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ส่วนที� 1.  บริษัทที�ออกหลักทรัพย์ 
 

1. ข้อมูลทั�วไป 

 
(1) ข้อมูลบริษัท พรีเชียส ชิพปิ!ง จาํกัด (มหาชน) 

 

ชื�อบริษัท / ชื�อหลกัทรัพย์ � บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากดั (มหาชน)  /  PSL 

กลุม่อตุสาหกรรม / หมวดอตุสาหกรรม � บริการ / ขนสง่และโลจิสติกส์ 

ประเภทธุรกิจ   � Shipowner and Holding Company 

ที�ตั �งของบริษัท   � 
เลขที� 8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั �น 7  ถนนสาทรเหนือ   แขวงสลีม เขตบางรัก  

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์   � 662 696-8800   

โทรสาร   � 662 236 7654, 662 633 8460 

E-mail   � ir@preciousshipping.com 

Website � http://www.preciousshipping.com 

ทะเบียนเลขที� *   � 0107537000629 (เดิม เลขที� บมจ. 309) 

ทนุจดทะเบียน   � 1,039,520,600 บาท  (1,039,520,600 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 

หุ้นที�ออกและเรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว   � 1,039,520,600 หุ้น   (1,039,520,600 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 

จํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีง � หุ้นสามญั จํานวน 1,039,520,600 หุ้น 
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(2) ชื�อ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที�บริษัทฯ ถือหุ้นตั !งแต่ร้อยละ 10 ขึ !นไป  
        ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้แล้ว ทั !งหมดของนิติบุคคลนั!น 

ลําดับ ชื�อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  สกุลเงนิ ทุนจดทะเบียน ทุนที�ออก

และเรียก

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

ประเภทธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื�นที�เหลือ 

1 บริษัท พรีเชียส เม็ททลัซ์ จํากดั บาท 250,000,000 250,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
2 บริษัท พรีเชียส วชิเชส จํากดั บาท 230,000,000 230,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
3 บริษัท พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ�ง จํากดั บาท 260,000,000 260,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
4 บริษัท พรีเชียส มิเนอรัลส์ จํากดั บาท 230,000,000 230,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
5 บริษัท พรีเชียส แลนด์ จํากดั บาท 84,000,000 84,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
6 บริษัท พรีเชียส ริเวอร์ส จํากดั บาท 234,000,000 234,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
7 บริษัท พรีเชียส เลคส์ จํากดั บาท 99,000,000 99,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
8 บริษัท พรีเชียส ซีส์ จํากดั บาท 100,000,000 100,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
9 บริษัท พรีเชียส สตาร์ส จํากดั บาท 105,000,000 105,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
10 บริษัท พรีเชียส โอเชียนส์ จํากดั บาท 175,000,000 175,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
11 บริษัท พรีเชียส แพลนเนตส์ จํากดั บาท 100,000,000 100,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
12 บริษัท พรีเชียส ไดมอนด์ส จํากดั บาท 205,000,000 205,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
13 บริษัท พรีเชียส แซฟไฟร์ส จํากดั บาท 144,000,000 144,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
14 บริษัท พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จํากดั บาท 366,000,000 366,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
15 บริษัท พรีเชียส รูบีส์ จํากดั บาท 84,000,000 84,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
16 บริษัท พรีเชียส โอปอลส์ จํากดั บาท 74,000,000 74,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
17 บริษัท พรีเชียส การ์เน็ตส์ จํากดั บาท 379,000,000 379,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
18 บริษัท พรีเชียส เพิร์ลส์ จํากดั บาท 73,000,000 73,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
19 บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จํากดั บาท 76,000,000 76,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
20 บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ จํากดั บาท 96,000,000 96,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
21 บริษัท พรีเชียส ทรีส์ จํากดั บาท 80,000,000 80,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
22 บริษัท พรีเชียส พอนด์ส จํากดั บาท 84,000,000 84,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
23 บริษัท พรีเชียส เวน็เจอร์ส จํากดั บาท 80,000,000 80,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
24 บริษัท พรีเชียส แคปปิตอลส์ จํากดั บาท 200,000,000 200,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
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ลําดับ ชื�อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สกุลเงนิ ทุนจดทะเบียน ทุนที�ออก

และเรียก

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

ประเภทธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื�นที�เหลือ 

25 บริษัท พรีเชียส จสัมินส์ จํากดั บาท 147,000,000 147,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
26 บริษัท พรีเชียส ออคดิส์ จํากดั บาท 217,000,000 217,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
27 บริษัท พรีเชียส ลากนูส์ จํากดั บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
28 บริษัท พรีเชียส คลิฟส์ จํากดั บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
29 บริษัท พรีเชียส ฮิลส์ จํากดั บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
30 บริษัท พรีเชียส เมาน์เทน่ส์ จํากดั บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
31 บริษัท พรีเชียส รีสอร์ทส์ จํากดั บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
32 บริษัท พรีเชียส คอมเม็ทส์ จํากดั บาท 71,100,000 71,100,000 99.99 เจ้าของเรือ  
33 บริษัท พรีเชียส ออนาเม้นท์ส จํากดั บาท 68,100,000 68,100,000 99.99 เจ้าของเรือ  
34 บริษัท พรีเชียส ซติี �ส์ จํากดั บาท 170,000,000 170,000,000 99.99 เจ้าของเรือ  
35 บริษัท พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จํากดั บาท 6,000,000 6,000,000 69.99 คลงัเก็บสินค้าลอยนํ �า บจ.เนดโก เอเยนซี� (30%) 
36 บริษัท เนดเทก็ซ์ จํากดั บาท 10,000,000 2,500,000 69.99 คลงัเก็บสินค้าลอยนํ �า บจ. เนดเดอร์ครูน พีทีอี (30%)   
37 บริษัท เกรท เซอร์เคลิ ชิปปิ�ง เอเยนซี� จํากดั บาท 100,000,000 100,000,000 99.99 ผู้บริหารเรือทางด้านเทคนิค  
38 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000 100 โฮลดิ �ง คมัพานี  
39 บริษัท พีเอสแอล อินเวสท์เมนท์ ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 10,000 1,160  100* โฮลดิ �ง คมัพานี  
40 บริษัท อินเตอร์เนชั�นแนล ไลเทอร์เรจ ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000  100* โฮลดิ �ง คมัพานี  
41 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง (สิงคโปร์)พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 20,000,000 15,000,000 100 โฮลดิ �ง คมัพานี/ให้บริการเช่าเรือ  
42 บริษัท พีเอสแอล ทนุ ชิพปิ�ง พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 500,000 12,864 64.06* ให้บริการเช่าเรือ Erik Thun AB, Sweden (35.94%) 
43 บริษัท เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 100,000 2 100* ธุรกิจเดนิเรือ  
44 บริษัท พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 1 1 100* เจ้าของเรือ  
45 บริษัท พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 1 1 100* เจ้าของเรือ  
46 บริษัท พรีเชียส วชิั�นส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 1 1 100* เจ้าของเรือ  
47 บริษัท พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 1 1 100* เจ้าของเรือ  
48 บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 50,000 50,000 100* เจ้าของเรือ  
49 บริษัท พรีเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 50,000 50,000 100* เจ้าของเรือ  
50 บริษัท พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 50,000 50,000 100* เจ้าของเรือ  
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ลําดับ ชื�อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สกุลเงนิ ทุนจดทะเบียน ทุนที�ออก

และเรียก

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

ประเภทธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื�นที�เหลือ 

51 บริษัท พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 1 1 100 ผู้บริหารการลงทนุ  

52 บริษัท แรพพิด พอร์ท ลิสซิ�ง พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 1,000,000 2  100* มารีน คอนสตรัคชั�น  
53 บริษัท เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 100,000 2 100 ธุรกิจเดนิเรือ  

54 บริษัท แอสโซซเิอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี                

ลิมิเตด 

เหรียญสหรัฐ 2 2 50 โฮลดิ �ง คมัพานี  

55 บริษัท เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 40,000 40,000 50* เจ้าของเรือ Varanda Marine Pte.Ltd.(50%) 
56 บริษัท เอบีซี ท ูพีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 40,000 40,000 50* เจ้าของเรือ Varanda Marine Pte.Ltd.(50%) 
57 บริษัท เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 40,000 40,000 50* เจ้าของเรือ Varanda Marine Pte.Ltd.(50%) 
58 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง (ปานามา) เอส เอ เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000 99.99 เจ้าของเรือ/ให้บริการเช่าเรือ  
59 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง (ยเูค) ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000 99.99 ให้บริการเช่าเรือ  
60 บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด อินเดียนรูปี 100,000,000 64,592,200 50* ศนูย์กลางการบรรจแุละจดั

จําหน่ายก๊าซหงุต้ม 

• พีเอสแอล อินเวสท์เมนท์* 
(40%) 

• บ. อินเตอร์เนชั�นแนล*  
 ไลเทอร์เรจ  ลิมิเตด (10%) 
• Mundogas India Ltd. (40% 
• Southern LPG Investors 

Limited (10%) 
61 บริษัท อินเตอร์เนชั�นแนล ซีพอร์ทส์(ฮาลเดีย) 

ไพรเวท ลิมิเตด 

อินเดียนรูปี 445,000,000 440,580,200 22.40* ก่อสร้างและพฒันาทา่เทียบเรือ • SS Global GmbH (33%) 
• International Lighterage Ltd* 

(22.40%) 
• SS Global FZE (17.43%) 
• L & T Limited (22.40%) 
• Jafkay (India) Ltd. (4.77%) 

 
* (แสดงการถือหุ้นทางอ้อม)  
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2. ปัจจัยความเสี�ยงที�สาํคัญ 

 
 บริษัทฯ ได้แบง่ประเภทปัจจยัความเสี�ยงสาํคญัๆ ที�อาจเกิดขึ #นกบับริษัทฯ เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ความเสี�ยงจาก

การดําเนินธุรกิจ ความเสี�ยงทางการเงิน และความเสี�ยงทางการตลาด จากการที�ตลาดขนสง่สนิค้าแห้งเทกองยงัคงอยู ่ ใน

สภาพที�ยํ�าแย ่ ตั #งแตไ่ตรมาส 2 ปี 2551 นั #น บริษัทฯ จึงได้กําหนดปัจจยัความเสี�ยงเพิ�มขึ #นเป็นพิเศษอีกหนึ�งปัจจยั ซึ�งเป็น

ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการทดแทนและการขยายกําลงักองเรือ โดยได้อธิบายอยูภ่ายใต้หวัข้อ “ความเสี�ยงจากการหาเรือใหม่

ทดแทนเรือเก่า และการขยายกาํลังความสามารถของกองเรือ” ซึ�งยงัคงสง่ผลกระทบอยูใ่นสองปีที�ผา่นมา บริษัทฯ จึง

ยงัคงเปิดเผยความเสี�ยงนี # นอกจากนั #นแล้ว บริษัทฯ ยงัคงเสนอปัจจยัความเสี�ยงที�เกิดขึ #นจากวิกฤตการเงินโลก รวมทั #งผล

พวงจากวิกฤตการเงินโลกที�เกิดขึ #น และรุนแรงขึ #นจากวิกฤตเศรษฐกิจยโุรปลา่สดุ ภายใต้หวัข้อ “ผลกระทบจากวิกฤต

การเงนิโลก” ซึ�งปัจจยัความเสี�ยงในแตล่ะประเภทมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี # 

 

ความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจ 

 ในฐานะที�บริษัทฯ เป็นเจ้าของและผู้ประกอบการเดินเรือขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศโดยไมม่ีข้อจํากดัทางภมูิศาสตร์

ใดๆ อาจต้องเผชิญกบัความเสี�ยงที�เกิดจากภยัพิบตัิทางนํ #า ความแปรปรวนของสภาพสิ�งแวดล้อม ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสนิค้าและทรัพย์สนิตา่งๆ และการสะดดุหยดุลงของธุรกิจอนัเกิดมาจากเครื�องยนต์กลไกขดัข้อง ความผิดพลาด

ของเจ้าหน้าที� การเคลื�อนไหวทางการเมืองในประเทศตา่งๆ การหยดุงานประท้วงของคนงาน การก่อการร้าย โจรสลดั ความ

แปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ สถานการณ์และเหตกุารณ์อื�นใดที�อาจจะเกิดขึ #น ซึ�งสิ�งเหลา่นี #จะนําไปสูต้่นทนุการ

ดําเนินงานที�เพิ�มขึ #นหรือการสญูเสยีรายได้ อยา่งไรก็ตาม เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือในนา่นนํ #าสากล ได้ทํา

ประกนัภยัคุ้มครองความเสี�ยงภยัตา่งๆ โดยมีการทําประกนัภยัไว้กบับริษัทประกนัภยัที�เป็นสากลและครอบคลมุความเสี�ยง

ทั #งหมด ดงันั #น บริษัทฯ จึงได้ทําประกนัภยัเพื�อคุ้มครองความเสี�ยงภยัตา่งๆ ที�กลา่วมาข้างต้นนี #เอาไว้แล้ว 

 การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขึ #นอยูก่บัการเพิ�มขึ #นและการเปลี�ยนแปลงของกฎหมายป้องกนัสิ�งแวดล้อมและกฎระเบียบ

พาณิชย์นาวีด้านอื�นๆ การไมด่ําเนินการตามกฎหมายเหลา่นี #อาจทําให้มีความเสี�ยงในเรื�องการถกูกกัเรือซึ�งทําให้เสยีเวลา 

