตาม

ระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีดังกล่าว ผู้เช่าเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั้งหมด รวมทั้งรายจ่ายท่าเรือและน้ำมัน

เชื้อเพลิง สำหรับการเช่าเป็นรายเที่ยว ผู้เช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอัตราต่อตัน (ส่วนใหญ่จะตกลงกันเป็นเงินดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา) เพื่อขนส่งสินค้าที่ระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือที่กำหนดตั้งแต่สองท่าขึ้นไป ในกรณีนี้บริษัทฯ (หรือบริษัทย่อย) จะ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั้งหมด ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวแสดงไว้ในงบการเงินภายใต้ชื่อ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage 

disbursement) และ “น้ำมันเชื้อเพลิง” (Bunker consumption) การเช่าเป็นระยะเวลานั้น เส้นทางเดินเรือจะถูกกำหนดหรือ

ควบคุมโดยผู้เช่าเรือและภายใต้สัญญาเช่าเรือ โดยเส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกันไปในแต่ละเที่ยวการเดินเรือ ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยต่างๆซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่นำเสนอข้อมูล

ทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่สื่อความหมายและอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของรายได้จากการเดินเรือ (และค่าใช้จ่ายในการเดิน

เรือที่เกี่ยวกับการเช่าเป็นรายเที่ยว) จึงจำแนกได้เป็นสองประเภท คือ รายได้จากการเช่าเป็นระยะเวลา และการเช่าเป็นราย

เที่ยว ซึ่งแสดงภายใต้ชื่อ “รายได้ค่าเช่าเรือ” (Hire income) และ “รายได้ค่าระวางเรือ” (Freight income) ตามลำดับดังนี้ 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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 (หน่วย: พันบาท)	

 งบการเงินรวม

	 การเช่าเป็นระยะเวลา	 การเช่าเป็นรายเท่ียว	 รวม	 ตัดบัญชี	 รวม

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

  (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

รายได้ค่าเช่าเรือ 2,147,190 2,786,691 - - 2,147,190 2,786,691 (44,540) (40,738) 2,102,650 2,745,953

รายได้ค่าระวางเรือ - - 1,133,442 185,132 1,133,442 185,132 (157,177) (2,794) 976,265 182,338

รวมรายได้จากการ

 เดินเรือ 2,147,190 2,786,691 1,133,442 185,132 3,280,632 2,971,823 (201,717) (43,532) 3,078,915 2,928,291

รายจ่ายท่าเรือ - - (333,022) (69,967) (333,022) (69,967) 201,717 43,532 (131,305) (26,435)

น้ำมันเชื้อเพลิง - - (327,084) (5,169) (327,084) (5,169) - - (327,084) (5,169)

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ          

 การเช่าเป็นรายเท่ียว - - (660,106) (75,136) (660,106) (75,136) 201,717 43,532 (458,389) (31,604)

รายได้จากการเดินเรือ

 สุทธิ/รายได้เทียบเท่า          

 จากการเช่าเรือเป็น 

 ระยะเวลา 2,147,190 2,786,691 473,336 109,996 2,620,526 2,896,687 - - 2,620,526 2,896,687 

35.		กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานออกจากงานตาม

ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็น

จำนวนเงิน 2.66 ล้านบาท (2553: 2.64 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.41 ล้านบาท 2553: 2.40 ล้านบาท)  

36.	 เงินปันผลจ่าย
 เงินปันผลได้อนุมัติเพื่อจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ปิดสมุด

ทะเบียนหุ้น หลังจากหักหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์ คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก เป็นผู้ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าวจากจำนวนหุ้นที่มีอยู่ 

(1,039,520,600 หุ้น) 
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37.	 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	 37.1		 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีภาระผูกพันเกี่ยว

กับสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลที่จะต้องจ่ายในอนาคตดังนี	้

  2554 2553

	 (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)	 (เทียบเท่าล้านบาท)	 (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)	 (เทียบเท่าล้านบาท)

บริษัทฯ 268.40 8,505.92 357.20 10,770.05 

บริษัทย่อย 53.90 1,708.15 68.60 2,068.38 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน - ตาม     

 สัดส่วนท่ีบริษัทฯถือหุ้น (50%) 28.50 903.20 31.35 945.24

รวม 350.80 11,117.27 457.15 13,783.67

	 37.2		 ภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้

ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

	 	 	 วงเงินกู้ที่ยัง
	 	 	 ไม่ได้เบิกใช้		 กำหนดจ่ายชำระ
	 	 ค่าธรรมเนียม	 ณ	วันที่	31		 ค่าธรรมเนียมในการรักษา		 วันสิ้นสุดระยะเวลา	
	 วงเงิน	 ที่จ่ายโดยบริษัทฯ	 ธันวาคม	2554	 วงเงินกู้	 เบิกใช้เงินกู้

	 	 	 (ล้านเหรียญ	 	

	 	 	 สหรัฐอเมริกา)	 	

วงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปใช้	ในการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่	 	 	 	

วงเงินที่ 1 ร้อยละ 0.35 ต่อปี ของวงเงิน 204.00 ทุกสามเดือนจนกระทั่งสิ้นสุด เมื่อส่งมอบเรือเดินทะเล 

	 	 กู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้   ระยะเวลาเบิกใช้  แต่ละลำ 

