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“เป็นบริษัทเรือที่ได้รับควำมไว้วำงใจสูงสุดในโลกและ

ให้บริกำรดีที่สุด ในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับ

กำรขนส่งสินค้ำแห้งเทกองระหว่ำงประเทศ”

พันธกิจ



ภำรกิจที่ส�ำคัญ

➟ บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจทั้งหมดโดยยึดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ซึง่ส่วนหนึง่ในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรนัน้บรษิทัมคีูม่อืกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
และบริษัทได้ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด  

➟	 บริษัทจะให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เชื่อถือได้ และให้บริกำร
อย่ำงมืออำชีพ 

➟	 บรษิทัจะปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องและปฏบิตัติำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยัสงูสดุในกำรจดักำรเรอืของบรษิทั  เพือ่ไม่ให้มี
หรือให้มีน้อยที่สุดในเรื่องกำรบำดเจ็บ กำรเสียชีวิตของลูกเรือ รวมทั้ง
กำรท�ำลำยสิ่งแวดล้อม

➟	 บรษิทัจะพยำยำมสร้ำง รกัษำไว้ และเพิม่พนูมลูค่ำของกจิกำรในระยะยำว
เพื่อผู้ถือหุ้น

➟	 บริษัทจะด�ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ และตรวจสอบได้เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย

➟	 บรษิทัจะจดัให้มสีภำพแวดล้อมทีส่นบัสนนุและให้รำงวลัในกำรท�ำงำนส�ำหรบั
พนกังำนทกุคนเพือ่เปิดโอกำสให้พนกังำนมกีำรพฒันำควำมสำมำรถและ
กำรเติบโตในองค์กร
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จุดเด่นทำงกำรเงิน
หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2555 2554
2553

ปรับปรุงใหม่

รายได้จากการเดินเรือ       3,487.54 3,078.92 2,928.29

ต้นทุนการเดินเรือ       2,045.64 1,333.29 873.29

ก�าไรขั้นต้น   1,441.90 1,745.63 2,055.00

รายได้รวม 3,828.02 3,433.51 3,403.36

ต้นทุนรวม (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) 2,770.11 2,072.43 1,527.47

ค่าเสื่อมราคา                                  910.30 646.56 678.21

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย                      (2.43) 7.64 18.66

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 145.18 722.16 1,216.34

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 4.15 3.64 82.61

ก�าไรสุทธิ                      141.03 718.52 1,133.73

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม                 2,941.45 6,021.55 4,348.30

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,212.57 9,445.53 6,400.33

สินทรัพย์รวม                                  24,029.69 22,893.25 19,961.89

หนี้สินหมุนเวียนรวม                   1,119.44 1,047.24 440.10

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี                                   8,265.02 6,307.83 4,766.30

หนี้สินรวม 9,545.46 7,536.75 5,349.92

ทุนที่ได้ช�าระแล้ว                          1,039.52 1,039.52 1,039.52

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                            14,484.23 15,356.50 14,611.97

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 751.18 1,050.60 1,179.69

กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (4,537.03) (2,274.38) (1,763.14)

กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 1,430.18 1,150.56 (514.87)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 13.93 14.77 14.06 

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 0.14 0.69 1.09 

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายส�าหรับปีต่อหุ้น (บาท) 0.40 0.55 0.87 

เงินสดปันผลที่จ่ายแล้วต่อหุ้น (บาท) 0.45 0.62 1.25 

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ)             41.34 56.70 70.18 

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ)             3.68 20.93 33.31 

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 0.95 4.80 7.33 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 0.60 3.35 5.48 

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.66 0.49 0.37 

จ�านวนเรือ (ณ วันสิ้นปี) 36 25 21 

หมายเหตุ:  เนื่องด้วยมีการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) มาใช้ในปี 2554 บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงงบการเงินปี 2553 เพื่อน�ามา

แสดงเปรียบเทียบกับงบการเงิน ปี 2554-2555 ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้แสดงตัวเลขเฉพาะปี 2553 - 2555 เท่านั้น 
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กระแสเงินสด

ก�ำไรสุทธิและอัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น
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โครงสร้ำงกลุ่มบริษัท

เจาของเรือ

บริษัทใน
ลำดับที่ 1 ถึง 34

ตามตารางหนา 9-10
ประเทศไทย
99.99%

และลำดับที่ 35 ถึง 36 
ตามตารางหนา  10

ประเทศไทย
69.99%

บริษัท แอสโซซิเอท 
บัลค แคริเออร 
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร
50%

บริษัท พรีเชียส ชิพปง 
(ปานามา) เอส เอ
ประเทศปานามา
99.99%

บริษัท พรีเชียส
ชิพปง 

(ยูเค) ลิมิเตด 
ประเทศอังกฤษ
99.99%

บริษัท เทบส
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร
100%

บริษัท เรจิดอร
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร 
100%*

บริษัท พีเอสแอล 
อินเวสทเมนท 

ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส
100%*

บริษัท เซาทเทอรน 
แอลพีจี ลิมิเตด
ประเทศอินเดีย
50%*

40%

10%

บริษัท 
อินเตอรเนชั่นแนล
ซีพอรทส (ฮาลเดีย)

ไพรเวท ลิมิเตด 
ประเทศอินเดีย
22.40%*

 ลำดับในกรอบ

บริษัท
จัดตั้งขึ้นในประเทศ

อัตรารอยละของการถือหุน

บริษัท
อินเตอรเนชั่นแนล 
ไลเทอรเรจ ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส 
100%*

บริษัท เอบีซี ทู
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร 
50%*

บริษัท เอบีซี วัน
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร 
50%*

บริษัท เอบีซี ทรี
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร 
50%*

บริษัท พีเอสแอล
ทุน ชิพปง พีทีอี

ลิมิเตด 
ประเทศสิงคโปร
64.06%*

บริษัท พรีเชียส
บริดจส 

พีทีอี ลิมิเตด
ประเทศสิงคโปร 
100%*

บริษัท พรีเชียส
วิชั่นส 

พีทีอี ลิมิเตด
ประเทศสิงคโปร 
100%*

บริษัท พรีเชียส
สปารคส 

พีทีอี ลิมิเตด
ประเทศสิงคโปร  
100%*

บริษัท พรีเชียส
ธอทส

พีทีอี ลิมิเตด
ประเทศสิงคโปร  
100%*

บริษัท พรีเชียส 
ฟราแกรนซ
พีทีอี ลิมิเตด

ประเทศสิงคโปร  
100%*

บริษัท พรีเชียส
 ฟอเรสท พีทีอี

ลิมิเตด
ประเทศสิงคโปร 
100%*

บริษัท พรีเชียส 
คอมฟอรทส 
พีทีอี ลิมิเตด

ประเทศสิงคโปร  
100%*

บริษัท พรีเชียส
โปรเจคส  พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร
100%

บริษัท พรีเชียส ชิพปง 
(เมอริเชียส) ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส 
100%

บริษัท เกรท เซอรเคิล 
ชิปปง เอเยนซี่ จำกัด 

ประเทศไทย
99.99%

บริษัท พรีเชียส ชิพปง
(สิงคโปร) พีทีอี ลิมิเตด

ประเทศสิงคโปร
100%

ใหบริการ
Ship

Chartering
บริษัทโฮลดิ้ง การจัดการ

ทาเรือ
ผูบริหารเรือ

บริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน)
ประเทศไทย (PSL)

* แสดงการถือหุนทางออมของ PSL
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เจาของเรือ

บริษัทใน
ลำดับที่ 1 ถึง 34

ตามตารางหนา 9-10
ประเทศไทย
99.99%

และลำดับที่ 35 ถึง 36 
ตามตารางหนา  10

ประเทศไทย
69.99%

บริษัท แอสโซซิเอท 
บัลค แคริเออร 
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร
50%

บริษัท พรีเชียส ชิพปง 
(ปานามา) เอส เอ
ประเทศปานามา
99.99%

บริษัท พรีเชียส
ชิพปง 

(ยูเค) ลิมิเตด 
ประเทศอังกฤษ
99.99%

บริษัท เทบส
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร
100%

บริษัท เรจิดอร
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร 
100%*

บริษัท พีเอสแอล 
อินเวสทเมนท 

ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส
100%*

บริษัท เซาทเทอรน 
แอลพีจี ลิมิเตด
ประเทศอินเดีย
50%*

40%

10%

บริษัท 
อินเตอรเนชั่นแนล
ซีพอรทส (ฮาลเดีย)

ไพรเวท ลิมิเตด 
ประเทศอินเดีย
22.40%*

 ลำดับในกรอบ

บริษัท
จัดตั้งขึ้นในประเทศ

อัตรารอยละของการถือหุน

บริษัท
อินเตอรเนชั่นแนล 
ไลเทอรเรจ ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส 
100%*

บริษัท เอบีซี ทู
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร 
50%*

บริษัท เอบีซี วัน
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร 
50%*

บริษัท เอบีซี ทรี
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร 
50%*

บริษัท พีเอสแอล
ทุน ชิพปง พีทีอี

ลิมิเตด 
ประเทศสิงคโปร
64.06%*

บริษัท พรีเชียส
บริดจส 

พีทีอี ลิมิเตด
ประเทศสิงคโปร 
100%*

บริษัท พรีเชียส
วิชั่นส 

พีทีอี ลิมิเตด
ประเทศสิงคโปร 
100%*

บริษัท พรีเชียส
สปารคส 

พีทีอี ลิมิเตด
ประเทศสิงคโปร  
100%*

บริษัท พรีเชียส
ธอทส

พีทีอี ลิมิเตด
ประเทศสิงคโปร  
100%*

บริษัท พรีเชียส 
ฟราแกรนซ
พีทีอี ลิมิเตด

ประเทศสิงคโปร  
100%*

บริษัท พรีเชียส
 ฟอเรสท พีทีอี

ลิมิเตด
ประเทศสิงคโปร 
100%*

บริษัท พรีเชียส 
คอมฟอรทส 
พีทีอี ลิมิเตด

ประเทศสิงคโปร  
100%*

บริษัท พรีเชียส
โปรเจคส  พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร
100%

บริษัท พรีเชียส ชิพปง 
(เมอริเชียส) ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส 
100%

บริษัท เกรท เซอรเคิล 
ชิปปง เอเยนซี่ จำกัด 

ประเทศไทย
99.99%

บริษัท พรีเชียส ชิพปง
(สิงคโปร) พีทีอี ลิมิเตด

ประเทศสิงคโปร
100%

ใหบริการ
Ship

Chartering
บริษัทโฮลดิ้ง การจัดการ

ทาเรือ
ผูบริหารเรือ

บริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน)
ประเทศไทย (PSL)

* แสดงการถือหุนทางออมของ PSL
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



ข้อมูลอื่นๆ ตำมมำตรำ 114
แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535

รำยละเอียดของบริษัท
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

ประเภทธุรกิจ เจ้าของเรือและโฮลดิ้งคัมพานี

ทะเบียนเลขที่ 0107537000629 

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

หุ้นที่ออกและเรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 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
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



ล�ำดับ ชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สกลุเงนิ ทุน
จดทะเบียน

ทุนที่ออกและ
เรียกช�ำระแล้ว 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น

ประเภทธุรกิจ

1 บริษัท พรีเชียส เม็ททัลซ์ จ�ากัด บาท 275,000,000 275,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

2 บริษัท พรีเชียส วิชเชส จ�ากัด บาท 230,000,000 230,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

3 บริษัท พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ้ง จ�ากัด บาท 260,000,000 260,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

4 บริษัท พรีเชียส มิเนอรัลส์ จ�ากัด บาท 230,000,000 230,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

5 บริษัท พรีเชียส แลนด์ จ�ากัด บาท 306,000,000 306,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

6 บริษัท พรีเชียส ริเวอร์ส จ�ากัด บาท 234,000,000 234,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

7 บริษัท พรีเชียส เลคส์ จ�ากัด บาท 184,000,000 184,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

8 บริษัท พรีเชียส ซีส์ จ�ากัด บาท 100,000,000 100,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

9 บริษัท พรีเชียส สตาร์ส จ�ากัด บาท 105,000,000 105,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

10 บริษัท พรีเชียส โอเชียนส์ จ�ากัด บาท 175,000,000 175,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

11 บริษัท พรีเชียส แพลนเนตส์ จ�ากัด บาท 270,000,000 270,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

12 บริษัท พรีเชียส ไดมอนด์ส จ�ากัด บาท 205,000,000 205,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

13 บริษัท พรีเชียส แซฟไฟร์ส จ�ากัด บาท 144,000,000 144,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

14 บริษัท พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จ�ากัด บาท 366,000,000 366,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

15 บริษัท พรีเชียส รูบีส์ จ�ากัด บาท 84,000,000 84,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

16 บริษัท พรีเชียส โอปอลส์ จ�ากัด บาท 74,000,000 74,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

17 บริษัท พรีเชียส การ์เน็ตส์ จ�ากัด บาท 379,000,000  379,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

18 บริษัท พรีเชียส เพิร์ลส์ จ�ากัด บาท 173,000,000 173,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

19 บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จ�ากัด บาท 336,000,000 336,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

20 บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ จ�ากัด บาท 96,000,000 96,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

21 บริษัท พรีเชียส ทรีส์ จ�ากัด บาท 202,000,000 202,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

22 บริษัท พรีเชียส พอนด์ส จ�ากัด บาท 84,000,000 84,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

23 บริษัท พรีเชียส เว็นเจอร์ส จ�ากัด บาท 202,000,000 202,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

24 บริษัท พรีเชียส แคปปิตอลส์ จ�ากัด บาท 200,000,000 200,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

25 บริษัท พรีเชียส จัสมินส์ จ�ากัด บาท 147,000,000 147,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

26 บริษัท พรีเชียส ออคิดส์ จ�ากัด บาท 217,000,000 217,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

27 บริษัท พรีเชียส ลากูนส์ จ�ากัด บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

28 บริษัท พรีเชียส คลิฟส์ จ�ากัด บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

29 บริษัท พรีเชียส ฮิลส์ จ�ากัด บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

30 บริษัท พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จ�ากัด บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

ชือ่ และ ประเภทธรุกจิ ของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



ล�ำดับ ชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สกลุเงนิ ทุน
จดทะเบียน

ทุนที่ออกและ
เรียกช�ำระแล้ว 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น

ประเภทธุรกิจ

31 บริษัท พรีเชียส รีสอร์ทส์ จ�ากัด บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

32 บริษัท พรีเชียส คอมเม็ทส์ จ�ากัด บาท 71,100,000 71,100,000 99.99 เจ้าของเรือ

33 บริษัท พรีเชียส ออนาเม้นท์ส จ�ากัด บาท 68,100,000 68,100,000 99.99 เจ้าของเรือ

34 บริษัท พรีเชียส ซิตี้ส์ จ�ากัด บาท 170,000,000 170,000,000 99.99 เจ้าของเรือ

35 บริษัท พรีเชียส สตอเรจ เทอมินัลส์ จ�ากัด บาท 6,000,000 6,000,000 69.99 คลังเก็บสินค้าลอยน�้า

36 บริษัท เนดเท็กซ์ จ�ากัด บาท 10,000,000 2,500,000 69.99 คลังเก็บสินค้าลอยน�้า

37 บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ากัด บาท 210,000,000 210,000,000 99.99 ผู้บริหารเรือ
ทางด้านเทคนิค

38 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด เหรยีญสหรฐั 10,000 10,000  100 โฮลดิ้ง คัมพานี

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

40 บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล ไลเทอร์เรจ ลมิเิตด เหรยีญสหรฐั 10,000 10,000  100* โฮลดิ้ง คัมพานี

41 บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง (สงิคโปร์) พทีอี ีลมิเิตด เหรยีญสงิคโปร์ 20,000,000 15,000,000    100 โฮลดิ้ง คัมพานี/
ให้บริการเช่าเรือ

42 บริษัท พีเอสแอล ทุน ชิพปิ้ง พีทีอี ลิมิเตด เหรยีญสหรฐั 500,000 12,864     64.06* ให้บริการเช่าเรือ

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

44 บริษัท พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรยีญสงิคโปร์ 50,000 50,000      100* เจ้าของเรือ

45 บริษัท พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรยีญสงิคโปร์ 50,000 50,000      100* เจ้าของเรือ

46 บริษัท พรีเชียส วิชั่นส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรยีญสงิคโปร์ 50,000 50,000      100* เจ้าของเรือ

47 บริษัท พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรยีญสงิคโปร์ 50,000 50,000      100* เจ้าของเรือ

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

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

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

51 บริษัท พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรยีญสหรฐั 1 1     100 ผู้บริหารการลงทุน

52 บริษัท เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรยีญสงิคโปร์ 100,000 2     100 ธุรกิจเดินเรือ

53 บรษิทั แอสโซซเิอท บลัค์ แครเิออร์ พทีอี ีลมิเิตด เหรยีญสหรฐั 2 2 50 โฮลดิ้ง คัมพานี

54 บริษัท เอบีซี วัน พีทีอี ลิมิเตด เหรยีญสหรฐั 40,000 40,000 50* เจ้าของเรือ

55 บริษัท เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด เหรยีญสหรฐั 40,000 40,000 50* เจ้าของเรือ

56 บริษัท เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด เหรยีญสหรฐั 40,000 40,000 50* เจ้าของเรือ

57 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ปานามา) เอส เอ เหรยีญสหรฐั 10,000 10,000 99.99 เจ้าของเรือ/ 
ให้บริการเช่าเรือ

58 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ยูเค) ลิมิเตด เหรยีญสหรฐั 10,000 10,000 99.99 ให้บริการเช่าเรือ

59 บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด อนิเดยีนรปีู 100,000,000 64,592,200 50* ศูนย์กลางการบรรจุ
และจัดจ�าหน่าย 

ก๊าซหุงต้ม

60 บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล ซพีอร์ทส์(ฮาลเดยี) 
ไพรเวท ลิมิเตด

อนิเดยีนรปีู 445,000,000 440,580,200    22.40* ก่อสร้างและพัฒนา
ท่าเทียบเรือ

* (แสดงการถือหุ้นทางอ้อม)

10
รำยงำนประจ�ำปี 2555
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัทย่อยที่ 1-36 ส�านกังานจดทะเบยีนเลขที ่ 8/27-28 ชัน้ 7 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรกั

กรงุเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย 

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

บริษัทย่อยที่ 37 ส�านกังานจดทะเบยีนเลขที ่ 8/35 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรกั 

กรงุเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

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

บริษัทย่อยที่ 38-40 ส�านกังานจดทะเบยีนเลขที ่ c/o Abax Corporate Services 6th Floor, Tower A,  

1 Cybercity, Ebene,  Mauritius.

บริษัทย่อยที่ 41-47 ส�านกังานจดทะเบยีนเลขที ่ 72A Peck Seah Street Singapore 079329 

Republic of Singapore.

บริษัทย่อยที่ 48-56 ส�านกังานจดทะเบยีนเลขที ่ 24 Raffles Place #18-00, Clifford Centre, 048621 

Republic of Singapore.

บริษัทย่อยที่ 57 ส�านกังานจดทะเบยีนเลขที ่ c/o ADR Building, 13th Floor, Samuel Lewis Avenue, 

Republic of Panama.
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1.  ลักษณะของธุรกิจ
  1.1  ควำมเป็นมำ

  บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ากดั (มหาชน) (“พเีอสแอล”) ก่อตัง้ในปี 2532 และเข้าเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2536 โดยด�าเนินธุรกิจหลักเป็นเจ้าของและเดินเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองไม่ประจ�าเส้นทาง 
พเีอสแอลได้จดัโครงสร้างของบรษิทัฯ เหมอืนกบัโครงสร้างบรษิทัเดนิเรอืทัว่ไป คอื มบีรษิทัย่อยเป็นเจ้าของเรอืเพยีง 1 ล�า 
(บางบริษัทย่อยอาจเป็นเจ้าของเรือ 2 หรือ 3 ล�า) เพื่อจ�ากัดความรับผิด

  ปัจจบุนั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555) พเีอสแอลมเีรอืขนส่งสนิค้าเทกองจ�านวน 35 ล�า และเรอืขนส่งซเีมนต์จ�านวน 1 ล�า 
(“กองเรอื”) ซึง่กองเรอืของพเีอสแอล มขีนาดระวางรวมทัง้สิน้ 1,156,109 เดทเวทตนั โดยเรอื 29 ล�าเป็นเรอืธงไทย เรอื 6 ล�า 
เป็นเรือธงสิงคโปร์ และเรือ 1 ล�า (ขนส่งซีเมนต์) เป็นเรือธงบาฮามาส โดยเป็นเรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จ�านวน 
6 ล�า และเป็นเรือขนาดแฮนดี้ไซส์ (Handysize) จ�านวน 30 ล�า

  พเีอสแอลจดัเป็นหนึง่ในบรษิทัเดนิเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุทีด่�าเนนิธรุกจิเป็นเจ้าของเรอือเนกประสงค์ขนาดเลก็ (ขนาด 10,000 
ถงึ 30,000 เดทเวทตนั) ส�าหรบัขนส่งสนิค้าแห้งเทกองในตลาดการเดนิเรอืแบบไม่ประจ�าเส้นทาง ผูป้ระกอบธรุกจิในกลุม่นี้ 
มคีวามหลากหลายและมลีกัษณะเฉพาะ กล่าวคอื ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของเรอืขนาดดงักล่าวเพยีง 2 หรอื 3 ล�า 
เท่านัน้ ท�าให้พเีอสแอลเป็นหนึง่ในผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีส่ดุในกลุม่นี ้นอกจากนี ้ในปี 2550 - 2551 บรษิทัฯ ได้เข้าสูก่ลุม่
ธรุกจิเดนิเรอืในขนาดซปุราแมกซ์โดยได้สัง่ต่อเรอืใหม่จ�านวน 6 ล�า โดยในจ�านวนนีม้ ี4 ล�าได้ถกูขายต่อโดยการแปลงหนีใ้หม่ 
คงเหลอืเรอืสัง่ต่อใหม่จ�านวน 2 ล�า ซึง่มกี�าหนดรบัมอบในปี 2556 - 2557 ในระหว่างปี 2553 บรษิทัฯ ได้ขยายธรุกจิเดนิเรอื
ในขนาดซุปราแมกซ์มากขึ้นโดยการเข้าซื้อสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ จ�านวน 4 สัญญา ส�าหรับต่อเรือซุปราแมกซ์ 4 ล�า ซึ่งได้ 
รบัมอบแล้วในปี 2555 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ขยายธรุกจิในการเดนิเรอืขนาดนีใ้นปี 2554 โดยการซือ้เรอืขนาดดงักล่าวเพิม่จ�านวน 
2 ล�าในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2554 นอกจากนัน้ เมือ่สิน้ปี 2555 บรษิทัฯ ยงัได้ลงนามสญัญาซือ้ขายเรอืขนาดซปุราแมกซ์ 
เพิ่มอีก 2 ล�า ซึ่งมีก�าหนดรับมอบในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 ทั้งนี้ ผู้ควบคุมบริหารการเดินเรือด้านเทคนิคของ 
กองเรอืพเีอสแอล คอื บรษิทั เกรท เซอร์เคลิ ชปิป้ิง เอเยนซี ่จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของพเีอสแอล และเป็นบรษิทัทีไ่ด้รบั
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001) 
ท�าให้บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ากัด เป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทให้บริการบริหารเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง
เพียงไม่กี่แห่งที่ได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001)

  พีเอสแอลบริหารงานกองเรือแบบไม่ประจ�าเส้นทางซึ่งมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมไปทั่วโลก สินค้าพื้นฐานที่ 
กองเรอืพเีอสแอลขนส่ง คอื สนิค้าทางการเกษตร เหลก็ ปุย๋ สนิแร่และเนือ้แร่ ไม้ซงุ ถ่านหนิและอืน่ๆ พเีอสแอลได้ประมาณ
เครอืข่ายการขนส่งสนิค้าของกองเรอืของบรษิทัฯ อย่างคร่าวๆ เป็น 5 ภมูภิาค ประกอบด้วย สหรฐัอเมรกิา/แคนาดา ยโุรป 
ละตนิอเมรกิา-แอฟรกิา อนิเดยีอนทุวปี-ตะวนัออกกลาง และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และตะวนัออกไกล กองเรอืพเีอสแอล 
สามารถให้บริการในท่าเรือที่มีขีดจ�ากัดในเรื่องของร่องน�้า (เรือของพีเอสแอลมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าติดตั้งพร้อมอยู่) 
เนื่องจากขนาดเรือของพีเอสแอลสามารถเข้าเทียบท่าในร่องน�้าตื้นได้ ขณะที่เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ 
ลกัษณะดงักล่าวถอืเป็นข้อได้เปรยีบและส่งผลให้พเีอสแอลได้อตัราค่าระวางทีส่งูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูป้ระกอบการเดนิเรอื 
ขนาดใหญ่ ซึ่งความได้เปรียบนี้ช่วยให้เรือของบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยต้นทุนค่าแรงที่ต�่ากว่า
ค่าแรงของประเทศนัน้ๆ และด้วยลกูเรอืพร้อมอปุกรณ์เกยีร์เรอื เรอืของบรษิทัฯ สามารถขนถ่ายสนิค้าได้ง่ายและประหยดั
ต้นทนุกว่าเมือ่เทยีบกบัเรอืขนาดใหญ่กว่าทีไ่ม่มอีปุกรณ์ ถงึแม้ว่าเรอืขนาดใหญ่กว่านีจ้ะสามารถประหยดัต้นทนุจากการมี
ขนาดที่ใหญ่กว่าได้ก็ตาม

  รูปแบบกำรให้บริกำรส�ำหรับขนส่งสินค้ำของพีเอสแอล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
  การเช่าเหมาล�าเป็นระยะเวลา (Time Charter): การให้บรกิารลกัษณะนี ้Charterer จะช�าระค่าใช้เรอื (Charter Hire) 
ให้พีเอสแอลเป็นค่าปฏิบัติการควบคุมเรือตามระยะเวลาที่ตกลง Charterer จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส�าหรับเที่ยว 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจและอุตสำหกรรม

12
รำยงำนประจ�ำปี 2555
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



การเดนิทางนัน้ๆ (voyage costs) ซึง่รวมถงึค่าน�า้มนัเชือ้เพลงิ ทัง้นี ้ในกรณดีงักล่าว พเีอสแอล (หรอืบรษิทัเจ้าของเรอื) ไม่ใช่ 
ผูใ้ห้เช่าเรอื (Lessor of the Ship) แต่เป็นผูใ้ห้บรกิาร เนือ่งจากพเีอสแอลยงัคงมสีทิธคิรอบครองและควบคมุดแูลเรอืทัง้หมด
ตามกฎหมาย

  การให้บริการเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter): Charterer จะช�าระค่าระวาง (Freight) ให้พีเอสแอลส�าหรับ 
การรับขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังอีกท่าเรือปลายทางใดๆตามที่ตกลง ดังนั้น พีเอสแอลจึงเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายส�าหรับเที่ยวการเดินเรือ (voyage costs) ซึ่งรวมถึงค่าน�้ามันเชื้อเพลิง

  เส้นทางการเดินเรือของกองเรือพีเอสแอลไม่ได้ก�าหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับความต้องการของ Charterers ที่ผ่านมา

พบว่ามีการให้บริการทั้ง 2 ลักษณะ คือ Time Charter และ Voyage Charter ในอัตราใกล้เคียงกัน โดยมีระยะเวลาการเช่า

ประมาณ 1-3 เดอืน จนในปี 2547 เมือ่ลกัษณะการให้บรกิารใช้เรอืได้เปลีย่นไป โดยเรอืเกอืบทกุล�าได้ให้บรกิารแบบเป็นระยะ

เวลา (Time Charters) โดยในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2549 สัดส่วนของ Voyage Charters ได้เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปี 2547 อย่างไรกต็ามในช่วงปี 2550 ถงึ 2553 สดัส่วนการให้บรกิารได้เปลีย่นไปโดยประมาณร้อยละ 99 ของการให้บรกิาร

เป็นการให้บริการแบบระยะเวลา (Time Charters) และคงเหลือการให้บริการแบบรายเที่ยว (Voyage Charters) เพียง 

ร้อยละ 1 เท่านั้น ยกเว้นในระหว่างปี 2552 สัดส่วนของ Voyage Charters ได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี 2550, 2551 และแม้แต่ในปี 2553 ที่ร้อยละ 1 อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 - 2555 สัดส่วนการให้บริการเป็นรายเที่ยวกับ 

การเช่าเหมาล�าเป็นระยะเวลาได้เปลี่ยนแปลงไปโดยการให้บริการเป็นรายเที่ยวได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 ในปี 2554 และ

เป็นร้อยละ 17 ในปี 2555 จากร้อยละ 0.5 ในปี 2553 ความสามารถในการให้บริการขนส่งสินค้าที่ไม่จ�ากัดเส้นทาง 

และประเภทของสินค้าซึ่งเป็นสินค้าพื้นฐานที่จ�าเป็น ท�าให้พีเอสแอลสามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบอันเกิดขึ้น 

ในภูมิภาคใดๆ ประเภทสินค้าและสภาพเศรษฐกิจ

  1.2  อำยุกองเรือ

  กองเรือพีเอสแอลมีอายุเฉลี่ยปัจจุบันที่ประมาณ 11 ปี ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอายุเฉลี่ยของกองเรือทั่วโลก

  กราฟต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์อายุของกองเรือขนส่งสินค้าทั่วโลกและกองเรือพีเอสแอล ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
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  1.3  กำรด�ำเนินธุรกิจ

  รายได้ของพีเอสแอลมีการกระจายแหล่งที่มาของรายได้เป็นอย่างดีดังนี้

  i. ประเภทของสินค้าที่ขนส่ง

ประเภทสินค้า
จ�านวนเที่ยวของการเดินเรือและร้อยละ (%) ของจ�านวนเที่ยวการเดินเรือรวม

2553 2554 2555

สินค้าการเกษตร 50 (22.42%) 51  (24.76%) 74  (27.51%)

เหล็ก 27  (12.11%) 28  (13.59%) 31  (11.52%)

ปุ๋ย 32 (14.35%) 29  (14.08%) 39  (14.50%)

แร่ธาตุและสินแร่ 33 (14.80%) 33  (16.02%) 30  (11.15%)

ผลิตภัณฑ์จากไม้และซุง 16  (7.17%) 15  (7.28%) 25  (9.29%)

ถ่านหิน 19 (8.52%) 10  (4.85%) 15  (5.58%)

อื่นๆ 46 (20.63%) 40  (19.42%) 55  (20.45%)

รวมทั้งสิ้น 223 (100%) 206  (100%) 269  (100%)

  ii. การให้บริการแบบ Voyage Charters และ Time Charters

ลักษณะการให้บริการ
จ�านวนเที่ยวของการเดินเรือและร้อยละ (%) ของจ�านวนเที่ยวการเดินเรือรวม

2553 2554 2555

Voyage Charters 1 (0.45%) 29 (14.08%) 45 (16.73%)

Time Charters 222 (99.55%) 177 (85.92%) 224 (83.27%)

  iii. พื้นที่ในการให้บริการขนส่ง

20%

20%

20%

20%
20%

PSL’S VESSELS TRADING AREAS
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  iv. เครือข่ายการตลาด และที่ตั้งของนายหน้ารายใหญ่

  จากกราฟข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าพเีอสแอลมเีครอืข่ายการตลาดทีค่รอบคลมุทัว่โลก โดยมกีารตดิต่อกนัทางอนิเตอร์เนต็

ท�าให้การติดต่อครอบคลุมเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการด�าเนินงาน

2.  โครงสร้ำงอุตสำหกรรม
อุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเลสามารถจ�าแนกอย่างกว้างๆ ได้ดังนี้

MAJOR BROKERS’ LOCATIONS

TYPE OF VESSELS

COMMERCIAL
CRAFTS

DRY
TRADES

PASSENGER

CRUISE

FERRIES

DRY
CARGO

SMALL HANDY
10-30,000 DWT

HANDYMAX
30-50,000 DWT

SUPRAMAX
50-60,000 DWT

PSL

PANAMAX
60-80,000 DWT

CAPESIZE
80,000+ DWT

MULTI
PURPOSE

CAR
CARRIERS

TRAWLERS CONTAINERS REEFERS

CARGO CHEMICAL

GAS

CLEAN

CRUDE

TANKER
TRADES

SHIPPING

Brazil - 1

Canada - 13 Belgium - 2

China - 7

Hong Kong - 6

Singapore - 24

Asia - 50

As of 1st Jan 2013

Chile - 2
Argentina - 5

Europe - 50

Greece - 28
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  2.1  ตลำดเรืออเนกประสงค์ขนำดเล็ก (Small Handy Size Market)

  ตลาดเรอือเนกประสงค์ขนาดเลก็ประกอบด้วยเรอืเดนิทะเลทีม่ขีนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั แม้ว่าในปัจจบุนั

อตุสาหกรรมการเดนิเรอืจะได้เริม่รวมเอาเรอืขนาด 30,000 - 40,000 เดทเวทตนัมาไว้ในประเภทนีด้้วย อปุสงค์ในการใช้บรกิาร 

เรือเดินทะเลในตลาดนี้ค่อนข้างหลากหลายอันเนื่องมาจากความสามารถในการขนส่งสินค้าได้หลายชนิด และท่าเรือ 

จ�านวนมากทีส่ามารถให้บรกิารแก่เรอืเดนิทะเลขนาดนีไ้ด้ ซึง่ลกัษณะดงักล่าวท�าให้ความต้องการใช้บรกิารของเรอืเดนิทะเล 

ขนาดเล็กซึ่งมีความผันผวนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการใช้เรือที่มีขนาดใหญ่กว่า

  ในด้านอุปทาน ผู ้ให้บริการทั่วโลกที่มีเรือในกลุ ่มนี้มีความหลากหลาย เรือในกลุ ่มนี้มีประมาณ 2,752 ล�า  

(ณ สิ้นปี 2555) โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดมีเรือเพียง 100 ล�า หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของส่วนแบ่งในตลาด 

ของความสามารถในการขนส่งคดิเป็นหน่วยเดทเวทตนั ทีเ่หลอืส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการบรษิทัเอกชนมเีรอืเพยีงไม่กีล่�า

  จากอดีตที่ผ่านมาอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลเป็นอุตสาหกรรมที่มีวัฏจักร โดยแต่ละรอบของวัฏจักรจะมีช่วงที่

อัตราค่าเช่าขนส่งสินค้าลดต�่าลงประมาณสองปี หลังจากนั้นจะมีการปรับตัวของอุปทานและอุปสงค์ก่อนที่อัตราค่าเช่า

ขนส่งสินค้าจะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น ช่วงตกต�่าครั้งล่าสุดเริ่มต้นในกลางปี 2540 อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์เอเชีย ท�าให้ 

ความต้องการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าทางทะเลน้อยลง และต่อมาการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิกไ็ด้ค่อยๆปรบัเพิม่ขึน้ในทกุ

ภูมิภาคของโลก ท�าให้มีความต้องการขนส่งสินค้าแห้งเทกองมากขึ้นในปี 2543 และยังคงปรับเพิ่มขึ้นจนถึงครึ่งแรกของ

ปี 2544 นอกจากนีร้าคารบัซือ้เศษเหลก็ทีส่งูขึน้กช่็วยท�าให้เกดิการขายเรอืเก่าเพิม่ขึน้ท�าให้อปุทานในกองเรอืกลุม่นีล้ดลง

และส่งผลต่ออัตราค่าระวางให้เพิ่มขึ้น หลังจากสิ้นปี 2544 ตลาดได้ปรับตัวลดลงอีกครั้ง อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายอย่าง 

ตลาดการขนส่งทางเรือได้เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น ซึ่งตลาดได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึง 

ไตรมาสสาม/ไตรมาสสีข่องปี 2546 - 2547 และจนถงึครึง่ปีแรกของปี 2548 หลงัจากนัน้ตลาดกไ็ด้เผชญิกบัการปรบัตวัของอตัรา 

ค่าระวางอกีครัง้ โดยผูเ้ชีย่วชาญได้ให้ความเหน็ว่าเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของอปุทานของเรอื ประกอบกบัการลดลงของ

การปลดระวางเรอืเก่า ซึง่อย่างไรกต็ามกเ็ป็นสิง่ทีส่วนทางกบัการคาดการณ์ เนือ่งจากตลาดได้ปรบัตวัขึน้จากสิน้ไตรมาสสอง 

ของปี 2549 และในระหว่างปี 2550 ตลาดได้ปรบัตวัพุง่สงูขึน้และถงึจดุสงูสดุตามดชัน ีBaltic Dry Index (BDI) ทีข่ึน้ไปถงึ 

11,039 จุด ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ก่อนที่จะปรับตัวต�่าลง จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2551 ตลาดได้เริ่มปรับตัวสูงขึ้น 

อกีครัง้จนแตะระดบัสงูสดุที ่11,793 จดุ เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2551 หลงัจากนัน้ ตลาดกป็รบัตวัลดลงอย่างต่อเนือ่งจนถงึ

ระดับ 663 จุด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 และปิดท้ายที่ 774 จุด ณ สิ้นปี 2551

  ในช่วงปี 2555 ดชันค่ีาระวางเรอื (BDI - โปรดดคู�าอธบิายด้านล่างในหวัข้อ 2.3) ได้ลดลงจาก 1,738 จดุ ตอนสิน้ปี 2554 

มาที่ระดับ 699 จุด ณ สิ้นปี 2555 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงอย่างมาก สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานคือเรือต่อใหม่

ของกองเรือโลกทดแทนเรือที่ปลดระวางในปี 2555 ซึ่งคาดว่าอุปทานคือเรือต่อใหม่นี้จะลดลงเหลือตัวเลขการขยายตัว

เป็นเลขหลกัเดยีวเมือ่เทยีบกบัตวัเลขการขยายตวัในช่วงปี 2552 - 2555 ปัจจยัดงักล่าวอาจจะน�าไปสูบ่ทสรปุทีว่่าดชัน ีBDI  

อาจยังคงอยู่ในระดับต�่าเช่นนี้ต่อไปอย่างน้อยในปี 2556 และหลังจากนั้น ดัชนี BDI น่าจะเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่ 

ในปี 2557 และในปีต่อๆไป 

  2.2  ภำพรวมของอุปสงค์และอุปทำน

  แม้ว่าสภาพและอายุของกองเรือบริษัทฯ จะมีผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายก็ตาม แต่จากตารางดังต่อไปนี้ แสดงให้

เหน็ถงึปัจจยัภายนอกอนัหลากหลายซึง่ครอบง�าอปุสงค์และอปุทานทีเ่ป็นส่วนผลกัดนัในอตุสาหกรรมการขนส่งและเป็น 

ตัวสร้างวงจรของธุรกิจ
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  2.3  ดัชนีตลำดกำรขนส่งทำงเรือ

  ดชัน ีBDI เป็นดชันสี�าคญัทีแ่สดงอตัราค่าขนส่งสนิค้าแห้งเทกอง ค�านวณโดย Baltic Exchange ตัง้อยูท่ีก่รงุลอนดอน 

ค�าอธิบายของดัชนี BDI และวิธีการค�านวณ มีดังต่อไปนี้

ดัชนีค่าระวางเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง (Baltic Dry Index “BDI”)

  ดัชนี BDI เป็นดัชนีที่ใช้ต่อเนื่องมาจากดัชนีค่าระวางเรือตัวเดิม Baltic Freight Index “BFI” และได้ถูกน�ามาใช้ 

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดัชนีดังกล่าว เป็นดัชนีรวมค่าเฉลี่ยของอัตรา 

ค่าเช่าเรอืต่อวนั (Time Charter rates “TC”) ของเรอืขนาดเคปไซส์, เรอืขนาดปานาแมกซ์, เรอืขนาดซปุราแมกซ์, เรอืขนาด

แฮนดี้ไซส์ ในเส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางหลักต่างๆ

  ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ค�านวณได้จากสูตร ดังต่อไปนี้

  (อตัราค่าเช่าเรอืต่อวนัของเรอืขนาดเคปไซส์ + อตัราค่าเช่าเรอืต่อวนัของเรอืขนาดปานาแมกซ์ + อตัราค่าเช่าเรอืต่อวนั 

ของเรือขนาดซุปราแมกซ์ + อัตราค่าเช่าเรือต่อวันของเรือขนาดแฮนดี้ไซส์) / 4) x 0.113473601

  ตวัเลขทีน่�ามาคณูนัน้ น�ามาใช้ครัง้แรกเมือ่ดชันค่ีาระวางเรอื (BDI) ได้ถกูใช้แทนดชันค่ีาระวางเรอืตวัเดมิ (BFI) และ

ได้มกีารเปลีย่นแปลงตวัเลขดงักล่าวในปีต่อๆมา ตามการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงของดชันชีีว้ดัต่างๆทีเ่ป็นส่วนประกอบและ

วิธีการค�านวณ

FREIGHT MARKET : DEMAND and SUPPLY

Freight Market
Age/Fleet Size
Specification

Commodity
Prices Stock

Levels

Commodity
Substitution

Vessel Substitution

World Economy
Tonne Mile
Demand

Vessels
Deleted

Regulations
Vessel

Conversion

Order
Pattern

Market
Outlook

Newbuilding
Prices

Yard
Capacity

Capital
Availability

% of Fleet
on Order

Market Sentiment
Second-hand

Values

Scrap Steel
Market Fleet
Age Profile

Price per LDT
Demolition Plan

Vessels
Added

Other Vessels
Statutory

Restrictions

Natural Disasters
Political Action

Demand Supply
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  ดัชนีค่ำระวำงเรือขนำดซุปรำแมกซ์ (BSI)

 ดัชนีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ ค�านวณโดยใช้ประเภทของเรือ ดังต่อไปนี้

 ประเภทเรือ มาตรฐาน “เทส 52” ที่มีอุปกรณ์ตักสินค้า (grabs) ในตัว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• เรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองทีม่รีะวางชัน้เดยีว ขนาดระวางบรรทกุ 52,454 เดทเวทตนั ทีอ่ตัรากนิน�า้ลกึ 12.02 

เมตร

• ความยาว 189.99 เมตร ความกว้าง 32.26 เมตร 5 ฝาระวาง มพีืน้ที ่67,756 ลกูบาศก์เมตรส�าหรบับรรทกุสนิค้า

• ความเร็วขณะบรรทุกสินค้าเต็มล�า 14 ไมล์ทะเล ความเร็วขณะเรือเปล่า 14.5 ไมล์ทะเล อัตราการสิ้นเปลือง

น�้ามันเชื้อเพลิงในขณะที่เรือวิ่งกลางทะเล 30 เมตตริกตันต่อวัน

• มีเครนยกสินค้า 4 ตัว ซึ่งแต่ละตัวสามารถยกน�้าหนักสินค้าพร้อมอุปกรณ์ตักสินค้าขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร

ได้ 30 เมตตริกตัน 

• มีอายุการใช้งานมากสุด ไม่เกิน 10 ปี

  กำรก�ำหนดเส้นทำงขนส่งสินค้ำ

เส้นทางที่ 1ก: มีการส่งมอบเรือให้ผู้เช่าภายในเขตพื้นที่ระหว่างเมืองท่า Antwerp/Skaw ส�าหรับการเช่าเหมาล�าแบบ

เป็นระยะเวลาหนึง่เทีย่วเรอื ระยะเวลาประมาณ 60 - 65 วนั โดยมกีารส่งมอบเรอืคนืให้เจ้าของเรอืภายใน

เขตพืน้ทีร่ะหว่างประเทศสงิคโปร์ และญีปุ่น่รวมถงึประเทศจนี น�า้หนกัในการค�านวณอยูท่ีร้่อยละ 12.5

เส้นทางที่ 1ข: มีการส่งมอบเรือให้ผู้เช่าขณะที่แล่นผ่าน Canakkale ส�าหรับการเช่าเหมาล�าแบบเป็นระยะเวลาหนึ่ง

เทีย่วเรอื ระยะเวลาประมาณ 50 - 55 วนั โดยมกีารส่งมอบเรอืคนืให้เจ้าของเรอืภายในเขตพืน้ทีร่ะหว่าง

ประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่นรวมถึงประเทศจีน น�้าหนักในการค�านวณอยู่ที่ร้อยละ 12.5

เส้นทางที่ 2: มกีารส่งมอบเรอืให้ผูเ้ช่าภายในเขตพืน้ทีร่ะหว่างประเทศเกาหลใีต้และญีปุ่น่ ส�าหรบัการเช่าเหมาล�าแบบ

เป็นระยะเวลาหนึง่เทีย่วเรอืทีม่เีส้นทางผ่านประเทศออสเตรเลยีหรอืข้ามมหาสมทุรแปซฟิิค ระยะเวลา

ประมาณ 35 - 40 วัน โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื้นที่ระหว่างประเทศเกาหลีใต้

และญี่ปุ่น น�้าหนักในการค�านวณอยู่ที่ร้อยละ 25

เส้นทางที่ 3: มีการส่งมอบเรือให้ผู้เช่าภายในเขตพื้นที่ระหว่างประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ส�าหรับการเช่าเหมาล�า

แบบเป็นระยะเวลาหนึง่เทีย่วเรอื ระยะเวลาประมาณ 60 - 65 วนั โดยมกีารส่งมอบเรอืคนืให้เจ้าของเรอื

ภายในเขตพื้นที่ระหว่าง Gibraltar/Skaw น�้าหนักในการค�านวณอยู่ที่ร้อยละ 25

เส้นทางที่ 4ก: มกีารส่งมอบเรอืให้ผูเ้ช่าภายในชายฝ่ังของประเทศสหรฐัอเมรกิาบรเิวณอ่าวเมก็ซโิก (US Gulf) ส�าหรบั

การเช่าเหมาล�าแบบเป็นระยะเวลาหนึ่งเที่ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 30 วัน โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้

เจ้าของเรือภายในเขตพื้นที่ระหว่าง Skaw/Passero น�้าหนักในการค�านวณอยู่ที่ร้อยละ 12.5

เส้นทางที่ 4ข: มีการส่งมอบเรือให้ผู้เช่าภายในเขตพื้นที่ระหว่าง Skaw/Passero ส�าหรับการเช่าเหมาล�าแบบเป็นระยะ

เวลาหนึ่งเที่ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 30 วัน โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในชายฝั่งของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเม็กซิโก (US Gulf) น�้าหนักในการค�านวณอยู่ที่ร้อยละ 12.5

 ทุกเส้นทางทั้งหมดข้างต้น อยู่บนสมมติฐานว่ามีการจ่ายค่านายหน้ารวมทั้งหมดร้อยละ 5 ของเงินค่าเช่าเรือทั้งหมด 

และมีการตกลงเช่าเรือกันภายใน 5-10 วัน ก่อนที่เรือจะว่างหลังจากขนถ่ายสินค้าของเที่ยวที่แล้วเสร็จสิ้นลง

  ดัชนีค่ำระวำงเรือขนำดแฮนดี้ไซส์ (BHSI)

 ดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ ค�านวณโดยใช้ประเภทของเรือ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองประเภทที่มีระวางชั้นเดียว ขนาดระวางบรรทุก 28,000 เดทเวทตัน ที่อัตรา 

 กินน�้าลึก 9.78 เมตร
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• ความยาว 169 เมตร ความกว้าง 27 เมตร 5 ระวาง 5 ฝาระวาง มพีืน้ทีส่�าหรบับรรทกุสนิค้า 37,523 ลกูบาศก์เมตร 

• ความเรว็โดยเฉลีย่ 14 ไมล์ทะเล ทีอ่ตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิในขณะทีเ่รอืวิง่กลางทะเล 22 เมตตรกิตนั 

ต่อวัน

• มีเครนยกสินค้า 4 ตัว ซึ่งแต่ละตัวสามารถยกน�้าหนักสินค้าได้ 30 เมตตริกตัน 

• มีอายุการใช้งานมากสุด ไม่เกิน 15 ปี

  กำรก�ำหนดเส้นทำงขนส่งสินค้ำ

เส้นทางที่ 1: มีการส่งมอบเรือให้ผู้เช่าภายในเขตพื้นที่ระหว่าง Skaw/Passero ส�าหรับการเช่าเหมาล�าแบบเป็นระยะ

เวลาหนึง่เทีย่วเรอื ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมกีารส่งมอบเรอืคนืให้เจ้าของเรอืภายในเขตพืน้ที่

ระหว่าง Recalada/Rio de Janeiro น�้าหนักในการค�านวณอยู่ที่ร้อยละ 12.5

เส้นทางที่ 2: มีการส่งมอบเรือให้ผู้เช่าภายในเขตพื้นที่ระหว่าง Skaw/Passero ส�าหรับการเช่าเหมาล�าแบบเป็นระยะ

เวลาหนึง่เทีย่วเรอื ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมกีารส่งมอบเรอืคนืให้เจ้าของเรอืภายในเขตพืน้ที่

ระหว่าง Boston/Galveston น�้าหนักในการค�านวณอยู่ที่ร้อยละ 12.5

เส้นทางที่ 3: มกีารส่งมอบเรอืให้ผูเ้ช่าภายในเขตพืน้ทีร่ะหว่าง Recalada/Rio de Janeiro ส�าหรบัการเช่าเหมาล�าแบบ

เป็นระยะเวลาหนึง่เทีย่วเรอื ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมกีารส่งมอบเรอืคนืให้เจ้าของเรอืภายใน

เขตพื้นที่ระหว่าง Skaw/Passero น�้าหนักในการค�านวณอยู่ที่ร้อยละ 12.5

เส้นทางที่ 4: มีการส่งมอบเรือให้ผู้เช่าภายในเขตชายฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเม็กซิโก (US Gulf) 

ส�าหรับการเช่าเหมาล�าแบบเป็นระยะเวลาหนึ่งเที่ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วัน ที่มีเส้นทาง

ผ่านทางชายฝ่ังของประเทศสหรฐัอเมรกิาบรเิวณอ่าวเมก็ซโิก (US Gulf) หรอืชายฝ่ังทางตอนเหนอืของ

ทวปีอเมรกิาใต้ โดยมกีารส่งมอบเรอืคนืให้เจ้าของเรอืภายในเขตพืน้ทีร่ะหว่าง Skaw/Passero น�้าหนกัใน 

การค�านวณอยู่ที่ร้อยละ 12.5

เส้นทางที่ 5: มกีารส่งมอบเรือให้ผู้เช่าภายในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�าหรับการเช่าเหมาล�าแบบเป็นระยะ

เวลาหนึง่เทีย่วเรอืทีม่เีส้นทางผ่านประเทศออสเตรเลยี ระยะเวลาประมาณ 25 - 30 วนั โดยมกีารส่งมอบ

เรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื้นที่ระหว่างประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นรวมถึงประเทศจีน น�า้หนักใน

การค�านวณอยู่ที่ร้อยละ 25

เส้นทางที่ 6: มีการส่งมอบเรือให้ผู้เช่าภายในเขตพื้นที่ระหว่างประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ส�าหรับการเช่าเหมาล�า 

แบบเป็นระยะเวลาหนึ่งเที่ยวเรือที่มีเส้นทางผ่านแปซิฟิคเหนือ ระยะเวลาประมาณ 40 - 45 วัน โดยมี

การส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื้นที่ระหว่างประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นรวมถึงประเทศจีน 

น�้าหนักในการค�านวณอยู่ที่ร้อยละ 25

  ทกุเส้นทางทัง้หมดข้างต้น อยูบ่นสมมตฐิานว่ามกีารจ่ายค่านายหน้ารวมทัง้หมดร้อยละ 5 ของเงนิค่าเช่าเรอืทัง้หมด 

และมีการตกลงเช่าเรือกันภายใน 5 - 10 วัน ก่อนที่เรือจะว่างหลังจากขนถ่ายสินค้าของเที่ยวที่แล้วเสร็จสิ้นลง
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  2.4  กฎหมำยพำณิชยนำวีและกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจกำรเดินเรือ

  กฎหมายพาณชิยนาวแีละกฎระเบยีบทีใ่ช้ควบคมุในธรุกจิการเดนิเรอืระหว่างประเทศเป็นกฎระเบยีบทีม่คีวามซบัซ้อน 

และเข้มงวด แต่เนือ่งจากการทีพ่เีอสแอลได้ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดงักล่าวอย่างเข้มงวดควบคูก่บัการบ�ารงุรกัษาเรอืทีด่เียีย่ม 

ท�าให้การเพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบต่างๆ กลับช่วยให้กองเรือของพีเอสแอลมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ตัวอย่างเช่น 

เรือของบริษัทฯ บ่อยครั้งจะเข้าน่านน�้าของออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป ที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมี

ความเข้มงวด ซึ่งหากเป็นผู้ประกอบการรายอื่นที่บริหารหรือมีเรืออายุเช่นเดียวกับเรือของบริษัทฯ ก็อาจเลือกที่จะไม่น�า

เรืออายุมากเข้าน่านน�า้ของประเทศดังกล่าว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการถูกกักเรือซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ในการ

ซ่อมแซมเรือที่ไม่ได้เป็นไปตามระยะการบ�ารุงซ่อมแซมตามปกติ

  กฎหมายและกฎระเบียบที่ส�าคัญที่ใช้ควบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศมีดังต่อไปนี้

  1. รัฐเจ้าของธงชาติ (Flag State)

 เรอืแต่ละล�าจะต้องมกีารจดทะเบยีนภายใต้รฐัเจ้าของธงชาตซิึง่เป็นประเทศทีเ่รอืได้จดทะเบยีนขึน้สญัชาตแิละ

เป็นประเทศที่มีอ�านาจทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเรือนั้นการจดทะเบียนเรือจะมีการออกใบทะเบียน

เรอืซึง่เป็นเอกสารส�าคญัทีเ่รอืแต่ละล�าต้องมเีพือ่ให้เรอืนัน้สามารถท�าการเดนิเรอืในน่านน�้าระหว่างประเทศรวมถงึ

การเข้าเทียบท่าเรือต่างๆทั่วโลกได้ โดยทั่วไปทะเบียนเรือดังกล่าวนี้จะประกอบไปด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรือ 

ธงประจ�าเรือ และเจ้าของเรือ

  ทั้งนี้ กราฟด้านล่างเป็นการแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของดัชนีค่าระวางเรือ BDI ตั้งแต่ปี 2528 จนถึงสิ้นปี 

ที่ผ่านมา (2555)
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  2. องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization)

 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (The International Maritime Organization, IMO) เป็นองค์การหรือทบวง 

การช�านาญพเิศษองค์การหนึง่ทีอ่ยูภ่ายใต้สหประชาชาต ิ(UnitedNation-UN) ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางของความร่วมมอื 

ระหว่างประเทศสมาชิก ในการก�าหนดมาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

และสิง่แวดล้อม อนสุญัญาหลายฉบบัซึง่ออกโดย IMO เช่น อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยเรือ่งน�้าหนกับรรทกุ  

(the Load Line Convention) อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภยัแห่งชวีติในทะเล (the SOLAS Convention; 

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

Pollution from Ships) เหล่านีไ้ด้ช่วยสร้างมาตรฐานของกฎระเบยีบ ข้อบงัคบัในการเดนิเรอื และการออกใบรบัรองต่างๆ 

ให้กบัเรอื อนสุญัญาหลายฉบบัของ IMO ยงัคงถกูน�ากลบัมาทบทวนและปรบัปรงุเพือ่ให้ทนัเหตกุารณ์ทีเ่ปลีย่นไป 

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐเจ้าของธงชาติ (Flag States) ยังเป็นสมาชิกของ IMO ซึ่งได้ลงนามยอมรับกฎระเบียบ 

และข้อบังคับเหล่านี้ ทั้งนี้ ข้อบังคับของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (MARPOL) 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญเรื่องการลดมลภาวะทางอากาศซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2556 

ท�าให้เรือต่อใหม่หลังจากวันดังกล่าวจะต้องมีดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEDI) ในระหว่างการสร้าง 

โดย IMO ได้จ�ากดัค่า EEDI ไม่ให้มปีรมิาณเกนิกว่าทีก่�าหนด อกีทัง้ IMO ยงัได้ออกคูม่อืแนวทางการปรบัปรงุค่า EEDI 

ในปีต่อๆ ไปด้วย โดยเรือทุกล�าถูกก�าหนดให้ต้องมีแผนการบริหารพลังงานบนเรืออย่างมีประสิทธิภาพ (SMEEP) 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเครื่องจักร (Engine exhaust emission 

standards) อยูภ่ายใต้ข้อบงัคบัของอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกนัมลพษิจากเรอื (MARPOL) เช่นกนั

  3. สมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Societies)

 กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลได้มีการก�าหนดให้มีการจัดชั้นเรือ โดยเรือแต่ละล�าจะต้องมีการจดทะเบียนหรือ 

มกีารจดัชัน้เรอื โดยหน่วยงานทีม่ปีระสบการณ์ มชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัซึง่เรยีกกนัว่าสมาคมจดัชัน้เรอื (Classification 

Societies) โดยสมาคมจดัชัน้เรอืระหว่างประเทศ (The International of Classification Societies, IACS) ได้ก่อตัง้ขึน้ 

เมื่อปี 2511 ซึ่งมีสมาคมจัดชั้นเรือต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยสมาคมจัดชั้นเรือจะตรวจสอบในเรื่องมาตรฐาน 

ในการก่อสร้างเรือ และการบ�ารุงรักษาตัวเรือ และยังได้รับมอบอ�านาจจากรัฐเจ้าของธงให้ตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของ IMO

  4. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea Act) 

 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล (The Carriage of Goods by Sea Act: (COGSA)) มีขึ้นในปี 2467 

ทีก่รงุบรลัเซล์สภายหลงัจากทีม่กีารประชมุเกีย่วกบัการขนส่งทางเรอืหลายครัง้ ระหว่างกลุม่ประเทศยโุรปทีเ่กีย่วข้อง 

กบัการขนส่งทางเรอื และต่อมากฎหมายในลกัษณะเดยีวกนันีก้ไ็ด้มขีึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาเช่นกนั โดยกฎหมายนี้ 

ได้ครอบคลุมการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

โดยการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี 2535

  5. ประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ 

   (International Safety Management Code: ISM Code) 

 ประมวลข้อบงัคบันีม้ขีึน้เพือ่ความปลอดภยัในการด�าเนนิงานของเรอืเดนิทะเลและการป้องกนัมลพษิทางทะเล 

โดยได้มผีลบงัคบัใช้ ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2541 ISM Code ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วย

ความปลอดภยัแห่งชวีติในทะเล (SOLAS) ของ IMO นีไ้ด้ใช้บงัคบักบัเรอืเดนิทะเลในน่านน�้าระหว่างประเทศ เพือ่ให้ 

เป็นไปตามกฎระเบียบของ ISM Code จึงได้มีการออกใบประกาศนียบัตรใน 2 ระดับ คือระดับของผู้บริหารเรือ 

(ภายใต้ค�านิยามว่า “บริษัทฯ” ในประมวลนี้) ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแสดงถึงการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายนี้ 

(Document of Compliance: DOC) และส�าหรับเรือทุกล�า ซึ่งจะต้องมีใบรับรองการบริหารความปลอดภัย (Safety 

Management Certificate: SMC) เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เพียงแต่เรือเท่านั้นที่จะต้องได้รับการตรวจรับรองแต่ยังรวมถึง

บริษัทผู้บริหารเรือเช่นกันที่จะต้องได้รับการตรวจรับรองดังกล่าว
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  6. ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ 

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

 ประมวลข้อบังคับนี้ได้ถูกพัฒนามาจาก IMO หลังเกิดเหตุการณ์การก่อการร้ายในกรุงนิวยอร์ค เมื่อวันที่ 11 

กนัยายน (9/11) ISPS Code มผีลบงัคบัใช้ในเดอืนกรกฎาคม 2547 โดยเป็นประมวลกฎหมายทีไ่ด้ก�าหนดมาตรการ

การรักษาความปลอดภัยต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของเรือและท่าเรือให้มีระบบ 

การป้องกันตนเองจากการก่อการร้ายต่างๆ ให้ดีมากขึ้น

  7. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization (ILO))

 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization (ILO)) ได้รบัรองอนสุญัญาแรงงานทางทะเล 

ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention (MLC 2006)) อนุสัญญา MLC ถือเป็นเสาหลักที่ 4 ของกฎพาณิชยนาวี 

นอกเหนือจาก SOLAS, MARPOL และ STCW

 อนุสัญญา MLC 2006 ได้รับการให้สัตยาบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 อันมีผลให้เรือทุกล�า

จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญา MLC 2006 ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2556  

 ภาคผนวกของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (MLC 2006) นี้ประกอบด้วย เอกสารหลัก 2 ส่วน 

คอื ใบรบัรองด้านแรงงานในกจิการทางทะเล (a maritime labour certificate) และ ใบประกาศการปฏบิตัด้ิานแรงงาน

ในกิจการทางทะเล  (a declaration of maritime labour compliance) เอกสารเหล่านี้จะออกให้โดยรัฐเจ้าของธงที่ 

เรือนั้นชักธงอยู่ เมื่อรัฐเจ้าของธง (หรือหน่วยงานอื่นซึ่งได้รับการยอมรับจากรัฐเจ้าของธง อนุญาตให้สามารถ 

ท�าการตรวจสอบได้) ได้ตรวจสอบว่าการใช้แรงงานบนเรอืได้ปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศนัน้ๆ รวมทัง้ข้อบงัคบั 

ของอนุสัญญาต่างๆ

   อนุสัญญา MLC 2006 ได้ก�าหนดหัวข้อการท�างานบนเรือ ไว้ดังต่อไปนี้

   หัวข้อที่ 1  ข้อก�าหนดขั้นต�่าในการท�างานบนเรือของคนประจ�าเรือ 

   หัวข้อที่ 2 สภาพการจ้างงาน

   หัวข้อที่ 3 ที่พักอาศัย สิ่งสันทนาการ อาหาร และ การจัดหาอาหาร

   หัวข้อที่ 4  การคุ้มครองสุขภาพ การรักษาพยาบาล สวัสดิการ และการคุ้มครองด้านประกันสังคม

   หัวข้อที่ 5 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้

  8. องค์การอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Organization (IHO))

 เรอืจะต้องได้รบัการรบัรองเกีย่วกบัการยกเว้นหรอืการควบคมุสขุาภบิาล (Ship Sanitation Exemption / Control 

Certificate) ในอดตีเรอืจะต้องได้รบัการตรวจเพือ่ให้มใีบรบัรองการก�าจดัหนหูรอืใบรบัรองว่าได้รบัการยกเว้นจาก

การต้องก�าจัดหนู (de-rat / exemption certificate) ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดในเบี้องต้น

อันเกิดจากหนูที่อยู่บนเรือเป็นพาหะ ทั้งนี้ กฎข้อบังคับเพื่อการอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 (International 

Health Regulation (IHR) 2005) ได้บงัคบัใช้ใบรบัรองควบคมุสขุาภบิาล (Ship Sanitation Certificate) แทนทีก่ารออก 

ใบรบัรองเกีย่วกบัการก�าจดัหนดูงักล่าว ซึง่กฎข้อบงัคบัการอนามยัระหว่างประเทศ (IHR) นีเ้กีย่วข้องกบัการป้องกนั

การแพร่ระบาดของเชื้อโรคซึ่งมีทั้งโรคติดต่อทั้งจากการติดเชื้อและการปนเปื้อน ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้อย่างมาก 

ทีโ่รคตดิต่อหรอืการตดิเชือ้อาจจะแพร่กระจายมาจากเรอื ดงันัน้ กฎข้อบงัคบัการอนามยัระหว่างประเทศ (IHR) จงึ

ก�าหนดให้เรือเดินทะเลระหว่างประเทศจะต้องได้รับใบรับรอง ดังต่อไปนี้ 
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 ใบรบัรองว่าได้รบัการยกเว้นจากการต้องถกูควบคมุสขุาภบิาล (Ship Sanitation Control Exemption Certificates) 

จะออกให้เมือ่หน่วยงานสาธารณสขุได้ตรวจเรอืและไม่พบหลกัฐานของการตดิเชือ้ หรอืการปนเป้ือน แหล่งสะสม

หรอืท่อระบายของเสยีตดิเชือ้ หรอืไม่พบเชือ้แบคทเีรยี สารเคม ีและภยัอืน่ๆ ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพมนษุย์ หรอืไม่

พบสญัญาณของการไม่มสีขุาภบิาลทีเ่พยีงพอ หรอืใบรบัรองว่าได้มกีารควบคมุสขุาภบิาล (Ship Sanitation Control 

Certificates) จะออกให้เมือ่หน่วยงานสาธารณสขุพอใจกบัการใช้มาตรการทีจ่�าเป็นและมปีระสทิธภิาพในการก�าจดั

และควบคุมการติดเชื้อ การปนเปื้อน และแหล่งสะสมหรือเพาะเชื้อที่เกิดขึ้นบนเรือ

  9. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบกันเพรียงของเรือ 

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

 อนสุญัญา IMO ฉบบัใหม่ ได้ก�าหนดข้อห้ามในการใช้สป้ีองกนัการจบัเกาะของเพรยีงเรอืทีม่สีารทีเ่ป็นอนัตราย

ต่อสิ่งมีชีวิตและได้ก�าหนดมาตรการในการป้องกันการใช้สารอันตรายอื่นๆในระบบกันเพรียงที่อาจมีการน�ามาใช้

ในอนาคต เรือจะต้องได้รับใบรับรองเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตามอนุสัญญา AFS ดังกล่าว 

  10. อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนยีบตัร และการเข้าเวรยามของคน 

   ประจ�าเรือ ค.ศ. 1978 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

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

   as amended (STCW 1978)

 อนุสัญญา STCW 1978 เป็นอนุสัญญาแรกที่ได้มีการก�าหนดข้อบังคับพื้นฐานส�าหรับการฝึกอบรม การออก

ประกาศนยีบตัร และการเข้าเวรยามของคนประจ�าเรอืในระดบัมาตรฐานสากล ซึง่ก่อนหน้านีม้าตรฐานการฝึกอบรม 

การออกประกาศนยีบตัร และการเข้าเวรยามของนายประจ�าเรอืและลกูเรอื ได้ถกูก�าหนดขึน้เองโดยรฐับาลของแต่ละ

ประเทศ ซึ่งไม่ได้มีการอ้างอิงถึงวิธีการปฏิบัติของประเทศอื่นๆ เป็นผลให้เกิดความแตกต่างและความหลากหลาย

ของมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติของประเทศต่างๆในอุตสาหกรรมการเดินเรืออย่างมาก ทั้งๆที่ถือได้ว่าเป็น

อตุสาหกรรมทีเ่ป็นสากลทีส่ดุกต็าม ดงันัน้ อนสุญัญาดงักล่าวจงึได้ก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�า่ทีเ่กีย่วกบัการฝึกอบรม 

การออกประกาศนยีบตัรการเข้าเวรยามของคนประจ�าเรอื ซึง่ทกุประเทศจะต้องมมีาตรฐานอย่างน้อยหรอืมากกว่า

มาตรฐานของอนุสัญญาดังกล่าว ในปี 2538 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขครั้งใหญ่ เพื่อให้มีมาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้น

  ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งในการแก้ไขอนุสัญญา STCW ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมทางการทูต 

ที่กรุงมะนิลา ในเดือนมิถุนายน 2553 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานระดับโลกได้ถูกน�ามาใช้ฝึกอบรมและรับรอง 

คนประจ�าเรอืว่าควบคมุเรอืทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงูในอนาคตได้ การแก้ไขเพิม่เตมินีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่ว่า “The Manila 

amendments to the STCW Convention and Code” ซึง่มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2555 หลงัจากทีม่กีารรบัรอง 

โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่การพฒันาและปรบัปรงุอนสุญัญาหลงัจากทีไ่ด้รบัการบัรองครัง้แรกในปี 2521 และมกีารแก้ไข

เพิม่เตมิในปี 2538 และเพือ่ให้สามารถแก้ไขปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ในบรรดาการแก้ไขทีไ่ด้รบัการรบัรองนัน้ 

มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญหลายแห่งในแต่ละหมวดของอนุสัญญา

  11. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน�้าถ่วงเรือและตะกอน ปี ค.ศ. 2004 

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

 เนือ่งจากเรอืต้องใช้น�า้ถ่วงเรอื (Ballast Water) ปรมิาณมาก ในการสร้างสมดลุเรอืภายหลงัจากทีไ่ด้ขนถ่ายสนิค้า

ออกจากเรือ แต่น�้าถ่วงเรือนี้จะมีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆปะปนอยู่ ดังนั้น เมื่อน�้าถ่วงเรือจากสถานที่หนึ่งถูกปล่อย 

ออกไปอกีสถานทีห่นึง่เมือ่มกีารขนสนิค้าขึน้เรอื ท�าให้เกดิปัญหาการแพร่กระจายของสิง่มชีวีติในน�า้เหล่านัน้ไปท�าลาย 

ระบบนิเวศน์ชีวภาพของอีกสถานที่หนึ่ง การขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศ ในรอบ 2 - 3 ทศวรรษที่ผ่านมา
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ท�าให้เกดิผลกระทบดงักล่าวมากขึน้ โดยในหลายพืน้ทีท่ัว่โลกได้ก�าลงัเกดิผลกระทบอย่างรนุแรง มข้ีอมลูจ�านวนมาก

ได้แสดงให้เหน็ว่าอตัราการท�าลายทีม่ต่ีอระบบชวีภาพนัน้ได้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งในระดบัทีน่่าเป็นห่วง โดยบางพืน้ที่

ได้เพิม่ขึน้เป็นทวคีณู ในขณะทีพ่ืน้ทีใ่หม่ๆซึง่ได้รบัผลกระทบนีเ้กดิขึน้ตลอดเวลา ปัจจบุนักฎข้อบงัคบันีก้�าหนดให้

เรอืจะต้องเปลีย่นถ่ายน�า้ถ่วงเรอื (Ballast Water) ในบรเิวณทีเ่ป็นทะเลเปิดก่อนทีจ่ะเข้าท่าเรอืต่างๆ นอกจากนีย้งัมี

กฎข้อบังคับใหม่ได้ก�าหนดให้เรือต้องมีการบ�าบัดน�้าถ่วงเรือที่มีอยู่ในถังต่างๆบนเรือ ด้วยการใช้ระบบการบ�าบัด 

น�า้ถ่วงเรอืทีไ่ด้ผ่านการรบัรองแล้ว โดยจะต้องตดิตัง้ระบบนีบ้นเรอืทกุล�า กฎข้อบงัคบัใหม่นีจ้ะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่

วนัที ่1 มกราคม 2556 ดงันัน้ เรอืทีม่กีารวางกระดกูงเูรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2555 จะต้องปฏบิตัติามกฎข้อบงัคบันี้ 

เมื่อมีผลบังคับใช้ ส่วนเรือที่มีการวางกระดูกงูเรือก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้ 

เมื่อถึงเวลาที่เรือต้องเข้าอู่ซ่อมเรือ (dry-docking) รอบแรก หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2559

  12. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน�้ามัน

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

 อนุสัญญา CLC ได้ถูกจัดท�าขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายจากมลพิษน�้ามันซึ่งเรือใช้เป็นเชื้อเพลิง 

จะได้รบัการชดใช้ค่าเสยีหายอย่างเพยีงพอ มปีระสทิธภิาพ และด้วยความรวดเรว็ อนสุญัญา CLC นีใ้ช้บงัคบัส�าหรบั

ความเสียหายของมลพิษน�้ามันที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตประเทศของภาคีสมาชิก รวมถึงในทะเลอาณาเขตและ

ทะเลในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญานี้

  13. กฎระเบียบของภูมิภาค และกฎระเบียบของท้องถิ่นทั่วโลก

 ธุรกิจการเดินเรือ อยู่ภายใต้กฎระเบียบและอนุสัญญาอื่นๆอีกมาก เช่น พระราชบัญญัติพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของ

สหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act (EPA)) ค�าสั่งของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเผาผลาญเชื้อเพลิงใน

เขตยุโรป ฯลฯ ซึ่งกฎระเบียบเหล่านี้จะถูกปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

 ระบบการก�าจดัและปลดปล่อยของเสยีของสหรฐัอเมรกิา US National Pollutant Discharge Elimination System 

(NPDES) คอื ระบบทีอ่ยูภ่ายใต้กฎระเบยีบในส่วนของพระราชบญัญตัพิทิกัษ์สิง่แวดล้อมของสหรฐัอเมรกิา เพือ่ที่

จะลดปรมิาณมลพษิทีจ่ะเกดิขึน้ในน่านน�า้ของสหรฐัอเมรกิา (ในระยะ 3 ไมล์ทะเล) ส�าหรบัเรอืทีม่คีวามยาวมากกว่า 

79 ฟตุ กฎข้อบงัคบัได้ออกเป็นเอกสารทีเ่รยีกว่า “Vessel General Permit (VGP)” ซึง่กฎข้อบงัคบัเหล่านีเ้ป็นส่วนที่ 

เพิม่เตมิในกฎระเบยีบระหว่างประเทศทีเ่กีย่วกบัสภาพแวดล้อม เช่น MARPOL ส�าหรบั กฎข้อบงัคบัของ VGP ได้มี 

ข้อก�าหนดส�าหรบัเรอืทกุล�า เกีย่วกบัเทคโนโลยแีละขอบเขตของการถ่ายเทของเสยีทัง้หมด 26 ชนดิ รวมตัง้แต่เหตกุารณ์ 

ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นและการปฏิบัติงานตามปกติ นอกจากการถ่ายของเสีย และกฎข้อบังคับพิเศษเหล่านี้แล้ว  

ยังได้มีการขยายกฎข้อบังคับให้ครอบคลุมถึงระบบการตรวจสอบ ติดตาม การรายงานและเก็บบันทึกข้อมูล 

ซึ่ง VGP ต้องตรวจสอบรายละเอียดของระบบการปกป้องสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมลูกเรือและเก็บบันทึกข้อมูล 

ซึ่งกฎข้อบังคับเหล่านี้มีผลบังคับตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา

 พระราชบัญญัติพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาได้ก�าหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เรือทุกล�าจะ

ต้องมีมาตรการควบคุมและจัดท�ารายงานการด�าเนินการป้องกันเรือจากเพรียง (bio-fouling activity) ในขณะที่ 

เดินเรืออยู่ในน่านน�้าของสหรัฐอเมริกา

 ส่วนของสหภาพยโุรปเองกไ็ด้มข้ีอก�าหนดในเรือ่งคณุภาพของน�า้มนัเชือ้เพลงิทีถ่กูเผาไหม้ภายในอาณาเขตของ

สหภาพยุโรป ซึ่งยังต้องมีการพัฒนาและติดตามอีกต่อไป 

24
รำยงำนประจ�ำปี 2555
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



  14. การจัดการให้มีการตรวจเรือโดยรัฐเมืองท่า

 เรือที่เข้าเทียบท่าในเมืองท่าของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่เรือนั้นจดทะเบียนไว้ เรือล�าดังกล่าวจะต้องได้รับ

การตรวจสอบตามบันทึกความเข้าใจของรัฐเมืองท่าในหลายภูมิภาค หรือภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐท้องถิ่น 

การตรวจสอบต่างๆเหล่านี้ มีเป้าหมายที่จะแยกแยะเรือที่ไม่ได้มาตรฐาน และข้อบกพร่องที่ส�าคัญที่ผู้ตรวจสอบ

พบอาจส่งผลให้ถูกกักเรือ จนกว่าข้อบกพร่องนั้นๆจะได้รับการแก้ไขจนถึงระดับที่พอใจ นอกจากนั้นหน่วยงาน

ของการตรวจเมืองท่ายังเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนจากคนประจ�าเรือเช่นกัน ซึ่งเปรียบเสมือนผู้เป่าร้อง 

เมื่อพบการกระท�าอันเป็นการผิดกฎหมายของทางเรือ
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ล�าที่ ชื่อเรือ สัญชาติ ปีที่สร้าง 

พ.ศ.