และนําไปสูก่ารเสยีรายได้หรือก่อให้เกิดการเรียกร้องคา่เสยีหายจาก Charterer รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงเรือหรือ

เปลี�ยนระเบียบปฏิบตัิในการเดินเรือ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ระมดัระวงัในประเด็นเหลา่นี #เสมอมาและได้รักษามาตรฐาน

ความปลอดภยัและมาตรฐานทางเทคนิคให้อยูใ่นระดบัสากลตลอดมา 

 การดําเนินธุรกิจการเดินเรือและการบริหารงานของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์      

แหง่ประเทศไทยนั #น ต้องอาศยับคุลากรที�มีความเชี�ยวชาญ ไมว่า่จะเป็นลกูเรือที�ต้องควบคมุการเดินเรือ หรือผู้จดัการระดบั

ตา่งๆ ในบริษัทฯ ที�ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจการเดินเรือ การจดัหาและรักษาไว้ซึ�งบคุลากรเหลา่นั #นเป็นสิ�ง

สาํคญัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม สบืเนื�องจากรับรองนโยบายที�ยตุิธรรมและเหมาะสมตอ่พนกังาน     

บริษัทฯ จึงได้ประสบความสาํเร็จในการจดัหาและรักษาไว้ซึ�งบคุลากรที�มีความเชี�ยวชาญและมีคณุภาพ อีกทั #งบริษัทฯ ยงัได้
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ริเริ�มสิ�งใหม่ๆ อยา่งตอ่เนื�อง เพื�อจงูใจและคงไว้ซึ�งบคุลากรที�มีคณุภาพ ดงันั #น บริษัทฯ คาดวา่จะไมม่ีปัญหาด้านบคุลากรใน

อนาคต แม้วา่ธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศยงัคงประสบกบัปัญหาที�รุนแรงของการขาดแคลนลกูเรือที�มีคณุภาพ 

โดยเฉพาะในสว่นของนายประจําเรือซึ�งจะต้องทํางานประจําบนเรือ 

 ในฐานะบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ มากมาย 

การไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบใดๆ อาจทําให้ถกูปรับหรือถกูดําเนินคดีทางกฎหมายทั #งตอ่บริษัทฯ และ     

ผู้บริหารระดบัสงู ดงันั #น บริษัทฯ ได้ดําเนินงานอยา่งระมดัระวงัในประเด็นนี # โดยมีมาตรการในการรับพนกังานที�มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมและจดัระบบงานให้มีประสทิธิภาพ เพื�อให้แนใ่จวา่บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ                          

ที�เกี�ยวข้องทั #งหมด 

 บริษัทฯ ไมไ่ด้เผชิญกบัความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคานํ #ามนัโลกโดยตรง กลา่วคือ ในกรณีการเดินเรือแบบราย

เที�ยว (Voyage Charter) ซึ�งบริษัทฯ ต้องเป็นผู้จ่ายคา่นํ #ามนัเชื #อเพลงิ แตค่า่นํ #ามนัเชื #อเพลงิที�เพิ�มขึ #น/ลดลงดงักลา่ว ลกูค้าจะ

เป็นผู้ รับภาระ เนื�องจากอตัราคา่ระวางเรือที�กําหนดและเรียกเก็บจากลกูค้านั #นได้รวมคา่นํ #ามนัเชื #อเพลงิที�เพิ�มขึ #น/ลดลงไว้

ด้วย และในกรณีการให้บริการเป็นแบบระยะเวลา (Time Charter) คา่นํ #ามนัเชื #อเพลงิจะตกเป็นภาระของลกูค้า 

 

ความเสี�ยงทางการเงนิ 

 รายได้และคา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ รวมทั #งสนิทรัพย์ถาวรสว่นใหญ่ของบริษัทฯ คือ 

เรือเดินทะเลก็มีพื #นฐานเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ เนื�องจากเรือเดินทะเลมีตลาดการซื #อขายสากลที�เป็นเงินสกลุดอลลาร์

สหรัฐ ดงันั #น บริษัทฯ จึงมีความเสี�ยงตอ่การขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศจากหนี #สนิของบริษัทฯ ที�อยูใ่น

รูปสกลุเงินตราตา่งประเทศอื�นที�มิใช่เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ กลา่วคือ หนี #สนิที�อยูใ่นรูปสกลุเงินตราตา่งประเทศอื�นที�มิใช่เงิน

สกลุดอลลาร์สหรัฐเมื�อเทียบเทา่เป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐอาจเพิ�มขึ #นหรือลดลงตามอตัราแลกเปลี�ยน บริษัทฯ ตระหนกัดีถึง

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนนี # ดงันั #น จึงได้พยายามลดความเสี�ยงจากสกลุเงินอื�นๆ โดยให้วงเงินสนิเชื�อและหนี #เงินกู้อยู่

ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ มีหนี #เงินกู้และวงเงินสนิเชื�อเพื�อการสั�งตอ่เรือใหม ่ ในสกลุ

เงินดอลลาร์สหรัฐเพียงสกลุเดียวเทา่นั #น อยา่งไรก็ตาม จากผลกระทบของวิกฤตการเงินโลก และข้อจํากดับางประการของ

ผู้ให้กู้ภายในประเทศที�ไมส่ามารถตอ่ขยายระยะเวลาเงินกู้ ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงเริ�มต้นของปี 2552 ทําให้หนึ�ง

ในวงเงินกู้สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐที�บริษัทฯ มีอยูต้่องถกูแปลงเป็นสกลุเงินไทยบาทเมื�อระยะเวลาเบิกถอนได้ถกูขยายตอ่ไป

อีกหนึ�งปี อยา่งไรก็ตาม จากการที�บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเสี�ยงนี # บริษัทฯ จึงได้ทําสญัญากบัผู้ให้กู้ รายดงักลา่วเพื�อ

แปลงหนี #เงินกู้จากสกลุเงินไทยบาทเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยผา่นสญัญา Swap USD/THB ดงันั #น เงินต้นจะถกูแปลง

เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐทนัทีที�ได้มีการเบิกถอน ซึ�งจะขจดัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดจากหนี #เงินกู้  โดยมีหนี #

เงินกู้สกลุเงินไทยบาทจํานวน 1,502.35 ล้านบาท ที�เบิกถอนเพื�อใช้ในการซื #อเรือ 2 ลาํ และได้ถกูแปลงสภาพโดยการ swap 

เป็นหนี #เงินกู้สกลุเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐทนัที ซึ�งมีตารางการชําระคืนตรงกบัเงินกู้สกลุไทยบาท ดอกเบี #ยที�เกิดจากเงินกู้
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ดงักลา่ว ยงัคงต้องชําระเป็นเงินสกลุไทยบาท และบริษัทฯ ยงัคงมีความเสี�ยงนี # ซึ�งบริษัทฯ อยูใ่นช่วงการดําเนินการเพื�อแปลง

สกลุเงินของดอกเบี #ย รวมถึงดอกเบี #ยในอนาคตที�จะต้องจ่ายเป็นสกลุเงินไทยบาทเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี # ไม่

เพียงแตบ่ริษัทฯ ได้ประสบความสาํเร็จในการขอขยายระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้  สาํหรับวงเงินกู้ ที�ยงัไมไ่ด้เบิกถอนของ

สนิเชื�อนี # (จํานวน 200 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) ถึงวนัที� 29 ธนัวาคม 2554 แตบ่ริษัทฯ ยงัประสบความสาํเร็จในการ

เปลี�ยนสกลุเงินกู้ เป็นสกลุดอลลาร์สหรัฐ ทําให้ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนหมดไป ดงันั #น ในปี 2554 บริษัทฯ  จึงได้เบิก

ถอนเงินกู้บางสว่นจากวงเงินสนิเชื�อนี #ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐเทา่นั #น  

 นอกจากนี # เงินฝากเกือบทั #งหมดของบริษัทฯ ยงัคงฝากในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื�อไมใ่ห้เกิดความเสี�ยงจากการ

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนกบับญัชีเหลา่นี #เมื�อเทียบเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ อยา่งไรก็ดี ก็ควรตระหนกัวา่บริษัทฯ มี

ความเสี�ยงจากการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนเป็นสกลุเงินบาทที�มาจากการแปลงคา่สนิทรัพย์ หนี #สนิ รายได้และคา่ใช้จ่าย

ตา่งๆ ของบริษัทฯ ที�อยูใ่นรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาท เนื�องจากเป็นการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนในการแปลง

คา่เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทในงบการเงินบาทเทา่นั #น 

 วงเงินสนิเชื�อมีหลกัประกนัของบริษัทฯ มีอตัราดอกเบี #ยลอยตวัตามอตัรา LIBOR (อตัราดอกเบี #ยระหวา่งธนาคารใน   

กรุงลอนดอน) ดงันั #น บริษัทฯ จึงมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี #ยอนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของอตัรา  

ดอกเบี #ย LIBOR บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื�อนไหว และเฝ้าระวงัอตัราดอกเบี #ยในตลาดเงินอยา่งสมํ�าเสมอ 

 เนื�องจากสนิทรัพย์ของบริษัทฯ คือเรือเดินทะเลซึ�งมีอายกุารใช้งานที�จํากดัและเมื�อเรือมีอายมุากในระดบัหนึ�ง                         

เรือเหลา่นั #นจะต้องถกูขาย เพื�อนําไปใช้ตอ่หรือถกูปลดระวาง ทําให้ความสามารถของกองกําลงัเรือลดลง ดงัจะเห็นได้จาก

ในช่วงหลายปีที�ผา่นมา บริษัทฯ ได้ขายเรือจํานวน 35 ลาํ จากที�มีอยูใ่นกองเรือทั #งสิ #น 54 ลาํ และถ้าบริษัทฯ ต้องการคง

ระดบัความสามารถของกองเรือโดยคํานงึถึงขนาดของกองเรือ บริษัทฯ จะต้องดําเนินโครงการการทดแทนเรือเก่า หรือเรือที�

ถกูปลดระวาง (เรือที�ถกูขายไป) ทั #งนี # การซื #อเรือเข้ามาใหมจ่ะต้องมีการระดมเงินทนุซึ�งอาจจะมาจากเงินทนุของบริษัทฯ หรือ

จากเงินกู้  หรือทั #ง สองอยา่งรวมกนั ซึ�งถ้าบริษัทฯ ไมส่ามารถระดมเงินทนุเพื�อนํามาใช้ซื #อเรือเพื�อคงระดบัความสามารถของ

กําลงักองเรือ ความสามารถของกองเรือบริษัทฯ ก็จะลดลง ดงันั #น บริษัทฯ จึงมีความเสี�ยงในด้านการระดมเงินทนุ                 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ    ได้ตระหนกัถึงความเสี�ยงดงักลา่วนี # บริษัทฯ จึงไมเ่พียงแตไ่ด้สั�งตอ่เรือใหมแ่ละลงนามในสญัญาขอ

วงเงินสนิเชื�อสาํหรับเรือตอ่ใหมแ่ล้ว แตบ่ริษัทฯ ยงัได้ลงนามในสญัญาขอสนิเชื�อสาํหรับซื #อเรือเข้ามาเพิ�มอีกด้วย ซึ�งจะทําให้

บริษัทฯ สามารถซื #อเรือตอ่ใหม ่(ถ้าสามารถสง่มอบเรือได้ทนัที) หรือเรือมือสองได้จํานวนหนึ�ง และในปีที�ผา่นมา บริษัทฯ ได้

ซื #อเรือตอ่ใหมแ่ละเรือ มือสองหลายลาํจากวงเงินสนิเชื�อดงักลา่วเหลา่นี # 

 

ความเสี�ยงทางการตลาด 

 อตุสาหกรรมและตลาดการเดินเรือขนสง่สนิค้าทางทะเลมีการขึ #นลงเป็นวฏัจกัร มีความผนัผวนในเรื�องของการทํากําไร 

มลูคา่เรือ และอตัราคา่ระวางซึ�งเป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงในอปุสงค์และอปุทานของกองเรือ ตามที�ได้อธิบายภายใต้หวัข้อ 
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“ลกัษณะการประกอบธุรกิจและอตุสาหกรรม” แตเ่ดิมบริษัทฯ ได้ทําการตลาดในลกัษณะที�อิงกบัราคาตลาดในขณะนั #น 

(Spot Market) สาํหรับเรือของบริษัทฯ ทั #งหมด ดงันั #น บริษัทฯ จึงมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของตลาดและวฏัจกัรของ

ธุรกิจ บริษัทฯ เชื�อมั�นวา่การที�บริษัทฯ มีกลุม่ตลาดเฉพาะกลุม่ คืออยูใ่นกลุม่เรืออเนกประสงค์ขนาดเลก็ซึ�งมีปัจจยัพื #นฐานที�

เป็นบวกคือมีอปุสงค์มากกวา่อปุทาน จะเป็นตวัช่วยพยงุในช่วงภาวะตกตํ�าของวฏัจกัรของธุรกิจ ในอดีตลกูค้าในกลุม่นี #จะไม่

ทําสญัญาระยะยาวแตเ่ลอืกที�จะทําธุรกิจสว่นใหญ่หรือทั #งหมดโดยอิงกบัตลาดปัจจบุนั (Spot Market) อยา่งไรก็ดี 

สถานการณ์ดงักลา่วได้เปลี�ยนไปในช่วง 5-6 ปีที�ผา่นมา ซึ�งเป็นผลมาจากการปรับตวัเพิ�มขึ #นของตลาดคา่ระวาง ทําให้      