วงเงินที่ 2 ร้อยละ 1.20 ต่อปี ของวงเงิน 11.40 ทุกสามเดือนจนกระทั่งสิ้นสุด เมื่อส่งมอบเรือเดินทะเล 

  กู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้   ระยะเวลาเบิกใช้  

วงเงินที่ 3 ร้อยละ 1.15 ต่อปี ของวงเงิน 84.96 ทุกสามเดือนจนกระทั่งสิ้นสุด เมื่อส่งมอบเรือเดินทะเล 

  กู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้   ระยะเวลาเบิกใช้ 	

วงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปจัดซื้อเรือเดินทะเล	 	 	

วงเงินที่ 1 ร้อยละ 1.00 ต่อปี ของวงเงิน 108.00 ทุกสามเดือนจนกระทั่งสิ้นสุด 29 ธันวาคม 2554 

	 	 กู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้   ระยะเวลาเบิกใช้  

วงเงินที่ 2 ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของวงเงิน 200.00 ทุกสามเดือนจนกระทั่งสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2555 

  กู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้   ระยะเวลาเบิกใช้

   วงเงินกู้ยืมสูงสุดตามสัญญาของวงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปใช้ในการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่วงเงินที่ 2 จำนวนเงิน 

22.80 เหรียญสหรัฐอเมริกา และวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวนเงิน 11.40 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัทย่อยเอสพีซี (ผ่านบริษัท เอบีซี) ดังนั้น วงเงินกู้ยืมสูงสุดตาม

สัญญาของวงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปใช้ในการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่วงเงินที่ 2 และวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
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2554 ที่เป็นส่วนของบริษัทฯ ในรายการดังกล่าวจึงเท่ากับร้อยละ 50 ของมูลค่ารวม หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 11.40 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 5.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ 

   ระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้ยืมสำหรับวงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปจัดซื้อเรือเดินทะเลวงเงินที่ 1 ได้หมดอายุในวันที่  	

29 ธันวาคม 2554 ดังนั้น ภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ดังกล่าวจึงหมดอายุตามไปด้วยแต่จะถูก

ทดแทนด้วยภาระผูกพันใหม่ภายหลังจากที่มีการขยายระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ยืม 

	 37.3	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนระยะยาวอื่น (บริษัท บทด 

จำกัด) ที่ยังไม่เรียกชำระเป็นจำนวนเงิน 10.13 ล้านบาท (2553: 10.13 ล้านบาท) 

	 37.4		 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการเรือเดินทะเลระยะยาว
   ตามบันทึกความเข้าใจข้อตกลงซึ่งบริษัทฯได้ลงนามเมื่อเดือนตุลาคม 2552 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 

2552 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาให้บริการเช่าเรือเดินทะเลต่อใหม่สำหรับขนส่งซีเมนต์ระยะยาวจำนวน 4 ลำ (เป็นที่แน่นอน

แล้วจำนวน 3 ลำและอีก 1 ลำต้องแจ้งความประสงค์จะใช้บริการเรือเดินทะเลเพิ่มภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555) กับ

บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งดำเนินกิจการในประเทศอินเดีย (ผู้เช่าเรือ) สัญญาเช่าเรือเดินทะเลมีระยะเวลา 15 ปี ในอัตราค่าบริการ

คงที่ต่อลำต่อวันตามที่ระบุไว้ในสัญญา และผู้เช่าเรือมีสิทธิเลือกต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปีเป็นจำนวน 2 ครั้ง ในอัตรา

ค่าบริการที่ลดลงตามที่ระบุไว้ในสัญญา เรือเดินทะเลดังกล่าวเป็นเรือเดินทะเลที่สั่งต่อใหม่สำหรับขนส่งซีเมนต์ โดยมี

กำหนดส่งมอบเรือเดินทะเลให้แก่ผู้เช่าเรือในระหว่างปี 2554 ถึง 2557 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบเรือเดินทะเลให้

แก่ผู้เช่าเรือได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะต้องชำระค่าปรับจำนวน 4,250 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลำต่อวันที่ได้  

ส่งมอบเรือเดินทะเลล่าช้า 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯได้โอนสัญญาให้บริการเช่าเรือเดินทะเลจำนวน 3 ลำซึ่งเป็นที่แน่นอน

แล้วดังกล่าวแก่บริษัทย่อย เอสพีซี แต่ละแห่งของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ดังนั้น ภาระผูกพันในส่วนที่เป็นของบริษัทฯใน

รายการดังกล่าวจึงเท่ากับร้อยละ 50 ตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้นในบริษัทย่อย เอสพีซี แต่ละแห่ง (โดยการถือหุ้นผ่านกิจการ

ที่ควบคุมร่วมกัน)	

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท เอบีซี วัน พีทีอี ลิมิเตด (บริษัทย่อย เอสพีซี แห่งหนึ่งของกิจการที่

ควบคุมร่วมกัน) ได้ชำระค่าปรับแก่ผู้เช่าเรือเดินทะเลเนื่องจากการส่งมอบเรือเดินทะเลล่าช้าเป็นจำนวนเงิน 0.65 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 20.60 ล้านบาท โดยส่วนที่เป็นของบริษัทฯในรายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 50 ของมูลค่ารวม

หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 0.33 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 10.30 ล้านบาทซึ่งบันทึกอยู่ในบัญชีสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนอื่นใน งบแสดงฐานะการเงินรวม ทั้งนี้ จำนวนดังกล่าวจะหักจากการชำระค่าต่อเรือซีเมนต์งวดสุดท้ายแก่ผู้รับต่อ

เรือเดินทะเล ตามที่ระบุในสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล ซึ่งสั่งต่อโดย บริษัท เอบีซี วัน พีทีอี ลิมิเตด (บริษัทย่อย เอสพีซี ของ

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน)  

	 37.5		 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อเรือเดินทะเล
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามบันทึกข้อตกลง

เพื่อซื้อเรือเดินทะเลมือสอง 1 ลำกับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 เป็น

จำนวนเงิน 7.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 221.84 ล้านบาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 บริษัทย่อย

ดังกล่าวได้จ่ายเงินงวดสุดท้ายและรับมอบเรือเดินทะเลแล้ว 

38.	 เครื่องมือทางการเงิน
	 38.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
	 	 	 เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืม บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

ดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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		 	 	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความ

เสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายการให้สินเชื่อแก่ผู้เช่าเรือและบุคคลภายนอกโดยจำกัดการให้สินเชื่อเฉพาะกับลูกค้าชั้นดี 

และให้ความเข้มงวดในการจัดทำเอกสารประกอบรายการต่างๆ ให้ครบถ้วน ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้

รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว

เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัท

ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

	 	 	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน และ

เงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา

ตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัท

ย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ  

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนด

อัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 	

	 อัตรา	 	 	 	 อัตราดอกเบ้ีย	(ร้อยละต่อปี)

	 ดอกเบ้ียคงท่ี	-	 อัตราดอกเบ้ีย	 	 	 คงท่ี	 ปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด

	 ครบกำหนด	 ปรับข้ึนลงตาม	 ไม่มี	 	 เงินเหรียญ	 	 เงินเหรียญ

	 ภายใน1	ปี	 ราคาตลาด	 อัตราดอกเบ้ีย	 รวม	 สหรัฐอเมริกา	 ยูโร	 สหรัฐอเมริกา	 เงินบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและรายการ  3,971,729 349,898 53,084 4,374,711 0.20% -  1.37%,  0.10% - 0.75% 

  เทียบเท่าเงินสด     1.30% 2.25% 0.50%  

 ลูกหนี้การค้า - - 125,094 125,094 - - - -  

  และลูกหนี้อื่น     

รวม 3,971,729 349,898 178,178 4,499,805    

หนี้สินทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	

 เจ้าหนี้การค้า - - 33,150 33,150 - - - - 

  และเจ้าหนี้อื่น         

 เงินกู้ยืมระยะยาว  - 7,026,375 - 7,026,375 - - 1.42% - 6.50% 

        3.31% 

รวม - 7,026,375 33,150 7,059,525    

	 	 	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
   รายได้และค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจึง

เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาได้ในตัวเอง อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯและบริษัทย่อยยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงินตราสกุลอื่น ซึ่งฝ่าย

บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้พิจารณาแล้วและได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวที่ยังคงมีอยู่ ดังนั้นจึงพยายามที่จะ

จำกัดความเสี่ยงดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด โดยการไม่ถือเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่เป็นเงินตราสกุลอื่นหรือใช้ตราสาร

อนุพันธ์ทางการเงินซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว  

207



   บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อ

การค้า 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีสาระสำคัญที่

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (สกุลเงินตราต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ

ดำเนินงาน) ดังนี้ 

 	 	 	 อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย	

 สกุลเงิน	 สินทรัพย์ทางการเงิน	 หน้ีสินทางการเงิน	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2554

 
(ล้าน)	 (ล้าน)

	 (เหรียญสหรัฐอเมริกา	

	 	 	 	 ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท - 1,345.85 0.0314 

เงินฝากประจำสกุลเงินยูโร 7.45 - 1.2905

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคงเหลือดังนี้ 

	 	 	 อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ		


จำนวนท่ีซ้ือ	 จำนวนท่ีขาย

	 จำนวนท่ีซ้ือ	 จำนวนท่ีขาย	
วันครบกำหนดตามสัญญา

	 	 	 (เหรียญสหรัฐอเมริกา		

	 	 	 ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	

 1,345.85 ล้านบาท 41.12 ล้านเหรียญ 0.0302, 0.0309 - รายไตรมาสตามกำหนดการ 

    สหรัฐอเมริกา    ชำระคืนเงินกู้ สิ้นสุดเดือน 

        กันยายน 2565 

 10.06 ล้านเหรียญ 7.51 ล้านยูโร - 1.3313, 1.3503 กุมภาพันธ์ 2555 และมีนาคม 2555 

  สหรัฐอเมริกา      ตามวันที่ครบกำหนดเงินฝากประจำ

	 38.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี

ความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ

กำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม  

   เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตรา

ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด และเงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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39.	 การบริหารจัดการทุน	
 วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการ

ดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

 บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้สอดคล้องกับ

เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งระบุให้บริษัทฯต้องรักษาระดับของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในภาพ

รวมให้ไม่เกิน 2 ต่อ 1 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.49:1 (2553: 0.37:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 