 ขนาดระวางบรรทุก 

 (เดทเวทตัน) 

 **มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 ***มูลค่าที่เอาประกันภัย 

 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

1 ฟูจิซาน มารู * บาฮามาส 2519  16,922 0.66 3.00 

2 อภิสรา นารี ไทย 2539  18,596 6.33  6.00 

3 บุษรา นารี ไทย 2540  18,573 6.59  6.00 

4 สุชาดา นารี ไทย 2537  23,732 5.41  5.00 

5 ปริณดา นารี ไทย 2538  23,720 5.68  6.00 

6 บุณฑริกา นารี ไทย 2533  27,881 3.51  5.00 

7 ธาริณี นารี ไทย 2537  23,724 5.52  5.00 

8 ชลลดา นารี ไทย 2540  18,485 7.18  7.00 

9 ดุสิตา นารี ไทย 2540  18,486 6.97  7.00 

10 เอมวิกา นารี ไทย 2540  18,462 6.86  7.00 

11 พลอยไพลิน นารี ไทย 2538  26,472 6.36  6.00 

12 ฝนธิดา นารี ไทย 2538  28,484 6.96  7.00 

13 รัตนะ นารี ไทย 2545  28,442 12.80  12.00 

14 ชโลธร นารี ไทย 2539  27,079 9.32  9.00 

15 ศรัณยา นารี ไทย 2534  28,583 5.61  5.00 

16 สุจิตรา นารี ไทย 2538  28,290 7.99  8.00 

17 วิจิตรา นารี ไทย 2540  28,646 9.84  10.00 

18 อุรวี นารี ไทย 2540  28,415 14.72  14.00 

19 มาธวี นารี ไทย 2539  28,364 14.16 14.00

20 รจเรข นารี ไทย 2548  29,870 18.80  19.00 

21 นลินี นารี ไทย 2548  31,699 20.41  20.00 

22 อนัญญา นารี สิงคโปร์ 2554  33,857 28.85  29.00 

23 จามจุรี นารี ไทย 2548  33,733 18.29  18.00 

24 จรณา นารี ไทย 2548  33,720 18.39  18.00 

25 มุกดา นารี ไทย 2552  30,162 17.36  17.00 

26 มยุรี นารี ไทย 2551  30,193 17.12  17.00 

27 เบญจมาศ นารี สิงคโปร์ 2555  33,780 29.16  29.00 

28 มัลลิกา นารี ไทย 2551  30,195 16.05  17.00 

29 ล้านนา นารี ไทย 2555  33,843 19.67  19.00 

30 ลติกา นารี ไทย 2555  33,869 19.74  19.00 

 แฮนดี้ไซด์-30 ล�า   816,277 366.31  364.00 

31 กาญจนา นารี ไทย 2554  56,920 25.74  25.00 

32 กิระณา นารี ไทย 2554  56,823 25.66  25.00 

33 อภิรดี นารี สิงคโปร์ 2555  56,512 27.65  27.00 

34 บารนี นารี สิงคโปร์ 2555  56,441 27.57  27.00 

35 ชญานี นารี สิงคโปร์ 2555  56,548 27.64  27.00 

36 ดารณี นารี สิงคโปร์ 2555  56,588 27.72  27.00 

 ซุปราแมกซ์-6 ล�า   339,832 161.98  158.00 

 36 ล�า   รวม  1,156,109 528.29  522.00 

กองก�ำลังเรือ
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555)

หมายเหตุ *        กลุ่มบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง  ถือหุ้นร้อยละ 64
 **      มูลค่าสุทธิตามบัญชี ตามงบการเงินในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 ***    มูลค่าที่เอาประกันภัยหมายถึงมูลค่าที่ตกลงกันไว้ซึ่งจะได้รับจากผู้รับประกันภัยในกรณีเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงต่อตัวเรือ    

26
รำยงำนประจ�ำปี 2555
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



โครงสร้ำงรำยได้

รายได้
2555 2554

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการเดินเรือ 3,487.54 91.11 3,078.92 89.67

ก�าไรจากการแปลงหนี้ใหม่ของสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล 305.45 7.98 319.17 9.30

รายได้อื่น 35.03 0.91 35.42 1.03

รวมรายได้ 3,828.02 100.00 3,433.51 100.00

โครงสร้างรายได้จากการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา

89.67%91.11%
9.30%7.98%

1.03%0.91%

25542555

รายได้จากการเดินเรือ ก�าไรจากการแปลงหนี้ใหม่ของสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล รายได้อื่น
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1. นำยธีระ วิภูชนิน
  • ประธานคณะกรรมการบริษัท

  • กรรมการอิสระ 

4. นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม
  • กรรมการและกรรมการบริหาร

  • กรรมการ - การพาณิชย์

2. นำยสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�ำไพ
  • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   และก�ากับดูแลกิจการ 

  • กรรมการสรรหา 

  • กรรมการอิสระ

5. นำยคูชรู คำลี วำเดีย
  • กรรมการและกรรมการบริหาร

  • กรรมการ - การเงิน

3. นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม
  • กรรมการและกรรมการบริหาร 

  • กรรมการผู้จัดการ 

6. นำยไจปำล มันสุขำนี
  • กรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัท

	 1	 2	 3

	 4	 5	 6
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7.	 นำงสำวนิชิต้ำ ชำห์
  • กรรมการ

10.	รองศำสตรำจำรย์ 
 ดร. ภวิดำ ปำนะนนท์
  • กรรมการตรวจสอบและ

   ก�ากับดูแลกิจการ

  • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  • กรรมการอิสระ

8.	 นำยกิริต ชำห์
  • กรรมการ

  • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

11.	นำยก�ำธร ศิลำอ่อน
  • ประธานคณะกรรมการพิจารณา 
   ค่าตอบแทน

  • กรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ 

  • กรรมการสรรหา

  • กรรมการอิสระ

9.	 นำยชัยภัทร ศรีวิสำรวำจำ
  • ประธานคณะกรรมการสรรหา

  • กรรมการอิสระ

12.	นำยอิษฎ์ชำญ ชำห์
  • กรรมการ

	 7	 8	 9
	 10	 11	 12
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โครงสร้ำงองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ
และกำกับดูแลกิจการ

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายปฏิบัติการทางเรือ

ฝายบริหารลูกเรือ

ฝายการจัดการดาน
ความเสี่ยงภัย

ฝายการจัดการ
ทางเทคนิค

ศูนยฝกอบรม
การเดินเรือทะเล

ฝายการเงิน

ฝายบัญชี

ฝายกำหนด
เที่ยวการเดินเรือ

ฝายดูแลและ
ติดตามการเชา

ฝายกฎหมาย

ฝายบุคคล

ฝายจัดซื้อ

ฝายโครงการ

ฝายการเงิน/บัญชี ฝายกฎหมาย 
และฝายบุคคล

ฝายการพาณิชย
ฝายบริหารความปลอดภัย

ระหวางประเทศ
ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

เลขานุการบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ
และกำกับดูแลกิจการ

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายปฏิบัติการทางเรือ

ฝายบริหารลูกเรือ

ฝายการจัดการดาน
ความเสี่ยงภัย

ฝายการจัดการ
ทางเทคนิค

ศูนยฝกอบรม
การเดินเรือทะเล

ฝายการเงิน

ฝายบัญชี

ฝายกำหนด
เที่ยวการเดินเรือ

ฝายดูแลและ
ติดตามการเชา

ฝายกฎหมาย

ฝายบุคคล

ฝายจัดซื้อ

ฝายโครงการ

ฝายการเงิน/บัญชี ฝายกฎหมาย 
และฝายบุคคล

ฝายการพาณิชย
ฝายบริหารความปลอดภัย

ระหวางประเทศ
ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

เลขานุการบริษัทฯ
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นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

กรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะน�าเสนอรายงานประจ�าปีที่ 24 และรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้ตรวจสอบ

แล้ว ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบดังนี้

 สแีดงเลอืด: Ren Yuan Lin ซอีโีอของ Yangzijiang Shipbuilding ประเทศจนีได้ให้สมัภาษณ์ไว้ว่า ปี 2554 เปรยีบเสมอืน

สีด�า ปี 2555 เปรียบเสมือนสีเทา แต่ปี 2556 จะเปรียบเสมือนสีแดงเลือดส�าหรับอู่ต่อเรือ ปี 2555 เริ่มต้นด้วยบริษัทเก่าแก่อายุ 

78 ปี กล่าวคือ Sanko Steamship ได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ (Chapter 11) เป็นครั้งที่สองตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ต่อมาช่วงกลางปี  

มกีารล้มละลายของบรษิทัทีก่่อตัง้มาแล้ว 283 ปี ชือ่ Stephenson Clarke ซึง่เป็นบรษิทัเดนิเรอืทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในขณะนัน้ ต่อมา Overseas 

Shipholding Group ก่อตั้งเมื่อปี 2491 ได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ (Chapter 11) ในตอนสิ้นปี บริษัทฯ เกรงว่าข่าวเหล่านี้จะไม่เป็น

ลางดสี�าหรบัปี 2556 ซึง่จะมกีารล้มละลายเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง มกีารยดึทรพัย์สนิโดยธนาคาร และการทีเ่รอืเก่ามมีลูค่าไม่ต่างจาก

เศษเหลก็ “ปี 2556 ปีแห่งสแีดงเลอืด” ดจูะเป็นค�าบรรยายทีเ่หมาะสมส�าหรบัสถานการณ์ของการขนส่งทางเรอืเกอืบทัว่โลก ทัง้นี้ 

การปลดระวางเรอือายมุากกว่า 15 ปีในปรมิาณมาก ดเูหมอืนจะเป็นหนทางเดยีวทีจ่ะแก้ปัญหาให้วฏัจกัรกลบัคนืสูภ่าวะสมดลุได้

 ธนำคำรได้เคยปล่อยเงินกู้ให้แก่บริษัทเดินเรืออย่างง่ายดายในช่วงที่ยุคเฟื่องฟูก่อนและในปี 2551 ท�าให้เจ้าของ

เรอืทีไ่ด้รบัเงนิกูส้ัง่ต่อ/ซือ้เรอืในปรมิาณทีม่ากเกนิ ทัง้ๆทีม่เีงนิทนุของตนเพยีงเลก็น้อย และไม่มสีญัญาเช่าล่วงหน้ารองรบั ธนาคาร 

เหล่านีก้�าลงัดิน้รนให้หลดุพ้นจากภาวะ “เงนิกูอ้นมุตัง่ิายกลายเป็นหนีเ้สยี” เนือ่งจากมลูค่าตวัเรอืลดลง ธนาคารจงึได้แก้ปัญหาเหล่านี้ 

ด้วยกลยุทธ์ “แก้ไข-เมินเฉย-ขยายระยะเวลา” ให้กับเงินกู้อนุมัติง่ายกลายเป็นหนี้เสียเหล่านั้นมากกว่าที่จะเผชิญความเป็นจริง 

มีคดีอยู่เพียงสองสามคดีที่อยู ่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งในหรือนอกศาลล้มละลาย ส่วนคดีอื่นๆอยู่ระหว่างเจรจา 

อย่างไรก็ตาม จากการที่ธนาคารเปลี่ยนหนี้ให้เป็นทุน ส่งผลให้ธนาคารจะกลายเป็นเจ้าของบริษัทเดินเรือดังกล่าว ท�าให้อุปทาน

ของเรือโดยรวมไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด ส่งผลให้สถานการณ์ตกต�่ายืดเยื้อออกไป การจัดหาเงินทุนส�าหรับเรือจึงไม่มีทีท่าว่าจะง่าย

ขึ้น คดีของ Omega Navigation Enterprise (ONE) ซึ่งได้น�ารายละเอียดมาจากรายงานข่าวและบทวิเคราะห์ต่างๆที่ได้เผยแพร่

สู่สาธารณะ อันเป็นบทเรียนที่ดีส�าหรับเรื่องนี้ ONE ก่อตั้งเมื่อปี 2548 และกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดย

การออก IPO ในตลาดหุ้น NASDAQ เมื่อเดือนเมษายน 2549 ระดมเงินทุนได้ 147.83 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อมาได้เข้าสู่แผนฟื้นฟู

กจิการ (Chapter 11) เมือ่เดอืนมถินุายน 2554 ด้วยมลูค่าสนิทรพัย์ 390 ล้านเหรยีญสหรฐั และหลงัจาก 18 เดอืนแห่งความยากเยน็ 

กไ็ด้เข้าสูก่ระบวนการล้มละลาย (Chapter 7) เพือ่ช�าระบญัชใีนท้ายทีส่ดุ ONE ได้กูเ้งนิจ�านวน 243 ล้านเหรยีญสหรฐัจากธนาคาร 

HSH ซึ่งเป็นธนาคารที่ปล่อยกู้ให้แก่บริษัทเดินเรือ ด้วยการจ�านองเรือของบริษัทเป็นหลักประกัน และ เป็นหลักประกันภายใต้

การจดจ�านองเป็นล�าดับที่สองในเรือล�าเดียวกับที่จ�านอง มูลค่าประมาณ 43 ล้านเหรียญสหรัฐไว้กับธนาคาร BTMU และ NIBC 

รวมทั้งยังมีเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันบางรายอีกด้วย ภายใต้กระบวนการล้มละลาย (Chapter 7) ธนาคาร HSH จะได้รับเรือหลายล�า

ซึง่จ�านองไว้กบัทางธนาคารในมลูค่าปัจจบุนัประมาณ 180 ล้านเหรยีญสหรฐั ซึง่ในจ�านวนนีธ้นาคาร HSH จะต้องจ่ายเงนิจ�านวน 

รำยงำนจำกคณะกรรมกำร
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นายคูชรู คาลี วาเดีย

กรรมการบริหาร

10 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ค้างช�าระของ ONE ในระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟู

กิจการ (Chapter 11) โดยธนาคาร BTMU และธนาคาร NIBC จะไม่ได้รับอะไรเลย ทั้งนี้ ทั้งสามธนาคารจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่

ปี 2554 และพวกเจ้าหนี้ไม่มีประกันจะได้รับเงินเพียง 500,000 เหรียญสหรัฐ การขาดทุนในลักษณะนี้กลายเป็นแบบอย่างให้เห็น 

ธนาคารที่ปล่อยกู้ให้แก่บริษัทเดินเรือจะต้องปล่อยกู้อย่างไม่เต็มใจให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งนี้ การขาดแหล่งเงินทุน 

ในปัจจุบัน/อนาคตและการไม่มีแหล่งเงินทุนใหม่ๆจะช่วยให้ตลาดกลับสู่ภาวะสมดุล และการฟื้นตัวของภาพรวมของเศรษฐกิจ

การค้าขายทั่วโลกอย่างเร็วที่สุดคงจะไม่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 

 สถานการณ์ของอู่ต่อเรือนั้นดูย�่าแย่ โดยเฉพาะอู่ต่อเรือที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อไม่นานมานี้ อู่ต่อเรือที่สามารถบริหารให้รอดพ้น

วกิฤต ได้ลดปรมิาณการต่อเรอืลงโดยการเสรมิสร้างความแขง็แกร่งในส่วนอืน่ กล่าวคอื บางแห่งได้กลบัไปให้บรกิารผลติชิน้ส่วน 

และซ่อมแซมตัวเรือแทน บางแห่งได้เปลี่ยนเป็นอู่รีไซเคิลเรือแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขณะนี้ อู่ต่อเรือทั่วโลกก�าลังเสนอจุดขาย

เรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยบรรยายถึงความเร็วและตัวเลขการใช้เชื้อเพลิงซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน 

บรษิทัฯ ได้ประเมนิเทคโนโลยใีหม่ๆนีอ้ย่างจรงิจงั อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงตระหนกัว่าค�าโฆษณาของอูต่่อเรอืบ่อยครัง้ดจูะเกนิ 

ความเป็นจริงเพื่อให้ดูน่าจูงใจ แต่เมื่อมีการตรวจวัดทางเทคนิคจริงๆ เช่น ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง การออกแบบและอัตรา 

การกนิน�า้ลกึสงูสดุ รวมทัง้ค่าทางสภาพทะเลทีย่อมรบัได้ กป็รากฏว่าค�าโฆษณาเหล่านัน้ไม่เป็นความจรงิ จากรายงานของ Clarksons 

Research เมื่อสิ้นปี 2551 มีอู่ต่อเรือที่เปิดให้บริการจ�านวน 955 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจ�านวน 354 แห่งเมื่อต้นปี 2543โดยเมื่อสิ้นปี 

2555 จ�านวนอู่ต่อเรือที่เปิดให้บริการได้ลดลงเหลือ 538 แห่ง หรือลดลงร้อยะ 40 และเมื่อถึงจุดต�่าสุดของวัฏจักรในปี 2556 

จะได้เหน็จ�านวนอูต่่อเรอืทีเ่ปิดให้บรกิารลดลงเท่ากบัระดบัก่อนยคุเฟ่ืองฟอูยูท่ีป่ระมาณ 350 แห่ง ซึง่ถอืว่าเป็นข่าวดสี�าหรบัภาวะ

ตลาดค่าระวางเรือในระยะยาว

 ทั้งนี้ มีอู่ต่อเรือในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นจ�านวนมากซึ่งก�าลังประสบปัญหาทางการเงิน

 กำรปลดระวำงเรอืสนิค้าแห้งเทกองในปี 2555 มตีวัเลขทีม่ากทีส่ดุเป็นประวตักิารณ์อยูท่ี ่35.97 ล้านเดทเวทตนั ในทาง

กลับกัน อัตรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบเรือต่อใหม่ซึ่งคือผลต่างระหว่างขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ที่สั่งต่อที่ 

อู่ต่อเรือ ณ ต้นปีกับขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ที่มีการส่งมอบกันจริงๆ ณ สิ้นปี ของปีเดียวกัน ส�าหรับปี 2555 อัตรา 

ความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่อยู่ที่ร้อยละ 29 ซึ่งต�า่กว่าค่าเฉลี่ยของตัวเลขของช่วงสี่ปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ดังนั้น ส�าหรับ 

ปี 2555 ตัวเลขอุปทานเพิ่มขึ้นสุทธิ จ�านวน 70.47 ล้านเดทเวทตัน มาอยู่ที่ 692.74 ล้านเดทเวทตัน ณ สิ้นปี ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 

สทุธร้ิอยละ 11.3 ของกองเรอืสนิค้าแห้งเทกองโลก จากอตัราความล่าช้าในการส่งมอบเรอืต่อใหม่และการปลดระวางเรอืดงักล่าว

แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ส่งผลให้การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นสุทธิของขนาดระวางบรรทุกรวมของกองเรือโลก 

ในอนาคตเป็นไปได้ยาก บริษัทฯ คิดว่าอัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่และการปลดระวางเรือจะยังคงไม่สามารถ 

คาดการณ์ได้และจะผนัผวนสวนทางกบัอตัราค่าระวางเรอืทีแ่ขง็แกร่งขึน้ หากตัง้สมมตฐิานว่าอตัราการส่งมอบเรอืล่าช้าอยูท่ีร้่อยละ 30 
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และมกีารปลดระวางเรอื 35 ล้านเดทเวทตนั ต่อปี จะส่งผลให้มกีารเพิม่ขึน้ของเรอืสนิค้าแห้งเทกองทัว่โลกเลก็น้อยเพยีงร้อยละ 5 

หรือคิดเป็น 35 ล้านเดทเวทตัน มาอยู่ที่ 728 ล้านเดทเวทตัน ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกได้ยากในปี 2557

 ในด้านอปุสงค์ของเรอื อปุสรรคทีเ่คยเผชญิได้เริม่ค่อยๆจางหายไป ประเทศจนีซึง่เป็นตลาดใหญ่ของการขนส่งสนิค้าแห้ง

เทกองต้องเผชิญกับปัญหาตัวเลขจีดีพีลดลงเหลือเพียงร้อยละ 7.8 ในปี 2555 อย่างไรก็ตาม คาดว่าเศรษฐกิจของจีนในปี 2556 

จะขยายตวัราวๆรอ้ยละ 8-9 โดยอยูบ่นสมมตฐิานสองประการ คอื สถานการณ์ทางการเงินทีผ่่อนคลายอยา่งต่อเนือ่งและนโยบาย

ทางการเงินที่รอบคอบ จากการเปลี่ยนถ่ายอ�านาจทางการเมืองในรอบทศวรรษที่ผ่านมา จะยังคงไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างมีนัยส�าคัญในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเวลา 5 ปีซึ่งด�าเนินการมาแล้วครึ่งทาง และการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนจะเป็นไป 

ภายใต้การบรหิารของผูน้�าคนใหม่ จนีได้พยายามกระตุน้เศรษฐกจิภายในประเทศและควบคมุการพึง่พาตลาดการส่งออกไปสหภาพ

ยโุรปและสหรฐัอเมรกิา จากรายงานหลายฉบบั มกีารคาดการณ์ว่าการผลติเหลก็ดบิจะสงูถงึ 750 ล้านตนัหรอืมากกว่า และคาดว่า

ปริมาณการน�าเข้าแร่เหล็กจะอยู่ที่ 780-790 ล้านตัน ในปี 2556

 การชะลอตวัของเศรษฐกจิเริม่ทีจ่ะทรงตวัในสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก โดยธนาคารกลางสหรฐัฯ ได้

ด�าเนนิการกระตุน้เศรษฐกจิรอบทีส่ี ่(QE4) ส่วนสหภาพยโุรป รวมถงึสหราชอาณาจกัร ยงัคงเผชญิปัญหาวกิฤตทางเศรษฐกจิอย่าง

ต่อเนือ่ง ปัญหาหนีส้นิของภาครฐัและภาคครวัเรอืนในสหราชอาณาจกัรและสหภาพยโุรป บ่งบอกว่าการใช้จ่ายของประชาชนและ

ผู้บริโภคจะยังคงอยู่ระดับต�่าไปอีกระยะหนึ่ง อันจะส่งผลให้อุปสงค์ที่มาจากสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรหยุดนิ่ง

 ผลพลอยได้ที่จะตามมาจากอุปสงค์ที่ลดลงดังกล่าวนี้ อาจท�าให้เกิดการปลดระวางเรือเก่าเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมากอย่าง

รวดเรว็ ก่อนสิน้ปี 2558 ร้อยละ 18 ของกองเรอืบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองทีใ่ช้งานอยูใ่นปัจจบุนัซึง่มขีนาด 692.74 ล้านเดทเวทตนั 

จะมอีายมุากกว่า 20 ปี หรอืเทยีบเท่าขนาด 126.71 ล้านเดทเวทตนัอาจจะถกูปลดระวาง ในช่วงปี 2529 ซึง่เป็นช่วงทีด่ชันค่ีาระวาง

เรือ (BDI) ต�า่ทีส่ดุคอื 715 จุด เรอืบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองบางล�าทีม่อีายุเพียง 10 - 14 ปีได้ถูกปลดระวาง โดยเรือทีถู่กปลดระวาง 

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี และถ้าน�าเกณฑ์อายุในปี 2529 ที่กล่าวมาแล้วนั้น มาใช้กับการปลดระวางของกองเรือโลก 

ในปี 2556 แล้ว จะเห็นได้ว่ามีเรืออย่างน้อยร้อยละ 29 ของกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทั้งหมดของโลก มีอายุมากกว่า 15 ปี 

หรอืเทยีบเท่าขนาด 200.15 ล้านเดทเวทตนั ทีอ่าจถกูปลดระวางก่อนสิน้ปี 2559 ดงัจะเหน็ได้จากตวัอย่างในส่วนอืน่ๆ ของรายงาน

ฉบับนี้ ซึ่งเรือที่มีอายุเพียง 15 ปี ได้ถูกปลดระวาง ดังนั้น จึงควรพิจารณาเรือที่อาจถูกปลดระวางที่มีอายุเท่านี้

 เพือ่เป็นการอธบิายให้เหน็ภาพทีช่ดัเจนของบรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ากดั (มหาชน) บรษิทัฯ จงึขอน�าเสนอผลการด�าเนนิงาน 

ประจ�าปีที่ส�าคัญ จากงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านๆ มา ดังต่อไปนี้

ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

ค่าเฉลี่ยดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) 1,137 2,617 4,510 3,371 3,180 7,065 6,390 2,617 2,758 1,549 920

ก�าไรสุทธิ

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)
(0.5) 24.8 110.10 154.2 92.6 125.1 148.1 88.1 35.5 23.6 4.5

จ�านวนเรือโดยเฉลี่ย 29.22 28.39 44.63 52.89 54.00 44.97 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44

ก�าไรสุทธิต่อเรือหนึ่งล�า 

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)
(0.02) 0.87 2.47 2.92 1.72 2.78 3.36 2.69 1.66 1.08 0.15

  ผลประกอบการของบรษิทัฯ ในปี 2555 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ของดชันค่ีาระวางเรอืของทัง้ปีที ่920 จดุ ซึง่ถอืเป็นดชันี 

ทีต่�า่ทีส่ดุเป็นอนัดบัทีส่ามในประวตักิารณ์ ในขณะทีบ่รษิทัเดนิเรอือืน่ต้องเข้าสูแ่ผนฟ้ืนฟกูจิการ (Chapter 11) หรอืปรบัโครงสร้างหนี้ 

ถือได้ว่าบริษัทฯ บริหารงานได้เป็นที่น่าพอใจแม้ว่าจะมีผลก�าไรไม่มาก ทั้งนี้ ปี 2553 และปี 2554 จะถูกจดจ�าไว้ว่าเป็นปีแห่ง  

“การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง” เมื่อบริษัทฯ ได้ปรับลดตัวเลขในงบดุลโดยลดขนาดกองเรือของบริษัทฯ และเตรียมความพร้อม

ส�าหรับการปรับลดอายุกองเรือด้วยเรือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีเครนยกสินค้า
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รำงวัลและเกียรติยศ: 
 พธิปีระกาศรางวลั Seatrade Asia Awards ซึง่ได้จดัขึน้เมือ่วนัที ่23 เมษายน ณ โรงแรมแชงกรลีา ประเทศสงิคโปร์  

ซึ่งนายคาลิค ฮาชิม กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับรางวัล “บุคคลผู้ประสบควำมส�ำเร็จในชีวิตส�ำหรับปี 2555”  

(The Lifetime Achievement Award for 2012) “เพือ่เป็นแสดงถงึผลงานทีโ่ดดเด่นของท่านทีม่ต่ีออตุสาหกรรมในหลายปี 

ทีผ่่านมา ทัว่ภมูภิาคเอเชยีและทัว่โลก” นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัเป็นหนึง่ในสามผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่เข้าชงิรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่ง

สนิค้าแห้งเทกองแห่งปี” (The Dry Bulk Operator of the Year) อกีด้วย Seatrade เป็นองค์กรทีม่บีทบาทในการให้รางวลัเพือ่พฒันา 

ภาคอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีมาเป็นเวลาหลายปี โดยให้การรับรองความเป็นเลิศในหลากหลายสาขา ต้นก�าเนิดของรางวัล 

Seatrade Asia นั้นเกิดขึ้นที่เมืองลอนดอนในปี 2531 โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)  

รวมทัง้เลขาธกิารองค์การทางทะเลระหว่างประเทศยงัเป็นประธานคณะกรรมการตดัสนิจนถงึทกุวนันี ้โครงการประกาศรางวลันี้

ส�าหรบัภมูภิาคเอเชยีได้ถอืก�าเนดิขึน้เมือ่ปี 2551 เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมพาณชิยนาวทีัว่ภมูภิาคเอเชยีและเน้นย�า้ถงึความเป็นเลศิ 

ทางด้านนวตักรรมด้านความปลอดภยัและคณุภาพ ด้านความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม ด้านความส�าเรจ็และการลงทนุ 

รวมทั้งด้านการฝึกอบรมและการให้การศึกษา

 พีเอสแอลได้รับรำงวัล “กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจเรือที่ดีที่สุดประจ�ำปี 2555” จำกงำน 
Lloyd's List Asia Awards บรษิทัฯ ได้รบัรางวลันีจ้ากความสามารถของบรษิทัฯ ในการยนืหยดั ความมัน่คง การพฒันากองเรอื 

และการผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าภายใต้สภาพตลาดเดินเรือที่ยากล�าบากตั้งแต่ปี 2523 นี่เป็นครั้งแรกของบริษัทฯ กับ 

การได้รบัรางวลั Lloyd's List Asia Awards กรรมการตดัสนิได้กล่าวถงึความสามารถของบรษิทัฯ ในการลดค่าใช้จ่ายในการเดนิเรอื

และความเข้มงวดในการบรหิารความเสีย่ง แม้ว่าในขณะนีผู้ป้ระกอบการเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองต้องเผชญิความท้าทายมากมาย 

ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการตัดสิน บริษัทฯ ได้หลีกเลี่ยง “บาป 7 ประการ (the seven deadly sins)” ด้วยการไม่ซื้อเรือ 

ในช่วงฟองสบู่ ซึ่งส่งผลให้ตอนนี้บริษัทฯ สามารถซื้อเรือมือสองสภาพดีมากในราคาต�่าในช่วงสภาวะตลาดตกต�่าเช่นนี้ 

 นติยสำร Marine Money ประจ�ำเดอืนมถินุำยน/กรกฎำคม 2555 ได้จดัให้บรษิทัฯอยูใ่นอนัดบัที ่23 ของบรษิทั

ขนส่งทางเรอืทีด่ทีีส่ดุในโลกส�าหรบัปี 2554 เกณฑ์การตดัสนิส�าหรบันติยสาร Marine Moneyในการจดัอนัดบันัน้ประกอบไปด้วย 

6 หลักเกณฑ์ กล่าวคือ ผลตอบแทนรวมต่อผู้ถือหุ้น (Total return to shareholders), อัตราการก่อรายได้ของสินทรัพย์รวม (Asset 

turnover), อัตราก�าไรขั้นต้น (Profit margin), ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity), ผลตอบแทนของสินทรัพย์

รวม (Return on Assets) และราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to book value) และบริษัทฯยังได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 5 

ในเรื่องบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยระบุว่า บริษัทฯยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งต่อไป ทั้งนี้ หากจะรวม

การจัดอันดับผลการด�าเนินงานกับการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินเข้าด้วยกัน บริษัทฯ จะถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 9 ของ

บริษัทขนส่งทางเรือที่ดีที่สุดในโลก สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารที่ดีในการด�าเนินแผนการลดอายุกองเรือให้

ส�าเร็จลุล่วงโดยปราศจากความเสี่ยงที่เกินควรหรือสถานะทางการเงินที่ตึงเครียด

จุดเด่นทำงกำรเงิน (จำกงบกำรเงินสกุลเงินบำท) และผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี
 ผลการด�าเนนิงานระหว่างปี รายได้รวมของบรษิทัฯ เป็นเงนิ 3,828.02 ล้านบาท (ปี 2554: 3,433.51 ล้านบาท) และก�าไรสทุธิ 

เป็นเงนิ 141.03 ล้านบาท (ปี 2554: 718.52 ล้านบาท) ส่วนของผูถ้อืหุน้อยูท่ี ่14,484.23 ล้านบาท (ปี 2554: 15,356.50 ล้านบาท) และ

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในระหว่างปีเป็น 24,029.69 ล้านบาท (ปี 2554: 22,893.25 ล้านบาท) ซึ่งมาจากการรับมอบเรือ 

จ�านวน 11 ล�า ในปี 2555 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นสินทรัพย์รวมควรจะมากกว่านี้หากรวมเงินส�ารองถ้าไม่ได้ใช้ส�าหรับการจ่ายเงินกู้ 

คนืล่วงหน้า การจ่ายเงนิปันผล และการจ่ายค่าซือ้เรอืทีไ่ด้มาระหว่างปี สนิทรพัย์รวมในสกลุเงนิบาท (เป็นสกลุเงนิตามงบการเงนิ) นัน้ 

ซึง่ได้ถกูปรบัปรงุใหม่จากสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัซึง่เป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงาน (Functional Currency) ได้ลดลงเนือ่งจาก

ค่าเงินบาทที่แข็งเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2555 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 
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 ในระหว่างปี บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 150.83 ล้านบาท ก่อนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 5.65 ล้านบาท 

(ปี 2554: ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ�านวน 5.45 ล้านบาท) และภาษเีงนิได้จ�านวน 4.15 ล้านบาท (ปี 2554: จ�านวน 3.64 ล้านบาท) 

ในด้านของรายได้ ปีนี้เรือของบริษัทฯ มีรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�าคิดเป็น 8,221 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับ 11,265  

เหรยีญสหรฐัต่อวนัต่อล�า ของปี 2554 รายได้จากการเดนิเรอืสทุธ ิ(รายได้จากการเดนิเรอืสทุธจิากรายจ่ายท่าเรอืและน�า้มนัเชือ้เพลงิ) 

สูงกว่าปีที่แล้ว สาเหตุหลักเนื่องมาจากจ�านวนเรือเฉลี่ยที่ด�าเนินงานมีมากขึ้นในปี 2555 ที่จ�านวน 30 ล�า เมื่อเทียบกับจ�านวน 

22 ล�า ในปี 2554 อย่างไรก็ตาม รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�าของปี 2555 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 44 สาเหตุหลักเนื่องมาจากจ�านวนเรือเฉลี่ยที่ด�าเนินงานมีมากขึ้นในปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่าย 

ในการเดนิเรอืต่อวนัต่อล�าในระหว่างปีลดลงเมือ่เทยีบกบัปี 2554 ระยะเวลาหยดุการเดนิเรอืเพือ่การซ่อมบ�ารงุของปีนีเ้ฉลีย่ประมาณ 

10.3 วนั ต่อล�าเรอื ซึง่ถอืว่าดมีากเมือ่ค�านงึถงึอายเุฉลีย่ของกองเรอืทีม่อีายปุระมาณ 11 ปี ในปี 2555 จากผลก�าไรทีด่แีละกระแสเงนิสด

ทีแ่ขง็แกร่ง ท�าให้บรษิทัฯ มสีภาพคล่องสงูในระหว่างปี 2555 และได้จ่ายเงนิปันผลจ�านวน 467.70 ล้านบาทไปในระหว่างปี 2555

 บรษิทัฯ ได้ลองค�านวณผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ส�าหรบั 19 ปี นบัตัง้แต่บรษิทัฯ เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ จนถงึ

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2555 ซึ่งราคาหุ้นบริษัทฯ มีราคาปิดอยู่ที่ 13.20 บาทต่อหุ้น (บริษัทฯ เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2536) หากนกัลงทนุได้ถอืหุน้ไว้ตัง้แต่ออก IPO ครัง้แรกจนครบ 19 ปี นกัลงทนุจะได้ผลตอบแทนถงึ 11.95 เท่า 

ของเงินลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ การค�านวณนี้ยังไม่ได้ค�านึงถึงผลตอบแทนจากการน�าเงินปันผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ในรูปหุ้นหรือ

ดอกเบี้ยรับ

กำรปรับลดอำยุกองเรือ
 ความผันผวนของมูลค่าตัวเรือ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของบริษัทฯ ได้ถูกชี้ให้เห็นจากการขายเรือต่อใหม่ 

ขนาดเคปไซส์ (Capesize) ชื่อ Alberta Della Gatta (ขนาดระวาง 175,125 เดทเวทตัน ซึ่งพร้อมส่งมอบในปี 2555 จากอู่ต่อเรือ 

New Times ในประเทศจีน) ซึ่งถูกขายโดยธนาคารผู้รับจ�านอง (เดิม เรือชื่อ Deiulemar) ในราคา 38 ล้านเหรีญสหรัฐ ซึ่งเป็นราคา

ที่ต�่ากว่าราคาเรือเมือ่เดอืนธนัวาคม 2550 อย่างมาก ตอนทีเ่รือขนาดเคปไซส์ถูกขายต่อที่ราคา 165 ล้านเหรียญสหรัฐ จะเห็นได้ว่า 

เรือขนาดเคปไซส์อายุ 10 ปี มีมูลค่า 110 ล้านเหรียญสหรัฐ เรือขนาดเคปไซส์อายุ 20 ปี มีมูลค่า 64 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เมื่อ 

กลางเดือนกรกฎาคม 2555 เรือขนาดเคปไซส์อายุเพียง 15 ปี ได้ถูกส่งไปปลดระวาง ด้วยราคาเพียง 8.8 ล้านเหรียญสหรัฐ นี่เป็น

ตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากจ�าเป็น การปรับลดอายุกองเรือในเวลาและด้วยราคาที่เหมาะสมนั้นมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

 แผนปรับลดอำยุกองเรือด้วยการทดแทนเรือเก่าด้วยการเรือที่ใหม่กว่า ทันสมัยกว่า ใหญ่กว่าและประหยัดกว่า 

ได้เริ่มขึ้นด้วยการขายเรืออายุเก่าจ�านวน 35 ล�า ตั้งแต่ปี 2550 แผนการนี้มีความก้าวหน้าไปมากจากการซื้อเรือมือสองขนาด 

30,000 – 34,000 เดทเวทตนั จ�านวน 7 ล�า (อายเุฉลีย่ 5 ปี) เรอืใหม่ขายต่อขนาด 34,000 เดทเวทตนั จ�านวน 2 ล�า และเรอืใหม่ขายต่อ 

ขนาด 57,000 เดทเวทตนั จ�านวน 6 ล�า ในระหว่างปี 2553 – 2555 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้รบัมอบเรอืสัง่ต่อใหม่ขนาด 34,000 เดทเวทตนั 

จ�านวน 2 ล�า จากอู่ต่อเรือ ABG ในช่วงดังกล่าวด้วย 

 ณ ต้นปี 2556 บริษัทฯ มีกองเรือทั้งหมด 36 ล�า (ขนาดซุปราแมกซ์ 6 ล�าและขนาดแฮนดี้ไซส์ 30 ล�า) ขนาดระวางบรรทุก

รวม 1,156,109 เดทเวทตัน หรือเฉลี่ย 32,114 เดทเวทตันต่อล�า โดยมีอายุเฉลี่ยของกองเรือประมาณ 11 ปี หากจะพิจารณาเฉพาะ

เรือขนาดซุปราแมกซ์ เรือดังกล่าวมีขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 56,639 เดทเวทตันต่อล�า โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 1 ปี ส�าหรับ 

เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ มีขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 27,209 เดทเวทตันต่อล�า โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 13 ปี

 ในธรุกจิทีต้่องใช้เงนิลงทนุสงู และมอีตัราผลตอบแทนต่อความเสีย่งทีส่งูมาก รวมทัง้ยงัมลีกัษณะทีเ่ป็นวฎัจกัรขึน้ลงทีก่ว้าง

และคาดเดาได้ยากนัน้ จงัหวะเวลาในการตกลงซือ้เรอืนัน้ ถอืได้ว่าเป็นจงัหวะการตดัสนิใจทีส่�าคญัทีส่ดุ เมือ่ใดทีบ่รษิทัฯ ประสบ

ความส�าเรจ็ในแผนการซือ้กองเรอืทดแทนได้ บรษิทัฯ จะมคีวามมัน่คงและความยัง่ยนืทางธรุกจิไปอกีสองถงึสามทศวรรษข้างหน้า 

ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ สามารถจัดซื้อกองเรือเพื่อมาทดแทนกองเรือเก่าได้ในระดับราคาที่ต�่าเป็นประวัติการณ์ เพื่อให้

บรรลุแผนปรับกองเรือ กล่าวคือ การมีขนาดกองเรือประมาณ 60 - 65 ล�า บริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะซื้อเรือมาเพิ่ม หากราคายังคง 
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อยูใ่นระดบัเท่ากบัหรอืต�่ากว่าทกุวนันี ้ในทางหนึง่ การทีร่ายได้นัน้หายาก และในอกีทางหนึง่ ไม่มใีครต้องการเรอืทีส่ัง่ต่อไปในช่วง 

ยุคเฟื่องฟูเมื่อสองสามปีที่ผ่านมา ในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทฯ สามารถที่จะด�าเนินการตามแผนให้ลุล่วงได้โดยการท�าข้อตกลง

ที่ดีในการซื้อเรือมือสองจากผู้ขายที่มีสถานะทางการเงินที่อ่อนแอหรือซื้อต่อเรือต่อใหม่จากการขายต่อสัญญาต่อเรือที่มีปัญหา 

สิ่งเหล่านี้จะเป็นเสมือนภาพต่อชิ้นสุดท้ายที่จะเป็นประโยชน์ที่ดีต่อบริษัทฯ ในปีต่อๆไป

 อูต่่อเรอื ABG บรษิทัฯ ได้รบัมอบเรอืต่อใหม่ขนาด 34,000 เดทเวทตนั ล�าแรกเมือ่กลางเดอืนมถินุายน 2554 และล�าทีส่อง 

เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับมอบเรือล�าที่สามในเดือนมกราคม 2556 ด้วยราคาที่ลดลงเหลือ 23 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เมื่อเทียบกับราคาเดิมที่ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทฯ ได้ขายต่อสัญญาการสั่งต่อเรือโดยการแปลงหนี้ใหม่ จ�านวน 5 ฉบับ 

(ส�าหรบัเรอืขนาด 34,000 เดทเวทตนั จ�านวน 3 ฉบบั และเรอืขนาด 54,000 เดทเวทตนั จ�านวน 2 ฉบบั) ให้กบับคุคลทีส่ามซึง่ไม่มี

ความเกี่ยวข้องกัน โดยการขายต่อสัญญา 3 ฉบับได้ถูกบันทึกบัญชีเมื่อปี 2554 และอีก 2 ฉบับได้ถูกบันทึกบัญชีในไตรมาสสาม 

ปี 2555 นอกจากนี้ บริษัทฯได้ขายต่อสัญญาสั่งต่อเรือใหม่อีก 4 ฉบับ (ส�าหรับเรือขนาด 34,000 เดทเวทตัน จ�านวน 2 ฉบับ และ 

เรือขนาด 54,000 เดทเวทตัน จ�านวน 2 ฉบับ) โดยได้รับเงินบางส่วนในไตรมาสสี่ ปี 2555 เงินส่วนที่เหลือคาดว่าจะได้รับช�าระ 

ในไตรมาสแรก ปี 2556 ดงันัน้ คงเหลอืสญัญาสัง่ต่อเรอืใหม่อกี 6 ฉบบั (ส�าหรบัเรอืขนาด 34,000 เดทเวทตนั จ�านวน 4 ฉบบั และ

เรือขนาด 54,000 เดทเวทตัน จ�านวน 2 ฉบับ) ที่อู่ต่อเรือ ABG จะต้องส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างปี 2556 หรือ ต้นปี 2557 

ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาสั่งต่อเรือดังกล่าว หากอู่ต่อเรือส่งมอบเรือล่าช้ากว่าก�าหนดส่งมอบตามสัญญา บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

หรอือาจจะขายสญัญาต่อสญัญาสัง่ต่อเรอืทีล่่าช้าเหล่านีใ้ห้กบับคุคลอืน่ หรอือาจเจรจาต่อรองเพือ่ก�าหนดราคาตามสญัญากนัใหม่

ส�าหรับเรือล�าที่ส่งมอบล่าช้า 

เหตุกำรณ์ส�ำคัญของปี 2555
 ตลำดเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองเริ่มต้นได้ไม่ดีในปี 2555 ด้วยการที่บริษัทเก่าแก่อายุ 78 ปี กล่าวคือ Sanko  

Steamship ประเทศญีปุ่น่ ได้เข้าสูแ่ผนฟ้ืนฟกูจิการ (Chapter 11) เป็นครัง้ทีส่องตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทั ต่อมาช่วงกลางปี มกีารล้มละลาย

ของบริษัทที่ก่อตั้งมาแล้ว 283 ปี ในสหราชอาณาจักร ชื่อ Stephenson Clarke ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือที่เก่าแก่ที่สุด และปิดท้ายด้วย

การที่ Overseas Shipholding Group ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2491 ในสหรัฐอเมริกาได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ (Chapter 11) ช่วงสิ้นปี ทั้งนี้ 

สภาพปัญหาของธุรกิจเดินเรือเหล่านี้ไม่ได้มีผลมาจากข้อจ�ากัดทางภูมิศาสตร์แต่อย่างใด 

 ตัวเลขภำคอุปทำนได้แสดงให้เห็นถึงทางสว่างในท้ายที่สุดของหนทางที่มืดมิด มีเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจ�านวน 

1,371 ล�า คิดเป็นขนาด 106.44 ล้านเดทเวทตันถูกส่งมอบในช่วงปี 2555 และในช่วงเวลาเดียวกัน เจ้าของเรือถูกบังคับให้ต้อง

รีไซเคิลเรือของตนมากเท่าที่จะเป็นไปได้ จากปีที่แล้วที่มีการปลดระวางเรือ 33.3 ล้านเดทเวทตัน ปีนี้มีการปลดระวางเรือ 

ทุบสถิติใหม่ โดยประกอบไปด้วยเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) จ�านวน 77 ล�า, เรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) จ�านวน 124 ล�า, 

เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จ�านวน 90 ล�า, เรือขนาดแฮนดี้แมกซ์ (Handymax) จ�านวน 118 ล�า และเรือขนาดแฮนดี้ไซส์ 

(Handysize) จ�านวน 334 ล�า ซึง่เท่ากบัขนาดระวางรวม 35.97 ล้านเดทเวทตนั ท�าให้เมือ่ต้นปี 2556 กองเรอืขนส่งสนิค้าเทกองโลก 

มีขนาด 692.74 ล้านเดทเวทตัน และมีเรือขนาดระวางรวม 100 ล้านเดทเวทตัน และ 31 ล้านเดทเวทตัน มีก�าหนดส่งมอบ 

ในปี 2556 และ 2557 ตามล�าดับ หากตั้งสมมติฐานว่ามีการปลดระวางเรือที่ 35 ล้านเดทเวทตันต่อปี รวมกับอัตราการส่งมอบเรือ

ล่าช้าร้อยละ 30 ของการส่งมอบเรือทั้งปี สิ้นปี 2556 ขนาดกองเรือโลกจะอยู่ที่ 728 ล้านเดทเวทตัน หรือขยายตัวร้อยละ 5 และ

ภายใต้สมมติฐานเดียวกันนี้ สิ้นปี 2557 ขนาดกองเรือโลกจะอยู่ที่ 736 ล้านเดทเวทตัน หรือขยายตัวร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ตัวเลข ณ สิ้นปี 2556 ในที่สุดปัญหาการส่งมอบเรือต่อใหม่ก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้าย

 เรือชื่อ Shagang Sunrise ขนาด 172,900 เดทเวทตัน สร้างเมื่อปี 2540 ได้ถูกขายเป็นเศษเหล็กเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 

โดยเป็นเรือขนาดเคปไซส์ที่อายุน้อยที่สุดเพียง 15 ปี ที่ถูกตัดขายเป็นเศษเหล็กในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา เรื่องนี้ท�าให้ย้อนนึกถึงไป

เมื่อกลางทศวรรษที่ 80 เมื่อครั้งที่ตลาดตกต�่ามากจึงมีการปลดระวางเรืออายุเพียง 15 ปี และเพียง 5 เดือนหลังจากที่เรือน้องของ

เรอืล�าดงักล่าวได้เผชญิสถานการณ์แบบเดยีวกนั กล่าวคอื เรอืชือ่ Soraya ซึง่ CMA CGM เป็นเจ้าของ สร้างเมือ่ปี 2543 ได้กลายมา 

เป็นเรือที่อายุน้อยที่สุดเพียง 12 ปีที่ถูกปลดระวางในช่วงที่ตลาดขาลง ทั้งนี้ การปลดระวางเรือนั้นส่งผลให้อุปทานลดลง
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 ผลพวงของวกิฤตกิำรเงนิโลกยงัคงสร้างปัญหาอยู ่โดยหลายประเทศต้องเผชญิกบัภาวะเศรษฐกจิหยดุนิง่ สหภาพยโุรป

ได้แก้ปัญหาทีเ่ผชญิอยูด้่วยการใช้นโยบายทางการคลงัทีเ่ข้มงวดควบคูก่บัการตดัลดงบประมาณรายจ่าย ส่งผลให้อปุสงค์จากประเทศ

เหล่านีล้ดลง สหรฐัอเมรกิาได้แก้ปัญหาในอกีรปูแบบหนึง่ ด้วยผลตอบรบัเชงิบวกพอสมควรกบัแรงฉดุทางเศรษฐกจิ สหรฐัอเมรกิา

ใช้วิธีการ “เปิดก๊อกน�้า” (opened the taps) เป็นรอบที่ 3 (QE3) และรอบที่ 4 (QE4) ด้วยความหวังว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย

เม็ดเงินนี้จะช่วยฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขึ้นได้ ในขณะที่ประเทศจีนได้ลดภาวะฟองสบู่ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

(เพื่อไม่ให้เกิดภาวะฟองสบู่แตก) และขณะนี้ จีนต้องกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อชดเชยการขาดแคลนการขยายตัวของ

การส่งออกที่เคยเฟื่องฟู่ในสมัยก่อน

 ประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่ขาดความแน่นอนอยู่เสมอ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นประเทศที่ส่งเสริมตลาดสินค้า

แห้งเทกอง จากการที่มีการน�าเข้าถ่านหินมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อใช้ป้อนโรงงานผลิตไฟฟ้า การที่ไฟดับเนื่องจากมีพลังงานไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการในฤดรู้อน ส่งผลให้ประชาชนกว่า 700 ล้านคนต้องอยูใ่นสภาพอากาศทีร้่อนโดยไม่มไีฟฟ้าใช้เป็นเวลาถงึ 7 ชัว่โมง 

จากการที่เตาเผาในโรงผลิตไฟฟ้าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอ จากรายงานของ International Energy Agency ณ กรุงปารีส 

ได้คาดว่าอนิเดยีจะสามารถแซงจนีขึน้เป็นประเทศผูซ้ือ้ถ่านหนิผ่านการขนส่งทางทะเลมากทีส่ดุในโลกและจะเพิม่ปรมิาณการน�าเข้า 

ถ่านหินจากปี 2555 ที่ปริมาณ 107 ล้านตัน เป็น 250 - 300 ล้านตัน ก่อนสิ้นปี 2559 สหรัฐอเมริกาได้ส่งออกถ่านหินสู่ทวีปเอเชีย

และทวีปยุโรปมากเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากสหรัฐฯต้องการใช้แหล่งพลังงานจากก๊าซจากหินดินดาน (Shale Gas) ซึ่งมีราคา 

ถูกกว่า สะอาดกว่า และมีปริมาณมหาศาลซึ่งสามารถผลิตได้เองในประเทศ แนวโน้มเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้มีการขนส่งโดย

เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงดูเหมือนว่าถ่านหินยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กับตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

ในปีต่อๆ ไป

 ประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ได้พยายามดิ้นรนกับตัวเลขจีดีพีที่ลดลงในแต่ละ

ไตรมาส จากร้อยละ 8.1 เป็นร้อยละ 7.6 เป็นร้อยละ 7.4 ก่อนจะส่งท้ายปีที่ร้อยละ 7.9 ด้วยค่าเฉลี่ยตัวเลขจีดีพีทั้งปีที่ร้อยละ 7.8  

อย่างไรก็ตาม คาดว่าเศรษฐกิจของจีนในปี 2556 จะขยายตัวถึงร้อยละ 8 - 9 โดยอยู่บนสมมติฐานสองประการ คือ สถานการณ์

ทางการเงนิทีผ่่อนคลายอย่างต่อเนือ่งและนโยบายทางการเงนิทีร่อบคอบ จากการเปลีย่นถ่ายอ�านาจทางการเมอืงในรอบทศวรรษ 

ทีผ่่านมา จะยงัคงไม่ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคญัในแผนกระตุน้เศรษฐกจิระยะเวลา 5 ปีซึง่ด�าเนนิการมาแล้วครึง่ทาง 

และการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนจะเป็นไปภายใต้การบริหารของผู้น�าคนใหม่

 การน�าเข้าแร่เหล็กโดยประเทศจีน ตามข้อมูลเบื้องต้นของกรมศุลกากร มีปริมาณมากอยู่ที่ 745.5 ล้านตันในปี 2555 หรือ

ขยายตัวร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับ 686 ล้านตันเมื่อปี 2554 โดยเดือนธันวาคม 2555 มีการน�าเข้าแร่เหล็กมากถึง 70.9 ล้านตัน ซึ่ง 

ถอืเป็นเดอืนทีม่กีารน�าเข้าแร่เหลก็มากทีส่ดุในประวตักิารณ์ จากรายงานหลายฉบบั คาดว่าจนีจะน�าเข้าแร่เหลก็ในปี 2556 ประมาณ 

780 - 790 ล้านตัน ตัวเลขการน�าเข้านี้จะขึ้นอยู่กับราคาแร่ที่ซื้อจากต่างประเทศเทียบกับต้นทุนการผลิตภายในประเทศและ 

ค่าขนส่ง ตัวเลขเบื้องต้นของการผลิตเหล็กในจีนส�าหรับปี 2555 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อยู่ที่ประมาณ 716.5 ล้านตัน 

หรือขยายตัวร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับปริมาณ 684 ล้านตันในปี 2554 ซึ่งเป็นปริมาณที่มากอยู่แล้ว จากรายงานหลายฉบับ คาดว่า 

การผลิตเหล็กของจีนจะขยายตัวถึงร้อยละ 4 - 6 โดยจะสามารถผลิตเหล็กได้ถึง 750 ล้านตัน ในปี 2556 ส่วนถ่านหินซึ่งถือว่าเป็น

แหล่งพลังงานประมาณร้อยละ 80 ของความต้องการใช้พลังงานทั้งหมดของจีน ในอดีต จีนมีถ่านหินในประเทศมากเพียงพอ 

ต่อความต้องการ แต่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว จีนได้น�าเข้าถ่านหิน 126 ล้านตันในปี 2552 ปริมาณ 164 ล้านตันในปี 2553 

ปริมาณ 182 ล้านตันในปี 2554 และเพิ่มขึ้นมากเป็นปริมาณ 288.9 ล้านตันในปี 2555 ส่งผลให้จีนกลายเป็นผู้น�าเข้าถ่านหินมาก 

เป็นอนัดบัหนึง่ของโลกสองปีซ้อนแซงหน้าประเทศญีปุ่น่จากผลการส�ารวจตัง้แต่ปี 2518 และคาดว่าจะมกีารน�าเข้าถ่านหนิมากขึน้ 

อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงขึ้นอยู่กับราคาถ่านหินที่ซื้อจากต่างประเทศเทียบกับการผลิตภายในประเทศ และต้นทุนค่าขนส่ง ส�าหรับ

ประเทศทีใ่นปัจจบุนัผลติและใช้ถ่านหนิในปรมิาณ 3,800 ล้านตนัต่อปี ซึง่คาดว่าจะมกีารขยายตวัถงึ 4,150 ล้านตนั ภายในปี 2558 

แม้ว่าตวัเลขการน�าเข้าถา่นหินจะมกีารเปลีย่นแปลงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดค่าระวางเรอืบรรทกุสนิค้า

เทกองได้ 
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 ดัชนีค่ำระวำงเรือ (BDI) ณ สิ้นปีอยู่ที่ 699 จุด หรือลดลงร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับเมื่อต้นปีท่ี 1,624 จุด โดยมีจุดต�่าสุด 

ที่ 647 จุด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ Lehman Brothers ล้มละลาย และดัชนีได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 

แตะจดุสงูสดุที ่1,162 จดุเมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2555 เนือ่งจากการสัง่แร่เหลก็เข้าสต๊อกใหม่ในประเทศจนี ราคาเหลก็ระหว่างประเทศ

ได้ปรับตัวลดลงอยู่ที่ประมาณ 87 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 เปรียบเทียบกับราคาในประเทศที่ประมาณ 

120 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งส่งผลให้จีนมีการสั่งแร่เหล็กเข้าสต๊อกมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้แน่นอนว่าท�าให้เกิดความแออัดของ

เรือขนาดเคปไซส์ โดยเมื่อเดือนกันยายน 2555 จีนมีการน�าเข้าแร่เหล็ก 65 ล้านตันซึ่งถือเป็นตัวเลขการน�าเข้าที่มากที่สุดเป็น 

อันดับที่สองเท่าที่ผ่านมา อีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมดัชนีค่าระวางเรือ ก็คือ การน�าเข้าถ่านหินในปริมาณ 290 ล้านตันของจีน

ในช่วงปีทีผ่่านมา รวมถงึระยะทางขนส่งต่อตนัทีไ่กลขึน้จากการทีผู่ส่้งออกเปลีย่นไปเป็นผูน้�าเข้ารายใหญ่ทีส่ดุจากประเทศทีไ่กล

อย่างสหรัฐอเมริกา และปัจจัยสุดท้ายคือ มีการปลดระวางเรือเก่าปริมาณ 36 ล้านเดทเวทตัน ซึ่งได้ช่วยพยุงดัชนีค่าระวางเรือไว้

 ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่าระวางเรือของปี 2555 อยู่ที่ 920 จุด ซึ่งลดลงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยดัชนีค่าระวางเรือของ 

ปี 2554 ที ่1,549 จดุ ซึง่ถอืเป็นค่าเฉลีย่ของดชันทีีต่�า่ทีส่ดุเป็นอนัดบัทีส่ามในประวตักิารณ์ โดยดชันค่ีาระวางเรอืทีต่�า่กว่าในปี 2555 นี้ 

คือ เมื่อปี 2528 อยู่ที่ 906 จุด และเมื่อปี 2529 อยู่ที่ 715 จุด ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยระยะยาวของดัชนีค่าระวางเรือ (ช่วงปี 2528 - 2546) 

ก่อนเกิดภาวะกระทิงรอบล่าสุด ดัชนีอยู่ที่ 1,358 จุด ช่วงที่เกิดภาวะกระทิงขาขึ้น (ช่วงปี 2528-2553) ดัชนีอยู่ที่ 2,133 จุด และ 

ช่วงภาวะกระทิง (ช่วงปี 2547-2553) ดัชนีอยู่ที่ 4,265 จุด

 บริษัทฯ ได้เคยคาดว่าในปี 2554 และอาจรวมถึงปี 2555 อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีนัก โดยมีบริษัทเรือหลายบริษัทที่ต้องเผชิญกับ

ความกดดันจากผลของสภาพตลาดค่าระวางเรือ บริษัทฯ จึงไม่เคยประหลาดใจกับจ�านวนของบริษัทต่างๆ ที่ต้องปรับโครงสร้าง

ทางการเงินและล้มละลายในปี 2555 แต่จะต้องตกตะลึง หากจ�านวนบริษัทดังกล่าวจะไม่เพิ่มมากขึ้นในปี 2556 ก่อนที่จะค่อยๆ 

น้อยลงในปี 2557 จึงเป็นการเตือนให้ระวังว่ายังมีความยากล�าบากในอนาคต

 รายได้ต่อวนัต่อล�าเรอืของบรษิทัฯ ในปี 2555 เฉลีย่อยูท่ี ่8,221 เหรยีญสหรฐั ซึง่ดกีว่าตวัเลขประมาณการที ่7,150 เหรยีญสหรฐั 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ บริษัทฯ เกือบจะท�าตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 4,400 เหรียญสหรัฐ ต่อวันต่อล�าเรือ โดยมี 

ค่าใช้จ่ายจริงอยู่ที่ 4,481 เหรียญสหรัฐต่อวันต่อล�า

 กำรแบ่งส่วนตลำดและกำรเปรยีบเทยีบ ในปี 2555 ค่าเฉลีย่ของดชันค่ีาระวางเรอืขนาดแฮนดีไ้ซส์ (BHSI ส�าหรบั

เรอืขนาด 28,000 เดทเวทตนั) อยูท่ีร่ะดบั 516 จดุ โดยมค่ีาเฉลีย่ของอตัราค่าเช่าเรอืต่อวนัที ่7,626 เหรยีญสหรฐั เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 

เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ของบริษัทฯ (ขนาด 27,209 เดทเวทตัน หรือเล็กกว่าขนาดเรือตามดัชนีร้อยละ 2.8) ท�ารายได้อยู่ที่ 7,981  

เหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BHSI ถึงร้อยละ 4.7 ส�าหรับปี 2555 ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่าระวางเรือขนาด 

ซปุราแมกซ์ (BSI) อยูท่ีร่ะดบั 728 จดุ โดยมค่ีาเฉลีย่ของอตัราค่าเช่าเรอืต่อวนัที ่9,462 เหรยีญสหรฐั เมือ่เปรยีบเทยีบกบั เรอืขนาด

ซุปราแมกซ์ของบริษัทฯ ที่ท�ารายได้อยู่ที่ 10,344 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BSI ถึงร้อยละ 9.3

ทิศทำงอุตสำหกรรม 
 การปลดระวางเรือยังคงเข้มข้น โดยมีเรือ 334 ล�าถูกปลดระวาง ในขณะที่มีเรือต่อใหม่ 170 ล�าเข้ามาในตลาด ส่งผลให้ 

กองเรือมีขนาดลดลงจ�านวน 164 ล�า หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 โดยกองเรือของโลกในประเภทเดียวกับขนาดเรือของบริษัทฯ 

(ขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั) โดยลดลงจาก 2,916 ล�า เป็น 2,752 ล�า ในปี 2555 การอ่อนตวัอย่างต่อเนือ่งของตลาดค่าระวาง

เรอืเป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้อตัราการปลดระวางเรอืเก่ามมีากขึน้ และคงเป็นการยากทีจ่ะหลกีเลีย่งบทสรปุว่า เมือ่เรอืทีม่อีายมุากขึน้ 

เพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่อัตราค่าระวางเรือยังคงลดต�่าลง จะส่งผลให้อัตราการปลดระวางเรือสูงขึ้นในอนาคต
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โดยกำรเปรียบเทียบ คำดว่ำจะมีเรือใหม่ออกสู่ตลำดจ�ำนวนน้อยลง ในปี 2556 และ 2557 กล่ำวคือ

 เรอืขนำดเคปไซส์ (มำกกว่ำ 90,000 เดทเวทตนั - มเีรอืจ�ำนวน 1,769 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 304 ล้ำนเดทเวทตนั 
ณ ต้นปี 2556) มีเรือจ�านวน 303 ล�า ขนาดระวางรวม 54.4 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 17.9 ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูก 

ส่งมอบจนถงึสิน้ปี 2559 ในเรอืขนาดนี ้มเีรอืจ�านวน 251/411 ล�า ขนาดระวางรวม 47/74 ล้านเดทเวทตนั หรอืร้อยละ 15.5/24.3 ทีจ่ะมอีายุ 

เกิน 20/15 ปี ภายในปี 2559 ตามล�าดับ และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี 2556 - 2559 ถ้าหากอัตราค่าระวางเรือยังคงอยู่ใน

ระดับต�่าเช่นปัจจุบัน

 เรอืขนำดปำนำแมกซ์ (60,000 - 90,000 เดทเวทตนั - มเีรอืจ�ำนวน 1,996 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 151 ล้ำนเดทเวทตนั 
ณ ต้นปี 2556) มีเรือจ�านวน 575 ล�า ขนาดระวางรวม 44.2 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 29.3 ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูก 

ส่งมอบจนถึงสิ้นปี 2559 ในเรือขนาดนี้ มีเรือจ�านวน 386/686 ล�า ขนาดระวางรวม 27/49 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 17.9/32.5 

ที่จะมีอายุเกิน 20/15 ปี ภายในปี 2559 ตามล�าดับ และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี 2556 - 2559 ถ้าหากอัตราค่าระวางเรือ 

ยงัคงอยูใ่นระดบัต�่าเช่นปัจจบุนั ซึง่จะช่วยให้เกดิสมดลุกบักองเรอืต่อใหม่ทีจ่ะออกสูต่ลาดและช่วยฟ้ืนค่าระวางในอนาคตอนัใกล้

 เรอืขนำดซปุรำแมกซ์ (40,000 - 60,000 เดทเวทตนั - มเีรอืจ�ำนวน 2,560 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 133.5 ล้ำนเดทเวทตนั 
ณ ต้นปี 2556) มเีรอืจ�านวน 408 ล�า ขนาดระวางรวม 22 ล้านเดทเวทตนั หรอืร้อยละ 16.5 ของขนาดระวางทัง้หมดทีจ่ะถกูส่งมอบ 

จนถึงสิ้นปี 2559 ในเรือขนาดนี้ มีเรือจ�านวน 411/703 ล�า ขนาดระวางรวม 18/32 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 13.5/24 ที่จะมี 

อายุเกิน 20/15 ปี ภายในปี 2559 ตามล�าดับ และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี 2556 - 2559 ถ้าหากอัตราค่าระวางเรือยังคงอยู่

ในระดับต�่าเช่นปัจจุบัน 

 เรอืขนำดแฮนดีแ้มกซ์ (30,000 - 40,000 เดทเวทตนั - มเีรอื 1,415 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 48.9 ล้ำนเดทเวทตนั  
ณ ต้นปี 2556) มเีรอืจ�านวน 337 ล�า ขนาดระวางรวม 11.9 ล้านเดทเวทตนั หรอืร้อยละ 24.3 ของขนาดระวางทัง้หมดทีจ่ะถกูส่งมอบ 

จนถึงสิ้นปี 2559 ในเรือขนาดนี้ มีเรือจ�านวน 361/431 ล�า ขนาดระวางรวม 13/15 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 26.6/30.7 ที่จะ

มีอายุเกิน 20/15 ปี ภายในปี 2559 ตามล�าดับ และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี 2556 - 2559 ถ้าหากอัตราค่าระวางเรือยังคงอยู่

ในระดับต�่าเช่นปัจจุบัน 

 เรอืขนำดแฮนดีไ้ซส์ (10,000 - 30,000 เดทเวทตนั - มเีรอื 2,752 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 55.8 ล้ำนเดทเวทตนั  
ณ ต้นปี 2556) มเีรอืจ�านวน 175 ล�า ขนาดระวางรวม 3.6 ล้านเดทเวทตนั หรอืร้อยละ 6.5 ของขนาดระวางทัง้หมดทีจ่ะถกูส่งมอบ 

จนถึงสิ้นปี 2559 ในเรือขนาดนี้ มีจ�านวน 1,033/1,419 ล�า ขนาดระวางรวม 21/30 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 37.6/53.8 ที่จะมี 

อายเุกนิ 20/15 ปี ภายในปี 2559 และคาดว่าจะถกูปลดระวางในช่วงปี 2556 - 2559 ถ้าหากอตัราค่าระวางเรอืยงัคงอยูใ่นระดบัต�่าเช่น

ปัจจุบัน ด้วยจ�านวนเรือเก่าที่มีจ�านวนมากเช่นนี้ ท�าให้ดูว่าตัวเลขอุปทานของเรือประเภทนี้ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับเรือส่วนใหญ่ 

ของบริษัทฯ จะแข็งแกร่งมากที่สุดในตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

 เมื่อพิจารณาตัวเลขอุปทานของเรือที่กล่าวมาข้างต้น ควรต้องค�านึงถึงอัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือด้วย โดยตั้งแต่ 

ปี 2551 ถึงปี 2554 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 33 และในปี 2555 ลดลงเป็นร้อยละ 29 ทั้งนี้ ยังคงต้องรอดูว่าจะเป็นเท่าใดในปี 2556 

ปี 2557 และปี 2558 ซึง่คงจะไม่แปลกเลยถ้าจะเหน็ตวัเลขนีผ้นัแปรสวนทางกบัดชันค่ีาระวางเรอื และโปรดระลกึไว้ว่าเรอืทีอ่าจถกู 

ปลดระวางในกองเรือโลกในปัจจุบันนั้นมีจ�านวนมหาศาลโดยเฉพาะเรือที่มีอายุเพียง 15 ปี ได้เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในปี 2555 

และคงไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่คิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะยังคงเกิดต่อเนื่องในปี 2556 ต่อไปจนกลายเป็นเรื่องปกติ 

 สถำนภำพกำรแข่งขันของบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ มีเรือในปัจจุบัน 36 ล�า รวมกับเรือสั่งต่อใหม่อีก 10 ล�า  

(เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 6 ล�าและเรือบรรทุกซีเมนต์ 4 ล�า) และเม็ดเงินลงทุนอีกประมาณ 220 ล้านเหรียญสหรัฐที่พร้อม

ส�าหรับการจัดซื้อเรือมือสองเพิ่มเติมอีกประมาณ 15-20 ล�า เพื่อมาทดแทนเรือเก่าที่บริษัทฯ ได้ขายออกไป ท�าให้บริษัทฯ เป็น 

หนึง่ในบรษิทัเจ้าของเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในขนาดเรอืประเภทนีข้องตลาด และเป็นหนึง่ในบรษิทัทีม่จี�านวนเรอืสัง่ต่อใหม่มากทีส่ดุ และ

เนื่องจากเจ้าของเรือ ในธุรกิจเรือประเภทนี้มีลักษณะเป็นบริษัทเล็กๆ อยู่กระจัดกระจาย ชื่อของบริษัทฯ จึงได้รับการยอมรับจาก

ลกูค้าว่าเป็นบรษิทัทีม่ชีือ่เสยีง โดยลกูค้าหลายรายต้องการท�าธรุกจิกบับรษิทัฯ เป็นอนัดบัแรกก่อนทีจ่ะไปใช้บรกิารจากเจ้าของเรอื 

รายย่อยอื่นๆ
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 นอกจากนี้ จากแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะจัดหาเรือที่ใหม่กว่า ใหญ่กว่า ทันสมัยกว่า และประหยัดกว่าจากตลาดเรือ

มือสองเพื่อมาทดแทนเรือเก่าที่ขายออกไป ในระดับราคาที่ถือได้ว่าต�่าเป็นประวัติการณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้

แข็งแกร่งกว่าบริษัทเจ้าของเรือรายอื่นๆ ที่ได้ซื้อเรือมือสองในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมาในระดับราคาสูงมากเป็นประวัติการณ์

ปัญหำที่อุตสำหกรรมเผชิญอยู่
 ด้วยอตัราค่าระวางทีพุ่ง่ขึน้สูร่ะดบัสงูสดุเป็นประวตักิารณ์และร่วงต�า่ลงอย่างรวดเรว็สูร่ะดบัต�า่สดุในรอบสองทศวรรษทีผ่่านมา 

บริษัทที่มีความรอบคอบที่สุดและมีหนี้สินเพียงเล็กน้อยในบัญชีงบดุล รวมถึงมีเงินสดคงเหลือมาก อาจช่วยสร้างความมั่นคง

ให้กับอุตสาหกรรมได้ ด้วยการซื้อเรือมือสองหรือเรือต่อใหม่ ในช่วงที่ราคาตกต�่าเป็นประวัติการณ์หรือโดยการควบรวมกิจการ

หรือการซื้อกิจการของบริษัทอื่น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามก็ล้วนเป็นที่น่ายินดีทั้งสิ้น เพราะว่าเป็นการช่วยให้ทุกภาคส่วนใน

อุตสาหกรรมนี้มั่นคงขึ้นแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม

กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม – อนำคตของกำรเดินเรือ

 ความมีประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงได้กลายมาเป็นประเด็นส�าคัญของอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ทั้งในแง่ของการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและการประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงตลอดมา

 ขณะนี้ อู่ต่อเรือทั่วโลกก�าลังเสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยบรรยายถึงความเร็ว

และตัวเลขการใช้เชื้อเพลิงซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน บริษัทฯ ได้ประเมินเทคโนโลยีใหม่ๆนี้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยัง

คงตระหนักว่าค�าโฆษณาของอู่ต่อเรือบ่อยครั้งดูจะเกินความเป็นจริงเพื่อให้ดูน่าจูงใจ แต่เมื่อมีการตรวจวัดทางเทคนิคจริงๆ เช่น 