บริษัทฯ และลกูค้าปรับเปลี�ยนแผนการตลาด โดยเรือของบริษัทฯ มีการทําสญัญา Long Term Charter ทําให้บริษัทฯ 

หลกีเลี�ยงจากการผนัผวนของราคาตลาดปัจจบุนัและทําให้มั�นใจวา่จะมีกระแสรายได้ที�เห็นได้ชดัเจนและมั�นคง 

 อปุสงค์ของธุรกิจของบริษัทฯ นั #นเกิดจากปริมาณของสนิค้าที�ต้องการขนสง่ การก่อเกิดของอปุสงค์นี #ขึ #นอยูก่บัการค้า

โลกและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ภาวะถดถอยของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าจะทําให้อปุสงค์เรือลดลง   

ความต้องการขนสง่สนิค้าแห้งเทกองทางทะเลที�เพิ�มมากขึ #นในช่วง 5-6 ปีที�ผา่นมานี #เป็นผลจากความต้องการจากประเทศ

จีน (รวมทั #งความต้องการจากประเทศอินเดีย และประเทศในแถบตะวนัออกกลาง) ที�ต้องการนําเข้าสนิค้าและวตัถดุิบตา่งๆ 

เป็นจํานวนมาก เพื�อก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคพื #นฐานขนาดใหญ่ ดงันั #น ถ้าความต้องการสนิค้าที�มาจากประเทศจีน

ลดลงอยา่งมีนยั โดยเฉพาะในสองถึงสามปีข้างหน้า เมื�ออปุทานคือเรือตอ่ใหม ่ ซึ�งปัจจบุนัได้ถกูสั�งตอ่ไปแล้ว ได้ถกู

คาดการณ์วา่จะเข้าสูต่ลาดขนสง่ จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่อปุสงค์และอปุทานที�มีอยูใ่นตลาดการขนสง่ ซึ�งจะทําให้

อตัราคา่ระวางลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัและรวมถึงการลดลงของมลูคา่เรือเช่นกนั บริษัทฯ ได้ซื #อเรือมือสองเข้ามาเพิ�มเติม ณ 

ราคาตลาด จํานวนหลายลาํ ในปี 2546 และอีกสองสามลาํในปี 2547 ซึ�งตลาดอยูใ่นช่วงขาขึ #น ดงันั #น บริษัทฯ อาจประสบ

กบัความเสี�ยงจากการลดลงของรายได้และ/หรือมลูคา่เรือที�อาจลดลงถ้าตลาดมีการปรับตวัลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั 

อยา่งไรก็ดี ตลาดมิได้ปรับตวัลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัอยา่งที�ได้คาดการณ์ และบริษัทฯ ยงัสามารถสร้างรายได้อยา่งมากและ

ได้รับผลตอบแทนอยา่งดีเยี�ยมจากเรือที�ได้ซื #อเข้ามา นอกจากนี #ในช่วงระหวา่งเดือนธนัวาคม 2549 ถึงไตรมาสแรกของปี 

2550 บริษัทฯ ได้ขายเรือในกองเรือบริษัทฯ จํานวน 10 ลาํ ซึ�งมีอายมุากที�สดุ โดยมีอายเุฉลี�ยที�มากกวา่ 26 ปี ในราคาขายที�

ดีเหมาะสมทําให้ความเสี�ยงดงักลา่วลดลง เนื�องจากเรือมีอายมุากขึ #นเทา่ใดความเสี�ยงดงักลา่วนี #ก็จะเพิ�มขึ #นมากเช่นกนั 

อยา่งไรก็ตาม ในปี 2552-2553 บริษัทฯ ได้ขายเรือเก่าที�สดุจํานวน 25 ลาํในราคาที�ดีเหมาะสม ซึ�งได้ช่วยขจดัความเสี�ยงจาก

การที�เรือเก่าเหลา่นี #จะไมม่ีผู้ใช้บริการ และ/หรือถกูปลอ่ยให้บริการในอตัราที�ตํ�าตามภาวะของตลาดปัจจบุนั (Spot Market) 

เมื�อสญัญาระยะยาวของเรือเหลา่นั #นได้สิ #นสดุลง ในด้านรายได้จากเรือที�คงเหลอือยูใ่นกองเรือ บริษัทฯ ได้พยายามดําเนิน

ตามแผนงานเพื�อลดความเสี�ยงดงักลา่ว โดยนํากองเรือของบริษัทฯ เข้าทําสญัญาระยะยาว (Long Term) ให้มากที�สดุเทา่ที�

จะเป็นไปได้ ทําให้บริษัทฯ สามารถคงรายได้ในอนาคตที�อตัราคา่ระวางที�สงูกวา่ และดงัที�ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น จึงเป็นการ

เปลี�ยนแปลงนโยบายในการดําเนินธุรกิจที�สาํคญัของบริษัทฯ ในปี 2547 กลา่วคือ บริษัทฯ ได้เปลี�ยนการดําเนินธุรกิจจาก

ให้บริการแบบสญัญาระยะสั #น (Spot Market) มาเป็น การทําสญัญาระยะยาว (Long Term Charter) ในช่วงปี 2550 ตลาด
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มีการปรับตวัสงูขึ #นอีกอยา่งมีนยัสาํคญัจนถึงจดุสงูสดุ   ในกลางปี 2551 ซึ�งหลงัจากนั #นได้ปรับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วจน

เกือบจะใกล้กบัระดบัตํ�าสดุเทา่ที�เคยเกิดขึ #น และตลาดสนิค้าแห้งเทกองได้ปรับตวัขึ #นในไตรมาส 2 ปี 2552 เป็นต้นมา แต่

สถานการณ์ยงัคงเลวร้ายลงเนื�องจากเรือตอ่ใหมจํ่านวนมากยงัคงเข้ามาสูต่ลาด อยา่งไรก็ดี ตามที�ได้กลา่วไว้ข้างต้น บริษัทฯ 

มีความเห็นวา่ ทา่มกลางตลาดที�มีความผนัผวนอยา่งมากซึ�งอตัราคา่ระวางสามารถเพิ�มสงูขึ #นและตกลงอยา่งรวดเร็วนั #น จะ

เป็นการรอบคอบที�จะทําสญัญาผกูมดัคา่ระวางในอตัราที�สงูและเหมาะสมเมื�อโอกาสเอื #ออํานวย เพื�อรองรับหากเกิดการตก

ลงอยา่งรวดเร็วของอตัราคา่ระวางในตลาดคา่ระวางปัจจบุนั (Spot Market) กลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจดงักลา่วนี #ได้พิสจูน์

แล้ว เมื�อบริษัทฯ ยงัคงมีรายได้สงูกวา่ตลาดภายใต้สถานการณ์ที�ตลาดที�มีความผนัผวนในช่วง 2-3 ปี ที�ผา่นมา  

 อยา่งไรก็ตาม กลยทุธ์ดงักลา่วข้างต้นสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ ในด้านความเสี�ยงจากคูส่ญัญา เมื�อเกิดภาวะตลาด

ตกตํ�าและเป็นผลให้อตัราคา่ระวางลดลง และถ้าภาวะการถดถอยดงักลา่วยงัคงมีอยูอ่ยา่งตอ่เนื�อง ลกูค้า (Charterer) ของ

บริษัทฯ  ที�ทําสญัญาเป็นระยะเวลา (Period Charters) อาจไมป่ฏิบตัิตามสญัญา ทําให้บริษัทฯ ไมส่ามารถมีอตัราคา่ระวาง

ที�สงูตามที�ทําสญัญาไว้ และอาจถกูบงัคบัให้ทําสญัญา ณ อตัราตลาดปัจจบุนัซึ�งตกตํ�า และมีอตัราคา่ระวางตํ�ากวา่ที�ทํา

สญัญาไว้ บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี�ยงจากการที�คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญาในระยะยาว ดงันั #น บริษัทฯ จึงได้ทําการ

วิเคราะห์ลกูค้า (Charterers) ที�จะทําสญัญา Long Term Charters โดยเลอืกลกูค้าชั #นดีและมีเครดิตสงูที�สดุ ด้วยเหตผุล

ดงักลา่วข้างต้น จึงทําให้ ณ เวลาที�ตลาดซบเซาจนถึงสิ #นไตรมาสที�หนึ�งของปี 2552 บริษัทฯ ไมไ่ด้ประสบกบัปัญหาจากการ

ที�ลกูค้า (Charterers) ของบริษัทฯ ไมป่ฏิบตัิตามสญัญา และแม้กระทั�งในสถานการณ์ซบเซาในทกุวนันี # บริษัทฯ ยงัคงไม่

ประสบกบัปัญหาการไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่วของลกูค้าสญัญาระยะยาว 

 เรือของบริษัทฯ เดินเรือในนา่นนํ #าสากลทั�วโลกและกระจายการให้บริการในสดัสว่นเทา่ๆกนัทั�วโลก โดยไมไ่ด้

เฉพาะเจาะจงที�สว่นใดสว่นหนึ�งเทา่นั #น ด้วยเหตนีุ # บริษัทฯ จึงไมม่ีความเสี�ยงด้านภมูิศาสตร์ในการตลาดและลกูค้าของ

บริษัทฯ ดงันั #น ความเปลี�ยนแปลงในพื #นที�ใดพื #นที�หนึ�งของโลกอนัเนื�องมาจากสงคราม หรือการก่อการทางการเมือง หรือด้วย

เหตผุลใดๆก็ตาม จะไมส่ง่ผลกระทบสาํคญัที�ทําให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงได้  

 รายได้ของบริษัทฯ มาจากจํานวนของลกูค้าหลากหลายและไมข่ึ #นตอ่ลกูค้ารายใดรายหนึ�งในการดําเนินธุรกิจ ดงันั #น 

บริษัทฯ จึงไมม่ีความเสี�ยงตอ่การที�จะต้องทําธุรกิจกบัลกูค้าเพียงรายเดียว หรือได้รับผลกระทบรุนแรง หรือสญูเสยีรายได้ 

หากลกูค้ารายนั #นๆประสบภาวะขาดทนุอยา่งมีนยัที�สาํคญั  

ความเสี�ยงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่าและการขยายกาํลังความสามารถของกองเรือ  

 ตามที�ได้อธิบายไว้ข้างต้น สนิทรัพย์ของบริษัทฯ คือ เรือเดินทะเลซึ�งเป็นสนิทรัพย์ที�มีอายกุารใช้งานที�จํากดั เมื�อเรือมี

อายกุารใช้งานในระดบัหนึ�งเรือเหลา่นี #จะต้องถกูจําหนา่ยหรือถกูปลดระวาง เป็นเหตใุห้กําลงัความสามารถของกองเรือ

ลดลง และถ้าบริษัทฯ ต้องการคงระดบักําลงัความสามารถของกองเรือ บริษัทฯ จําเป็นต้องทดแทนเรือเก่าที�ถกูปลดระวางไป

แล้ว (หรือถกูขาย) ทั #งนี # ในช่วงเวลา 2 ปี (ปี 2552 และปี 2553) บริษัทฯ ได้ขายเรือเก่าที�สดุจํานวน 25 ลาํ ทําให้ขนาดของ

กองเรือบริษัทฯ ลดลง ซึ�งถ้าบริษัทฯ ต้องการคงกําลงัความสามารถนี #ก็จําเป็นที�จะต้องหาเรือมาทดแทนเรือที�ได้ขายไปแล้ว 
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การทดแทนเรือที�ถกูปลดระวาง/เรือที�ได้ขายไปแล้ว สามารถทําได้ด้วยการซื #อเรือมือสองจากตลาด    “ซื #อ-ขาย” เรือเสรี (the 

open “Sale & Purchase” market) อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของตลาดการขนสง่ระหวา่งประเทศ

ในช่วงที�ผา่นมา ทําให้มลูคา่ (ราคา) (Value (Cost)) ของเรือมือสองสงูขึ #นอยา่งที�ไมเ่คยเกิดขึ #นมาก่อน และบริษัทฯ เห็นวา่ไม่

เป็นการรอบคอบที�จะซื #อเรือในราคาสงูมากขณะนี # ซึ�งจะก่อให้เกิดความเสี�ยงตอ่มลูคา่ของสนิทรัพย์ (เรือ) อนัเป็นผลมาจาก

มลูคา่เรือในตลาดลดลงในช่วงขาลงอยา่งตอ่เนื�อง ซึ�งได้เกิดขึ #นในช่วงครึ�งหลงัของปี 2551 ถ้าราคาเรือเก่ามือสองยงัไมล่ดลง

อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม หรือกลบัเพิ�มสงูขึ #น แม้วา่บริษัทฯ อาจต้องการที�จะหาเรือทดแทนเรือที�ขาย/ปลดระวาง ด้วยเรืออายุ

น้อยที�มีขนาดใหญ่กวา่ก็ตาม แตบ่ริษัทฯ อาจไมส่ามารถซื #อเรือเก่ามือสองได้เพียงพอตอ่ความต้องการ (หรือแม้แตเ่รือตอ่

ใหมที่�พร้อมจะสง่มอบก่อน/ทนัที) และไมส่ามารถซื #อเรือในราคาที�เหมาะสม ณ ขณะนี #ได้ทําให้บริษัทฯ มีความเสี�ยงในการ

ทดแทนความสามารถการให้บริการขนสง่ที�หายไป อนัเป็นผลจากการขายเรือเก่าของบริษัทฯ ในปีที�ผา่นมา บริษัทฯ ได้ซื #อเรือ