0.47:1 (2553: 0.53:1)) ซึ่งคำนวณจากงบการเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน 

40.		เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 40.1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ของวงเงินกู้ที่ใช้สำหรับการ

สั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ (วงเงินที่ 1) เพื่อชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดสำหรับการต่อเรือเดินทะเลใหม่หมายเลข 315 และยกเลิก

วงเงินกู้ส่วนคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกถอน บริษัทฯได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนดจำนวนเงิน 7,599,999 เหรียญ

สหรัฐอเมริกาในวันที่ 25 มกราคม 2555 

	 40.2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อซื้อเรือเดินทะเล  	

มือสองจำนวน 1 ลำกับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 17.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทย่อย 	

ได้จ่ายเงินมัดจำเป็นจำนวนเงิน 1.77 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 56.09 ล้านบาท) (ร้อยละ 10 ของราคาซื้อ

เรือเดินทะเล) โดยยอดคงเหลือจะจ่ายเมื่อรับมอบเรือเดินทะเล  

		 40.3 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา Novation Agreement 1 ฉบับ กับ Global Bulk 

Carriers Pte Ltd. (ผู้ซื้อรายใหม่) เพื่อจำหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 1 ฉบับ สำหรับเรือเดินทะเลหมายเลข 315  	

ซึ่งบริษัทฯได้ทำสัญญาไปแล้วกับอู่ต่อเรือ ABG Shipyard ประเทศอินเดีย เนื่องจากการประมาณเพื่อปรับเปลี่ยนกำหนดวัน

ส่งมอบภายใต้เงื่อนไขและข้อบังคับปัจจุบันของสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ไม่เหมาะสมกับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ  	

จึงเลือกที่จะจำหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่เพราะการจำหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ดังกล่าวภายใต้เงื่อนไข

เหล่านี้จะทำให้บริษัทฯได้รับเงินงวดคืนเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯได้ชำระให้แก่อู่ต่อเรือพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี 	

นับจากวันที่บริษัทฯได้ชำระเงินงวดไปแต่ละงวด และได้รับเงินเพิ่มอีกจำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหนึ่งสัญญา

สั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ รายละเอียดของการจำหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่มีดังนี้ 

 ตัวเรือเดินทะเล	 เดทเวทตัน	 วันท่ีทำสัญญา	 มูลค่าตามสัญญา	 เงินงวดท่ีบริษัทฯได้ชำระให้แก่
	 หมายเลข	 	 ส่ังต่อเรือเดินทะเล	 	 ผู้ต่อเรือไปแล้ว	
	 	 	 	 (เหรียญสหรัฐฯ)	 (เหรียญสหรัฐฯ)

 315 54,000 14 กันยายน 2550 37,999,998 22,799,998

 ผู้ซื้อรายใหม่จะชำระเงินให้แก่บริษัทฯดังต่อไปนี้ 

 กรณีชำระเงินภายในวันท่ีกำหนดชำระเงินแรก	 กรณีชำระเงินในช่วงขยายระยะเวลาการชำระเงิน
	 (วันท่ี	10	กรกฎาคม	2555)	 (วันท่ี	11	-	26	กรกฎาคม	2555)

 จำนวนเงินเท่ากับ 28,158,052 เหรียญสหรัฐฯ จำนวนเงินตามที่ได้กล่าวมาแล้ว (28,158,052 เหรียญสหรัฐฯ) บวกดอกเบี้ย 

   ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี คำนวณจากจำนวนเงิน 22,799,998 เหรียญสหรัฐฯ   

   (เงินงวดที่บริษัทฯได้ชำระให้แก่ผู้ต่อเรือไป) นับจากวันที่ 10 กรกฎาคม 2555  

   ถึงวันที่ชำระเงินในช่วงขยายระยะเวลา ดังนั้น กรณีชำระเงินในวันสุดท้ายของ  

   ช่วงขยายระยะเวลาคือวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 จะเป็นจำนวนเงินสูงสุด  

   เท่ากับ 28,233,011 เหรียญสหรัฐฯ
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 40.4 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ

ประจำปีผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2555 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2554 ในอัตราหุ้น

ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 155.93 ล้านบาท 

	 	 	 เงนิปนัผลนีจ้ะจา่ยและบนัทกึบญัชภีายหลงัจากไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

41.	 การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
	 บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่เพื่อให้

สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบันเนื่องจากบริษัทฯได้ปฏิบัติตามการแสดงรายการในงบการเงินตามข้อ

กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และได้นำมาตรฐานการบัญชี

ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 5  

42.	 งบการเงินในสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน
	 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2554 และ 2553 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแสดงได้ดังนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน	 	 	 	 	 	 	

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553	 	 	

(หน่วย: พันเหรียญสหรัฐฯ) 

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 2554 2553 2554 2553

	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์	 	

สินทรัพย์หมุนเวียน	 	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138,042 140,074  85,813 67,703  

เงินลงทุนชั่วคราว    - -  - -  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  3,947 1,128  24,358 9,565  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - -  71,800 63,800	

เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล - ส่วนที่จะได้รับคืน  

 ภายในหนึ่งปี   41,882 - 41,882  -  

น้ำมันเชื้อเพลิง   2,176  190  -  -  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

 เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ 1,997  1,395  -  -  

 ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ 591  295  -  -  

 อื่นๆ     1,372 1,134  438 559  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  3,960 2,824  438 559 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	  190,007 144,216  224,291 141,627 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย   - -  189,445  189,445  

เงินลงทุนในการร่วมค้า  - -   -  -  

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 3,524  4,123  -  -  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  260 260  260 260  

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน - -  8,550 8,550 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)		 	 	 	 	 	

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 	 	 	 	

(หน่วย: พันเหรียญสหรัฐฯ) 

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 2554 2553 2554 2553

	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 (ปรับปรุงใหม่)

ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  1,538 4,081  -  -  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   298,049 212,274  213 360  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   719 1,007 717 1,007 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  

 ค่าความเสียหายจากการเดินเรือทะเลรอเรียกคืน 1,312  1,579  - - 

 เงินล่วงหน้าค่าซื้อเรือเดินทะเล  12,500 - - - 

 เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล - สุทธิจาก  

  ส่วนที่จะได้รับคืนภายในหนึ่งปี  207,373  283,507  141,608  235,900 

 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย  6,684  10,913  5,306  10,772  

 อื่นๆ     419 97 76 80 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 228,288 296,096  146,990 246,752 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  532,378 517,841  346,175 446,374 

รวมสินทรัพย์    722,385 662,057  570,466 588,001 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		

หนี้สินหมุนเวียน	 	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  1,046 365  108,267 83,830  

รายได้รับล่วงหน้า   2,721  1,574  -  - 

เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 22,673  4,889  9,055 796  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   16 131 -  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย 1,504  1,343  - - 

 โบนัสพนักงานค้างจ่าย - ส่วนที่ถึงกำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี 2,107 4,526  1,942 4,159  

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  1,882 1,079  171 292  

 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 448 133  403 80 

 อื่นๆ     648 557  306 316  

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น  6,589 7,638  2,822 4,847

รวมหนี้สินหมุนเวียน  33,045 14,597  120,144 89,473

หนี้สินไม่หมุนเวียน		

โบนสัพนกังานคา้งจา่ย - สทุธจิากสว่นทีถ่งึกำหนดจา่ยภายในหนึง่ปี 1,704 2,530  1,572 2,323  

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล 2,040 2,230  -  - 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 199,040 158,079  58,586 111,829  

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,989 - 1,799 -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  204,773 162,839  61,957 114,152 

รวมหนี้สิน    237,818 177,436  182,101 203,625 
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งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)		 	 	 	 	 	 	 	

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 	 	 	 	

(หน่วย: พันเหรียญสหรัฐฯ) 

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 2554 2553 2554 2553

	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น	

ทุนเรือนหุ้น 

 ทุนจดทะเบียน  35,308 35,308  35,308 35,308 

 ทุนที่ออกและชำระแล้ว  35,308 35,308  35,308 35,308 

ส่วนเกินทุน 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 16,135 16,135  16,135 16,135 

 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน 4,819 4,819  4,819 4,819 

กำไรสะสม 

 จัดสรรแล้ว 

  สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 2,802 2,802  2,802 2,802 

    - บริษัทย่อย 14,285 14,285  -  - 

  สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 473 429  473 429

 ยังไม่ได้จัดสรร  410,813 410,250  328,828 324,883 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (1,113) (378) - -

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 483,522 483,650  388,365 384,376 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,045 971  - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  484,567 484,621  388,365 384,376

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 722,385 662,057  570,466 588,001 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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งบกำไรขาดทุน	 	 	 	 	 	 	 	 	

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 	 	 	 	

(หน่วย: พันเหรียญสหรัฐฯ) 

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 2554 2553 2554 2553

	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 (ปรับปรุงใหม่)

รายได	้ 	

รายได้จากการเดินเรือ  

 รายได้ค่าเช่าเรือ 68,661 86,654 - - 

 รายได้ค่าระวางเรือ 31,854 5,740 - - 

รวมรายได้จากการเดินเรือ 100,515 92,394 - - 

รายได้จากการให้บริการ 158 329 1,705 2,232 

กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 59 13,372 46 -

กำไรจากการขายสัญญาส่งต่อเรือเดินทะเลใหม่  

 ตามสัญญา Novation Agreement 10,525 - 10,525 - 

ดอกเบี้ยรับ 848 819 786 656 

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 25 - 

รายได้อื่น 72 13 - - 

เงินปันผลรับ 17 - 32,278 47,856

รวมรายได้ 112,194 106,927 45,365 50,744

ค่าใช้จ่าย	 	

ต้นทุนการเดินเรือ 	

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 28,550 26,516 - - 

 รายจ่ายท่าเรือ 4,287 834 - - 

 น้ำมันเชื้อเพลิง 10,650 161 - - 

รวมต้นทุนการเดินเรือ 43,487 27,511 - - 

ค่าเสื่อมราคา 21,102 21,406 158 234 

ต้นทุนการให้บริการ 183 153 - - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6,056 6,452 5,092 5,610 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 3,246 3,562 3,069 3,335 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 4 481 - - 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 174 183 - 425

รวมค่าใช้จ่าย 74,252 59,748 8,319 9,604

กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	

	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 37,942 47,179 37,046 41,140 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 248 604 - -

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 38,190 47,783 37,046 41,140 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (14,354) (9,405) (10,214) (6,932)

กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 23,836 38,378 26,832 34,208 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (119) (2,541) - -

กำไรสำหรับป ี 23,717 35,837 26,832 34,208
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งบกำไรขาดทุน	(ต่อ)	 	 	 	 	 	 	 	 	

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 	 	 	 	

(หน่วย: พันเหรียญสหรัฐฯ) 

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 2554 2553 2554 2553

	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 (ปรับปรุงใหม่)
	

การแบ่งปันกำไร	 	

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 23,643 35,523 26,832 34,208 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 74 314 - - 

กำไรสำหรับป ี 23,717 35,837 26,832 34,208

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 	

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.0227 0.0342 0.0258 0.0329

43.	 การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีการทำรายการที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ดังต่อไปนี้	

1.	 สัญญาเช่าสำนักงานระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัท	ยูนิสเตรทช์	จำกัด

ความเกี่ยวโยงกัน

	 บรษิทัฯ ทำสญัญาเชา่สำนกังานและบรกิารอืน่ๆ กบับรษิทั ยนูสิเตรทช ์จำกดั ซึง่มนีางสาวนชิติา้ ชาห ์และนายอษิฎช์าญ	

ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เนื่องจากนางสาวนิชิต้า ชาห์ และนายอิษฎ์ชาญ ชาห์  	

เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด และนายกิริต ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

เนื่องจากเป็นกรรมการของบริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด 

ความสำคัญของการทำรายการ

 สัญญาเช่าสำนักงานมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ความเป็นธรรมของการกำหนดราคาและเงื่อนไข

 สำหรับปี 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวม 1.84 ล้านบาท (ปี 2553: 1.89 ล้านบาท) คิด

เป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2553: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าสำนักงานและบริการในอัตรา 

210 บาท ต่อ ตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราเช่าที่เท่ากันกับที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าสำนักงานและบริการกับบุคคลภายนอก

ในชั้นอื่นที่ใกล้เคียงกันในอาคารสำนักงานเดียวกันที่อัตรา 210 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน 

แนวโน้มการทำรายการในอนาคต

 สำนักงานมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต่อสัญญาเช่าสำนักงานและบริการในปี 2555 ใน

อัตราค่าเช่าอัตราเดียวกัน (หรือที่ให้ผลประโยชน์ที่มากกว่า) กับปี 2554 

2.	ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก	บริษัท	แอมบิก้า	ทัวร์	เอเยนซี่	จำกัด	และบริษัท	จีพี	แอร์เซอร์วิส	จำกัด	

ความเกี่ยวโยงกัน

	 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดซ้ือ้ตัว๋เครือ่งบนิจาก บรษิทั แอมบกิา้ ทวัร ์เอเยนซี ่จำกดั และบรษิทั จพี ีแอรเ์ซอรว์สิ จำกดั ซึง่มี

นางสาวนชิติา้ ชาห ์และ นายอษิฎช์าญ ชาห ์เปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรง เนือ่งจากเปน็กรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงักลา่ว 

ความสำคัญของการทำรายการ

 โดยปกติการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกเหนือจากค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศของ 	

ผู้บริหารแล้วนั้น ตั๋วเครื่องบินมีความจำเป็นตามสัญญาว่าจ้างลูกเรือ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจัดหาตั๋วเครื่องบินเพื่อรับส่งลูกเรือไป

ทำงานบนเรือ และเดินทางกลับจากเรือที่ท่าเทียบเรือต่างๆ ทั่วโลก เมื่อสัญญาว่าจ้างสิ้นสุดลง บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี่

จำกัด และบริษัท จีพี แอร์เซอร์วิส จำกัด ได้ถูกเลือกให้มาบริการในเรื่องนี้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันทาง

ด้านราคาและบริการ การให้บริการที่รวดเร็วกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า รวมทั้งมีสำนักงานอยู่ใกล้กับบริษัทฯ ซึ่งทำให้ไม่มี

ปัญหาในการรับส่งตั๋วเครื่องบินในกรณีเร่งด่วน 

ความเป็นธรรมของการกำหนดราคาและเงื่อนไข

	 สำหรบัป ี2554 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยซือ้ตัว๋เครือ่งบนิจาก 2 บรษิทัดงักลา่วจำนวน 7.73 ลา้นบาท (ป ี2553: 9.50 ลา้นบาท)	

หรือเท่ากับร้อยละ 0.05 (ปี 2553: ร้อยละ 0.07) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
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แนวโน้มการทำรายการในอนาคต

 สำหรับปี 2555 มีความเป็นไปได้ว่า มูลค่าการซื้อตั๋วเครื่องบินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีจำนวนมากกว่าปี 2554 อัน

เนื่องมาจากกองกำลังเรือของบริษัทฯ มีขนาดใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบด้านราคาและมาตรฐานของ

การให้บริการของผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินรายอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมทั้ง บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด และบริษัท  	

จีพี แอร์ เซอร์วิส จำกัด ในกรณีที่ราคาตั๋วเครื่องบินและมาตรฐานการให้บริการที่เสนอโดยผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินไม่ได้เป็นไป

ตามราคาตลาดโดยทั่วไป หรือเงื่อนไขต่างๆ ไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกซื้อจาก