ค่าความร้อนของเชือ้เพลงิ การออกแบบและอตัราการกนิน�้าลกึสงูสดุ รวมทัง้ค่าทางสภาพทะเลทีย่อมรบัได้ กป็รากฏว่าค�าโฆษณา

เหล่านั้นไม่เป็นความจริง

 ในภาพกว้าง สามารถปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงของเรือล�าใดๆ ให้ดียิ่งขึ้นได้โดยสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ก)  การลดทอนสิ่งต้านทาน (หน่วง) ของเรือ เมื่อลดได้ก็สามารถลดก�าลังที่ใช้ ในการผลักดันเรือ

ข)  เพิ่มประสิทธิภาพด้านกลไกและความร้อนของระบบก�าลังผลักดันและเครื่องก�าเนิดก�าลังต่างๆ ที่มีบนเรือ

ค) อุปกรณ์ภายนอก เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานจากภายนอกหรือกู้คืนพลังงานที่สูญเสีย

ก)  ส่วนประกอบต่ำงๆที่เป็นสิ่งต้ำนทำนของเรือและแนวทำงต่ำงๆ ในกำรลดทอนสิ่งนั้นๆ

 แรงต้านทาน (หน่วง) ของเรือ เกิดมาจากส่วนประกอบหลักต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) แรงที่เกิดจากความหนืดหรือสิ่งเสียดสีที่มีกระท�าอยู่ตลอดพื้นผิวของตัวเรือ

2) แรงที่กดดันซึ่งกระท�าในแนวตั้งต่อพื้นผิวของตัวเรือ

3) การแตกกระจายของพลังงานผ่านทางแรงของน�้าที่เคลื่อนตัว เช่น โพรงอากาศ น�้าวน การกระฉอกกระแทกของ 

กระแสน�้าและอื่นๆ

  1) แรงต้ำนอันเกิดจำกควำมหนืดหรือสิ่งเสียดสี

 ขณะที่เรือเคลื่อนที่ผ่านสิ่งที่อยู่โดยรอบสองสิ่งที่แตกต่าง (อากาศ และน�้า) จะเกิดมีแรงหน่วงดึง ดังที่กล่าวข้างต้น 

กับทั้งสองสิ่งนั้น

  ส�าหรบัเรอืบรรทกุสนิค้าส่วนมาก การเกดิแรงหน่วงเนือ่งจากอากาศไม่เป็นสิง่ต้องกงัวล อย่างไรกด็ ีแรงหน่วงจากอากาศ

จะมีส่วนอย่างส�าคัญส�าหรับเรือเร็วเพื่อจุดประสงค์พิเศษและเรือรบของทหารและเรืออื่นๆ สิ่งนี้จะคล้ายคลึงกันกับการขับรถไป

บนท้องถนน ที่ความเร็วระหว่าง 30 ถึง 40 กม/ชม. แรงหน่วงจากอากาศจะไม่เป็นสิ่งส�าคัญ แต่เมื่อความเร็วสูงระหว่าง 100 ถึง 

120 กม/ชม. หรือมากกว่า แรงหน่วงจากอากาศจะมีผลอย่างส�าคัญที่จะต้องน�ามาพิจารณาระหว่างท�าการออกแบบ
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 แรงต้านเนื่องจากความหนืดหรือการเสียดสี เกิดขึ้นจากการเสียดสีระหว่างน�้าและผิวของตัวเรือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ 

ของตัวเรือส่วนที่จมในน�้าทั้งหมดและความเรียบราบของผิวตัวเรือ แนวทางปกติในการลดแรงต้านทานความหนืด คือ 

การปรบัปรงุความเรยีบราบด้วยวธิต่ีางๆเช่น ฉาบแนวน�า้ผ่าน ปรบัปรงุคณุภาพของสทีีใ่ช้ ลดการเตบิโตของสตัว์ทะเล และสิง่อืน่ๆ 

เมื่อไม่นานมานี้ มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆมาทดลองใช้ เช่น เคลือบด้วยสารแบบเกาะไม่ติดที่มีคุณสมบัติด้านการเปียกต�่ากว่าเดิม 

และก�าลังแนะน�าวิธีใช้อากาศเป็นตัวคั่นระหว่างตัวเรือกับน�้า

 ส�าหรับเรือที่ถูกจ�ากัดจ�านวนพื้นที่ส่วนจมน�้าและความเร็วที่ก�าหนดรูปร่างของตัวเรือ แบบดีเลิศที่จะอ�านวยให้ลด 

แรงเสียดทานได้ดี จะต้องมีลักษณะที่ยาวและบางอย่างมากที่สุด (เกือบเหมือนกระดานโต้คลื่น) อย่างไรก็ดี เป็นเรื่องที่ไม่อาจใช้

ในทางปฏิบัติ เมื่อพิจารณาถึงข้อจ�ากัดอื่นๆด้วย เช่น เครื่องมือต่างๆในการต่อเรือ เครื่องช่วยต่างๆในท่าจอดเรือ ความคล่องตัว

ในการเดนิเรอืและความเสถยีรของเรอื ดงันัน้ เพือ่ให้ได้รปูแบบตวัเรอืที ่เหมาะสมสงูสดุ จงึจ�าเป็น ต้องออกแบบให้มคีวามสมดลุ

ระหว่างความต้องการต่างๆ ที่ขัดแย้งกันเหล่านี้

  2) ควำมต้ำนทำนต่อแรงดัน หรือ แรงต้ำนคลื่นผ่ำนน�้ำ

 ขณะทีเ่รอืเคลือ่นทีใ่นน�า้ แนวทางทีก่ระแสน�า้ไหลผ่านรอบตวัเรอืจะสร้างแรงกดระดบัสงู ทีบ่รเิวณด้านหวัเรอื และอกีแห่ง 

ที่เกิดแรงกดระดับสูงคือ ที่ใกล้ๆกับส่วนปลายท้ายเรือ บริเวณที่เกิดแรงกดระดับสูงเหล่านี้ เป็นตัวที่ก่อให้เกิดรูปแบบของคลื่น

ทั้งที่หัวเรือและท้ายเรือ เรือต้องถ่ายทอดพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนบางส่วนไปใช้ในการเกิดของคลื่นแบบเหล่านี้ สิ่งนี้เรียกว่า 

แรงต้านทานของคลื่นและมันจะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีการเร่งความเร็วเพิ่มมากขึ้น

 วิธีแก้ไขตามปกติ ท�าโดยดัดแปลงการจัดรูปแบบคลื่นให้กระจายด้วยการออกแบบรูปร่างตัวเรือให้คลื่นลูกหนึ่งกระทบ 

เพื่อลบล้างคลื่นลูกใหม่ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้จะจ�ากัดให้เรือล�านั้นใช้ความเร็วได้เฉพาะในย่านหนึ่งเท่านั้น เมื่อใดที่ใช้ความเร็ว

นอกย่านที่ออกแบบไว้ แรงต้านทานของคลื่นจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

 เรือความเร็วสูงที่ออกแบบหัวเรือเป็นรูปกระเปาะกลม เช่นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์และเรือโดยสาร ปัญหาเรื่อง 

แรงต้านทานของคลื่นเป็นส่วนที่ส�าคัญอย่างหนึ่งจากแรงต้านทานทั้งมวลนั้น ได้ถูกออกแบบโดยใช้การพิจารณาในเรื่องนี้ และ 

เป็นความพยายามหนึง่ในการปรบัแรงกดของรปูแบบคลืน่โดยรอบตวัเรอืให้เหมาะสมทีส่ดุ ในทางตรงข้าม ส�าหรบัเรอืทีม่คีวามเรว็

ต�่ากว่า เช่นเรือบรรทุกแบบเทกองและเรือบรรทุกน�้ามัน จุดประสงค์ในการสร้างหัวเรือเป็นกระเปาะกลมก็เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ 

เกิดการสูญเสียอย่างมากเกินควรเนื่องจากการเกิดกระแสน�้าวน

  3) แรงต้ำนทำนอนัเนือ่งมำจำกระแสน�ำ้วน กำรเกดิโพรงอำกำศ กระแสกำรไหลทีผ่ดิปกต ิและอืน่ๆ

 เมือ่ใดกต็ามทีเ่กดิมสีิง่กดีขวางเข้ามาขดัการไหลลืน่ของน�า้ (สายน�า้ไหลถกูขดัจงัหวะ) จะเกดิมกีระแสน�า้วนขึน้ สิง่ต่อพ่วง

และติดเสริมทั้งปวงที่มีต่อตัวเรือ (หางเสือ ใบพัด ครีบปรับความเสถียร ส่วนล่างของกระดูกงู หัวขั้วต่างๆ และสิ่งอื่นๆ) ล้วนมี

ศกัยภาพทีจ่ะเป็นต้นเหตทุีท่�าให้เกดิการสญูเสยีพลงัขบัผ่านทางการเกดิขึน้ของกระแสน�า้วน โพรงอากาศ และการไหลผดิปกต ิและ

อืน่ๆ ในลกัษณะทีค่ล้ายกนั เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงของการไหลในทนัทอีนัมสีาเหตจุากมกีารเปิดช่องทีเ่ปลอืก เช่น ช่องดดูน�้าเข้า 

การทิ้งสิ่งของออกนอกเรือและอื่นๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแรงต้านทานรูปแบบเช่นว่านี้ แม้แต่สิ่งที่โผล่ยื่นและแนวขรุขระ 

ไม่ต่อเนื่อง อันเกิดจากสิ่งตกค้างของการเชื่อมโลหะที่รอยต่อของแผ่นตัวเรือ ต่างก็เป็นส่วนที่เพิ่มให้เกิดแรงต้านได้

 ทุกวันนี้ อู่ต่อเรือสมัยใหม่หลายแห่งต่างใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการท�าให้ได้รอยเชื่อมบนผิวตัวเรือที่ราบเรียบสม�่าเสมอ 

ครบีกนัโครงถกูจดัวางตามแนวทางการไหลทีก่�าหนดให้ผ่านการทดสอบกบัต้นแบบ สงักะสกีนักร่อนกถ็กูทดแทนด้วยระบบจ่าย

กระแส และสิ่งที่เป็นส่วนต่อพ่วงอื่นๆ ก็ได้รับการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการบกพร่องในเส้นทางการไหล

ข)  กำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกลไก/ควำมร้อนของแหล่งต้นก�ำลัง/ขับเคลื่อนในเรือ

  1) กำรเพิ่มประสิทธิภำพให้แก่แรงขับเคลื่อน

 ใบพดัแบบดทีีส่ดุเพือ่ให้ได้ประสทิธภิาพสงูสดุจะต้องท�าได้เมือ่ใช้รอบหมนุต�า่มากทีส่ดุเท่าทีส่ามารถท�าได้ มเีส้นผ่าศนูย์กลาง 

ใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ มีมุมบิดของใบต�่าสุดเท่าที่เป็นไปได้ อัตราส่วนพื้นที่ของใบอยู่ที่ระดับต�่าสุด และชุดใบพัดมีจ�านวนใบ 
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น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จุดเด่นต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถน�ามาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ในเมื่อมันยังมีข้อขัดแย้ง 

กับความต้องการอื่นๆ เครื่องยนต์หลักจะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกมากถ้าหากจะต้องการพลังขนาดเดียวกับที่ต้องการให้ได้มา 

ขบัเคลือ่นทีร่อบหมนุต�า่ และก�าลงัของแรงบดิของเพลากจ็�าเป็นต้องท�าให้เพิม่ขึน้ด้วย ในลกัษณะเดยีวกนั ระดบัการกนิน�้าลกึของ 

ตัวเรือก็ต้องเพิ่มให้มากขึ้นด้วยเพื่อรองรับใบพัดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่มากกว่า แต่ที่ระดับการกินน�้าลึกน้อย เช่น 

ในสภาพที่ไม่มีน�้าหนักบรรทุกมีแต่น�้าที่ใช้ถ่วง หรือเมื่อมีน�้าหนักบรรทุกไม่เต็มที่ ใบพัดจะไม่จมอยู ่ในน�้าทั้งหมด ถ้ามี 

การลดจ�านวนใบของใบพัดลงด้วยอีกหรือพื้นที่ของใบพัดมีต�่าที่สุด วัสดุที่ใช้ท�าใบพัดนั้นจะถูกแรงกดเกินก�าลัง

 อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่ตระหนักกันในหมู่นักออกแบบเรือ ในการเลือกใช้เครื่องยนต์หลัก 

ทีใ่หญ่ขึน้อนัจะลดรอบการหมนุของเพลาลง ผนวกเข้ากบัการใช้ใบพดัทีม่ขีนาดเส้นผ่าศนูย์กลางใหญ่ขึน้ แนวทางนีเ้ป็นสิง่ทีเ่หน็

ได้ในการออกแบบสมยัใหม่เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อมทัง้มวล ถกูน�าเสนอในการท�าตลาดเมือ่ไม่นานมานี ้ไม่ต้องสงสยัเลยว่าสิง่เหล่านี้ 

จะเป็นการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้สภาพที่ก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ แต่ในระยะยาว ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ 

ได้แน่ชัดว่า ว่าจะยังคงความมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ เมื่ออยู่ในสภาวะที่ตรงกันข้าม

  2) กำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนควำมร้อน/กลไกของแหล่งต้นก�ำลัง (เครื่องยนต์ขับเคลื่อนหลัก)

 โดยทั่วไป ความมีประสิทธิภาพด้านกลไกของความร้อนจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน ที่ติดตั้งใช้อยู่ในเรือนั้น ได้อยู่ 

ในเกณฑ์ราวร้อยละ 35 ด้วยเหตนุี ้ในหมูน่กัออกแบบจงึมคีวามรูส้กึว่ายงัมขีอบเขตทีส่ามารถท�าการปรบัปรงุได้อกีมากในการเพิม่ 

ประสิทธิภาพด้านกลไกของความร้อนของเครื่องยนต์ในเรือ จนกระทั่งปลายทศวรรษ 1970 ตัวเลขแสดงค่าเอสเอฟโอซี คือ 

ค่า จ�าเพาะการใช้เชือ้เพลงิน�้ามนัเตา ส�าหรบัเครือ่งยนต์หลกัต้นก�าลงั ทีเ่คยอยูร่ะหว่าง 218 – 225 กรมั/กโิลวตั/ชม. ในปัจจบุนัค่านี้ 

ได้ลดลงไปมากกว่าร้อยละ 20 และค่าโดยทั่วไปอยู่ที่ระหว่าง 174 – 180 กรัม/กิโลวัต/ชม. ยังคงมีความพยายามที่จะท�าอีก 

บางประการในด้านนี้ และก�าลังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอมา การพัฒนาเหล่านี้สามารถจ�าแนกตามรูปแบบได้

กว้างๆ เป็นกลุ่มดังต่อไปนี้

   2.1 ปรับปรุงกำรจุดระเบิดในเครื่องยนต์

 ไม่นานมานี้ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ได้ด�าเนินการวิจัยไว้จ�านวนมาก และได้ปรับปรุงระบบการจุดระเบิดแบบพื้นฐาน 

ของเครื่องยนต์ให้เป็นแบบสมัยใหม่มากขึ้น และปรับปรุงเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆเกือบทั้งหมดของเครื่องยนต์ที่ผลิตขึ้น 

ในระยะไม่นานมานี้ หากแต่ยังมีความขัดแย้งในสิ่งที่ต้องการอยู่บ้าง เช่น มีการควบคุมการปล่อยสารไนโตรเจนออกไซด์  

ทีเ่ป็นอนัตรายอยู ่นกัออกแบบเครือ่งยนต์ทัง้หลายได้จดัการออกแบบของพวกเขาและท�าให้ได้ตามความต้องการของกฎที่

ควบคมุอการปล่อยสารไนโตรเจนออกไซด์ พร้อมๆ กนักบัการปรบัค่าเอสเอฟโอซขีองเครือ่งยนต์ให้เหมาะสม เทคโนโลยใีหม่ 

ที่น�ามาใช้มีดังนี้

2.1.1 ควบคมุกระบวนการจดุระเบดิด้วยการใช้อเิลก็ทรอนกิส์แบบไร้ลกูเบีย้ว วธินีีช่้วยให้ปรบัประสทิธภิาพของ

เครื่องยนต์ได้ดีที่สุดตลอดย่านที่กว้างขึ้นในการรับน�้าหนักบรรทุกและความเร็ว

2.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพของตัวอัดอากาศร้อนจากไอเสีย ได้ออกแบบตัวอัดอากาศร้อนจากไอเสียเข้าในไอดี 

แบบใหม่โดยเพิ่มความสามารถในการบรรจุได้มากขึ้นและปฏิบัติงานได้ด้วยความเร็วที่สูงกว่าเดิมมาก 

(เปรียบเทียบกับเทอร์โบชาร์จเจอร์แบบธรรมดาที่ใช้ทั่วไป) ที่ก�าลังท�าการพัฒนาอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจุดระเบิดในเครื่องยนต์

   2.2 อุปกรณ์เพื่อจัดกำรเรื่องภำระใช้งำน

 การนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ท�าการควบคุมภาระใช้งานที่เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าโดยการปรับแต่งให้เครื่องสูบและ 

อปุกรณ์เสรมิต่างๆนัน้ ปฏบิตังิานได้อย่างดทีีส่ดุ อปุกรณ์ต่างๆทีค่วบคมุได้ด้วยคอมพวิเตอร์นัน้ ได้มกีารน�ามาตดิตัง้ในเรอืเพือ่

เฝ้าตดิตามตรวจสอบการผนัแปรของภาระใช้งานทีเ่กดิแก่ เครือ่งสบู/อปุกรณ์อืน่ๆ อนัจะท�าการปรบัแต่ง การส่งก�าลงัไฟฟ้า 

ออกให้สมัพนัธ์กบัความต้องการของภาระใช้งานได้ทนัท ีเทคโนโลยนีีเ้กีย่วพนัถงึการใช้งานเครือ่งตรวจจบัจ�านวนภาระใช้งาน 

ที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตัวปรับเปลี่ยนความถี่ ที่จะปรับเปลี่ยนจ�านวนรอบการหมุนของ
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เครือ่งสบูนัน้ และจะเลยไปถงึปรมิาณส่งออกของเครือ่งสบูทีเ่หมาะสมกบัภาระใช้งาน สิง่นีเ้ป็นประโยชน์มากส�าหรบัเรอื

ทีป่ฏบิตังิานในสภาวะแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงแตกต่างอย่างมาก และมคีวามต้องการทีผ่นัแปรในวงกว้าง เพือ่การหล่อเยน็ 

การระบายอากาศ การหล่อลืน่ และอืน่ๆ เทคโนโลยเีหล่านีม้รีาคาสงู รวมทัง้อปุกรณ์ทีต่ดิตัง้และค่ารกัษาไว้ ให้ท�างาน และ

ประโยชน์ ทีไ่ด้รบักย็งัเป็นส่วนน้อย เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าขบัด้วยเพลาจากเครือ่งยนต์เป็นอกีอปุกรณ์หนึง่ในลกัษณะนี ้ทีช่่วย

เพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงได้ อุปกรณ์นี้ ให้ค่าเอสเอฟโอซี ที่ประมาณ 178 – 185 กรัม/กิโลวัต/ชม. เปรียบเทียบกับ 

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าใช้เครื่องยนต์ความเร็วปานกลางท�าการขับตัวก�าเนิดไฟฟ้า ที่มีค่าเอสเอสโอซี ที่ย่าน 200 – 210 กรัม/

กิโลวัต/ชม. (ได้มีการน�าสิ่งนี้เข้ามาใช้งานแล้วในเรือล�าใหม่ๆที่เราสร้างขึ้นมา ในจ�านวนที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่

การออกแบบ) 

   2.3 ระบบกู้คืนควำมร้อนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

 เมือ่ไม่นานมานี ้ได้มกีารส่งเสรมิให้ใช้เทคโนโลยใีหม่ๆบางอย่าง ด้วยจดุมุง่หมายในการปรบัปรงุวธิกีารกูค้นืความร้อน 

ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากไอเสียที่ปล่อยไปของเครื่องยนต์และของอุปกรณ์ที่มีการสันดาปอื่นๆ ข้อเสนอในการน�า 

ก๊าซไอเสียมาเข้าสู่วงจรใหม่อีกครั้ง การต้มน�้าด้วยความร้อนเก็บจากไอเสียของเตาเผา การปรับปรุงระบบผลิตน�้าจืด และ

ระบบให้ความร้อนแก่น�้ามันเตาทั้งหมดต่างเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอันน�าไปสู่การปรับปรุงการกู้คืนความร้อนที่

เสียไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์

ค)  สิ่งช่วยเหลือ/อุปกรณ์จำกภำยนอกที่จะอัดพลังงำนเพิ่มเติมหรือกู้คืนพลังงำนที่สูญเสียเข้ำคืน

 นับแต่เมื่อวิกฤตเชื้อเพลิงได้เริ่มกัดกินเข้าไปในค่าการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้มีความพยายามที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

ที่จะติดตั้งอุปกรณ์เช่นว่านี้ในเรือ ไม่ว่าในขั้นตอนต่อเรือใหม่หรือท�าการติดตั้งใหม่ภายหลัง อุปกรณ์เช่นว่าสามารถแยกประเภท 

ออกได้กว้างๆ เป็นสองกลุม่ กลุม่หนึง่เป็นอปุกรณ์จ�าพวกทีจ่ะกูค้นืพลงังานทีส่ญูเสยีไปจากน�า้ทีไ่หลแล้วเปลีย่นมนัให้เป็นพลงังาน

ทีม่ปีระโยชน์ ดงันัน้จงึเป็นปรบัปรงุประสทิธภิาพพลงังานให้ดขีึน้ และอกีกลุม่เป็นอปุกรณ์จ�าพวกทีจ่ะเกบ็เกีย่วพลงังานจากแหล่ง

ก�าเนิดภายนอกแล้วป้อนเข้าสู่ระบบการขับเคลื่อนของเรือให้เข้าสู่ระบบ

  1) อุปกรณ์ต่ำงๆที่จะกู้คืนพลังงำนที่สูญเสียไปจำกน�้ำที่ไหลและปรับเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นพลังงำน 
   ที่มีประโยชน์

 เมื่อไม่นานมานี้ มีการท�างานวิจัยจ�านวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ และมีการน�าเสนออุปกรณ์หลายอย่างให้ใช้ภายใต้กลุ่มนี้  

พวกเขาอ้างว่าสามารถประหยดัเชือ้เพลงิได้ระหว่าง ร้อยละ 0.5 ถงึประมาณ ร้อยละ 7 หลายอย่างของอปุกรณ์เหล่านีเ้ป็นอปุกรณ์

ที่ได้จดสิทธิบัตรไว้และมีราคาแพงเนื่องจากลิขสิทธิ์ อุปกรณ์ที่โดดเด่นบางอย่างที่มีเสนอในตลาดมีดังต่อไปนี้

 1.1 ท่อกลมยำวกลวง

 นอกเหนอืจากการผลกัดนัน�า้ไปด้านหลงั ใบจกัรเรอืยงัท�าให้เกดิผลกระทบเป็นน�า้วน อนัเป็นผลกระทบของลกัษณะ

ใบที่บิดตัวเอียงเป็นมุม ดังนั้นเมื่อเลยจุดหนึ่งไป การบิดตัวของใบพัดที่เพิ่มขึ้นจะลดทอนประสิทธิภาพของใบพัดนั้นเอง 

จงึมกีารตดิตัง้ท่อกลมยาวกลวงนีไ้ว้ ไม่ว่าทีด้่านหน้าของใบพดั เช่น ท่อแบบเมวสิ (ชือ่จดทะเบยีนแล้ว) เพือ่เป็นตวัน�าทาง

ให้น�า้ไหลในแนวทีต้่องการและเป็นการกูค้นืพลงังานทีส่ญูหายไปในการเกดิผลกระทบเป็นน�้าวน หรอืตดิไว้รอบใบพดัเอง 

ในรูปแบบของการห่อคลุมหรือเป็นหัวฉีดตามการออกแบบที่มีหลากหลายแตกต่างกัน ท่อกลมยาวกลวงเหล่านี้ 

ยังช่วยท�าให้เกิดแรงผลักดันเป็นพลังน�า้ที่ความเร็วต�่าโดยทั่วไปแรงผลักดันที่เพิ่มเช่นนี้จะท�าให้ได้ประโยชน์เพิ่มอีกมาก 

แต่เมือ่ใช้ความเรว็สงู ตวัท่อกลมยาวกลวงนัน้เองจะท�าให้เกดิแรงหน่วงเพิม่มากขึน้อนัเป็นการลดประสทิธภิาพการท�างาน

ของมันลงไปอย่างมาก ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงโดยทั่วไปอ้างว่าอยู่ในย่านจากร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7

 1.2 ครีบแบบติดตำยตัวหรือแบบขยับได้

 ครบีเหล่านีต้ดิตัง้ไว้กบัตวัเรอืในแนวทีน่�า้ไหลไปหาใบจกัร ครบีเหล่านีย้งัท�าหน้าทีไ่ด้ในจดุประสงค์เดยีวกนักบัการใช้

ท่อกลมยาวกลวง ด้วยการน�าทางการไหลและท�าให้เกิดแรงผลักดันเป็นพลังน�้า การกระท�าและผลกระทบก็จะมีลักษณะ

คล้ายๆ กันกับท่อกลมยาวกลวงที่ติดตั้งไว้ด้านหน้าของใบพัด
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 1.3 ครีบแบบติดตำยตัวหรือแบบขยับได้ติดตั้งบนฝำครอบเพลำใบจักร 

 ครบีเหล่านี ้ท�าการกูค้นืพลงังานทีส่ญูเสยีไปกบัการเกดิโพรงอากาศในน�้าวน จากการหมนุของใบจกัร และยงัท�าหน้าที่

ต้านผลกระทบแบบหมุนวนในการไหลได้ด้วย สิ่งเหล่านี้สามารถติดตั้งในขั้นตอนต่อเรือได้อย่างง่ายดาย แต่ก็สามารถ 

ติดตั้งได้ในภายหลัง เมื่อมีความจ�าเป็นต้องท�าการวิเคราะห์และดัดแปลงแก้ไขบ้างเล็กน้อย

 1.4 ใบจักรแบบหมุนสวนทำง

 เรอืทีส่ร้างเพือ่จดุประสงค์พเิศษบางชนดิ เช่น เรอืขนาดเลก็กนิน�้าตืน้ความเรว็สงูจะตดิตัง้ใบพดัแบบหมนุสวนทางนัน้ 

ไว้บนเพลาเดียวกัน เพื่อให้มีการดูดซับพลังงานได้ดีที่สุด โดยที่จ�ากัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัด และใช้ผลกระทบ

จากการหมุนวนของใบพัดชุดหนึ่งให้ไปเพิ่มประสิทธิภาพของใบพัดอีกชุด แต่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ 

ซับซ้อนอย่างมากและการใช้งานใบพัดแบบนี้จะจ�ากัดแต่เฉพาะเรือที่ท�าเพื่อจุดประสงค์พิเศษเท่านั้น

 1.5 อุปกรณ์ติดตั้งที่หำงเสือ

 อปุกรณ์ต่างๆ เช่น กระเปาะกลมบนหางเสอืผ่าแยกทีด้่านข้าง (ทีส่่วนล่างและส่วนบนของระดบัเส้นแนวกลางของเพลา) 

นั้น น�ามาใช้เพื่อให้กู้คืนพลังน�้าวนจากน�้าที่ไหล และท�าให้เกิดแรงผลักดันเป็นพลังน�้า อุปกรณ์เหล่านี้โดยปกติจะติดตั้ง

ไว้ในขั้นตอนต่อเรือ เว้นแต่เมื่อมีความเกี่ยวโยงถึงการออกแบบหางเสือใหม่ ที่เป็นไปได้ว่ามีผลกระทบต่อความสามารถ 

การบังคับหางเสือ

  2)  อุปกรณ์ที่จะดูดซับพลังงำนภำยนอกแล้วป้อนเข้ำสู่ระบบขับเคลื่อนของเรือ

 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในขั้นตอนการทดลองและยังไม่มีการน�ามาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ ประโยชน์ต่างๆที่อ้างถึง 

ก็ยังต้องพึ่งพาแหล่งก�าเนิดภายนอก ที่ซึ่งจะดูดซับพลังงานออกมาและยังเป็นสิ่งที่มิอาจคาดเดาได้ ภายใต้สภาวะทางอุดมคติ  

การประหยดัเชือ้เพลงิถกูกล่าวอ้างว่าสามารถท�าได้มากถงึร้อยละ 30 มนัอาจต้องใช้เวลารออย่างน้อยอกีหลายปีก่อนทีอ่ปุกรณ์เพือ่

การประหยัดพลังงานรูปแบบนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ท�าเป็นการค้าได้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางเลือก มีสองประการต่อไปนี้

 2.1 แผงรับแสงอำทิตย์

 ได้มีการน�าแผงรับแสงอาทิตย์มาติดตั้งบนเรือบางแบบเพื่อดูดซับรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วปรับเปลี่ยนให้เป็น

พลังงานไฟฟ้าที่ซึ่งต่อมาป้อนเข้าสู่ระบบก�าลังของเรือ

 2.2 ชุดกังหันอัดลม

 การทดลองที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งชุดกังหันอัดลม ที่คล้ายคลึงกับแบบที่ติดตั้งบนพื้นดินในบริเวณทุ่งพลังงานลม 

สิ่งเหล่านี้ จะปรับเปลี่ยนพลังงานจากลมไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่ซึ่งต่อมาป้อนเข้าสู่ระบบการจ่ายก�าลังไฟฟ้าของเรือ

  3)  ใบเรือ

 ได้มีการทดลองติดตั้งชุดใบเรือนี้ในรูปแบบของชุดกางใบที่พับเก็บได้ มาติดตั้งบนเรือที่ซึ่งสามารถติดตั้งชักใบขึ้นกาง 

และชักลงพับเก็บได้ผ่านกลไกไฮดรอลิกที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้งานขึ้นอยู่กับสภาวะที่เป็นอยู่และตามความต้องการ

ของเรือ ในขั้นการทดลองบางครั้ง เกี่ยวข้องไปในแบบใช้ใบเรือที่ล่องลอยตามลม (เหมือนว่าวขนาดยักษ์) ที่ซึ่งยึดโยงกับเรือ 

ด้วยเชือก และส่งผ่านพลังงานลมโดยตรงเข้าสู่เรือ

 โดยที่มีข้อยกเว้นเพียงบางประการ มาตรการต่างๆที่ได้บรรยายมาข้างต้น ส่วนมากสามารถน�ามาปฏิบัติได้จริงบนเรือ 

ในขั้นตอนการออกแบบก่อนการสร้าง ความก้าวหน้าทางวิชาการสมัยใหม่และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสร้าง

ภาพ ท�าให้สามารถค�านวณได้อย่างถูกต้องแม่นย�า ในเรื่องของรูปแบบคลื่น การต้านทานของตัวเรือ และสามารถสร้างตัวเรือใน 

รูปแบบดีที่สุดได้ และการทดสอบจากแบบจ�าลอง ช่วยให้สามารถจัดรูปแบบใบพัด หาจุดจัดวางท่อกลมยาวกลวงและครีบต่างๆ 

ให้ได้แบบที่ดีที่สุดได้
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 การปรับระดับการกินน�้าลึกและการตั้งตรงของเรือให้เหมาะสมที่สุด เป็นทางเลือกที่มีเสนอให้ท�าได้กับเรือโดยสารและ

เรือบรรทุกตู้สินค้า ที่มักจะมีการบรรทุกน้อยกว่าการบรรทุกเต็มล�า ซึ่งแตกต่างจากเรือแบบบรรทุกเทกองและเรือบรรทุกน�้ามัน 

 มมีาตรการเพยีงสองสามประการทีส่ามารถน�ามาปรบัใช้ได้กบัเรอืทีม่ใีช้ในปัจจบุนั คอืการเลอืกทาสตีวัเรอืทีม่กีารปรบัปรงุ

ให้ดขีึน้และจดัการแล่นเรอืทีร่ะดบัการกนิน�า้ลกึทีเ่หมาะสม ค่าใช้จ่ายส�าหรบังานวจิยัและวเิคราะห์ ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการตดิตัง้ 

อุปกรณ์เสริมเข้ากับตัวเรือ เป็นสาเหตุที่ไม่จูงใจให้มีการน�าสิ่งเหล่านั้นมาใช้งาน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวเรือเป็นข้อเสนอที่

มีราคาแพงยิ่ง แต่ในกรณีของเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาดใหญ่ ก็ก�าลังมีการปรับปรุงแก้ไขกระเปาะกลมที่หัวเรือกันอยู่บ้าง บรรดา

เจ้าของเรือต่างบรรลุข้อสรุปกันแล้วว่าการที่เรือของพวกเขาต้องแล่นช้านั้นเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้น

 วธิกีารปรบัการใช้เชือ้เพลงิให้มปีระสทิธภิาพทีส่ดุทีผู่ค้นส่วนใหญ่เหน็ชอบด้วย กค็อื การปฏบิตักิารด้วยการลดความเรว็ลง 

วิธีการนี้มีประสิทธิผลมากที่สุดถ้าน�ามาปฏิบัติโดยตรง แต่น่าเสียดายที่เครื่องยนต์หลักส่วนใหญ่จะมีระดับการท�างานที่มี

ประสิทธิภาพสงูสดุของมนั เมื่อใช้งานใกล้เคียงรอบสงูสุดที่ออกแบบไว้ (อัตราสูงสุดอย่างต่อเนื่อง) ขณะที่การใช้งานเครื่องยนต์ 

ที่ระดับต�่ากว่าระดับที่ว่านี้ อันส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้แต่ก็เป็นการลดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ด้วย ยังเพิ่มการปล่อย

ของเสยีทีไ่ม่ต้องการและอาจเป็นการเร่งเรือ่งการสกึหรอให้เกดิแก่เครือ่งยนต์เรว็ขึน้อกีด้วย วธิกีารลดการบรโิภคเชือ้เพลงิเช่นว่านี้ 

จ�าเป็นต้องพิจารณาประเมินผลที่จะเกิดทุกประการอย่างรอบด้านก่อนน�ามาประยุกต์ใช้

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิเรอื ของบรษิทัฯ ยงัคงลดลงอย่างต่อเนือ่งในปี 2555 ค่าใช้จ่ายแทบทกุด้านได้ลดลงจากก่อนหน้านี้ 

รวมทัง้ ค่าอปุกรณ์/อะไหล่ และค่าเบีย้ประกนัภยั อย่างไรกต็าม ค่าจ้างคนประจ�าเรอืได้เพิม่ขึน้และคาดว่าจะเพิม่ขึน้อกีในปีต่อๆไป 

ส�าหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทเดินเรืออื่นๆ ทั้งนี้ โดยปกติเรือที่มีอายุน้อยกว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือและบ�ารุงรักษา รวมทั้ง 

ค่าใช้จ่ายส�าหรับอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถูกกว่า เจ้าของเรือที่ดีส่วนใหญ่ได้อาศัยโอกาสจากสภาพตลาดปัจจุบัน 

ในการปรบัลดอายกุองเรอืของตนโดยการจ�าหน่ายเรอืทีม่อีายมุากออกไป บรษิทัฯ คาดว่าแนวโน้มในการเพิม่ประสทิธภิาพและการลด 

ค่าใช้จ่ายโดยผ่านการปรับลดอายุกองเรือนี้จะยังด�าเนินต่อไป

  ความต้องการคนประจ�าเรือในต�าแหน่งอาวุโสที่มีประสบการณ์ยังคงเป็นปัญหาหลัก ปัญหาการขาดแคลนนี้เกิดจาก 

การจ้างงานตามส�านักงานต่างๆ และในอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งซึ่งมีสภาพการท�างานที่ปลอดภัยกว่า นอกจากนี้ ความทันสมัย

ของเทคโนโลยีต่างๆบนเรือทั้งในแง่ของการน�าทางและเครื่องมือในการเดินเรือท�าให้ต้องการคนประจ�าเรือที่ได้รับการฝึกอบรม 

อันส่งผลให้สถานการณ์เการขาดแคลนเช่นนี้เลวร้ายลงอีก 

 ผูร้บัประกนัภยั P&I Clubs ได้ตืน่ตวัจากการเพิม่ขึน้ของการเรยีกร้องค่าเสยีหาย หลงัจากหลายปีทีผ่่านมาทีก่ารเรยีกร้อง 

ค่าเสียหายมีไม่มากนัก ทั้งในแง่ของจ�านวนครั้งในการเรียกร้องค่าเสียหายและจ�านวนเงินค่าเสียหายที่เรียกร้องที่เพิ่มมากขึ้น

ในปัจจุบันนี้ ในทางตรงกันข้าม เบี้ยประกันภัยที่บริษัทผู้รับประกันเหล่านี้ได้รับนั้นกลับลดลงเนื่องมาจากผลกระทบจาก 

การทีเ่จ้าของเรอืหลายรายได้ทดแทนเรอืเก่าด้วยเรอืใหม่ทีท่นัสมยัท�าให้เบีย้ประกนัภยัถกูลงตามไปด้วย นอกจากนัน้ สถานการณ์

ของบริษัทผู้รับประกันเช่นนี้เป็นผลมาจากรายได้ที่ไม่แน่นอนและยังไม่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทผู้รับประกันซึ่งเป็นสมาชิกของ 

กลุม่ P&I clubs ระหว่างประเทศ ได้ประกาศปรบัเพิม่เบีย้ประกนัภยัส�าหรบักรมธรรม์ทีเ่ริม่ตัง้แต่วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2556 เป็นต้นไป 

ตามที่ได้เคยรายงานมาแล้ว การประกันภัยประเภทนี้มีรูปแบบที่พิเศษด้วยการให้ความคุ้มครองที่แทบจะไม่มีขีดจ�ากัด และ 

ให้บริการช่วยเหลือจัดการกับปัญหาฟ้องร้องทุกกรณีที่เกิดจากการเป็นเจ้าของหรือบริหารเรือ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่บริษัท 

ผูร้บัประกนัเหล่านีจ้ะมสีถานะการเงนิทีม่ัน่คง และเป็นการดทีีบ่รษิทัผูร้บัประกนัเหล่านีจ้ะเสรมิความแขง็แกร่งทางการเงนิของตน 

แม้ว่าจะเป็นภาระแก่ผู้เอาประกันภัยก็ตาม อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้รับประกันซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าท�าประกันนั้นมีความมั่นคง 

ทางการเงิน ท�าให้บริษัทฯ คาดว่าเบี้ยประกันภัยที่จะต้องช�าระส�าหรับปี 2556 จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

 ด้วยสาเหตดุงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ท�าให้ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ในการเดนิเรอืต่อวนัต่อล�าส�าหรบัปี 2555 นัน้ลดลงประมาณร้อยละ 2 

เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้านี ้ถงึแม้ว่าบรษิทัฯ ไม่มตีวัเลขค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ของบรษิทัอืน่ๆ ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั แต่จากประสบการณ์

ที่ผ่านมา บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ ได้จัดการค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าบริษัทเจ้าของเรือรายอื่นๆ
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 อนุสัญญำระหว่ำงประเทศต่ำงๆ ซึ่งออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้น ได้มีการปรับปรุงแก้ไข

อยูเ่สมอเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัในการทีจ่ะปกป้องสิง่แวดล้อมให้ได้มากยิง่ขึน้ เมือ่ไม่นานมานีค้ณะกรรมาธกิาร

สิง่แวดล้อมทางทะเลของ IMO ได้อนมุตักิารแก้ไขเพิม่เตมิภาคผนวก 6 ของอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกนัมลภาวะ

ทางทะเล (MARPOL) เพือ่ทีจ่ะลดมลภาวะทางอากาศทีเ่กดิจากการปล่อยควนัเสยีจากเรอื มกีารเพิม่พืน้ทีท่างทะเลให้เป็นเขตพเิศษ

ในการควบคุมมลพิษจากการปล่อยของเสียต่างๆจากเรือ ข้อบังคับสากลในการขนส่งและบรรทุกสินค้าแห้งเทกองบางชนิดได้มี

ความเข้มงวดมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง (Bulk Cargo Code “BC Code”) ได้ถูกเปลี่ยนไป

เป็นข้อบังคับใหม่ว่าด้วยการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Solid Bulk Cargo code 

“IMSBC Code”) ประเทศต่างๆ ได้มีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการควบคุมมลภาวะที่เกิดจากน�า้ที่ใช้ในการถ่วงเรือ นอกจากนี้ 

จากการผลกัดนัขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization “ILO”) ท�าให้มาตรฐานความเป็นอยูต่่างๆ 

บนเรือของคนประจ�าเรือได้รับความส�าคัญเพิ่มมากขึ้น โดย ILOได้ออกอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour 

Convention “MLC 2006”) เพือ่ใช้เป็นมาตรฐานและควบคมุดแูลสภาพการท�างานและความเป็นอยูข่องคนประจ�าเรอื โดยเรอืเดนิทะเล 

ระหว่างประเทศทุกล�าที่มีขนาดมากกว่า 500 ตันจะต้องได้รับการตรวจเพื่อออกใบรับรองด้านแรงงานในกิจการทางทะเล  

(Maritime Labour Certificate “MLC”) และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานในกิจการทางทะเล (Declaration of Maritime  

Labour Compliance “DMLC”) โดยรฐัเจ้าของธงหรอืโดยสถาบนัตรวจเรอืทีร่ฐันัน้รบัรอง อนสุญัญา MLC 2006 ฉบบันี ้ได้รบัการให้

สตัยาบนัจากรฐัสมาชกิตามข้อตกลงเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วเมือ่เดอืนสงิหาคม 2555 อนัมผีลให้เรอืทกุล�าจะต้องปฏบิตัติามอนสุญัญานี้ 

และจะต้องได้รับใบรับรองดังกล่าวก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้ก�าลังเตรียมความพร้อมกับทางการและสถาบัน 

ตรวจเรือที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้เรือทุกล�าของเราได้รับใบรับรองนี้ก่อนวันที่ก�าหนด คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปที่บริษัทฯ  

จะกล่าวแต่เพียงว่า “เพื่อโลกสีเขียว” (Going Green) บริษัทต่างๆทั่วโลกได้ถูกกดดันจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆให้บริษัทของตนเกิด

จิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยต้องปฏิบัติตามกฏข้อบังคับใหม่ต่างๆ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ยัง

ไม่ได้ใช้บังคับแต่ด้วยความสมัครใจเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ โดยได้อธิบายไว้แล้วในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนใน

รายงานประจ�าปี 2555 ของบรษิทัฯ นอกจากนี ้ยงัมอีนสุญัญาของ IMO และข้อบงัคบัทีอ่อกโดยแต่ละประเทศเพือ่ใช้ในการควบคมุ 

การปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซฮาลอน และก๊าซคลอโรฟลโูอคาร์บอน จากเรอืต่างๆทีม่ส่ีวนท�าให้

เกิดภาวะเรือนกระจก ข้อบังคับต่างๆเหล่านี้จะมีความเข้มงวดมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ รัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกา 

ยงัมข้ีอบงัคบัให้เรอืทีเ่ข้ามายงัเมอืงท่าของตนต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าของทางเมอืงท่าซึง่จะสร้างมลภาวะน้อยกว่าเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า 

ของเรือ อาจมีการบังคับใช้ “BONNET” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีใช้ในบางเมืองท่าในการเป็นตัวรับและช่วยบ�าบัดก๊าซเสียจาก 

เรือก่อนที่จะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มาตรการเหล่านี้ยังคงอยู่ในขั้นพิจารณาและอาจสร้างปัญหาในการเดินเรือตามรวมทั้ง 

ค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ให้กบัเจ้าของเรอื/ผูบ้รหิารเรอื เพือ่ปฏบิตัติามพนัธสญัญาของบรษิทัฯ ในการทีจ่ะด�ารงรกัษาและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

และลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนฯให้เป็นแบบแผน ทางบรษิทัฯ ได้ให้มกีารตรวจสอบและได้รบัใบรบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรม ISO 

14001:2004 จากองค์กรตรวจชั้นเรือ (CLASS NK) ของประเทศญี่ปุ่น มาตรฐาน ISO 14001:2004 นี้เป็นระบบที่ก�าหนดกรอบ

โครงสร้างโดยรวมและขั้นตอนวิธีการให้กับการวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อีกทั้ง

ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรือของบริษัทฯ ได้เริ่มใช้ “แผนการบริหาร 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของเรือ” (Shipboard Energy Efficiency Management Plan “SEEMP”) ตั้งแต่เดือนมกราคม 

2556 ตามภาคผนวก 6 ของอนุสัญญา MARPOL เรือเหล่านี้ยังได้มีการเตรียมความพร้อมในการก�าจัดสิ่งปฏิกูลที่เข้มงวดมากขึ้น

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 5 ของอนุสัญญา MARPOL 

 ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ�ำเรือ (Maritime Training Center) ตามที่เคยได้รายงานไปแล้ว บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง 

ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ�าเรือเต็มรูปแบบขึ้นภายในส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนมีนาคม 2551 โดย

ภายในศูนย์ฝึกอบรมนี้ ได้มีการติดตั้งห้องฝึกจ�าลองการเดินเรือที่ทันสมัยที่สุด (Bridge Navigation Simulator) เพื่อใช้ส�าหรับฝึก 

คนประจ�าเรอืโดยเฉพาะ โดยเครือ่งฝึกจ�าลองการเดนิเรอืได้มกีารจ�าลองสะพานเดนิเรอืจรงิ และสามารถฝึกการเดนิเรอืเข้าเมอืงท่า

ส�าคัญได้อย่างเสมือนจริงซึ่งจะท�าให้คนประจ�าเรือได้มีโอกาสลงมือฝึกปฏิบัติการเดินเรือจริงๆ ในรูปแบบและสถานการณ์ต่างๆ 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการท�างานเป็นทีมของกัปตันเรือและนักเดินเรือ ทักษะในการเดินเรือและบังคับเรือ สิ่งนี้ถือว่าเป็น

ก้าวย่างส�าคัญของบริษัทฯ ในการที่จะฝึกฝนและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรประจ�าเรือให้สามารถปฏิบัติงานดูแลเรือเพื่อให้เกิด
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ความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลและปกป้องสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกมีการขาดแคลนคนประจ�าเรือ

ทีม่ทีกัษะความสามารถ และส่งผลให้การได้เลือ่นต�าแหน่งบนเรอืเกดิขึน้เรว็กว่าทีค่วรจะเป็น ศนูย์ฝึกอบรมของบรษิทัจงึมวีธิกีาร

ที่จะช่วยฝึกทักษะความสามารถให้กับคนเรือเพื่อทดแทนกับการฝึกปฏิบัติบนเรือที่ลดน้อยลงดังกล่าว

 หลกัสตูรกำรจดักำรคณุภำพของบคุลำกรทำงทะเล (Maritime Resource Management “MRM”) 
เป็นหลักสูตรส�าหรับฝึกอบรมนายประจ�าเรือทั้งนักเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนักงานประจ�าส�านักงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การบรหิารงานเรอื ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจถงึขดีความสามารถและขดีจ�ากดัของมนษุย์ และเพือ่เสรมิสร้างให้เกดิทศันคตทิีด่ใีนเรือ่ง

ความปลอดภยัและการท�างานเป็นทมี หลกัสตูร MRM นีไ้ด้มกีารยอมรบักนัอย่างกว้างขวางว่าเป็นวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการช่วยเพิม่

ทักษะและพัฒนาการท�างานร่วมกันเป็นทีม และลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยทางทะเลที่มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของ

มนษุย์ (Human Error) รวมทัง้การจดัการทรพัยากรและการท�างานเป็นทมีทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ หลกัสตูร MRM นีไ้ด้รบัการรบัรอง

และออกแบบโดย The Swedish Club ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้ประกันภัยทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต 

ในการน�าหลักสูตรนี้มาเป็นต้นแบบในการฝึกคนประจ�าเรือของบริษัทฯ นอกจากหลักสูตร MRM แล้ว ภายในศูนย์ฝึกอบรมของ 

บริษัทฯ ยังมีห้องฝึกอบรมต่างๆส�าหรับโปรแกรมการฝึกต่างๆเช่นโปรแกรมการฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer based  

training “CBT”) และวีดีทัศน์ (Video-Based Training “VBT”) การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการระบบเดินเรือเป็นทีม (Bridge 

Team Management “BTM”) หลกัสตูรทกัษะการเดนิเรอืและบงัคบัเรอื (Bridge Team Competency “BTC”) หลกัสตูรการปฎบิตัิ

หน้าที่เวรยาม (Officer Of the Watch “OOW”) หลักสูตรการปฏิบัติงานต�าแหน่งต้นเรือ (Chief Mate Course “CMC”) หลักสูตร 

การเป็นกัปตันเรือ (Command Course) หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือ (Shipboard Safety Course “SSC”) 

หลักสูตรแนะน�าแก้ไขปัญหาการท�างานบนเรือ (Maritime Professional Briefing “MPB”) หลักสูตรอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ 

(ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ) เป็นต้น หลักสูตรต่างๆเหล่านี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา และถือว่าเป็นการวางรากฐานที่ส�าคัญ

ต่อคุณภาพของคนประจ�าเรือและการเรียนรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเรือ

 ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทมีการท�างานร่วมกันกับแผนกบริหารงานเรือของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่จ�าเป็นต้องมี 

การฝึกให้กบัคนเรอืและการออกแบบหลกัสตูรให้เหมาะสม ด้วยแนวทางนีจ้งึได้มกีารพฒันาหลกัสตูรขึน้ใหม่ส�าหรบัฝึกนายช่างกล

เรอืในทกุระดบัไม่ว่าจะเป็นหลกัสตูรเสรมิทกัษะและการบรหิารจดัการห้องเครือ่ง (Engine Room Management and Competency 

Enhancement “EMC”) ส�าหรับนายช่างกลเรือระดับสูง และหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) 

ส�าหรับนายช่างกลเรือระดับปฏิบัติการ และในอนาคตได้มีแผนการที่จะเพิ่มเติมหลักสูตรอีก เช่น หลักสูตรส�าหรับ “ระบบการ

ท�างานของซลีเพลาใบจกัร” “การท�างานของอปุกรณ์ยกขนสนิค้าโดยเฉพาะระบบไฮดรอลกิ” และ “ความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 

บนเรือส�าหรับลูกเรือ” ทางศูนย์ฝึกอบรมได้จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรพื้นฐานส�าคัญ เช่นเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์ 

และเครือ่งแยกกรองน�้ามนั เพือ่ใช้ส�าหรบัการฝึกปฏบิตัจิรงิเพิม่เตมิจากการเรยีนรูภ้าคทฤษฎ ีสิง่เหล่านีจ้ะเป็นตวัช่วยเสรมิร่วมกบั 

ห้องฝึกจ�าลองการเดินเรือ เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมสามารถท�าการฝึกในสิ่งที่จ�าเป็นได้ทั้งนายประจ�าเรือฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ 

รวมถึงลูกเรือ

 การใช้อุปกรณ์การเดินเรือที่ให้ข้อมูลและแสดงผลด้วยแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and Information 

System ”ECDIS”) ได้มีการบังคับใช้บนเรือใหม่ที่ต่อเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป เรือใหม่ส่วนใหญ่มีการติดตั้ง

อุปกรณ์ ECDIS ไว้ใช้งานแล้ว ส�าหรับเรือเก่าที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีการบังคับให้ติดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ในปี 2561 เป็นต้นไป  

การใช้งานอุปกรณ์ ECDIS นี้จ�าต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้การท�างานของระบบทั่วๆไป รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์แต่ละ

ยีห้่อทีอ่าจมรีปูแบบการใช้งานแตกต่างกนัไปตามโรงงานผูผ้ลติ นกัเดนิเรอืทีจ่ะใช้งานอปุกรณ์ ECDIS ในการเดนิเรอืจะต้องได้รบั 

การฝึกอบรมที่ถูกต้อง และได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมมาแล้วก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้จริงบนเรือ

 ในบรรดาอุปกรณ์น�าทางในการเดินเรือที่ทันสมัยทั้งหมด เช่น เรดาร์ AIS และ GPS นักเดินเรือจะได้รับเครื่องช่วยน�าทาง

ในการเดินเรือด้วยอุปกรณ์ ECDIS ซึ่งเป็นเครื่องช่วยน�าทางในการเดินเรือจะท�าให้อุปกรณ์ต่างๆ (ซึ่งอยู่บนแผ่นกระดาษ)  

หมดความส�าคัญไป ทั้งนี้ การใช้อุปกรณ์ ECDIS นั้น นักเดินเรือจะต้องรู้วิธีใช้งานที่ถูกต้องด้วย
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 บริษัทฯ มั่นใจว่านักเดินเรือของเราสามารถใช้งาน ECDIS ได้เป็นอย่างดีก่อนจะประจ�าการบนเรือ โดยนักเดินเรือได้รับ 

การฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง นอกจากนั้น นักเดินเรือดังกล่าวยังได้รับการฝึกอบรมจากบริษัท

ผลติอปุกรณ์ ECDIS อกีด้วย ทัง้นี ้บรษิทัฯ เชือ่ว่าการได้รบัใบรบัรองอย่างเดยีวอาจจะไม่ท�าให้นกัเดนิเรอืคุน้เคยและใช้งาน ECDIS 

ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ จึงได้ติดตั้งอุปกรณ์และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS โดย 

หลังจากที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ECDIS นี้แล้ว นักเดินเรือจะต้องเข้าอบรมการใช้งาน ECDIS จริงอีกด้วย 

 ภัยจำกโจรสลัด เดิมทีมีจุดเริ่มต้นจากประเทศโซมาเลีย แต่ปัจจุบันได้มีโจรสลัดแพร่ขยายไปทั่วทั้งทะเลอาหรับและ

มหาสมทุรอนิเดยี ยงัคงเป็นภยัคกุคามทีส่ร้างความกงัวลใจอย่างมาก แม้ว่าในปี 2555 ดเูหมอืนข่าวเรือ่งโจรสลดัในบรเิวณดงักล่าว

จะลดน้อยลง โดยทางผู้รับประกันภัยทางทะเล London war risks ได้ประกาศให้อาณาเขตทางทะเลของมหาสมุทรอินเดียทั้งหมด 

ตัง้แต่ประเทศอนิเดยีไปยงัชายฝ่ังทวปีแอฟรกิา และตัง้แต่อ่าวโอมานไปยงัเกาะมาดากสัการ์เป็นเขตการเดนิเรอืทีส่ญัญาประกนัภยั 

จะไม่คุ้มครอง 

 โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทต่างๆสามารถผลักภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการปกป้องเรือจาก

โจรสลดั รวมถงึค่าเบีย้ประกนัภยัเพิม่เตมินีไ้ปยงัผูเ้ช่าเรอืได้ แต่ผลกระทบจากโจรสลดัทีม่ต่ีอสภาพขวญัก�าลงัใจของลกูเรอืได้ท�าให้

จ�านวนคนประจ�าเรือ และความสนใจในอาชีพนี้ได้ลดลง

 แม้ว่าอตุสาหกรรมเดนิเรอืทะเลจะต้องเผชญิกบัภยัโจรสลดัมาเป็นศตวรรษแล้วกต็าม แต่สถานการณ์ปัจจบุนัได้ถอืว่าเป็น

มิติใหม่ของโจรสลัดที่ไม่เคยเกิดมาก่อน โจรสลัดโซมาเลียได้ผันตัวเองไปเป็นองค์กรการค้าที่สร้างก�าไรมหาศาล ภาพโจรสลัด 

มือถือดาบจี้ปล้นเรือในอดีตได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไป เมื่อเทียบกับโจรสลัดผู้ก่อการร้ายในปัจจุบันที่ใช้อาวุธหนัก

ครบมอืออกไล่ล่าไปตามน่านน�า้ตัง้แต่ประเทศโซมาเลยีจนถงึประเทศอนิเดยี เพือ่ยดึบรรดาเรอืสนิค้าทีข่าดการป้องกนัทีเ่พยีงพอไป 

เรียกค่าไถ่ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องตระหนักว่าโจรสลัดนั้นเป็นความเสี่ยงร้ายแรงทางธุรกิจอย่างหนึ่ง โดยโจรสลัดเหล่านี้ 

ไม่ได้ต้องการสินค้าที่อยู่บนเรือ แต่ต้องการเงินค่าไถ่จ�านวนมหาศาลโดยใช้ชีวิตลูกเรือเป็นอ�านาจต่อรอง และแน่นอนหากสินค้า

ที่ยึดได้มีมูลค่าสูงก็จะยิ่งเพิ่มอ�านาจต่อรองในการเรียกเงินค่าไถ่ได้มากขึ้นอีก

 ในปัจจบุนั โจรสลดัได้มเีรอืประมงหลายล�าไว้ในครอบครองโดยใช้เรอืประมงล�าใหญ่ให้เป็นเรอืแม่ ซึง่ท�าให้พวกเขาสามารถ

พรางตัวว่าเป็นเรือประมง แต่ที่ส�าคัญกว่านั้น คือ ช่วยเพิ่มระยะทางในการออกล่าเรือสินค้าได้ไกลจากฝั่งมากขึ้น เรือแม่เหล่านี้

สามารถบรรทุกอาหาร น�้ามัน และน�้าจืดได้มากขึ้น  

 ในปี 2555 มกีารรายงานว่าถกูโจรสลดัโจมตทีัง้หมด 35 ครัง้บรเิวณอ่าวโซมาเลยี เมือ่เปรยีเบทยีบกบัจ�านวน 176 ครัง้ในปีก่อน 

ซึ่งในจ�านวนนี้ มีเรือจ�านวน 5 ล�าที่ถูกยึด เมื่อเปรียบเทียบกับเรือจ�านวน 25 ล�าที่ถูกยึดได้เมื่อปีที่แล้ว

 การลดลงของตวัเลขความส�าเรจ็ในการยดึเรอืของโจรสลดันัน้ยงัคงไม่น่าไว้วางใจ บรษิทัเดนิเรอืต่างๆยงัคงกงัวลว่าโจรสลดั 

จะเปลี่ยนรูปแบบเพื่อรองรับมาตรการป้องกันต่างๆที่เรือส่วนใหญ่ใช้อยู่ในระหว่างเดินเรือผ่านเขตเสี่ยงภัย

 นอกจากโจรสลัดโซมาเลียแล้ว บริเวณทะเลอาราเบียน มหาสมุทรอินเดีย ประเทศไนจีเรียและบริเวณชายฝั่งประเทศ 

ยงัคงเป็นอกีพืน้ทีเ่สีย่งต่อการถกูโจรสลดัโจมต ีในช่วงหลายเดอืนทีผ่่านมามกีารเตอืนภยัโจรสลดัมากขึน้ในบรเิวณนี ้อย่างไรกต็าม 

พืน้ทีท่ัง้สองแห่งมคีวามแตกต่างกนัตรงทีป่ระเทศไนจเีรยีมรีฐับาลและนโยบายทีช่ดัเจนในการจดัการกบัปัญหาโจรสลดัในน่านน�า้ 

ของตน ซึ่งได้ช่วยจ�ากัดภัยโจรสลัดในบริเวณนั้นได้

โครงกำรร่วมทุน
 สถานะของการลงทุนในบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ มีดังต่อนี้

• Southern LPG Pvt Ltd (SLPG) ขั้นตอนการปิดกิจการของบริษัทร่วมทุนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ 

ได้ขายทรพัย์สนิหลกัๆ ของบรษิทันี ้และได้รบัเงนิครบถ้วนเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ในขณะนี ้ก�าลงัด�าเนนิการปิดบรษิทันี้ 

ตามขั้นตอนต่อไป
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• International Seaports (Haldia) Pvt Ltd บริษัทร่วมทุนนี้เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียง 

แห่งเดียวของบริษทัฯ ซึง่ตั้งอยู่ทีเ่มอืงท่าฮัลเดยี (โดยบริษทัฯ ได้รว่มทนุประมาณรอ้ยละ 22.4 ของเงนิลงทนุทัง้หมด) 

และได้ด�าเนนิงานภายใต้แผนการลงทนุในโครงการท่าเรอืของบรษิทัฯ บรษิทัร่วมทนุนีม้ผีลการด�าเนนิงานทีด่ต่ีอเนือ่ง

และจนถึงปัจจุบันเราได้รับเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 1.34 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 66 ของเงินลงทุน 

เริม่แรกเมือ่ปี 2545 - 2546 ซึง่บรษิทัฯ เหน็ว่าเป็นการลงทนุทีคุ่ม้ค่าและหวงัว่าบรษิทัฯ จะสามารถเพิม่สดัส่วนการลงทนุ 

ในบริษัทร่วมนี้ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

บทสรุป
 อปุสงค์ - บรรยากาศทางธรุกจิในปี 2556 จะเป็นปีทีน่่าท้าทายเป็นอย่างยิง่ โดยเศรษฐกจิของสหภาพยโุรปยงัคงอยูใ่นภาวะ

ชะลอตัว ในขณะที่ประเทศจีนซึ่งพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

ยังคงเปราะบางมากจนท�าให้ธนาคารกลางสหรัฐฯออกนโยบายทางการเงินเป็นรอบที่ 4 (QE4) อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาสินค้า

คอมโมดิตี้ยังอยู่ในระดับต�่า เมื่อเปรียบเทียบราคาน�าเข้าและราคาผลิตในประเทศจะท�าให้จีนเพิ่มปริมาณการน�าเข้าแร่เหล็ก 

มากยิ่งขึ้น ถ่านหินที่ใช้เผาเพื่อป้อนโรงงานผลิตไฟฟ้าอาจจะส่งผลให้ประเทศอินเดียกลายเป็นผู้น�าเข้าถ่านหินมากที่สุดในโลก

แทนที่ประเทศจีนด้วยปริมาณ 250 - 300 ตันต่อปี ภายในปี 2559 ดังนั้น รายงานล่าสุดจาก DNB Markets ได้ระบุว่า การขยายตัว

โดยวัดจากระยะทางในการขนส่งต่อตันในช่วงปี 2556 ถึงปี 2558 จะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11 

 อุปทำน - เนื่องด้วยตลาดค่าระวางเรืออยู่ในระดับสูงมากในอดีตท�าให้เจ้าของเรือส่วนใหญ่ยังคงใช้งานเรือที่มีอายุมาก

ของตนต่อไปจนเกนิอายใุช้งานตามปกต ิหากเป็นช่วงทีส่ภาพตลาดค่าระวางเรอือยูใ่นระดบัปกตแิล้ว น่าจะมเีรอืประมาณร้อยละ 

18 ของกองเรือทั้งโลกถูกปลดระวางแล้ว แต่ภายใต้สภาพตลาดค่าระวางในปัจจุบัน ตัวเลขการปลดระวางเรือนี้น่าจะเพิ่มขึ้นไปที่

ประมาณร้อยละ 29 แต่จะมีข้อจ�ากัดของจ�านวนอู่ที่ให้บริการปลดระวางเรือที่มีอยู่อาจมีไม่เพียงพอ 

 จากการที่เรือต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกรวมประมาณร้อยละ 19.6 (ขนาดระวางรวม 135.8 ล้านเดทเวทตัน) ของกองเรือ

โลกมีก�าหนดการส่งมอบจนถึงสิ้นปี 2559 วิกฤติการเงินจะท�าให้การส่งมอบเรือเหล่านี้ล่าช้าออกไปซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติ ทั้งนี้ 

ตัวเลขบ่งชี้ที่บริษัทฯ คาดการณ์ คือ ตัวเลขอัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือร้อยละ 29 ในปี 2555 โดยน่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 30 

หรือมากกว่า ในปี 2556 และปีต่อๆ ไป 

 อปุทานกบัอปุสงค์น่าจะเข้าสูภ่าวะสมดลุได้ในอกีสองปีข้างหน้า ซึง่น่าจะเป็นเวลาใกล้เคยีงกบัทีบ่รรดาประเทศในสหภาพ

ยโุรปกลบัสูภ่าวะปกตอิกีครัง้ และน่าจะได้เหน็ตลาดค่าระวางเรอือยูใ่นช่วงขาขึน้อกีครัง้หลงัปี 2557 ดงันัน้ บรษิทัฯ คดิว่าปี 2556 

จะยงัคงเป็นปีแห่งความท้าทายทีย่ากล�าบาก ซึง่แม้แต่เจ้าของเรอืทีฉ่ลาดและรอบคอบทีส่ดุในการวางกลยทุธ์อย่างดทีีส่ดุกย็งัจะได้รบั 

การทดสอบอย่างเข้มข้น

 ด้ำนกำรเงนิ - การระดมทนุจะเป็นหนึง่ในความท้าทายทีส่ดุทีเ่จ้าของเรอืจะต้องเผชญิในปี 2556 จากการทีธ่นาคารปล่อย

เงินกู้ให้แก่บริษัทเดินเรืออย่างง่ายดายท�าให้เจ้าของเรือซื้อเรือจ�านวนมากเกิน และมูลค่าเรือที่ตกต�่าอย่างรวดเร็ว ท�าให้เรือเหล่านี้ 

มมีลูค่าสญูหายไปประมาณร้อยละ 70 ของมลูค่าทีส่งูสดุในช่วงครึง่แรกของปี 2551 ดงันัน้ เงนิกูส้�าหรบัเรอืดงักล่าวส่วนใหญ่แทบ

ทัง้หมดมกีารผดิสญัญาเงนิกูใ้นส่วนของเกณฑ์มลูค่าหนีส้นิต่อมลูค่าสนิทรพัย์ ซึง่อาจส่งผลให้ธนาคารต่างๆทีป่ล่อยกูส้ามารถเรยีก

ให้มีการช�าระเงินกู้คืนก่อนก�าหนดได้ ถ้าเรือดังกล่าวมีการให้เช่าเรือตามสภาพตลาดด้วยแล้ว ธนาคารเหล่านี้ย่อมเกิดปัญหาใหญ ่

กับสภาพคล่องกระแสเงินสดที่อาจมีไม่มากพอที่จะครอบคลุมภาระดอกเบี้ย และ/หรือ การจ่ายคืนเงินต้น และปัญหาจาก 

การผิดสัญญาเงินกู้ในส่วนของเกณฑ์มูลค่าหนี้สินต่อมูลค่าสินทรัพย์ จะเห็นได้ว่าคงไม่มีธนาคารใดปล่อยกู้อย่างง่ายดายให้แก่

เจ้าของเรือเหล่านั้นในอนาคตอันใกล้นี้

 การผ่อนปรนทางการเงินของธนาคารผู้ให้เงินกู้แก่บริษัทเดินเรือในช่วงปี 2552 ถึง 2554 ด้วยลักษณะ “แก้ไข-เมินเฉย- 

ขยายระยะเวลา” คงจะเปลีย่นไปบ้างในปี 2555 เราได้เหน็การปรบัโครงสร้างทางการเงนิ และ/หรอื การล้มละลายของบรรดาบรษิทัเรอื 

ขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2554 และปี 2555 ธนาคารก�าลังบังคับให้มีการช�าระเงินกู ้
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ทีผ่ดิสญัญาคนืก่อนก�าหนด ขายเรอืทีเ่ป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ณ ราคาทีส่งูสดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ เพือ่น�ามาช�าระคนืเงนิกูบ้างส่วนทีไ่ด้

ปล่อยกูไ้ป สิง่นีจ้ะท�าให้ตวัเลขบญัชงีบดลุของธนาคารเป็นลบ และเป็นไปได้ทีจ่ะส่งผลให้เจ้าของเรอืล้มละลาย หากเจ้าของเรอืนัน้ 

มสีญัญาต่อเรอืใหม่และมสีญัญาเงนิกูเ้พือ่ใช้ในการต่อเรอืจากธนาคารด้วยแล้ว เงนิกูเ้หล่านัน้จะหายไปท�าให้สญัญาต่อเรอืใหม่นัน้ 

ไม่บรรลผุล ซึง่จะส่งผลให้มกีารผลกัภาระทางด้านการเงนิต่อไปยงับรรดาอูต่่อเรอืและธนาคารทีเ่ป็นเจ้าหนีอู้ต่่อเรอื ทัง้นี ้อตุสาหกรรม

การเดนิเรอื ณ ปัจจบุนัเพิง่จะได้เริม่เหน็ปัญหาสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ (sub-prime) ในแบบฉบบัของตนเองทีก่�าลงัคกุคามยงับรรดา

เจ้าของเรือ ธนาคารเจ้าหนี้ของเจ้าของเรือ และธนาคารเจ้าหนี้ของอู่ต่อเรือ

 ปัญหาความตงึเครยีดด้านการเงนิในอตุสาหกรรมทางทะเลได้น�ามาสูบ่ทวเิคราะห์จากอูต่่อเรอืและนกัวเิคราะห์ธรุกจิเดนิเรอืว่า 

เรือต่อใหม่จ�านวนมากซึ่งมีก�าหนดส่งมอบตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงสิ้นปี 2558 อาจเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้น เนื่องจากอาจมี 

การยกเลกิการต่อเรอืส่วนใหญ่ไปแล้ว อย่างไรกต็าม โปรดระลกึว่า Hartland Shipping Services ซึง่บรหิารงานโดย HSBC Shipping 

Services ได้แสดงความเหน็ไว้ใน Points of View ว่า “เราได้ผ่านจดุทีอ่นัตรายมาแล้ว และเหน็พ้องว่าในปี 2557 จะเป็นปีทีอ่ปุทาน

และอปุสงค์จะเข้าสูภ่าวะสมดลุ แม้ว่าการเหน็พ้องนัน้มกัจะคลาดเคลือ่นเสมอ ทัง้นี ้หากมกีารยกเลกิการสัง่ต่อเรอืทีม่กีารส่งมอบ

ล่าช้าจ�านวนมาก จะท�าให้เราจะไปถึงภาวะสมดุลดังกล่าวเร็วกว่าที่คาดคิดไว้”

บทส่งท้ำย 
 เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านที่จะ

ไขว่คว้าโอกาสดีๆ ที่จะเข้ามาในตลาดธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเพื่อน�าพาบริษัทฯ ไปสู่ความส�าเร็จ โดยบริษัทฯ หวังเป็น

อย่างยิง่ทีจ่ะมอบสญัญาแห่งความส�าเรจ็สูอ่นาคตนี ้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่าน ด้วยการท�างานอย่างทุม่เทและเสยีสละของพนกังาน

ที่เป็นมืออาชีพของบริษัทฯ ทั้งที่ประจ�าในส�านักงานและที่ประจ�าการบนเรือของบริษัทฯ ทุกคน 

  ในนามคณะกรรมการ

  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  นายคูชรู คาลี วาเดีย

 กรรมการผู้จัดการ  กรรมการบริหาร

  4 กุมภาพันธ์ 2556
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จ�านวน 3 ท่านได้แก่ นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ นายก�าธร 

ศลิาอ่อน และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ ด�ารงต�าแหน่งสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ ทัง้นี้ 

นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ ซึ่งหมดวาระในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

ตามมติของที่ประชุมคณะบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 

 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

 ในปี 2555 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อพิจารณาสอบทาน 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

ภายนอกทุกไตรมาสเพื่อรับฟังค�าชี้แจงเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี ผลการตรวจสอบงบการเงิน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดท�าและ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ถูกต้องเพียงพอ และเป็นที่เชื่อถือได้

 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาความเป็นอิสระและสายงานบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบ

ภายในเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเชื่อถือได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ

ดแูลกจิการได้ร่วมปรึกษากบัผู้ตรวจสอบตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าทีข่องฝ่ายตรวจสอบภายใน

และได้อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2555 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ท�าการประเมินความเสี่ยงและ

กลไกการควบคุมภายในส�าหรับทุกแผนกของบริษัทฯ สอบทานด้านการปฏิบัติงานส�าหรับบางแผนก สอบทานรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 

บริษัทฯ เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึกฎระเบยีบและประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบได้ด�าเนินการติดตามผลการตรวจสอบ และน�าผลการตรวจสอบ รวมทั้ง 

ค�าเสนอแนะต่างๆ ไปปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร และได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอและ

ไม่มีจุดบกพร่องที่มีสาระส�าคัญ

 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงต่อการด�าเนินการ ซึ่งกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ก็คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด ประมวลรัษฎากร  

พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรือ่งการเปิดเผยข้อมลู และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 และทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ และ

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องค�าแนะน�าในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันจ�านวน 5 รายการ โดยเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ประเภทที ่2 จ�านวน 4 รายการ และเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภทที ่3 จ�านวน 1 รายการตามความหมายของประกาศฉบบัดงักล่าว 

กล่าวคือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการซื้อคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายในการซื้อพร้อมติดตั้ง รวมถึง 

ค่าซ่อมบ�ารุงรักษา เครื่องปรับอากาศที่ส�านักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย และที่คอนโดมิเนียมของบริษัทย่อยจัดอยู่ในรายการที่

เกีย่วโยงกนัประเภทที ่2 ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ ในขณะทีค่่าเช่าส�านกังานจดัอยูใ่นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

ประเภทที ่3 คอืรายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะสัน้ ซึง่รายละเอยีดของรายการดงักล่าวได้อธบิายไว้แล้ว ภายใต้หวัข้อ

เรือ่ง “รายการทีเ่กีย่วโยงกนั” ในรายงานประจ�าปีฉบบันี ้ผลการสอบทานดงักล่าวได้ถกูน�าเสนอเพือ่ทราบในทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 2556 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรษิทัฯ 

มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีความยุติธรรมและเพื่อผลประโยชน์ทั้งหมดของบริษัทฯ

 ในระหว่างปี 2555 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ท�าการสอบทานรายการเกี่ยวกับการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ 

การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 และทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิรวมถงึประกาศ

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีม่นียัส�าคญัทีเ่ข้าข่ายเป็นการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป

ซึง่ทรพัย์สนิ และทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ เหน็ว่าการได้มาและจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์

ของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีความสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

 ปกต ิการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ จะมขีึน้ก่อนการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้นีเ้พือ่

ให้รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

ภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม สามารถส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและปรึกษาหารือ รวมทั้งรับค�าแนะน�าต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัทฯ

 กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการได้มีการพูดคุยกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอทั้งที่เป็นทางการและ 

ไม่เป็นทางการเกีย่วกบัประเดน็ต่างๆ ทีผู่ต้รวจสอบภายในตรวจพบ จากการตรวจสอบการประชมุอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแล

กิจการมีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน 4 ครั้ง (ปี 2554: 4 ครั้ง) และมีการประชุมตามวาระพิเศษจ�านวน 1 ครั้ง (ปี 2554: ไม่มี

การประชุมตามวาระพิเศษ) โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชือ่คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

 ปี 2555 ปี 2554

การประชุมวาระปกติ การประชุมวาระพิเศษ การประชุมวาระปกติ

1. พลต�ารวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต * - - 1/1

2. นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ 4/4 1/1 4/4

3. นายธีระ วิภูชนิน * - - 1/1

4. นายก�าธร ศิลาอ่อน **  4/4 1/1 3/3

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภวิดา ปานะนนท์ ** 4/4 1/1 3/3

*   สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการที่ลาออกในปี 2554

** สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการที่ได้รับการแต่งตั้งในปี 2554
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 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ได้มีการพิจารณา

เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และมีมติเพื่อเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านใด ท่านหนึ่งจาก 

บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส�าหรับปี 2556 ดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ในระหว่างปี 2546 ถึง ปี 2550 และอีกครั้งส�าหรับปี 2553 ถึง ปี 2555

2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ส�าหรับปี 2551 และปี 2552

3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853)

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชทีีม่คีณุสมบตัใินการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบทีไ่ด้กล่าวข้างต้น สามารถแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ 

บรษิทัฯ ได้ และในกรณทีีผู่ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่ดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตังิานได้ ให้บรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั 

มีอ�านาจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัตแิละมคีวามสามารถของบริษทั ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด มาปฏิบัตหิน้าที่

ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทน

 บรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั เป็นบรษิทัตรวจสอบบญัชทีีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มคีวามเป็นอสิระ 

และมผีลการปฏบิตังิานส�าหรบัปีทีผ่่านมาเป็นทีน่่าพงึพอใจ โดยบรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชภีายนอก

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ ได้พจิารณาเพือ่เสนอให้ผูถ้อืหุน้อนมุตัค่ิาตอบแทนการสอบบญัชี

ของผู้สอบบัญชีภายนอกส�าหรับ ปี 2556 จ�านวนเงินไม่เกิน 1.90 ล้านบาท (ปี 2555: 1.90 ล้านบาท) แยกต่างหากจากค่าใช้จ่าย

เบ็ดเตล็ดซึ่งจะได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการดังกล่าวข้างต้น ได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ 

นางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑติ (ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3970) จากบรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั ทีไ่ด้ท�าหน้าที่

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยทกุบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยและบรษิทัย่อย 1 บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศส�าหรบั

ปี 2555 และคาดว่าจะท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชต่ีอไปอกีส�าหรบัปี 2556 ด้วยค่าตอบแทนการสอบบญัช ีจ�านวนเงนิ 3.36 ล้านบาท 

(ปี 2555 จ่ายจริง: จ�านวน 3.32 ล้านบาท) นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการยังได้พิจารณา 

ค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

บัตรส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ด้วยจ�านวนเงินไม่เกิน 0.29 ล้านบาท  

(ปี 2555 จ่ายจรงิ : 0.20 ล้านบาท)  และค่าบรกิารสอบทานข้อมลูทางการเงนิของบรษิทัย่อยในต่างประเทศส�าหรบังบการเงนิรวม 

ด้วยจ�านวนเงินไม่เกิน 0.40 ล้านบาท (ปี 2555 จ่ายจริง : 0.40 ล้านบาท)

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ

 ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ

 4 กุมภาพันธ์ 2556
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ค�ำจ�ำกัดควำม
 การก�ากบัดแูลกจิการ หรอื Corporate Governance หมายถงึ ระบบทีจ่ดัให้มโีครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์

ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน น�าไปสู่การเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้กับ 

ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ประกอบ ค�าจ�ากดัความดงักล่าวในข้างต้น เป็นไปตามข้อเสนอแนะของส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัฯ มคีวามพยายามอย่างยิง่ทีจ่ะผลกัดนัให้การก�ากบัดแูลกจิการดงักล่าว

เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ภายในองค์กร 

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักดีว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีนั้นมีความส�าคัญและเป็น 

สิง่จ�าเป็นส�าหรบัการเตบิโตทางธรุกจิอย่างยัง่ยนื และเป็นการสร้างมลูค่าให้กบัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ 

จึงได้จัดท�าคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้น ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ภายใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ”

 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งรวมถึงรางวัลในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

• ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ส�าหรับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรายงานผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียน 3 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2553 2554 และ 2555 จากบรรษัทภิบาลแห่งชาติ

• ได้รบัการจดัให้อยูใ่นกลุม่ “ดเียีย่มและสมควรเป็นตวัอย่าง” และ “ดเียีย่ม” ส�าหรบัการประชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้

ส�าหรับปี 2555 และ 2554 ตามล�าดับ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับรางวัล “บุคคลผู้ประสบความส�าเร็จในชีวิต” จากงาน Seatrade 

Asia Awards ประจ�าปี 2555

• ได้รับรางวัล “การบริหารจัดการธุรกิจเรือที่ดีที่สุดประจ�าปี 2555” ในเอเชีย จากงาน Lloyd's List Asia Awards 2012.

• ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล “ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแห้งเทกองแห่งปี” จากงาน 

Seatrade Asia Awards ประจ�าปี 2555

• ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล “ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแห้งเทกองแห่งปี” จากงาน 

International Bulk Journal (IBJ) Awards ประจ�าปี 2555

• ในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้น�าเสนอผลงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อประกอบ

การพิจารณารางวัล CSR Awards ประจ�าปี 2553 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับคัดเลือกจากผลส�ารวจเกี่ยวกับการบริหารจัดการส�าหรับกลุ่มบริษัทในทวีปเอเชีย โดย “FinanceAsia” ที่มี 

การเผยแพร่ผลการส�ารวจในเดือนเมษายน 2553 ให้เป็น “บริษัทที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการบริษัทส�าหรับกลุ่มที่มี

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

• ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล “ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง” ในงานประกาศ

รางวัลส�าหรับการค้าทางทะเลในทวีปเอเชีย ประจ�าปี 2553

• ได้รับคัดเลือกจากผลส�ารวจเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2553 โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” ให้เป็น 

“บริษัทดีเด่นในภาพรวมด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” “บริษัทดีเด่นในด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”  

“บรษิทัดเีด่นในด้านสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั” “บรษิทัดเีด่นด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์” 

และ “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผู้จัดการของ บริษัทฯ) ในประเทศไทย

รำยงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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• ในปี 2552 นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนดีเด่น 

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

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของไทย

• ได้รบัคดัเลอืกจากผลส�ารวจเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ โดยนติยสาร “ASIAMONEY” ทีม่กีารเผยแพร่ผลการส�ารวจ

ในนติยสาร Asia Money ฉบบัประจ�าเดอืนมกราคม 2553 ให้เป็น “บรษิทัดเีด่นในภาพรวมด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี 

“บรษิทัดเีด่นในด้านการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส” “บรษิทัดเีด่นด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์” “นกัลงทนุสมัพนัธ์ดเีด่น” 

(นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ) ในประเทศไทย

• ได้รบัการจดัอนัดบัตามรายงานของ “CLSA ASIA-PACIFIC MARKETS” ลงวนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2552 ให้เป็น 1 ใน 3 

บริษัทดีเด่นในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจากผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการในประเทศไทย

• ได้รับการจัดอันดับในปี 2550 จากนิตยสาร “The Asset” ของฮ่องกง ให้เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้าน 

การก�ากับดูแลกิจการ จากรายชื่อบริษัทที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจ�านวน 60 บริษัทในเอเซีย

• ได้รับรางวัล “Best Corporate Governance Report” และ “Best Performance” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในงาน “SET Awards 2006”

 การด�าเนินการด้านหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สรุปได้เป็น 5 หมวด ภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและได้มุ่งปฏิบัติใน 

การปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธ ิซึง่นโยบายส�าหรบัการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้อยูใ่นส่วนของ 

คู่มือนโยบายก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

  บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติทางบัญชี การใช้

สารสนเทศภายใน และในเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีความ

ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยและ

เพื่อผลประโยชน์โดยรวม ทั้งนี้ บางส่วนของนโยบายและกระบวนการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

  1.1  พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ

  บริษัทฯ ได้จัดท�าเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ 

ของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านในรายงานประจ�าปีและเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งใน 

การประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้องครบถ้วนและเพยีงพอต่อการพจิารณา

แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ประวัติของกรรมการเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อ ต�าแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม อาชีพ ประสบการณ์ 

การท�างาน และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี)

• การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

• วิธีการสรรหา (กรณีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่ง)

• ผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา ในแง่ของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

  1.2  พิจำรณำนโยบำยและค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ

  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี โดยได้เปิดเผยแนวทาง/วิธีการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 

ในข้อ 5.6 ในรายงานนี้ 
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  1.3  พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภำยนอก

  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น 

ของบรษิทัฯ ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี และได้ปรบัปรงุข้อมลูประกอบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ 

ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ชื่อส�านักงานสอบบัญชีภายนอก

• ชื่อผู้สอบบัญชี

• ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกส�าหรับปีที่ขออนุมัติ โดยแยกต่างหากอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชี

กับค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

• ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกส�าหรับปีที่ผ่านมา

• ความสัมพันธ์อื่นๆ กับบริษัทฯ เช่น การเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทฯ

• จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอก (ในกรณีที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกคนเดิม)

• การประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีภายนอกในปีที่ผ่านมา

• เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภายนอก (ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกคนใหม่)

  1.4  พิจำรณำนโยบำยจ่ำยเงินปันผล

  ปัจจบุนันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ได้อนมุตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เมือ่ครัง้การประชมุผูถ้อืหุน้สามญั

ประจ�าปี 2547 และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทฯ จะน�าเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

  1.5  พิจำรณำแผนกำรซื้อหุ้นคืน

  ในปี 2546 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�าหรับแผนการด�าเนินการเรื่องการซื้อหุ้นคืน โดยผู้ถือหุ้น

อนมุตัใิห้คณะกรรมการบรษิทัฯ สามารถท�าการซือ้หุน้ของบรษิทัฯ คนืได้ โดยให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และจัดให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและ 

ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ

  1.6  กำรประชุมผู้ถือหุ้น

  บรษิทัฯ ได้มกีารปฏบิตัติามข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส�าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระส�าหรับ 

การประชมุและได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามเหมาะสมเพือ่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ซึง่จะได้ 

ปฏิบัติต่อเนื่องส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้น

รวมกันไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น สามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้า

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นการให้สิทธิ

ที่มากกว่าที่กฎหมายก�าหนดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทฯ และประกาศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นสามารถน�าเสนอวาระ 

การประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

• บรษิทัฯ จดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ทีม่ข้ีอมลูทีถ่กูต้อง ครบถ้วนและเพยีงพอต่อการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ 

ซึง่ถอืเป็นนโยบายปกตขิองบรษิทัฯ โดยหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ทีจ่ะส่งถงึผูถ้อืหุน้ส�าหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

สามัญประจ�าปีได้ระบุถึงจุดประสงค์ เหตุผล และความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระ 

การประชุม โดยบริษัทฯ จะไม่แก้ไขวาระการประชุมถ้าไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
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• ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี 2555 บรษิทัฯ ได้เผยแพร่ก�าหนดการประชมุและระเบยีบวาระการประชมุ

ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2555 (ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 52 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้จัดสรรเวลาเพื่อมาเข้าร่วมประชุมได้ 

• บรษิทัฯ เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 

2555 (ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 32 วนั) และบรษิทัฯได้มอบหมายให้ บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 29 

กุมภาพันธ์ 2555 (จัดส่งล่วงหน้า 26 วันก่อนวันประชุม)

• บรษิทัฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี ผ่านทางสือ่หนงัสอืพมิพ์รายวนัทัง้ฉบบัภาษาไทย

และภาษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนัและประมาณ 14 วนัล่วงหน้า ก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี

• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น

ได้ซักถามในประเด็นสงสัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนั้นๆ จะ

เป็นผู้ตอบค�าถาม

• บรษิทัฯ ได้จดัท�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้อย่างถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน รวมถงึระบรุายชือ่ของกรรมการ

ทีเ่ข้าร่วมประชมุ ในรายงานการประชมุยงัได้บนัทกึค�าถามและค�าตอบอย่างถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน วธิกีาร

ลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนเสียง

• บรษิทัฯ มนีโยบายจดัประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตักิรณทีีม่เีหตกุารณ์ส�าคญัๆ ทีก่ระทบต่อการด�าเนนิงาน 

ของบรษิทัฯ โดยจดัเอกสารประกอบการพจิารณาทีถ่กูต้องครบถ้วนเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ เช่น 

ในปี 2547 กรณซีือ้เรอืเดนิทะเลจ�านวน 15 ล�า การท�าสญัญาว่าจ้างต่อเรอืเดนิทะเลใหม่จ�านวน 12 ล�าในปี 2550 

และจ�านวน 3 ล�าในปี 2551 เป็นต้น ซึง่บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา

ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสามกรณี

• บรษิทัฯ มกีารตดิตามและสอบทานเงนิปันผลทีผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ยงัไม่ได้รบัและพยายามตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้แจ้งข้อมูลและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ถึงวิธีการรับเงินปันผล

  ในระหว่างปี 2555 บรษิทัฯ มกีารประชมุผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 1 ครัง้ เป็นการประชมุสามญัประจ�าปี เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 

2555 ที่โรงแรม อมารี เอเทรียม โดยกรรมการทุกท่าน (ยกเว้นกรรมการหนึ่งท่าน: นางสาว นิชิต้า ชาห์) เข้าร่วมประชุม 

ผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี 2555 ทัง้นีร้วมถงึประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ ประธานคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ กรรมการ

ตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการทุกท่าน กรรมการอิสระ และผู้สอบบัญชีภายนอกได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญ 

ประจ�าปี เพือ่ตอบค�าถามจากผูถ้อืหุน้ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัข้อมลูทางบญัชหีรอืการปฏบิตังิานตรวจสอบบญัช ีโดยประธาน

ในที่ประชุมได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเริ่มขึ้น และเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดง 

ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ ในแต่ละวาระการประชมุรวมทัง้ได้บนัทกึมตทิีป่ระชมุและประเดน็ต่างๆ ไว้ในรายงาน

การประชมุอย่างถกูต้องและครบถ้วนแล้ว หลงัจากนัน้บรษิทัฯ ได้น�าส่งรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ให้กบัตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งวีดีโอบันทึกการประชุม ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้

หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายในระยะเวลา 14 วันหลังวันประชุม
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 2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
  บรษิทัฯ มัน่ใจในการให้ความส�าคญัถงึการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั ทัง้ในส่วนของการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นส�าหรับเรื่องที่เป็นสาระส�าคัญ โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ก�าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของ 

ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

• ก�าหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง

• อ�านวยความสะดวกส�าหรบัการลงคะแนนเสยีงด้วยการจดัให้มกีารมอบฉนัทะ:  พร้อมทัง้ระบเุอกสารทีจ่�าเป็น

ในการมอบฉนัทะอย่างชดัเจนและได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ส่ง

ให้กบัผูถ้อืหุน้ภายในระยะเวลาทีม่ากพอ และเท่าทีบ่รษิทัฯ สามารถกระท�าได้ภายใต้ข้อบงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

กล่าวคือ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 21 วัน โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ 

ได้ก�าหนดให้มีประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระรับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน

เสยีงแทนในการประชมุแต่ละครัง้ ซึง่รายละเอยีดต่างๆ ได้ระบไุว้ในหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้อย่างครบถ้วน 

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ได้แสดงแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) และหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถดาวน์โหลดได้

• ก�าหนดให้มกีารลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 1 ชัว่โมง ก่อนเริม่ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้มเีวลาในการลงทะเบยีน

ที่เพียงพอ 

• ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนส�าหรับการประชุมแต่ละวาระ

• ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมและเพื่อความถูกต้องแม่นย�าในการนับคะแนนเสียง

• เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีในช่องทางสื่อสารต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินการเลอืกตัง้กรรมการ โดยการลงคะแนนเสยีงจะใช้บตัรลงคะแนนเลอืกกรรมการ

เป็นรายบุคคล

• ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใหม่ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

• กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

• กรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจ�า

• กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน 

หรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลส�าหรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นยังมีประโยชน์ในแง่ 

การตดิตามดแูลให้กรรมการและผูบ้รหิารท�าหน้าทีด้่วยความระมดัระวงัและซือ่สตัย์สจุรติโดยมวีธิกีารปฏบิตัดิงันี้

•  กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ 

ผู้บริหาร” ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

•  เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงของ “รายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร” กรรมการและผูบ้รหิาร

ต้องปรบัปรงุข้อมลูในแบบ “รายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร” โดยทนัทหีรอืภายใน 7 

วันท�าการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
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•  เลขานุการบริษัทฯ ส่งส�าเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับประธาน

คณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ภายใน 7 วันท�าการ

นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจ โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้า

มาในที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อเรื่องนั้นๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว

• รายละเอียดของการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งระบุถึงชื่อผู้เกี่ยวโยง ลักษณะของความเกี่ยวโยงกัน แนวโน้ม 

การท�ารายการในอนาคต และมลูค่าของรายการในแต่ละรายการ ได้ถกูเปิดเผยไว้ในหวัข้อ “รายการทีเ่กีย่วโยงกนั”

ในรายงานประจ�าปีนี้  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

• ปฏบิตัติามนโยบายอย่างเหมาะสมเกีย่วกบัมาตรการดแูลการใช้ข้อมลูภายในดงัรายละเอยีดทีก่ล่าวไว้ในหวัข้อ 

“การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน” ในรายงานประจ�าปีนีแ้ละยงัไม่เคยมกีรณกีารใช้ข้อมลูภายในของกรรมการ 

และ/หรือผู้บริหารบริษัทฯ 

 3. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บรษิทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน เช่น ผูถ้อืหุน้ พนกังาน 

และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน/สังคม ภาครัฐ 

และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในอันที่จะช่วยสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้กับบริษัทฯ และเป็นแรงสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างความส�าเร็จและ 

ความมั่งคั่งในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหัวข้อ “กิจกรรม 

ผู้มีส่วนได้เสีย” นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ และรวมถึง 

การจดัให้มช่ีองทางบนเวบ็ไซต์ส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถใช้ตดิต่อสือ่สารในการแสดงความคดิเหน็ต่างๆ และสามารถ

ติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความประสงค์ โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ จะเกบ็ข้อร้องเรยีนดงักล่าวเป็นความลบั และหากข้อร้องเรยีนมมีลูความจรงิ คณะกรรมการบรษิทัฯ จะด�าเนนิการ 

เพื่อแก้ไขตามความเหมาะสม

 ด้ำนผู้บริหำร : บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ 

การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ โดยค่าตอบแทนของผูบ้รหิารมโีครงสร้างทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัค่าเฉลีย่อตุสาหกรรม 

และค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ท�างานอย่าง

อิสระปราศจากการแทรกแซง ภายใต้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ด้ำนพนกังำน : บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีาพนกังานเป็นส่วนส�าคญัของปัจจยัแห่งความส�าเรจ็อกีปัจจยัหนึง่ของการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ จึงก�าหนดวิธีการจ้างงาน ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคง และความก้าวหน้า

ทางอาชีพ และหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และการจ้างงาน บริษัทฯ มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความช�านาญ 

ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ และความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติต่างๆ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคต และได้

อธิบายถึงการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติการบนเรือของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “รายงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจ�าปีนี้

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ จดัให้มนีโยบายด้านผลตอบแทนส�าหรบัพนกังานทีส่�านกังานของบรษิทัฯ ทัง้ในรปูของเงนิเดอืน 

โบนัส และสวัสดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ ผลตอบแทนของพนักงานขึ้นอยู่กับ 

ผลการปฏบิตังิาน หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนกังาน ส่วนเพิม่อืน่ๆ /โบนสัขึน้อยูก่บัฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน 
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และแผนงานในอนาคตของบรษิทัฯ ในเรือ่งการสร้างแรงจงูใจระยะยาว แม้ว่าบรษิทัฯ จะไม่มผีลตอบแทนระยะยาวส�าหรบั

พนักงานในรูปของ ESOP เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งพนักงานไม่สามารถ 

ควบคุมได้โดยตรงเช่นเดียวกับอัตราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากนี้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ก็ไม่ได้สะท้อนถึง 

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่แท้จริง ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดสรรผลก�าไรจากการด�าเนินงานแก่พนักงานของบริษัทฯ 

ในรูปของเงินโบนัสประจ�าปี โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และ 

ใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจ�าปีแก่พนักงาน

 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งพนักงานไปอบรมภายนอก ส�าหรับทั้งพนักงานที่ส�านักงาน และลูกเรือ 

บนเรือ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอนุญาตให้มีการลางานพิเศษ และ

ก�าหนดเวลาการท�างานทีย่ดืหยุน่ ส�าหรบัพนกังานทีต้่องการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิการสร้าง 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับผู้บริหารบริษัทฯ 

 ด้ำนนำยหน้ำ : บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดว่ีานายหน้าเป็นส่วนหนึง่ของปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของบรษิทัฯ และเป็น 

ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในฐานะผู้สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงปฏิบัติกับนายหน้าด้วยความเป็นธรรม

ตามเงื่อนไขการค้าที่ตกลงร่วมกันและคงรักษามาตรฐานการค้าโดยทั่วไปไว้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

ในระยะยาว

 ด้ำนเจ้ำหนี้เงินกู้ยืม : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญ

ของบริษัทฯ ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัทฯ ที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ด้วยเงินลงทุนที่สูง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน การช�าระคืนหลักทรัพย์ค�้าประกันและข้อตกลง

อื่นๆ ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย

 ด้ำนคู่ค้ำ : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความส�าคัญของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ มั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้า

ต่างๆ เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

 ด้ำนลูกค้ำ : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินธุรกิจของ 

บรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึปกป้องผลประโยชน์ของลกูค้า ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างดทีีส่ดุ รวมทัง้การให้บรกิารที่

ได้มาตรฐาน และการรกัษาสารสนเทศทีเ่ป็นความลบัของลกูค้าโดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว เว้นแต่มข้ีอกฎหมาย

หรือกฎเกณฑ์ก�าหนด หรือได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางด้านการตลาด การก�าหนด

ราคา รายละเอียดของการให้บริการ คุณภาพ และความปลอดภัย 

 ด้ำนคู ่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย 

การกล่าวหาบรษิทัทีเ่ป็นคูแ่ข่งทางการค้าด้วยความไม่สจุรติ และปราศจากข้อมลูความจรงิ รวมทัง้ไม่เข้าถงึสารสนเทศทีเ่ป็น 

ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

 ด้ำนชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

อย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้เอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูท้ีอ่ยูร่อบข้างมากกว่าทีม่กี�าหนดไว้ในกฎหมายและพยายามเข้าไปมส่ีวน

ร่วมทางสงัคม โดยบรษิทัฯ ได้รายงานส่วนนีแ้ยกไว้ภายใต้หวัข้อ “รายงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม” ในรายงานประจ�า

ปีนี้

 ด้ำนผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ : นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนของกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจการ

เดนิเรอืซึง่บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติามและได้อธบิายไว้ในรายงานประจ�าปีฉบบันี ้บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดว่ีา ภาครัฐบาล 

คือ ผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ ท�าหน้าที่ควบคุมเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความยุติธรรม และ 

มคีวามโปร่งใส บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั 

การด�าเนินงานของบริษัทฯ และได้รวมการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่มผีูต้รวจสอบภายในทีม่คีณุสมบตัเิป็นหวัหน้าฝ่าย โดยผูต้รวจสอบภายในได้จดัท�ารายงานสอบทาน 
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การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ประจ�าปี และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ตาม

รายละเอียดที่กล่าวในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ” ในรายงานประจ�าปีนี้

 ด้ำนสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการจัดการด้านการขนส่งทางทะเลที่ขาดความรับผิดชอบนั้น จะก่อให้เกิด

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน�้า และ/หรือ มลพิษทางอากาศ ดังนั้น บริษัทฯ จึง 

มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการค้าและการด�าเนิน

ธรุกจิบรษิทัฯ และส่งเสรมิการปฏบิตัติามนโยบายนี ้ซึง่ได้รายงานส่วนนีภ้ายใต้หวัข้อ “รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื” 

ในรายงานประจ�าปีนี้

 กำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนสำกล : บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้อง

ปฎบิตัติามหลกัสทิธมินษุยชนอย่างเคร่งครดั ให้ความรูค้วามเข้าใจในหลกัสทิธมินษุยชนสากลแก่พนกังานเพือ่น�าไปปฏบิตัิ

เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินงานและไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

 จรรยำบรรณว่ำด้วยทรพัย์สนิทำงปัญญำ : บรษิทัฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ทกุคน

ต้องมีความรอบคอบ และความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 นโยบำยเกีย่วกบักำรป้องกนักำรทจุรติและกำรให้สนิบน : บรษิทัฯ มแีนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัการทจุรติ และ

การให้สินบน ดังนี้

• การรบัหรอืให้ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดทีอ่าจสร้างแรงจงูใจในการตดัสนิใจอย่างไม่ชอบธรรมควรด�าเนนิการ 

อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมั่นใจได้ว่าการด�าเนินการนั้นจะไม่ท�าให้เกิดข้อครหา หรือท�าให้บริษัทฯ  

เสือ่มเสยีชือ่เสยีง สิง่ของทีก่รรมการบรษิทัฯ ได้รบัโดยปกตแิล้วจะเกบ็ไว้ในส�านกังาน หรอืแจกจ่ายให้กบัพนกังาน

ในบริษัทฯ

• การจดัซือ้ต้องด�าเนนิตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้ตามระเบยีบของบรษิทัฯ และมคีวามเป็นธรรมแก่ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง 

โดยการตดัสนิใจต้องค�านงึถงึความสมเหตสุมผลด้านราคา คณุภาพ และบรกิารทีไ่ด้รบั รวมทัง้ต้องสามารถตรวจ

สอบได้อย่างโปร่งใส

• ในการท�าธรุกรรมกบัภาครฐั บรษิทัฯ จะต้องหลกีเลีย่งการกระท�าทีอ่าจจงูใจให้รฐั หรอืพนกังานของรฐัด�าเนนิการ 

ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ดีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน หรือการกระท�าใดๆ ในขอบเขตที่

เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั้นสามารถกระท�าได้ เช่น การส่งสารเพื่อเป็นการแสดงความยินดี หรือ 

การให้ช่อดอกไม้ในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

 4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
  บรษิทัฯ มกีารดแูลกระบวนการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ อย่างเข้มงวด ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและ

ข้อมลูทีม่ใิช่ข้อมลูทางการเงนิ และรายงานอืน่ๆ โดยข้อมลูจะต้องเปิดเผยอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส โดยผ่าน

ช่องทางที่ถูกต้องและผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ

  4.1  รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจ�าปี โดยมีการน�าเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในรายงานประจ�าปีนี้
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  4.2  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เพื่อ

ท�าหน้าที่ดูแลเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยการน�าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ 

ข้อแนะน�า และความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัค่าตอบแทนกรรมการ จะน�าเสนอเพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายชื่อสมาชิก คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ 

ความรบัผดิชอบ และหลกัเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยข้อมลูบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และเปิดเผยภายใต้หวัข้อ 

“โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจ�าปีนี้

  ในปี 2555 และ 2554 บรษิทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ เป็นจ�านวนทีก่�าหนดเป็นรายปี ซึง่ได้รบัอนมุตัิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(หน่วย : ล้านบาท)

รายชือ่กรรมการ ต�าแหน่ง

จ�านวนเงนิ

2555 2554

คณะ
กรรมการ 
บรษิทัฯ

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

และก�ากบัดแูล
กจิการ

รวม คณะ
กรรมการ 
บรษิทัฯ

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

และก�ากบัดแูล
กจิการ

รวม

1 พลเรอืเอก ดร.อ�านาจ จนัทนมฎัฐะ * ประธานกรรมการ 
บรษิทัฯ,  

กรรมการอสิระ

- - 0.30 0.30

2 นายธีระ วิภูชนิน *** ประธานกรรมการ 
บรษิทัฯ,  

กรรมการอสิระ

1.20 1.20 1.04 0.05 1.09 

3 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 0.55 0.55 0.55 0.55

4 นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการบรหิาร 0.55 0.55 0.55 0.55

5 นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการบรหิาร 0.55 0.55 0.55 0.55

6 นายไจปาล มันสุขานี **** กรรมการ 0.55 0.55 0.55 0.55

7 พลต�ารวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต * กรรมการอสิระ - - 0.14 0.10 0.24

8 นายชีระ ภาณุพงศ์ * กรรมการอสิระ - - 0.14 0.14

9 นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ กรรมการอสิระ 0.55 0.40 0.95 0.55 0.35 0.90

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 * กรรมการอสิระ - - 0.14 0.14

13 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ** กรรมการอสิระ 0.55 0.55 0.41 0.41

14 นายก�าธร ศิลาอ่อน ** กรรมการอสิระ 0.55 0.20 0.75 0.41 0.15 0.56

15 รองศาสตราจารย์  ดร.ภวดิา ปานะนนท์ ** กรรมการอสิระ 0.55 0.20 0.75 0.41 0.15 0.56

16 นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ ** กรรมการ 0.55 0.55 0.41 0.41

รวม 7.25 0.80 8.05 7.25 0.80 8.05

*        กรรมการที่ลาออกในปี 2554 เนื่องจากหลักเกณฑ์การจ�ากัดอายุของกรรมการบริษัทฯ ตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2554

**  กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในปี 2554 แทนกรรมการที่ลาออก
***    กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2554
****  กรรมการที่ท�างานในต�าแหน่งบริหารและท�างานเต็มเวลาเหมือนพนักงานในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
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  ส�าหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส (โบนัสที่จ่าย 

ในระหว่างปีเป็นโบนัสที่อ้างอิงมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) และอื่นๆ เช่น ค่าภาษีเงินได้ 

ค่าเช่าบ้าน ซึง่ในระหว่างปี 2555 และปี 2554 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร

ระดับสูง ทั้งหมด 14 ท่าน (ปี 2554: 14 ท่าน) เป็นจ�านวนเงิน 106.58 ล้านบาท และ 134.42 ล้านบาท ตามล�าดับ

  คณะกรรมการบริหารที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ

2. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ (การพาณิชย์)

3. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน)

  ผู้บริหารระดับสูงที่ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2555 มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ

2. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ (การพาณิชย์)

3. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน)

4. นายไจปาล มันสุขานี กรรมการ (ท�างานเต็มเวลาในบริษัทย่อยของบริษัทฯ)

5. นายชีลาล โกปินาธาน ผู้อ�านวยการ (การพาณิชย์)

6. นายโคคา เวนคาตารามานา สุดาการ์ ผู้อ�านวยการ (บริหารกองเรือ)

7. นายโกดาการาจีททิล มูราลี่ เมนนอน ผู้อ�านวยการ (ด้านเทคนิค)

8. นายนีลากันตัน วาสุเดวัน ผู้อ�านวยการ (การจัดการความเสี่ยง)

9. นายสตีเฟน โคลา ผู้อ�านวยการ (บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ)

10. นายกามาล กุมาร ดู ผู้อ�านวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

11. นายนิชิคานท์ โกรวิน ดีซาย ผู้อ�านวยการ (โครงการ)

12. นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลนิ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ (การเงินและบัญชี) 

และเลขานุการบริษัทฯ

13. นายกิรัน กิสซารินาท ไวดี ผู้จัดการอาวุโส (บัญชีและ MIS)

14. นายยิ่งยง กังแฮ ผู้จัดการอาวุโส (การเงินและบัญชี)
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  การเทยีบเคยีงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบั

ดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และผู้บริหารระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนอื่นๆและ

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีดังรายละเอียดข้างล่างนี้

(หน่วย : พันบาทต่อคนต่อปี)

รายการ
*พีเอสแอล 

** บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
ธุรกิจขนส่งและ โลจิสติกส์

บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่มี
รายได้ 1,000 - < 5,000 

ล้านบาท

บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

2555 2554 ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1,200.00 1,200.00 1,048.94 20.00 3,120.00 686.75 20.00 5,050.00 1,044.86 20.00 10,917.03 

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 550.00 550.00 749.46 25.00 1,970.15 392.86 20.00 2,000.00 546.07 15.00 6,768.00 

กรรมการบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหาร 550.00 550.00 778.09 27.00 2,748.84 682.59 18.18 10,958.33 799.87 4.32 10,958.33 

ผู้บริหารบริษัทฯ 7,612.86 9,601.43 3,613.64 829.36 9,601.43 3,629.36 104.13 42,161.43 4,156.46 5.32 42,161.43 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

400.00 400.00 173.64 30.00 300.00 184.53 20.00 576.00 255.48 20.00 5,400.00 

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

200.00 200.00 227.19 30.00 467.36  N.A.  N.A.  N.A. 194.41 9.67 2,400.00 

*     เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายในแต่ละปี
** ข้อมูลจากรายงานค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2554 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน

(หน่วย : พันบาทต่อคนต่อปี)

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจบริการ

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2555 2554 ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1,200.00 1,200.00 1,064.05 2,099.08 1,100.00 1,400.00 197.50 268.30 2,178.00 8,497.00 

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 550.00 550.00 484.46 1,016.01 310.00 589.00 134.00 169.40 1,310.00 3,837.00 

กรรมการบรษิทัฯทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร  550.00 550.00 512.59 991.08 335.00 612.00 134.00 169.40 1,424.80   3,951.80 

ผู้บริหารบริษัทฯ 7,612.86 9,601.43  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

400.00  400.00 544.06  3,075.23  472.50 1,467.00 55.00  335.00 1,570.00 7,889.00 

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

 200.00  200.00 393.95 3,270.70  286.63  3,163.38 40.00 738.50 1,330.00  6,385.00 

*     เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายในแต่ละปี
** ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน
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(หน่วย : พันบาทต่อคนต่อปี)

รายการ

*พีเอสแอล 
** บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่มีรายได้ 1,001 - 5,000 ล้านบาท

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2555 2554

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1,200.00 1,200.00 845.75 1,293.09 602.00 893.71 215.00 245.00 2,997.33  5,197.33 

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 550.00 550.00 392.29 663.69 338.00 534.67 155.00 175.00 1,020.00  1,920.00 

กรรมการบรษิทัฯทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร  550.00 550.00 415.51 705.09 345.00 545.00 155.00 175.00 1,319.80   2,719.80 

ผู้บริหารบริษัทฯ 7,612.86 9,601.43  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

400.00  400.00 451.33 631.33 460.00 660.00 51.40 171.40 945.20 1,165.20 

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

 200.00  200.00 333.93 488.93 315.00 480.00 55.00 155.00 858.60 1,058.60 

*     เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายในแต่ละปี
** ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน

(หน่วย : พันบาทต่อคนต่อปี)

รายการ

*พีเอสแอล 
** บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2555 2554

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 1,200.00 1,200.00 1,170.09 2,205.12 656.80 1,099.02 117.50 147.50 8,730.00 15,930.00 

กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร 550.00 550.00 554.75 1,346.34 385.00 680.62 61.90 81.90 4,050.00  9,750.00 

กรรมการบรษิทัฯทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร  550.00 550.00 579.90 1,249.78 435.00 714.00 66.90 86.90 4,050.00  8,850.00 

ผู้บริหารบริษัทฯ 7,612.86 9,601.43  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

400.00  400.00 507.52 1,513.46 485.00 705.00 36.40 86.40 1,829.50 8,148.50 

กรรมการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลกิจการ ***

 200.00  200.00 376.15 1,245.96 301.50 484.00 40.00 90.00 1,830.00 6,885.00 

*     เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายในแต่ละปี
** ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจากไม่มีการจัดท�ารายงาน
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  4.3  ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล

ทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูส�าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว เพือ่ให้ผูล้งทนุและผูท้ีเ่กีย่วข้องรบัทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดหมายแจ้งข่าว และจากการติดต่อกับกรรมการผู้จัดการ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อนักลงทุน

สัมพันธ์ในระดับที่ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงานนี้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดบุคคล เพื่อให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารส�าหรับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู ้จัดการ (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผู ้จัดการของบริษัทฯ  

ได้รับการคัดเลือกเป็น “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นที่สุด” ในประเทศไทย ใน 

ผลส�ารวจเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ ในเดอืนธนัวาคม 2553 จากนติยสาร 

“ASIAMONEY”) 

โทรศัพท์ 66 2696 8801 อีเมล์ kh@preciousshipping.com

คุณคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการบริหาร 

โทรศัพท์ 66 2696 8836 อีเมล์ kw@preciousshipping.com

คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ (การเงินและบัญชี) และเลขานุการบริษัทฯ 

โทรศัพท์ 66 2696 8856 อีเมล์ som@preciousshipping.com

  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ มากมาย โดยมีกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง 

รายละเอียดของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี/จ�านวนครั้ง พบปะกับ
นักวิเคราะห์

พบปะกับ
นักลงทุน

การน�าสนอ
(Presentations) 

การให้สัมภาษณ์
แก่หนังสือพิมพ์

และทีวี

รวม

2555 50 35 12 8 105

2554 38 33 13 2 86

2553 46 40 17 1 104

 5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
  5.1  โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

  จ�านวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดส่วนที่สัมพันธ์และเหมาะสมกับขนาดของกิจการและ 

ความซบัซ้อนทางธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่ในปัจจบุนั คณะกรรมการบรษิทัฯ มจี�านวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบรหิาร  

3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน ซึง่ท�าหน้าทีบ่รหิารและปฏบิตังิานเตม็เวลาเหมอืนพนกังานประจ�าในบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน (มากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการบริษัทฯ  

ทัง้คณะ) ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอสิระทัง้หมด 

    ค�ำจ�ำกัดควำม

    กรรมกำรบริหำร (Executive Director) 

  คอื กรรมการทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการเตม็เวลาของบรษิทัฯ และได้รบัค่าตอบแทนรายเดอืนเป็นประจ�า

จากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นๆ ที่เทียบเท่า
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    กรรมกำรอิสระ (Independent Director) 

  คอื กรรมการทีเ่ป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารจดัการ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืกจิกรรมอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องและไม่มี 

หน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ และหรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ 

ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ ตามกฎระเบยีบและข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

    คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ

  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 

ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ 

  เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้ส่วนเสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ทัง้ในการบรหิาร

ด้านการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

  เป็นกรรมการทีไ่ม่ใช่เป็นผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืความสมัพนัธ์ทางกฎหมาย รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วข้องหรอื

ญาติสนิทของกรรมการบริหารผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

  สามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่สดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ 

ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

    ค�ำนิยำมของผู้ที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในระดับที่ท�าให้กรรมการอิสระไม่

สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมี 

นัยส�าคัญ เป็นต้น

    บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรอิสระ

  สามารถเข้าถงึสารสนเทศทางการเงนิและทางธรุกจิอืน่อย่างเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีข่องตนได้อย่างมปีระสทิธผิล

  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจ�าทุกครั้ง รวมทั้งตั้งประเด็นค�าถามในที่ประชุมเพื่อ

ให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 

มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี

  มีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนอุทิศ

เวลาและ ทุ่มเทความสนใจที่จ�าเป็นให้กับบริษัทฯ 

  จัดให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเป็นประจ�าและหาโอกาสเข้าพบผู้บริหารบริษัทฯ เพื่อพูดคุยในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

  จดัท�าหนงัสอืยนืยนัถงึความเป็นอสิระในวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระและกรณทีีถ่กูร้องขอ
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  ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งทีช่ดัเจนและไม่มกีรรมการอสิระท่านใดทีด่�ารงต�าแหน่งเกนิกว่าวาระทีก่�าหนด อย่างไร 

ก็ตาม เป็นการยากที่จะค้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเข้ามารับต�าแหน่งกรรมการอิสระแทน อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึง 

ความสมัพนัธ์ของกรรมการอสิระ และความเข้าใจในธรุกจิตลอดระยะเวลาทีด่�ารงต�าแหน่งน�ามาพจิารณา ดงันัน้ ณ ปัจจบุนั

จงึยงัไม่มกีารก�าหนดเพดานสงูสดุของวาระการด�ารงต�าแหน่งส�าหรบักรรมการอสิระ นอกจากวาระตามทีก่ฎหมายก�าหนด

    คณะกรรมกำรอื่นๆ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการสรรหา โดยรายละเอียดของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น รายชื่อ จ�านวนสมาชิก คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจ�าปีนี้

    กำรรวมหรือแยกต�ำแหน่ง

  ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นกรรมการอสิระตามความหมายของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และไม่มคีวามสมัพนัธ์

ใดๆ กับฝ่ายบริหาร อีกทั้งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ

กรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหารนโยบายที่ก�าหนดไว้

    เลขำนุกำรบริษัทฯ 

  เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้เลขานกุารบรษิทัฯ ซึง่ได้แก่ นางสาวสมปรารถนา 

เทพนภาเพลิน โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง 

รบัผดิชอบในการดแูลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบักฎเกณฑ์ต่างๆ ทีต้่องปฏบิตั ิและหลกัการก�ากบั 

ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และรบัผดิชอบจดัการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึช่วยคณะกรรมการ

ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูล

  5.2  บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

    ภำวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมาย และ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ และเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าขององค์กร แผนกลยุทธ์ใน

การด�าเนินธุรกิจ การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ การบริหารที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และให้สอดคล้อง

กบักฎหมายต่างๆ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ และ

มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาก�าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจ�าปีนี้

    นโยบำยเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจให้มีการเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มี 

ความมุง่มัน่และเสรมิสร้างการก�ากบัดแูลกจิการ โดยรวมถงึการก�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ การให้ 

ความส�าคญัต่อความเพยีงพอของระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน การก�ากบัดแูลฝ่ายบรหิารให้ด�าเนนิการตาม

นโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้อืหุน้ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมายด้วยความโปร่งใส 

และจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีและได้จัดท�าคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ 

พนักงานในทุกระดับชั้นได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯ ได้ตระหนัก และให้ความส�าคัญกับ 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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    คู่มือนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักส�ำคัญ 5 ส่วนดังต่อไปนี้
  1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

  2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ 

  3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  4. การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

  5. จริยธรรมธุรกิจ

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัก�าหนดให้มกีารทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ รวมทัง้การประเมนิผลการปฏบิตัิ

ตามคูม่อืนโยบายดงักล่าวเป็นประจ�าทกุปี ทัง้นี ้เพือ่ให้คูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ได้มกีารปรบัปรงุให้

มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

  การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี 2555 ได้มกีารพจิารณาเรือ่ง “การประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการ” (Corporate 

Governance Self- Assessment) โดยมีหัวข้อส�าหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคม 

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ซึง่ผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ทีด่มีาก และคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ จะน�าผลการประเมนิทีไ่ด้ไปปรบัปรงุการก�ากบัดแูลกจิการให้ดยีิง่ขึน้ต่อไป โดยบรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะประเมนิ 

การก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ

ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2556 

    จริยธรรมธุรกิจ

  บริษัทฯ ได้ออกประกาศข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลส�าเร็จตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม 

และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

    ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

  เพื่อเป็นการป้องกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ จงึได้ดแูลอย่างรอบคอบ เมือ่เกดิรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนด

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

    รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

  คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นอย่างดีถึงรายการที่อาจน�ามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่ 

เกีย่วโยงกนัและได้พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทกุครัง้ รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายภายใน

และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ ก�าหนด อีกทั้งการท�ารายการดังกล่าวได้อยู่บนพื้นฐานเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก 

(Arms-Length Basis) ซึ่งเป็นไปโดยปกติตามมาตรฐานทางการค้าทั่วไปและได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา 

เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ในรายงานประจ�าปีและในแบบ 56-1 อย่างครบถ้วนแล้ว

  อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบเรื่อง

การท�ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยจดัให้บรรจเุรือ่งดงักล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจ�า

ทกุปี ส�าหรบัปี 2555 ผูต้รวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการดงักล่าวและได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบั

ดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1/2556 ในเดือนมกราคม 2556 ซึ่งพบว่า 

บรษิทัฯ มนีโยบายการอนมุตัริายการเพือ่ป้องกนัการท�ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการทีบ่รษิทัฯ 

มอียูใ่นปัจจบุนัเป็นรายการทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าการแข่งขนั

โดยทั่วไป โดยยึดถือราคาตลาดเป็นส�าคัญ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใน

รายงานประจ�าปีอย่างเพียงพอแล้ว
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  นอกจากนี ้ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัได้สอบทานการปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไข 

เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและที่มี

การแก้ไขเพิม่เตมิ รวมถงึหนงัสอืเวยีนคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เรือ่งค�าแนะน�าในการปฏบิตัติาม

มาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ของส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกัน ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในรายงาน

ประจ�าปีนีแ้ละรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ แล้ว ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่ารายการเกีย่วโยงกนั 

ของบริษัทฯ เป็นรายการที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

    กำรจัดท�ำรำยงำนกำรถือครอง/ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  เพื่อก�ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการ ซึ่งหมายรวมถึง คู่สมรสต้องรายงาน 

การถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้งที่มีการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงในการถือครอง/ซื้อขาย 

หลักทรัพย์ของกรรมการก�าหนดให้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

    ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน

  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไป 

อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึได้ก�าหนดอ�านาจ หน้าที ่ในการด�าเนนิงานของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 

มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

งาน  ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี ้ยงัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัทางการเงนิ และบญัช ีโดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มรีะบบรายงานทีช่ดัเจน 

และเพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

  บรษิทัฯ มฝ่ีายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีต่รวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏบิตังิานหลกั และกจิกรรมการทางการเงนิ

ที่ส�าคัญของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางที่ก�าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า

บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมกีารตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานแต่ละแผนก และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้หน่วยงาน 

ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร

  ส�าหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและ 

เพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพือ่ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน รวมทัง้การใช้ทรพัยากรเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ 

2. เพื่อความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของรายงานทางการเงิน

3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน

การบรหิารความเสีย่งขององค์กร โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ให้ด�าเนนิไป

อย่างรดักมุมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและบรรลวุตัถปุระสงค์ ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดและเปิดเผยนโยบาย

บรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และในหวัข้อ “การควบคมุภายใน” ในรายงานประจ�าปีนี้
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  5.3  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุกไตรมาส (ยกเว้นในไตรมาสแรกที่อาจจะมีการประชุม

คณะกรรมการ 2 ครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน 

ล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด�าเนนิงานเป็นประจ�า โดยเลขานกุารบรษิทัฯ ได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อม 

ระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการพจิารณาในแต่ละวาระก่อนการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพือ่ให้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

  การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ จะมขีึน้ภายหลงัจากการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ 

7 ถงึ 10 วนั เพือ่ให้รายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการได้ถกูเสนอเข้าไปในการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการท่านใดมี 

ข้อสงสัยหรือค�าถาม กรรมการท่านนั้นสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือค�าถามดังกล่าวได้โดยตรงกับกรรมการบริหารได้

ตลอดเวลา

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ได้มีการจดบันทึกการประชุมและจัดท�าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

มีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดเก็บ

รายงานการประชุม พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

  ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยในปี 2555 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ 

มกีารประชมุตามวาระปกตจิ�านวน 4 ครัง้ (ปี 2554: 4 ครัง้) และมกีารประชมุตามวาระพเิศษจ�านวน 1 ครัง้ (ปี 2554: มกีาร

ประชุมตามวาระพิเศษ 1 ครั้ง) โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ชือ่กรรมการ

การเข้าร่วมประชมุ/การประชมุทัง้หมด (ครัง้)

ปี 2555 ปี 2554

การประชมุ

วาระปกติ

การประชมุ

วาระพเิศษ

การประชมุ

วาระปกติ

การประชมุ

วาระพเิศษ

1. พลเรือเอก ดร.อ�านาจ จันทนมัฎฐะ * - - 1/1 -

2. นายธีระ วิภูชนิน 4/4 1/1 4/4 1/1

3. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 4/4 1/1 4/4 1/1

4. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 4/4 1/1 4/4 1/1

5. นายคูชรู คาลี วาเดีย 4/4 1/1 4/4 1/1

6. นายไจปาล มันสุขานี 4/4 1/1 4/4 1/1

7. พลต�ารวจโทเกียรติศักดิ์ ประภาวัต * - - 1/1 -

8. นายชีระ ภาณุพงศ์ * - - 1/1 -

9. นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ 4/4 1/1 4/4 1/1

10. นางสาวนิชิต้า ชาห์ 1/4 1/1 4/4 1/1

11. นายกิริต ชาห์ 4/4 1/1 4/4 0/1

12. นายปีเตอร์ เฟ็ดเดอร์เซ่น * - - 1/1 -

13. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ** 4/4 1/1 2/3 1/1

14. รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ** 4/4 1/1 3/3 0/1

15. นายก�าธร ศิลาอ่อน ** 4/4 1/1 3/3 1/1

16. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ ** 4/4 1/1 3/3 0/1

* กรรมการทีล่าออกในปี 2554 เนือ่งจากหลกัเกณฑ์การจ�ากดัอายขุองกรรมการบรษิทัฯ ตามทีก่�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
ของบริษัทฯ ซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2554

**  กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในปี 2554 แทนกรรมการที่ลาออกไป
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  คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดให้มีการประชุมระหว่างกัน เพื่อที่จะพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานและผลการด�าเนินงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้

  5.4  กำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ได้มีการพิจารณาเรื่อง “การประเมินการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทฯ” (Board Self Assessment) ซึ่งมีหัวข้อส�าหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ได้แก่

• โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ

• บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• ความพร้อมของกรรมการ

• การก�าหนดกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ

• การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

• การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• การติดตามดูแลรายงานทางการเงินและการด�าเนินงาน

• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

• การท�าหน้าที่ของกรรมการ

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

• การสรรหา

• การพิจารณาค่าตอบแทน

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลิศและคณะกรรมการบริษัทฯ 

จะน�าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะประเมิน

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประจ�าทกุปี ซึง่เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้นี ้การประเมนิ

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2556

  5.5  กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร

  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ได้มีการพิจารณาเรื่อง “การประเมินการปฏิบัติงาน 

ของกรรมการผู้จัดการ” (Managing Director Evaluation) ซึ่งมีหัวข้อส�าหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่

• ความเป็นผู้น�า

• การก�าหนดกลยุทธ์

• การปฏิบัติตามกลยุทธ์

• การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

• ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

• ความสัมพันธ์กับภายนอก

• การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร

• การสืบทอดต�าแหน่ง

• ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ

• คุณลักษณะส่วนตัว
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  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะ

ประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ�าทกุปี ซึง่เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้นี ้การประเมนิ

การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2556

  5.6  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

  ค่าตอบแทนผูบ้รหิารถกูก�าหนดขึน้ตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนด และค่าตอบแทนของ

กรรมการบริหาร และกรรมการที่บริหารงานเต็มเวลาในบริษัทย่อยจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดย

พิจารณาจากค่าตอบแทนส�าหรับต�าแหน่งที่เทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ 

รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผ่านมา

  ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ก�าหนดหลกัเกณฑ์ และวธิกีารพจิารณาค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารเพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน

สากล และสามารถเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไปและกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมขนส่งได้

  รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสและอื่นๆ เช่น  

ค่าภาษเีงนิได้ ค่าเช่าบ้าน เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี และส�าหรบัค่าตอบแทนกรรมการก�าหนดเป็นเบีย้ประชมุรายปี 

ซึง่ได้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ได้เปิดเผย

ไว้ในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” 

  5.7  กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

  คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร

และเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

อย่างต่อเนือ่ง โดยกรรมการบรษิทัฯ ทกุท่าน ได้เข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรทีส่�าคญัและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น หลกัสตูร 

Director Certification Program (DCP), หรืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ทัง้นีใ้นปี 2555 กรรมการบรษิทัฯ จ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายก�าธร ศลิาอ่อน และรองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ 

ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) 

    กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่

  ในกรณีที่มีบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

เลขานกุารบรษิทัฯ จะด�าเนนิการรายงานและจดัเตรยีมเอกสารส�าหรบักรรมการใหม่ เช่น คูม่อืกรรมการ เอกสารการจดทะเบยีน 

บริษัทฯ คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น

  ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัทได้มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทั้งหมด 

4 ท่าน 
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 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ ทั้งรายงาน

ทางการเงนิและข้อมลูอืน่ๆ ทีส่�าคญัหรอืข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิด้วยความโปร่งใสและทนัต่อเวลาให้กบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และ

บุคคลทั่วไป

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ทันต่อ

เวลาและด้วยความโปร่งใส ซึ่งการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานระดับอาวุโส ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของ 

บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้นของ 

บรษิทัฯ อกีทัง้การห้ามใช้ข้อมลูของบรษิทัฯ ทีไ่ด้มาจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรอื 

ในเรื่องการท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ 

 ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (และรวม

ถึง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามทั้งหมดในระหว่างปีที่ผ่านมา นอกจากนี้

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการบริหารซึ่งเป็นพนักงานประจ�าของบริษัทฯ (หรือ บริษัทย่อย) และผู้บริหารระดับสูง ไม่สามารถ

ซื้อขาย/โอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินส�าหรับปีที่ตรวจสอบแล้วต่อสาธารณะ และ 2 วันหลัง

เปิดเผยงบดังกล่าวแล้ว (และ 2 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานแล้วต่อสาธารณะ) และอย่างน้อย 3 วัน

ก่อนการเปิดเผยรายการส�าคัญต่อสาธารณะ และฝ่ายบริหารได้ถูกขอให้ความร่วมมือปฏิบัตินโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยระหว่าง

ปีที่ผ่านมาฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
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 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการควบคุมภายในในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้

มัน่ใจว่ามกีารด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพทีเ่พยีงพอกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้และเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของงาน

หรอืกจิกรรมของหน่วยงานนัน้ๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีต่ดิตามการปฏบิตัติามการควบคมุภายในอย่างสม�า่เสมอ เพือ่

ให้มัน่ใจว่ามมีาตรการควบคมุต่างๆ ทีม่คีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ สิง่แวดล้อมและความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป บรษิทัฯ ได้มี

การจดัการระบบการควบคมุภายในตามข้อแนะน�ามาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการก�าหนดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมจึงได้จัดท�าคู่มือนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคน

ได้ตระหนักและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการท�างาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการก�าหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ 

เป้าหมาย และลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชาของ

หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ อย่างชัดเจน เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการท�างานภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ที่ดีนั้นจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

 2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการประเมินความเสี่ยงว่าเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกล่วงหน้าถึงสัญญาณอันตรายที่

อาจสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

1) การประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กรซึ่งก�ากับดูแลโดยผู้บริหารระดับสูง โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ 

และ 2) การประเมนิความเสีย่งในระดบักจิกรรมซึง่เป็นความรบัผดิชอบในการประเมนิร่วมกนัระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่มี

ความเป็นอสิระ และผูป้ฏบิตังิานแต่ละฝ่าย (ซึง่มคีวามช�านาญการและเข้าใจเป็นอย่างดถีงึกระบวนการท�างาน) ทัง้นี ้การประเมนิ 

ดงักล่าวจะสะท้อนให้เหน็ถงึความเสีย่งของการด�าเนนิงานทีแ่ท้จรงิซึง่ต้องการการบรหิารโดยการก�าหนดกลไกการควบคมุทีถ่กูต้อง 

และเหมาะสม ผลการประเมินความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมนี้ได้ถูกน�าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาเป็นระยะๆ 

 3. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
 การประเมนิความเสีย่งดงักล่าวข้างต้นจะด�าเนนิการควบคูพ่ร้อมกบัการประเมนิกลไกการควบคมุ เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ 

มีการจัดวางระบบการควบคุมที่ดี และเหมาะสมกับความเสี่ยงต่างๆ เพื่อเป็นการลดและกระจายความเสี่ยงต่างๆ อันจะส่งผลให้ 

การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในด้านการการบริหารหน่วยงานต่างๆของบริษัทฯ  

กรรมการผูจ้ดัการได้กระจายอ�านาจและมอบอ�านาจให้ผูบ้รหิารของหน่วยงานต่างๆ อย่างชดัเจน ท�าให้เกดิความคล่องตวัและชดัเจน

ในการปฏบิตังิานทีส่ามารถตรวจสอบกนัได้ โดยบรษิทัฯ ได้แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการตรวจสอบ ควบคมุ และก�ากบัดแูล

ในการปฏบิตัติามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั ออกเป็น 4 หน่วยงานหลกั ได้แก่ แผนกเลขานกุารบรษิทั

และปฏิบัติการตามระบบ แผนกตรวจสอบภายใน แผนกบัญชีและการเงิน และแผนกตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยเรือ

กำรควบคุมภำยใน
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 4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information & Communication)
 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัเกีย่วกบัความถกูต้อง เชือ่ถอืได้และทนัเวลาของข้อมลูสารสนเทศและการสือ่สาร รวมถงึการพฒันา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างต่อเนือ่ง ซึง่รวมถงึระบบข้อมลูด้านการเงนิ ด้านการปฏบิตังิาน และด้านการปฏบิตัติามระเบยีบ

ข้อบงัคบัต่างๆ ทัง้นี ้เพือ่ให้มข้ีอมลูทีถ่กูต้องแม่นย�าและทนัเวลาต่อการตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ  โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มช่ีองทางการ

สือ่สารทัง้ภายในและภายนอกทีเ่ป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้ส�าหรบัการตดิต่อสือ่สารภายในบรษิทัฯ จะผ่านระบบ Intranet 

ซึง่พนกังานในทกุระดบัชัน้ รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถตดิต่อสือ่สารถงึกนัได้อย่างสะดวกรวดเรว็ เพือ่ให้การประสานการ

ท�างานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และบรรลเุป้าหมายทีว่างไว้ ส�าหรบัการตดิต่อกบับคุคลภายนอก บรษิทัฯ  ได้

เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ รวมทัง้ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัฯ กพ็ร้อม

ที่จะตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ จากนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

 5. กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)
 บริษัทฯ ก�าหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับการประเมิน ผู้ติดตามและประเมินผล ความถี่ของการติดตามและประเมินผลการท�างาน (ต่อปี)

พนักงาน หัวหน้าแผนก อย่างน้อย 1 ครั้ง

หัวหน้าแผนก ผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อย 1 ครั้ง

ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง

 ผลจากการติดตามและการประเมินที่ได้จะถูกน�าไปก�าหนดเป็นแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลยิง่ขึน้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ มฝ่ีายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการตดิตามและประเมนิขัน้ตอนและผลการควบคมุ

ภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในประจ�าปี 2555 ได้รายงานไว้ภายใต้หัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ” ในรายงานประจ�าปีนี้

 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ

ดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ 

สรปุความเหน็ในเรือ่งความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน กล่าวคอื บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ 

เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 นอกจากนี ้ผลการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ ประจ�าปี 2555 โดยผูส้อบบญัชภีายนอกจากบรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท 

แอนด์ ยัง จ�ากัด ก็มิได้ระบุข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระส�าคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรง หรือ 

ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการด�าเนินธุรกิจแต่ประการใด
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เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน�าเสนอรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ฉบับนี้ ซึ่งได้ก�าหนดกรอบ

ของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ได้แก่ ลูกค้าของบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน รวมถึงชุมชนและสังคม

 พันธกิจของบริษัทฯ คือ การเป็นบริษัทเดินเรือที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในโลกและให้บริการที่ดีที่สุดในการอ�านวย

ความสะดวกส�าหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าพันธกิจดังกล่าวนี้จะประสบความส�าเร็จได้ 

โดยบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ กล่าวคือ ลูกค้า รัฐบาล และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ผู้ถือหุ้น 

รวมถึงชุมชน และสังคม และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ตามล�าดับ ในแนวทางที่เป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�าหนดให้องค์ประกอบต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภารกิจหลักที่จะต้องมีการติดตาม 

ตลอดเวลาในการด�าเนินงานในทุกระดับของบริษัทฯ

 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ได้สรุปความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และน�าเสนอ

แนวทางที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเรื่องต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นในทุกระดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับค�าแนะน�า หรือ

ความเห็นจ�านวนมากที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้อ่านรายงานเล่มก่อนๆ และ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าค�าแนะน�าหรือ 

ความเห็นทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อน�าไปด�าเนินการอย่างทันที

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) เราขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม 

ทั้งแรงกายและแรงใจ ท�าให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป

 ในนามคณะกรรมการ

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม   นายคูชรู คาลี วาเดีย

 กรรมการผู้จัดการ   กรรมการ

  4 กุมภาพันธ์ 2556

สำรจำกคณะกรรมกำรบริษัท
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
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รำยงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีเจตนารมณ์ที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 

ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่บริษัทฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยู่ 

ทั่วโลก และเรือได้ถือธงสัญชาติไทยนั้น ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องปฏิบัติตาม 

ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด

 บรษิทัฯ ก�าหนดให้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นเรือ่งทีส่�าคญั ซึง่บรษิทัฯ ได้บญัญตัเิรือ่งดงักล่าวไว้ในพนัธกจิ และภารกจิ

ของบริษัทฯ (ซึ่งได้แสดงไว้ในหน้าแรกของรายงานประจ�าปีฉบับนี้) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ร้อยละ 0.50  

ของก�าไรสุทธิประจ�าปีให้กับการท�ากิจกรรมทางสังคม ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกสะสมและมีจ�านวนขั้นต�่า 1.75 ล้านบาท 

และไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี ส�าหรับการเบิกใช้งบประมาณดังกล่าว จะพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูง และน�าเสนอรายงานให้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบภายในช่วงเวลาที่ก�าหนดไว้ 

 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจากความต้องการของนักลงทุนและองค์กรในต่างประเทศ บริษัทฯ  

จึงได้น�าเสนอ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งได้แสดงแยกไว้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ดังนั้น  

หัวข้อเรื่องที่กล่าวในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ในหน้า 85 - 94 ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้ ได้สรุปประเด็นทั้งหมด 

ในเรือ่งของสิง่แวดล้อม ภยัจากโจรสลดั ข้อบงัคบัสากลเกีย่วกบัการเดนิเรอืทางทะเล รวมถงึความคดิรเิริม่และขัน้ตอนการด�าเนนิการ 

ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในรายงาน

ดังกล่าว จะใช้รูปภาพและตารางแผนภูมิ เพื่อน�าเสนอถึงวิธีการที่บริษัทฯ ใช้ในการวัดผลในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ

ข้อบังคับต่างๆ

 กิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ได้แก่ 1. ลูกค้า 2. พนักงาน และ 3. ชุมชนและสังคม

 บริษัทฯ เชื่อว่าความส�าเร็จจากการท�ากิจกรรมทางสังคมในทุกส่วนจะเป็นพื้นฐานที่ยั่งยืนที่จะช่วยให้บรรลุพันธกิจของ 

บริษัทฯ

 1.  ลกูค้ำ : บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดว่ีาการประสบความส�าเรจ็ของอตุสาหกรรมเรอืเดนิทะเล ซึง่เป็นการขนส่งสนิค้า

จากแหล่งผูผ้ลติส่งต่อไปยงัแหล่งผูบ้รโิภคนัน้ขึน้อยูก่บัการเพิม่มลูค่าให้กบัลกูค้า ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงการตอบข้อสงสัยของลูกค้าอย่างละเอียดโดยทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งในวันหยุดประจ�าสัปดาห์ 

วันหยุดประจ�าชาติ และวันหยุดสากล ในการด�าเนินธุรกิจตามสัญญาเมื่อลูกค้าประสบเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ 

จะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ถึงแม้ว่าเรือของบริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าวก็ตาม ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะ

รายงานว่าการให้บรกิารลกูค้าของบรษิทัฯ นัน้ได้รบัการตอบรบัอย่างด ีและส่วนหนึง่ในข้อคดิเหน็ทีไ่ด้รบัจากลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ 

เช่น 

“กัปตันและลูกเรือปฏิบัติหน้ำที่ได้ดีเยี่ยม
และหวังว่ำจะใช้บริกำรขนส่งของบริษัทฯ อีกในอนำคตอันใกล้”

“Charterers ชื่นชมในควำมร่วมมือที่ดีของบริษัทฯ ตลอดเวลำที่ใช้บริกำร charter
และหวังว่ำจะได้ร่วมงำนกับบริษัทฯ อีกในอนำคตอันใกล้”

“Charterers ขอขอบคุณบริษัทฯ ส�ำหรับควำมร่วมมือที่ยอดเยี่ยมในกำรเดินเรือ
และหวังว่ำจะได้ท�ำธุรกิจร่วมกันกับบริษัทฯ อีกในอนำคต”
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 กำรจดักำรฐำนข้อมลูคอมพวิเตอร์ใหม่ : เช่นเดยีวกบัการรายงานเมือ่ปีก่อน บรษิทัฯ ปรบัปรงุโปรแกรมคอมพวิเตอร์ใหม่ 

ซึง่ครอบคลมุทกุการปฏบิตังิานในส�านกังานใหญ่และเชือ่มต่อกบักองเรอืของบรษิทัฯ โปรแกรมนีแ้สดงข้อมลูเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน 

บนเรือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นและข้อมูลอื่นๆ แบบทันที และช่วยให้ส�านักงานใหญ่สามารถติดต่อกับกัปตันเรือทุกคนบนเรือทุกล�าได้

อย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมดังกล่าว ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถให้บริการ

ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และสนับสนุนให้การท�างานระหว่างพนักงานในส�านักงานใหญ่กับกองเรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

 2. พนักงำน :
 ควำมปลอดภยั และอำชวีอนำมยั : บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดว่ีาการเคารพในสทิธมินษุยชนเป็นรากฐานของการพฒันา

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความส�าเร็จทาง

ธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางด้านสุขภาพและ 

ความปลอดภยัของพนกังาน เพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และพนกังานได้สนบัสนนุทางด้านสขุภาพและความปลอดภยัของ

บคุคลอืน่ด้วย บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่องานด้านสขุภาพและความปลอดภยัเท่าเทยีมกบังานเชงิพาณชิย์และงานด้านการปฏบิตังิาน 

ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร กล่าวคือ มีการก�าหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร

ทกุคนอย่างชดัเจนและเป็นสดัส่วน ระบบการจดัการทางด้านความปลอดภยัของบรษิทัฯ ได้ถกูจดัตัง้ขึน้เพือ่วตัถปุระสงค์ดงักล่าว 

โดยอยู่ภายใต้พื้นฐานหลักการว่าอุบัติเหตุสามารถป้องกันหากมีการก�าหนดและบริหารความเสี่ยง

 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามข้อเสนอ

แนะมาตรฐานของ OCIMF ในเรือ่ง “ค�าแนะน�าส�าหรบัการควบคมุยาเสพตดิและเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์บนเรอื” ซึง่รายละเอยีด

ระบุอยู่ในคู่มือระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยบนเรือทุกล�า รวมทั้งประกาศให้ลูกเรือทุกคนรับทราบ

 ลูกเรือแต่ละคนต้องได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า และความตึงเครียด 

ซึง่อาจมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการเกดิอบุตัเิหตบุนเรอื ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัเวลาการพกัผ่อนอย่างน้อยทีส่ดุ

ตามอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึกอบรม การออกประกาศนยีบตัรและการเข้ายามส�าหรบัคนบนเรอื ค.ศ. 1995 (STCW 

95) และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 180 ทั้งนี้ อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ก�าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไข

เพิ่มเติมให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายาม

ส�าหรบัคนบนเรอื ซีง่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ ณ กรงุมะนลิาในปี ค.ศ. 2010 (STCW 2010 Manila amendments) มผีลบงัคบัใช้ในเดอืน

มกราคม 2555 ซึ่งคือ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2006 (MLC 2006) โดยมีการให้สัตยาบันในเดือนสิงหาคม 

2555 และจะมีผลบังคับใช้ในภายในเดือนสิงหาคม 2556 

 บริษัทฯ จัดระบบเวชกรรมที่เหมาะสมในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานของ International Labor Organization (ILO) รวมทั้ง

ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�าให้บริษัทฯ ประสบปัญหากรณีลูกเรือล้มป่วยน้อยมาก

 กำรท�ำงำนเป็นทีม : บริษัทฯ มีความแตกต่างจากบริษัทเจ้าของเรือขนส่งรายอื่นที่มักจะจ้างบริษัทอื่นเป็นผู้บริหารเรือให้  

การบริหารการเดินเรือของบริษัทฯ จะจัดการโดยบริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะ

รับผิดชอบด้านการบริหารการเดินเรือ ส�าหรับกองเรือทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมีการท�างานเป็นทีมและมีการ

ประสานงานที่ดี ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการบริหารการเดินเรือ นอกจากนั้น บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง 

เอเยนซี ่จ�ากดั ยงัได้รบัประกาศนยีบตัรของ ISM Code และยงัได้รบัประกาศนยีบตัรการรบัรองมาตรฐานคณุภาพ “ISO 9001:2008” 

และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม “ISO 14001:2004” อีกด้วย

 กำรฝึกอบรมและกำรพฒันำ : ตลอดหลายปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่เพยีงแต่มกีารฝึกอบรมความช�านาญด้านการบรหิารการ

เดินเรือเท่านั้น แต่ยังได้มีการพัฒนาด้านคุณภาพและความสามารถของพนักงานทั้งบนเรือและที่ส�านักงานอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ 

เหน็ว่าจะสามารถประสบความส�าเรจ็ตามเกณฑ์คณุภาพและความปลอดภยัในการเดนิเรอืได้ด้วยการอทุศิตนและความซือ่สตัย์ของ 

ลูกเรือ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถและ

ประสิทธิภาพของคนประจ�าเรือและให้โอกาสพวกเขาได้มีความก้าวหน้าในองค์กรต่อไป
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 พนกังานประจ�าเรอืทกุนายของบรษิทัฯ ถกูก�าหนดให้เข้าร่วมฟังการบรรยายสรปุ ณ ส�านกังานใหญ่ของบรษิทัฯ ทีก่รงุเทพฯ 

ก่อนทีจ่ะถกูมอบหมายให้ปฏบิตัหิน้าทีบ่นเรอืของบรษิทัฯ พนกังานประจ�าเรอืจะได้รบัข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ทีเ่ป็นปัจจบุนั

อย่างสม�า่เสมอ โดยเฉพาะกฎระเบยีบ ข้อบงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง และบ่อยครัง้ทีพ่นกังานประจ�าเรอืจะถกูส่งไปอบรม เพือ่เพิม่เตมิ

ความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

 บรษิทัฯ มกีลไกทีใ่ห้พนกังาน และลกูเรอืบนเรอื สามารถส่งข้อร้องเรยีน หรอืข้อแนะน�าต่างๆ มายงัส�านกังานของบรษิทัฯ 

ซึ่งบริษัทฯ หวังว่ากลไกนี้จะสนับสนุนให้พนักงานบนเรือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล และช่วยปรับปรุงการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมบนเรือ โดยน�าโปรแกรมวีดีทัศน์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนเรือที่ดีที่สุดมาใช้อีกด้วย

 เพือ่ให้เกดิแรงจงูใจต่อพนกังานประจ�าเรอืใหม่ และให้เกดิการเรยีนรูต้ลอดเวลาทีป่ระจ�าการบนเรอื บรษิทัฯ จงึก�าหนดให้

ท�ากิจกรรมร่วมกับนายประจ�าเรืออาวุโส และเพื่อทดสอบวัดระดับความสามารถ บริษัทฯ ได้จัดหาคอมพิวเตอร์ส�าหรับวัดระดับ

ความสามารถไว้ประจ�าบนเรือ โดยผลของการทดสอบดังกล่าวท�าให้พนักงานประจ�าเรือสามารถทราบจุดอ่อนของตนเอง และ

ก�าหนดแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนดังกล่าวต่อไป

 ศนูย์ฝึกอบรมกำรเดนิเรอืทะเลและหอบงัคบักำรเดนิเรอืจ�ำลอง : บรษิทัฯ ได้จดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรมการเดนิเรอืทางทะเลและ

หอบงัคบัการเดนิเรอืจ�าลอง ณ ส�านกังานใหญ่ กรงุเทพฯ โดยศนูย์ฝึกอบรมดงักล่าวของบรษิทัฯ ได้เปิดให้ใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ใน

เดอืนมนีาคม 2551 โดยสิง่เหล่านีจ้ะเป็นการวางรากฐานทีม่ัน่คงของกระบวนการฝึกอบรมต่างๆ ของบรษิทัฯ และท�าให้ทัง้พนกังาน

และลูกเรือได้พัฒนาในเรื่องการเดินเรือทะเลที่ทันสมัย ส�าหรับหอบังคับการเดินเรือจ�าลองถูกสร้างให้เหมือนหอบังคับการจริง