ตอ่ใหมแ่ละเรือมือสองในราคาที�เหมาะสม แสดงให้เห็นวา่ความเสี�ยงในการไมส่ามารถหาเรือทดแทนหรือลดอายกุองเรือได้

ถกูขจดัลงอยา่งมาก ถ้าไมม่ีเหตกุารณ์อื�นใดในอนาคตมาแทรกแซง  

 เมื�อพิจารณาถึงระยะเวลาที�ขยายออกไปของเรือที�มีมลูคา่สงู บริษัทฯ ได้มุง่มั�นที�จะลดความเสี�ยงในการทดแทนกําลงั 

กองเรือดงักลา่ว ด้วยการทําสญัญาสั�งตอ่เรือใหมใ่นปี 2550 และในปี 2551 กบัอูต่อ่เรือ ABG ในราคาที�เหมาะสมมี

คณุสมบตัิที�สอดคล้องกบัความต้องการและความจําเป็นของบริษัทฯ เพื�อให้มั�นใจในการทดแทนกําลงักองเรือและขยายกอง

เรือ เมื�อเรือสั�งตอ่ใหมไ่ด้ถกูสง่มอบตามที�ระบใุนสญัญา ขณะเดียวกนัความเสี�ยงจากการดําเนินธุรกิจและความเสี�ยงทาง

การตลาดซึ�งเกิดจากเรือสั�งตอ่ใหมที่�จะได้รับมอบ จะเป็นดงัที�ได้อธิบายไว้ข้างต้น สว่นความเสี�ยงที�เกิดจากสญัญาสั�งตอ่เรือ

ใหมส่ามารถสรุปได้ดงันี # 

� ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับอู่ ต่อเรือ (Ship Builder) : บริษัทฯ จะมีความเสี�ยงที�เกิดจากอูต่อ่เรือในเรื�องการสง่มอบเรือ

ตามกําหนด และ/หรือ สง่มอบเรือที�มีคณุสมบตัิที�ถกูต้อง กลา่วคือ อาจจะไมส่ามารถสง่มอบเรือด้วย  เหตผุลใดๆก็

ตาม หรือสง่มอบเรือลา่ช้า และ/หรือสง่มอบเรือที�มีคณุสมบตัิไมต่รงตามที�คาดหมายและที�กําหนดไว้ในสญัญา 

บริษัทฯ ได้มุง่มั�นที�จะขจดัความเสี�ยงเหลา่นี # นอกจากด้วยการใช้ความระมดัระวงัประเมินความสามารถของอูต่อ่

เรือไมว่า่จะเป็นตารางเวลาการสง่มอบซึ�งยอมรับทั #งสองฝ่ายและการคงไว้ซึ�งคณุภาพ แตย่งัคงมีการเรียก  

หลกัประกนัในรูปของ Bank Guarantees เพื�อให้ครอบคลมุการคืนเงินที�ได้ชําระลว่งหน้าเป็นงวดๆ ไปแล้ว และ/

หรือการสง่มอบลา่ช้า อีกทั #งมีคา่ปรับที�เข้มงวด ที�ได้ระบใุนสญัญาเรื�องของการสง่มอบเรือลา่ช้า และการสง่มอบ

เรือที�ไมถ่กูต้องตามที�ระบ ุ นอกจากนี # บริษัทฯ ยงัได้แตง่ตั #งและจ้างทีมงานที�มีคณุภาพสงูและมีประสบการณ์

พาณิชยนาวีเพื�อควบคมุการตอ่เรือที�อูต่อ่เรือ ในกรณีที�เรีอลาํใดลาํหนึ�งหรือหลายลาํไมส่ามารถสง่มอบให้บริษัทฯ 

ได้ทนัเวลาที�กําหนด บริษัทฯ ยงัสามารถจําหนา่ยและแปลงหนี #ของสญัญาสั�งตอ่เรือเหลา่นี #ได้ ซึ�งได้มีการ

ดําเนินการดงักลา่วด้วยในปี 2554 หรือบริษัทฯ สามารถยกเลกิสญัญาสั�งตอ่เรือตามเงื�อนไขข้อสญัญา ซึ�งบริษัทฯ 

ไมไ่ด้รับผลกระทบทางการเงินโดยตรงเนื�องจากบริษัทฯ จะได้รับเงินที�ชําระไปแล้วทั #งหมดคืนพร้อมดอกเบี #ย แม้วา่
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บริษัทฯ สญูเสยีโอกาสในการหาเรือทดแทน และพลาดโอกาสจากรายได้อนัเนื�องมาจากการสง่มอบเรือลา่ช้า/การ

ยกเลกิสญัญาสั�งตอ่เรือ และการสญูเสยีสญัญาให้บริการ Charter เรือที�ได้ลงนามไปแล้ว โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง

สาํหรับเรือที�ได้สั�งตอ่ใหม ่(ถ้ามี) 

� ความเสี�ยงที�เกิดจากวัฏจักรของอุตสาหกรรม : บริษัทฯ มีความเสี�ยงเมื�อเรือที�สั�งตอ่ใหม ่(โดยเฉพาะ เรือขนาด

ใหญ่ประเภทซุปราแมกซ์ เมื�ออปุสงค์-อปุทานเอื #อประโยชน์ให้น้อยกวา่เรือประเภทแฮนดี #ไซส์ซึ�งมีขนาดเลก็กวา่) 

ถกูสง่มอบหรือเมื�อทนัทีที�ได้ซื #อเรือมือสอง ซึ�งตลาดขนสง่สนิค้ากําลงัก้าวเข้าสูช่่วงขาลง และเมื�อเวลานั #นมาถึง 

นอกเหนือจากมลูคา่เรือจะลดตํ�าลงแล้ว บริษัทฯ ยงัอาจจะไมส่ามารถปลอ่ยเรือสั�งตอ่ใหมใ่ห้บริการ Charter ใน

อตัราที�คาดการณ์ไว้ ดงันั #น เพื�อขจดัความเสี�ยงนี # บริษัทฯ จึงพยายามที�จะทําสญัญา Time Charter ลว่งหน้า

สาํหรับเรือสั�งตอ่ใหมใ่นอตัราคา่ระวางที�เหมาะสมตามตารางการสง่มอบเรือสั�งตอ่ใหมด่งักลา่ว และพยายามที�จะ

ทําสญัญาให้บริการ Charter เรือเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 1 ปี สาํหรับเรือมือสองที�ได้ซื #อและรับมอบแล้ว ถ้าอตัรา

คา่ระวางเหมาะสม 

   ยิ�งไปกวา่นั #น ถ้าเรือตอ่ใหมถ่กูสง่มอบในขณะที�อตุสาหกรรมอยูใ่นช่วงขาลงอยา่งตอ่เนื�อง ราคาตลาดของเรือ

ตอ่ใหมอ่าจจะลดลงจนถึงระดบัที�ตํ�ากวา่ราคาเรือเมื�อตอนซื #อมาและในกรณีที�ลดลงอยา่งถาวร อาจจะสง่ผล

กระทบตอ่รายการด้อยคา่ในงบการเงินของบริษัทฯ และอาจลดลงจนถึงระดบัที�บริษัทฯ อาจจะผิดสญัญาตาม

เงื�อนไขของหนี #สนิตอ่มลูคา่เรือ โดยจะต้องดํารงสดัสว่นดงักลา่วตามเงื�อนไขของสญัญาขอสนิเชื�อ ซึ�งบริษัทฯ ได้

ตระหนกัถึงปัจจยัความเสี�ยงจาการผิดสญัญานี # เพื�อเป็นการขจดัความเสี�ยงดงักลา่ว นอกเหนือจากการตั #งสาํรอง

เงินสดแล้ว (เพื�อชําระเงินจ่ายลว่งหน้าบางสว่นของเงินกู้ ) เงินกู้สาํหรับเรือตอ่ใหมเ่ป็นสนิเชื�อเพื�อนํามาใช้ซื #อเรือตอ่

ใหมเ่พียง 11 ลาํเทา่นั #น จากเรือที�บริษัทฯ สั�งตอ่ใหมที่�อูต่อ่เรือ ABG ทั #งหมดจํานวน 14 ลาํ ทําให้บริษัทฯ ต้องนํา

เรือตอ่ใหมที่�ปลอดจากภาระผกูพนัใดๆ จํานวน 3 ลาํที�เหลอืนี # เป็นหลกัประกนัเพิ�มเติมสาํหรับเงินกู้ดงักลา่ว

หลงัจากรับมอบเรือซึ�งบริษัทฯ จะต้องสาํรองเงินสาํหรับเรือ 3 ลาํนี #ด้วย 

   ในสว่นของเรือมือสองที�ยงัคงมีราคาสงูอยูน่ั #นไมส่ง่ผลดีและไมเ่อื #ออํานวยตอ่บริษัทฯ ให้ซื #อเรือมือสองในราคา

ที�สงูมากจนเมื�อราคาได้ปรับตวัลดลงเมื�อไมน่านมานี # เมื�อปลายปี 2553 บริษัทฯ ได้ซื #อตอ่สญัญาสั�งตอ่เรือใหม่

จํานวน 4 ฉบบั สาํหรับสั�งตอ่เรือใหมซุ่ปราแมกซ์ 4 ลาํ ซึ�งจะสง่มอบในช่วงปี 2555 จากอูต่อ่เรือในประเทศจีน    

ดงันั #น บริษัทฯ จึงมีความเสี�ยงที�เช่นเดียวกบัความเสี�ยงที�เกิดจากสญัญาสั�งตอ่เรือใหมที่�อูต่อ่เรือ ABG ตามที�ได้

อธิบายไว้ข้างต้น และเนื�องจากสญัญาสั�งตอ่เรือใหมด่งักลา่วมีราคาที�ตํ�ามาก ดงันั #น ความเสี�ยงจากการด้อยคา่ที�

อาจเกิดขึ #นจึงตํ�ามากเช่นกนั 

� ความเสี�ยงที�เกิดจากการระดมทุน : บริษัทฯ มีความเสี�ยงซึ�งเกิดจากการไมส่ามารถหาแหลง่เงินทนุสาํหรับเรือ

สั�งตอ่ใหม ่ ซึ�งในกรณีนี # บริษัทฯ จําเป็นต้องใช้กระแสเงินสดภายในจากการดําเนินงานเพื�อเรือสั�งตอ่ใหม ่ ทําให้

บริษัทฯ อาจจะเหลอืกระแสเงินสดไมเ่พียงพอหรือเหลอืเงินสดสว่นเกินไมเ่พียงพอตอ่การจ่ายเงินปันผลหรือเพื�อ



  

 

หนา้ 14  

 

การลงทนุอื�นๆ เพื�อขจดัความเสี�ยงนี # บริษัทฯ ได้จดัหาสนิเชื�อสาํหรับเรือสั�งตอ่ใหมจํ่านวน 11 สญัญาจากจํานวน 

14 สญัญาซึ�งบริษัทฯ ได้สั�งตอ่ไปแล้วในปี 2551 ที�อูต่อ่เรือ ABG นอกจากนี # บริษัทฯ ยงัคงมีวงเงินสนิเชื�อสาํหรับ

ซื #อเรือเก่ามือสองเพื�อทดแทนเรือเก่าที�ได้ขายไป บริษัทฯ ยงัได้รับเงินทนุสาํหรับสญัญาสั�งตอ่เรือใหมล่า่สดุ 4 ฉบบั  

ในประเทศจีนที�บริษัทฯ ได้ซื #อตอ่มา ดงันั #น บริษัทฯ จึงไมม่ีความเสี�ยงในการระดมทนุอยา่งมีนยัสาํคญัใดๆ 

 

ผลกระทบของวิกฤตการเงนิโลก 

 ปัจจยัความเสี�ยงที�สาํคญัซึ�งเกิดขึ #นและเป็นผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการเงินโลกตอ่อตุสาหกรรมการขนสง่สนิค้า  

รวมทั #งบริษัทฯ มีสาระสาํคญัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี # 

� ความเสี�ยงจากการไม่มีอุปสงค์ : วิกฤตการเงินได้นําไปสูก่ารปิดกิจการหรือการลดขนาดของภาคธุรกิจทั�วโลก 

ประกอบกบัการลดช่องทางของการเงินในระบบการค้า (Trade Finance) ซึ�งสง่ผลกระทบตอ่การค้าทั�วโลกรวมทั #ง

ทําให้ไมม่ีอปุสงค์ตอ่การบริการขนสง่ ทําให้อตัราคา่ระวางเรือลม่สลายลงในปี 2551 และต้นปี 2552 แม้วา่อปุสงค์

ได้มีการปรับตวัขึ #นเลก็น้อยในช่วงครึ�งหลงัของปี 2552 และในช่วงปี 2553 บริษัทฯ ได้ดําเนินแผนงานด้วย การทํา

สญัญา Long Term Charters ในอตัราคา่ระวางที�สงูและสมเหตผุลซึ�งช่วยพยงุรายได้ของบริษัทฯ จากผลกระทบ

ของการลดลงและรุนแรงของอตัราคา่ระวาง อยา่งไรก็ตาม สบืเนื�องจากวิกฤตเศรษฐกิจยโุรปและภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ�าของสหรัฐอเมริกา ทําให้มีความไมแ่นน่อนวา่อปุสงค์จะสามารถปรับตวัสงูขึ #นทนักบัการเพิ�มขึ #นของอปุทาน

ของเรือสั�งตอ่ใหมห่รือไม ่ รวมทั #งการลดลงของตลาดเกิดใหม ่ ซึ�งปัจจยันี #สง่ผลให้ตลาดมีการปรับตวัลดลงอยา่ง