บริษัทจัดหาตั๋วเครื่องบินอื่นแทน 

3.	คา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิการจากบรษิทั	แมสโทร	คอนโทรลส	์จำกดั	และบรษิทั	แมกซว์นิ	บลิเดอรส์	จำกดั	

ความเกี่ยวโยงกัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและค่าบริการอื่นๆ ในส่วนสำนักงาน และห้องพักอาศัย

สำหรบัพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ใหแ้กบ่รษิทั แมสโทร คอนโทรลส ์จำกดั และบรษิทัฯ ไดจ้า่ยคา่บรหิารจดัการหอ้งพกั

และค่าบริการอื่นๆ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยง

กันโดย นางสาวนิชิต้า ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เนื่องจากนางสาวนิชิต้า ชาห์ เป็น

กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด นายกิริต ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ

บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด และนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แมสโทร 

คอนโทรลส์ จำกัด นายคูชรู คาลี วาเดีย และนายกิริต ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท แมกซ์วิน 

บิลเดอร์ส จำกัด นางสาวนิชิต้า ชาห์ และนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด 

ความสำคัญของการทำรายการ

 การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานของบริษัทฯ และห้องพักอาศัย รวมถึงการบริหารจัดการห้องพักนั้น

มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นห้องพักอาศัยสำหรับพนักงานชาวต่างชาติของบริษัทฯ และถือ

เป็นทรัพย์สินของบริษัทย่อย โดยบริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด และบริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด ถูกเลือกให้มา

ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยราคาและการให้บริการต่างๆ เป็นไปตามการแข่งขันโดยทั่วไป 

ความเป็นธรรมของการกำหนดราคาและเงื่อนไข

 สำหรับปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ สำหรับสำนักงานบริษัทฯ บริษัทย่อย 

และที่คอนโดมิเนียมของบริษัทย่อยรวมถึงค่าบริหารจัดการห้องพัก จำนวน 1.49 ล้านบาท (ปี 2553: 1.79 ล้านบาท) คิดเป็น

ร้อยละ 0.01 (ปี 2553: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

แนวโน้มการทำรายการในอนาคต

 สำหรับปี 2555 บริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ และค่าใช้จ่ายในการซื้อและติดตั้งเครื่อง

ปรับอากาศ กับบริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด และค่าบริหารจัดการห้องพักกับบริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด อย่างไรก็ 

ตามบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบด้านราคา และมาตรฐานของการให้บริการ ในกรณีที่ราคาและมาตรฐานการให้บริการไม่ได้เป็น 

ไปตามการแข่งขันโดยทั่วไป หรือไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาเปลี่ยนผู้ให้บริการ 

รายงานประจำปี 2554
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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4.	ค่าเบี้ยประกันภัยจากกลุ่มบริษัท	 อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์	 อินชัวรันซ์	 โบรกเกอร์ส	 จำกัด	 ซึ่งเป็น
ตัวแทนบริษัทประกันภัย	

ความเกี่ยวโยงกัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับพนักงานชาวต่างชาติของบริษัทฯ และเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าเบี้ย

ประกันชีวิต สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด ซึ่งเป็น

รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีนางสาวนิชิต้า ชาห์ นายอิษฎ์ชาญ ชาห์และนายกิริต ชาห์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีความ

สัมพันธ์กับนางสาวสมิหรา ชาห์ ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด 

และบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด 

ความสำคัญของการทำรายการ

 การประกันชีวิตและสุขภาพและการประกันภัยรถยนต์ เป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการ

ประกันทรัพย์สิน มีความจำเป็นต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส 

จำกัด และบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด ได้ถูกเลือกมาให้บริการในเรื่องนี้ โดยพิจารณา

จากความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและบริการ หลังจากผ่านการเปรียบเทียบราคาและบริการจากตัวแทนประกันภัยอื่นๆ 

ในตลาด 

ความเป็นธรรมของการกำหนดราคาและเงื่อนไข

	 สำหรับป ี2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยประเภทต่างๆ ให้กับ 2 บริษัทดังกล่าว จำนวนรวม 2.46  	

ลา้นบาท (ปี 2553: 2.05 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ปี 2553: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

แนวโน้มการทำรายการในอนาคต

	 สำหรบัป ี2555 บรษิทัฯ ยงัคงมคีา่ใชจ้า่ยในการทำประกนัภยัเชน่เดมิ กบับรษิทั อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์อนิชวัรร์นัซ ์โบรกเกอรส์	

จำกัด และบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบด้าน

ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการแข่งขันโดยทั่วไปและเป็นผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

5.	รายการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากบริษัท	ควิดแลบ	จำกัด

ความเกี่ยวโยงกัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์รวมถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท ควิดแลบ 

จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากนาย กามาล กุมาร ดู ในฐานะผู้อำนวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และเป็นหนึ่ง

ในผู้บริหารของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสของนางจารุ ดู ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้น

ของ บริษัท ควิดแลบ จำกัด 

ความสำคัญของการทำรายการ

 ในการดำเนินธุรกิจทั่วไปนั้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์รวมถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องนั้น มีความจำเป็น

สำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยที่บริษัท ควิดแลบ จำกัด เป็นหนึ่งในคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ได้รับการพิจารณาเลือกเป็นกรณีไป 	

ตามวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อในแต่ละครั้งรวมถึงกรณีการสั่งซื้อและให้บริการที่มีลักษณะเฉพาะ และได้รับการพิจารณาให้ทำ

ธุรกิจกับบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและบริการ หลังจากผ่านการเปรียบเทียบราคาและ

บริการจากบริษัทอื่นๆ ในตลาด 
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ความเป็นธรรมของการกำหนดราคาและเงื่อนไข

 สำหรับปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ จำนวนรวม 1.76 ล้านบาท (ปี 2553: 

4.51 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2553: ร้อยละ 0.03) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

แนวโน้มการทำรายการในอนาคต

 การซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์รวมถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้อง มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้นในปี 2555 บริษัทฯ อาจมีรายการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์รวมถึงค่า

บริการที่เกี่ยวข้องจากบริษัท ควิดแลบ จำกัด ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี โดยผ่านการเปรียบเทียบราคาและบริการกับ

บริษัทอื่น นอกจากนี้บริษัทฯ จะพิจารณาราคาและมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟท์แวร์รวมถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องของบริษัทอื่นเปรียบเทียบกับบริษัท ควิดแลบ จำกัด อย่างสม่ำเสมอ หากราคาและ

มาตรฐานในการให้บริการของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ไม่เหมาะสม และ/หรือเงื่อนไขการค้าที่เสนอ ไม่ได้เป็นเพื่อประโยชน์สูงสุด

กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่ทำรายการดังกล่าวกับ บริษัท ควิดแลบ จำกัด 

 อนึ่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูล และรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน และ

ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยว

กับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต

และไม่เกิดรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันข้างต้นและ

ไดร้ายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมกีารพจิารณาและสอบทานรายการดงักลา่วในทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 และได้รายงานรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุม 	

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่ง ได้มีการสอบทานรายการดังกล่าว จากความเห็นและ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกฎข้อบังคับและนโยบายป้องกันการ

ทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ โดยรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าทั่วไป โดยยึดถือราคาตลาดเป็นสำคัญ และเพื่อประโยชน์ทั้งหมดของ 

บริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอแล้วในงบการเงิน และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
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	 ลำดับที่		 หัวข้อ		 หน้า

	 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  220  

	 2.		 ข้อมูลทางการเงิน
  2.1  ข้อมูลจากงบการเงินโดยสรุป 2-3   
  2.2  อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2-3   

	 3.		 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  3.1  ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป 10-21   
  3.2  โครงสร้างรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 23   
  3.3  สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของลักษณะการประกอบธุรกิจ 26-41 

	 4.		 ปัจจัยความเสี่ยง	 83-89	

	 5.		 โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
  5.1  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  90  
  5.2  การจัดการ
	 	 	 » โครงสร้างการจัดการ  91-97
	 	 	 » การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  46, 91, 93 
	 	 	 » กรรมการอิสระ - นิยามของกรรมการอิสระ  55 
	 	 	 » ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  46, 51-54 
	 	 	 » การกำกับดูแลกิจการ  45-60 
	 	 	 » การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  61 
	 	 	 » การควบคุมภายใน 62-63 
	 	 	 » ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อการควบคุมภายใน  42-44, 58 
	 	 	 » รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  64-72
	 	 	 » รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 73-82
  5.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 90 

	 6.		 รายการระหว่างกัน
  6.1  การเปิดเผยรายการระหว่างกัน  215-218  
 ` 6.2  ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ 215-218  
  6.3  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน  215-218 
  6.4  นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน  215-218 

	 7.		 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	 110-143 

	 8.		 งบการเงิน
  8.1  งบการเงิน  144-214 
  8.2  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 	 	 » ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  44 
	 	 	 » ค่าบริการอื่น  44

ดัชนีแสดงรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2
(ตามมาตรา	56	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535)
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นายทะเบียนหลักทรัพย์		 »		 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำกัด
  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

	 »  ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ - ส่วนบริการผู้ออกหลักทรัพย์ 1

  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

ธนาคารหลัก		 »		 ธนาคารกรุงไทย	จำกัด	(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

	 »		 ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)
  1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  โทรศัพท์ : 66-2 888 8800 โทรสาร : 66-2 888 8882

  Website : http://www.kasikornbank.com

	 »	 ธนาคาร	DNB	BANK	ASA	สาขาประเทศสิงคโปร์
  8 Shenton Way, #48-02 Singapore 068811

  โทรศัพท์ : 65-6220-6144 โทรสาร : 65-6224-9743

  Website : https://www.dnb.no

ผู้สอบบัญชี		 »		 บริษัท	สำนักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำกัด
  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

ที่ปรึกษากฎหมายหลัก	 »	 WATSON,	FARLEY	&	WILLIAMS	ASIA	PRACTICE	LLP
  6 Battery Road #28-00 Singapore 049909

  โทรศัพท์ : 65-6532-5335 โทรสาร : 65-6532-5454

  E-mail : singaporeinfo@wfw.com

  Website : http://www.wfw.com

บุคคลอ้างอิง
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» รายงานประจำปี 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

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

รายงานประจำปี 2554
  »

  บริษัท พ
รีเชียส ชิพ

ปิ้ง จำกัด
 (มหาชน)