ของเรือ โดยจ�าลองสถานการณ์ขณะน�าเรือเข้าสู่ท่าเรือหลัก เพื่อให้พนักงานและลูกเรือได้เห็นภาพและเข้าใจระบบการน�าเรือเข้า

เทียบท่า ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลได้จัดอบรมหลักสูตรใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานายช่างกลเรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ

การบนเรือและลูกเรือ ในทุกระดับ ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลนี้เป็นก้าวที่ส�าคัญของ บริษัทฯ ที่จะด�าเนินการฝึกอบรมให้

พนักงานและลูกเรือมีการดูแลตัวเองที่ดีและดูแลเรือที่ต้องประจ�าการ ทั้งหมดนี้คือความมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย

ของลูกเรือและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

 ระบบกำรกูภ้ยัเรอืร่วมกนั Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) : โดยได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยนาวิกโยธินลาดตระเวนชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซึ่งเป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ โดยใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ควบคุม และมีเรือพาณิชย์ทั่วโลกสมัครใจเข้าร่วมโครงการในการรายงานข่าวสาร  การค้นหา และการกู้ภัยเรือที่

ครอบคลมุทัว่โลก เพือ่ช่วยเหลอืเรอืทีป่ระสบภยัในทะเล ซึง่บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมโครงการนีอ้ย่างต่อเนือ่งและมผีลการปฏบิตังิานทีด่ี 

จากการรับรองโดย USCG โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล AMVER ทุกปีจากตัวแทนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ณ กรุงเทพฯ อ้างอิง 

ถึงข้อความในจดหมายชมเชยจากหน่วยนาวิกโยธินลาดตระเวนชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรางวัล 

ทีไ่ด้รบั “บรษิทัฯ ควรภาคภมูใิจในเจ้าหน้าทีแ่ละลกูเรอืทีม่คีวามมุง่มัน่และรบัผดิชอบในด้านความปลอดภยัของชวีติเมือ่อยูก่ลาง

ทะเล”

บริจำคโลหิต ปี 2555

ในเดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม 2555 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง 

มีจ�านวนโลหิตที่ได้รับบริจาครวมทั้งสิ้น 37,800 ซีซี   
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 3.  ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนธุรกิจของ 

บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม�่าเสมอ บริษัทฯ ตระหนักถึงความ

รบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อผูท้ีอ่ยูร่อบข้างนอกเหนอืจากทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ รวมถงึการค่อยๆ

เข้าไปมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม การจัดตั้งและขยายกองทุนเพื่อท�ากิจกรรมชุมชนและสังคมจะช่วยให้เกิดกรอบ

ความคิดและการท�างานอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ ต่อไป 

มอบทุนกำรศึกษำประจ�ำปี 2555

ในเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาจ�านวน 846,800 บาท และจ�านวน 1,109,600 บาท  

ตามล�าดับ ให้แก่นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ได้รับคัดเลือก เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักเรียนตลอดปีการศึกษา   

 ในปี 2554 เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนจ�านวนนับล้าน ทรัพย์สินเกิดความ 

เสยีหายและถกูท�าลายอย่างทีไ่ม่เคยมมีาก่อน ซึง่เหตกุารณ์ครัง้นี ้พนกังานของบรษิทัฯ เองกไ็ด้รบัผลกระทบด้วยเช่นกนั บ้านของ

พนกังานหลายคนต้องจมอยูใ่ต้น�้าทีค่วามสงู 2 เมตร! และถงึแม้ว่าพนกังานเหล่านีจ้ะต้องเผชญิกบัความยากล�าบากของสภาพทีอ่ยู่

อาศัย รวมถึงสิ่งของมีค่าต่างๆเสียหาย แต่พนักงานยังคงมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ซึ่งบริษัทฯ รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งถึงความ 

มุง่มัน่ของพนกังานในการปฏบิตัหิน้าที ่โดยทางบรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายให้ความช่วยเหลอืแก่พนกังานทีเ่ดอืดร้อนจากอทุกภยั

ในด้านต่างๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและความเดือดร้อนโดยก�าหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลท�าหน้าที่รับเรื่องและประสานงาน

ส�าหรบัพนกังานทีไ่ม่สามารถเดนิทางมาปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ บรษิทัฯได้อนญุาตให้ลาหยดุเป็นกรณพีเิศษ ส�าหรบัพนกังานทีไ่ด้รบัความ 

เดอืดร้อนในด้านทีพ่กัอาศยั บรษิทัฯได้จดัเตรยีมทีพ่กัอาศยัใจกลางเมอืงให้แก่พนกังานและครอบครวั นอกจากนีพ้นกังานทีจ่ดัหา

ที่พักอาศัยเองก็สามารถน�าค่าใช้จ่ายมาเบิกกับบริษัทฯ ได้

ในภาพ : นักเรียนของศูนย์ฝ ึกพาณิชย ์นาวี  

พร้อมด้วยนายโคคา ว.ี สดุาการ์ ผูอ้�านวยการฝ่าย

บริหารกองเรือพีเอสแอล ในวันส�าเร็จการศึกษา 

ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ภาพแสดงนักเรียนทุนของ

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พร้อมด้วย 

นายโคคา วี. สุดาการ์ 

ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายบริหารกองเรือพีเอสแอล  
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 ส�าหรับกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

➟ บริษัทฯ ให้การสนันสนุนการฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี (Merchant Marine Training Center) โดย 

การให้ทนุการศกึษาแก่ผูม้ผีลการเรยีนดโีดยมอบรางวลัเหรยีญทองแก่นกัเรยีนของศนูย์ฝึกพาณชิยนาวทีีม่ผีลการเรยีน 

ดีเด่นและประพฤติดีเป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริจาคหนังสือเรียนให้กับ 

ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีอย่างสม�่าเสมอด้วย

➟ บริษัทฯ ได้จัดตั้งทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี (MMTC) โดยในปี 2555 ปี 2554 และ ปี 2553 

บริษัทฯ ได้ให้ทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 2,131,900 บาท 2,339,800 บาท และ 2,355,120 บาท ตามล�าดับ แก่นักเรียนที่

ขาดแคลนเงินทุน

➟ บรษิทัฯ ได้รบันกัเรยีนทีจ่บการศกึษาจากศนูย์ฝึกพาณชิยนาวมีาเป็นพนกังาน/ลกูเรอืของบรษิทัฯ และให้การส่งเสรมิ

เพือ่พฒันาคณุภาพของพนกังาน/ลกูเรอืไทยเหล่านีอ้ย่างต่อเนือ่ง ซึง่พนกังาน/ลกูเรอืเหล่านีส้ามารถท�างานกบัเจ้าของ

เรือไทยทั่วไปได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดว่าจะต้องท�างานกับบริษัทฯ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

➟ จากทีเ่คยรายงานไว้แล้วในรายงานประจ�าปีเมือ่ปีทีแ่ล้ว บรษิทัฯ ได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจ (MOU) กบัส�านกังาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอน ส�าหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อตุสาหกรรมการต่อเรอืนครศรธีรรมราช ซึง่ตามบนัทกึความเข้าใจนี ้บรษิทัฯ ได้สร้างหอพกั เพือ่อ�านวยความสะดวก

แก่นักศึกษาส�าเร็จตามโครงการที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบหอพักดังกล่าวให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 25.40 ล้านบาท บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทาง

ด้านการเงินอย่างต่อเนื่องแก่นักเรียน รวมการซื้อหนังสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาในห้องสมุด ทางด้านวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนใหม่โดยมีบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษา 

เพือ่เป็นการฝึกหดัและพฒันาวศิวกรส�าหรบัการด�าเนนิอาชพีการเดนิเรอืในอนาคต ในการนี ้ท่านรฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงศกึษาธกิารได้มอบรางวลัโล่เกยีรตยิศให้แก่บรษิทัฯ จากการทีบ่รษิทัฯ มส่ีวนร่วมในวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ

อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

➟ ในปี 2554 บรษิทัฯ ได้ร่วมบรจิาคเงนิจ�านวน 113,160 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครัง้ที ่14” ให้กบัคณะนกัเรยีน

เดนิเรอืพาณชิย์ของศนูย์ฝึกพาณชิยนาว ีเพือ่น�าไปจดัสร้างห้องอาหาร ส�าหรบัโรงเรยีนวดัตะพงัคล ีจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ซึง่เป็นโครงการนอกเหนอืจากปีก่อน ได้แก่ 1) ในปี 2553 บรษิทัฯ ได้ร่วมบรจิาคเงนิจ�านวน 139,000 บาท ในโครงการ 

“ห่มผ้าให้น้อง ครัง้ที ่13” ให้กบัคณะนกัเรยีนเดนิเรอืพาณชิย์ของศนูย์ฝึกพาณชิยนาว ีเพือ่น�าไปจดัสร้างห้องน�า้ ส�าหรบั

โรงเรยีนโนนผาสกุ จงัหวดัสระแก้ว 2) ในปี 2552 บรษิทัฯ ได้ร่วมบรจิาคเงนิจ�านวน 80,466 บาท ในโครงการ “ห่มผ้า

ให้น้อง ครั้งที่ 12” ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี เพื่อน�าไปซื้อเครื่องโปรเจกเตอร์ และ

จัดท�าเวทีกิจกรรมส�าหรับโรงเรียนวัดบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรสาคร และ 3) ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน

จ�านวน 100,000 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 11” ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี 

เพื่อน�าไปใช้ในการซ่อมแซมห้องเรียนและปรับปรุงห้องสมุดให้แก่ โรงเรียนบ้านใบสีทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

➟ บรษิทัฯ มอบทนุการศกึษาจ�านวน 165,000 บาท แก่นกัศกึษาวทิยาลยัพาณชิยนาวนีานาชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตศรรีาชา เพือ่สนบัสนนุการศกึษาให้กบันกัศกึษาในหลกัสตูรวทิยาศาสตร์การเดนิเรอื การมอบทนุการศกึษา

งวดสุดท้ายภายใต้โครงการนี้ได้ถูกจ่ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553

➟ ในปี พ.ศ 2553 บริษัทฯ ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จ�านวน 28 เครื่อง แก่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โรงเรียนสุโขทัย 

โรงเรียนบ้านค้อ โรงเรียนสัตตยาสัย และส�านักงานบริหารชุมชน อ�าเภอปากเกร็ด บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้าน

การศกึษาแก่เดก็ยากจนอย่างต่อเนือ่ง จากทีเ่คยรายงานไว้แล้วในรายงานประจ�าปีเมือ่ปีทีแ่ล้ว บรษิทัฯ ได้บรจิาคเครือ่ง

คอมพวิเตอร์จ�านวน 15 เครือ่ง เพือ่ใช้ในกจิกรรมการเรยีนการสอนของโรงเรยีนบ้านค้อ จงัหวดัสรุนิทร์ และได้บรจิาค

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยเพิ่มอีกจ�านวน 3 เครื่อง (Dell Celeron 2 GHZ, Hard Disk 40 GB) แก่โรงเรียน

เพื่อให้การเรียนการสอนในโรงเรียนมีความทันสมัยมากขึ้นด้วย

➟ บรษิทัฯ ได้ร่วมบรจิาคเงนิจ�านวน 40,000 บาท ให้กบัยวุมสุลมิ บ้านปากลดั อ�าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 

เพื่อใช้สนบัสนนุเครื่องมอืเครื่องใช้ทางการศกึษาและเป็นทุนการศกึษาในกิจกรรมวันเดก็เมือ่วันที่ 19 มกราคม 2551
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➟ โดยปกติแล้วบริษัทฯ มักจะจัดให้มีการบริจาคเงินและสิ่งของส�าหรับผู้ที่มีความจ�าเป็นและผู้ที่ยากไร้ เช่น บริษัทฯ 

ร่วมกับพนักงาน ได้บริจาคเงินกว่า 1 ล้านบาท ผ่านสภากาชาดไทยส�าหรับผู้ประสบภัยธรณีพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิ

ในประเทศไทย และเมือ่ต้นปี 2547 บรษิทัฯ ได้บรจิาคคอมพวิเตอร์แก่โรงเรยีนระดบัประถมและมธัยม จ�านวน 4 แห่ง 

ในจังหวัดระยอง ที่มีนักเรียนจ�านวน 877 คน ให้มีโอกาสศึกษา

➟ บรษิทัฯ ให้ความช่วยเหลอืในการสร้างโรงเรยีนส�าหรบัเดก็ทีป่ระสบภยัจากแผ่นดนิไหวในภาคตะวนัตกของประเทศ

อนิเดยี เมือ่ปี 2544 และในทีส่ดุโรงเรยีนมติรภาพ อนิโด-ไทย กเ็กดิขึน้และสามารถเปิดด�าเนนิการได้แล้วซึง่สามารถรบั

นกัเรยีนได้ จ�านวน 700 คน ทัง้ในระดบัประถม มธัยมต้น รวมทัง้มธัยมปลาย ซึง่ท�าให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องต่างๆ รูส้กึซาบซึง้

และประทับใจอย่างมากในความช่วยเหลือจากประเทศไทย

➟ บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบและความเสีย

หายจากภยัสนึาม ิเมือ่เดอืนธนัวาคม 2547 โดยบรษิทัฯ และพนกังานได้บรจิาคเงนิช่วยเหลอืจ�านวน 590,000 บาท ให้

กับหมู่บ้านทะเลนอก จังหวัดระนอง และปรับปรุง/ซ่อมแซมเรือประมงเพื่อให้สามารถน�ากลับมาประกอบอาชีพได้ 

และบรษิทัฯ ได้อาสาดแูลและเข้ามาเยีย่มเยยีนหมูบ้่านนีอ้ย่างสม�่าเสมอ ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้เดก็ทีข่าดแคลน

ได้รับทุนการศึกษา โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังให้ทุนการศึกษาเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่

กรงุเทพฯ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัจดัหาแหล่งประกอบอาชพีให้แก่เยาวชนและให้การสนบัสนนุการพฒันาทางร่างกาย

และสตปัิญญาของเดก็หนุม่ในหมูบ้่านแห่งนี ้เพือ่ทีจ่ะก้าวเข้ามาฝึกอบรมอาชพีการเดนิเรอืขัน้พืน้ฐาน โดยทางบรษิทัฯ 

เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเข้ามาประกอบอาชีพการเดินเรือให้กับบริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์และ

ตรงกับสายงานอาชีพในการเดินเรือทะเลระหว่างประเทศ

➟ บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจ�านวน 1,325,867 บาท ในปี 2551 เพื่อสร้างบ้านฟิสิกส์ เคมี และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้

กับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ เซมังกุดี ทามิล นาดูล ประเทศอินเดีย โรงเรียนแห่งนี้อยู่ในหมู่บ้านที่ยากจนมากและได้รับผล 

กระทบและความเสียหายจากภัยสึนามิในเดือนธันวาคม 2547

➟ บรษิทัฯ ได้ประสานงานกบัสภากาชาดไทยให้หน่วยเคลือ่นทีร่บับรจิาคโลหติมารบับรจิาคทีส่�านกังานบรษิทัฯ มาตัง้แต่

อดีต และในปี 2555 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และ

เดือนกรกฎาคม มีจ�านวนโลหิตรวม 37,800 ซีซี

➟ ในทกุๆ ปี บรษิทัฯ จดักจิกรรมวิง่ 5 กโิลเมตร เรยีกว่า “พเีอสแอลวิง่เพือ่วนัเดนิเรอืประจ�าปี” ทีส่วนลมุพนิเีพือ่สนบัสนนุ

ให้พนกังานบรษิทัฯ มนีสิยัรกัการออกก�าลงักายและมสีขุภาพทีด่ ีและในปี 2555 บรษิทัฯ ไม่ได้จดักจิกรรมวิง่ดงักล่าว 

โดยบริษัทฯ ได้น�าเงินจ�านวนนี้ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน�้าท่วมในไทยแทน 

➟ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนงานวันกีฬาประจ�าปี ณ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี ซึ่งบริษัทฯ ให้ความร่วมมือใน 

การขยายด้านกีฬารวมถึงการศึกษา (ที่ได้กล่าวไปแล้ว) และช่วยในเรื่องการพัฒนาของคณะนักเรียนพาณิชย์นาวี

➟ บริษัทฯ จัดโครงการช่วยเหลือพนักงานด้วยการให้ทุนการศึกษาประจ�าปี ส�าหรับค่าเล่าเรียนแก่บุตรของพนักงานที่

ไม่สามารถหาเงินค่าเล่าเรียนของบุตรตนเองได้

➟ บริษัทฯ ได้บริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อจัดท�าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนกิจกรรม 

การเรียนการสอน ด้านต่างๆ ของโรงเรียนบ้านค้อ จังหวัดสุรินทร์ ในเดือนกันยายน 2549

➟ บรษิทัฯ ได้ร่วมบรจิาคเงนิ 100,000 บาท และหนงัสอืให้กบัคณะนกัเรยีนเดนิเรอืพาณชิย์ ศนูย์ฝึกพาณชิย์นาว ีเพือ่น�าไป

ใช้ในการซ่อมแซมอาคารเรยีนและสร้างห้องสมดุให้แก่โรงเรยีนบ้านวงัสนวน จงัหวดันครราชสมีา ในเดอืนกนัยายน 

2550 

➟ บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบเงิน 100,000 บาท แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ใน

การอบรมความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่คนพิการ เพื่อให้สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ในงานวันคนพิการครั้งที่ 43 

ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2550

➟ ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน 68,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านค้อ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนใน “โครงการ 

พานักเรียนไปทัศนศึกษา” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
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 บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีาการขนส่งทางทะเลทีข่าดความรบัผิดชอบนัน้ จะก่อให้เกดิผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมทีร่นุแรง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านมลภาวะทางอากาศ และ/หรอืทางน�า้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปกป้องและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 

โดยให้ความส�าคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการค้า และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 อย่างไรกต็าม จากการด�าเนนิธรุกจิตลอดหลายปีทีผ่่านมา ท�าให้บรษิทัฯ เข้าใจดว่ีาแค่การปฏบิตัติามกฏข้อบงัคบัต่างๆ นัน้ 

ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีสิ่งอื่นที่ส�าคัญที่จะต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 

นั่นคือ การพัฒนาแผนงานภายในเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการค้นหาเทคโนโลยีที่

ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ามาใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการที่จะลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย

 รายงานนีไ้ด้น�าเสนอรายละเอยีดกฎข้อบงัคบัทางทะเลทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อมทีส่�าคญัทีส่ดุ และสิง่ทีบ่รษิทัฯ ได้ด�าเนนิ

การเพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับดังกล่าว รวมทั้งรายงานนี้ได้แสดงถึงแผนงานภายในที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและระบบ

การควบคุมคุณภาพ และความพยายามในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และในตอนท้ายของรายงานฉบับนี้จะเป็นการ

สรุปถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ส�าหรับปีถัดไป

กำรปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับและอนุสัญญำต่ำงๆ

 การทีบ่รษิทัฯ จะสามารถน�าเรอืวิง่ผ่านน่านน�า้สากลได้นัน้ บรษิทัฯ มหีน้าทีต่ามกฎหมายในการทีจ่ะต้องปฏบิตัติามกฎข้อ

บังคับและอนุสัญญาต่างๆ ซึ่งก�าหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) และ

หน่วยงานก�ากับดูแลอื่นๆอย่างครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution) 

(MARPOL)

• อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคมุและการจดัการน�า้ถ่วงเรอืและตะกอน ค.ศ. 2004 (International Convention 

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

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบกันเพรียงของเรือ ค.ศ. 2001 (International Convention on the 

Control of Harmful Anti-Fouling Systems 2001) 

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน�้ามัน ค.ศ. 2001 (International 

Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001)

• อนสุญัญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสนิค้าอนัตราย (International Maritime Dangerous Goods Code)

• กฎข้อบังคับในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งมีความเข้มงวดกว่าที่ก�าหนดไว้ในกฏข้อบังคับระหว่างประเทศ ตัวอย่าง

เช่น พระราชบัญญัติพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act: EPA) และค�าสั่งของ

สหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเผาผลาญเชื้อเพลิงในเขตยุโรป ฯลฯ 

 นอกจากกฎข้อบังคับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ส�าคัญอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

 ประมวลข้อบงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (International Safety Management Code: ISM Code) 

จากประสบการณ์เรียนรู้ด้านอุบัติเหตุทางทะเลตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้ถูกรวบรวมเป็นประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร

ความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM Code) ซึ่งถูกเผยแพร่โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยใน

การด�าเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกันมลพิษต่างๆ ISM Code ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 ส�าหรับเรือ

รำยงำนกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน
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ขนส่งผู้โดยสารรวมถึงเรือเร็วส�าหรับขนส่งผู้โดยสาร เรือบรรทุกน�้ามัน เรือบรรทุกสารเคมี เรือบรรทุกก๊าซ เรือบรรทุกสินค้า 

แบบเทกอง และเรอืบรรทกุสนิค้าทีม่คีวามเรว็สงูทีม่รีะวางขบัน�้าตัง้แต่ 500 ตนักรอสขึน้ไป ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามข้อบงัคบั 

และได้รับใบรับรองตั้งแต่ปี 2538 ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ 

 กฎข้อบังคับนี้ถูกน�าไปใช้ทั้งบนเรือและที่ส�านักงานบนฝั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ

2.  เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต

3.  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

 กราฟต่อไปนี้ แสดงถึงจ�านวนครั้งของเหตุการณ์การละเมิด ISM Code เปรียบเทียบกับจ�านวนวันในการเดินเรือ ตั้งแต่ 

ปี 2548 - 2555 ส�าหรับการวิเคราะห์นี้ ได้พิจารณาการละเมิด ISM Code ซึ่งส่งผลให้เกิดเหตุไฟไหม้ การระเบิด การบาดเจ็บ หรือ

เสยีชวีติของลกูเรอื เรอืโดนกนั และ เรอืเกยตืน้ โดยในปี 2549 เป็นปีทีม่จี�านวนวนัในการเดนิเรอืสงูสดุ อยูท่ี ่19,710 วนั ในขณะที่

ปี 2550 เป็นปีที่มีจ�านวนครั้งของการละเมิด ISM Code เกิดขึ้นสูงสุด 18 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2550 - 2554 การละเมิด 

ISM Code มจี�านวนลดลงถงึร้อยละ 94 และมปีรมิาณเพิม่ขึน้เลก็น้อยในปี 2555 โดยบรษิทัฯ ได้วเิคราะห์รายละเอยีดของการละเมดิ

ในแต่ละเรื่อง และได้แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อเป็นกรณีศึกษา และเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดการละเมิดแบบเดียวกัน 

ขึ้นอีก เมื่อเปรียบเทียบจ�านวนครั้งของการละเมิดข้อบังคับกับจ�านวนวันในการเดินเรือพบว่าในปี 2549 และปี 2554 เป็น 

ปีที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เนื่องจากมีการละเมิดเกิดขึ้นมีเพียงร้อยละ 0.02 และแม้ว่าในปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่แย่ที่สุด แต่การละเมิด 

ที่เกิดขึ้นก็นับได้ว่ามีเพียงเล็กน้อย คือร้อยละ 0.11 เท่านั้น ส�าหรับในช่วงเวลาทั้งหมดที่กล่าวมา จ�านวนการละเมิดเฉลี่ยที่เกิดขึ้น

ส�าหรับกองเรือทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 0.06 เท่านั้น
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 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ ISM Code ได้มีการตรวจสอบภายในบนเรือประจ�าปีโดยทีมงานซึ่งประกอบด้วย 

ผูต้รวจสอบเรอืซึง่มคีณุสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผูจ้ดัการโดยตรง เหตกุารณ์

ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดจะถูก

ตรวจสอบและวเิคราะห์เพือ่หาสาเหต ุและหลงัจากนัน้ จะมกีารทบทวนขัน้ตอนการด�าเนนิงานทนัท ีนอกจากนี ้บทเรยีนทัง้หมด

ที่ได้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุต่างๆจะถูกถ่ายทอดผ่านทาง Marine Accident Reporting Scheme 

(MARS) เพือ่เป็นประโยชน์ต่ออตุสาหกรรมเดนิเรอื และเป็นการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัในการเดนิเรอืให้สงูขึน้อกีด้วย 

The Nautical Institute กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่ได้เผยแพร่เอกสารรายงาน Marine Accident Reporting Scheme (MARS) 

ทุกเดือน ได้ชื่นชมที่บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ MARS ในการส่งเสริมและร่วมแบ่งปัน “บทเรียน” จากเหตุการณ์ต่างๆ 

เพื่อเป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุดของบริษัทฯ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มการด�าเนินการเพื่อควบคุมการละเมิด ISM Code โดยการใช้วิธีป้องกันต่างๆ ดังต่อไปนี้

• การพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร: เนื่องจากแนวโน้มที่การตรวจเรือโดยเจ้าหน้าที่ตรวจเรือของรัฐเมืองท่านั้น จะมี 

ความเข้มงวดมากขึน้ในส่วนของการบงัคบัใช้ ISM Code ดงันัน้ บคุลากรประจ�าเรอืของบรษิทัฯ จงึได้รบัการทบทวน

ความรู้ด้าน ISM Code อย่างสม�่าเสมอ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในกองเรือ

• การพัฒนาการบ�ารุงรักษาตัวเรือ: บริษัทฯ ได้เน้นย�้าถึงความส�าคัญของการตรวจสอบสภาพและทดสอบเครื่องจักร

ทุกเครื่องอย่างสม�่าเสมอ และหากเจ้าหน้าที่ประจ�าเรือพบเห็นสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบรายงานในทันที นอกจากนี้  

ฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ได้เน้นย�า้ให้ผูต้รวจสอบภายในต้องสอบทานการบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเข้มงวดเพิม่ขึน้

จากการตรวจสอบปกต ิเพือ่ให้ยกระดบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและความปลอดภยัส�าหรบัตวัเรอื สนิค้า และลกูเรอื

• มีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีไปยังเรือ: โดยปกติเรือที่เข้าสู่น่านน�้าในอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย จะต้องมี 

ใบรับรองเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันเรื่อง 

ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการแจ้งเตือนถึงรายละเอียดขั้นตอนการด�าเนินการแก่ลูกเรือไว้ล่วงหน้าก่อนที่เรือจะมาถึง 

น่านน�้าดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ถูกจัดเตรียมไว้เรียบร้อย และเรือสามารถปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบต่างๆได้อย่างครบถ้วน 

• ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก INTERCARGO (International Association of Dry Cargo Shipowners)  

Intercargo มคี�ากล่าวว่า “เพือ่เชือ่มโยงผูม้ส่ีวนได้เสยีในอตุสาหกรรม โดยมุง่มัน่เพือ่ความปลอดภยั ความมปีระสทิธภิาพ 

และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของอตุสาหกรรมเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกอง ดงันัน้ วสิยัทศัน์ของเราจงึคอื ความปลอดภยั 

ความมปีระสทิธภิาพ และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของอตุสาหกรรมเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองซึง่มเีรอืสมาชกิทีค้่าขาย

อยูท่ัว่โลก – เดนิเรอือย่างมคีวามสามารถในการแข่งขนั ปลอดภยั และสร้างผลก�าไร” ค�ากล่าวนีส้อดคล้องกบัปรชัญา

ของบรษิทัฯ เป็นอย่างยิง่ ทัง้นี ้การเข้าเป็นสมาชกิ Intercargo ของบรษิทัฯ นัน้ สะท้อนให้เหน็ถงึการพฒันาอย่างยัง่ยนื

ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

• ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก RightShip ซึ่งเป็นองค์กรตรวจประเมินคุณภาพเรืออิสระ ก่อตั้งโดย BHP 

Billiton, Rio Tinto และ Cargill สามบริษัทขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้ใช้บริการหลักในการขนส่งทางเรือ 

ซึง่ระบบการตรวจประเมนิคณุภาพเรอืของ RightShip เป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่กนัว่ามมีาตรฐานทีแ่ม่นย�าและเข้มงวด รวมทัง้

เน้นเรื่องความปลอดภัยของเรือ (รวมถึงลูกเรือและสินค้า) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล การเข้าเป็นสมาชิก

ของบริษัทฯ เป็นการยืนยันถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อีกอย่างด้วย

 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่ลดลงของกราฟที่ได้แสดงก่อนหน้านี้ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดเป้าหมายภายในเท่ากับศูนย์ 

ส�าหรับการละเมิด ISM Code ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ไฟไหม้ เรือโดนกัน เรือเกยตื้น หรือการถูกกักเรือ 
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 ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port 

Safety: ISPS Code) สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั่วโลก จึงมีการรับรอง ISPS 

Code ในปี 2547  ISPS CODE เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) 

ซึ่งได้รวมถึงการยกระดับความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ ข้อบังคับดังกล่าวได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง 

หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเดินเรือ คนประจ�าเรือ และบุคลากรประจ�าท่าเรือ/บุคลากรผู้อ�านวยความสะดวก เพื่อที่จะใช้ใน  

“การตรวจจบัการคกุคามความปลอดภยัและการใช้มาตรการป้องกนัส�าหรบัเหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบต่อความปลอดภยัของตวัเรอื 

หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ท่าเรือซึ่งใช้ในการค้าระหว่างประเทศ” (ISPS Code Part A 1.2.1)

 เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม ISPS Code บริษัทฯ ได้พัฒนามาตรฐานส�าหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรือที่เข้าท่าที่มี 

อตัราเสีย่งต่อการลกัลอบค้ายาเสพตดิและผูล้กัลอบหนขีึน้เรอื โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มสีนุขัดมกลิน่ และเจ้าหน้าทีพ่ร้อมอาวธุตาม

ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนโยบายมาตรฐานของบริษัทฯที่จะจัดให้มีสิ่งเหล่านี้ หากเรือเข้าท่าเรือที่ยุโรป อังกฤษ 

อเมริกา ออสเตรเลีย หรือ แคนนาดา จนถึงบัดนี้ บริษัทฯ เพิ่งมีเหตุการณ์ถูกกักกันเรือที่เกิดจากการละเมิด ISPS Code เพียงแค่

ครั้งเดียวเท่านั้น 

 มีการสอบทานภายในประจ�าปีส�าหรับมาตรการการป้องกันต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการด�าเนินการของบริษัทฯ ในการจัดหา

สุนัขดมกลิ่นและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังเช่นการตรวจสอบ ISM ตามที่ได้กล่าวข้างต้น การสอบทานจะกระท�าโดย 

ทมีงานซึง่ประกอบด้วยผูต้รวจสอบทีม่คีณุสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ซึง่ได้รายงานผลการสอบทานต่อกรรมการผูจ้ดัการ 

โดยตรง การไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดจะถูก 

ตรวจสอบและวเิคราะห์เพือ่หาสาเหต ุในกรณทีีม่ข้ีอผดิพลาดในขัน้ตอนการด�าเนนิงานมาตรฐาน จะมกีารสอบทานขัน้ตอนต่างๆ

ทันที 

 กราฟด้านล่างนี ้แสดงให้เหน็ว่า จ�านวนครัง้ของเหตกุารณ์การละเมดิ ISPS Code (แกนด้านซ้าย) เปรยีบเทยีบกบัจ�านวนวนั 

ในการเดินเรือ (แกนด้านขวา) ในช่วงปี 2548 - 2555 การละเมิด ISPS Code นั้นมีจ�านวนสูงสุดในปี 2548 คือ มีการละเมิด

ทัง้หมด 11 ครัง้ ในขณะทีปี่ 2549 มจี�านวนวนัในการเดนิเรอืสงูสดุถงึ 19,710 วนั ทัง้จ�านวนวนัในการเดนิเรอืและจ�านวนครัง้ของ 

การละเมิด ISPS ได้ลดลงมาอยู่ที่จุดต�่าสุดในปี 2554 คือ การละเมิดอยู่ที่ 0 ครั้ง โดยมีจ�านวนวันในการเดินเรือ 5,842 วัน ทั้งนี้  

ไม่มีการละเมิด ISPS Code ในปี 2555
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 บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายให้การละเมิด ISPS Code เท่ากับศูนย์ ส�าหรับปีที่จะมาถึง

 โจรสลัด: ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการ” โจรสลัดเป็นภัยคุกคามหลักที่เรือของบริษัทฯ ต้องเผชิญ  

คนประจ�าเรือ/ลูกเรือต้องวิตกกังวลอยู่เสมอเมื่อแล่นเรือไปในพื้นที่ที่ทราบว่ามีโจรสลัดติดอาวุธอยู่ โดยเฉพาะแถบมหาสมุทร

อินเดีย/บริเวณทะเลอาหรับ รวมไปถึง ปากอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่ทางเหนือจนถึงทางใต้ของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ บริษัทฯ 

จัดให้ภัยคุกคามนี้อยู่ในระดับร้ายแรงมาก โดยให้เรือทุกล�าของบริษัทฯ แล่นออกนอกเส้นทางเหล่านี้โดยให้แล่นอยู่ใกล้แถบ

ชายฝ่ังอนิเดยีซึง่เป็นบรเิวณทีป่ลอดภยั อกีทัง้บรษิทัฯ ได้จดัให้มพีนกังานรกัษาความปลอดภยัลงเรอืไปด้วยเมือ่แล่นผ่านเขตพืน้ที่ 

เสี่ยงภัย กรณีเรือของบริษัทฯ จะต้องผ่านบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูง จะมีการขึงลวดหนามรอบตัวเรือเพื่อให้ยากต่อโจรสลัด 

ในการปีนขึน้มาบนเรอืของบรษิทัฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯ สญัญาว่าจะท�าทกุวถิทีางในการสร้างความปลอดภยัให้แก่เรอืของบรษิทัฯ รวมทัง้ 

คนประจ�าเรือและลูกเรือทุกคน

 MARPOL: เป็นอีกกฎข้อบังคับหนึ่งที่ส�าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเล โดย

มีวัตถุประสงค์ที่จะ “อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล โดยการควบคุมมลพิษที่เกิดจากน�า้มัน และสารอันตราย รวมถึง การลด

จ�านวนของอุบัติเหตุในการขนถ่ายสารเหล่านั้น” ซึ่งในอนุสัญญานี้แบ่งออกเป็น 6 หมวด กล่าวคือ: 

1. ข้อก�าหนดการป้องกันมลพิษจากน�้ามัน (Regulations for the Prevention of Pollution by Oil)

2. ข้อก�าหนดการควบคมุมลพษิจากสารเคมเีหลว (Regulations for the Control of Pollution by Noxious liquid substances 

in bulk)

3. ข้อก�าหนดการควบคุมมลพิษจากสารอันตรายที่บรรจุหีบห่อ หรือตู้คอนเทนเนอร์ หรือถังบรรจุ (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. ข้อก�าหนดการป้องกนัมลพษิจากน�้าเสยีจากเรอื (Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from ships)

5. ข้อก�าหนดการป้องกันมลพิษจากการป้องกันมลพิษจากขยะจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by 

Garbage from ships)

6. ข้อก�าหนดการป้องกันมลพิษทางอากาศจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Air from ships)

 บรษิทัฯ มคีวามเข้าใจถงึความเสีย่งของการเกดิผลกระทบทีร้่ายแรงต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลเนือ่งจากอบุตัเิหตทุางทะเล 

ซึง่บรษิทัฯ จดัให้มมีาตรการเชงิป้องกนัเพือ่จ�ากดัความเสีย่งในเรือ่งนี ้โดยล�าดบัแรกคอื จ�ากดัความผดิพลาดอนัเนือ่งมาจากบคุลากร 

และล�าดับที่สองคือการดูแลรักษาเครื่องจักรบนเรือให้มีมาตรฐานสูงสุด

 เพื่อจ�ากัดความผิดพลาดของบุคลากร บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ประจ�าเรือ 

ทกุคน ซึง่รวมไปถงึห้องอบรมเสมอืนจรงิ ซึง่ออกแบบมาเพือ่พฒันาปรบัปรงุความช�านาญในการน�าเรอื และความระมดัระวงัต่างๆ 

โดยใส่ตัวแปรทั้งทางด้านสภาพอากาศและสภาพท้องทะเล หรือเมืองท่าต่างๆ ในโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่า  

วิศวกรช่างเครื่องได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักร และหลีกเลี่ยง 

การขนถ่ายกากน�้ามัน ขณะที่อยู่กลางทะเลหรืออยู่เมืองท่า
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 จากกราฟด้านบนแสดงถึง จ�านวนครั้งของการละเมิดอนุสัญญา MARPOL (แกนด้านซ้าย) ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทน และจ�านวนวันในการเดินเรือ (แกนด้านขวา) ในช่วงปี 2548 - 2555 เพื่อการวิเคราะห์นี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่

ถอืเป็นการละเมดิจะมาจากการเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทน จะเหน็ได้ว่าการละเมดิอนสุญัญา MARPOL นัน้มจี�านวนมากทีส่ดุใน 

ปี 2550 ซึ่งเกิดขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง ในขณะที่ปี 2549  มีจ�านวนวันในการเดินเรือมากที่สุด ทั้งนี้ การละเมิดอนุสัญญา MAPROL 

โดยเฉลี่ยเกิดขึ้นน้อยกว่า 3 ครั้ง ในขณะที่จ�านวนวันในการเดินเรือโดยเฉลี่ยเท่ากับ 13,805 วัน โดยในระหว่างปี 2550 - 2555 

จ�านวนการละเมดิอนสุญัญา MARPOL นัน้ลดลงถงึร้อยละ 100 ในขณะทีจ่�านวนวนัในการเดนิเรอืลดลงร้อยละ 32 อย่างไรกต็าม 

ในปี 2550 บริษัทฯ มีการละเมิดอนุสัญญา MARPOL คิดเป็นร้อยละ 0.03 ต่อจ�านวนวันในการเดินเรือทั้งหมดในปีนั้น ในขณะที่ 

ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 บรษิทัฯ มกีารละเมดิอนสุญัญา MARPOL คดิเป็นร้อยละศนูย์ ต่อจ�านวนวนัในการเดนิเรอื เช่นเดยีวกบั 

เป้าหมายส�าหรับสองข้อบังคับข้างต้น บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายส�าหรับการละเมิดอนุสัญญา MARPOL เท่ากับศูนย์ ส�าหรับ 

ปี 2556 และก�าหนดให้ไม่มีเหตุการณ์ที่เรือของบริษัทฯ ถูกกักเนื่องจากการละเมิดอนุสัญญา MARPOL นี้เลย

 กฎข้อบังคับใหม่ที่ก�าลังจะมีผลบังคับใช้: กฎข้อบังคับต่อไปนี้ก�าลังจะมีผลบังคับใช้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งบริษัทฯ เอง

ได้เริ่มน�ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯแล้ว

แผนการบริหารการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของเรือ   

(SEEMP - Ship Energy Efficiency Management Plan) - มกราคม 2556

ตัวชี้วัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ส�าหรับเรือต่อใหม่)  

(EEDI - Energy Efficiency Design Index for new buildings) - มกราคม 2556

อนุสัญญาแรงงานทางทะเล (MLC - Maritime Labour Convention) - สิงหาคม 2556

 หลังจากที่ได้แสดงและได้อธิบายถึงกฎข้อบังคับทางทะเลที่ส�าคัญ ซึ่งมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึง 

กฎข้อบังคับใหม่ที่ก�าลังจะมีผลบังคับใช้ ในหัวข้อถัดไปจะเป็นรายละเอียดของระบบการควบคุมภายในทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ของบริษัทฯ 

กำรละเมิด MARPOL
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กำรป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: 

 มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001): เนือ่งจากแนวโน้มในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมมมีากขึน้ 

บรษิทัฯ จงึได้ก�าหนด “นโยบายการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม” ขึน้ นอกเหนอืจากข้อก�าหนดตามกฏหมาย และอนสุญัญาระหว่างประเทศ

ทีไ่ด้กล่าวไปแล้ว บรษิทัฯ ยงัได้จดัให้มรีะบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม (Environment Management System: EMS) ซึง่เป็นไปตาม

มาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งมาตรฐาน ISO 14001:2004 นี้ได้ก�าหนดกรอบแบบองค์รวม ทั้งในด้านยุทธศาสตร์เพื่อก�าหนดนโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ การวางแผนงานและการด�าเนินการ และการแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อ 

สิง่แวดล้อม จากการด�าเนนิงานใน 1 ปีหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ได้รบัการรบัรอง บรษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็ในการตรวจสอบประจ�าปี 

โดยสมาคมผู้ตรวจสอบเรือแห่งประเทศญี่ปุ่น (Class NK) ซึ่งได้ยืนยันว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างครบถ้วน  

ซึ่งระบบ EMS นี้จะเป็นระบบที่เข้ามาเสริมระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ 

เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจดัการด้านคณุภาพ มอก. 9001 (ISO 9001) และประมวลข้อบงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารความปลอดภยั

ระหว่างประเทศ (ISM) ซึง่ระบบการจดัการแบบผสมผสานนีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัในนามของระบบการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั 

คณุภาพ และสิง่แวดล้อม (Safety Quality and Environment Management System: SQEMS) ซึง่ตามหลกัระบบการบรหิารจดัการ

ด้านความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้จัดการทางด้านเทคนิคซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ด้วยนั้น ได้รับ 

การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารและเป็น ผู้ที่รับมอบหมายให้ด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของประมวลข้อบังคับ 

เกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผู้ตรวจสอบเรือแห่งประเทศญี่ปุ่น (Class NK) ได้ 

ออกใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ (QMS Certificate) แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นฉบับใหม่ของ ISO 9001: 2008 ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว 

บริษัทเดินเรือประเภทขนส่งสินค้าแห้งเทกองจะไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับใบรับรองประเภทดังกล่าว เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็น

เรื่องส�าคัญส�าหรับบริษัทเรือขนส่งสินค้าประเภทน�้ามัน ซึ่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องส�าคัญสูงสุด

 วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)

• ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

• ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎข้อบงัคบัต่างๆ ทัง้ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วกบัด้านมลพษิทางสิง่แวดล้อม

• ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

• ปลุกจิตส�านึกของพนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อม

• มีการติดตามผลการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

• มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในส่วนของการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษ

 จากการสอบทานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบ SQEMS บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถยกระดับ 

การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป รวมทั้งเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอกีหนึง่ความพยายามของบรษิทัฯ ในการทีจ่ะช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการด�าเนนิธรุกจิ 

นั่นคือ การน�าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ส�าหรับเรือใหม่ของบริษัทฯ

กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่:

 เนื่องจากบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดมลภาวะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้

สะท้อนให้เห็นจากการท�าสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ของบริษัทฯ กับอู่ต่อเรือ ABG ที่ประเทศอินเดีย ส�าหรับการต่อเรือจ�านวน 21 ล�า 

(เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจ�านวน 18 ล�า และเรือขนส่งซีเมนต์จ�านวน 3 ล�า) ซึ่งในระหว่างปี 2554 - 2555 บริษัทฯ ได้จ�าหน่าย

สญัญาการต่อเรอืส�าหรบัเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองโดยการแปลงหนีใ้หม่ จ�านวน 9 ล�า และได้รบัมอบเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกอง 

จ�านวน 2 ล�า ดังนั้น ณ สิ้นปี 2555 คงเหลือเรือที่สั่งต่อใหม่จ�านวนทั้งสิ้น 10 ล�า (เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจ�านวน 7 ล�า และ 

เรือขนส่งซีเมนต์จ�านวน 3 ล�า) ซึ่งเรือทุกล�าที่ต่อใหม่จะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงที่จะบังคับ

ใช้ในอนาคตอนัใกล้นีด้้วย นอกจากนี ้รายละเอยีดของเรอืทีต่่อใหม่เหล่านีย้งัมมีาตรฐานสงูกว่าข้อก�าหนดตามกฎหมายด้วย ทัง้นี้ 

เพื่อให้การเดินเรือง่ายยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเรือในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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คุณลักษณะในด้าน ”การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ของเรือต่อใหม่เหล่านี้ คือ 

1) โครงสร้างผนังต่อเรือสองชั้นเพื่อประโยชน์ในการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม หากเกิดอุบัติเหตุกับตัวเรือ

2) รูปแบบตัวเรือมีความสมบูรณ์ หลังจากที่ผ่านการพิจารณาวิเคราะห์การออกแบบ หลายๆครั้งโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด

ในการออกแบบตวัเรอื เพือ่ให้ได้รปูแบบของตวัเรอืทีด่ทีีส่ดุเหมาะสมทีส่ดุ ทัง้ขนาดและรปูลกัษณ์ เพือ่ให้เรอืสามารถ

ที่จะท�าความเร็วตามต้องการ ในขณะที่มีการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ต�่า

3) เครื่องจักรที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

4) ระวางสินค้าแบบกล่อง ผนังเรียบ เพื่อลดการสะสมของสินค้าตกค้างในระวาง ซึ่งจะเป็นการลดการใช้สารเคมี 

ที่เป็นอันตรายในการชะล้างสินค้าตกค้างเหล่านี้ เพราะว่าระวางสินค้าแบบนี้สามารถที่จะใช้น�้าเพียงอย่างเดียว 

ในการท�าความสะอาดก็เพียงพอแล้ว

5) ระบบสูบจ่ายน�้ามันหล่อลื่นแบบหลุมลึกส�าหรับระบบให้ไหลเวียนในเครื่องจักรใหญ่ จะเป็นการลดปริมาณน�้ามัน

หล่อลื่นที่ต้องใช้ทั้งหมด ซึ่งเป็นการลดปริมาณของกากน�้ามัน

6) การออกแบบใบจักรใหม่ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง กล่าวคือ ใบจักรชนิด Propeller Boss Cap Fins ซึ่งเป็นนวัตกรรม

ใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบขับเคลื่อนของเรือ ซึ่งในที่สุดก็จะเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อย

ก๊าซพิษต่างๆ

7) เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนเครื่องจักรหลักของเรือ จะถูกติดตั้งบนเรือทุกล�าเพื่อลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง 

ในการผลิตกระแสไฟฟ้าบนเรือ

8) เตาเผาขยะขนาดใหญ่ เป็นไปตามมาตรฐานการท�างานที่ก�าหนดโดย IMO ซึ่งสามารถใช้เผาพลาสติกได้ถ้าจ�าเป็น

9) เรือทุกล�าจะติดตั้งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของ MEPC.76(40) Marine 

Environment Protection Committee (คณะกรรมการป้องกันสภาวะแวดล้อมทางทะเล) ซึ่งระบุว่าสามารถใช้เผาขยะ

และกากน�้ามันได้ ทั้งนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลของบริษัทฯ อันเป็น

สิ่งที่กองเรือของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว

10) ถังเก็บน�้าท้องเรือและกากน�้ามันขนาดใหญ่ที่แยกจากกันจะช่วยให้การก�าจัดสิ่งปฏิกูลเหล่านี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มากขึน้ เพราะสามารถทีจ่ะช่วยให้ผูร้บัก�าจดัสิง่ปฏกิลู จดัการแยกน�้าท้องเรอืและกากน�้ามนัอย่างมปีระสทิธภิาพมาก

ที่สุดได้

11) เครื่องบ�าบัดสิ่งปฏิกูลบนเรือที่ได้รับการพัฒนาจะถูกติดตั้งบนเรือที่ต่อใหม่นี้

12) เรอืทีต่่อใหม่จะปฏบิตัติาม “อนสุญัญาการยบุเรอืเป็นเศษเหลก็” ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) (อนสุญัญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยการยุบเรือเป็นเศษเหล็กอย่างปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมปี ค.ศ. 2009) ซึ่งมีผลบังคับใช้

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความมั่นใจว่า เรือที่ถูกยุบเป็นเศษเหล็กหลังจากที่หมดอายุ 

การใช้งานแล้ว จะไม่ก่อให้เกดิความเสีย่งใดๆ ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพของมนษุย์และความปลอดภยั หรอืสภาพแวดล้อม 

ในปัจจบุนัอนสุญัญาฉบบันีไ้ด้เปิดให้มกีารลงนามจากรฐัต่างๆ และจะมผีลบงัคบัใช้ใน 24 เดอืนนบัจากวนัทีม่กีารร่วม

ลงนามโดย 15 รฐั หรอืคดิเป็นร้อยละ 40 ของขนาดระวางบรรทกุรวมของเรอืเชงิพาณชิย์ทัว่โลก  เพือ่การให้สตัยาบนั 

การรับรอง หรือการเห็นชอบ หรือการเข้าร่วม หรือได้วางหลักประกันในการให้สัตยาบัน การรับรอง การเห็นชอบ 

หรือการเข้าร่วมไว้กับเลขาธิการฯ โดยปราศจากข้อจ�ากัด นอกจากนี้ จ�านวนเรือทั้งหมดที่ถูกยุบเป็นเศษเหล็กของ

แต่ละรัฐ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของขนาดระวางบรรทุกเรือขนส่งเชิงพาณิชย์ ดังนั้น สัญญา

สั่งต่อเรือก่อนปี 2558 จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวภายในปี 2563 และส�าหรับสัญญาสั่งต่อเรือตั้งแต่ปี 2558 

จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว ณ วันที่ส่งมอบเรือ ส�าหรับสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ของบริษัทฯนั้นได้มีด�าเนินการ 

ให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้เรือที่มีอยู่ทุกล�าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

ดังกล่าวก่อนถึงวันที่อนุสัญญาฯดังกล่าวนี้จะมีผลบังคับใช้  เรือดังกล่าวจะต้องจัดท�าบัญชีวัสดุ/อุปกรณ์ที่อันตราย 

ตามข้อแนะน�าของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะการห้ามและการควบคุมมิให้ใช้วัสดุอันตรายตั้งแต่ขั้นตอนในการต่อเรือ 

หากมีการใช้วัสดุอันตรายเหล่านั้นในการต่อเรือแล้ว จะต้องมีการจัดท�าบัญชีรายการวัสดุเหล่านี้ไว้ ซึ่งจะท�าให้เรือ 

มีสิทธิยื่นขอใบรับรองบัญชีวัสดุอันตรายได้
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 พัฒนาการใหม่ๆ ในการออกแบบเรือและการต่อเรือมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ตราบเท่าที่จะสามารถท�าได้ บริษัทฯ จะ

น�าปัจจัยเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจส�าหรับการซื้อเรือในอนาคต

 เรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly ships) - ธุรกิจเดินเรือเป็นหนึ่งในธุรกิจระหว่างประเทศที่สะอาดที่สุดและ

อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมมากทีส่ดุ และยงัเป็นธรุกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ คาดว่ามกีารขนส่งทาง

เรอืมากถงึร้อยละ 90 โดยประมาณ ของการค้าขายทัว่โลก และจากตวัเลขของ IMO ธรุกจิเดนิเรอืมกีารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เพียงร้อยละ 2.7 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเดินเรือยังคงก้าวไปข้างหน้าเพื่อหาทางลด

ตัวเลขการปล่อยก๊าซดังกล่าวต่อไป

 ธรุกจิเดนิเรอืยงัไม่สามารถแก้ปัญหาในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมได้ทกุเรือ่ง โดยในปัจจบุนั ความพยายามของอตุสาหกรรม

เดินเรือและของ IMO แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กล่าวคือ

• ส�าหรบัเรอืทีม่อียูแ่ล้ว - ให้น�า “แนวปฏบิตัใินการจดัการทีด่”ี มาใช้บงัคบั เพื่อรกัษาและประหยดัพลงังานทีใ่ช้บนเรอื

• ส�าหรับเรือต่อใหม่ - ให้ใช้การออกแบบตัวเรือแบบใหม่ โดยมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น

 การจดัการน�า้ถ่วงเรอื (Ballast Water Treatment) - ในปัจจบุนั มกีารอนญุาตให้มกีารเปลีย่นถ่ายน�า้ถ่วงเรอืกลางมหาสมทุร

ได้เพื่อก�าจัดสิ่งมีชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ที่อยู่ในน�้าถ่วงเรือซึ่งอาจท�าลายสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยอยู่ในท่าเรือต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อ

อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคมุและการจดัการน�า้ถ่วงเรอืฯ มผีลบงัคบัใช้ใน 12 เดอืนหลงัจากทีม่กีารให้สตัยาบนัโดย 

30 รัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางรวมของเรือขนส่งเชิงพาณิชย์ทั่วโลก น�้าถ่วงเรือนั้นจะต้องถูกจัดการตามมาตรฐาน

ของ IMO ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2555 มี 36 รัฐสมาชิกซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29.07 ของขนาดระวางรวมของเรือขนส่งเชิงพาณิชย์

ทั่วโลก ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯดังกล่าว ดังนั้น คาดว่าจะมีการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ นี้ครบถ้วนภายในต้นปี 2556 ท�าให้

มีผลบังคับใช้หลังจากนั้น 12 เดือน หรือในปี 2557

 ตามข้อบังคับของ IMO เรือต่อใหม่ทุกล�าที่สร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับใหม่นี้เมื่อ 

อนุสัญญาฯมีผลบังคับใช้ในปี 2557 กฎหมายสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกามีข้อก�าหนดในเรื่องนี้แตกต่างออกไปเล็กน้อย 

กล่าวคือ เรือที่สร้างตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบเรือดังกล่าว และ

อุปกรณ์ในการจัดการน�้าถ่วงเรือจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยนาวิกโยธินลาดตระเวนชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา (US coast 

guard) ซึ่งถือเป็นข้อก�าหนดที่เข้มงวดกว่าของ IMO

 ทั้งนี้ มีระบบซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา หรือมีอยู่ในท้องตลาดแล้วมากกว่า 70 ระบบ ซึ่งท�าให้เจ้าของเรือมีปัญหาใน 

การเลอืกใช้เป็นอย่างมาก เชือ่ว่าบางระบบกจ็ะหายไปจากตลาดเนือ่งจากไม่ผ่านมาตรฐานของ IMO หรอื มาตรฐานของสหรฐัอเมรกิา

  ความพยายามทัง้หมดจะไม่มปีระโยชน์เลย หากฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ไม่มคีวามมุง่มัน่ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ 

ดงันัน้ รายงานในส่วนต่อไปจะเป็นการแสดงถงึความพยายามของบรษิทัฯ ในการจ�ากดัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสยี

กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และของเสีย:
 เป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปว่าต้นเหตขุองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากการเผาไหม้ของน�า้มนัเชือ้เพลงิบนเรอือย่างต่อเนือ่ง 

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเพียงทางเลือกเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ การลดการเผาผลาญน�า้มันเชื้อเพลิง แต่นั่น 

จะเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่มีการลดการเติบโตและการพัฒนา ดังนั้น สิ่งจ�าเป็นที่ต้องท�า คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและลดปริมาณ 

การเผาผลาญน�้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อที่จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

• ส่งเสริมให้มีการวางแผนการเดินทางดีขึ้นพร้อมกับลดจ�านวนเที่ยวเรือเปล่า

• เส้นทางที่ปลอดภัยจากสภาพอากาศแปรปรวน

• ความเร็วในการเดินเรือที่เหมาะสม

• ลักษณะการทรงตัวของเรือที่เหมาะสมต่อการน�าเรือ

• การบ�ารุงรักษาตัวเรือ

• การใช้สีกันเพรียงที่มีส่วนผสมของซิลิคอนทาตัวเรือ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมการขนถ่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการตกหล่น หรือลดการเหลือเศษของสินค้า

• การบ�ารุงรักษาเครื่องจักรเป็นอย่างดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท�างาน
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  บริษัทฯ ได้เลือกที่จะซื้อเรือขนาดใหญ่ขึ้น คือ ขนาดระวางบรรทุก 54,000 – 57,000 เดทเวทตัน โดยเรือเหล่านี้สามารถ 

รับขนสินค้าได้มากกว่าเป็นสองเท่า กล่าวคือ ร้อยละ 100 หรือมากกว่า เมื่อเทียบกับเรือขนาดเล็กกว่าในกองเรือของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส�าคัญกว่านั้นคือ เรือขนาดใหญ่กว่าจะเผาผลาญเชื้อเพลิงมากกว่าเรือขนาดเล็กกว่าเพียงร้อยละ 40-45 ต่อวัน 

ในการเดินเรือ ดังนั้น เชื้อเพลิงที่ใช้ไปต่อหนึ่งหน่วยสินค้านั้นย่อมลดลงอย่างมากตามไปด้วย จะเห็นได้ว่า นี่คือหนึ่งใน 

ความพยายามของบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะมีเรือประมาณ 60 - 70 ล�าในอนาคตอันใกล้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงและ

น�้ามันดีเซลลงในอัตราก้าวหน้าในทุกๆ ปี   เพื่อที่จะให้ส�าเร็จตามจุดมุ่งหมาย บริษัทฯ ได้ดูแลอย่างอย่างต่อเนื่องในการเสาะหา

เทคโนโลยสีมยัใหม่ทีม่ใีนท้องตลาดและตรวจสอบการใช้งานเพือ่ให้เข้ากบัประเภทและขนาดของเรอืของบรษิทัฯ ขณะนี ้อูต่่อเรอื

ทั่วโลกก�าลังเสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยบรรยายถึงความเร็วและตัวเลขการใช้เชื้อเพลิง 

ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน บริษัทฯ ได้ประเมินเทคโนโลยีใหม่ๆนี้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงตระหนักว่าค�าโฆษณา

ของอูต่่อเรอืบ่อยครัง้ดจูะเกนิความเป็นจรงิเพือ่ให้ดนู่าจงูใจ แต่เมือ่มกีารตรวจวดัทางเทคนคิจรงิๆ เช่น ค่าความร้อนของเชือ้เพลงิ 

การออกแบบและอัตราการกินน�้าลึกสูงสุด รวมทั้งค่าทางสภาพทะเลที่ยอมรับได้ ก็ปรากฏว่าค�าโฆษณาเหล่านั้นไม่เป็นความจริง

รวมทั้งไม่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จริง  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องการติดตั้งเครื่องจักรส�าหรับเรือใหม่ที่ 

ได้มา ไม่ว่าจะเป็นเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง รวมถึงเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ความเร็วและปริมาณ 

การเผาผลาญเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างเหมาะสม ในขณะที่การปล่อยก๊าซฯเป็นไปอย่างน้อยที่สุด

 นอกจากนี้ การที่เรือเผาผลาญน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันดีเซลยังก่อให้เกิดมลพิษอีกทางหนึ่ง นั่นคือ กากน�้ามัน โดย 

กากน�า้มนันีจ้ะเกดิขึน้บนเรอืจากการสงัเคราะห์น�า้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่ทางเลอืกหนึง่ในการก�าจดักากน�า้มนันีส้ามารถท�าได้โดยการเผา 

แต่จะก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงพยายามก�าจัดกากน�้ามันโดยการน�าขึ้นฝั่งไปยังเมืองท่าที่

มีการรองรับ ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นวิธีการที่มีใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการที่จะแก้ปัญหามลพิษ แต่บริษัทฯถือเป็นความมุ่งมั่นในการที่จะ

ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในอากาศและความพยายามในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระหว่างปี 2554 ถึงปี 2555 บริษัทฯ 

ได้เพิม่การก�าจดักากน�า้มนัด้วยการส่งขึน้ฝ่ังคดิเป็นร้อยละ 9 จากจ�านวนกากน�า้มนั 532 ตนัเป็น 579 ตนั ซึง่เป็นปรมิาณสงูสดุของ

กากน�้ามันที่ทิ้งบนฝั่งในปีล่าสุด โดยการส่งกากน�้ามันไปยังสถานที่รับที่เหมาะสม กากน�้ามันเหล่านี้สามารถน�าไปแปรสภาพเพื่อ

น�ากลับมาใช้ใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์จ�าพวกสารหล่อลื่น เช่น จาระบี ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม

สรุปวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ได้อธิบายในทุกแง่มุมที่เป็นความพยายามของบริษัทฯ ในการที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนนี้จะสรุปถึง

วัตถุประสงค์ต่างๆที่ได้มีการด�าเนินการ รวมถึงการดูแลและการติดตามผล ส�าหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับและอนุสัญญาที่

เกี่ยวข้องกับ ISM, ISPS และ MARPOL จะมีการดูแลและติดตามผลโดยทีมงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งการตัดสินใจที่

จะด�าเนนิการต่อจากนัน้เพือ่เป็นการลดการละเมดิข้อบงัคบัและอนสุญัญาดงักล่าว จะขึน้อยูก่บัการประเมนิผลงานรอบครึง่ปีโดย

ผูบ้รหิารระดบัสงูและทมีงานทางด้านเทคนคิของบรษิทัฯ ตามทีไ่ด้กล่าวไว้ก่อนหน้านี ้ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายให้การ

ละเมิดข้อบังคับและอนุสัญญาส�าหรับปี 2556 เท่ากับ “ศูนย์” นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามที่จะรักษามาตรฐาน SQEMS ที่ได้รับ

การรบัรอง ซึง่บรษิทัยงัคงหาวธิกีารเพือ่ปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั คณุภาพ และสิง่แวดล้อม (SQEMS) 

รวมถึงการน�ากฎข้อบังคับใหม่ๆ มาบังคับใช้กับเรือของบริษัทฯก่อนที่กฎข้อบังคับเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ บริษัทฯ 

จะพยายามน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานบนเรือของบริษัทฯ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุดท้ายนี้ แม้ว่ากองเรือ 

ของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่บริษัทฯ ยังคงก�าหนดเป้าหมายอย่างแน่วแน่ในการที่จะลดปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง

และน�้ามันดีเซลลงร้อยละ 3 - 5 

 บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่จะแจ้งว่ำ รำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ ส�ำหรับปีนี้ได้ถูกจัดพิมพ์
บนกระดำษที่น�ำกลับมำใช้ใหม่ (recycled paper) เพื่อช่วยในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตำม 
ควำมประสงค์ของบริษัทฯ ในกำรที่จะลดก๊ำซคำร์บอนฯ
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 บริษัทฯ ได้แบ่งประเภทปัจจัยความเสี่ยงส�าคัญๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ความเสี่ยงจาก 

การด�าเนนิธรุกจิ ความเสีย่งทางการเงนิ และความเสีย่งทางการตลาด จากการทีต่ลาดขนส่งสนิค้าแห้งเทกองยงัคงอยูใ่นสภาพทีย่�่าแย่ 

ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2551 นั้น บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดปัจจัยความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอีกหนึ่งปัจจัย ซึ่งเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ 

การทดแทนและการขยายก�าลงักองเรอื โดยได้อธบิายอยูภ่ายใต้หวัข้อ “ความเสีย่งจากการหาเรอืใหม่ทดแทนเรอืเก่า และการขยาย

ก�าลังความสามารถของกองเรือ” ในปีนี้ แม้ว่าบริษัทฯ ได้ด�าเนินการบ้างแล้วในการขจัดความเสี่ยงนี้ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวยังคง

ส่งผลกระทบอยู่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงเปิดเผยความเสี่ยงนี้จนกว่าจะขจัดความเสี่ยงนี้ให้หมดไปได้ นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ 

ยงัคงเสนอปัจจยัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากวกิฤตการเงนิโลก รวมทัง้ผลพวงจากวกิฤตการเงนิโลกทีเ่กดิขึน้ และรนุแรงขึน้จากวกิฤต

เศรษฐกิจยุโรปที่ยังคงส่งผลต่อเนื่อง ภายใต้หัวข้อ “ผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก” ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละประเภทมี 

รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ
 ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของและผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยไม่มีข้อจ�ากัดทางภูมิศาสตร์

ใดๆ อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติทางน�้า ความแปรปรวนของสภาพสิ่งแวดล้อม ความสูญหายหรือเสียหายของ

สินค้าและทรัพย์สินต่างๆ และการสะดุดหยุดลงของธุรกิจอันเกิดมาจากเครื่องยนต์กลไกขัดข้อง ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่  

การเคลือ่นไหวทางการเมอืงในประเทศต่างๆ การหยดุงานประท้วงของคนงาน การก่อการร้าย โจรสลดั ความแปรปรวนของสภาพ

ดนิฟ้าอากาศ สถานการณ์และเหตกุารณ์อืน่ใดทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่สิง่เหล่านีจ้ะน�าไปสูต้่นทนุการด�าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้หรอืการสญูเสยี 

รายได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือในน่านน�้าสากล ได้ท�าประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยต่างๆ โดยมี 

การท�าประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยที่เป็นสากลและครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ท�าประกันภัยเพื่อ

คุ้มครองความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เอาไว้แล้ว

 การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ขึน้อยูก่บัการเพิม่ขึน้และการเปลีย่นแปลงของกฎหมายป้องกนัสิง่แวดล้อม และกฎระเบยีบ

พาณิชย์นาวีอื่นๆ การไม่ด�าเนินการตามกฎหมายเหล่านี้อาจท�าให้มีความเสี่ยงในการถูกกักเรือซึ่งท�าให้เสียเวลา และน�าไปสู่ 

การเสยีรายได้หรอืก่อให้เกดิการเรยีกร้องค่าเสยีหายจาก Charterer รวมถงึค่าใช้จ่ายในการปรบัปรงุเรอืและการเปลีย่นแปลงระเบยีบ

ปฏบิตัใินการเดนิเรอื อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ระมดัระวงัในประเดน็เหล่านีแ้ละได้รกัษามาตรฐานความปลอดภยัและมาตรฐานทาง

เทคนิคให้อยู่ในระดับสากลตลอดมา

 การด�าเนินธุรกิจการเดินเรือและการบริหารงานของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยนั้น ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือที่ต้องควบคุมการเดินเรือ หรือผู้จัดการระดับต่างๆ ใน

บรษิทัฯ ทีต้่องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในธรุกจิการเดนิเรอื การจดัหาและรกัษาไว้ซึง่บคุลากรเหล่านัน้เป็นสิง่ส�าคญัในการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือว่ายังคงเป็นความเสี่ยงที่ส�าคัญมากโดยเฉพาะในช่วงแผนการปรับลดอายุกองเรือของบริษัทฯ อย่างไร

ก็ตาม สืบเนื่องจากรับรองนโยบายที่ยุติธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน บริษัทฯ จึงประสบความส�าเร็จในการจัดหาและรักษาไว้

ซึ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อจูงใจและคงไว้ซึ่งบุคลากรที่มี

คณุภาพ ดงันัน้ บรษิทัฯ คาดว่าจะไม่มปัีญหาด้านบคุลากรในอนาคต แม้ว่าธรุกจิการเดนิเรอืระหว่างประเทศ ก�าลงัประสบปัญหา

การขาดแคลนลูกเรือที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนของนายประจ�าเรือซึ่งจะต้องท�างานประจ�าบนเรือ

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ
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 ในฐานะบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มากมาย 

การไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย และ/หรอืกฎระเบยีบใดๆ อาจท�าให้ถกูปรบัหรอืถกูด�าเนนิคดทีางกฎหมายทัง้ต่อบรษิทัฯ และผูบ้รหิาร

ระดบัสงู ดงันัน้ บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิงานอย่างระมดัระวงัในประเดน็นี ้โดยมมีาตรการในการรบัพนกังานทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและ

จัดระบบงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 บรษิทัฯ ไม่ได้เผชญิกบัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาน�้ามนัโลกโดยตรง กล่าวคอื ในกรณกีารเดนิเรอืแบบรายเทีย่ว 

(Voyage Charter) ซึง่บรษิทัฯ ต้องเป็นผูจ่้ายค่าน�้ามนัเชือ้เพลงิ แต่ค่าน�า้มนัเชือ้เพลงิทีเ่พิม่ขึน้/ลดลงดงักล่าว ลกูค้าจะเป็นผูร้บัภาระ 

เนือ่งจากอตัราค่าระวางเรอืทีก่�าหนดและเรยีกเกบ็จากลกูค้านัน้ได้รวมค่าน�า้มนัเชือ้เพลงิทีเ่พิม่ขึน้/ลดลงไว้ด้วย และในกรณกีารให้

บริการเป็นแบบระยะเวลา (Time Charter) ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงจะตกเป็นภาระของลูกค้าโดยตรง

ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
 รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นเงนิสกลุดอลลาร์สหรฐั รวมทัง้สนิทรพัย์ถาวรส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ คอื เรอื
เดนิทะเลกม็พีืน้ฐานเป็นเงนิสกลุดอลลาร์สหรฐั เนือ่งจากเรอืเดนิทะเลมตีลาดการซือ้ขายสากลทีเ่ป็นเงนิสกลุดอลลาร์สหรฐั ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากหนี้สินของบริษัทฯ ที่อยู่ในรูปสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศอืน่ทีม่ใิช่เงนิสกลุดอลลาร์สหรฐั กล่าวคอื หนีส้นิทีอ่ยูใ่นรปูสกลุเงนิตราต่างประเทศอืน่ทีม่ใิช่เงนิสกลุดอลลาร์สหรฐั
เมื่อเทียบเท่าเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนนี้ ดังนั้น จึงได้พยายามลดความเสี่ยงจากสกุลเงินอื่นๆ โดยให้วงเงินสินเชื่อและหนี้เงินกู้อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯ มหีนีเ้งนิกูแ้ละวงเงนิสนิเชือ่เพือ่การสัง่ต่อเรอืใหม่ในสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัเพยีงสกลุเดยีวเท่านัน้ 
อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบของวิกฤตการเงินโลก และข้อจ�ากัดบางประการของผู้ให้กู้ภายในประเทศ ที่ไม่สามารถขยายระยะ 
เวลาเงนิกูใ้นรปูสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัในช่วงเริม่ต้นของปี 2552 ท�าให้หนึง่ในวงเงนิกูส้กลุเงนิดอลลาร์สหรฐัทีบ่รษิทัฯ มอียูต้่อง
ถูกแปลงเป็นสกุลเงินไทยบาทเมื่อระยะเวลาเบิกถอนได้ถูกขยายต่อไปอีกหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความเสี่ยงนี้ บริษัทฯ จึงได้ท�าสัญญากับผู้ให้กู้รายดังกล่าวเพื่อแปลงหนี้เงินกู้จากสกุลเงินไทยบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
โดยผ่านสญัญา Swap USD/THB ดงันัน้ เงนิต้นจะถกูแปลงเป็นสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐั ซึง่จะขจดัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
ที่เกิดจากหนี้เงินกู้ โดยมีหนี้เงินกู้สกุลเงินไทยบาทจ�านวน 1,502.35 ล้านบาท ที่เบิกถอนเพื่อใช้ในการซื้อเรือ 2 ล�า และได้ถูก 
แปลงสภาพโดยการ swap เป็นหนี้เงินกู้สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐทันที ซึ่งมีตารางการช�าระคืนตรงกับเงินกู้สกุลไทยบาท 
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ดังกล่าวยังคงต้องช�าระเป็นเงินสกุลไทยบาท และบริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงนี้ 

 นอกจากนี้ เงินฝากเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ ยังคงฝากในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนกับบัญชีเหล่านี้เมื่อเทียบเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ก็ควรตระหนักว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงจาก
การขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเป็นสกลุเงนิบาททีม่าจากการแปลงค่าสนิทรพัย์ หนีส้นิ รายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบรษิทัฯ ที่
อยูใ่นรปูสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัเป็นเงนิบาท เนือ่งจากเป็นการขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นในการแปลงค่าเงนิสกลุดอลลาร์สหรฐั
เป็นเงินบาทในงบการเงินบาทเท่านั้น

 วงเงินสินเชื่อมีหลักประกันของบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตรา LIBOR (อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารใน 
กรงุลอนดอน) ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ 
LIBOR  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหว และเฝ้าระวังอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินอย่างสม�่าเสมอ ในปีนี้ (2555) บริษัทฯ 
ได้ท�าสญัญา Interest Rate Swap (IRS) ส�าหรบัดอกเบีย้ของเงนิกูจ้�านวน 64.82 ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั ซึง่เดมิเป็นอตัราดอกเบีย้
ลอยตัวจะถูกแปลงเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะยังคงไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2557 
ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยคงที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป
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 เนือ่งจากสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ คอื เรอืเดนิทะเลซึง่มอีายกุารใช้งานทีจ่�ากดัและเมือ่เรอืมอีายมุากในระดบัหนึง่ เรอืเหล่านัน้
จะต้องถกูขาย เพือ่น�าไปใช้ต่อหรอืถกูปลดระวาง ท�าให้ความสามารถของกองก�าลงัเรอืลดลง ดงัจะเหน็ได้จากในช่วงหลายปีทีผ่่านมา 
บริษัทฯ ได้ขายเรือจ�านวน 35 ล�า จากที่มีอยู่ในกองเรือทั้งสิ้น 54 ล�า และถ้าบริษัทฯ ต้องการคงระดับความสามารถของกองเรือ 
โดยค�านึงถึงขนาดของกองเรือ บริษัทฯ จะต้องด�าเนินโครงการการทดแทนเรือเก่า หรือเรือที่ถูกปลดระวาง (เรือที่ถูกขายไป) 
ทั้งนี้ การซื้อเรือเข้ามาใหม่จะต้องมีการระดมเงินทุนซึ่งอาจจะมาจากเงินทุนของบริษัทฯ หรือจากเงินกู้ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน 
ซึ่งถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถระดมเงินทุนเพื่อน�ามาใช้ซื้อเรือเพื่อคงระดับความสามารถของก�าลังกองเรือ ความสามารถของกองเรือ
บริษัทฯ ก็จะลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในด้านการระดมเงินทุน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว
นี้ บริษัทฯ จึงได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อส�าหรับซื้อเรือเพิ่มท�าให้บริษัทฯ สามารถซื้อเรือต่อใหม่ (ถ้าสามารถส่งมอบเรือได้ทันที) 
หรือเรือมือสอง 