ตอ่เนื�อง ทําให้รายได้ของบริษัทฯ ก็จะได้รับผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั ทั #งนี # เนื�องจากบริษัทฯ อาจถกูกดดนัให้

ต้องปลอ่ยเรือลาํที�ยงัไมไ่ด้ทํา Long Term Charter หรือเรือลาํที�สญัญาให้บริการได้สิ #นสดุลงด้วยอตัรา Charter ที�

ตํ�ามาก และ/หรืออาจถกูกดดนัให้ต้องปลดระวางเรือเก่าที�มีอายไุมม่ากนกั เนื�องจากไมม่ีอปุสงค์ในเรือดงักลา่ว 

หรือเนื�องจากไมส่ามารถปลอ่ยให้บริการ Charter เรือเหลา่นี #ในอตัรา ณ จดุคุ้มทนุ  

� ปัจจัยเสี�ยงจากคู่สัญญา : ในกรณีของวิกฤตการเงินโลก หรือผลกระทบสูป่ระเทศอื�นๆหลงัจากสหรัฐอเมริกาและ

ยโุรป บริษัทหลายแหง่ซึ�งใช้บริการขนสง่สนิค้า รวมถึงลกูค้าของบริษัทฯ หรือ “Charterers” ซึ�งบริษัทฯ ได้ทํา

สญัญาปลอ่ยเรือให้บริการ Longer Term Period Charters ในอตัราที�สงูอาจต้องปิดกิจการลงหรือล้มละลาย หรือ

ประสบกบัปัญหาทางการเงินในอนาคต ทําให้ไมส่ามารถชําระคา่ Charter เรือให้กบับริษัทฯ หรือยกเลกิสญัญา 

Charter ก่อนถึงกําหนด อยา่งไรก็ตาม ดงัที�ได้กลา่วมาแล้วข้างต้นบริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี�ยงจากการที�

คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญา Period Charters ดงันั #น บริษัทฯ ได้ทําการวิเคราะห์ลกูค้า (Charterers) ที�จะทํา

สญัญาให้บริการ Longer Period Charter โดยจะเลอืกลกูค้าชั #นดีและมีเครดิตสงูที�สดุเทา่นั #น 
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� ปัจจัยเสี�ยงจากภาวะสินเชื�อตึงตัว (Credit Crunch) : วิกฤตการเงินได้นําไปสูภ่าวะสนิเชื�อตงึตวั ความเสี�ยงนี #

เป็นสิ�งตรงข้ามกบันโยบายซึ�งเป็นที�ยอมรับโดยธนาคารทั�วโลก ที�สนบัสนนุหรือคงไว้ซึ�งการตั #งทนุสาํรอง ซึ�งยงัคงทํา

ได้ยากตอ่การระดมทนุใหมจ่ากธนาคารระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งธนาคารสญัชาติยโุรปซึ�ง เป็นผู้ปลอ่ย

เงินกู้ ให้แก่อตุสาหกรรมการเดินเรือ ซึ�งหากสถานการณ์นี #ยงัคงอยูต่อ่ไปในระยะหนึ�ง บริษัทฯ อาจจะไมส่ามารถหา

สนิเชื�อใหมห่รือตอ่อายสุญัญาขอสนิเชื�อปัจจบุนัที�บริษัทฯ มีอยู ่ ซึ�งเป็นสิ�งจําเป็นเพื�อระดมทนุในการซื #อเรือเข้ามา

เสริมหรือขยายกําลงักองเรือของบริษัทฯ บริษัทฯ มีวงเงินสนิเชื�อเพื�อใช้ในการสั�งตอ่เรือใหม ่ และได้ตอ่สญัญา

วงเงินสนิเชื�อ (การขยายระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้ ) ที�มีอยูใ่นปัจจบุนั เพื�อใช้ในการซื #อเรือมือสอง 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 
ประวัติความเป็นมา 
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากดั (มหาชน) (“พีเอสแอล”) ก่อตั �งในปี 2532 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยเมื.อปี 2536 โดยดําเนินธุรกิจหลกัเป็นเจ้าของเรืออเนกประสงค์ขนาดเลก็ และเดินเรือขนสง่สนิค้าแห้งเทกองไม่
ประจําเส้นทาง พีเอสแอลได้จดัโครงสร้างของบริษัทฯ เหมือนกบัโครงสร้างบริษัทเดินเรือทั.วไป คือ มีบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของเรือ
เพียง 1 ลาํ (บางบริษัทยอ่ยอาจเป็นเจ้าของเรือ 2 หรือ 3 ลาํ) เพื.อจํากดัความรับผิด 
 
ปัจจบุนั (ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2554) พีเอสแอล มีเรือขนสง่สนิค้าเทกองจํานวน 24 ลาํ และเรือขนสง่ซีเมนต์จํานวน 1 ลาํ 
(“กองเรือ”) ซึ.งกองเรือของพีเอสแอล มีเดทเวทตนัรวมทั �งสิ �น 704,258 เดทเวทตนั โดยเรือ 23 ลาํเป็นเรือธงไทย เรือ 1 ลาํเป็น
เรือธงสงิคโปร์ และเรือ 1 ลาํ (ขนสง่ซีเมนต์) เป็นเรือธงบาฮามาส 
 
(1) การเปลี!ยนแปลงและพัฒนาการที!สาํคัญในส่วนที!เกี!ยวกับการประกอบธุรกิจ   
ตั +งแต่ 1 มกราคม 2549 ถงึ 1 มีนาคม 2555 
ไตรมาส 1 ปี 2549 :  

� หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยความร่วมมือกบั LEK คอนซลัติ �ง ได้จดัทําสกอร์การ์ดขึ �นทกุๆปี เพื.อหา
ผลตอบแทนรวมของผู้ ถือหุ้น (TSR) ของบริษัทจดทะเบียนตา่งๆในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สาํหรับในปีที.
สามของการจดัทําสกอร์การ์ดนี �โดยพิจารณาจากผลประกอบการของปี 2548 พีเอสแอลได้ถกูจดัอนัดบัให้อยูใ่น
อนัดบัที. 1 สาํหรับผลตอบแทน 3 ปี (ร้อยละ 159) และเป็นอนัดบัที. 2 สาํหรับผลตอบแทน 5 ปี (ร้อยละ 100) นี.คือสิ.ง
ยืนยนัวา่บริษัทฯ เป็นบริษัทที.นา่ทึ.งโดยมีการบริหารจดัการที.เป็นเลศิในทกุๆระดบั 

 
ไตรมาส 2 ปี 2549 :  

� นิตยสาร Marine Money ฉบบัเดือนมิถนุายน/สงิหาคม 2549 ได้จดัอนัดบัให้พีเอสแอลอยูใ่นอนัดบัที.  6 จากบริษัท
เดินเรือทะเลชั �นนําทั.วโลก เช่น Frontline และ Teekay เป็นต้น โดยพิจารณาจากผลประกอบการของปี 2548       
วิธีการจดัอนัดบัที.นิตยสาร Marine Money ได้ใช้ในการจดัลาํดบั คือการจดัลาํดบัของยอดรวมของคา่เฉลี.ยของ
เกณฑ์สาํคญั 6 อยา่งดงันี �คือ : ผลตอบแทนรวมตอ่ผู้ ถือหุ้น  (Total return to shareholders), อตัราการก่อรายได้
ของสนิทรัพย์รวม (Asset turnover), อตัรากําไรขั �นต้น (Profit margin), ผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Return on 
Equity), ผลตอบแทนของสนิทรัพย์รวม (Return on Assets) และราคาตลาดตอ่มลูคา่ทางบญัชี (Price to book 
value)  บริษัทฯได้ลาํดบัไมด่ีนกัในเกณฑ์ของผลตอบแทนรวมตอ่ผู้ ถือหุ้น ซึ.งบริษัทฯถกูจดัอยูใ่นลาํดบัที. 62 ถึงแม้วา่
จะได้คะแนนที.ไมค่อ่ยดีในสว่นนี �จากหกสว่นของคะแนนรวมทั �งหมด  แตบ่ริษัทฯก็ได้คะแนนรวม 121 คะแนน       
เมื.อเปรียบเทียบกบับริษัทที.ดีที.สดุซึ.งได้คะแนน 91 คะแนน 
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ไตรมาส 3 ปี 2549 :    
� ในงาน The Perfect Orchestration’ SET Award สาํหรับปี 2549  พีเอสแอล ถกูเสนอชื.อเข้าชิงรางวลั Best 

Performance  และรางวลั Best Corporate Governance Report  สาํหรับปี 2548 และบริษัทฯได้รับรางวลัชนะเลศิ
ทั �งสองรายการดงักลา่ว  ถึงแม้วา่บริษัทฯจะไมไ่ด้รับรางวลั Best CEO สาํหรับปีก็ตาม  ทา่นกรรมการผู้จดัการของ
บริษัทฯ คือ คณุ คาลดิ มอยนดูดิน ฮาชิม  ก็ยงัเป็นหนึ.งในบรรดาแปดซีอีโอ  (CEO) ผู้ซึ.งได้ถกูเสนอชื.อเพื.อเข้าชิง
รางวลันี � และเป็นชาวตา่งชาติเพียงคนเดียวที.ได้ถกูเสนอชื.อ  จากรางวลั 2 รางวลัที.ได้รับและการเป็นหนึ.งในบรรดาผู้
ถกูเสนอชื.อ  ได้เป็นสิ.งยืนยนัถึงคณุคา่อนัยิ.งใหญ่ที.มีอยูใ่น พีเอสแอล  งานดงักลา่วนี �ได้จดัขึ �น ณ อาคารตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เมื.อวนัที. 26 กรกฏาคม 2549  สาํหรับ Forbes Special Report, 
Asia’s 200 Best Under A Billion ก็ได้กลา่วถึง     พีเอสแอลเช่นกนั   โดยในการเผยแพร่ครั �งนี �นิตยสาร Forbes ได้
ลาํดบัพีเอสแอลไว้ในลาํดบัที. 7 ของบริษัทที.ดีที.สดุในเอเชียจากทกุอตุสาหกรรม และเป็นบริษัทดีที.สดุในประเทศไทย 
โดยพิจารณาจากกําไรสทุธิ 

 
ไตรมาส 4 ปี 2549 :   

� ในระหวา่งปี 2549 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจ่ายชําระหนี �เงินกู้ตามแผนการชําระคืนตามกําหนดและการชําระคืนก่อน
กําหนดอยา่งรวดเร็ว บริษัทฯสามารถปลอดหนี �เงินกู้ ได้ในวนัที. 10 ตลุาคม 2549 เมื.อบริษัทฯ ได้เสร็จสิ �นการชําระคืน
เงินกู้ก่อนกําหนดจากกระแสเงินสดสว่นเกินที.ได้มาจากการบริหารกองเรือของบริษัทฯ  และเพื.อให้เป็นที.รําลกึถึง
เหตกุารณ์นี � คณะกรรมการของบริษัทฯได้เสนอเงินปันผลระหวา่งกาลงวดพิเศษ หรืออาจเรียกวา่เป็นเงินปันผล
ระหวา่งกาลครั �งที. 2 ซึ.งได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื.อวนัที. 19 ธนัวาคม 2549 Businessweek’s Hot Asian Companies 
List  ได้จดัให้บริษัทฯอยูใ่นลาํดบัหนึ.งของแถบเอเชีย โดยกลา่ววา่   นี.คือสิ.งที.สาธารณชนทั.วไปนกึถึงบริษัทฯของทา่น 
 

� เมื.อวนัที. 28 ธนัวาคม 2549 บริษัทฯ (และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) ได้ลงนามในสญัญาแก้ไข / เพิ.มเติมเพื.อแก้ไข
เงื.อนไขรวมทั �งขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้จากวนัที. 31 ธนัวาคม 2549 ถึง วนัที. 31 ธนัวาคม 2550 ของสนิเชื.อ
หมนุเวียนมีหลกัประกนั จํานวน 250,000,000 เหรียญสหรัฐ จาก ธนาคาร ดีเอ็นบี นอร์ แบงค์ เอเอสเอ สาขา
ประเทศสงิคโปร์ (DnB NOR Bank ASA, Singapore Branch) และ ธนาคารตา่งชาติอีก 4 ธนาคาร  โดยมี
วตัถปุระสงค์ เพื.อขอกู้ยืมร้อยละ 100 สาํหรับการซื �อเรือมือสองเทกอง “ขนาดเลก็” เพิ.ม โดยเรือต้องมีขนาดนํ �าหนกั
บรรทกุ มากกวา่ 18,000 เดทเวทตนั  บริษัทยอ่ยของบริษัทฯที.เป็นเจ้าของเรือเดินทะเลได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลง 
(Memorandum of Agreements (MOA)) กบัผู้ซื �อในวนัตา่งๆ (ได้ลงนามขายเรือ 5 ลาํแรกเมื.อวนัที. 17 พฤศจิกายน 
2549และเรือลาํที. 9 ในวนัที. 30 ธนัวาคม 2549 ) กบับริษัทผู้ซื �อหลายรายเพื.อขายเรือมือสองเทกองจํานวน 9 ลาํ โดย
มีมลูคา่รวม 50.25 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 15.06 ของมลูคา่รวมของสนิทรัพย์บริษัทฯสิ �นสดุ ณ วนัที. 30 
กนัยายน 2549 ทั �งนี �คณะกรรมการของบริษัทผู้ขายแตล่ะราย (บริษัทยอ่ยของบริษัท) ได้อนมุตัิรายการขายดงักลา่ว
แตล่ะรายการแล้ว และบริษัทฯ ได้จดัสง่สารสนเทศเกี.ยวกบัการจําหนา่ยไปซึ.งสนิทรัพย์ตามบญัชี 1 และ บญัชี 2  
 
 ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเรื.อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี.ยวกบัการได้มาหรือ
จําหนา่ยไปซึ.งทรัพย์สนิของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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ไตรมาส 1 ปี 2550 
� เปลี!ยนนโยบายการบัญชีเกี!ยวกับการบันทึกเงนิลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงนิเฉพาะกิจการจากวิธีส่วน

ได้เสียเป็นวิธีราคาทุน : เมื.อวนัที. 1 มกราคม 2550 บริษัทฯได้เปลี.ยนนโยบายการบญัชีเกี.ยวกบัการบนัทกึเงิน
ลงทนุในบริษัทยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสว่นได้เสยีเป็นวิธีราคาทนุ โดยบริษัทฯได้ปรับย้อนหลงั งบ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2549 และสาํหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนั เพื.อสะท้อนถึงการเปลี.ยนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักลา่ว 
 

� วงเงินสินเชื!อใหม่จากธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) (KTB และเจ้าหนี +เงินกู้ ) : เมื.อวนัที. 18 มกราคม 
2550 บริษัทฯ (และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) ได้ลงนามในสญัญาให้สนิเชื.อกบั ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
วงเงินสนิเชื.อจํานวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ตอ่มาได้มีการลงนาม
ในสญัญา ให้สนิเชื.อแก้ไขเพิ.มเติมครั �งที. 1 เมื.อวนัที. 21 พฤษภาคม 2550 และครั �งที. 2 เมื.อวนัที. 29 ตลุาคม 2550 

 
� สัญญาขายเรือเก่าจาํนวน 10 ลาํ ในระหว่างปี 2550 :  บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยที.เป็นจ้าของเรือแตล่ะลาํได้ตกลง

ทําสญัญาขายเรือ (MOA) เพื.อนําไปใช้งานตอ่หรือตดัเป็นเศษเหลก็ โดยสญัญาแตล่ะฉบบัจะระบรุาคาเป็นสกลุ
เงินดอลลา่ร์สหรัฐ และกําหนดการชําระเงินมดัจําร้อยละ 10 ของราคาซื �อขายในบญัชีที.เปิดร่วมกนัระหวา่งผู้ซื �อกบั
ผู้ขาย สว่นที.เหลอืร้อยละ 90 กําหนดชําระ ณ วนัสง่มอบเรือ โดยบริษัทฯ ได้สง่มอบเรือลาํที. 1 เมื.อวนัที. 11 มกราคม 
2550 และสง่มอบเรือลาํที.10 เมื.อวนัที. 5 เมษายน 2550 

 
� ขายหุ้นที!ซื +อคืนทั +งหมดผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ : เมื.อวนัที. 9 มีนาคม 2550 หุ้นที.ซื �อคืนทั �งหมดได้ถกูขายผา่น

ตลาดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ดงันั �นบริษัทฯ จึงไมม่ีหุ้นซื �อคืนเหลอือยู ่
 
ไตรมาส 2 ปี 2550 :  

� เปลี!ยนแปลงทุนชาํระแล้วของบริษัท จากเดิม 520,000,000 บาท เป็น 1,039,520,600 บาท : เมื.อวนัที. 27 
เมษายน 2550 บริษัทฯ ได้ทําการจดทะเบียนแก้ไขเพิ.มเติมทนุชําระแล้ว ตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั       
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเดิม 520,000,000 บาท เป็น 1,039,520,600 บาท ตามมติที.ได้รับ
อนมุตัิโดยที.ประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครั �งที. 1/2550 เมื.อวนัที. 24 เมษายน 2550  เนื.องด้วยการจ่ายหุ้นปันผล
ในเดือนพฤษภาคม 2550 

 
ไตรมาส 3 ปี 2550 :   

� การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท หรือของบริษัทย่อยของบริษัทซึ!งจะจัดตั +งขึ +นใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 
1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าในสกุลเงนิอื!น  ให้กับนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ : ที.ประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที. 1/2550 ซึ.งได้จดัขึ �นในวนัศกุร์ที. 6 กรกฏาคม 2550 มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ
บริษัท หรือของบริษัทยอ่ยของบริษัทซึ.งจะจดัตั �งขึ �นใหมเ่ป็นจํานวนไมเ่กิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา่ใน
สกลุเงินอื.น ให้กบันกัลงทนุสถาบนัในตา่งประเทศ ซึ.งบริษัทฯ ได้พยายามออกหุ้นกู้ ในตลาดตราสารหนี �สากลใน
ระหวา่งปี 2550 เพื.อเป็นแหลง่เงินทนุระยะยาว อยา่งไรก็ตาม หลงัจากเกิดปัญหาซบัไพร์มทําให้ต้นทนุหุ้นกู้ ได้
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เพิ.มขึ �น บริษัทฯ จึงไมส่ามารถออกหุ้นกู้ ระยะยาวในราคาที.นา่พอใจได้ และด้วยเหตผุลดงักลา่ว บริษัทฯจึงยกเลกิ
หรืออยา่งน้อยได้เลื.อนการออกหุ้นกู้ดงักลา่วออกไป  
 

� สัญญาสั!งต่อเรือใหม่จาํนวน 12 ฉบับ เพื!อสั!งต่อเรือแฮนดี +ไซส์ 12 ลาํ : เมื.อวนัที. 20 กรกฎาคม 2550  บริษัทฯ
ได้ลงนามในสญัญาสั.งตอ่เรือใหมจํ่านวน 12 ฉบบั ก◌ับ ABG Shipyard Limited (ABG หรืออูต่อ่เรือ) ประเทศ
อินเดีย สาํหรับสั.งตอ่เรือใหมจํ่านวน 12 ลาํ ซึ.งมีขนาดระวางบรรทกุ 32,000 เดตเวทตนั (ในความเป็นจริงสามารถ
บรรทกุได้ถึง 34,000 เดตเวทตนั ดงันั �นเรือกลุม่นี �จะขอกลา่วตอ่ไปในรายงานฉบบันี �ในขนาดระวางบรรทกุ 34,000 
เดตเวทตนัตอ่ลาํ) เรือแตล่ะลาํเป็นเรือสมยัใหม ่ รูปทรงกลอ่ง ฝาระวางเปิดกว้าง และมีผนงัด้านข้างเรือสองชั �น กอง
เรือที.สั.งตอ่ใหมด่งักลา่วซึ.งรวมถึงเครื.องจกัรและอปุกรณ์จะถกูสร้างขึ �นภายใต้ข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ของ Nippon 
Kaiji Kyokai (“NKK” หรือ “สมาคมจดัชั �นเรือ (Classification Society)”) 

 
� สัญญาสั!งต่อเรือใหม่ 3 ฉบับ เพื!อสั!งต่อเรือซุปราแมกซ์ 3 ลาํ (สั!งต่อเรือซุปราแมกซ์ 3 ลาํครั+งที!1) : เมื.อ

วนัที. 14 กนัยายน 2550 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาสั.งตอ่เรือใหมอี่กจํานวน 3 ฉบบั กบั ABG Shipyard Limited 
ประเทศอินเดียสาํหรับสั.งตอ่เรือประเภทสนิค้าแห้งเทกอง (ขนาด ซุปราแมกซ์) จํานวน 3 ลาํ มีขนาดระวาง 54,000 
เดตเวทตนั ซึ.งเรือแตล่ะลาํเป็นเรือสมยัใหมม่ีผนงัด้านข้างเรือสองชั �น กองเรือที.สั.งตอ่ใหมด่งักลา่ว ซึ.งรวมถึง
เครื.องจกัร และอปุกรณ์จะถกูสร้างขึ �นภายใต้ข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ของ The American Bureau of Shipping 
(“ABS”หรือ “สมาคมจดัชั �นเรือ (Classification Society)”)  โดยสมาคมจดัชั �นเรือที.กลา่วมาข้างต้นจะแตง่ตั �งตวัแทน
ไปทําการตรวจสอบการตอ่เรือ ณ  อูต่อ่เรือ   การตดัสนิใจในเรื.องเกี.ยวกบัมาตรฐาน และคณุสมบตัิของเรือจะถกู
กําหนดและรับรองโดยสมาคมจดัชั �นเรือ อีกทั �ง บริษัทฯ จะมีพนกังานของบริษัทฯไปติดตามดแูลความคืบหน้าของ
การตอ่เรือตลอดเวลา อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ยงัคงมองหาเรือตอ่ไป และอาจสั.งตอ่เรือใหมเ่พิ.มขึ �นในปี 2551 

 
ไตรมาส 4 ปี 2550 : 

� วงเงนิสินเชื!อจาก Den Norske Bank (DNB) ในฐานะเป็นผู้ให้กู้และผู้จัดหาเงนิกู้ ร่วมกับธนาคาร 
ต่างประเทศอื!นๆ  อีก 4 ธนาคาร (ณ ปัจจุบันลดลงเหลือ 3 ธนาคาร) (DNB และเจ้าหนี +เงนิกู้ ) : เมื.อวนัที. 28 
ธนัวาคม 2549 บริษัทฯ (และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) ได้ลงนามในสญัญาแก้ไข / เพิ.มเติม เพื.อแก้ไขเงื.อนไขรวมทั �ง
ขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้จากวนัที. 31 ธนัวาคม 2549 ถึง วนัที. 31 ธนัวาคม 2550 ของสนิเชื.อหมนุเวียนมี
หลกัประกนั จํานวน 250,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาจากธนาคาร ดีเอ็นบี นอร์ แบงค์ เอเอสเอ สาขาประเทศ
สงิคโปร์ (DnB NOR Bank ASA, Singapore Branch) และ ธนาคารตา่งชาติ อีก 4 ธนาคาร และตอ่มาในเดือน 
ธนัวาคม 2550 บริษัทฯ ได้ขอแก้ไขสญัญา / เพิ.มเติมสาํหรับการขอขยายระยะเวลาการใช้ วงเงินจนถึง 31 ธนัวาคม 
2551 ซึ.งได้รับการอนมุตัิจากผู้ให้กู้  แตส่าํหรับวงเงินกู้ ที.ลดลงเป็น 200 ล้านเหรียญสหรัฐ อเมริกา และ 1 ธนาคารใน 
4 ธนาคารได้ขอถอนตวั 
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ไตรมาส1 ปี 2551 : 
� สัญญาสั!งต่อเรือใหม่ 3 ฉบับ เพื!อสั!งต่อเรือซุปราแมกซ์ 3 ลาํ (สั!งต่อเรือซุปราแมกซ์ 3 ลาํ ครั+งที! 2) : เมื.อ

วนัที. 11 กมุภาพนัธ์ 2551 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาสั.งตอ่เรือกบัอูต่อ่เรือเพื.อสั.งตอ่เรือขนสนิค้าเทกองซุปราแมกซ์ 
มีราคารวมประมาณ 114 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 38 ล้านเหรียญสหรัฐตอ่ลาํ)  เนื.องจากการสั.งตอ่เรือใหม่
ดงักลา่วเป็นสว่นหนึ.งของแผนงานการทดแทนและขยายกําลงัการขนสง่ที.บริษัทฯ กําลงัดําเนินการอยูใ่นขณะนี �  
 
เหตผุลที.บริษัทฯ สั.งตอ่เรือซุปราแมกซ์ 3 ลาํ เป็นครั �งที. 2 เนื.องจาก ณ วนัที.บริษัทฯ ลงนามในสญัญาสั.งตอ่เรือ        
ซุปราแมกซ์ 3 ลาํ ในครั �งที. 1 นั �น อูต่อ่เรือไมม่ีเครื.องยนต์หลกัของเรือเหลอือยู ่  ภายหลงัเมื.อบริษัทฯ ได้รับการยืนยนั
จากอูต่อ่เรือวา่สามารถจดัหาเครื.องยนต์หลกัสาํหรับเรือได้อีก 3 ลาํ บริษัทฯ จึงตกลงเข้าทําสญัญาสั.งตอ่เรือ           
ซุปราแมกซ์    3 ลาํ เป็นครั �งที. 2 ตามที.กลา่วข้างต้น และตอ่มาที.ประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครั �งที. 1/2551 ซึ.งได้
จดัขึ �นในวนัที. 27 มีนาคม  2551 ได้พิจารณาและอนมุตัิรายการสญัญาสั.งตอ่เรือซุปราแมกซ์ 3 ลาํ ครั �งที. 2 ดงักลา่ว 

 
ไตรมาส 2 ปี 2551 :  

� นิตยสาร Marine Money ได้จดัอนัดบัสาํหรับปี 2551 ให้พีเอสแอลอยูใ่นลาํดบัที. 14 ของบรรดาบริษัทเดินเรือที.ดี
ที.สดุในโลก วิธีการจดัอนัดบัที.นิตยสาร Marine Money ได้ใช้ในการจดัลาํดบั คือการจดัลาํดบัของ ยอดรวมสาํคญั 6 
เกณฑ์ ได้แก่ ผลตอบแทนรวมตอ่ผู้ ถือหุ้น (Total return to shareholders), อตัราการก่อรายได้ของสนิทรัพย์รวม 
(Asset turnover), อตัรากําไรขั �นต้น (Profit margin), ผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity), 
ผลตอบแทนของสนิทรัพย์รวม (Return on Assets) และราคาตลาดตอ่มลูคา่ทางบญัชี (Price to book value) 