ควำมเสี่ยงทำงกำรตลำด
 อุตสาหกรรมและตลาดการเดินเรือขนส่งสินค้าทางทะเลมีการขึ้นลงเป็นวัฏจักร มีความผันผวนในเรื่องของการท�าก�าไร 

มูลค่าเรือ และอัตราค่าระวาง ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์และอุปทานของกองเรือ ตามที่ได้อธิบายภายใต้หัวข้อ 

“ลักษณะการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม” แต่เดิมบริษัทฯ ได้ท�าการตลาดในลักษณะที่อิงกับราคาตลาดในขณะนั้น (Spot 

Market) ส�าหรบัเรอืของบรษิทัฯ ทัง้หมด ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของตลาดและวฏัจกัรของธรุกจิ บรษิทัฯ 

เชือ่มัน่ว่า เรอืส่วนใหญ่ของบรษิทัฯมกีลุม่ตลาดเฉพาะกลุม่ คอือยูใ่นกลุม่เรอือเนกประสงค์ขนาดเลก็ซึง่มปัีจจยัพืน้ฐานทีเ่ป็นบวก

คอืมอีปุสงค์มากกว่าอปุทาน จะเป็นตวัช่วยพยงุในช่วงภาวะตกต�า่ของวฏัจกัรของธรุกจิ ในอดตีลกูค้าในกลุม่นีจ้ะไม่ท�าสญัญาระยะ

ยาวแต่เลือกที่จะท�าธุรกิจส่วนใหญ่หรือทั้งหมดโดยอิงกับตลาดปัจจุบัน (Spot Market) อย่างไรก็ดี สถานการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยน 

ไปในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดค่าระวาง ท�าให้บริษัทฯ และลูกค้าปรับเปลี่ยน 

แผนการตลาด โดยเรอืของบรษิทัฯ มกีารท�าสญัญา Long Term Charter ท�าให้บรษิทัฯ หลกีเลีย่งจากการผนัผวนของราคาตลาดปัจจบุนั

และท�าให้มั่นใจว่าจะมีกระแสรายได้ที่เห็นได้ชัดเจนและมั่นคง อย่างไรก็ตาม จากสภาพตลาดที่อ่อนตัวลงในปีนี้ จึงเป็นไปได้ยาก 

ที่บริษัทฯ ท�าสัญญาแบบ Long Term Charter ส�าหรับเรือส่วนใหญ่ของบริษัทฯได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมีความเสี่ยงจาก 

ความผันผวนของตลาดค่าระวางเรือ

 อุปสงค์ของธุรกิจของบริษัทฯ นั้นเกิดจากปริมาณของสินค้าที่ต้องการขนส่ง การก่อเกิดของอุปสงค์นี้ขึ้นอยู่กับการค้า 

โลกและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ภาวะถดถอยของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าจะท�าให้อุปสงค์เรือลดลง 

ความต้องการขนส่งสนิค้าแห้งเทกองทางทะเลทีเ่พิม่มากขึน้ในช่วง 5-6 ปีทีผ่่านมานีเ้ป็นผลจากความต้องการจากประเทศจนี (รวมทัง้ 

ความต้องการจากประเทศอินเดีย และประเทศในแถบตะวันออกกลาง) ที่ต้องการน�าเข้าสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ เป็นจ�านวนมาก 

เพื่อก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ ดังนั้น ถ้าอุปสงค์จากประเทศจีนลดลงอย่างมีนัยส�าคัญโดยเฉพาะในอีก

สองถึงสามปีข้างหน้า ในขณะที่มีเรือต่อใหม่ซึ่งเข้าสู่ตลาดขนส่งแล้วในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา (ปี 2552 – ปี 2555) อาจจะส่ง

ผลกระทบในทางลบต่ออุปสงค์และอุปทานที่มีอยู่ในตลาดการขนส่ง ซึ่งจะท�าให้อัตราค่าระวางลดลงอย่างต่อเนื่องและรวมถึง 

การลดลงของมลูค่าเรอืเช่นกนั บรษิทัฯ ได้ซือ้เรอืมอืสองเข้ามาเพิม่เตมิ ณ ราคาตลาด จ�านวนหลายล�า ในปี 2546 และอกีสองสามล�า 

ในปี 2547 ซึ่งตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ อาจประสบกับความเสี่ยงจากการลดลงของรายได้และ/หรือมูลค่าเรือที่อาจ

ลดลงถ้าตลาดมีการปรับตัวลดลงอย่างมีสาระส�าคัญ อย่างไรก็ดี ตลาดมิได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส�าคัญอย่างที่ได้คาดการณ์ และ

บริษัทฯ ยังสามารถสร้างรายได้อย่างมากและได้รับผลตอบแทนอย่างดีเยี่ยมจากเรือที่ได้ซื้อเข้ามา นอกจากนี้ในช่วงระหว่างเดือน

ธันวาคม 2549 ถึงไตรมาสแรกของปี 2550 บริษัทฯ ได้ขายเรือในกองเรือบริษัทฯ จ�านวน 10 ล�า ซึ่งมีอายุมากที่สุด โดยมีอายุเฉลี่ย

ทีม่ากกว่า 26 ปี ในราคาขายทีด่เีหมาะสมท�าให้ความเสีย่งดงักล่าวลดลง เนือ่งจากเรอืมอีายมุากขึน้เท่าใด ความเสีย่งดงักล่าวนีก้จ็ะ

เพิ่มขึ้นมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2552-2553 บริษัทฯ ได้ขายเรือเก่าที่สุดจ�านวน 25 ล�าในราคาที่ดีเหมาะสม ซึ่งได้ช่วยขจัด

ความเสีย่งจากการทีเ่รอืเก่าเหล่านีจ้ะไม่มผีูใ้ช้บรกิาร และ/หรอื ถกูปล่อยให้บรกิารในอตัราทีต่�า่ตามภาวะของตลาดปัจจบุนั (Spot 

Market) เมือ่สญัญาระยะยาวของเรอืเหล่านัน้ได้สิน้สดุลง ในด้านรายได้จากเรอืทีค่งเหลอือยูใ่นกองเรอื บรษิทัฯ ได้พยายามด�าเนนิ

ตามแผนงานเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยน�ากองเรือของบริษัทฯ เข้าท�าสัญญาระยะยาว (Long Term) ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็น
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ไปได้ ท�าให้บริษัทฯ สามารถคงรายได้ในอนาคตที่อัตราค่าระวางที่สูงกว่า จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการด�าเนินธุรกิจที่

ส�าคัญของบริษัทฯ ในปี 2547 กล่าวคือ บริษัทฯ ได้เปลี่ยนการด�าเนินธุรกิจจากให้บริการแบบสัญญาระยะสั้น (Spot Market) มา

เป็น การท�าสัญญาระยะยาว (Long Term Charter) ในช่วงปี 2550 ตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นอีกอย่างมีนัยส�าคัญจนถึงจุดสูงสุด ใน

กลางปี 2551 ซึ่งหลังจากนั้นได้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจนเกือบจะใกล้กับระดับต�่าสุดเท่าที่เคยเกิดขึ้น และตลาดสินค้าแห้ง

เทกองได้ปรับตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2552 จนถึงสิ้นไตรมาส 2 ปี 2554 แต่สถานการณ์ยังคงเลวร้ายลงเนื่องจากเรือต่อใหม่

จ�านวนมากได้เข้ามาสู่ตลาดในช่วงปี 2552 - 2555 อย่างไรก็ดี ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีความเห็นว่า ท่ามกลางตลาดที่มี

ความผันผวนอย่างมากซึ่งอัตราค่าระวางสามารถเพิ่มสูงขึ้นและตกลงอย่างรวดเร็วนั้น จะเป็นการรอบคอบที่จะท�าสัญญาผูกมัด

ค่าระวางในอัตราที่สูงและเหมาะสม เมื่อโอกาสเอื้ออ�านวย เพื่อรองรับหากเกิดการตกลงอย่างรวดเร็วของอัตราค่าระวางในตลาด

ค่าระวางปัจจบุนั (Spot Market) กลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิดงักล่าวนีไ้ด้พสิจูน์แล้ว เมือ่บรษิทัฯ ยงัคงมรีายได้สงูกว่าตลาดภายใต้

สถานการณ์ที่ตลาดที่มีความผันผวนในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีความเป็นไปได้ยากที่จะท�า

สัญญาแบบ Long Term Charter ในอัตราที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่ตกต�่าในปัจจุบันเช่นนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมีความเสี่ยง

ในตลาดปัจจุบัน (Spot Market) ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

 อย่างไรกต็าม กลยทุธ์ดงักล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ ในด้านความเสีย่งจากคูส่ญัญา เมือ่เกดิภาวะตลาดตกต�า่และ

เป็นผลให้อตัราค่าระวางลดลง และถ้าภาวะการถดถอยดงักล่าวยงัคงมอียูอ่ย่างต่อเนือ่ง ลกูค้า (Charterer) ของบรษิทัฯ  ทีท่�าสญัญา

เป็นระยะเวลา (Period Charters) อาจไม่ปฏบิตัติามสญัญาได้ ท�าให้บรษิทัฯ ไม่สามารถมอีตัราค่าระวางทีส่งูตามทีท่�าสญัญาไว้ และ 

อาจถูกบังคับให้ท�าสัญญา ณ อัตราตลาดปัจจุบันซึ่งตกต�่า และมีอัตราค่าระวางต�่ากว่าที่ท�าสัญญาไว้ บริษัทฯ ตระหนักถึง 

ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ท�าการวิเคราะห์ลูกค้า (Charterers) ที่จะท�า

สัญญา Long Term Charters โดยเลือกลูกค้าชั้นดีและมีเครดิตสูงที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท�าให้ ณ เวลาที่ตลาดซบเซา 

บรษิทัฯ ไม่ได้ประสบกบัปัญหาจากการทีล่กูค้า (Charterers) ของบรษิทัฯ ไม่ปฏบิตัติามสญัญา และแม้กระทัง่ในสถานการณ์ตกต�่า

ในช่วงปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ยังคงไม่ประสบกับปัญหาการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าสัญญาระยะยาว

 เรือของบริษัทฯ เดินเรือในน่านน�้าสากลทั่วโลกและกระจายการให้บริการในสัดส่วนเท่าๆ กันทั่วโลก โดยไม่ได้เฉพาะ

เจาะจงที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ในการตลาดและลูกค้าของบริษัทฯ ดังนั้น 

ความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของโลกอันเนื่องมาจากสงคราม หรือการก่อการทางการเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม 

จะไม่ส่งผลกระทบส�าคัญที่ท�าให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงได้ 

 รายได้ของบรษิทัฯ มาจากจ�านวนของลกูค้าหลากหลายและไม่ขึน้ต่อลกูค้ารายใดรายหนึง่ในการด�าเนนิธรุกจิ ดงันัน้ บรษิทัฯ 

จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการที่จะต้องท�าธุรกิจกับลูกค้าเพียงรายเดียว หรือได้รับผลกระทบรุนแรง หรือสูญเสียรายได้ หากลูกค้าราย

นั้นๆประสบภาวะขาดทุนอย่างมีนัยที่ส�าคัญ 

ควำมเสี่ยงจำกกำรหำเรือใหม่ทดแทนเรือเก่ำและกำรขยำยก�ำลังควำมสำมำรถของกองเรือ 
 ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น สินทรัพย์ของบริษัทฯ คือ เรือเดินทะเลซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานที่จ�ากัด เมื่อเรือมีอายุ

การใช้งานในระดับหนึ่งเรือเหล่านี้จะต้องถูกจ�าหน่ายหรือถูกปลดระวาง เป็นเหตุให้ก�าลังความสามารถของกองเรือลดลง และ

ถ้าบริษัทฯ ต้องการคงระดับก�าลังความสามารถของกองเรือ บริษัทฯ จ�าเป็นต้องทดแทนเรือเก่าที่ถูกปลดระวางไปแล้ว (หรือถูก

ขาย) ทั้งนี้ ในช่วงประมาณ 3 ปี  (ปี 2550 และปี 2553) บริษัทฯ ได้ขายเรือเก่าที่สุดจ�านวน 35 ล�า ท�าให้ขนาดของกองเรือบริษัทฯ 

ลดลง ซึ่งถ้าบริษัทฯ ต้องการคงก�าลังความสามารถนี้ก็จ�าเป็นที่จะต้องหาเรือมาทดแทนเรือที่ได้ขายไปแล้ว การทดแทนเรือที่ถูก

ปลดระวาง/เรือที่ได้ขายไปแล้ว สามารถท�าได้ด้วยการซื้อเรือมือสองจากตลาด “ซื้อ-ขาย” เรือเสรี (the open “Sale & Purchase” 

market) อย่างไรกต็าม เนือ่งจากการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของตลาดการขนส่งระหว่างประเทศในช่วงทีผ่่านมา ท�าให้มลูค่า (ราคา)

ของเรือมือสองสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และบริษัทฯ เห็นว่าไม่เป็นการรอบคอบที่จะซื้อเรือในราคาสูงมาก ซึ่งจะก่อให้

เกดิความเสีย่งต่อมลูค่าของสนิทรพัย์ (เรอื) อนัเป็นผลมาจากมลูค่าเรอืในตลาดลดลงในช่วงตลาดขาลงอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ได้เกดิขึน้

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2551  ดังนั้นถ้าราคาเรือมือสองไม่ได้ลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือกลับเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าบริษัทฯ อาจ
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ต้องการที่จะหาเรือทดแทนเรือที่ขาย/ปลดระวาง ด้วยเรืออายุน้อยที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ตาม แต่บริษัทฯ อาจไม่สามารถซื้อเรือเก่า

มือสองได้เพียงพอต่อความต้องการ (หรือแม้แต่เรือต่อใหม่ที่พร้อมจะส่งมอบทันที) และไม่สามารถซื้อเรือในราคาที่เหมาะสม

ได้ ท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถทดแทนความสามารถในการให้บริการขนส่งที่หายไปจากการขายเรือเก่าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว (2555) บริษัทฯ สามารถซื้อเรือต่อใหม่และเรือมือสองได้ในราคาที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่า

ความเสี่ยงในการไม่สามารถหาเรือทดแทนหรือลดอายุกองเรือได้ถูกขจัดลงอย่างมาก แม้ว่าความเสี่ยงนี้ยังไม่หมดไปก็ตาม 

 อนึ่งเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลานานที่เรือมีราคาสูง บริษัทฯ ได้พยายามที่จะลดความเสี่ยงในการทดแทนก�าลังกองเรือ 

ดงักล่าว ด้วยการท�าสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ในปี 2550 และในปี 2551 กบัอูต่่อเรือ ABG ในราคาทีเ่หมาะสมมคีณุสมบตัทิีส่อดคล้อง

กบัความต้องการและความจ�าเป็นของบรษิทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจในการทดแทนก�าลงักองเรอืและขยายกองเรอื เมือ่เรอืสัง่ต่อใหม่ได้ถกู

ส่งมอบตามที่ระบุในสัญญา  ขณะเดียวกันความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจและความเสี่ยงทางการตลาดของเรือสั่งต่อใหม่ที่จะได้

รับมอบ จะเป็นดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ส่วนความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาสั่งต่อเรือใหม่สามารถสรุปได้ดังนี้

• ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับอู่ต่อเรือ (Ship Builder) : บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากอู่ต่อเรือในเรื่องการส่งมอบเรือ 

ตามก�าหนด และ/หรอื ส่งมอบเรอืทีม่คีณุภาพตามสญัญา กล่าวคอื อาจจะไม่สามารถส่งมอบเรอืด้วยเหตผุลใดๆกต็าม 

หรือส่งมอบเรือล่าช้า และ/หรือ ส่งมอบเรือที่มีสภาพไม่ตรงตามที่คาดหมายและที่ก�าหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ ได้ 

มุ่งมั่นที่จะขจัดความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยการใช้ความระมัดระวังประเมินความสามารถของอู่ต่อเรือ ไม่ว่าจะเป็นตาราง

เวลาการส่งมอบซึง่ยอมรบัทัง้สองฝ่ายและการคงไว้ซึง่คณุภาพ และการเรยีกหลกัประกนัในรปูของ Bank Guarantees  

เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องการคืนเงินที่ได้ช�าระล่วงหน้าเป็นงวดๆ ไปแล้ว และ/หรือการส่งมอบล่าช้า อีกทั้งมีค่าปรับ 

ที่เข้มงวด ที่ได้ระบุในสัญญาเรื่องของการส่งมอบเรือล่าช้า และการส่งมอบเรือที่ไม่ถูกต้องตามที่ระบุ นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งและจ้างทีมงานที่มีประสบการณ์พาณิชยนาวีเพื่อควบคุมการต่อเรือที่อู่ต่อเรือ ในกรณีที่เรือ 

ล�าใดล�าหนึ่งหรือหลายล�าไม่สามารถส่งมอบให้บริษัทฯ ได้ทันเวลาที่ก�าหนด บริษัทฯ ยังสามารถจ�าหน่ายและ 

แปลงหนีข้องสญัญาสัง่ต่อเรอืเหล่านีไ้ด้ ดงัทีไ่ด้มกีารด�าเนนิการในสองปีทีผ่่านมา หรอืบรษิทัฯ สามารถยกเลกิสญัญา

สั่งต่อเรือตามเงื่อนไขข้อสัญญา ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินโดยตรงเนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับเงิน

งวดที่ช�าระไปแล้วทั้งหมดคืนพร้อมดอกเบี้ย แม้ว่าบริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการหาเรือทดแทน และพลาดโอกาส 

จากรายได้อันเนื่องมาจากการได้รับเรือล่าช้า/การยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ และการสูญเสียสัญญาให้บริการ Charter  

เรือที่ได้ลงนามไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเรือที่ได้สั่งต่อใหม่ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยง 

จากคูส่ญัญาซึง่คอือูต่่อเรอื โดยหากอูต่่อเรอืไม่สามารถช�าระคนืเงนิงวดทีบ่รษิทัฯได้ช�าระไปแล้วได้ บรษิทัฯ จะใช้สทิธิ

เรียกร้องจากสัญญาค�้าประกันจากธนาคาร ของอู่ต่อเรือ และเมื่อมีการใช้สิทธิตามสัญญาค�้าประกันธนาคารดังกล่าว 

มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินงวดดังกล่าวทั้งหมด เช่นเดียวกับกรณีการท�าสัญญา

แปลงหนีใ้หม่ แม้ว่าจะมผีูซ้ือ้รายใหม่กต็าม แต่ยงัคงมคีวามเป็นไปได้ทีผู่ซ้ือ้รายใหม่อาจจะผดินดัไม่ปฏบิตัติามสญัญา

แปลงหนี้ใหม่ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ อาจไม่ได้รับช�าระเงินจากสัญญาการแปลงหนี้ใหม่นี้ ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ ก็

สามารถใช้สิทธิเรียกร้องจากสัญญาค�้าประกันธนาคารที่ได้จากอู่ต่อเรือเช่นเดียวกัน

• ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกวัฏจักรของอุตสำหกรรม : บริษัทฯ มีความเสี่ยงเมื่อได้รับเรือที่สั่งต่อใหม่หรือทันทีที่ 

ได้ซื้อเรือมือสอง จากตลาดขนส่งสินค้าที่ยังคงอยู่ในช่วงขาลงต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง อันจะส่งผลให้นอกจากมูลค่า

เรือจะลดต�่าลงแล้ว บริษัทฯ ยังอาจจะไม่สามารถปล่อยเรือสั่งต่อใหม่ให้บริการ Charter ในอัตราที่คาดการณ์ไว้ ท�าให้

บรษิทัฯ เกดิความเสีย่งจากการขาดทนุจากการด�าเนนิธรุกจิ (รวมทัง้ความเสีย่งจากการขาดเงนิสด) หากเกดิการขาดทนุ 

หรอื หากอตัราค่าระวางยงัคงตกต�่าอยูเ่ช่นนีต่้อไป อาจส่งผลให้บรษิทัฯ ผดินดัในเรือ่งข้อตกลงในการช�าระหนี ้รวมทัง้ 

ข้อตกลงทางการเงินอื่นๆ ตามสัญญาเงินกู้หลายฉบับของบริษัทฯ ได้ 

  ยิ่งไปกว่านัน้ ถ้าเรือต่อใหม่ถูกส่งมอบในขณะที่อุตสาหกรรมยังคงอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่อง ราคาตลาด

ของเรือต่อใหม่อาจจะลดลงจนถึงระดับที่ต�่ากว่าราคาเรือเมื่อตอนซื้อมาอย่างมากและในกรณีที่ลดลงอย่างถาวร อาจ

จะส่งผลกระทบต่อรายการด้อยค่าในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ อาจจะผิดสัญญาในเงื่อนไขของหนี้สินต่อ

มูลค่าเรือ ที่ต้องด�ารงสัดส่วนตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ 
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• ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรระดมทุน : บริษัทฯ มีความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนส�าหรับเรือ 

สั่งต่อใหม่ ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ จ�าเป็นต้องใช้กระแสเงินสดภายในจากการด�าเนินงานเพื่อเรือสั่งต่อใหม่ ท�าให้

บริษัทฯ อาจจะเหลือกระแสเงินสดไม่เพียงพอหรือเหลือเงินสดส่วนเกินไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลหรือเพื่อ 

การลงทนุอืน่ๆ เพือ่ขจดัความเสีย่งนี ้บรษิทัฯ ได้จดัหาสนิเชือ่ส�าหรบัสญัญาสัง่ต่อเรอืใหม่ซึง่บรษิทัฯ ได้สัง่ต่อไปแล้ว

ในปี 2551 ทีอู่ต่่อเรอื ABG โดยได้เบกิถอนสนิเชือ่เพือ่ช�าระเงนิงวดก่อนส่งมอบเรอืส�าหรบัเรอืหลายล�า และเงนิกูห้ลงั

รับเรือส�าหรับเรือ 2 ล�า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกถอนส�าหรับซื้อเรือมือสองเพื่อทดแทน

เรือเก่าที่ได้ขายไป 

ผลกระทบของวิกฤตกำรเงินโลก
 ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญซ่ึงเกิดขึ้นและเป็นผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการเงินโลกต่ออุตสาหกรรมการขนส่งสินค้ารวม

ทั้งบริษัทฯ มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

• ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่มีอุปสงค์ : วิกฤตการเงินได้น�าไปสู่การปิดกิจการหรือการลดขนาดของภาคธุรกิจในประเทศ

ที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ประกอบกับการลดช่องทางของการเงินในระบบการค้า (Trade Finance) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

การค้าทั่วโลกรวมทั้งท�าให้ไม่มีอุปสงค์ต่อการบริการขนส่ง ท�าให้อัตราค่าระวางเรือล่มสลายลงในปี 2551 และ 

ต้นปี 2552 แม้ว่าอุปสงค์ได้มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 จนถึงครึ่งแรกของปี 2554 ในช่วง

ปี 2553 บริษัทฯ ได้ด�าเนินแผนงานด้วยการท�าสัญญา Long Term Charters ในอัตราค่าระวางที่สูงและซึ่งช่วยพยุง 

รายได้ของบริษัทฯ จากผลกระทบของการลดลงและรุนแรงของอัตราค่าระวาง อย่างไรก็ตาม จากวิกฤตเศรษฐกิจ

ยุโรปและภาวะเศรษฐกิจตกต�่าของสหรัฐอเมริกาที่ต่อเนื่อง ท�าให้เป็นที่แน่ชัดว่า อุปสงค์จะไม่สามารถปรับตัว 

สูงขึ้นทันกับการเพิ่มขึ้นของอุปทานของเรือสั่งต่อใหม่ ดังจะเห็นได้จากภาวะตลาดค่าระวางที่ตกต�่าต่อเนื่องในช่วง 

5-6 ไตรมาสนับตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2554  ท�าให้รายได้ของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้  

เนื่องจากบริษัทฯ ก�าลังถูกกดดันให้ต้องปล่อยเรือล�าที่ยังไม่มีสัญญา Charter ระยะยาวหรือเรือล�าที่สัญญาให้บริการ

ได้สิ้นสุดลง ด้วยอัตรา Charter ที่ต�่ามากนอกจากนี้หากสถานการณ์ยังคงเป็นอยู่เช่นนี้ บริษัทฯ อาจถูกกดดันให้ต้อง 

ปลดระวางเรือเก่าที่มีอายุไม่มากนัก เนื่องจากไม่มีอุปสงค์ในเรือดังกล่าว หรือเนื่องจากไม่สามารถปล่อยให้บริการ 

Charter เรือเหล่านี้ในอัตรา ณ จุดคุ้มทุน 

• ปัจจัยเสี่ยงจำกคู่สัญญำ : ในกรณีของวิกฤตการเงินโลก หรือผลกระทบสู่ประเทศอื่นๆหลังจากสหรัฐอเมริกา 

และยุโรป บริษัทหลายแห่งซึ่งใช้บริการขนส่งสินค้า รวมถึงลูกค้าของบริษัทฯ หรือ “Charterers” ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�า

สัญญาปล่อยเรือให้บริการระยะยาว (Long Term Period Charters) ในอัตราที่สูงอาจต้องปิดกิจการลงหรือล้มละลาย 

หรือประสบกับปัญหาทางการเงินในอนาคต ท�าให้ไม่สามารถช�าระค่า Charter เรือให้กับบริษัทฯ หรือยกเลิกสัญญา 

Charter ก่อนถึงก�าหนด อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญา

ไม่ปฏิบัติตามสัญญา Chartersได้ ดังนั้น บริษัทฯ ได้ท�าการวิเคราะห์ลูกค้า (Charterers) ที่จะท�าสัญญาระยะยาว โดย

เลือกเฉพาะลูกค้าชั้นดีและมีเครดิตสูงที่สุดเท่านั้น

• ปัจจัยเสี่ยงจำกภำวะสินเชื่อตึงตัว (Credit Crunch) : วิกฤตการเงินได้น�าไปสู ่ภาวะสินเชื่อตึงตัวเนื่องจาก

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงของธนาคารทั่วโลกเพื่อเพิ่มหรือคงไว้ซึ่งทุนส�ารอง ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะขอ 

สนิเชือ่ใหม่จากธนาคารระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ธนาคารสญัชาตยิโุรปซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูป้ล่อยเงนิกูใ้ห้แก่

อตุสาหกรรมการเดนิเรอื ซึง่หากสถานการณ์นีย้งัคงอยูต่่อไป บรษิทัฯ อาจจะไม่สามารถหาสนิเชือ่ใหม่หรอืต่ออายสุญัญา

ขอสินเชื่อปัจจุบันที่บริษัทฯ มีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อระดมทุนในการซื้อเรือเข้ามาทดแทนหรือขยายก�าลังกองเรือ 

ของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม เพือ่เป็นการจ�ากดัความเสีย่งนี ้ปัจจบุนับรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชือ่เพือ่ใช้ในการสัง่ต่อเรอืใหม่ 

และได้ต่อสญัญาวงเงนิสนิเชือ่ (การขยายระยะเวลาการเบกิถอนเงนิกู)้ ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั เพือ่ใช้ในการซือ้เรอืมอืสองเพิม่
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ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ตำมสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ ปี 2554

ล�าดับที่ ชื่อ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

 จ�านวนหุ้น ร้อยละ  จ�านวนหุ้น ร้อยละ

บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  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 จ�ากัด  74,668,000 7.18%  74,668,000 7.18%

บริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ากัด  7,600,400 0.73%  7,600,400 0.73%

1 * รวม จ�านวนหุ้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของน.ส. นิชิต้า ชาห์  447,479,606 43.04%  447,479,606 43.04%

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม         

(รวมหุ้นจ�านวน 20,000 หุ้น ถือโดยบริษัทหลักทรัพย์)
 87,610,850 8.43%  87,610,850 8.43%

นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 

(รวมหุ้นจ�านวน 1,728,000 หุ้น ถือโดยบริษัทหลักทรัพย์)
 94,567,850 9.10%  94,567,850 9.10%

2 ** รวม จ�านวนหุ้นที่ถือครองโดยตระกูล ฮาชิม  182,178,700 17.53%  182,178,700 17.53%

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด  70,480,808 6.78%  61,974,538 5.96%

4 กลุ่ม "STATE STREET BANK"  26,492,530 2.55%  35,007,512 3.37%

5 กลุ่ม "BNP PARIBAS"  18,663,400 1.80%  29,886,300 2.87%

6 กลุ่ม “HSBC ”  12,863,000 1.24%  10,550,000 1.01%

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

8 กลุ่ม “EAST FOURTEEN LIMITED”  10,528,900 1.01%  7,977,400 0.77%

9
กลุ่ม “GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT 

CORPORATION”
 9,619,600 0.93%  9,154,200 0.88%

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

11 ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ (นอกจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ข้างต้น)  239,960,762 23.08%  234,059,050 22.52%

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

ผู้ถือหุ้น : 6,496 ราย ผู้ถือหุ้น : 6,330 ราย

หมายเหตุ :  *  น.ส. นิชิต้า ชาห์ ผู้ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ และเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
   บริษัท เกรนเทรด จ�ากัด และบริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ากัด 
 ** นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม เป็นพี่ชายของ นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม      

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

 “บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547  จัดขึ้นเมื่อ 

วนัที ่30 เมษายน 2547 ให้จ่ายเงนิปันผลประจ�าปีไม่ต�า่กว่าร้อยละ 25 ของผลก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษแีละส�ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้เมือ่

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีตเิหน็ชอบให้จ่ายเงนิปันผลประจ�าปีแล้วจะต้องน�าเสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ 

โดยในส่วนของเงนิปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบรษิทัฯ มอี�านาจอนมุตัใิห้จ่ายได้ แล้วให้รายงานให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”

101
รำยงำนประจ�ำปี 2555

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวม 5 ชุด คือ
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ 

 2. คณะกรรมการบริหาร

 3. คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ

 4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 5. คณะกรรมการสรรหา

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
 การแต่งตั้งกรรมการกระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคน ต้องใช้

คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา 

เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น และในกรณีที่บุคคลซึ่ง

ได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ท�าให้เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้

เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวน 12 คน ประกอบด้วย

 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน โดยในจ�านวนนี้มีกรรมการอิสระจ�านวน 5 คน

 • กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 คน

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ

1. นายธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

26 มีนาคม 2555

2. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ 26 มีนาคม 2555

3. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการบริหาร 14 มีนาคม 2554

4. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการบริหาร 14 มีนาคม 2554

5. นายไจปาล มันสุขานี กรรมการ 14 มีนาคม 2554

6. นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ กรรมการอิสระ 14 มีนาคม 2554

7. นางสาวนิชิต้า ชาห์ กรรมการ 26 มีนาคม 2555

8. นายกิริต ชาห์ กรรมการ 26 มีนาคม 2555

9. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ 14 มีนาคม 2554

10. รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการอิสระ 14 มีนาคม 2554

11. นายก�าธร ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ 14 มีนาคม 2554

12. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ 14 มีนาคม 2554

โครงสร้ำงกำรจัดกำร
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  อ�ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ สรุปไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดรวมทั้งจัดการกิจการของบริษัทฯภายในขอบเขตของ

กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีอ�านาจกระท�าการใดๆ 

ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทฯมี

ความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ กรรมการบรษิทัฯ แต่ละท่านมส่ีวนร่วมในการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ 

ด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

2. กรรมการ มีหน้าที่กระท�าการใดๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์

ของบริษัทฯ

3. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอ�านาจก�าหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ 

ซึ่งปัจจุบันกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี้ โดยสองในสามท่านลงลายมือชื่อ 

ร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

 1) นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

 2) นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม

 3) นายคูชรู คาลี วาเดีย

4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจที่จะขาย หรือจ�านองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ใดๆ ของบริษัทฯ มากกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือยื่นข้อพิพาท

ใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา

5. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับภารกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าที่บริษัทฯ มุ่งหวังและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

6. พจิารณาและหารอืเกีย่วกบักลยทุธ์ทีเ่สนอโดยฝ่ายจดัการ เลอืกสรรและอนมุตัใินประเดน็ส�าคญัทีเ่กีย่วกบัทศิทางธรุกจิ

และนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจและเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ

7. ตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และความคบืหน้าเพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ และเป็นการปฏบิตัติามกฎหมาย

ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

8. ดูแลก�ากับให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

9. ดูแลให้มีการก�ากับตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก 

10. อนุมัติงบการเงินประจ�าไตรมาสและประจ�าปี และดูแลให้มีการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป

11. ดูแลให้มีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารเรื่องต่างๆ กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสาธารณชน

12. ก�าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่มีประสิทธิภาพ

13. ก�าหนดนโยบาย และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้การปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเป็นไป

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

14. ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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  2. คณะกรรมกำรบริหำร
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน เพื่อเป็นกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1.   นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ

2.   นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ - การพาณิชย์

3.   นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ - การเงิน

   อ�ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร สรุปไว้ดังนี้
1. มีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ภายใต้มติและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. มอี�านาจท�าความตกลงหรอืท�าสญัญาผกูพนับรษิทัฯ โดยข้อตกลงหรอืสญัญานัน้จะต้องอยูใ่นขอบเขต อ�านาจหน้าที่ 

ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ให้ไว้และจะต้องให้มกีรรมการบรหิารสองคนลงนามและประทบัตราส�าคญัของบรษิทัฯ 

3. มีอ�านาจกระท�าการใดๆ ในนามและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการด�าเนินธุรกิจ

4. มหีน้าทีร่ายงานให้คณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่รบัทราบและหารอืถงึกจิการทีค่ณะกรรมการบรหิารได้ด�าเนนิการ 

ลงไป อย่างไรกด็ ีส�าหรบัประเดน็ทีเ่กีย่วกบันโยบายของบรษิทัฯ หรอืเรือ่งทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบอย่างมนียัส�าคญั 

ต่อธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืเรือ่งทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องกระท�าโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืเรือ่งซึง่ตามข้อบงัคบั 

ของบรษิทัฯ ก�าหนดให้ต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ ทัง้นีร้วมถงึเรือ่งทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร

เสนอเพือ่ขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นรายเรือ่ง หรอืตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนด

ให้เสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

5. จัดท�าและทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่ส�าคัญของบริษัทฯ และน�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. ทบทวนอ�านาจด�าเนนิการในเรือ่งต่างๆ ตามทีก่�าหนดไว้ในตารางการมอบอ�านาจ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. แต่งตั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายลงมาถึงผู้จัดการระดับกลาง

8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และความก้าวหน้าใน 

การด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

9. ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรตามความจ�าเป็นในแต่ละครั้ง ตามอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย

10. จดัท�าและทบทวนนโยบายและแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งรวมถงึดแูลให้ผูบ้รหิารมรีะบบการบรหิารจดัการ 

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

11. จัดท�าและทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่   

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้

  3. คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร
 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ ได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็น

กลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ ตามกฎระเบียบ และค�าแนะน�าตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในการให้ความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิให้เป็นไปอย่างถกูต้อง เชือ่ถอืได้ และโปร่งใส สนบัสนนุการปฏบิตัติามหลกัการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตลอดจนท�าหน้าทีป่ระสานงานกบัคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการจดัการความเสีย่ง และระบบควบคมุ

ภายในขององค์กร ทัง้นี ้เพือ่มุง่หวงัให้เกดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและความเป็นอสิระในการตรวจสอบการท�างาน

ของฝ่ายจัดการ รวมถึงการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ้น
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 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบครัง้แรก เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2541 มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง

ท่านละ 2 ปี ต่อมาในวนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิห้เปลีย่นแปลงชือ่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ” ทั้งนี้ เนื่องจากบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้

รวมหน้าทีท่ีเ่กีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการอยูแ่ล้ว และเพือ่ให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ ได้มุง่

เน้นในการให้ความส�าคัญกับการปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ และพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องต่อไป ปัจจุบันคณะ

กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง สถานะ ระยะเวลาในการ
ด�ารงต�าแหน่ง

1. นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ *, ** ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และก�ากับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ 2 ปี

2. นายก�าธร ศิลาอ่อน  ** กรรมการตรวจสอบและ

ก�ากับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ 2 ปี

3. รองศาสตราจาย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ** กรรมการตรวจสอบและ

ก�ากับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ 2 ปี

* นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารง

ต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555

** กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ รายละเอียดของ

ประสบการณ์ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการบริษัท” ในรายงานประจ�าปีนี้

   คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร มหีน้ำทีส่อบทำนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
  บริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีการจัดท�าอย่างถูกต้องและมีการ 

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน

2. ดแูลเพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพภายใต้ระบบการตรวจสอบ 

ภายใน รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และฝ่ายตรวจสอบ

ภายในมีความเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  ปรับเลื่อนต�าแหน่ง โยกย้าย หรือ 

เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

3. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และเสนอแนะข้อปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ

4. สอบทานแนวทางหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลและ 

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5. สอบทานการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

6. คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอก 

โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องส�าคัญอื่นๆอย่างเป็นอิสระ เพื่อเสนอให้ 

ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ จะต้องประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเพือ่ผลประโยชน์ทัง้หมดของ 

บริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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8. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูตามข้อก�าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ�าปีของบริษัทฯ 

9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และก�ากับดูแลกิจการ

  4. คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่เป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ในการน�าเสนอหลักเกณฑ์และการก�าหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

อย่างเป็นอิสระ และน�าเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาข้อเสนอและรับรองทั้งหมด รับรองเป็น

บางส่วน หรือไม่รับรองทั้งหมด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

ค่าตอบแทนที่จัดท�าโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีอ�านาจในการก�าหนด 

ค่าตอบแทนของกรรมการ แต่จะน�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนดังกล่าวเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2550 มวีาระ

การด�ารงต�าแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งมี 

รายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง สถานะ ระยะเวลาในการ
ด�ารงต�าแหน่ง

1.  นายก�าธร ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ 2 ปี

2.  รองศาสตราจาย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 2 ปี

3.  นายกิริต ชาห์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 2 ปี

 ส�าหรบัปี 2555 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ โดยมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จ�านวนทั้งสิ้น 1 ครั้ง 

ซึ่งมีกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม

   บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้

1. ก�าหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ

2. น�าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯจัดท�าข้อเสนอแนะ

และแสดงความเห็น เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. ให้ข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนัเกีย่วกบัค่าตอบแทนของบรษิทัต่างๆในประเทศไทยและต่างประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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  5. คณะกรรมกำรสรรหำ
 คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ  

อย่างเป็นอิสระ ในการน�าเสนอหลักเกณฑ์และการก�าหนดแนวทางในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ การสรรหา และ 

การคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาข้อเสนอและตัดสินใจในการรับรอง 

หรือไม่รับข้อเสนอแนะ หรือแก้ไข เพื่อน�าเสนอและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น (ส�าหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ)

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมุตัแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2550 มวีาระการด�ารง

ต�าแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง สถานะ ระยะเวลาในการ

ด�ารงต�าแหน่ง

1.  นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี

2.  นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ กรรมการพิจารณาสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี

3.  นายก�าธร ศิลาอ่อน กรรมการพิจารณาสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี

 ส�าหรับปี 2555 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย 

ความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ โดยมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา จ�านวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งมีกรรมการ 

ทุกท่านเข้าร่วมประชุม 

   บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ

 คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ก�าหนดแนวทางในการคดัเลอืกและสรรหา บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

2. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดท�าแผนสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

3. น�าเสนอรายชื่อผู้สมัครที่เข้าเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ให้การช่วยเหลอื/แนะน�าในการด�าเนนิการสอบทานการปฏบิตังิานของกรรมการ ตามความต้องการของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ 

5. จดัท�ารายงานเกีย่วกบัแนวโน้มและข้อปฏบิตัทิีเ่ป็นปัจจบุนัในการแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่น�า

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

  6. เลขำนุกำรบริษัทฯ 
 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ คือ คุณสมปรารถนา 

เทพนภาเพลนิ โดยมบีทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้รบัผดิชอบ 

ในการดูแล และให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ และหลักการก�ากับดูแล

กจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และรบัผดิชอบจดัประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึช่วยคณะกรรมการดแูลให้

มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูลของบริษัทฯ
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ประวัติคณะกรรมกำรบริษัท
นำยธีระ วิภูชนิน  
ต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

อายุ  63 ปี   

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน - Stevents Point สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • 2548 เข้าร่วมอบรมในหวัข้อ “Audit Committee Program” (ACP) จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 • 2544 สมาชกิของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ซึง่ได้รบัประกาศนยีบตัร 

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

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

 • 2551 - มีนาคม 2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 • 2548 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหอุตสาหกรรม น�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

 • ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์อื่นๆ

 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 • 2543 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

  กรรมการ บริษัท ซันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริค จ�ากัด (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 ผู้แทนประจ�าประเทศไทย บริษัท พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเม้นท์ เอเชีย จ�ากัด

 • 2518 - 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ�ากัด

 • 2517 - 2518 ผู้จัดการสินเชื่อธุรกิจ บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 • 2516 - 2517 ประจ�ากองพลทหารม้า

อาชีพหลัก กรรมการบริษัท

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 บริษัท  : 1.  ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

     กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

     บริษัท สหอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

    2.  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

     บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

    3.  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ

     พิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ากัด (มหาชน)

    4.  ประธานคณะกรรมการและกรรมการอสิระ บรษิทั อนิเตอร์ไฮด์ จ�ากดั (มหาชน)

 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ   ไม่มี

 • บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ     ไม่มี

 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี

 • กิจการ/องค์กรอื่น     ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555    ไม่มี 

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555    ไม่มี
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นำยสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�ำไพ  
ต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ* / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
อายุ  66 ปี
ประวัติการศึกษา อัสสัมชัญพาณิชย์
ประวัติการอบรม ท�างานและเรยีนจากประสบการณ์ในการร่วมลงทนุกบับรษิทัใหญ่ทีม่ชีือ่เสยีง ซึง่มทีัง้ชาวญีปุ่น่ อเมรกินั และอนิเดยีน
 • 2549 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP), Class 57/2006 
  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
 • มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
 • 2541 - 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
ประสบการณ์อื่นๆ
 • 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
 • 2550 - 2554 ประธานหอการค้าอินเดีย-ไทย (2 สมัย)
อาชีพหลัก บริหารบริษัทต่างๆ ของครอบครัว
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์การอื่น
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ไม่มี
 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 บริษัท : 1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟีลาเมนต์เท็กซ์ไทล์ จ�ากัด
      2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-อัมบิก้า เคมีคัลส์ จ�ากัด
      3. กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แรมแบรนดท์โฮเตล็ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั
 • บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ  ไม่มี
 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี
 • กิจการ/องค์กรอื่น   ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555  800,000 หุ้น (ร้อยละ 0.08 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�าระแล้ว)
จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 255  ไม่มี

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม
ต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
อายุ  59 ปี
ประวัติการศึกษา ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอมเบย์
ประวัติการอบรม
 • 2548 สมาชกิผูท้รงคณุวฒุ ิของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ซึง่ได้รบัประกาศนยีบตัร 
  “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005
ประสบการณ์
 • 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
 • 2527 - 2534 หัวหน้าแผนกชิพปิ้ง บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
 • 2522 - 2526 ผู้บริหารอาวุโส บริษัท แพนโอเชี่ยน นาวิเกชั่น แอน เทรดดิ้ง พีทีอี จ�ากัด
อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ไม่มี
 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 
    59 บริษัท : กรรมการในบริษัทย่อย 59 บริษัท 
      (บริษัทย่อยที่ 1 - 59 ในหน้า 9 – 10 ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้)
 • 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 
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555  87,610,850 หุ้น (ร้อยละ 8.43 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�าระแล้ว)
จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555  ไม่มี 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม
ต�าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ  57 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบอมเบย์

ประวัติการอบรม

 • 2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร

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

ประสบการณ์

 • 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ (การพาณิชย์) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 • 2529 - 2534 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

 • 2524 - 2528 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพาณิชย์ บริษัท มัลดีฟส์ ชิพปิ้ง จ�ากัด

อาชีพหลัก กรรมการ (การพาณิชย์) และ กรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

   58 บริษัท : กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

       (บริษัทย่อยที่ 1 - 58 ในหน้า 9 - 10 ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้)

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 94,567,850 หุ้น (ร้อยละ 9.10 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�าระแล้ว)

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555  ไม่มี

นำยคูชรู คำลี วำเดีย  
ต�าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ  49 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์

  ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย

ประวัติการอบรม

 • 2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร

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

ประสบการณ์

 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ (การเงิน) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 • 2537 - 2542 กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จ�ากัด

 • 2540 - 2541 ผู้อ�านวยการ (การเงินและการจัดการ) บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จ�ากัด

 • 2533 - 2537 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จ�ากัด

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

อาชีพหลัก กรรมการ (การเงิน) และกรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 บริษัท  :  กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยง* กับธุรกิจของบริษัทฯ

   2 บริษัท  : 1. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ�ากัด* (ให้บริการด้าน

      บรหิารจดัการให้เช่าส�านกังานและห้องพกัพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย)

     2. กรรมการ บริษัท ดิ เอเทรียม โฮเต็ล จ�ากัด

    * หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 250 - 251 ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้

 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)   

   59 บริษัท  : กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

       (บริษัทย่อยที่ 1 - 59 ในหน้า 9 - 10 ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้)

 • กิจการ/องค์กรอื่น  ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 745,100 หุ้น (ร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�าระแล้ว)

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

นำยไจปำล มันสุขำนี  
ต�าแหน่ง กรรมการ

อายุ  62 ปี

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

ประวัติการอบรม

 • 2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร

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

ประสบการณ์

 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 • 2531 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ากัด

 • 2528 - 2530 รองผู้ควบคุมวิศวกร บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จ�ากัด

 • 2524 - 2527 ผู้ช่วยผู้ควบคุมวิศวกร บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จ�ากัด

 • 2520 - 2524 หัวหน้าวิศวกรประจ�าเรือ บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จ�ากัด

 • 2514 - 2519 วิศวกรประจ�าเรือ บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จ�ากัด

อาชีพหลัก กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ากัด (บริษัทย่อย)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)  

   2 บริษัท  : 1. กรรมการ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ากัด

     2. กรรมการ บริษัท พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด ประเทศสิงคโปร์ 

     (บริษัทย่อยที่ 37 และ 51 ในหน้า 10 ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้)

 • 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.

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 270,000 หุ้น (ร้อยละ 0.03 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�าระแล้ว)

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 10,000 หุ้น
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นำงสำวนิชิต้ำ ชำห์  
ต�าแหน่ง กรรมการ

อายุ  32 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) 

  มหาวิทยาลัยบอสตัน โรงเรียนการจัดการ

ประวัติการอบรม

 • 2550 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร

  “Directors Certification Program” (DCP) Class 83/2007

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

  จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2547 ส�าเร็จการฝึกอบรม “Anatomy of Shipping” course, Seatrade Academy/Cambridge Academy of Transport

ประสบการณ์

 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

อาชีพหลัก ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จีพี กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ * 

   7 บริษัท  : 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

     2. กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จ�ากัด

     3. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ากัด * (ให้เช่าส�านักงานหลักของบริษัทฯ)

     4. กรรมการ บรษิทั แอมบก้ิา ทวัร์ เอเยนซี ่จ�ากดั * (ขายตัว๋เครือ่งบนิให้กบับรษิทัฯ)

     5. กรรมการ บรษิทั จพี ีแอร์ เซอร์วสิ จ�ากดั * (ขายตัว๋เครือ่งบนิให้กบับรษิทัฯ)

     6. กรรมการ บริษัท แม็กซ์วิน เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด * (ให้บริการบ�ารุงรักษาระบบ

      เครื่องปรับอากาศส�าหรับส�านักงานหลักและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ 

      และบริษัทย่อย)

     7. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ากัด * (ให้บริการบ�ารุงรักษาระบบ

      เครื่องปรับอากาศส�าหรับส�านักงานหลักและห้องพักพนักงาน ของบริษัทฯ 

      และบริษัทย่อย)

    * หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 249 - 251 ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้
 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)   

   37 บริษัท  :  กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

     (บริษัทย่อยที่ 1 - 37 ในหน้า 9 - 10 ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้)

 • กิจการ/องค์กรอื่น  ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 98,586,000 หุ้น (ร้อยละ 9.48 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�าระแล้ว)

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี
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นำยกิริต ชำห์  
ต�าแหน่ง กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ  59 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 จ�ากัด (มหาชน)

 • 2542 - 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร 

  บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

 • 2532 - 2545 กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

 • 2523 - 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.เปรมจี จ�ากัด กรุงเทพฯ

อาชีพหลัก ผู้บริหารบริษัท

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์การอื่น

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  1 บริษัท  : กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ 

     บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ *

   6 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

     2. กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรด จ�ากัด

     3. กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

     4. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ากัด * (ให้เช่าส�านักงานหลักของบริษัทฯ)

     5. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ�ากัด * (ให้บริการด้านบริหารจัดการ

      ให้เช่าส�านักงานและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

     6. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ากัด* (ให้บริการบ�ารุงรักษาระบบ

      เครื่องปรับอากาศส�าหรับส�านักงานหลักและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ

      และบริษัทย่อย)

    * หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 249 - 251 ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้
 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)   

   2 บริษัท  :  1. กรรมการ บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย    

     2. กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  

     (บริษัทย่อยที่ 59 และบริษัทร่วมที่ 60 ในหน้า 10 ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้)

 • กิจการ/องค์กรอื่น  ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



นำยชัยภัทร ศรีวิสำรวำจำ  
ต�าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 
อายุ  53 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 จ�ากัด (มหาชน) 
 • 2553 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
 • 2544 - 2550  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 
ประสบการณ์อื่นๆ
 • มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน       กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 • พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
 • 2552 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด 
 • 2550 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ากัด (มหาชน)  
 • ปัจจุบัน  กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
 • ปัจจุบัน  กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
 • 2547 - 2552  กรรมการอิสระ บริษัท จี สตีล จ�ากัด (มหาชน) 
 • 2546 - 2551  ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย  
 • 2546 - 2550  ประธานกรรมการ บริษัท เอ็คโค่ คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด 
 • 2542 - 2550  หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท แคปแม็กซ์ จ�ากัด 
 • 2542 - 2546  กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิค แอ็สเซ้ท จ�ากัด (มหาชน) 
 • 2542 - 2543  ที่ปรึกษาประธาน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
 • 2542  กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจ�ากัด (มหาชน)  
 • 2538 - 2542  กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธิ์ บาร์นี 
 • 2538 - 2542  กรรมการ บริษัท ฟีนิกซ์ พัลป์ แอนด์ เปเปอร์ จ�ากัด 
 • 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 จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น  
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 บริษัท :  1. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ  
         บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ากัด (มหาชน)  
     2. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
         บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
   2 บริษัท  :  1. ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
         บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด
     2. กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ  ไม่มี
 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)   ไม่มี
 • กิจการ/องค์กรอื่น  3 แห่ง   : 1. กรรมการและเลขาธิการ  มูลนิธิศรีวิสารวาจา
     2. กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
     3. กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555    ไม่มี 
จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555    ไม่มี
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รองศำสตรำจำรย์ ดร. ภวิดำ ปำนะนนท์
ต�าแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ * / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ  45 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 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (DCP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 • 2555 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 41) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รางวัลและทุนการศึกษาที่ได้รับ
 • 2552 – 2555 กองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย งานวิจัยเลขที่ 5280032  
  (เรื่อง Competitive Strategies of Thai Multinationals in the Global Economy)
 • 2551 Best Teacher Award จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2539 – 2544 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2535 – 2537 ทุนการศึกษาหลักสูตร MBA จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
 • มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ 
  และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
 • 2553 - 2555 หัวหน้าสาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 • 2549 - ปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • 2546 - 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2535 - 2546 อาจารย์ประจ�า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�าแหน่งอื่นๆ
 • 2553 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษา Euro-Asia Management Studies Association
 • 2552 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะบรรณาธิการที่ปรึกษา Southeast Asia Research
ประสบการณ์อื่นๆ
 • 2553 ผู้พากย์เสียงโฆษณาโทรทัศน์
อาชีพหลัก  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น  
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ       ไม่มี
 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)   ไม่มี
 • กิจการ/องค์กรอื่น        ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555     ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555     ไม่มี
*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นำยก�ำธร ศิลำอ่อน  
ต�าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / 
  กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ* / กรรมการสรรหา 
อายุ  42 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
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



ประวัติการอบรม
 • 2551 หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) จากสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
 • 2554 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • 2555 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
 • มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
  กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
 • 2554 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง 
 • 2547 - 2554  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง 
 • 2542 - 2547  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการอาวุโส Investment Banking บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน)  
 • 2540 - 2542  Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., New York, USA and Singapore  
 • 2537 - 2538  นักวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
 • 2535 - 2537  ผู้จัดการ Money Market Dept. บมจ ทิสโก้  
อาชีพหลัก  หัวหน้าสายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น  
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ     ไม่มี
 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)   ไม่มี
 • กิจการ/องค์กรอื่น      ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555     ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555     ไม่มี
* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นำยอิษฎ์ชำญ ชำห์  
ต�าแหน่ง  กรรมการ 
อายุ  24 ปี
ประวัติการศึกษา  
 • 2553  ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) 
  University of Southern California, Los Angeles, CA, สหรัฐอเมริกา
 • 2549 Rugby School, Rugby, สหราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม
 • 2554 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (DCP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 • 2554 Seatrade Academy, University of Cambridge, สหราชอาณาจักร
ประสบการณ์
 • มกราคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 • มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
 • 2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปเรชั่น จ�ากัด 
 • 2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จ�ากัด 
อาชีพหลัก กรรมการบริษัท 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น  
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 บริษัท  :  กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ*
   5  บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
     2. กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จ�ากัด
     3. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ากัด* (ให้เช่าส�านักงานหลักของบริษัทฯ) 
     4. กรรมการ บรษิทั แอมบก้ิา ทวัร์ เอเยนซี ่จ�ากดั* (ขายตัว๋เครือ่งบนิให้กบับรษิทัฯ)  
     5. กรรมการ บริษัท จีพี แอร์ เซอร์วิส จ�ากัด* (ขายตั๋วเครื่องบินให้กับบริษัทฯ)

  * หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 249 - 250 ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้ 
 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)   ไม่มี
 • กิจการ/องค์กรอื่น      ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555     ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555     ไม่มี
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



นำยชีลำล โกปินำธำน 
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการ (การพาณิชย์)

อายุ 55 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

ประกาศนียบัตรการเดินเรือ Norottam Morarjee Institute of Shipping บอมเบย์ ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์

• 2542 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ (การพาณิชย์) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

• 2532 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายบริการเช่าเรือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 700,000 หุ้น (ร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว)

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

นำยโคคำ เวนคำตำรำมำนำ สุดำกำร์
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการ (บริหารกองเรือ)

อายุ 64 ปี

ประวัติการศึกษา Cadet, Directorate of Marine Engineering Training

ประสบการณ์

• 2542 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ (บริหารกองเรือ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

• 2532 - 2541 ผู้จัดการกองเรือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 10,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว)

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

นำยนีลำกันตัน วำสุเดวัน
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการ (การจัดการด้านความเสี่ยงภัย)

อายุ 51 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 ผู้อ�านวยการ (การจัดการด้านความเสี่ยงภัย) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

• 2542 - 2547 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ (การจัดการด้านความเสี่ยงภัย) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

• 2538 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

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

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 80,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว)

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 20,000 หุ้น

คณะผู้บริหำร
นายคาลิด  มอยนูดดิน ฮาชิม * กรรมการผู้จัดการ

นายมูนีร  มอยนูดดิน ฮาชิม * กรรมการ (การพาณิชย์)

นายคูชรู  คาลี วาเดีย * กรรมการ (การเงิน)

นายไจปาล  มันสุขานี * กรรมการ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)

* ส�าหรับประวัติ และจ�านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง - กรุณาดูหัวข้อ ประวัติคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



นำยสตีเฟน โกลำ
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการ (บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ) (ISM)
อายุ 56 ปี
ประวัติการศึกษา First Class Marine Engineer

Graduate Directorate of Marine Engineering Training Kolkatta ประเทศอินเดีย
ประสบการณ์

• 2548 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ (บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ) (ISM) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
• 2547 - 2548 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ (บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ) (ISM) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
• 2539 - 2547 Quality Systems Manager (ISM Team) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
• 2537 - 2539 Technical Superintendent บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ากัด
• 2531 - 2537 Technical Superintendent, ESSAR SISCO Ship Management Co., Chennai, ประเทศอินเดีย
• 2529 - 2531 ต้นกลประจ�าเรือ (Chief Engineer)
• 2521 - 2529 นายช่างประจ�าเรือ (Marine Engineer)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 17,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว)
จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 7,000 หุ้น

นำยโกดำกำรำจีททิล มูรำลี่ เมนนอน
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการ (เทคนิค)

อายุ 57 ปี

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

Qualified for membership of the Institute of Chartered Shipbrokers

ประสบการณ์

• 2548 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ (เทคนิค) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

• 2541 - 2547 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ (เทคนิค) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

• 2535 - 2541 Superintendent (เทคนิค) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

• 2531 - 2535 Chief Engineer บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

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

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 248,000 หุ้น (ร้อยละ 0.02 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว)

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

นำยกำมำล กุมำร ดู
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อายุ 47 ปี
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สาขา Computer Science มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์

• 2548 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
• 2543 - 2547 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
• 2539 - 2543 ผู้จัดการอาวุโส (ISM) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
• 2539 กัปตันเรือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ากัด
• 2531 - 2539 นายประจ�าเรือ (Deck Officer) บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 30,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว)
จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 30,000 หุ้น
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นำยนิชิคำนท์ โกรวิน ดีซำย
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการ (โครงการ)
อายุ 60 ปี
ประวัติการศึกษา Naval Architecture Engineering, Indian Institute of Technology (IIT-Kgp) ประเทศอินเดีย
ประสบการณ์

• พฤศจกิายน 2553 - 

ปัจจบุนั

ผู้อ�านวยการ (โครงการ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

• 2541 - พฤศจกิายน 2553 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ (โครงการ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
• 2538 - 2541        ผู้จัดการโครงการ (ต่อเรือ), CKMI Shipyard ประเทศเกาหลี 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 40,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว)
จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

นำยกิรัน กิสซำรินำท ไวดี 
ต�าแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส (บัญชี และการจัดการระบบสารสนเทศ) (MIS)
อายุ 43 ปี
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี การพาณิชย์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต สถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย
ประสบการณ์

• 2536 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส (บัญชี และการจัดการระบบสารสนเทศ) (MIS) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

นำงสำวสมปรำรถนำ เทพนภำเพลิน
ต�าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ (การเงินและบัญชี)

เลขานุการบริษัทฯ
อายุ 42 ปี
ประวัติการศึกษา ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี
การฝึกอบรม

• มิถุนายน 2553 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Effective Minute Taking”  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ตุลาคม 2547 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Company Secretary Program”  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์
• พฤษภาคม 2551 - 
   ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัทฯ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

• 2542 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ (การเงินและบัญชี) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
• 2539 - 2542 ผู้จัดการการเงิน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
• 2535 - 2539 ผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ไม่มี 
จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

นำยยิ่งยง กังแฮ
ต�าแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส (บัญชีของกลุ่มบริษัทฯ)
อายุ 42 ปี
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประสบการณ์

• 2539 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส (บัญชีของกลุ่มบริษัทฯ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
• 2536 - 2539 ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555 ไม่มี
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของผู้บริหำร

1.  ลกัษณะของตลำด (โปรดอ่ำนคูก่บัรำยงำนจำกคณะกรรมกำรบรษิทัซึง่แสดงในรำยงำนประจ�ำปี 
  ฉบับนี้)

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (“พีเอสแอล” หรือ ”บริษัทฯ”) ด�าเนินธุรกิจหลักเป็นเจ้าของเรืออเนกประสงค์ 

ขนาดเลก็ส�าหรบัขนส่งสนิค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศ โดยให้บรกิารแบบไม่ประจ�าเส้นทาง อย่างไรกด็ ีในไตรมาส 4 ของปี 2554 

บริษัทฯ ได้ซื้อเรือขนาดซุปราแมกซ์จ�านวน 2 ล�า และเริ่มด�าเนินธุรกิจในกลุ่มเรือขนาดซุปราแมกซ์ด้วย ตั้งแต่ปี 2547 บริษัทฯ 

ด�าเนนิธรุกจิด้วยกลยทุธ์การท�าสญัญาให้เช่าเรอืระยะยาวผกูมดัค่าเช่าไว้ในอตัราค่าระวางทีส่งู ซึง่ระยะเวลาในการเช่าเรอืดงักล่าว 

มีตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี หรืออาจมีระยะเวลายาวกว่านั้น ตามโอกาส นโยบายนี้ ท�าให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก

จนถงึไตรมาสสามปี 2551 หลงัจากช่วงเวลาดงักล่าวตลาดได้ปรบัตวัลดลงอย่างรวดเรว็ท�าให้ไม่สามารถต่อสญัญา หรอืท�าสญัญา

ให้เช่าเรือใหม่ในอัตราที่น่าสนใจได้ ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาให้เช่าเรือระยะยาวน้อยมาก เนื่องจากตลาดค่าระวาง

เรอืยงัคงอยูใ่นระดบัต�า่ตลอดทัง้ปี ทัง้นี ้เป็นทีค่าดการณ์ว่าตลาดยงัคงความท้าทาย ต่อในปี 2556 ดงันัน้สญัญาให้เช่าเรอืระยะยาว

ที่บริษัทฯ มีอยู่ ตามกราฟด้านล่างนี้ อาจไม่อยู่ในระดับที่ดีดังเช่นเหมือนในอดีต
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Fixed T/C days T/C rate Total Days %age Fixed

Contract  
value USD 30 m USD 24 m USD 30 m USD 30m 

ROLLING  4  YEAR  FORWARD  BOOK (As of 31st Dec 2012) 

 จ�านวนวนัในการเดนิเรอืทัง้หมด ตามรปูด้านบน มาจากจ�านวนเรอืในกองเรอืของบรษิทัฯ ทัง้สิน้ 36 ล�า ณ สิน้ปี 2555 โดย

มสีมมตฐิานว่า ไม่รวมเรอืทีจ่ะซือ้เข้ามาใหม่อกี แต่ได้รวมเรอืมอืสองจ�านวน 2 ล�า ขนาดระวาง 53,000 เดทเวทตนั สร้างในประเทศ

อินเดีย เมื่อปี 2553 - 2554 ซึ่งมีก�าหนดส่งมอบในไตรมาสหนึ่งของปี 2556 เรือสั่งต่อใหม่ในระหว่างปี 2550 - 2552 จ�านวน 7 ล�า 

และเรอืขนส่งซเีมนต์สัง่ต่อใหม่ จ�านวน 2 ล�าสร้างโดยอูต่่อเรอื ABG ประเทศอนิเดยี และเรอืขนส่งซเีมนต์สัง่ต่อใหม่ จ�านวน 2 ล�า 

ทีไ่ด้ลงนามไปในระหว่างเดอืนธนัวาคม 2555 กับ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. ประเทศจีน ซึ่งเรือดงักล่าว

ได้ถูกน�ามารวมไว้ในประมาณการนี้ตามก�าหนดการรับเรือ 

 โปรดอ่านค�าอธิบายและการวิเคราะห์ลักษณะตลาด ประกอบได้ที่ รายงานจากคณะกรรมการบริษัท ที่แสดงในรายงาน

ฉบับนี้
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2.  ภำพรวมอตุสำหกรรม ทศิทำงอปุสงค์ อปุทำนของโลก ส�ำหรบัเรอือเนกประสงค์ขนำดเลก็
  (โปรดอ่ำนประกอบกับรำยงำนจำกคณะกรรมกำรบริษัทที่แสดงในรำยงำนฉบับนี้)

 จากกราฟข้างต้นแสดงถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี 2546 ของกองเรือโลกทั้งหมดในกลุ่มเรืออเนกประสงค์ 

ขนาดเลก็ อย่างไรกด็ใีนระหว่างปี 2547 กองเรอืโลกเพิม่สทุธจิ�านวน 1 ล�า ในระหว่างปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 และ ปี 2551 กองเรอืโลก 

เพิ่มขึ้นจ�านวน 46 ล�า 9 ล�า 80 ล�า และ 55 ล�าตามล�าดับ เนื่องจากอัตราการปลดระวางเรือค่อยๆ ลดลง เป็นผลจากรายได้อัตรา 

ค่าระวางเรอืในระหว่างปี 2547 - 2551 เพิม่สงูขึน้เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา อย่างไรกต็ามตัง้แต่ไตรมาสสีปี่ 2551 อตัราการปลดระวางเรอื 

เพิม่ขึน้ เนือ่งจากรายได้ค่าระวางเรอืในตลาดเรอืลดลง อปุทานของเรอืจงึลดลง และจ�านวนเรอืทีเ่พิม่ขึน้ในกองเรอืโลกในปี 2551  

มเีพยีง 55 ล�าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ�านวนเรอืทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2550 จ�านวน 80 ล�า การปลดระวางเรอืยงัคงด�าเนนิต่อไปในช่วงต้นปี 2552 

มผีลให้กองเรอืโลกมจี�านวนเรอืลดลงสทุธ ิ93 ล�าในปี 2552 อย่างไรกด็ ีเนือ่งจากการฟ้ืนตวัของตลาดค่าระวางเรอื เมือ่สิน้ปี 2552 

ท�าให้อัตราการปลดระวางเรือลดลงอีกครั้ง และอุปทานเรือใหม่จึงเพิ่มขึ้น ท�าให้กองเรือโลกในปี 2553 เพิ่มขึ้นจ�านวน 25 ล�า 

ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2554 และตลอดทัง้ปี 2555 ค่าระวางเรอืลดลงมาก เนือ่งจากอปุทานของเรอืใหม่ทีเ่พิม่เข้ามาในกองเรอืโลก 

ท�าให้มีการปลดระวางเรือในกองเรือโลกลดลงอีก 235 ล�า และ 164 ล�า ตามล�าดับ 

HISTORICAL REDUCTION / INCREASE IN ANNUAL FLEET SIZE 

Source : CRS/Aries  
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As % of fleet size as at the end of the previous year

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ships 3834 3722 3577 3415 3261 3137 3028 3029 3075 3084 3164 3219 3126 3151 2916 2752 
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 จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่า อุปทานของเรือใหม่ในปี 2556 ยังมีมาก อย่างไรก็ตาม ในอีก 3 ปีข้างหน้านี้ มีเรือที่ครบ

ก�าหนดส่งมอบประมาณร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับกองเรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีจ�านวนเรือถึงร้อยละ 25.4 ที่มีอายุมากกว่า  

27 ปี ดังนั้น ดูเหมือนว่าอุปทานเรือในกลุ่มเรือของบริษัทฯ จะมีภาพเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง 

Source : CRS/Aries  

Number of Ships 150 20 5 0 
Average Size 

(DWT) 
20,567 21,825 17,600 NA 

NEW BUILDINGS ON ORDER UPTO DEC 2016 
(6.4% of existing Fleet in DWT) 
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Number of Ships 700 27 23 25 
Average Size 

(DWT) 
20,461 22,849 17,105 21,695 

POTENTIAL SCRAPPING OF SHIPS 27 YEARS OR OLDER  
UPTO DEC 2016 (28.45% of existing Fleet in DWT) 
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Source : CRS/Aries  

122
รำยงำนประจ�ำปี 2555
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



 จากกราฟข้างต้นและกราฟเกีย่วกบัอายขุองกองเรอื (โปรดดหูวัข้อ 1.2 ในเรือ่งลกัษณะการประกอบธรุกจิ และอตุสาหกรรม

ซึ่งแสดงในรายงานประจ�าปีนี้) แสดงให้เห็นว่า ประมาณร้อยละ 33 ของเรือในประเภทเดียวกันกับของบริษัทฯ จะมีอายุเกิน 

20 ปี การลดลงของค่าระวางเรอืจะท�าให้อตัราการปลดระวางเรอืเก่าเพิม่ขึน้ เช่นเดยีวกบัปี 2554 อตัราการปลดระวางเรอืในปี 2555 

เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ทั้งนี้เนื่องจากค่าระวางเรือลดลง ดังนั้นจากการคาดการณ์ว่าตลาดค่าระวางเรือจะอยู่ในช่วงอ่อนตัวส�าหรับ 

ปี 2556 จะท�าให้อตัราการปลดระวางเรอืมเีพิม่ขึน้กว่าปีก่อนหรอืสองปีทีผ่่านมา ซึง่จะท�าให้อปุสงค์และอปุทานส�าหรบัเรอืขนาด

แฮนดี้ไซค์ (handysize) ปรับตัวให้สมดุล

 โปรดอ่านค�าอธบิายและการวเิคราะห์ลกัษณะของตลาดนี ้ประกอบกบัรายงานจากคณะกรรมการบรษิทัทีแ่สดงในรายงาน

ประจ�าปีนี้

3.  กำรซื้อและกำรขำยเรือ
  3.1  สัญญำสั่งต่อเรือใหม่ในปี 2550 และ 2551 จ�ำนวน 18 ล�ำ

  บรษิทัฯ ได้ลงนามในสญัญาสัง่ต่อเรอืใหม่จ�านวน 12 ฉบบั กบั ABG Shipyard Limited (ABG หรอือูต่่อเรอื) ประเทศ

อนิเดยี ส�าหรบัสัง่ต่อเรอืใหม่จ�านวน 12 ล�า ซึง่มขีนาดระวางบรรทกุ 32,000 เดทเวทตนั (ในความเป็นจรงิสามารถบรรทกุ

ได้ถงึ 34,000 เดทเวทตนั ดงันัน้เรอืกลุม่นีจ้ะขอกล่าวต่อไปในรายงานฉบบันี ้ในขนาดระวางบรรทกุ 34,000 เดทเวทตนัต่อ

ล�า) และเรือขนาดซุปราแมกซ์จ�านวน 6 ล�า ซึ่งแต่ละล�ามีขนาดระวาง 54,000 เดทเวทตันในปี 2550 และปี 2551 ทั้งนี้ ถึง

เดือนมกราคม 2556 บริษัทฯ ได้รับเรือแล้วจ�านวน 3 ล�าจากจ�านวนเรือทั้งหมดที่สั่งต่อ

  นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้แปลงหนีใ้หม่ (Novated) ส�าหรบัสญัญาสัง่ต่อเรอืใหม่ 4 ฉบบัในปี 2554 และ 5 ฉบบัในปี 2555 

เนือ่งจากการปรบัเปลีย่นก�าหนดวนัส่งมอบเรอืไม่เหมาะสมส�าหรบับรษิทัฯ ซึง่ได้พจิารณาถงึตลาดค่าระวางเรอืในปัจจบุนั 

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ ได้แก้ไขสัญญาสั่งต่อเรือส�าหรับตัวเรือหมายเลข 335 โดยมีรายละเอียดการ 

แก้ไขหลักๆ ได้แก่ การแก้ไขราคาเรือเป็นราคา 23,000,000 เหรียญสหรัฐ และการแก้ไขวันส่งมอบเรือให้ส่งมอบได้ถึง 

วันที่ 31 มกราคม 2556 ทั้งนี้เรือล�าดังกล่าวได้ส่งมอบแล้วในเดือนมกราคม 2556

  ปัจจบุนับรษิทัฯ ยงัอยูใ่นขัน้ตอนการเจรจาหารอืกบัอูต่่อเรอื ถงึแนวทางแก้ไขการส่งมอบเรอืล่าช้าทีเ่หลอือยู ่โดยทาง 

บริษัทฯจะรายงานก�าหนดวันรับมอบเรือ และ/หรือ ข้อสัญญาอื่นๆ ที่ได้แก้ไข เมื่อได้ข้อสรุป ให้ทราบต่อไป

Source : CRS/Aries  

Number of Ships 550 7 18 25 
Average Size 

(DWT) 
20,461 22,849 17,105 21,695 
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 สัญญาแปลงหนี้ใหม่ (Novation) ส�าหรับเรือสั่งต่อใหม่จ�านวน 3 ฉบับที่ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์ในปี 2554 มีดังนี้

ล�าดบั
ที่

วนัทีใ่นสญัญา
Novation 

Agreement

เลขที่
เรอื

ขนาด
ระวาง

(เดทเวท
ตัน)

วนัทีใ่น
สญัญาสัง่ต่อเรอื

จ�านวนเงนิงวด
ทีบ่รษิทัฯ จ่าย

วนัทีไ่ด้รบัเงนิตาม
สญัญา 

Novation 
Agreement

ราคาขาย
(ล้านบาท)

ก�าไรจาก
การขาย

(ล้านบาท)

ราคาขาย
(ล้านเหรยีญ

สหรฐั)

ก�าไรจากการ
ขาย

(ล้านเหรยีญ
สหรฐั)

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

รายการก�าไรจากการแปลงหนี้ใหม่ (Novation) ส�าหรับสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ 2,167.57 319.17 71.47 10.52

รายละเอียดของรายการแปลงหนี้ใหม่ส�าหรับสัญญาสั่งต่อเรือ จ�านวน 6 ฉบับ ซึ่งรายการเสร็จสมบูรณ์หรือลงนามแล้ว 

ในปี 2555 มีดังนี้

ล�าดบั
ที่

วันที่ในสัญญา 
Novation 

Agreement

เลขที่
เรือ

ขนาด
ระวาง

(เดทเวท
ตัน)

วันที่ในสัญญา
สั่งต่อเรือ

จ�านวนเงินงวด
ที่บริษัทฯ จ่าย

วันที่ได้รับเงินตาม
สัญญา Novation 

Agreement

ราคาขาย
(ล้านบาท)

ก�าไรจาก
การขาย 

(ล้านบาท)

ราคาขาย
(ล้านเหรยีญ

สหรัฐ)

ก�าไรจาก
การขาย

(ล้านเหรยีญ
สหรัฐ)

1 21 ธนัวาคม 2554 333 32,000 20 กรกฎาคม 2550 17,999,997 26 ก.ย. 2555 723.05 143.44 23.13 4.59

2 25 มกราคม 2555 315 54,000 14 กันยายน 2550 22,799,998 1 ต.ค. 2555 891.99 162.01 28.53 5.18

3 10 กนัยายน 2555 336 32,000 20 กรกฎาคม 2550 5,999,999

4 10 กนัยายน 2555 340 32,000 20 กรกฎาคม 2550 5,999,999

5 10 กนัยายน 2555 316 54,000 14 กันยายน 2550 15,199,998

6 10 กนัยายน 2555 347 54,000 11 กุมภาพันธ์ 2551 15,199,998

ก�าไรจากสัญญาแปลงหนี้ใหม่ 1,615.04 305.45 51.66 9.77

  จากรายการดังกล่าวข้างต้น การแปลงหนี้ใหม่ของสัญญาสั่งต่อเรือส�าหรับตัวเรือหมายเลข 333 และ 315 นั้น 

ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์ในปี 2555 ดังนั้น ณ 31 ธันวาคม 2555 สัญญาแปลงหนี้ใหม่ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์มีจ�านวน 4 ฉบับ

  3.2  สัญญำสั่งต่อเรือใหม่เพื่อขนส่งซีเมนต์

    (ก) บนัทกึควำมเข้ำใจ (“MOU”) และสญัญำ Charters กบับรษิทั Ultratech Cement Limited

  บรษิทัฯ ได้ลงนามใน MOU เมือ่วนัที ่14 ตลุาคม 2552 และได้ลงนามในสญัญา Long Term Time Charter (“สญัญา 

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

สัญญา Charters จ�านวนทั้งสิ้น 4 ล�า (ทั้งนี้เป็นที่แน่นอนแล้วจ�านวน 3 ล�า ส่วนอีก 1 ล�านั้น Charterer จะพิจารณาที่จะรับ

บรกิารเพิม่เตมิซึง่จะได้รบัการยนืยนัก่อนวนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2555) โดยเรอืทัง้ 4 ล�าเป็นเรอืทีส่ัง่ต่อขึน้ใหม่เพือ่ขนส่งซเีมนต์ 

(“เรือ”) ซึ่งสัญญา Charters ดังกล่าวมีรายละเอียดที่ส�าคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้

    ตำรำงกำรส่งมอบเรือ
  เรอืล�าที ่1  -  ก�าหนดส่งมอบระหว่าง 30 กรกฎาคม 2554 ถงึ 15 สงิหาคม 2554 (ณ 31 ธนัวาคม 2555 ยงัไม่ได้ส่งมอบเรอื)

  เรือล�าที่ 2  -  ก�าหนดส่งมอบระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 มกราคม 2556

  เรือล�าที่ 3 -  ก�าหนดส่งมอบระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557

  เรือล�าที่ 4 - (กรณทีี ่Charterer แจ้งความประสงค์จะใช้บรกิารเรอืเพิม่) - ก�าหนดส่งมอบระหว่าง 1 กมุภาพนัธ์ 2557 

      ถึง 30 เมษายน 2557 

    สรุปสำระส�ำคัญเนื้อหำของสัญญำ Charters

  บริษัทฯ หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ (“เจ้าของเรือ”) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือและจะด�าเนินการให้เรือบริการแก่ 

Charterer จ�านวนทั้งสิ้น 3 ล�า และอาจเพิ่มอีก 1 ล�า (ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ Charterer โดย Charterer จะต้องแจ้ง

ความประสงค์ที่จะใช้บริการเพิ่มเติม ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งได้ขยายเวลาต่อให้อีก) โดยมีก�าหนดระยะเวลา 

15 ปี ซึ่ง Charterer สามารถต่อสัญญา Charters ดังกล่าวนี้ได้อีกครั้งละ 5 ปี เป็นจ�านวน 2 ครั้ง (ซึ่งจะมีระยะเวลารวม 

ทั้งสิ้น 15+5+5 = 25 ปี) ส�าหรับเรือแต่ละล�า
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  ทัง้นี ้Charterer ได้แจ้งความประสงค์ทีจ่ะใช้บรกิารส�าหรบัเรอืล�าที ่4 แล้ว ภายใต้เงือ่นไขทีไ่ด้ตกลงไว้ ดงันัน้บรษิทัฯ 

จะมีสัญญา Charters จ�านวนทั้งสิ้น 4 ล�า ภายใต้ MOU นี้

  เรือ

  เป็นเรือที่สั่งต่อขึ้นใหม่เพื่อการขนส่งซีเมนต์ โดยสั่งต่อขึ้นตามลักษณะที่ได้ตกลงไว้กับ Charterer โดยเฉพาะ 

  อัตรำค่ำบริกำรเรือ (“Charter Rate”) 

  Charter Rate ส�าหรบัระยะเวลา 15 ปีแรก เท่ากบั 15,000 เหรยีญดอลลาร์สหรฐัอเมรกิาต่อวนัต่อล�าเรอื หลงัจากนัน้ 

ในกรณีที่ Charterer เลือกต่อสัญญาไปอีก 5 ปี Charter Rate จะลดลงจ�านวน 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน 

ต่อล�าเรอื กล่าวคอื Charter Rate ในปีที ่16 ถงึ ปีที ่20 จะเป็น 13,000 เหรยีญดอลลาร์สหรฐัต่อวนัต่อล�าเรอื และถ้า Charterer 

เลือกต่อสัญญาไปอีก 5 ปี Charter Rate ในปีที่ 21 ถึง ปีที่ 25 จะเป็น 11,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อวันต่อล�าเรือ

  อย่างไรกต็าม หาก Charterer ต้องการให้เรอืจดทะเบยีนในประเทศอนิเดยี (ถอืธงประเทศอนิเดยี) เจ้าของเรอืจะรบั

ด�าเนินการให้ โดย Charter Rate จะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันต่อล�าเรือ ส�าหรับแต่ละช่วงเวลา

ดังนั้น Charter Rate ในกรณีนี้จะเท่ากับ 17,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อวันต่อล�าเรือ ส�าหรับระยะเวลา 15 ปีแรก และจะ

ลดลง 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันต่อล�าเรือ ส�าหรับแต่ละครั้งของการต่อสัญญาครั้งละ 5 ปี 

  ค่ำปรับ 

  กรณทีีเ่จ้าของเรอืไม่สามารถส่งมอบเรอืให้ Charterer ได้ภายในระยะเวลาตามตารางการส่งมอบเรอืข้างต้น เจ้าของ

เรอืจะต้องช�าระค่าปรบัจ�านวน 4,250 เหรยีญดอลลาร์สหรฐัอเมรกิาต่อล�าเรอืต่อวนัทีไ่ด้ส่งมอบล่าช้า บรษิทั เอบซี ีวนั พทีอีี 

ลิมิเตด (เอบีซี วัน) เจ้าของเรือหมายเลข 378 ไม่สามารถส่งมอบเรือดังกล่าวแก่ Chaterer ได้ทันก�าหนดเวลาส่งมอบเรือ 

คือก่อนหรือภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ได้จ่ายค่าปรับจ�านวน 4,250 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันต่อล�าโดยเริ่ม

ค�านวณตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2554 โดยเอบีซี วัน ได้จ่ายค่าปรับให้แก่ Chaterers จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็น

จ�านวนเงนิ 2,142,000 เหรยีญดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา อย่างไรกด็ ีค่าปรบัดงักล่าวสามารถเบกิคนืจากอูต่่อเรอืได้ตามสญัญา

สั่งต่อเรือใหม่ โดยอู่ต่อเรือต้องจ่ายค่าปรับการส่งมอบเรือล่าช้าให้กับเจ้าของเรือเช่นกัน โดยค่าปรับดังกล่าวจะถูกค�านวณ

จนถึงวันที่อู่ต่อเรือส่งมอบเรือให้กับ เอบีซี วัน

    (ข) กำรลงนำมในสญัญำสัง่ต่อเรอื 3 ฉบบั เพือ่สัง่ต่อเรอืส�ำหรบัขนส่งซเีมนต์ จ�ำนวน 3 ล�ำ

  เพื่อปฏิบัติตามสัญญา Charter ที่บริษัทฯ ได้มีการลงนามแล้ว บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 

(“บริษัทย่อย SPV”) ของบริษัท Associated Bulk Carriers Pte.Ltd ได้แก่ บริษัท ABC One Pte. Ltd. บริษัท ABC Two 

Pte. Ltd. และบริษัท ABC Three Pte. Ltd. โดยทั้ง 3 บริษัทได้ลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือ ส�าหรับขนส่งซีเมนต์ (“เรือ”) กับ

บริษัท ABG Shipyard Limited ประทศอินเดีย (“อู่ต่อเรือ”) โดยมีต้นทุนเรือล�าละ 28.50 ล้านเหรียญสหรัฐ

    (ค) กำรยกเลิกสัญญำสั่งต่อเรือขนส่งซีเมนต์ จ�ำนวน 2 ล�ำ

  การต่อสร้างเรอืซเีมนต์กบัอูต่่อเรอื ABG มคีวามล่าช้า ดงันัน้บรษิทัฯ (โดยผ่าน 2 บรษิทัย่อย บรษิทั ABC Two Pte. 