 
ไตรมาส 3 ปี 2551 : 

� วงเงนิสินเชื!อจาก Den Norske Bank (DNB) ในฐานะเป็นผู้ให้กู้และผู้จัดหาเงนิกู้ ร่วมกับธนาคาร 
ต่างประเทศอื!นๆ จาํนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื!อซื +อเรือมือสอง : เมื.อวนัที. 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยในประเทศได้ลงนามในสญัญาวงเงินสนิเชื.อหมนุเวียนหลกัแบบมีหลกัประกนัและสญัญาให้สนิเชื.อแก้ไข
เพิ.มเติม เพื.อขอขยายระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้จนถึงวนัที. 31 ธนัวาคม 2551 กบั Den Norske Bank (DNB) 
ในฐานะเป็นผู้ให้กู้และผู้จดัหา เงินกู้ ร่วมกบัธนาคารตา่งประเทศอื.นๆ เพื.อซื �อเรือมือสอง ทั �งนี � สินเชื.อดงักลา่ว 
จะสิ �นสดุ สญัญาวนัที. 31 ธนัวาคม 2551 

 
ทั �งนี � ณ วนัที. 13 กมุภาพนัธ์ 2552 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขวงเงินสนิเชื.อหมนุเวียนมีหลกัประกนั (เพื.อซื �อ
เรือมือสอง) กบัธนาคารดีเอ็นบี นอร์ แบงค์ เอเอสเอ สาขาประเทศสงิคโปร์ (DnB NOR Bank ASA Singapore 
Branch) และธนาคารตา่งชาติอีก 2 ธนาคาร เพื.อขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้  ไปจนถึงวนัที. 31 ธนัวาคม 2552 และ
แก้ไขเงื.อนไขอื.นโดยรวมทั �งวงเงินสนิเชื.อซึ.งลดลงจาก 200 ล้านเหรียญสหรัฐ เหลอืวงเงินสนิเชื.อ 100 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 
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� วงเงนิสินเชื!อสาํหรับการสั!งต่อเรือใหม่จากธนาคารดีเอ็นบี นอร์ แบงก์ เอเอสเอ สาขาประเทศสิงคโปร์ 
(DnB NOR Bank ASA, Singapore Branch)  ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารต่างประเทศอื!นๆ  จาํนวน 
398.4 ล้านเหรียญสหรัฐ สาํหรับเรือสั!งต่อใหม่จาํนวน 15 ลาํ :  เมื.อวนัที. 3 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯ 
ได้ลงนามในสญัญาวงเงินสนิเชื.อที.มีหลกัประกนัระยะยาว ใช้สาํหรับเรือที.สั.งตอ่ใหม ่ จํานวน 398,400,000 เหรียญ 
สหรัฐอเมริกา กบัธนาคารดีเอ็นบี นอร์ แบงก์ เอเอสเอ สาขาประเทศสงิคโปร์ (DnB NOR Bank ASA, Singapore 
Branch) ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารตา่งประเทศอื.นๆ สาํหรับเรือสั.งตอ่ใหมจํ่านวน 15 ลาํ (เรือขนสนิค้าเทกอง 
ขนาดแฮนดี �ไซส์ จํานวน 9 ลาํ โดยแตล่ะลาํมีระวางบรรทกุ 32,000 เดตเวทตนั และเรือขนสง่สนิค้าเทกองขนาด 
ซุปราแมกซ์ จํานวน 6 ลาํ โดยแตล่ะลาํมีระวางบรรทกุ 54,000 เดตเวทตนั ซึ.งทั �งหมดจะสง่มอบในปี 2553 และ 
2555) 

 
ไตรมาส 4 ปี 2551 : 

� รางวัลและเกียรติยศ : กรรมการผู้ จัดการของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Asiamoney          
ฉบับเดือนธันวาคม 2551 ให้เป็น “ผู้บริหารที.ดีที.สุด” จากประเทศไทย และได้รับการคัดเลือกเป็น “นักลงทุน
สมัพันธ์ที.ดีที.สุด” จากประเทศไทย ในบทความเกี.ยวกับผลสาํรวจการกํากับดูแลกิจการ 
 

� วงเงนิสินเชื!อสาํหรับซื +อเรือมือสองจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารอื!น ในประเทศ อีก 2 
ธนาคาร วงเงนิจาํนวน 8,750 ล้านบาท : ในระหวา่งปี 2551 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื.อ 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
กบั 3 ธนาคารในประเทศ สําหรับซื �อเรือมือสอง  
 

ไตรมาส 1 ปี 2552 ถงึไตรมาส 1 ปี 2553 :  
� วงเงินสินเชื!อสําหรับจัดซื+อเรือมือสองจาก BTMU และธนาคารอื!น 4 แห่ง จาํนวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ : 

เมื.อวนัที. 14 มกราคม 2553 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาวงเงินสนิเชื.อมีหลกัประกนัจํานวน 250 ล้านเหรียญ 
ดอลลาร์สหรัฐ กบั ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จํากดั ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารเพื.อการสง่ออก และนําเข้าแหง่ประเทศไทย และธนาคารธนชาต 
(ทั �งหมดคือ ผู้จดัหาวงเงินและเป็นผู้ให้กู้ ) เพื.อบริษัทฯ ใช้เงินกู้ นี �ในการซื �อเรือมือสองเพิ.มเติม  
 

� วงเงนิสินเชื!อสาํหรับซื +อเรือมือสองจากธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) และธนาคารอื!น ในประเทศอีก   
2 ธนาคาร วงเงนิจาํนวน 8,750 ล้านบาท :  ใน วนัที. 23 กมุภาพนัธ์ 2552 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขวงเงิน
สนิเชื.อมีหลกัประกนั ดงักลา่ว เพื.อขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้  ไปจนถึงวนัที. 18 มกราคม 2553 และแก้ไขเงื.อนไขอื.น
รวมทั �งสกลุเงินของวงเงินสนิเชื.อจากเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นไทยบาท  รวมทั �งวงเงินสนิเชื.อจาก 300 ล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เหลอืวงเงินสนิเชื.อเป็นเงินบาท (8,750 ล้านบาท) เทียบเทา่ 250 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ 
 
ในวันที. 29 ตุลาคม 2552 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขวงเงินสินเชื.อดังกล่าว กับธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาและธนาคารนครหลวงไทย เพื.อแก้ไขเพิ.มเติมให้มีวงเงินสาํหรับการแลกเปลี.ยนเงินตรา (swap 
facility) โดยการเปลี.ยนหนี �เงินกู้สกลุไทยบาท (ณ เวลาเบิกถอนเงินกู้ ) ไปเป็นสกลุเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื.อจะ
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ทําให้ไมเ่กิดความเสี.ยงจากอตัราแลกเปลี.ยนตอ่บริษัทฯ เมื.อเงินกู้ ได้ถกูเบิกใช้ ณ ปัจจบุนั บริษัทฯยงัไมไ่ด้เบิกถอนเงิน
จากวงเงินสนิเชื.อนี �  และวงเงินสนิเชื.อนี �จะสามารถใช้ได้จนถึงวนัที. 18 มกราคม 2553  และเมื.อวนัที. 5 กมุภาพนัธ์ 
2553 บริษัทฯได้ลงนามในสญัญาแก้ไขสนิเชื.อดงักลา่ว เพื.อขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้ของสนิเชื.อมีหลกัประกนัจํานวน 
8,750 ล้านบาท ไปจนถึงวนัที.  29 ธนัวาคม 2553 
 

� ยกเลิกวงเงนิสินเชื!อจาก Den Norske Bank (DNB) ในฐานะเป็นผู้ให้กู้และผู้จัดหาเงนิกู้ ร่วม 
กับธนาคารต่างประเทศอื!นๆ จาํนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื!อซื +อเรือมือสอง :  เมื.อวันที. 2 พฤศจิกายน 
2552 บริษัทฯ ได้ขอยกเลิก วงเงินสินเชื.อหมุนเวียนมีหลกัประกัน (เพื.อซื �อเรือมือสอง) จํานวน 100 ล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ จาก ธนาคาร ดีเอ็นบี นอร์ แบงค์ เอเอสเอ สาขาประเทศสิงคโปร์ (DnB NOR Bank 
ASA Singapore Branch) ร่วมกับธนาคารอื.น  โดยมีผลตั �งแต่วันที. 29 ตุลาคม 2552 ทั �งนี �เนื.องจากบริษัทฯ
ไม่ได้ใช้วงเงินดงักลา่ว และระยะเวลาการเบิกใช้วงเงินสินเชื.อจะสิ �นสดุในสิ �นปีนี � นอกจากนี � บริษัทฯยงัมีเงินสด
สาํรองและวงเงินสินเชื.ออื.น (ที.ได้อธิบายด้านลา่งนี �) เพื.อใช้ในการซื �อเรือมือสอง  ซึ.งสามารถเบิกใช้ได้ ถ้าบริษัทฯ 
ต้องการซื �อเรือมือสองหนึ.งลาํหรือมากกวา่ในช่วงปีนี �  ดงันั �น เนื.องจากนา่จะเป็นที.แนน่อนวา่บริษัทฯ คงจะไมเ่บิกถอน
วงเงินสนิเชื.อดงักลา่วในปีนี � จึงเป็นการที.ดีที.จะยกเลกิวงเงินดงักลา่ว และประหยดัการจ่ายคา่ธรรมเนียมการใช้วงเงิน 
 

� แผนการปรับปรุงกองเรือสาํหรับอนาคต : บริษัทฯ วางแผนระยะสั �น/ระยะกลางสาํหรับการสั.งตอ่เรือใหม ่หรือซื �อ
เรือมือสอง บริษัทฯ ยงัหาราคาเรือสั.งตอ่ใหมที่.นา่สนใจอยา่งตอ่เนื.อง   
 
ในไตรมาส 1 ปี 2552 จนถึงวนัที. 15 มีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้ขาย/ปลดระวางเรืออายมุากที.สดุไปจํานวน 25 ลาํ 
ขณะเดียวกนั บริษัทฯได้ซื �อเรือมือสองที.ใหญ่กวา่และอายนุ้อยกวา่ จํานวน 2 ลาํ ซึ.งภายหลงัการขาย/ปลดระวาง 
รวมทั �งการซื �อเรือมืองสองจํานวน 2 ลาํดงักลา่ว กองเรือของบริษัทฯมีเรือรวม 21 ลาํ มีระวางบรรทกุรวม  529,925 
เดทเวทตนั 
 

� สัญญาสั! งต่อเรือใหม่เพื!อขนส่งซีเมนต์ จาํนวน 4 ลาํ 
(ก) บันทึกความเข้าใจ (“MOU”) และสัญญา Charters กับบริษัท Ultratech Cement Limited : บริษัทฯ ได้ลงนามใน MOU 

เมื.อวนัที. 14 ตลุาคม 2552 และได้ลงนามในสญัญา Long Term Time Charter (“สญัญา Charters”) เมื.อวนัที. 
2 ธนัวาคม 2552 กบับริษัท Ultratech Cement Limited, Mumbai, ประเทศอินเดีย (“Charterer”) 
สาํหรับสญัญา Charters จํานวนทั �งสิ �น 4 ลาํ (ทั �งนี �เป็นที.แนน่อนแล้วจํานวน 3 ลาํ สว่นอีก 1 ลาํนั �น Charterer 
จะพิจารณาที.จะรับบริการเพิ.มเติมตอ่ไป) โดยเรือทั �ง 4 ลาํ เป็นเรือที.สั.งตอ่ขึ �นใหมเ่พื.อขนสง่ซีเมนต์ 

(ข) ร่วมทุนกับบริษัท Varada Marine Pte Ltd. (เดิมชื.อ “บริษัท PFS Shipping (Singapore) Pte. Limited”) (บริษัทในกลุ่มบริษัท 
ABG) : บริษัทฯ ลงนามในสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) กบับริษัท Varada Marine Pte Ltd. 
(“Varada”)  ซึ.งเป็นบริษัทที.จดัตั �งขึ �นภายใต้กฎหมายของประเทศสงิคโปร์และถือหุ้นทั �งหมด โดยบริษัท PFS 
Shipping (India) Ltd. ซึ.งเป็นบริษัทในกลุม่บริษัท ABG ประเทศอินเดีย โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื.อปฏิบตัิตาม 
MOU และสญัญา Charters รวมทั �งเพื.อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจที.คล้ายคลงึกนัอื.นๆ ที.มีลกัษณะ 
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การเป็นเจ้าของและบริหารจดัการเรือเพื.อขนสง่ซีเมนต์ในประเทศอินเดีย โดยลงทนุในสดัสว่น ที.เทา่กนั  
 

� รางวัลและเกียรติยศ : ในปี 2552 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้ จัดการของบริษัทฯ ได้รับ
คัดเลือกเป็น “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนดีเด่น (Best CEO) ในกลุ่มบริษัทที.มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กและกลาง 
(Small & Medium Market Cap Sector) โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์  
 

� การขายเรือเก่า: เรือเดินทะเลมีอายุการใช้งานจํากัด และเมื.อเรือมีอายุมาก เรือเหล่านี �ต้องถูกปลดระวาง
หรือขายออกไป ซึ.งบริษัทฯ ได้ขายและส่งมอบเรือไปจํานวน 4 ลาํ แก่ผู้ ซื �อในปี 2553 และอีกจํานวน 1 ลาํซึ.ง
ขายในปี 2552 ได้ส่งมอบในไตรมาสหนึ.ง ปี 2553 รายละเอียดของเรือจํานวน 5 ลาํ ที.ส่งมอบให้กับผู้ ซื �อ: 

 
 
ไตรมาส 2 ปี 2553 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2554 

� การลงทุนของบริษัท Associated Bulk Carriers Pte. Ltd. : วนัที.  12 เมษายน 2553 บริษัท Associated Bulk 
Carriers Pte. Ltd. (“บริษัท ABC”) ซึ.งเป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัทฯ กบั บริษัท PFS Shipping (Singapore) 
Pte. Limited ได้จดัตั �งบริษัทยอ่ยที.มีวตัถปุระสงค์เฉพาะ (“บริษัทยอ่ย SPV”) ชื.อ “ABC One Pte. Ltd.”, “ABC Two 
Pte. Ltd.” และ “ABC Three Pte. Ltd.” โดยบริษัทยอ่ย SPV ทั �ง 3 บริษัทจดัตั �งขึ �นภายใต้กฏหมายของประเทศ
สงิคโปร์ บริษัทยอ่ย SPV แตล่ะบริษัทมีทนุจดทะเบียนเริ.มต้นที. 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเรียกชําระเต็ม
มลูคา่แล้ว แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา     

 
บริษัทยอ่ย SPV แตล่ะบริษัทถกูจดัตั �งขึ �นเพื.อวตัถปุระสงค์เฉพาะในการเป็นเจ้าของและบริหารจดัการเรือขนซีเมนส์
หนึ.งลาํ ทั �งนี �เพื.อให้สามารถปฎิบตัิตามสญัญาเช่าเรือระยะยาวที.ได้ลงนามไปแล้วระหวา่ง บริษัทฯ กบั Ultratech 
Cement Limited, Mumbai ประเทศอินเดีย สาํหรับให้เช่าเรือขนซีเมนส์จํานวน 3 ลาํ. 
 