Ltd. และบริษัท ABC Three Pte. Ltd.) ได้ท�าสัญญาสั่งต่อเรือกับอู่ต่อเรืออีกแห่งในประเทศจีน ซึ่งได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้ 

และต่อมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ ส�าหรับตัวเรือหมายเลข 380 ทั้งนี้รายการ 

ดงักล่าวได้รบัความยนิยอมจากทัง้สองฝ่าย และบรษิทัฯ อยูใ่นระหว่างการเจรจากบัอูต่่อเรอื ABG เพือ่ยกเลกิสญัญาสัง่ต่อเรอื 

ใหม่ส�าหรับตัวเรือหมายเลข 379 ด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย

    (ง) กำรลงนำมในสัญญำสั่งต่อเรือ 2 ฉบับ เพื่อต่อเรือขนส่งซีเมนต์ จ�ำนวน 2 ล�ำ

  เพือ่ให้สามารถส่งมอบเรอืซเีมนต์จ�านวน 2 ล�า ให้แก่ Charterer (จากการสัง่ต่อเรอืก่อนหน้านีก้บัอูต่่อเรอื ABG) ได้

ทนัเวลา บรษิทัฯ โดยผ่านแต่ละบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กล่าวคอื ABC Two Pte. Ltd. และ ABC Three Pte. Ltd. (โดยแต่ละ

บริษัทจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”) ซึ่งได้ลงนามสัญญาสั่งต่อเรือกับบริษัท China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. 

และShanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. (ร่วมกัน เรียกว่า “ผู้ขาย”) โดยมีรายละเอียดต่างๆ ต่อไปนี้

125
รำยงำนประจ�ำปี 2555

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



  ชนิดของเรือ: เรือขนส่งซีเมนต์

  ขนาดระวางบรรทุก: 20,000 เดทเวทตัน 

  ก�าหนดการรับมอบเรือ: 

  ส�าหรับตัวเรือหมายเลข CC200-01: ในวันที่ หรือ ก่อนวันที่ 24 มกราคม 2557 

  ส�าหรับตัวเรือหมายเลข CC200-02: ในวันที่ หรือ ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2557 

  มลูค่าสิง่ตอบแทนรวมและเงือ่นไขการช�าระราคา: ผูซ้ือ้แต่ละรายกบัผูข้ายได้ตกลงกนัในสญัญาสัง่ต่อเรอืแต่ละฉบบั 

โดยก�าหนดราคาเรือแต่ละล�าเป็นเงิน 24.18 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (“ราคาตามสัญญา”) ทั้งนี้ ราคาตามสัญญาของเรือ

แต่ละล�าจะถูกแบ่งช�าระออกเป็นงวดๆ ดังต่อไปนี้

งวดทีช่�าระ เหตกุารณ์ส�าคญั จ�านวนเงนิ (เหรยีญสหรฐั)

งวดที่ 1 ลงนามในสัญญา 2,418,000

งวดที่ 2 ตัดแผ่นเหล็กชิ้นแรก 2,418,000

งวดที่ 3 เสร็จสิ้นการวางกระดูกงูเรือ (โครงเรือ) 2,418,000

งวดที่ 4 ปล่อยเรือลงน�้า 2,418,000

งวดที่ 5 ส่งมอบเรือ 14,508,000

รวม 24,180,000

  นอกเหนอืจากเรอืล�าดงักล่าวข้างต้นแล้ว บรษิทัย่อยในประเทศสงิคโปร์ของบรษิทัฯ ได้ลงนามในสญัญาออฟชัน่กบั

ผู้ขาย ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2555 โดยเจ้าของเรือมีออฟชั่นในการตั้งบริษัทในกลุ่มเพื่อสั่งต่อเรือขนส่งซีเมนต์ขนาด 20,000 

เดทเวทตนั เพิม่อกีจ�านวน 1 ล�า (“เรอืออฟชัน่”) ในราคาและเงือ่นไขซึง่เหมอืนกบัเรอืทีส่ัง่ต่อดงักล่าวข้างต้น ทัง้นี ้เจ้าของ

เรือจะต้องยืนยัน (ใช้สิทธิ) ในการสั่งต่อเรือออฟชั่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556

  รายละเอียดต้นทุนเรือ ตารางการจ่ายเงินงวด และประมาณวันที่เรือเสร็จ ณ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

เลขท่ีเรือ วันท่ีในสัญญา วันท่ีรับมอบเรือ
โดยประมาณ

ขนาดระวาง
 (เดทเวทตัน)

จำานวนเงินตาม
สัญญา

 (เหรียญสหรัฐ)

จำานวนเงินท่ี
จ่ายในปี 2555 
(เหรียญสหรัฐ)

รวมจำานวนเงิน 
ท่ีจ่ายไป

ณ 31 ธันวาคม 2555 
(เหรียญสหรัฐ)

CC200-01 5 ธันวาคม 2555 24 มกราคม 2557 20,000 24,180,000 2,418,000 2,418,000

CC200-02 5 ธันวาคม 2555 30 เมษายน 2557 20,000 24,180,000 2,418,000 2,418,000

รวม 40,000 48,360,000 4,836,000 4,836,000

  3.3  กำรได้มำของสัญญำสั่งต่อเรือใหม่ 4 ฉบับเพื่อสั่งต่อเรือซุปรำแมกซ์ 4 ล�ำ (ขนำด 57,000  
    เดทเวทตันต่อล�ำ) ซึ่งสร้ำงในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยกำรซื้อ 4 บริษัทที่จัดตั้ง 
    เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (SPCs):

  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการลดอายุกองเรือ บริษัทฯ ได้ซื้อสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จ�านวน 4 สัญญา ส�าหรับเรือขนาด 

ซุปราแมกซ์ จ�านวน 4 ล�า โดยการซื้อ 4 บริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ทั้งนี้เรือทั้งหมด 4 ล�าได้ส่งมอบแล้ว 

ในปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เลขที่เรือ ชื่อเรือ วันที่รับเรือ ขนาดระวาง
(เดทเวทตัน)

ต้นทุนเรือ
 (เหรียญสหรัฐ)

GY807 อภิรดี นารี 10 สิงหาคม 2555 56,512 27,892,044 

GY808 บารนี นารี 19 กันยายน 2555 56,441 27,632,470 

GY809 ชญานี นารี 22 ตุลาคม 2555 56,548 27,590,184 

GY810 ดารณี นารี 29 พฤศจิกายน 2555 56,588 27,621,314 

รวม 226,089 110,736,012 
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  3.4  แผนกำรปรับปรุงกองเรือส�ำหรับอนำคต

  ในรายงานประจ�าปีส�าหรับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กล่าวถึงการวางแผนระยะสั้น/ระยะกลางส�าหรับการซื้อเรือ 

มือสอง หรือซื้อสัญญาเรือสั่งต่อใหม่ ซึ่งบริษัทฯ เฝ้ารอโอกาสส�าหรับการจัดหาเรือใหม่และมีราคาที่เหมาะสม ซึ่งโอกาส

ดีนี้ได้เข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปี 2554 เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอเรือใหม่ในราคาที่น่าสนใจ ดังนั้น ในปี 2555 บริษัทฯ 

(โดยผ่านบริษัทย่อย) ได้ซื้อเรือ ดังต่อไปนี้

ล�าดับ
ที่

ชื่อเรือ ปีที่สร้าง อู่ต่อเรือ ขนาดระวาง
(เดทเวทตนั)

วนัทีร่บัเรอื ราคาต้นทนุ
ทีซ่ือ้เรอื

(ล้านเหรยีญ
สหรฐั)

1 จรณา นารี 2548 Shin Kurushima ประเทศญี่ปุ่น 33,720 12 ม.ค. 55 19.50

2 มุกดา นารี 2552 อู่ต่อเรือ Hindustan ประเทศอินเดีย 30,162 15 ก.พ. 55 17.70

3 มยุรี นารี 2551 อู่ต่อเรือ Hindustan ประเทศอินเดีย 30,193 19 มี.ค. 55 16.70

4 มัลลิกา นารี 2551 อู่ต่อเรือ Hindustan ประเทศอินเดีย 30,195 2 เม.ย. 55 16.60

5 ล้านนา นารี 2555 Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd. 
ประเทศจีน

33,843 15 ต.ค.55 19.40

6 ลติกา นารี 2555 Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd. 
ประเทศจีน

33,869 19 พ.ย.55 19.40

เรือขนาดแฮนดี้ ไซส์ รวม 6 ล�า 191,982 109.30

  บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาการซื้อขายเรือต่อไปนี้ ซึ่งมีก�าหนดรับเรือในไตรมาสแรก ปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ล�าดบั
ที่

บริษัทย่อย (เจ้าของเรือ) ชื่อเรือ ปีที่
สร้าง

อู่ต่อเรือ ขนาดระวาง
(เดทเวทตนั)

วันที่
ลงนาม

ในสัญญา

ราคาซื้อเรือ
(ล้านเหรียญ

สหรัฐ)

1 บริษัท พรีเชียส พอนด์ส จ�ากัด Good Pride
(จะถกูเปลีย่นชือ่เป็น 
Warisa Naree)

2553 อู่ต่อเรือ Hindustan
ประเทศอินเดีย

53,000 27 ธ.ค. 55 13.25

2 บริษัท พรีเชียส คอมเม็ทส์ จ�ากัด Good Precedent
(จะถกูเปลีย่นชือ่เป็น 
Wariya Naree)

2554 อู่ต่อเรือ Hindustan
ประเทศอินเดีย

53,000 27 ธ.ค. 55 14.25

เรือขนาดซุปราแมกซ์ รวม 2 ล�า 106,000 27.50

4.  ค�ำนิยำม 
 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินในรายงานค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหารนี้ ได้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมของ 

บริษัทฯ ซึ่งจัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีไทยที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และงบการเงินแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ค�านิยาม

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับค�าทางการเงินและการด�าเนินงาน ดังนี้

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิเรอืเฉลีย่แสดงเป็นเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ (Opex) - ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรอืเฉลีย่ต่อวนั 

ต่อล�า ค�านวณโดยถอืว่าม ี365 วนัท�าการในรอบปี ซึง่ไม่รวมค่าเสือ่มราคาแต่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส�ารวจเรอืตดับญัชตีาม

นโยบายทางการบญัช ี(กรณุาดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 4.6) ซึง่รวมอยูใ่นส่วนของค่าเสือ่มราคาใน 

งบการเงนิของบรษิทัฯ ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรอืเป็นต้นทนุทีต้่องเกดิขึน้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัลกูเรอืค่าซ่อมแซม ค่าประกนัภยั ค่าน�า้มนั 

ต้นทุนการจัดการ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส�ารวจเรือตัดบัญชี

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือ - ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในงบการเงินหมายถึง ต้นทุนในการเดินเรือซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่าย 

ในการซ่อมแซมและส�ารวจเรือตัดบัญชี
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 ค่ำใช้จ่ำยรำยเที่ยวกำรเดินเรือ - ค่าใช้จ่ายรายเที่ยวการเดินเรือ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเดินเรือ 

ในเทีย่วนัน้ๆ ได้แก่ ค่าน�า้มนั และค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่่าเรอืซึง่รวมถงึค่าธรรมเนยีมท่าเรอื ค่าขนถ่ายสนิค้าขึน้ลงเรอื ค่าธรรมเนยีม

การผ่านคลอง ค่าธรรมเนียมตัวแทนเรือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือ ค่าใช้จ่ายรายเที่ยวการเดินเรือแบบเป็นระยะเวลา 

(Time Charter) ลูกค้า (ผู้เช่าเรือ) เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายรายเที่ยวการเดินเรือที่เกิดขึ้น และค่าใช้จ่ายรายเที่ยวการเดินเรือเป็น 

รายเที่ยว (Voyage Charter) บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมด อย่างไรก็ดี เมื่อบริษัทฯ จะรวมค่าใช้จ่ายรายเที่ยวที่

อาจเกดิขึน้นัน้ในค่าระวางเรอืทีบ่รษิทัฯ จะคดิกบัลกูค้า ท�าให้อตัราค่าระวางเรอืทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดขึน้ในการเช่าแบบเป็นรายเทีย่ว

ใกล้เคียงกับการเช่าแบบเป็นระยะเวลา

 ต้นทุนจำกกำรเดินเรือรวม - ต้นทุนจากการเดินเรือรวมในงบการเงินหมายถึง ผลรวมของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ

และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเป็นรายเที่ยว

 รำยได้จำกกำรเดนิเรอืเฉลีย่แสดงเป็นเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิำต่อวนัต่อล�ำ (TC Rate) - ค่าเช่าค่าระวาง

เรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�าโดยถือว่ามี 350 วันในรอบปี อัตราค่าเช่าค่าระวางเฉลี่ยต่อล�าค�านวณจากการน�ารายได้สุทธิจากการเดินเรือ 

หารด้วยจ�านวนวันที่ใช้ในการเดินเรือเท่ากับ 350 วันและจ�านวนเรือ

 รำยได้จำกกำรเดินเรือ - รายได้จากการเดินเรือ หมายถึง รายได้ค่าเช่าเรือและรายได้ค่าระวางเรือที่ได้รับ ในอีก 

ความหมายหนึ่งคือรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการให้เช่าเรือแบบเป็นระยะเวลาและการให้เช่าเรือแบบเป็นรายเที่ยว

 รำยได้จำกกำรเดินเรือสุทธิ - รายได้จากการเดินเรือสุทธิ หมายถึง รายได้จากการเดินเรือหักด้วยค่าใช้จ่ายรายเที่ยว

การเดินเรือ ที่เรียกทั่วไปว่า Time Charter สุทธิ

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและส�ำรวจเรือ - บริษัทฯ ต้องน�าเรือเข้าอู่เรือแห้งเพื่อตรวจเช็ค ซ่อมแซมและบ�ารุง

รักษา และการปรับปรุงอื่นๆ ตามก�าหนดเวลาเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม โดย

ปกตบิรษิทัฯ จะน�าเรอืเข้าอูแ่ห้งเพือ่ตรวจเชค็ทกุๆ สองปีครึง่และห้าปีส�าหรบัการส�ารวจเรอืขัน้ต้นและส�ารวจเรอืพเิศษตามล�าดบั 

บรษิทัฯ บนัทกึต้นทนุทีเ่กดิขึน้เป็นค่าใช้จ่ายรอตดับญัช ีและตดัจ�าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรอืตดับญัช ี(Dry-Docking 

Cost) ภายในระยะเวลาสองปีจากการส�ารวจเรือขั้นต้น และเป็นค่าใช้จ่ายในการส�ารวจเรือตัดบัญชีภายในระยะเวลาสี่ปีส�าหรับ 

ค่าใช้จ่ายในการส�ารวจเรอืพเิศษ จ�านวนเงนิทีต่ดับญัชขีองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และส�ารวจเรอืรวมอยูใ่นค่าเสือ่มราคา แต่ไม่ได้ 

รวมอยูใ่นต้นทนุการเดนิเรอืทีแ่สดงในงบการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้รวมค่าซ่อมแซมและส�ารวจเรอืตดับญัช ีในการค�านวณ

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ย (Opex) เพื่อเป็นการครบถ้วนส�าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ

 ค่ำเสื่อมรำคำ - ส่วนประกอบหลักในรายการค่าเสื่อมราคาในงบการเงิน ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากเรือ ซึ่งรวมถึง

ต้นทุนค่าซ่อมแซมและส�ารวจเรือตัดบัญชีดังที่อธิบายไว้แล้วข้างต้น 

 วันหยุดกำรเดินเรือ - วันหยุดการเดินเรือ หมายถึง วันที่ไม่มีการเดินเรือ เนื่องจากเหตุผลทางด้านเทคนิค และอาจ

หมายถึงเรืออยู่ในระหว่างการซ่อมแซมเรือที่อู่แห้ง หรือที่กลางทะเล หรือที่ท่าเรือ หรือในกรณีเรือเสีย

 ก�ำไรขั้นต้น - หมายถึง รายได้จากการเดินเรือหักด้วยต้นทุนจากการเดินเรือ

 อัตรำก�ำไรขั้นต้น - เกิดจากก�าไรขั้นต้นหารด้วยรายได้จากการเดินเรือ แสดงค่าเป็นร้อยละ

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หมายถึง เงินเดือนส�าหรับพนักงานส�านักงาน ค่าเช่าส�านักงาน  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารยังรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ

พนักงานทางด้านเทคนิคที่ท�าหน้าที่จัดการเดินเรือด้วย อย่างไรก็ตามส�าหรับการค�านวณค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อล�าเรือ 

(Opex) บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของค่าใช้จ่ายในการบริหารคือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ไปรวมค�านวณ 

ในค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
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5.  วงเงินสินเชื่อ/เงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
  5.1  วงเงินสินเชื่อส�ำหรับจัดซื้อเรือมือสองจำก BTMU และธนำคำรอื่น 3 แห่ง

  เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2553 บรษิทัฯ ได้ลงนามในสญัญาวงเงนิสนิเชือ่มหีลกัประกนัจ�านวน 250 ล้านเหรยีญดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา กับ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จ�ากัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออก และน�าเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารธนชาต (ทั้งหมดคือ ผู้จัดหาวงเงินและ

เป็นผู้ให้กู้) เพื่อบริษัทฯ ใช้เงินกู้นี้ในการซื้อเรือมือสองเพิ่มเติม 

  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขและเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อมีหลักประกัน 

ครั้งที่ 1 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

(ก) ขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้ของวงเงินสินเชื่อ ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555

(ข) ยกเลกิธนาคารเพือ่การส่งออก และน�าเข้าแห่งประเทศไทยจากผูใ้ห้กู ้และลดวงเงนิสนิเชือ่รวมเหลอื 200 ล้าน

เหรียญสหรัฐ

  ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขและเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อมีหลักประกัน 

ครั้งที่ 2 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

(ก) ขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้ของวงเงินสินเชื่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

(ข) ยกเลกิธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน) จากผูใ้ห้กู ้และลดวงเงนิสนิเชือ่รวมเหลอื 150 ล้านเหรยีญสหรฐั

(ค) แก้ไขมาร์จิ้นส�าหรับดอกเบี้ยของเงินกู้

เงื่อนไขหลักหลังจากที่ได้แก้ไขแล้วของสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

ผู้กู้ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (PSL) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศสิงคโปร์

และ/หรือ ในประเทศไทยซึ่งจะเป็นเจ้าของเรือ

ผู้ให้กู้ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จ�ากัด (“BTMU”) ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

(“KBank”) และ ธนาคารธนชาต (“Thanachart”)

ผู ้ให้บริการ Swap 
(ส�าหรับ IRS ถ้ามี)

BTMU และ KBank

ตัวแทนผู้ให้กู้ KBank

ตวัแทนหลกัประกนั BTMU

จ�านวนวงเงนิสนิเชือ่ วงเงนิสนิเชือ่มหีลกัประกนัส�าหรบัเบกิถอนได้หลายครัง้โดยรวมสงูสดุได้จ�านวน 150 ล้านเหรยีญ 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ เพือ่ใช้ในการซือ้เรอืขนสนิค้าเทกองจ�านวนสงูสดุไม่เกนิร้อยละ 60 ของราคาเรอื โดยเรอืมขีนาด

เดดเวทตัน ระหว่าง 18,000 เดดเวทตัน - 58,000 เดดเวทตัน และอายุไม่เกิน 10 ปี เรือที่ซื้อจะ 

จดทะเบียนในประเทศไทย หรือในประเทศสิงคโปร์ (หรือประเทศอื่นๆ ที่ยอมรับได้) และโดย

เรือหนึ่งล�าในเรือทุกๆ สี่ล�าที่ซื้อจะต้องจดทะเบียนเป็นเรือธงสัญชาติสิงคโปร์

ระยะเวลาเบิกถอน
เงินกู้

เบิกถอนได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

การช�าระคืนเงินต้น เริ่มจาก 3 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้โดยช�าระคืนเป็นรายไตรมาสเป็นเวลา  

8 ปี ช�าระงวดละ 1/32 ของจ�านวนเงินกู้ที่ได้ เบิกถอนรวมทั้งหมด
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อัตราดอกเบี้ย LIBOR 3 เดือน + ส่วนเพิ่ม

การป้องกนัความเสีย่ง
ของอัตราดอกเบี้ย 
(Interest Rate 
Hedging)

ผู้ให้บริการ Swap จะจัดให้มีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย กรณีที่ผู้กู้ร้องขอ
โดยใช้หลักประกันเดียวกับสัญญาเงินกู้

ค่าธรรมเนียมการ
จัดหาวงเงิน

ร้อยละ 1.25 ของวงเงินกู้

ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงินกู้

ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกถอน

หลักประกัน ผู้กู้จะต้องให้และส่งมอบหลักประกันดังต่อไปนี้ :

ก.  จดจ�านองเรือเป็นล�าดับแรกส�าหรับเรือที่จะซื้อ (ทั้งนี้ จ�านวนเงินกู้ทั้งหมด ณ เวลา สิ้นสุด

ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ จะต้องไม่เกินร้อยละ 65 ของมูลค่าเรือ);

ข.  จ�าน�าหุ้นของผู้กู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น PSL;

ค.   โอนผลกระโยชน์เป็นล�าดับแรกของเงินรายได้ของเรือ และบัญชีเงินรายได้ บัญชีเงินช�าระ

คืนและบัญชีเงินหลักประกัน;

ง.   โอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรกของการเรียกร้องค่าชดเชยของเรือ; และ

จ.   โอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรกของสัญญาการประกันภัยเรือ

โดยหลักประกันทั้งหมดจะเป็นหลักประกันร่วมกันตลอดจนกว่าจะได้ช�าระคืนเงินกู้ทั้งหมด

ข้อตกลงทางการเงนิ PSL จะต้องปฏบิตัติามข้อตกลงทางการเงนิ โดยจะมกีารค�านวณเป็นรายไตรมาส จากงบการเงนิ 

สกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดังนี้ : -

ก.  อัตราส่วนเงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Funded Debt to Total Shareholders Equity) ณ 

ช่วงเวลาที่ก�าหนด จะต้องไม่เกิน 2:1

ข.  อัตราส่วนเงินกู้ต่อรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (Funded 

Debt to EBITDA) ของ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ณ ช่วงเวลาที่ก�าหนดจะต้องไม่เกินกว่า 5:1

ค.  มียอดเงินสดคงเหลืออย่างน้อย 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อล�าเรือซึ่งกลุ่มของ PSL 

เป็นเจ้าของ

ง.  อตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) จะต้อง

ไม่ต�่ากว่า 1.1 เท่า

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรอื มลูค่าตลาด (Fair Market Value) ของเรอืทัง้หมดทีเ่ป็นหลกัประกนั ตลอดระยะเวลาของสญัญา

กู้เงิน จะต้องไม่ต�่ากว่าร้อยละ 125 ของยอดเงินกู้คงเหลือ

ข้อตกลงอื่นๆ เงินปันผล - PSL และผู้กู้ร่วม(บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด) สามารถจ่ายเงินปันผลให้ 

ผู้ถือหุ้นได้ เว้นแต่เมื่อเกิดการผิดสัญญา หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่จะน�าไปสู่การผิดสัญญาและมี 

เงินกู้ที่ครบก�าหนดค้างช�าระ

การเป็นบริษัทจดทะเบียน - PSL จะคงการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้นี้

ข้อตกลงเกี่ยวกับผู ้บริหาร - จะถือว่าเป็นการผิดสัญญาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผู ้บริหาร คือ  

นายคาลดิ ฮาชมิ นายมนูรี ฮาชมิ และ นายคชูร ูวาเดยี พ้นจากการเป็นผูบ้รหิารของ PSL (เว้นแต่ 

การเสียชีวิตและทุพพลภาพ) และเว้นแต่จะได้ผู้บริหารอื่นที่ยอมรับได้มาแทนที่ภายใน 90 วัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ยังไม่มีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อนี้
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  5.2  วงเงินสินเชื่อส�ำหรับกำรสั่งต่อเรือใหม่จำกธนำคำรดีเอ็นบี แบงก์ เอเอสเอ สำขำประเทศ 
    สิงคโปร์ (DNB Bank ASA, Singapore Branch) ธนำคำรกสิกรไทย และธนำคำร 
    ต่ำงประเทศอื่นๆ (วงเงินสินเชื่อส�ำหรับเรือต่อใหม่)

  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันระยะยาว ใช้ส�าหรับเรือที่ 

สั่งต่อใหม่จากอู่ต่อเรือ ABG จ�านวน 398,400,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคารดีเอ็นบี แบงก์ เอเอสเอ สาขาประเทศ 

สิงคโปร์ (DNB Bank ASA, Singapore Branch) ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารต่างประเทศอื่นๆ ส�าหรับเรือ 

สัง่ต่อใหม่จ�านวน 15 ล�า (เรอืขนสนิค้าเทกองขนาดแฮนดีไ้ซส์จ�านวน 9 ล�า โดยแต่ละล�ามรีะวางบรรทกุ 32,000 เดทเวทตนั 

และเรือขนส่งสินค้าเทกองขนาดซุปราแมกซ์จ�านวน 6 ล�าโดยแต่ละล�ามีระวางบรรทุก 54,000 เดทเวทตัน ) จากจ�านวน

เรือสั่งต่อใหม่ทั้งสิ้น 18 ล�า

เงื่อนไขหลักของสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

ผู้กู้ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (“พีเอสแอล”) และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

จ�านวนสูงสุด 15 บริษัทย่อย ซึ่งตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ หรือภายใต้กฎหมายไทย 

หรือภายใต้เขตอ�านาจของกฎหมายใดๆ ซึ่งผู้ให้กู้ยอมรับ

ผู้ค�้าประกัน พีเอสแอล

ผู้ให้กู้ ธนาคารดีเอ็นบี  แบงก์ เอเอสเอ สาขาประเทศสิงคโปร์ (“ดีเอ็นบี”) ธนาคารกสิกรไทย 

จ�ากัด (มหาชน) และธนาคารต่างประเทศหลายแห่ง

นายทะเบยีน (Bookrunners) / ดีเอ็นบี 

ผู้รับประกัน (Underwriters) / ผู้จัดการผู้มีอ�านาจ (Mandated Lead 
Arranger (“MLA”) และ ตัวแทนและตัวแทนหลักประกัน
Facility Agent and Security Agent

ผู้จัดการร่วม ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดสินเชื่อ

วัตถุประสงค์ เป็นเงินกู้มีหลักประกันส�าหรับก่อนรับเรือและเมื่อรับเรือเพื่อใช้ในการสั่งต่อเรือใหม่

จ�านวน 15 ล�า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรือขนสินค้าเทกองขนาดแฮนดี้ไซส์

เรือขนสินค้าเทกองประเภทแฮนดี้ไซส์ จ�านวน 9 ล�า โดยแต่ละล�ามีขนาดระวางบรรทุก 

32,000 เดทเวทตัน แต่ละล�าถูกต่อโดยอู่ต่อเรือ ABG จ�ากัด ประเทศอินเดีย ราคาต่อเรือ

แต่ละล�าอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

เรือขนสินค้าเทกองขนาดซุปราแมกซ์

เรอืขนสนิค้าเทกองประเภทซปุราแมกซ์ จ�านวน 6 ล�า โดยแต่ละล�ามขีนาดระวางบรรทกุ 

54,000 เดทเวทตัน แต่ละล�าถูกต่อโดยอู่ต่อเรือ ABG จ�ากัด ประเทศอินเดีย ราคาต่อเรือ

แต่ละล�าอยู่ที่ประมาณ 38 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

วงเงินสินเชื่อสูงสุด จ�านวนเงินกู้สูงสุดถึง 398.40 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 80 ของราคาสั่งต่อเรือตามที่ได้

กล่าวข้างต้น) ซึ่งประกอบด้วย 15 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส�าหรับเรือขนสินค้าเทกองขนาดแฮนดี้ไซส์ มีวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 216 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา โดยแบ่งเป็น 9 ส่วนย่อย ดังนี้

131
รำยงำนประจ�ำปี 2555

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ 

จ�านวนเงนิ 18 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอืร้อยละ 60 ของราคาสัง่ต่อเรอืแต่ละล�า ซึง่

แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า

วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ 

เท่ากบัจ�านวนเงนิ 24 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอืร้อยละ 80 ของราคาสัง่ต่อเรอืแต่ละ

ล�า ซึ่งแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า

ส�าหรบัเรอืขนสนิค้าเทกองขนาดซปุราแมกซ์ มวีงเงนิสนิเชือ่สงูสดุถงึ 182.40 ล้านเหรยีญ

สหรัฐอเมริกา โดยแบ่งเป็น 6 ส่วนย่อย ดังนี้

วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ 

จ�านวนเงิน 22.80 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 60 ของราคาสั่งต่อเรือแต่ละล�า 

ซึ่งแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า

วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ 

เท่ากับจ�านวนเงิน 30.40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 80 ของราคาสั่งต่อเรือ

แต่ละล�า ซึ่งแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า

การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อและการช�าระคืน 

การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ สินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ 

ให้เป็นไปตามขั้นของการต่อเรือที่ระบุในสัญญาสั่งต่อเรือ

สินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

เท่ากบัร้อยละ 100 ของวงเงนิสนิเชือ่ส�าหรบัใช้เมือ่รบัเรอื และจะถกูเบกิถอนในเวลารบัเรอื

การช�าระคืน สินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ 

สินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือจะถูกช�าระคืนทั้งหมดครั้งเดียวเมื่อรับเรือแต่ละล�า 

สินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

สินเชื่อในแต่ละส่วนจะถูกช�าระคืนเป็นงวดรายไตรมาส แต่ละงวดเท่ากับ 1/60 ของ 

สินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ และส่วนที่เหลือ (balloon amount) จะเท่ากับเงินกู้คงเหลือ

ของส่วนนั้นๆ จะจ่ายช�าระเมื่อครบก�าหนดสุดท้าย ทั้งนี้การช�าระเงินกู้คืนงวดแรก จะ

เริ่มขึ้นหลังจากได้รับเรือแต่ละล�าแล้ว 3 เดือน 

ณ วนัครบก�าหนด จ�านวนเงนิกูค้งเหลอืทัง้หมดจะถกูช�าระคนื และจ�านวนเงนิกูใ้นแต่ละ

ส่วนลดลงเป็นศูนย์

วันครบก�าหนด 10 ปี นับจากวันที่ได้เบิกเงินกู้ส�าหรับเรือล�าแรก ดังนั้นวันครบก�าหนดของสัญญาเงินกู้

นี้จะประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย จ�านวนรวมของ LIBOR และส่วนเพิ่ม

ระยะเวลาดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน

ค่าธรรมเนยีมการใช้วงเงนิ ร้อยละ 0.35 ต่อปี ของจ�านวนที่ยังไม่ได้เบิกถอนของวงเงินกู้ทั้งหมด

หลักประกัน ผู้กู้และผู้ค�้าประกันมีหลักประกันดังต่อไปนี้

สินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ

ก) การจ�าน�าหุ้นของผู้กู้ คือหุ้นบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องยกเว้นพีเอสแอล
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ข) หลักประกันจากผู้ค�้าประกัน ถ้าพีเอสแอลไม่ได้เป็นผู้กู้ร่วม

ค) การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรกในสัญญาสั่งต่อเรือ

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรกในสัญญาค�้าประกันการคืนเงินรายงวด  

ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากสัญญาการสั่งต่อเรือของพีเอสแอล

สินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

ก) การจดจ�านองเรือให้เป็นอันดับแรก

ข) การจ�าน�าหุ้นของผู้กู้ คือหุ้นบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องยกเว้นพีเอสแอล

ค) หลักประกันจากผู้ค�้าประกัน ถ้าพีเอสแอลไม่ได้เป็นผู้กู้ร่วม

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรกของสัญญาเรียกร้องค่าชดเชยของเรือ

จ) การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรกของเงินประกันภัยทั้งหลาย

ฉ) การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดบัแรกของเงนิรายได้จากเรอื และการจดจ�าน�าบญัชเีงนิได้ 

(บัญชีจะถูกเปิดเพื่อเรือแต่ละล�า) และบัญชีเงินช�าระคืน

ทัง้นีห้ลกัประกนัดงักล่าวทัง้หมดจะเป็นหลกัประกนัทีผ่กูกนัจนกว่าจะช�าระคนืเงนิกูท้ัง้หมด

ข้อตกลงต่างๆ

ข้อตกลงทางการเงิน พีเอสแอลจะปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเงิน โดยจะมีการค�านวณเป็นรายไตรมาสจาก 

งบการเงินรวมแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐของผู้ค�้าประกัน ดังนี้

ก)  อตัราส่วนเงนิกูต่้อส่วนของผูถ้อืหุน้รวม (Funded Debt / Total Shareholder’s Equity) 

สูงสุดไม่เกิน 2 เท่า

ข)  อัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย (EBITDA) 

สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า

ค)  ด�ารงเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อล�า

ข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ การจดทะเบียนเรือ - เรือจะถูกจดทะเบียนที่ประเทศไทย หรือประเทศสิงคโปร์ และ

ประเทศซึ่งยอมรับโดยตัวแทนสินเชื่อ โดยทั้งนี้ผู้กู้สามารถจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้

สูงสุดจ�านวน 7 ล�า 

มลูค่าเรอืขัน้ต�า่ - คอืราคาตลาดรวมของเรอืทีร่บัมอบ จะต้องมมีลูค่าอย่างน้อยร้อยละ 125 

ของยอดคงเหลือรวมของสินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

ข้อตกลงอื่นๆ เงินปันผล - ไม่มีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของพีเอสแอล ส่วนผู้กู้ร่วมที่เป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ หากมิได้ปรากฏว่าเกิด

เหตุการณ์อันเป็นการผิดสัญญา หรือมิได้เกิดเหตุการณ์ซึ่งจะน�าไปสู่การผิดสัญญา และ

เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงด�าเนินอยู่

การเป็นบรษิทัจดทะเบยีน - พเีอสแอลจะยงัคงเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลาของสัญญาสินเชื่อนี้

 รายงานการแก้ไขสัญญาเงินกู้ส�าหรับเรือต่อใหม่ที่ลงนามในระหว่างปี 2555

  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ผู้กู้ ได้ลงนามในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมและการเข้าเป็นคู่สัญญา (“บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ 3”) ต่อท้ายสัญญาเงินกู้ส�าหรับเรือต่อใหม่ เพื่อช�าระคืนเงินกู้ก่อนก�าหนดที่ได้เบิกถอนไปแล้วจ�านวน 7,599,999 

เหรียญสหรัฐ ในวันที่ 25 มกราคม 2555 ส�าหรับสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ของตัวเรือหมายเลข 315 และยกเลิกวงเงินกู้ 

ส่วนคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกถอนจ�านวน 22,800,001 เหรียญสหรัฐส�าหรับเรือล�าดังกล่าว
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  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ผู้กู้ได้ลงนามในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ต่อท้ายสัญญาเงินกู้ส�าหรับเรือต่อใหม่ 

เพือ่ช�าระคนืเงนิกูก่้อนก�าหนดทีไ่ด้เบกิถอนไปแล้ว จ�านวน 7,599,999 เหรยีญสหรฐั ส�าหรบัสญัญาสัง่ต่อเรอืใหม่ของตวัเรอื

หมายเลข 316 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 และยกเลิกวงเงินกู้ส่วนคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกถอนจ�านวน 22,800,001 เหรียญ

สหรัฐ ส�าหรับเรือล�าดังกล่าว

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ผู้กู้ได้ลงนามในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ต่อท้ายสัญญาเงินกู้ส�าหรับเรือต่อใหม่ 

โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักๆ ดังต่อไปนี้

  1. ส�าหรับตัวเรือหมายเลข 335

(ก) ราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือปรับลดลงเป็น 23,000,000 เหรียญสหรัฐ

(ข) วันส่งมอบเรือแก้ไขเป็นวันที่ 31 มกราคม 2556 และยกเลิกระยะเวลาผ่อนผัน 90 วัน ตาม Article III 

1(a) and (b) ของสัญญาสั่งต่อเรือดังกล่าว และ

(ค) ระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกถอนสินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือแก้ไขเป็นวันที่ 31 มกราคม 2556

  2. ส�าหรับตัวเรือหมายเลข 336

 (ก) สินเชื่อส�าหรับเรือล�านี้ทั้งหมดถูกยกเลิกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

 (ข) สัญญาการโอนผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรือล�านี้จะถูกโอนกลับมาให้บริษัทฯ และ

 (ค) ค่าต่อเรอืงวดแรกทีบ่รษิทัฯได้ช�าระให้แก่อูต่่อเรอื (“เงนิงวดแรกของตวัเรอืหมายเลข 336”) บวกดอกเบีย้

ร้อยละ 7.5 จากเงินงวดดังกล่าว นับจากวันที่ได้ช�าระไป (เงินงวดบวกดอกเบี้ย รวมเรียกว่า “เงินงวด

คืนของตัวเรือหมายเลข 336”) จะถูกน�าไปช�าระเป็นค่าต่อเรือส�าหรับงวดถัดไปภายใต้สัญญาสั่งต่อเรือ

ส�าหรับตัวเรือหมายเลข 337 “เงินงวดถัดไปของตัวเรือหมายเลข 337” และจ�านวนเงินคงเหลือหลังจาก

ที่บริษัทฯได้ช�าระงินงวดถัดไปของตัวเรือหมายเลข 337 แล้ว (คือจ�านวนดอกเบี้ยตามที่กล่าวมาแล้ว 

ข้างต้น) (“ดอกเบีย้ของตวัเรอืหมายเลข 336”) จะถกูน�าไปเป็นส่วนหนึง่ของการช�าระเงนิงวดล�าดบัต่อไป 

ที่จะถึงก�าหนดช�าระของตัวเรือหมายเลข 337 หลังจากการช�าระเงินงวดถัดไปของตัวเรือหมายเลข 337 

(“เงินงวดล�าดับต่อไปของตัวเรือหมายเลข 337”)

  3. ส�าหรับตัวเรือหมายเลข 337

(ก) เงินงวดคืนของตัวเรือหมายเลข 336 จะถูกน�ามาเป็นเงินงวดถัดไปและเงินงวดล�าดับต่อไปของตัวเรือ

หมายเลข 337 ตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2 ข้างต้น

(ข) สินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือในส่วนที่เท่ากับเงินงวดแรกของตัวเรือหมายเลข 336 เมื่อเบิกถอนจะถูก

ช�าระให้แก่บริษัทฯโดยตรงเมื่อเงินงวดถัดไปของตัวเรือหมายเลข 337 ถึงก�าหนดช�าระและมีการปฏิบัติ

ตามเงือ่นไขบงัคบัก่อนของสญัญาเงนิกูอ้ย่างครบถ้วนเพือ่เป็นการรไีฟแนนซ์การช�าระเงนิงวดถดัไปของ

ตัวเรือหมายเลข 337 และ

(ค) สินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือในส่วนที่เท่ากับดอกเบี้ยของตัวเรือหมายเลข 336 เมื่อเบิกถอนจะถูกช�าระ

ให้แก่บรษิทัฯโดยตรงเมือ่เงนิงวดล�าดบัต่อไปของตวัเรอืหมายเลข 337 ถงึก�าหนดช�าระและมกีารปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาเงินกู้อย่างครบถ้วนเพื่อเป็นการรีไฟแนนซ์บางส่วนในการช�าระเงิน

งวดล�าดับต่อไปของตัวเรือหมายเลข 337

  4. ส�าหรับตัวเรือหมายเลข 316

(ก) สินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือที่ได้เบิกถอนถูกช�าระคืนแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555

(ข) สินเชื่อส่วนที่ยังไม่ได้เบิกถอนทั้งหมดได้ถูกยกเลิกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
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(ค) สัญญาการโอนผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรือล�านี้ได้ถูกโอนกลับมาให้บริษัทฯแล้ว และ

(ง) ค่าต่อเรอืงวดแรกทีบ่รษิทัฯได้ช�าระให้แก่อูต่่อเรอื (“เงนิงวดแรกของตวัเรอืหมายเลข 316”) บวกดอกเบีย้

ร้อยละ 7.5 จากเงินงวดดังกล่าว นับจากวันที่ได้ช�าระไป (เงินงวดบวกดอกเบี้ย รวมเรียกว่า “เงินงวด

คืนของตัวเรือหมายเลข 316”) จะถูกน�าไปช�าระเป็นค่าต่อเรือส�าหรับงวดถัดไปภายใต้สัญญาสั่งต่อเรือ

ส�าหรับตัวเรือหมายเลข 348 “เงินงวดถัดไปของตัวเรือหมายเลข 348” และจ�านวนเงินคงเหลือหลังจาก

ที่บริษัทฯได้ช�าระเงินงวดถัดไปของตัวเรือหมายเลข 348 แล้ว (คือจ�านวนดอกเบี้ยตามที่กล่าวมาแล้ว 

ข้างต้น) (“ดอกเบีย้ของตวัเรอืหมายเลข 316”) จะถกูน�าไปเป็นส่วนหนึง่ของการช�าระเงนิงวดล�าดบัต่อไป 

ที่จะถึงก�าหนดช�าระของตัวเรือหมายเลข 348 หลังจากการช�าระเงินงวดถัดไปของตัวเรือหมายเลข 348 

(“เงินงวดล�าดับต่อไปของตัวเรือหมายเลข 348”)

  5. ส�าหรับตัวเรือหมายเลข 348

(ก) เงินงวดคืนของตัวเรือหมายเลข 316 จะถูกน�ามาเป็นเงินงวดถัดไปและเงินงวดล�าดับต่อไปของตัวเรือ

หมายเลข 348 ตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ 4 ข้างต้น

(ข) สินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือในส่วนที่เท่ากับเงินงวดแรกของตัวเรือหมายเลข 316 เมื่อเบิกถอนจะถูก

ช�าระให้แก่บริษัทฯโดยตรงเมื่อเงินงวดถัดไปของตัวเรือหมายเลข 348 ถึงก�าหนดช�าระและมีการปฏิบัติ

ตามเงือ่นไขบงัคบัก่อนของสญัญาเงนิกูอ้ย่างครบถ้วนเพือ่เป็นการรไีฟแนนซ์การช�าระเงนิงวดถดัไปของ

ตัวเรือหมายเลข 348 และ

(ค) สินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือในส่วนที่เท่ากับดอกเบี้ยของตัวเรือหมายเลข 316 เมื่อเบิกถอนจะถูกช�าระ

ให้แก่บรษิทัฯโดยตรงเมือ่เงนิงวดล�าดบัต่อไปของตวัเรอืหมายเลข 348 ถงึก�าหนดช�าระและมกีารปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาเงินกู้อย่างครบถ้วนเพื่อเป็นการรีไฟแนนซ์บางส่วนในการช�าระเงิน

งวดล�าดับต่อไปของตัวเรือหมายเลข 348

  6 ส�าหรับตัวเรือหมายเลข 347

(ก) สนิเชือ่ส�าหรบัใช้ก่อนรบัเรอืทีไ่ด้เบกิถอนจะถกูช�าระคนืตามหนงัสอืแจ้งการช�าระเงนิคนืทีจ่ะแจ้งต่อไป

(ข) สินเชื่อส�าหรับเรือล�านี้ทั้งหมดถูกยกเลิก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555

(ค) สัญญาการโอนผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรือล�านี้จะถูกโอนกลับมาให้บริษัทฯ และ

(ง) ค่าต่อเรอืงวดแรกทีบ่รษิทัฯได้ช�าระให้แก่อูต่่อเรอื (“เงนิงวดแรกของตวัเรอืหมายเลข 347”) บวกดอกเบีย้

ร้อยละ 7.5 จากเงินงวดดังกล่าว นับจากวันที่ได้ช�าระไป (เงินงวดบวกดอกเบี้ย รวมเรียกว่า “เงินงวด

คืนของตัวเรือหมายเลข 347”) จะถูกน�าไปช�าระเป็นค่าต่อเรือส�าหรับงวดถัดไปภายใต้สัญญาสั่งต่อเรือ

ส�าหรับตัวเรือหมายเลข 349 “เงินงวดถัดไปของตัวเรือหมายเลข 349” และจ�านวนเงินคงเหลือหลังจาก

ที่บริษัทฯได้ช�าระเงินงวดถัดไปของตัวเรือหมายเลข 349 แล้ว (คือจ�านวนดอกเบี้ยตามที่กล่าวมาแล้ว 

ข้างต้น) (“ดอกเบีย้ของตวัเรอืหมายเลข 347”) จะถกูน�าไปเป็นส่วนหนึง่ของการช�าระเงนิงวดล�าดบัต่อไป 

ที่จะถึงก�าหนดช�าระของตัวเรือหมายเลข 349 หลังจากการช�าระเงินงวดถัดไปของตัวเรือหมายเลข 349 

(“เงินงวดล�าดับต่อไปของตัวเรือหมายเลข 349”)

  7. ส�าหรับตัวเรือหมายเลข 349

(ก) เงินงวดคืนของตัวเรือหมายเลข 347 จะถูกน�ามาเป็นเงินงวดถัดไปและเงินงวดล�าดับต่อไปของตัวเรือ

หมายเลข 349 ตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ 6 ข้างต้น
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(ข) สินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือในส่วนที่เท่ากับเงินงวดแรกของตัวเรือหมายเลข 347 เมื่อเบิกถอนจะถูก

ช�าระให้แก่บริษัทฯโดยตรงเมื่อเงินงวดถัดไปของตัวเรือหมายเลข 349 ถึงก�าหนดช�าระและมีการปฏิบัติ

ตามเงือ่นไขบงัคบัก่อนของสญัญาเงนิกูอ้ย่างครบถ้วนเพือ่เป็นการรไีฟแนนซ์การช�าระเงนิงวดถดัไปของ

ตัวเรือหมายเลข 349 และ

(ค) สินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือในส่วนที่เท่ากับดอกเบี้ยของตัวเรือหมายเลข 347 เมื่อเบิกถอนจะถูกช�าระ

ให้แก่บรษิทัฯโดยตรงเมือ่เงนิงวดล�าดบัต่อไปของตวัเรอืหมายเลข 349 ถงึก�าหนดช�าระและมกีารปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาเงินกู้อย่างครบถ้วนเพื่อเป็นการรีไฟแนนซ์บางส่วนในการช�าระเงิน

งวดล�าดับต่อไปของตัวเรือหมายเลข 349

  ในระหว่างปี 2554 - 2555 บริษัทฯ ช�าระคืนเงินต้นก่อนก�าหนด และยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ส�าหรับเรือ ดังต่อไปนี้ 

ปี เลขทีเ่รอื จ�านวนเงนิกูท้ี่
ช�าระคนืก่อนก�าหนด

(เหรยีญสหรฐั)

วงเงนิสนิเชือ่
ทีย่กเลกิ

(เหรยีญสหรฐั)

รวม
(เหรยีญสหรฐั)

2554 329 11,999,998 12,000,002 24,000,000

2554 330 11,999,998 12,000,002 24,000,000

2554 313 15,199,999 15,200,001 30,400,000

2554 331 0 2,400,000 2,400,000

2554 333 11,999,998 12,000,002 24,000,000

รวม 51,199,993 53,600,007 104,800,000

2555 315 7,599,999 22,800,001 30,400,000

2555 316 7,599,999 22,800,001 30,400,000

2555 336 0 24,000,000 24,000,000

2555 334 0 5,600,000 5,600,000

2555 335 0 5,600,000 5,600,000

2555 347 7,599,999 22,800,001 30,400,000

รวม 22,799,997 103,600,003 126,400,000

รวมทั้งหมด 73,999,990 157,200,010 231,200,000

  ดงันัน้ วงเงนิสนิเชือ่ จ�านวนเงนิทีเ่บกิใช้ และจ�านวนเงนิกูค้งเหลอืส�าหรบัเรอืแต่ละล�า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 

(หลังการช�าระคืน/การช�าระคืนก่อนก�าหนด) มีดังต่อไปนี้

หมายเลขเรอื วงเงนิสนิเชือ่ จ�านวนเงนิทีเ่บกิใช้ จ�านวนเงนิกูค้งเหลอื

(เหรยีญสหรฐั) (เหรยีญสหรฐั) (เหรยีญสหรฐั)

331 (รับเรือแล้ว) 21,600,000 21,600,000 14,165,132

334 (รับเรือแล้ว) 18,400,000 18,400,000 14,988,552

335 18,400,000 11,999,998 11,999,998

337 24,000,000 0 0

338 24,000,000 11,999,998 11,999,998

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

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

รวม 167,200,000 79,199,994 68,353,678
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  5.3  วงเงินสินเชื่อใหม่จ�ำนวน 22.80 ล้ำนเหรียญสหรัฐ จำก NIBC BANK LTD. ประเทศสิงคโปร์ 

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

ของประเทศสงิคโปร์ (“บรษิทัย่อย”) ของบรษิทั Associated Bulk Carriers Pte.Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทนุ (“บรษิทัร่วมทนุ”) 

ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 ณ ขณะนั้น ได้เข้าท�าสัญญาเงินกู้มีหลักประกันจ�านวน 22.80 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 

ธนาคาร NIBC BANK LTD. ประเทศสิงคโปร์ เพื่อใช้ในการสั่งต่อเรือขนส่งซีเมนต์ จ�านวนร้อยละ 80 ของราคาสัญญา 

สัง่ต่อเรอืทีบ่รษิทัย่อยได้สัง่ต่อเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2553 ตามรายละเอยีดทีไ่ด้กล่าวไว้ ทัง้นีว้งเงนิสนิเชือ่ดงักล่าวได้สิน้สดุ

ระยะเวลาในการเบิกถอนเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 และบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้ให้กู้เพื่อขอขยายระยะ

เวลาสินเชื่อดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างในสัญญาด้วย

  สรุปสาระส�าคัญของเงื่อนไขและข้อสัญญาหลักของเงินกู้มีหลักประกันจ�านวน 22.80 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผู้กู้ บรษิทั ABC One Pte. Ltd. ซึง่เป็นหนึง่ในสามบรษิทัย่อยทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใต้กฏหมายของ

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

บริษัทร่วมทุน (“บริษัทร่วมทุน”)

ผู้ให้กู้ ธนาคาร NIBC BANK LTD ประเทศสิงคโปร์

ตัวแทนและตัวแทน 
หลักประกัน

ธนาคาร NIBC BANK LTD ประเทศสิงคโปร์

ผู้ให้บริการ Swap NIBC BANK N.V.

จ�านวนเงินกู้ สินเชื่อมีหลักประกันส�าหรับการเบิกถอนได้หลายครั้งรวมสูงสุดจ�านวน 22.80 ล้าน

เหรียญสหรัฐ

วัตถุประสงค์ เป็นสินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนและหลังรับเรือขนซีเมนต์สั่งต่อใหม่ซึ่งมีจ�านวนสูงสุด 

ร้อยละ 80 ของราคาสัญญาสั่งต่อเรือ

ระยะเวลาเบิกเงินกู้ สินเชื่อจะมีระยะเวลาเบิกถอนได้จนถึง 90 วัน หลังจากวันส่งมอบเรือตามที่ระบุใน

สัญญาต่อเรือ

อัตราดอกเบี้ย LIBOR 3 เดือน + ส่วนเพิ่มร้อยละ 2.40

ค่าธรรมเนียมการรักษา
วงเงิน

ร้อยละ 1.20 ต่อปี ของจ�านวนเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอนของวงเงินสินเชื่อในช่วงระยะเวลา

เบิกเงินกู้

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

Ltd.) จะรักษาสัดส่วนทางการเงินดังต่อไปนี้ 

1.  รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย (EBITDA) จะต้องไม่

น้อยกว่าอัตราส่วน 1.1 เท่าของยอดหนี้รวมที่ต้องช�าระ (Total debt Service)

2.  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สินทั้งหมด จะต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20

ข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ บรษิทัฯ (PSL) หรอื บรษิทั เกรท เซอร์เคลิ ชปิป้ิง เอเยนซี ่จ�ากดั เป็นผูจ้ดัการบรหิารเรอื

ตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู้
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การเบิกใช้ การช�าระคืน และเงื่อนไขอื่นๆ

สินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ  สินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

การเบกิใช้วงเงนิสนิเชือ่ ให้เป็นไปตามขั้นของการต่อเรือที่ระบุใน 

สัญญาสั่งต่อเรือ โดยจ�านวนสินเชื่อที่เบิกใช้

ทัง้หมดจะเท่ากบัร้อยละ 60 ของราคาสญัญา

สั่งต่อเรือ

ร้อยละ 100 ของวงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อ

รับเรือ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 80 ของราคาสัญญา

สั่งต่อเรือทีจะถูกเบิกถอนเมื่อรับเรือ และ

จะใช้วงเงินนี้ในการจ่ายคืนสินเชื่อส�าหรับ 

ใช้ก่อนรับเรือที่จ�านวนร้อยละ 60 ของราคา

สัญญาสั่งต่อเรือ

วันครบก�าหนด การส่งมอบเรือ 10 ปีนับจากวันที่ได้รับเรือ

การช�าระคืน ช�าระคนืทัง้หมดครัง้เดยีว (จากสนิเชือ่ส�าหรบั

ใช้เมื่อรับเรือ)

ยอดเงนิกูท้ีไ่ด้เบกิใช้ทัง้หมด (สนิเชือ่ส�าหรบั

ใช้เมื่อรับเรือ) จะถูกช�าระคืนเป็นงวดราย

ไตรมาส เท่าๆกนั  แต่ละงวด เท่ากบั 1/60 ของ 

สินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ และจ�านวน 

คงเหลอืทัง้หมดจะช�าระคนืในงวดสดุท้ายเมือ่ 

ครบก�าหนดระยะเวลาเงินกู้ ทั้งนี้ การช�าระ

เงนิกูค้นืงวดแรกจะเริม่ขึน้หลงัจากได้รบัเรอื

แล้ว 3 เดือน

หลักประกัน ก) การค�้าประกันจาก Associated Bulk  

Carriers Pte. Ltd. (ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย)

ข) เป็นการค�้าประกันแยกความรับผิด ซึ่ง

ไม่ใช่การค�า้ประกนัร่วม โดยจากบรษิทัฯ 

และ ผูร่้วมทนุตามสดัส่วนการลงทนุ ซึง่

เท่ากับร้อยละ 50 จากบริษัทฯ และอีก 

ร้อยละ 50 จากผู้ร่วมทุน

ค) การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรกใน

สัญญาสั่งต่อเรือ

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรกของ

สัญญาค�้าประกันการคืนเงินรายงวดซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับสัญญาสั่งต่อเรือ

ก) การจดจ�านองเรือให้เป็นล�าดับแรก

ข) การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรกใน 

รายได้ตามสัญญา Time Charter กับ  

Charterer

ค) การค�้าประกันแยกความรับผิด ซึ่งไม่ใช่

การค�้าประกันร่วม โดยจากบริษัทฯ 

และ ผู้ร่วมทุนตามสัดส่วนการลงทุนใน 

บรษิทัย่อย (แต่ละฝ่ายถอืร้อยละ 50) รวม

สงูสดุเป็นเงนิ 8 ล้านเหรยีญสหรฐั ดงันัน้

จ�านวนเงนิค�า้ประกนัสงูสดุส่วนทีเ่ป็นขอ

งบริษัทฯ จึงเท่ากับ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ

ง) การจดจ�าน�าหุน้ของบรษิทั ABC One Pte. 

Ltd. (บริษัทย่อย) โดยบริษัทร่วมทุน

จ) การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรกของ

เงินที่ได้รับจากการประกันภัย

ฉ) การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรกของ

เงินรายได้จากเรือ และการจดจ�าน�าบัญชี

เงินได้ รวมทั้งบัญชีช�าระคืนของเรือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้กู้ได้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวจ�านวน 11.40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
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  5.4  วงเงินสินเชื่อใหม่จ�ำนวน 45.60 ล้ำนเหรียญสหรัฐ จำก ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)  
    สำขำประเทศสิงคโปร์

  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัท เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด (ABC TWO Pte. Ltd.) และ บริษัท เอบีซี ทรี พีทีอี 

ลิมิเตด (ABC THREE Pte. Ltd.) บริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ (“บริษัทย่อย”) ของบริษัท แอสโซซิเอท บัลค์ แคริเออร์  

พทีอี ีลมิเิตด (Associated Bulk Carriers Pte. Ltd.) ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทนุ (“บรษิทัร่วมทนุ”) ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้อยูร้่อยละ 50 

ณ ขณะนั้น ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จ�านวน 45.60 ล้านเหรียญสหรัฐ กับธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาประเทศ

สิงคโปร์ เพื่อใช้ช�าระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาสัญญาต่อเรือขนส่งซีเมนต์ใหม่ขนาดระวางบรรทุกล�าละ 

20,000 เดทเวทตัน จ�านวน 2 ล�า กล่าวคือ ส�าหรับตัวเรือหมายเลข 379 และตัวเรือหมายเลข 380 ซึ่งบริษัทย่อยได้สั่งไป

 สรุปข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ จ�านวน 45,600,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ผู้กู้ บริษัท เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ/หรือ บริษัท เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด (“บริษัทย่อย”) 

ของบริษัท แอสโซซิเอท บัลค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษัทร่วมทุน”)

ผู้ให้กู้ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์

ตัวแทนสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์

ตัวแทนหลักประกัน ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์

ผู้ให้บริการ Interest
Rate Swap

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์

วัตถุประสงค์ เป็นสินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนและเมื่อรับมอบเรือขนส่งซีเมนต์สั่งต่อใหม่จ�านวน 2 ล�า  

กล่าวคือ ตัวเรือหมายเลข 379 และตัวเรือหมายเลข 380 ซึ่งมีวงเงินสูงสุดเท่ากับ 

ร้อยละ 80 ของราคาสัญญาสั่งต่อเรือ

จ�านวนเงินกู้ วงเงนิสนิเชือ่ส�าหรบัเรอืทัง้ 2 ล�า จะต้องไม่เกนิ 45,600,000 เหรยีญสหรฐั (“จ�านวนเงนิกู”้) 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะรวมหรือแยกกัน จะประกอบไปด้วย

1. วงเงินสินเชื่อส�าหรับเรือ 2 ล�า ไม่เกินวงเงิน 22,800,000 เหรียญสหรัฐต่อล�าเรือ 

(“เงินกู้ส�าหรับเรือทั้งสองล�า” และ “เงินกู้ส�าหรับเรือแต่ละล�า”) และ

2. เงนิกูส้�าหรบัเรอืแต่ละล�า ประกอบไปด้วยวงเงนิสนิเชือ่ 2 ส่วน (“เงนิกูแ้ต่ละส่วน”)

เงินกู้แต่ละส่วน เงินกู้ส�าหรับเรือแต่ละล�า จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

• เงนิกูส้�าหรบัใช้ก่อนรบัเรอื จ�านวน 17,100,000 หรอื ร้อยละ 60 ของมลูค่าตามสญัญา

ให้มีการเบิกได้ 3 ครั้ง

• เงนิกูส้�าหรบัใช้เมือ่รบัเรอื จ�านวน 22,800,000 หรอื ร้อยละ 80 ของมลูค่าตามสญัญา 

ให้มกีารเบกิได้ครัง้เดยีว ซึง่บางส่วนของการเบกิจะน�าไปช�าระเงนิกูส้�าหรบัใช้ก่อน

รับเรือ

ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ เงินกู้ส�าหรับเรือทั้งสองล�านั้น ผู้กู้จะสามารถเบิกเงินกู้ส่วนใช้ก่อนรับเรือส�าหรับเรือ

แต่ละล�าโดยรวมกันหรือแยกกันได้หลังจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ จนถึงวันที่

รับมอบเรือของเรือแต่ละล�า หรือวันอื่นๆที่ผู้ให้กู้ยินยอม

อัตราดอกเบี้ย US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม

ค่าธรรมเนียม 
การรักษาวงเงิน

ร้อยละ 1.2 ต่อปี ของวงเงินกู้ส่วนที่ยังไม่ได้เบิกถอน โดยช�าระเป็นรายไตรมาส
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การเบิกเงินกู้ เงินกู้ส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ

การเบิกเงินกู้ส�าหรับใช้ก่อนรับเรือให ้

เป็นไปตามสัญญาสั่งต่อเรือ

เงินกู้ส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

ร้อยละ 100 ของวงเงินกู ้ส�าหรับใช้เมื่อ 

รบัเรอืซึง่จะเบกิเงนิกูไ้ด้เมือ่รบัเรอืแต่ละล�า

การช�าระคืนเงินกู้ เงินกู้ส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ

ช�าระคืนทั้งหมดครั้งเดียวเมื่อได้รับเรือ

แต่ละล�า จากเงินกู้ส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

เงินกู้ส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

เงนิต้นของเงนิกูข้องเรอืแต่ละล�าจะถกูช�าระ

คืนจ�านวน 39 งวด เป็นรายไตรมาสๆ ละ 

380,000 เหรียญสหรัฐ เริ่มจากวันสุดท้าย

ของไตรมาสแรกหลังจากวันรับมอบเรือ 

และงวดสุดท้ายจ�านวน7,980,000 เหรียญ

สหรัฐ ณ วันสุดท้ายของสัญญา

หลักประกัน เงินกู้ส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ

• การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรก

ของสญัญาสัง่ต่อเรอืของเรอืแต่ละล�า;

• การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรก

ของสัญญาค�้าประกันการคืนเงินงวด

เพือ่เป็นหลกัประกนัการช�าระเงนิงวด;

• การจ�าน�าหุ้นทั้งหมดของผู้กู้ที่ถือโดย

บริษัทร่วมทุน;

• การค�้าประกันจากบริษัทร่วมทุน;

• การค�า้ประกนัแบบแยกความรบัผดิจาก 

บรษิทัฯ และ ผูร่้วมทนุ คอื Varada Marine 

Pte. Ltd. (“ผู้ร่วมทุน”) ตามสัดส่วน 

การถอืหุน้ในบรษิทัร่วมทนุ (ปัจจบุนั 

50:50) ทั้งนี้การค�้าประกันส่วนของ 

ผูร่้วมทนุจะค�า้ประกนัโดย Varada Marine 

Pte. Ltd. และVarada Global Pte. Ltd. 

แบบร่วมกนัและแทนกนั

เงินกู้ส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

• การจ�านองเรือเป็นล�าดับแรก;

• การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรก

ของสัญญาประกันภัยเรือ;

• การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดบัแรกของ

สัญญาเช่าเรือเหมาล�าเป็นระยะเวลา;

• การจดจ�าน�าล�าดับแรกในบัญชีเงินได้

และบัญชีเงินช�าระคืน;

• การค�้าประกันจากบริษัทร่วมทุน;

• การค�า้ประกนัจากบรษิทัฯและผูร่้วมทนุ

ตามสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัร่วมทนุ 

(แต่ละฝ่ายถอืร้อยละ 50) ไม่เกนิวงเงนิ 

8 ล้านเหรยีญสหรฐั ดงันัน้ วงเงนิสงูสดุ

ที่บริษัทฯ ค�้าประกันคือ 4 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ทั้งนี้ การค�้าประกันส่วนของ 

ผู ้ร ่วมทุนจะค�้าประกันโดย Varada  

Marine Pte. Ltd. และ Varada Global 

Pte. Ltd. แบบร่วมกนัและแทนกัน

ข้อตกลงทางการเงิน จากวันที่ได้รับมอบเรือผู้กู้แต่ละรายจะต้องปฎิบัติตามข้อตกลงตลอดเวลาของสัญญา

เงินกู้ คือ

1. ด�ารงอตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio, “DSCR”) 

ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า

2. อตัราส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อสินทรัพย์รวม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ข้อตกลงอื่นๆ • จะต้องไม่มกีารเปลีย่นแปลงการบรหิารหรอืความเป็นเจ้าของในบรษิทัผูกู้แ้ละไม่ยกเลกิ

สัญญาการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับผู้ร่วมทุน ก่อนได้รับการอนุมัติจากตัวแทน 

สนิเชือ่ 

• ไม่มข้ีอจ�ากดัในการจ่ายเงนิปันผลโดยบรษิทัฯ และผูกู้ไ้ด้รบัอนญุาตให้จ่ายเงนิปันผล

ให้แก่ผูถ้อืหุน้โดยไม่มข้ีอจ�ากดั เว้นแต่กรณทีีอ่ตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ 

(DSCR) น้อยกว่า 1.1 เท่า หรือกรณีมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น
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  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯ ยงัไม่ได้เบกิใช้วงเงนิสนิเชือ่นี ้และอยูใ่นระหว่างการเจรจากบัผูใ้ห้กูเ้พือ่ขอขยาย

เวลาส�าหรับวงเงินสินเชื่อดังกล่าว หลังจากที่บริษัทฯ ได้สั่งต่อเรือซีเมนต์ จ�านวน 2 ล�ากับอู่ต่อเรือในจีน ตามที่ได้อธิบาย

ไว้ในหัวข้อที่ 3.2 (ง) ข้างต้น เพื่อรักษาวงเงินสินเชื่อนี้ไว้

  5.5  วงเงนิสนิเชือ่ใหม่จ�ำนวน 84.96 ล้ำนเหรยีญสหรฐั จำก ING Bank N.V. สำขำประเทศสงิคโปร์  
    และ DNB Bank ASA สำขำประเทศสิงคโปร์

  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 บริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (SPCs) 4 บริษัท ได้แก่ 

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

ลมิเิตด (เดมิชือ่ บรษิทั โอเอสดบัเบิล้ย7ู พทีอี ีลมิเิตด) บรษิทั พรเีชยีส วชิัน่ส์ พทีอี ีลมิเิตด (เดมิชือ่ บรษิทั โอเอสดบัเบิล้ย8ู 

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

สัญญาเงินกู้จ�านวนเงิน 84.96 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคาร ING Bank N.V., สาขาประเทศสิงคโปร์ (“ING”) 

และธนาคาร DNB Bank ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ (“DNB”) ส�าหรับใช้ช�าระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 

ของต้นทนุรวมของการได้มาของเรอืสัง่ต่อใหม่ ประเภทซปุราแมกซ์ ขนาดระวางบรรทกุ 57,000 เดทเวตตนั จ�านวน 4 ล�า 

ซึ่งบริษัท SPCs ได้สั่งต่อเรือในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สรุปข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

ผู้กู้ / เจ้าของเรือ บริษัท พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู6 

พีทีอี ลิมิเตด)

บรษิทั พรเีชยีส สปาร์คส์ พทีอี ีลมิเิตด จ�ากดั (เดมิชือ่ บรษิทั โอเอสดบัเบิล้ย7ู พทีอี ีลมิเิตด)

บรษิทั พรเีชยีส วชิัน่ส์ พทีอี ีลมิเิตด จ�ากดั (เดมิชือ่ บรษิทั โอเอสดบัเบิล้ย8ู พทีอี ีลมิเิตด)

บรษิทั พรเีชยีส บรดิจส์ พทีอี ีลมิเิตด จ�ากดั (เดมิชือ่ บรษิทั โอเอสดบัเบิล้ย9ู พทีอี ีลมิเิตด)

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

ธนาคาร DNB Bank ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ (“DNB”)

ผู้ให้บริการ Swap ING และ DNB

ตัวแทนผู้ให้กู้ ING

ตัวแทนหลักประกัน DNB

ผู้ค�้าประกัน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ประเทศไทย (“พีเอสแอล”)

วัตถุประสงค์ ส�าหรับใช้ช�าระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของต้นทุนรวมของการได้มาของ 

เรอืสัง่ต่อใหม่ จ�านวน 4 ล�า ขนาดระวางบรรทกุล�าละ 57,000 เดดเวทตนั คอืจ�านวนรวม 

106,200,004 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็น 26,550,001 เหรียญสหรัฐต่อล�า) 

ต้นทุนรวมดังกล่าว ประกอบด้วย

1) ราคาซือ้รวมของหุน้ทีไ่ด้มาซึง่บรษิทัผูกู้ท้ัง้ 4 บรษิทั เป็นเงนิ 6,800,004 เหรยีญสหรฐั 

และ

2)  ราคารวมของสัญญาสั่งต่อเรือทั้งหมด เป็นเงิน 98,000,000 เหรียญสหรัฐ และ

3)  ค่าใช้จ่ายเพือ่การปฏบิตัติามข้อก�าหนดของ PSPC เป็นเงนิ 1,400,000 เหรยีญสหรฐั

วงเงินสินเชื่อ สูงสุดจ�านวน 84,960,000 เหรียญสหรัฐ แบ่งออกเป็นส่วนๆส�าหรับเรือ 4 ล�า ดังนี้

วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือแต่ละล�า

จ�านวนสูงสุด 16,060,000 เหรียญสหรัฐ
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วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือแต่ละล�า

จ�านวนสูงสุด 21,240,000 เหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 80 ของราคาตลาด แล้วแต่ว่า 

ราคาใดจะต�่ากว่า

วงเงินสินเชื่อจะถูกแบ่งส�าหรับผู้ให้กู้ ดังนี้

ING จ�านวน 53,960,000 เหรียญสหรัฐ

DNB จ�านวน 31,000,000 เหรียญสหรัฐ

อัตราดอกเบี้ย USD LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม

ค่าธรรมเนียมการรักษา
วงเงิน

ร้อยละ 50 ของส่วนเพิ่มต่อปีของวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอนโดยช�าระเป็นรายไตรมาส

วันครบก�าหนด 8 ปี หลังจากการเบิกถอนเงินกู้งวดสุดท้ายของเรือแต่ละล�า

ระยะเวลาเบกิถอนงนิกูแ้ละ
การเบิกถอนสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ

นอกเหนือจากส่วนที่ใช้เพื่อการซื้อหุ้น

การเบิกถอนเงินแต่ละครั้งให้เป็นไปตาม

สัญญาสั่งต่อเรือ

วงเงินสินเชื่อให้ส�าหรับเมื่อรับเรือ

ร้อยละ 100 ของวงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้

เมือ่รบัเรอื ซึง่จะเบกิเงนิกูเ้มือ่รบัเรอืแต่ละล�า

การช�าระคืน วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ

วงเงนิส�าหรบัใช้ก่อนรบัเรอืจะถกูช�าระคนื 

งวดเดียว ณ วันที่ได้รับมอบเรือแต่ละล�า 

โดยตดัจากการเบกิเงนิกูข้องวงเงนิสนิเชือ่

ส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

ส�าหรับเรือแต่ละล�า แบ่งช�าระเท่าๆ กัน 

จ�านวน 32 งวดเป็นรายไตรมาส แต่ละงวด

เท่ากบั 354,000 เหรยีญสหรฐั และช�าระส่วน

ที่เหลือทั้งหมดจ�านวน 9,912,000 เหรียญ

สหรฐัพร้อมกบัการช�าระเงนิกูง้วดสดุท้าย

การช�าระคนืงวดแรกจะครบก�าหนด 3 เดอืน 

หลงัจากการเบกิถอนเงนิกูง้วดสดุท้ายของ

เรือแต่ละล�า

เมื่อวันครบก�าหนด เงินกู้ค้างช�าระจะต้อง

ถูกช�าระคืนทั้งหมดโดยเงินกู้แต่ละส่วน 

ลดลงเป็นศูนย์

หลักประกัน วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

• จ�าน�าหุ้นของผู้กู้;
• โอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรกใน

สัญญาค�้าประกันการคืนเงินงวดที่
ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี หรอืธนาคาร/
สถาบันการเงินอื่นที่ผู้ให้กู้ยอมรับ;

• โอนผลประโยชน์เป็นล�าดับแรกใน
สัญญาสั่งต่อเรือ; และ

• การค�้าประกันจากผู้ค�้าประกัน

• การจ�าน�าหุ้นของผู้กู้;
• การจดจ�านองเรือเป็นล�าดับแรก;
• การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดบัแรกของ

เงนิได้และสญัญาเช่าเหมาล�าเป็นระยะ
เวลา;

• การจ�าน�าเป็นล�าดับแรกของบัญชีเงิน
ได้ที่มีกับตัวแทนหลักประกัน;

• การโอนผลประโยชน์เป็นล�าดบัแรกใน 
สัญญาประกันภัย และการเรียกร้อง 
ค่าชดเชยของเรือ;

• การค�้าประกันจากผู้ค�้าประกัน; และ
• หลกัประกนัทัง้หมดข้างต้นถอืเป็นหลกั

ประกันร่วมของวงเงินสินเชื่อส�าหรับ
ใช้เมื่อรับเรือ
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ข้อตกลงทางการเงิน ผูค้�า้ประกนัจะต้องปฏบิตัติามข้อตกลงดงัต่อไปนี ้โดยจะมกีารค�านวณเป็นรายไตรมาส

จากงบการเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐ

ก) อตัราส่วนหนีเ้งนิกูต่้อส่วนของผูถ้อืหุน้รวมสงูสดุ (Funded Debt/Total Shareholder’s 

Equity) 2 ต่อ 1;

ข) อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อรายได้ก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่ายสูงสุด 

(Funded Debt/EBITDA) 5 ต่อ 1; และ

ค) ด�ารงเงินสดอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐ ต่อล�าเรือซึ่งกลุ่มบริษัทพรีเชียส 

เป็นเจ้าของ

ข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ เรอืจะต้องมมีลูค่าขัน้ต�่าอย่างน้อยร้อยละ 125 ของยอดคงเหลอืรวมของสนิเชือ่ส�าหรบั

ใช้เมื่อรับเรือ

ข้อตกลงอื่นๆ • ผู้ค�้าประกันจะต้องด�ารงการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

• จะถือว ่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญา ถ้านายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม และ 

นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม และนายคูชรู คาลี วาเดีย พ้นจากการเป็นผู้บริหารของ 

ผูค้�า้ประกนั ทัง้นี ้ไม่รวมถงึการเสยีชวีติ หรอืทพุพลภาพ เว้นเสยีแต่ว่าจะมบีคุคลอืน่ 

ที่ผู้ให้กู้ยอมรับ ท�าหน้าที่แทนภายใน 90 วัน

• ไม่มข้ีอจ�ากดัในการจ่ายเงนิปันผลโดยพเีอสแอล และผูกู้ไ้ด้รบัอนญุาตให้จ่ายเงนิปันผล

ให้แก่ผู ้ถือหุ้นโดยปราศจากข้อจ�ากัด เว้นแต่ในกรณีผิดสัญญา หรือมีเหตุแห่ง 

การผิดสัญญาเกิดขึ้น โดยที่เงินกู้คงเหลือถึงก�าหนดช�าระทันที

  ในระหว่างปี 2555 จนถงึ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ผูกู้ ้(ตามล�าดบั) ได้เบกิถอนเงนิกู ้จ�านวน 53.2 ล้านเหรยีญสหรฐั 

ส�าหรบัเรอืจ�านวน 3 ล�า และต่อมาได้เบกิถอนเงนิกูส้�าหรบัเรอืล�าที ่4 ในเดอืนมกราคม 2556 จ�านวน 18 ล้านเหรยีญสหรฐั 

ดังนั้นบริษัทฯ เบิกเงินกู้จากวงเงินสินเชื่อนี้ทั้งสิ้น จ�านวน 71.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน วงเงินสินเชื่อนี้ได้ปิด 

การเบิกถอนแล้วแล้ว 

  5.6  วงเงินสินเชื่อส�ำหรับซื้อเรือต่อใหม่ หรือเรือมือสอง จำกธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและ 
    น�ำเข้ำแห่งประเทศไทย

   เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาเงินกู้ จ�านวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ กับธนาคารเพื่อ 

การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย ("EXIM") เพื่อใช้ซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองต่อใหม่ หรือเรือมือสองหลายล�า

ซึ่งบริษัทฯ อาจได้มาในโอกาสต่อไปในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของต้นทุนรวมของเรือ
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สรุปข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ จ�านวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนี้

ผู้กู้ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด

ผู้ให้กู้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย ("EXIM")

วัตถุประสงค์ เป็นสินเชื่อส�าหรับใช้ช�าระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของต้นทุนรวมของ 

การได้มาของเรือสั่งต่อใหม่ หรือ เรือมือสองหลายล�า โดยมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับเรือ  

ดังต่อไปนี้

(1) อายุของเรือแต่ละล�าต้องไม่เกิน 15 ปี; และ

(2) ขนาดระวางบรรทุกของเรือแต่ละล�าต้องไม่น้อยกว่า 18,000 เดทเวทตัน

จ�านวนเงินกู้ วงเงินกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ส�าหรับการเบิกถอนหลายครั้ง

อัตราดอกเบี้ย LIBOR 6 เดือน บวก ส่วนเพิ่ม

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการวงเงิน

ร้อยละ 1 ต่อปี ของวงเงนิกูค้งเหลอืทัง้หมด ส�าหรบั 5 ปีแรกหลงัจากการเบกิเงนิกูค้รัง้แรก

ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงิน

ร้อยละ 0.7 ต่อปี ของวงเงินกู้ส่วนที่ยังไม่ได้เบิกถอน โดยช�าระเป็นรายไตรมาส

ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2555

การช�าระคืนเงินกู้ เงินกู้ที่เบิกทั้งหมดจะช�าระคืนภายใน 8.5 ปี โดยแบ่งการช�าระคืนออกเป็น 34 งวด 

เป็นรายไตรมาสเท่าๆกนั เริม่จาก 3 เดอืนหลงัจากวนัสิน้สดุของระยะเวลาเบกิถอนงนิกู้

หลักประกัน • การจดจ�านองเป็นล�าดับแรกในเรือที่ได้มาจากเงินกู้; และ

• การจ�าน�าหุ้นของบริษัทย่อยของผู้กู้

ข้อตกลงทางการเงิน ณ สิน้ปีปฏทินิของแต่ละปี ผูกู้จ้ะต้องปฏบิตัติามข้อตกลงทางเงนิดงัต่อไปนี ้โดยพจิารณา

จากงบการเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐ

• อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) 

ไม่น้อยกว่า 1.1 ต่อ 1;

• อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อรายได้ก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา และรายการตัดจ่าย ไม่เกิน 

(Funded Debt/EBITDA) 5 ต่อ 1;

• อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมไม่เกิน (Funded Debt/Total Shareholder’s 

Equity) 2 ต่อ 1

ข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ • เรือที่ได้มาจากเงินกู้จะต้องจดทะเบียนเป็นเรือธงไทย

• ถ้าเรอืมมีลูค่าต�า่กว่าร้อยละ 125 ของยอดเงนิกูค้งเหลอื โดยจะทดสอบรายปี ผูกู้จ้ะต้อง

จดัหาหลกัประกนัเพิม่เตมิหรอืช�าระคนืเงนิกูก่้อนก�าหนดส�าหรบัเงนิกูส่้วนทีเ่กนิ

ข้อตกลงอื่นๆ ไม่มข้ีอจ�ากดัในการจ่ายเงนิปันผลโดยพเีอสแอล และผูกู้ไ้ด้รบัอนญุาตให้จ่ายเงนิปันผล

ให้แก่ผูถ้อืหุน้โดยไม่มข้ีอจ�ากดั เว้นแต่กรณมีกีารผดิสญัญาเกดิขึน้หรอืมเีหตแุห่งการผดิ

สัญญาเกิดขึ้น โดยที่เงินกู้คงเหลือถึงก�าหนดช�าระแล้ว

  ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อย (เจ้าของเรือ) แต่ละบริษัทเบิกถอนเงินกู้จากวงเงินสินเชื่อนี้ จ�านวน 30.02 

ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อซื้อเรือ จ�านวน 2 ล�าในระหว่างปี

  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขสัญญาเงินกู้นี้ โดยหลักเพื่อขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้

ของวงเงนิทีย่งัไม่ได้เบกิถอนจ�านวน 69.98 ล้านเหรยีญสหรฐั จากวนัที ่30 ธนัวาคม 2555 ไปจนถงึวนัที ่30 ธนัวาคม 2556 
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6.  รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือ

 ในปี 2555 รายได้จากการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�าอยู่ที่ 8,221 เหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ย 

อยู่ที่ 4,481 เหรียญสหรัฐอเมริกา

 ตลาดค่าระวางเรือมีการปรับตัวลดลงในช่วงต้นปี 2555 และได้ปรับเพิ่มขึ้นระยะสั้นในช่วงต้นของไตรมาสสองปี 2555 

แต่หลังจากนั้นได้ปรับตัวลดลง และกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอีกครั้งในไตรมาสสาม ปี 2555 ค่าระวางเรือแตะที่จุดสูงสุด

ของปี อยู่ที่ 1,162 จุด ทั้งนี้ ดัชนีค่าระวางเรือเฉลี่ยส�าหรับปี 2555 เท่ากับ 920 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีค่าระวางเรือเฉลี่ย 

ในปี 2554 เท่ากับ 1,549 จุด บริษัทฯ มีรายได้ค่าระวางเรือต่อวันต่อล�าเฉลี่ยที่ 8,221 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งลดลงร้อยละ 27 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2554 เนื่องจากสัญญาให้เช่าเรือระยะยาวที่ท�าไว้ส�าหรับบางล�าได้สิ้นสุดลงในระหว่างปี 2555 และมีสัญญาเช่า

เรือใหม่ในอัตรา ณ ปัจจุบันซึ่งเป็นอัตราที่ต�่ากว่าสัญญาให้เช่าเรือระยะยาวที่เคยลงนามไว้ก่อนปี 2555

 ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรอืเฉลีย่ต่อวนัต่อล�าของบรษิทัฯ ลดลงจาก 4,613 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา (รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

และส�ารวจเรือต่อวันจ�านวน 690 เหรียญสหรัฐอเมริกา) ในปี 2554 เป็น 4,481 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2555 (รวมค่าใช้จ่าย 

ในการซ่อมแซมและส�ารวจเรอืต่อวนัจ�านวน 542 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา) ซึง่ต�า่กว่าค่าเฉลีย่อตุสาหกรรม (ค�านวณโดยไม่รวมค่าใช้จ่าย 

ในการซ่อมแซมและส�ารวจเรือซึ่งไม่ได้รายงานในค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ย) รายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้

AVERAGE OPEX / TC RATES (1997 - 2012) 
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Avg 
Age 14.24 14.59 15.59 15.57 15.65 15.82 16.60 17.35 18.98 19.98 19.59 20.59 17.08 15.43 14.20 11.36 
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ตารางการเปรยีบเทยีบค่าใช้จ่ายในการเดนิเรอืต่อวนัต่อล�าของบรษิทัฯ กบัค่าเฉลีย่อตุสาหกรรม  (จดัท�าโดย Moore Stephens & Co.)

ส�าหรับปี

รายการ

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม บริษัทฯ บริษัทฯ

2554 2554 2555

เหรียญสหรัฐ (ต่อวัน) เหรียญสหรัฐ (ต่อวัน) เหรียญสหรัฐ (ต่อวัน)

ค่าจ้างลูกเรือ 1,946 1,766 1,951

ค่าเสบียงคลัง 166 172 168

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับลูกเรือ 310 207 192

รวมค่าใช้จ่ายลูกเรือ 2,422 2,145 2,311

ค่าน�้ามันหล่อลื่น 345 287 296

ค่าพัสดุภัณฑ์อื่นๆ 344 243 200

รวมค่าน�้ามันหล่อลื่นและค่าพัสดุภัณฑ์ 689 530 496

ค่าอะไหล่ 380 204 196

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 428 121 126

รวมค่าอะไหล่ ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 808 325 322

ค่าเบีย้ประกนัภยัความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสนิค้า 
และบุคคลที่สาม

272 197 171

ค่าเบี้ยประกันภัยอื่นๆ 262 235 188

รวมค่าเบี้ยประกันภัย 534 432 359

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเรือ 26 0 0

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 647 424 384

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 216 67 67

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 889 491 451

รวมค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 5,342 3,923 3,939

 เหตุผลหลักที่ท�าให้ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีดังนี้ 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส�าหรับปี 2555 ที่เป็นต้นทุน “คงที่” นั้นไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการควบคุมต้นทุน และ

เมื่อเฉลี่ยต่อล�าเรือแล้วมีจ�านวนลดลงเนื่องจากจ�านวนกองเรือของบริษัทฯ ในปี 2555 มีเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เป็นต้นทุน ”ผันแปร” นั้น ขึ้นอยู่กับค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานทาง 

ด้านเทคนคิ ซึง่ในปีนีค่้าใช้จ่ายดงักล่าวมจี�านวนลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2554 เนือ่งจากการลดลงในก�าไรของบรษิทัฯ

• ต้นทุนส�าหรับลูกเรือยังคงเพิ่มขึ้น และน่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปในปีหน้า

• ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส�ารวจเรือมีจ�านวนลดลง เนื่องจากอายุของกองเรือโดยเฉลี่ยส�าหรับปี 2555 

ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

7.  ผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงินจำกงบกำรเงินสกุลเหรียญดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ  
  (สกุลเงินหลักที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน)
 ตารางที่จะแสดงต่อไปนี้ได้สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขที่แสดงนั้น น�ามาจาก 

งบการเงินแสดงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สกุลเงินหลักที่ใช้ในการด�าเนินงาน) ตามหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน ข้อ 38 ในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 

146
รำยงำนประจ�ำปี 2555
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ล้านเหรียญสหรัฐ

31 ธันวาคม 2555

ล้านเหรียญสหรัฐ

งบก�าไรขาดทุน

รายได้รวม 112.19 123.24

รายได้จากการเดินเรือสุทธิ 85.58 86.93

ก�าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได้ ค่าเสือ่มราคา และรายจ่ายตดับญัช ี(EBITDA)* 41.42 30.83

ค่าเสื่อมราคา* 14.90 22.19

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ 26.52 8.64

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 14.35 13.95

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 12.17 (5.31)

ก�าไรอื่นที่มิใช่ก�าไรจากการด�าเนินงาน 11.59 9.89

ก�าไรสุทธิก่อนภาษี 23.76 4.58

ภาษีเงินได้ 0.12 0.13

ก�าไรสุทธิ 23.64 4.45

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3.52 3.42

เรือเดินทะเล (ราคาทุน) 445.03 695.88

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส�ารวจเรือ 14.68 18.19

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138.04 62.06

สินทรัพย์หมุนเวียน 190.01 96.03

เงินจ่ายล่วงหน้าส�าหรับค่าจ้างต่อเรือใหม่ 207.37 145.58

สินทรัพย์รวม 722.39 784.47

เงินกู้มีหลักประกัน 199.04 269.82

หนี้สินหมุนเวียน 33.05 36.55

หนี้สินไม่หมุนเวียน 5.73 5.25

รวมหนี้สิน 237.82 311.62

ทุนเรือนหุ้น 35.31 35.31

ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 484.57 472.85

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (ดอลลาร์สหรัฐ) 0.47 0.45

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด 3% 1%

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 5% 1%

อัตราส่วน (เท่า)

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 5.75 2.63

เงินกู้/ ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.46 0.63

หนี้สินรวม/ ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.49 0.66

เงินกู้/ EBITDA 5.35 9.60

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ 1.88 1.03

EBITDA/ดอกเบี้ยจ่าย 2.89 2.21

ผลตอบแทนจากเงินปันผล** 3% 3%

* EBITDA และค่าเสื่อมราคาคิดหลังจากการหักค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส�ารวจเรือ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถูกรวมอยู่ใน 

ต้นทุนในการเดินเรืออยู่แล้วเพื่อใช้ส�าหรับค�านวณ EBITDA ตามนโยบายบริษัทฯ ที่ก�าหนดให้มีการเปิดเผยค่าใช้จ่าย 

ในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�า (Opex) ที่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส�ารวจเรือ

** ผลตอบแทนจากเงินปันผล คิดเป็นร้อยละของราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี
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  7.1  รำยได้และผลก�ำไร

  รายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 112.19 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมรายการก�าไรจากการแปลงหนี้ใหม่ (gain on  

novation) ของสญัญาสัง่ต่อเรอืใหม่ จ�านวน 10.52 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา) ในปี 2554 เป็น 123.24 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 

(รวมรายการก�าไรจากการแปลงหนี้ใหม่ (Novated) ของสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จ�านวน 9.77 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

ในปี 2555 รายได้จากการเดนิเรอืสทุธเิพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 85.58 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในปี 2554 เป็น 86.92 ล้านเหรยีญ

สหรัฐอเมริกาในปี 2555 เนื่องจากจ�านวนเรือที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมากในปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ทั้งนี้รายได้

จากการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�า (TC Rate) ในปี 2555 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 การที่รายได้เฉลี่ยต่อวันลดลงนั้น 

มีสาเหตุมาจากสภาพตลาดค่าระวางเรือที่อ่อนตัวลงมากในปี 2555 รายได้ของบริษัทฯ มาจากจ�านวนเรือเฉลี่ย 30 ล�า 

ในระหว่างปี 2555 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ�านวนเรอืเฉลีย่ 22 ล�าในปี 2554 ท�าให้กระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานหรอืก�าไรก่อน 

หักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ได้ลดลงจาก 41.42 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ในปี 2554 เป็น 30.83 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2555 ส�าหรับรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�า (TC Rate) ลดลงจาก 11,265 

เหรยีญสหรฐัอเมรกิาในปี 2554 เป็น 8,221 เหรยีญสหรฐัอเมรกิาในปี 2555 ในขณะเดยีวกนัต้นทนุการเดนิเรอืโดยเฉลีย่ต่อวนั 

ต่อล�าลดลงจาก 4,613 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554 เป็น 4,481 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2555 เนื่องจากรายได้จาก 

การเดินเรือสุทธิลดลงดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ท�าให้ก�าไรขั้นต้นในปี 2555 ปรับตัวลดลงจากปี 2554

  ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�าลดลง และยังคงต�่ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ใน 

หัวข้อ 6 เรื่อง “รายได้และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ”

  ค่าเสื่อมราคา (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส�ารวจเรือ) เพิ่มขึ้นจาก 14.90 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกาในปี 2554 เป็น 22.19 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2555 เนื่องจากจ�านวนเรือที่เพิ่มขึ้น ในระหว่างปี 2555 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 นั่นคือ เรือ 11 ล�า ซึ่งบริษัทฯ ได้มาในปี 2555 

  ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจาก 14.35 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554 เป็น 13.95 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ในปี 2555 สาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อส�าหรับซื้อเรือใหม่จ�านวน 9 ล�าในปี 2555 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 5 ล�าในปี 2554 อย่างไรกด็ค่ีาธรรมเนยีมทางการเงนิและค่าธรรมเนยีมในการรกัษาวงเงนิลดลง เนือ่งจาก

การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 5 ทั้งนี้ดอกเบี้ยที่เกิดจากการเบิกใช้วงเงินกู้ส�าหรับสั่งต่อเรือใหม่ 

บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 

  เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี 2555 

ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลให้การแปลงหนี้สินหมุนเวียนจากเงินบาทเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที่อัตรา 

แลกเปลี่ยนที่ต�่ากว่า ท�าให้เกิดรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 0.18 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2555 

  เนือ่งจากอตัราก�าไรขัน้ต้นลดลง ท�าให้เกดิรายการขาดทนุจากการด�าเนนิงานเท่ากบั 5.31 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 

เมื่อเปรียบเทียบกับรายการก�าไรจากการด�าเนินงาน จ�านวน 12.17 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554 

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.12 ล้านเหรียญ ในปี 2554 เป็น 0.13 ล้านเหรียญในปี 2555 เป็นภาษี 

ที่เกิดขึ้นจากรายได้อื่น 

  ท�าให้ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจาก 23.64 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2554 เป็น 4.45 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ในปี 2555
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  7.2  สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินลงทุน 

  ตารางข้างล่างนี้เป็นการสรุปสถานภาพการลงทุนทั้งหมดในโครงการร่วมทุนในต่างประเทศ ในงบการเงิน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ตัวเลขเป็นเหรียญสหรัฐอเมริกา)

โครงการร่วมทุน

เงินลงทุน
** เงิน
ลงทุน

จ่ายล่วง
หน้า

รวม

*** ค่าเผื่อส�าหรับ
ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน
* ส่วน

ปรับปรุง
รวมวิธี

ส่วนได้เสีย
เงิน

ลงทุน

** เงิน
ลงทุนจ่าย
ล่วงหน้า

รวม เงินลงทุน

** เงิน
ลงทุน

จ่ายล่วง
หน้า

รวม

เงนิลงทนุระยะสัน้
SLPG 872,727 (323,596) 549,131 567,829 1,116,960 549,131 567,829 1,116,960 0 0 0

เงนิลงทนุระยะยาว
ISPL - Haldia 2,037,650 1,380,199 3,417,849 0 3,417,849 0 0 0 3,417,849 0 3,417,849

รวม 2,910,377 1,056,603 3,966,980 567,829 4,534,809 549,131 567,829 1,116,960 3,417,849 0 3,417,849

* ส่วนปรับปรุงตามวิธีส่วนได้เสีย หมายถึงการปรับปรุง (+ / -) ตามวิธีส่วนได้เสีย
**  เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า หมายถึง เงินลงทุนที่จ่ายไปในฐานะผู้ถือหุ้น และแสดงไว้ภายใต้ “สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ”
*** ค่าเผื่อส�าหรับ “เงินลงทุนในหุ้นสามัญ” แสดงรายการในรูปของค่าเผื่อผลขาดทุนในเงินลงทุน (Allowance for possible loss on other investments)  

ส่วนค่าเผือ่ในเรือ่งอืน่ๆ แสดงรายการในรปูของหนีส้ญูและค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (Bad debts and allowance for doubtful accounts) ซึง่บรษิทัฯ บนัทกึไว้ 
ในปี 2545

  ในระหว่างปี 2549 บรษิทัฯ ได้ลงทนุในหุน้สามญัของบรษิทั บทด จ�ากดั ซึง่จดทะเบยีนในประเทศไทยจ�านวน 2,026,086 

หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ช�าระค่าหุ้นแล้วหุ้นละ 5 บาท เป็นจ�านวนเงิน 0.26 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ในปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บทด จ�ากัด 

    สินทรัพย์หมุนเวียน

  สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลดลงจ�านวน 93.98 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี 2554 เนือ่งจากการลดลงของเงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ�านวน 75.98 ล้านเหรยีญสหรฐัและการลดลงของเงนิ 

ล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรอืเดนิทะเลรบัคนืจาก จ�านวน 41.88 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา เป็น จ�านวน 15.77 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 

ส�าหรับเรือหมายเลข 316, 347 และ 380 จากการแปลงหนี้ใหม่ (Novated)/การยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ ลูกหนี้สุทธิจาก 

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมดเพิม่ขึน้จ�านวน 3.13 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของการให้บรกิารเช่าเรอื 

เป็นรายเที่ยว (Voyage Charter) ในระหว่างปีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจการขนส่ง

สินค้าทางทะเล บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าระวางเรือจากลูกค้าล่วงหน้า (จ�านวนร้อยละ 95 ของค่าระวางในกรณีที่เป็นการให ้

บริการเช่าเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter) และจะเรียกเก็บค่าเช่าจากลูกค้าล่วงหน้าทุก 15 วัน ในกรณีที่เป็นการให้เช่า 

เป็นระยะเวลา (Time Charter)) จึงไม่มีปัญหาใดๆ จากการติดตามหนี้ ดังนั้นยอดลูกหนี้จึงเป็นเงินที่จะได้รับจากตัวแทน 

ผูเ้ช่าเรอื และรายได้ค้างรบัตามจ�านวนเปอร์เซน็ต์ของการให้บรกิารทีจ่บสิน้แล้ว น�า้มนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้จาก 2.18 ล้านเหรยีญ 

สหรัฐอเมริกา เป็นจ�านวน 4.79 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการสต๊อกน�้ามันส�าหรับการให้บริการเช่าเรือเป็น 

รายเที่ยว (Voyage Charter) มีจ�านวนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

    ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

  มูลค่าของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการรับมอบเรือดังต่อไปนี้ 

เรอืหมายเลข 334 (เบญจมาศ นาร)ี จากอูต่่อเรอื ABG เรอืขนาดซปุราแมกซ์จากจนี จ�านวน 4 ล�า และเรอืขนาดแฮนดี ้ไซส์ 

จ�านวน 6 ล�า ซึง่ซือ้และได้รบัเรอืในระหว่างปี 2555 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯ มกี�าลงักองเรอืทัง้สิน้จ�านวน 36 ล�า 

ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ภายใต้หัวข้อก�าลังกองเรือในรายงานประจ�าปีนี้ 

  รายละเอียดของการซื้อเรือและการรับเรือในปี 2555 ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 3.1, 3.3 และ 3.4
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    เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำจ้ำงต่อเรือใหม่

  บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จ�านวน 12 ฉบับ ส�าหรับสั่งต่อเรือใหม่ขนาดแฮนดี้ไซส์จ�านวน 12 ล�า 

ซึ่งมีขนาดระวางบรรทุก 32,000 เดทเวทตัน และบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จ�านวน 6 ฉบับ ส�าหรับสั่งต่อ

เรือใหม่ขนาดซุปราแมกซ์ จ�านวน 6 ล�า ซึ่งมีขนาดระวางบรรทุก 54,000 เดทเวทตัน กับอู่ต่อเรือ ABG ประเทศอินเดีย 

ในระหว่างปี 2550 ถงึปี 2551 ในระหว่างปี 2555 บรษิทัฯ ได้จ�าหน่ายสญัญาสัง่ต่อเรอืใหม่จ�านวน 2 ฉบบั ส�าหรบัเรอืขนาด

แฮนดี ้ไซส์ 2 ล�า และเรอืขนาดซปุราแมกซ์ 3 ล�า ตามทีไ่ด้อธบิายไว้ในหวัข้อที ่3.1 บรษิทัฯ บนัทกึเงนิงวดทีจ่่ายไป ค่าใช้จ่าย 

ในการส�ารวจเรือ และดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินทรัพย์จ�านวน 142.41 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามที่ได้อธิบายไว้ 

ข้างต้นในหวัข้อที ่3.1 บรษิทัฯ ได้รบัเงนิบางส่วน จ�านวน 3.64 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา จากสญัญาการแปลงหนีใ้หม่ทีไ่ด้ 

ลงนามในเดือนกันยายน 2555 และหลังจากการปรับรายการเงินรับล่วงหน้า จ�านวน 3.64 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแล้ว 

ดงันัน้เงนิงวดสทุธ ิณ วนัสิน้ปีเท่ากบั จ�านวน 138.77 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา นอกจากนีบ้รษิทัฯ บนัทกึการจ่ายเงนิงวด 

ค่าใช้จ่ายในการส�ารวจเรือและดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินทรัพย์จ�านวน 22.58 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (บริษัทฯมี

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 50 ในบริษัทร่วมทุน) ส�าหรับสัญญาสั่งต่อเรือจ�านวน 3 สัญญา เพื่อสั่งต่อเรือส�าหรับขนส่ง

ซีเมนต์จ�านวน 3 ล�า และสัญญาสั่งต่อเรือจ�านวน 2 สัญญา เพื่อสั่งต่อเรือส�าหรับขนส่งซีเมนต์อีก จ�านวน 2 ล�า ที่สั่งต่อ 

ในเดือนธันวาคม 2555 ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นในหัวข้อที่ 3.2 

  บริษัทฯ จัดประเภทรายการเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ จ�านวนเงิน 15.77 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ส�าหรับเรือ

หมายเลข 316, 347 และ 380 มาเป็นรายการในสนิทรพัย์หมนุเวยีน เนือ่งจากการท�าสญัญาแปลงหนีใ้หม่ (Novated)/ยกเลกิ

สญัญาสัง่ต่อเรอื และเงนิงวดทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจะได้รบัคนืท�าให้รายการเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรอื - ส่วนทีเ่ป็นสนิทรพัย์

หมุนเวียนมีจ�านวนเท่ากับ 145.58 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 เป็นจ�านวนเงิน 161.35 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

    หนี้สินรวม

  ณ วนัสิน้ปี 2555 บรษิทัฯ มเีงนิกูท้ีม่หีลกัประกนัสทุธจิากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี จ�านวน 269.82 ล้าน

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา โดยมยีอดเงนิกูท้ีม่หีลกัประกนัคงเหลอื 296.00 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ซึง่รวมเงนิกูส้�าหรบัสัง่ต่อ

เรอืใหม่จ�านวน 68.35 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ตามทีอ่ธบิายไว้ในข้อ 5.2 บรษิทัฯ เบกิถอนเงนิกูจ้�านวน 1,502.35 ล้านบาท 

ส�าหรับซื้อเรือมือสองจ�านวน 2 ล�า โดยบริษัทฯ ได้ท�ารายการ swap จากเงินบาทจ�านวน 1,502.35 ล้านบาท เป็นเงินสกุล

ดอลลาร์สหรฐัเท่ากบั 45.90 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ตามวงเงนิสนิเชือ่แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิน้ปี 2555 

เงนิกูด้งักล่าว คงเหลอื 39.66 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา นอกจากวงเงนิสนิเชือ่ส�าหรบัเรอืต่อใหม่ทีไ่ด้อธบิายไว้ในหวัข้อที่ 

5.2 ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ เบิกถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้ซื้อเรือ จ�านวน 92 ล้านเหรียญสหรัฐ ส�าหรับซื้อ

เรือจ�านวน 4 ล�า ซึ่งรับมอบในปี 2554 จ�านวน 3 ล�า และรับมอบอีก 1 ล�าในเดือนมกราคม 2555 ณ วันสิ้นปี 2555 เงินกู้ 

ดงักล่าวคงเหลอื 69.00 ล้านเหรยีญสหรฐั และในระหว่างปี 2555 บรษิทัเบกิใช้เงนิกู ้จ�านวน 133.22 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 

ส�าหรบัซือ้เรอื จ�านวน 8 ล�า ดงันัน้ ณ วนัสิน้ปี 2555 เงนิกูด้งักล่าวคงเหลอื จ�านวน 119.11 ล้านเหรยีญสหรฐั บรษิทัฯ ยงัได้

เบิกเงินกู้ จ�านวน 11.40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 50 ในบริษัทร่วมทุน) ดังนั้นเป็น

จ�านวนเงิน 5.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ที่ได้แสดงไว้) จากธนาคาร NIBC จากวงเงินสินเชื่อเพื่อเรือสั่งต่อใหม่ ส�าหรับ

จ่ายอูต่่อเรอื ABG ประเทศอนิเดยี ส�าหรบัค่าต่อเรอืงวดทีส่องและสามของเรอืใหม่เพือ่ขนส่งซเีมนต์ล�าแรก ตามทีไ่ด้อธบิาย

ไว้ในหวัข้อที ่3.2 ค่าธรรมเนยีมทางการเงนิตดัจ�าหน่าย จ�านวน 5.82 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา แสดงหกัจากวงเงนิสนิเชือ่

มีหลักประกันตามสัดส่วนเมื่อมีการเบิกถอนจากวงเงินทั้งหมด

  หนีส้นิรวมเพิม่ขึน้จาก 237.82 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในปี 2554 เป็น 311.62 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิาในปี 2555
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    ส่วนของผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 4.45 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในระหว่างปี เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2555 จ�านวน 

15.08 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (0.45 บาทต่อหุ้น รวมเงินปันผลจ่ายครั้งสุดท้ายของปี 2554) และการลดลงสุทธิใน 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน การจัดสรรส�ารองเพื่อกิจกรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น และการแปลงค่างบการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อยจ�านวน 1.09 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ท�าให้มีส่วนของผู้ถือหุ้น มีจ�านวน 472.85 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งลดลงเล็กน้อย จ�านวน 11.72 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ผลจากการลดลงในส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น ท�าให้มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้นลดลงจาก จ�านวน 0.47 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุ้น 

ณ สิ้นปี 2554 เป็นจ�านวน 0.45 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2555 

  7.3  ควำมสำมำรถในกำรก่อหนี้ (Leverage) สภำพคล่อง (Liquidity) และควำมสำมำรถ 
    ในกำรช�ำระหนี้ (Coverage)

  ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

ในระหว่างปี 2555 และบรษิทัฯ มเีงนิกูท้ีม่หีลกัประกนั ณ สิน้ปี 2555 จ�านวน 299.46 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (รวมสนิเชือ่ 

ที่ใช้ก่อนรับเรือที่จ่ายไปส�าหรับเงินงวดค่าต่อเรือใหม่จ่ายล่วงหน้า) อัตราส่วนการก่อหนี้ Leverage Ratio ยังคงแข็งแกร่ง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ระดับหนี้สินของบริษัทฯ (รวมสินเชื่อที่ใช้ก่อนรับเรือ ส�าหรับเงินค่าต่อเรือใหม่จ่ายล่วงหน้า) 

อยูท่ี ่9.60 เท่าของก�าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได้ ค่าเสือ่มราคาและรายจ่ายตดับญัช ี(EBITDA) (ทัง้นีไ้ม่รวม EBITDA 

คิดเป็นทั้งปีของเรือที่ซื้อและรับมอบในระหว่างปี) และอัตราส่วนดังกล่าวจะเท่ากับ 8.14 เท่า หากไม่รวมเงินกู้ที่ใช้ก่อน 

รับเรือส�าหรับเงินงวดค่าต่อเรือใหม่จ่ายล่วงหน้า ภาพรวมหนี้สินของบริษัทฯ (อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์ที่มี 

ตวัตนสทุธ)ิ เพิ่มขึน้เป็น 0.66 เท่า ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2555 จาก 0.49 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 เนือ่งจากการเพิ่มขึน้

ของเงินกู้ที่มีหลักประกันตามที่ได้อธิบายไว้ในตอนต้น

  ความสามารถในการช�าระหนี้ (debt service cover) ของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2555 อยู่ที่ 1.03 เท่า อัตราส่วนของก�าไร

ก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ต่อดอกเบี้ยจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

อยู่ที่ 2.21 เท่า อัตราส่วนดังกล่าวจะเท่ากับ 4.05 เท่า ถ้าบริษัทฯ ค�านวณเพียงดอกเบี้ยจ่ายส�าหรับเงินกู้ต่างๆ และไม่รวม

ค่าใช้จ่ายทางการเงินทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเงินกู้ และค่าธรรมเนียมส�าหรับขอขยายวงเงินสินเชื่อต่างๆ 

อัตราส่วนทั้งสองนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันแข็งแกร่งของบริษัทฯ ต่อการช�าระหนี้สินที่มีอยู่ หรือความสามารถ

ในการจัดหาเงินกู้เพื่อน�ามาปรับเปลี่ยนก�าลังกองเรือของบริษัทฯ 

8.  กำรวิเครำะห์งบกำรเงินรวมเงินบำทที่ตรวจสอบแล้ว 
  8.1  กำรวิเครำะห์งบก�ำไรขำดทุน

  รายได้จากการเดินเรือสุทธิ (สุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน�า้มันเชื้อเพลิง) ส�าหรับปี 2555 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ

ร้อยละ 3 จากจ�านวนเรือส�าหรับปี 2555 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ทั้งที่รายได้จากการเดินเรือเฉลี่ยต่อวัน 

ต่อล�าเรือ (TC Rate) ในปี 2555 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�าเรือ (TC Rate) ในปี 2554 

ส�าหรับรายได้จากการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�าที่ลดลงนั้นมาจาก สัญญาให้เช่าเรือระยะยาวที่เคยท�าไว้ส�าหรับเรือบางล�า 

ได้สิน้สดุลงในระหว่างปี 2555 ซึง่มสีญัญาให้เช่าเรอืใหม่ในอตัรา ณ ปัจจบุนัซึง่เป็นอตัราทีต่�า่กว่าสญัญาให้เช่าเรอืระยะยาว

ทีเ่คยลงนามไว้ จ�านวนเรอืทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานในปี 2555 มจี�านวน 30 ล�าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ�านวนเรอื 22 ล�าในปี 2554 
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  ในระหว่างปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรอืเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 44 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2554 โดยมสีาเหตหุลกั 

จากจ�านวนเรือที่ใช้ในการด�าเนินงานมีมากกว่าปีก่อนตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่าย 

ในการเดนิเรอืเฉลีย่ต่อวนัต่อล�า (Opex) ลดลง จาก 4,613 เหรยีญสหรฐัอเมรกิาในปี 2554 เป็น 4,481 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา

ในปี 2555 (รวมค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ�าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส�ารวจเรือ)

  ในระหว่างปี 2555 ต้นทุนในการเดินเรือรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 53 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน รายจ่ายท่าเรือ

และค่าน�้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการให้บริการให้เช่าเป็นรายเที่ยว (voyage charter) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปีก่อน ต้นทุนในการเดินเรือรวมเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก จ�านวนเรือในระหว่างปีเพิ่มขึ้นตามที่ได้อธิบายข้างต้น 

  ก�าไรขัน้ต้นในปี 2554 ลดลงประมาณร้อยละ 17 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน และอตัราก�าไรขัน้ต้นส�าหรบัปีได้ลดลง

ด้วยจากร้อยละ 57 มาเป็นร้อยละ 41 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการเดินเรือเฉลี่ยต่อวัน

ต่อล�าเรือ (TC Rate) ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของจ�านวนเรือตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ท�าให้รายได้รวมระหว่างปี 2555 สูงกว่า

รายได้รวมปีก่อน

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปี 2555 ลดลงจ�านวน 7.86 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 จากการลดลงของ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลในส่วนการลดลงของโบนัสค้างจ่ายที่ตั้งจากก�าไรสุทธิที่ลดลง

  ค่าใช้จ่ายทางการเงนิลดลงจากจ�านวน 440.76 ล้านบาท ในปี 2554 เป็นจ�านวน 433.66 ล้านบาทในปี 2555 เนือ่งจาก

ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น จากการเบิกใช้เงินกู้เพื่อซื้อเรือจ�านวน 9 ล�าในปี 2555 เปรียบเทียบกับเรือ 5 ล�าในปี 2554 อย่างไรก็ดี 

ค่าธรรมเนียมการรักษาวงเงินกู้ และค่าใช้จ่ายในการขยายวงเงินสินเชื่อในปี 2555 มีจ�านวนลดลง เนื่องจากการเบิกใช้ 

เงนิกูต้ามทีไ่ด้อธบิายไว้ในหวัข้อที ่5 นอกจากดอกเบีย้จ่ายทีเ่กดิจากการเบกิเงนิกูส้�าหรบัการซือ้เรอืจ�านวน 9 ล�าแล้ว ค่าใช้จ่าย 

ทางการเงินส�าหรับปี 2555 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขยายวงเงินสินเชื่อมีหลักประกันในปี 2555 ค่าธรรมเนียม 

การรักษาวงเงินกู้มีประกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2555 ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ�าหน่ายจากการยกเลิก

วงเงินกู้ ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 5.1, 5.2 และ 5.5 ส่วนดอกเบี้ยที่เกิดจากการเบิกถอนวงเงินกู้ส�าหรับสั่งต่อเรือใหม่ 

ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 

  ค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ

ต้นทุนในการเดินเรือรวมที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจาก 646.56 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 

910.30 ล้านบาทในปี 2555 เนื่องจากจ�านวนเรือที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งค่าเสื่อมราคามี

จ�านวนเพิ่มขึ้นจากจ�านวนเรือที่รับมอบในปี 2555 จ�านวน 11 ล�า 

  บริษัทฯ บันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 5.65 ล้านบาทส�าหรับปี 2555 ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ บันทึก

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ�านวน 5.45 ล้านบาท รายการภาษเีงนิได้นติบิคุคลจ�านวน 3.64 ล้านบาท ส�าหรบัปี 2554 และ

จ�านวน 4.15 ล้านบาท ส�าหรับปี 2555 เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยรับทั้งสองปี

  บรษิทัฯ มกี�าไรสทุธจิ�านวน 141.03 ล้านบาทส�าหรบัปี 2555 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัก�าไรสทุธจิ�านวน 718.52 ล้านบาท

ในปี 2554

  8.2  กำรวิเครำะห์งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

  ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นมีรายการขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 2555 จ�านวน 514.06 ล้านบาท เมื่อเปรียบ

เทียบกับปี 2554 ซึ่งแสดงรายการก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น จ�านวน 725.54 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการอ่อนค่าของ 

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินบาท ท�าให้สินทรัพย์สุทธิ โดยหลักมาจาก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือจากสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3 มีมูลค่าลดลงเมื่อแปลงค่าเป็น

สกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการน�าเสนองบการเงินปี 2555 ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ท�าให้ส�าหรับปี 2555 บริษัทฯ 

มีรายการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 370.38 ล้านบาท ซึ่งส�าหรับปี 2554 มีรายการก�าไรเบ็ดเสร็จรวม 1,446.35 ล้านบาท 
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  8.3  กำรวิเครำะห์งบแสดงฐำนะกำรเงิน

  สนิทรพัย์หมนุเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ลดลงจ�านวน 3,080.10 ล้านบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2554 เนือ่งจาก

การลดลงของเงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ�านวน 2,473.70 ล้านบาท และการลดลงของเงนิล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรอื

เดินทะเลรับคืนจาก จ�านวน 1,327.30 ล้านบาท ส�าหรับตัวเรือหมายเลข 333 และ 315 ซึ่งถูกจัดประเภทรายการให้เป็น 

สนิทรพัย์หมนุเวยีน เป็นจ�านวน 483 ล้านบาท ส�าหรบัเรอืหมายเลข 316, 347, และ 380 จากการแปลงหนีใ้หม่/ยกเลกิสญัญา

ต่อเรือ นอกจากนี้ ลูกหนี้การค้า และน�า้มันเชื้อเพลิง ซึ่งเกิดจากการให้บริการเช่าเรือเป็นรายเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 

2555 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 

  ลกูหนีส้ทุธจิากค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูซึง่เป็นส่วนหนึง่ของสนิทรพัย์หมนุเวยีนเพิม่ขึน้จ�านวน 91.69 ล้านบาท และ

น�้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจ�านวน 77.79 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก

มีเงินสดที่มากเพียงพอ

  มลูค่าของรายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จากปีก่อน เนือ่งจากบรษิทัฯ รบัมอบเรอืหมายเลข 334 

(เบญจมาศ นาร)ี จากอูต่่อเรอื ABG เรอืขนาดซปุราแมกซ์จากจนีจ�านวน 4 ล�า ตามทีไ่ด้อธบิายไว้ในหวัข้อที ่3.3 และเรอืขนาด 

แฮนดี ้ไซส์ จ�านวน 6 ล�า ตามทีไ่ด้อธบิายไว้ในหวัข้อที ่3.4 ณ วนัสิน้ปี 2555 บรษิทัฯ จ่ายเงนิล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรอืใหม่จ�านวน 

4,942.35 ล้านบาท ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3 มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากมูลค่าของรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น 

  หนีส้นิหมนุเวยีนเพิม่ขึน้จ�านวน 72.21 ล้านบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เนือ่งจากเงนิกูร้ะยะยาวส่วนทีถ่งึก�าหนด

ช�าระภายใน 1 ปี มจี�านวนเพิม่ขึน้ ณ สิน้ปี 2555 บรษิทัฯ มเีงนิกูร้ะยะยาว (สทุธจิากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระ) จ�านวน 8,265.02 

ล้านบาท และมเีงนิกูร้ะยะยาวรวมจ�านวน 9,066.99 ล้านบาท ซึง่รวมเงนิกูส้�าหรบัสัง่ต่อเรอืใหม่จ�านวน 2,093.79 ล้านบาท

ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.2 ส�าหรับจ่ายให้กับอู่ต่อเรือ ABG ประเทศอินเดีย ในการจ่ายเงินงวดค่าต่อเรือ ส�าหรับเรือ

จ�านวน 6 ล�า ดงัทีไ่ด้อธบิายไว้ในหวัข้อที ่3.1 ทัง้นีร้วมถงึเรอืหมายเลข 331 (อนญัญา นาร)ี และเรอืหมายเลข 334 (เบญจมาศ 

นาร)ี ซึง่รบัเรอืแล้วในปี 2554 และ 2555 ตามล�าดบั บรษิทัฯ ได้เบกิเงนิกู ้จ�านวน 1,502.35 ส�าหรบัการซือ้เรอืมอืสอง 2 ล�า 

โดย ณ วนัสิน้ปีเงนิกูด้งักล่าวคงเหลอื 1,214.87 ล้านบาท ในระหว่างปี 2555 นอกจากวงเงนิสนิเชือ่ส�าหรบัเรอืต่อใหม่ทีไ่ด้

อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 5.2 บริษัทฯ เบิกถอนวงเงินสินเชื่อส�าหรับซื้อเรือ จ�านวน 2,915.59 ล้านบาท ส�าหรับซื้อเรือจ�านวน  

4 ล�า ซึง่รบัมอบแล้วในปี 2554 จ�านวน 3 ล�า และอกี 1 ล�ารบัมอบในเดอืนมกราคม ปี 2555 ณ วนัสิน้ปี เงนิกูด้งักล่าวคงเหลอื 

2,113.58 ล้านบาท และในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ บริษัทเบิกเงินกู้จากวงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้ซื้อเรือ จ�านวน 4,098.96 

ล้านบาท ส�าหรับซื้อเรือ จ�านวน 8 ล�า ณ วันสิ้นปี 2555 เงินกู้ดังกล่าวคงเหลือ 3,648.44 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เบิกถอน 

เงินกู้จ�านวน 349.20 ล้านบาท (บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 50 ในบริษัทร่วมทุน ดังนั้นเป็นจ�านวนเงิน 174.60  

ล้านบาท) จากธนาคาร NIBC จากวงเงนิสนิเชือ่เพือ่เรอืสัง่ต่อใหม่ เพือ่จ่ายอูต่่อเรอื ABG ประเทศอนิเดยี ส�าหรบัค่าต่อเรอื 

งวดที่สองและสามของเรือต่อใหม่ขนส่งซีเมนต์ล�าแรก ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.2 ค่าธรรมเนียมทางการเงิน 

ตัดจ�าหน่าย จ�านวน 178.29 ล้านเบาท แสดงหักจากวงเงินสินเชื่อมีหลักประกันตามสัดส่วนเมื่อมีการเบิกถอนจาก 

วงเงินทั้งหมด 

  หนีส้นิรวมเพิม่ขึน้จากจ�านวน 7,536.75 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 9,545.46 ล้านบาทในปี 2555 มสีาเหตหุลกัมาจาก

การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะยาว ตามที่ได้อธิบายไว้แล้วในตอนต้น

  เนื่องจากบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 141.03 ล้านบาท และรายการขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจ�านวน 514.06 ล้านบาท 

เงนิปันผลจ่ายจ�านวน 467.70 ล้านบาท (0.45 บาทต่อหุน้รวมเงนิปันผลจ่ายครัง้สดุท้ายของปี 2554) ซึง่จ่ายไปแล้วในระหว่าง

ปี 2555 การลดลงสุทธิจ�านวน 31.54 ล้านบาทของผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์

ของพนกังาน การจดัสรรส�ารองเพือ่กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม และองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้และผล

ต่างจากการแปลงค่างบการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในระหว่างปี ท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ขณะนี้เป็นจ�านวน 

14,484.23 ล้านบาท ซึ่งลดลงจ�านวน 872.27 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
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  8.4  กำรวิเครำะห์กระแสเงินสด

  ในระหว่างปี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานจ�านวน 1,076.15 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 14 

เมื่อเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานของปีก่อน เนื่องจากก�าไรขั้นต้นที่ลดลงตามที่ได้อธิบายข้างต้น

  หลงัจากรายการปรบัปรงุการเปลีย่นแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจ�านวน 751.18 ล้านบาท

ไว้ส�าหรับใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน

  ในระหว่างปี บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดรบัจากการแปลงหนีใ้หม่ (Novation) ของสญัญาสัง่ต่อเรอืใหม่ จ�านวน 2 ฉบบั 

เป็นจ�านวน 1,728.63 ล้านบาท กระแสเงนิสดจ่ายส�าหรบัจ่ายซือ้เรอืจ�านวน 11 ล�า และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส�ารวจ

เรือเป็นจ�านวน 5,146.62 ล้านบาท และบริษัทฯ จ่ายเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือจ�านวน 1,138.15 ล้านบาท (ซึ่งรวมจ�านวน 

ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ จากการเบิกถอนเงินกู้ในวงเงินสินเชื่อส�าหรับสั่งต่อเรือใหม่) หลังจาก 

การปรับปรุงรายการอื่นๆ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 4,537.03 ล้านบาท

  ในระหว่างปี บริษัทฯ เบิกเงินกู้ที่มีหลักประกันจากธนาคารจ�านวน 368.09 ล้านบาท เพื่อเป็นการจ่ายช�าระค่าจ้าง 

ต่อเรือ ส�าหรับเรือ 1 ล�า ให้กับอู่ต่อเรือ ABG ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3 และเบิกเงินกู้จ�านวน 565.09 ล้านบาท ส�าหรับ

ใช้รับเรือหมายเลข 334 (เบญจมาศ นารี) เบิกเงินกู้จ�านวน 1,642.54 ล้านบาท ส�าหรับใช้รับเรือสั่งต่อใหม่ จ�านวน 3 ล�า  

ตามทีไ่ด้อธบิายไว้ในหวัข้อที ่3.3 และเบกิเงนิกูจ้�านวน 2,456.42 ล้านบาท ส�าหรบัซือ้เรอืมอืสอง จ�านวน 5 ล�า ดงัทีไ่ด้อธบิาย 

ไว้ในข้อ 3.4 ดังนั้นในปี 2555 บริษัทฯ เบิกถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อมีหลักประกันทั้งสิ้นจ�านวน 5,032.14 ล้านบาท 

ในระหว่างปี 2555 บรษิทัฯ ช�าระคนืเงนิกูก่้อนครบก�าหนดจ�านวน 1,174.32 ล้านบาท เงนิจ่ายล่วงหน้าจ�านวน 864.64 ล้านบาท 

และเงินจ่ายคืนล่วงหน้าอื่น จ�านวน 708.56 ล้านบาท ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 5.2 ดังนั้นบริษัทจ่ายคืนเงินกู้ 

ระยะยาว (รวมเงนิทีจ่่ายคนืเงนิกูก่้อนก�าหนด) จ�านวน 2,747.52 ล้านบาท บรษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดจ�านวน 467.70 

ล้านบาท หลงัจากการปรบัปรงุรายการอืน่ๆ บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ�านวน 1,430.18 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานที่ดี และการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพท�าให้บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือ 

ที่เพียงพอโดยไม่มีปัญหาสภาพคล่องแต่อย่างใด
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

 คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี 

งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือ

ปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอและใช้ดลุยพนิจิอย่างรอบคอบ และการประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญั

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึก

ข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้องครบถ้วนและเพยีงพอทีจ่ะรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และเพือ่ให้ทราบถงึจดุอ่อนเพือ่ป้องกนั

ไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

 ในการนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ

ทกุท่าน เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน ทัง้นี ้ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการเกีย่วกบัเรือ่งนีไ้ด้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการในรายงาน

ประจ�าปีนี้

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่สามารถสร้าง 

ความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

  ในนามของคณะกรรมการ

  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 (คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)  (คูชรู คาลี วาเดีย)

  กรรมการผู้จัดการ  กรรมการบริหาร

  4 กุมภาพันธ์ 2556
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

 

 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบก าไรขาดทุน
รวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ ากัด (มหาชน) ด้วยเชน่กัน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตผุลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน
การน าเสนองบการเงินโดยรวม  
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและกิจการที่
ควบคุมร่วมกัน และเฉพาะของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 

 

สุมาลี รีวราบัณฑิต 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 4 กุมภาพันธ์ 2556 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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งบก�ำไรขำดทุน
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขำดทุน (ต่อ)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



งบกระแสเงินสด
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการท�ารายการที่มีสาระส�าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1.  สัญญำเช่ำส�ำนักงำนระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ำกัด

  ควำมเกี่ยวโยงกัน

 บริษัทฯ ท�าสัญญาเช่าส�านักงานและบริการอื่นๆ กับบริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ากัด ซึ่งมีนางสาวนิชิต้า ชาห์ และ 

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เนื่องจากนางสาวนิชิต้า ชาห์ และ 

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ากัด และนายกิริต ชาห์ ในฐานะกรรมการของ 

บริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นกรรมการของบริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ากัด

  ควำมส�ำคัญของกำรท�ำรำยกำร

 สัญญาเช่าส�านักงานมีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

  ควำมเป็นธรรมของกำรก�ำหนดรำคำและเงื่อนไข

 ส�าหรับปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ เป็นจ�านวนเงินรวม 2.15 ล้านบาท (ปี 2554: 1.84 ล้านบาท)  

คดิเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2554: ร้อยละ 0.01) ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธ ิโดยบรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาเช่าส�านกังานและบรกิาร

ในอัตรา 210 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราเช่าที่เท่ากันกับที่บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าส�านักงานและบริการกับ

บุคคลภายนอก ในชั้นอื่นที่ใกล้เคียงกันในอาคารส�านักงานเดียวกัน ที่อัตรา 210 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน

  แนวโน้มกำรท�ำรำยกำรในอนำคต

 ส�านกังานมคีวามจ�าเป็นต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึต่อสญัญาเช่าส�านกังานและบรกิารในปี 2556 

ในอัตราค่าเช่าอัตราเดียวกัน (หรือที่ให้ผลประโยชน์ที่มากกว่า) กับปี 2555

2.  ซื้อตั๋วเครื่องบินจำก บริษัท แอมบิก้ำ ทัวร์ เอเยนซี่ จ�ำกัด และบริษัท จีพี แอร์เซอร์วิส จ�ำกัด

  ควำมเกี่ยวโยงกัน

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ซือ้ตัว๋เครือ่งบนิจาก บรษิทั แอมบก้ิา ทวัร์ เอเยนซี ่จ�ากดั และบรษิทั จพี ีแอร์เซอร์วสิ จ�ากดั 

ซึง่มนีางสาวนชิต้ิา ชาห์ และ นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยตรง เนือ่งจากเป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ดังกล่าว

  ควำมส�ำคัญของกำรท�ำรำยกำร

 โดยปกตกิารด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย นอกเหนอืจากค่าตัว๋เครือ่งบนิส�าหรบัการเดนิทางไปต่างประเทศ

ของผู้บริหารแล้วนั้น ตั๋วเครื่องบินมีความจ�าเป็นตามสัญญาว่าจ้างลูกเรือ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจัดหาตั๋วเครื่องบินเพื่อรับ

ส่งลกูเรอืไปท�างานบนเรอื และเดนิทางกลบัจากเรอืทีท่่าเทยีบเรอืต่างๆ ทัว่โลก เมือ่สญัญาว่าจ้างสิน้สดุลง บรษิทั แอมบก้ิา 

ทัวร์ เอเยนซี่ จ�ากัด และบริษัท จีพี แอร์เซอร์วิส จ�ากัด ได้ถูกเลือกให้มาบริการในเรื่องนี้ โดยพิจารณาจากความสามารถใน

การแข่งขันทางด้านราคาและบริการ การให้บริการที่รวดเร็วกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า รวมทั้งมีส�านักงานอยู่ใกล้

กับบริษัทฯ ซึ่งท�าให้ไม่มีปัญหาในการรับส่งตั๋วเครื่องบินในกรณีเร่งด่วน

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
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  ควำมเป็นธรรมของกำรก�ำหนดรำคำและเงื่อนไข

 ส�าหรับปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อตั๋วเครื่องบินจาก 2 บริษัทดังกล่าวจ�านวน 9.86 ล้านบาท (ปี 2554: 7.73 

ล้านบาท) หรือเท่ากับร้อยละ 0.07 (ปี 2554: ร้อยละ 0.05) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

  แนวโน้มกำรท�ำรำยกำรในอนำคต

 ส�าหรบัปี 2556 มคีวามเป็นไปได้ว่า มลูค่าการซือ้ตัว๋เครือ่งบนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะมจี�านวนมากกว่าปี 2555 

อนัเนือ่งมาจากกองก�าลงัเรอืของบรษิทัฯ มขีนาดใหญ่ขึน้ อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ได้ท�าการเปรยีบเทยีบด้านราคาและมาตรฐาน

ของการให้บรกิารของผูจ้�าหน่ายตัว๋เครือ่งบนิรายอืน่ๆ อย่างสม�า่เสมอ ซึง่รวมทัง้ บรษิทั แอมบก้ิา ทวัร์ เอเยนซี ่จ�ากดั และ

บริษัท จีพี แอร์ เซอร์วิส จ�ากัด ในกรณีที่ราคาตั๋วเครื่องบินและมาตรฐานการให้บริการที่เสนอโดยผู้จ�าหน่ายตั๋วเครื่องบิน 

ไม่ได้เป็นไปตามราคาตลาดโดยทัว่ไป หรอืเงือ่นไขต่างๆ ไม่ได้เป็นไปเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะพจิารณา

เลือกซื้อจากบริษัทจัดหาตั๋วเครื่องบินอื่นแทน

3.  ค่ำใช ้จ ่ำยในกำรด�ำเนินกำรจำกบริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ำกัด และบริษัท แมกซ์วิน  
  บิลเดอร์ส จ�ำกัด

  ควำมเกี่ยวโยงกัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบ�ารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและค่าบริการอื่นๆ ในส่วนส�านักงาน และ 

ห้องพักอาศัยส�าหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ากัด และบริษัทฯ ได้จ่าย 

ค่าบรหิารจดัการห้องพกัและค่าบรกิารอืน่ๆ ส�าหรบัพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ให้แก่บรษิทั แมกซ์วนิ บลิเดอร์ส 

จ�ากดั ซึง่เป็นรายการเกีย่วโยงกนัโดย นางสาวนชิต้ิา ชาห์ ในฐานะกรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยตรง เนือ่งจาก

นางสาวนิชิต้า ชาห์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ากัด นายกิริต ชาห์ ในฐานะกรรมการ

ของบริษทัฯ เป็นกรรมการของบริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ากดั และนายอษิฎ์ชาญ ชาห ์ในฐานะกรรมการของบริษทัฯ 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ากดั นายคชูร ูคาล ีวาเดยี และนายกริติ ชาห์ ในฐานะกรรมการของบรษิทัฯ 

เป็นกรรมการของบริษัท แมกซ์วินบิลเดอร์ส จ�ากัด นางสาวนิชิต้า ชาห์ และนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ เป็นผู้ถือหุ้นของ 

บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ�ากัด

  ควำมส�ำคัญของกำรท�ำรำยกำร

 การบ�ารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศส�าหรับส�านักงานของบริษัทฯ และห้องพักอาศัย รวมถึงการบริหารจัดการ

ห้องพกันัน้มคีวามจ�าเป็นส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เนือ่งจากเป็นห้องพกัอาศยัส�าหรบัพนกังานชาวต่างชาตขิอง 

บรษิทัฯ และถอืเป็นทรพัย์สนิของบรษิทัย่อย โดยบรษิทั แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ากดั และบรษิทั แมกซ์วนิ บลิเดอร์ส จ�ากดั 

ถูกเลือกให้มาด�าเนินการในเรื่องนี้ โดยราคาและการให้บริการต่างๆ เป็นไปตามการแข่งขันโดยทั่วไป

  ควำมเป็นธรรมของกำรก�ำหนดรำคำและเงื่อนไข

 ส�าหรับปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าบ�ารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ส�าหรับส�านักงานบริษัทฯ  

บรษิทัย่อย และทีค่อนโดมเินยีมของบรษิทัย่อย รวมถงึค่าบรหิารจดัการห้องพกั จ�านวน 2.25 ล้านบาท (ปี 2554: 1.49 ล้านบาท) 

คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ปี 2554: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
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  แนวโน้มกำรท�ำรำยกำรในอนำคต

 ส�าหรบัปี 2556 บรษิทัฯ ยงัคงมค่ีาใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาระบบเครือ่งปรบัอากาศ และค่าใช้จ่ายในการซือ้และตดิตัง้ 

เครือ่งปรบัอากาศ กบับรษิทั แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ากดั และค่าบรหิารจดัการห้องพกักบับรษิทั แมกซ์วนิ บลิเดอร์ส จ�ากดั 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ท�าการเปรียบเทียบด้านราคา และมาตรฐานของการให้บริการ ในกรณีที่ราคาและมาตรฐาน 

การให้บริการไม่ได้เป็นไปตามการแข่งขันโดยทั่วไป หรือไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะ

พิจารณาเปลี่ยนผู้ให้บริการ

4.   ค่ำเบี้ยประกันภัยจำกกลุ่มบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ส จ�ำกัด

  ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัย

  ควำมเกี่ยวโยงกัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส�าหรับพนักงานชาวต่างชาติของบริษัทฯ และเบี้ยประกันภัย

ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่ บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จ�ากัด และบริษัทฯ 

ได้จ่ายค่าเบีย้ประกนัชวีติส�าหรบัพนกังานของบรษิทัฯ ให้แก่บรษิทั อนิชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ ์อนิชวัร์รนัซ์ โบรกเกอร์ส 

จ�ากัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีนางสาวนิชิต้า ชาห์ นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ และนายกิริต ชาห์ ซึ่งเป็นกรรมการของ 

บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธ์กบันางสาวสมหิรา ชาห์ ในฐานะกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อนิชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อนิชวัร์รนัซ์ 

โบรกเกอร์ส จ�ากัด และบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จ�ากัด

  ควำมส�ำคัญของกำรท�ำรำยกำร

 การประกนัชวีติและสขุภาพและการประกนัภยัรถยนต์ เป็นสวสัดกิารส�าหรบัพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ

การประกันทรัพย์สิน มีความจ�าเป็นต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ 

โบรกเกอร์ส จ�ากดั และบรษิทั อนิชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อนิชวัร์รนัซ์ โบรกเกอร์ส จ�ากดั ได้ถกูเลอืกมาให้บรกิารในเรือ่งนี้ 

โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและบริการ หลังจากผ่านการเปรียบเทียบราคาและบริการจาก 

ตัวแทนประกันภัยอื่นๆ ในตลาด

  ควำมเป็นธรรมของกำรก�ำหนดรำคำและเงื่อนไข

 ส�าหรบัปี 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้จ่ายค่าเบีย้ประกนัภยัประเภทต่างๆ ให้กบั 2 บรษิทัดงักล่าว จ�านวนรวม 2.38 

ล้านบาท (ปี 2554: 2.46 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ปี 2554: ร้อยละ 0.02) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

  แนวโน้มกำรท�ำรำยกำรในอนำคต

 ส�าหรับปี 2556 บริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการท�าประกันภัยเช่นเดิม กับบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ 

โบรกเกอร์ส จ�ากดั และบรษิทั อนิชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อนิชวัร์รนัซ์ โบรกเกอร์ส จ�ากดั อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ได้ท�าการ

เปรียบเทียบด้านราคาและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการแข่งขันโดยทั่วไปและเป็นผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
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5.  รำยกำรซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำกบริษัท ควิดแลบ จ�ำกัด

  ควำมเกี่ยวโยงกัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์รวมถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท 

ควิดแลบ จ�ากัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากนาย กามาล กุมาร ดู ในฐานะผู้อ�านวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

และเป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสของนางจารุ ดู ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ในฐานะ

กรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท ควิดแลบ จ�ากัด

  ควำมส�ำคัญของกำรท�ำรำยกำร

 ในการด�าเนินธุรกิจทั่วไปนั้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์รวมถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องนั้น มีความ

จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ โดยที่บริษัท ควิดแลบ จ�ากัด เป็นหนึ่งในคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ได้รับการพิจารณาเลือกเป็น

กรณีไปตามวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อในแต่ละครั้งรวมถึงกรณีการสั่งซื้อและให้บริการที่มีลักษณะเฉพาะ และได้รับการ

พจิารณาให้ท�าธรุกจิกบับรษิทัฯ โดยพจิารณาจากความสามารถในการแข่งขนัด้านราคาและบรกิาร หลงัจากผ่านการเปรยีบ

เทียบราคาและบริการจากบริษัทอื่นๆ ในตลาด

  ควำมเป็นธรรมของกำรก�ำหนดรำคำและเงื่อนไข

 ส�าหรับปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ จ�านวนรวม 1.29 ล้านบาท 

(ปี 2554: 1.76 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2554: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

  แนวโน้มกำรท�ำรำยกำรในอนำคต

 การซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์รวมถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้อง มีความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้นในปี 2556 บริษัทฯ อาจมีรายการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์

รวมถงึค่าบรกิารทีเ่กีย่วข้องจากบรษิทั ควดิแลบ จ�ากดั ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณ ีโดยผ่านการเปรยีบเทยีบราคาและ

บรกิารกบับรษิทัอืน่ นอกจากนีบ้รษิทัฯ จะพจิารณาราคาและมาตรฐานการให้บรกิารเกีย่วกบัการซือ้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์

ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์รวมถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องของบริษัทอื่นเปรียบเทียบกับบริษัท ควิดแลบ จ�ากัด อย่างสม�่าเสมอ 

หากราคาและมาตรฐานในการให้บรกิารของบรษิทั ควดิแลบ จ�ากดั ไม่เหมาะสม และ/หรอืเงือ่นไขการค้าทีเ่สนอ ไม่ได้เป็น

เพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่ท�ารายการดังกล่าวกับ บริษัท ควิดแลบ จ�ากัด

 อนึง่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ได้เปิดเผยข้อมลู และรายงานให้บรษิทัฯ ทราบถงึการมส่ีวนได้เสยีของตน และ

ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลส�าหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ ในการด�าเนินการตามข้อก�าหนด

เกีย่วกบัการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และตดิตามดแูลให้กรรมการและผูบ้รหิารท�าหน้าทีด้่วยความระมดัระวงัและซือ่สตัย์

สุจริตและไม่เกิดรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ข้างต้นและได้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ โดยมกีารพจิารณาและสอบทานรายการดงักล่าว

ในทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2556 และได้รายงานรายการ

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้มี

การสอบทานรายการดงักล่าว จากความเหน็และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ คณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกฎข้อบังคับและนโยบายป้องกันการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อย่างเพียงพอ โดยรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามมาตรฐานทาง 

การค้าทั่วไป โดยยึดถือราคาตลาดเป็นส�าคัญ และเพื่อประโยชน์ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอแล้ว

ในงบการเงิน และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
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นายทะเบียนหลักทรัพย์    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  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 จ�ากัด (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 จ�ากัด (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 ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด

  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

บุคคลอ้ำงอิง
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