� การลงนามในสัญญาสั!งต่อเรือ 3 ฉบับ เพื!อสั!งต่อเรือสาํหรับขนส่งซีเมนต์ จาํนวน 3 ลาํ : เมื.อวนัที. 22 
เมษายน 2553 เพื.อปฎิบตัิตาม MOU และสญัญา Charter ที.บริษัทฯ ได้ลงนามไปแล้ว บริษัทฯ ได้จดัตั �งบริษัทยอ่ยที.
มีวตัถปุระสงค์เฉพาะ (“บริษัทยอ่ย SPV”) ของบริษัท Associated Bulk Carriers Pte.Ltd. (“บริษัทร่วมทนุ ABC”) 
ซึ.งเป็นบริษัทร่วมทนุ ระหวา่ง บริษัทฯ กบั Varanda Marine Pte Ltd (มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 50:50) จํานวน 3 
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บริษัท ได้แก่ บริษัท ABC One Pte.Ltd. บริษัท ABC Two Pte.Ltd. และบริษัท ABC Three Pte. Ltd. โดยได้ลงนาม
ในสญัญาสั.งตอ่เรือ สาํหรับขนสง่ซีเมนต์ (“เรือ”) กบับริษัท ABG Shipyard Limited ประทศอินเดีย (“อูต่อ่เรือ”) เพื.อ
สั.งตอ่เรือขนสง่ซีเมนต์ 3 ลาํ โดยมี ABG SHIPYARD LIMITED ประเทศอินเดีย, Website: www.abgindia.com, 
เป็นอูต่อ่เรือรายเดียวกบัที.บริษัทฯได้สั.งตอ่เรือ จํานวน 18 ลาํไปแล้วในระหวา่งปี 2550 – 2551 โดยอูต่อ่เรือไมไ่ด้ถือ
หุ้นใดๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย SPV และ/หรือ บริษัทร่วมทนุ ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของอูต่อ่เรือดงักลา่ว
เป็นหุ้นสว่นของบริษัทฯในบริษัทร่วมทนุ (ถือหุ้นผา่นบริษัท Varanda Marine Pte Ltd.)   ทั �งนี �เรือได้ถกูสั.งตอ่เพื.อทํา
ตามข้อตกลงของสญัญาให้เช่าเรือระยะยาวที.บริษัทฯ ได้ลงนามไปแล้วกบั Ultratech Cement Limited, Mumbai 
ประเทศอินเดีย สาํหรับเรือขนสง่ซีเมนต์ 3 ลาํ อยา่งไรก็ตาม รายการดงักลา่วไมเ่ข้าขา่ยเป็นรายการที.เกี.ยวโยงกนั
สาํหรับบริษัทฯ ตามประกาศ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที. ทจ.21/2551 เรื.อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที.เกี.ยว
โยงกนั  

 
� รายงานสินเชื!อใหม่จาํนวน22.80 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร NIBC BANK LTD. ประเทศสิงคโปร์ :  

เมื.อวนัที. 28 ตลุาคม 2553 บริษัท ABC One Pte. Ltd. ซึ.งเป็นหนึ.งในสามบริษัทยอ่ยที.ได้จดัตั �งขึ �นภายใต้กฏหมาย
ของประเทศสงิคโปร์ (“บริษัทยอ่ย”) ของบริษัท Associated Bulk Carriers Pte.Ltd.ซึ.งเป็นบริษัทร่วมทนุ (“บริษัท
ร่วมทนุ”) ที.บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 50 ได้เข้าทําสญัญาเงินกู้มีหลกัประกนัจํานวน 22.80 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก
ธนาคาร NIBC BANK LTD. ประเทศสงิคโปร์ เพื.อใช้ในการสั.งตอ่เรือขนสง่ซีเมนต์ เทา่กบัร้อยละ 80 ของราคา
สญัญาสั.งตอ่เรือที.บริษัทยอ่ยได้สั.งตอ่เมื.อวนัที. 22 เมษายน 2553 ที.กลา่วข้างต้น  
 

� การได้มาของสัญญาสั!งต่อเรือใหม่ 4 ฉบับเพื!อสั!งต่อเรือซุปราแมกซ์ 4 ลาํ (ขนาด 57,000 เดดเวทตันต่อ
ลาํ) โดยการซื +อ 4 บริษัทที!จัดตั +งเพื!อวัตถุประสงค์เฉพาะ (SPCs): เพื.อให้เป็นไปตามแผนการลดอายกุองเรือ 
บริษัทฯ ได้ซื �อสญัญาสั.งตอ่เรือใหมจํ่านวน 4 สญัญา สาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ จํานวน 4 ลาํ โดยการซื �อ 4 บริษัท
ที.จดัตั �งเพื.อวตัถปุระสงค์เฉพาะ โดยบริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง (สงิคโปร์) จํากดั (บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) ได้ลงนามใน
สญัญา เมื.อวนัที. 10 ธนัวาคม 2553 กบับริษัท Oswal Shipping Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร์ (“ผู้ขาย”) ซึ.งเป็นเจ้าของ
บริษัทที.จดัตั �งเพื.อวตัถปุระสงค์เฉพาะ (Single Purpose Companies(“SPC”)) เพื.อซื �อหุ้นที.ออกและชําระแล้ว
ทั �งหมด (1 ดอลลาร์สงิคโปร์ สาํหรับแตล่ะบริษัท) ของบริษัท OSW6 Pte. Ltd., OSW7 Pte. Ltd., OSW8 Pte. Ltd. 
และ OSW9 Pte. Ltd. โดยแตล่ะบริษัท SPC มีสญัญาสั.งตอ่เรือแตล่ะลาํที.ได้ทําไว้ กบั Wuhan Guoyu Logistics 
Group Co., Ltd. และ Yangzhou Guoyu Shipbuilding Co., Ltd. (รวมกนัเรียกวา่ “อูต่อ่เรือ”) สาํหรับ เรือขนาด 
ซุปราแมกซ์ (57,000 เดตเวทตนั)  
 

� การแก้ไขวงเงนิสินเชื!อจากธนาคารกรุงไทยจาํกัด (มหาชน) และธนาคารในประเทศอีก 2 แห่ง :           
เมื.อวนัที. 31 มกราคม 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขวงเงินสนิเชื.อมีหลกัประกนั (เพื.อซื �อเรือมือสอง) กบั 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และธนาคารในประเทศอีก 2 แห่ง เพื.อ (i) เปลี.ยนวงเงินที.ยงัไม่ได้เบิกใช้ของสว่น 
A (Tranche A) ณ วนัสิ �นสดุระยะเวลาเบิกเงินกู้สว่น A เป็นวงเงินกู้สกลุเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจํานวน  200 
ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะเรียกเงินกู้สว่นนี �วา่ สว่น C (Tranche C) (ii) ขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้ของสว่น C 
ไปจนถึงวนัที. 29 ธนัวาคม 2554 (iii) ขยายขอบเขตการป้องกนัความเสี.ยงจากอตัราแลกเปลี.ยน เพื.อให้ครอบคลมุ
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การเปลี.ยนอตัราดอกเบี �ยของสญัญาแลกเปลี.ยนเงินตรา (swaps) และขยายระยะเวลาของวงเงินการป้องกนัความ
เสี.ยง  
 

� การจาํหน่ายสัญญาสั!งต่อเรือใหม่ 3 ฉบับ (โดยการแปลงหนี +ใหม่ของหนี +ภายใต้สัญญาจ้างต่อเรือ)  
สาํหรับตัวเรือ (Hull) หมายเลข 329, 330 และ 313 :  เมื.อวนัที. 18 มีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญา 
Novation Agreement 3 ฉบบั กบั Global Bulk Carriers Pte Ltd. (ผู้ซื �อรายใหม)่ เพื.อจําหนา่ยสญัญาสั.งตอ่เรือใหม ่
3 ฉบบั ลงวนัที. 20 กรกฎาคม 2550, ลงวนัที. 20 กรกฎาคม 2550 และฉบบัลงวนัที. 14 กนัยายน 2550 สาํหรับตวัเรือ 
(Hull) หมายเลข 329, 330 และ 313 ตามลาํดบั ซึ.งบริษัทฯได้ทําสญัญาไปแล้วกบักบัอูต่อ่เรือ  ABG Shipyard เพื.อ
สั.งตอ่เรือ และสง่มอบเรือใหม ่3 ลาํ ตามหมายเลขตวัเรือ ที.ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

 
เนื.องจากการประมาณเพื.อปรับเปลี.ยนกําหนดวนัสง่มอบภายใต้เงื.อนไขและข้อบงัคบัปัจจบุนัของสญัญาสั.งตอ่เรือ มี
ความไมเ่หมาะสมกบับริษัทฯ ดงันั �น บริษัทฯจึงเลอืกที.จะจําหนา่ยสญัญาสั.งตอ่เรือเพราะการจําหนา่ยสญัญาสั.งตอ่
เรือดงักลา่วภายใต้เงื.อนไขเหลา่นี � จะทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินงวดคืนเต็มจํานวนตามที.บริษัทฯได้ชําระให้กบัอูต่อ่เรือ
พร้อมดอกเบี �ยร้อยละ 7.50 ตอ่ปีนบัจากวนัที.บริษัทฯได้ชําระเงินงวดไปแตล่ะงวด และได้รับเงินเพิ.มอีกจํานวน 
100,000 เหรียญสหรัฐ ตอ่หนึ.งสญัญาสั.งตอ่เรือใหม ่ ซึ.งเงินได้จากการจําหนา่ยสญัญาสั.งตอ่เรือนี � บริษัทฯ จะ
นํามาใช้ในการซื �อเรือที.มีกําหนดการสง่มอบเรือที.มีความแนน่อนมากกวา่และอาจจะมีราคาที.ตํ.ากวา่ 

 
� การชาํระคืนเงินกู้ ก่อนกาํหนดและการยกเลิกวงเงินสินเชื!อสาํหรับสัญญาสั! งต่อเรือใหม่ ของตัวเรือ

หมายเลข 329, 330 และ 313 : เนื.องจากบริษัทฯ ได้จําหนา่ยสญัญาสั.งตอ่เรือจํานวน 3 ฉบบั สาํหรับตวัเรือ
หมายเลข 329, 330 และ 313 ตามรายละเอียดที.ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น  บริษัทฯ จึงทําการแจ้งการชําระคืนเงินกู้
ก่อนกําหนดและการยกเลกิวงเงินสนิเชื.อตอ่ธนาคารที.ให้วงเงินสนิเชื.อเพื.อจะชําระคืนเงินกู้ ที.ได้เบิกถอนแล้วสาํหรับ
สญัญาของตวัเรือดงักลา่วข้างต้น และยกเลกิวงเงินกู้สว่นคงเหลอืที.ยงัไมไ่ด้เบิกถอนของสญัญา    
 

ไตรมาส 2 ปี 2554 ถงึ วันที! 17 กุมภาพันธ์ 2555 
� การลงทุนของบริษัทย่อย : เมื.อวนัที. 7 เมษายน 2554 บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ คือ Precious Shipping 

(Singapore ) Pte. Limited (บริษัท “PSSL”) ได้จดัตั �ง 2 บริษัทยอ่ยเพื.อเป็นเจ้าของเรือ กลา่วคือ Precious 
Fragrance Pte. Ltd. และ Precious Thoughts Pte. Ltd. โดยบริษัทยอ่ยเจ้าของเรือทั �ง 2 บริษัทจดัตั �งขึ �นภายใต้
กฏหมายของประเทศสงิคโปร์ โดยบริษัทยอ่ยเจ้าของเรือแตล่ะบริษัทมีทนุจดทะเบียนเริ.มต้นที. 1 เหรียญดอลลาร์
สงิคโปร์ โดยเรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1 หุ้น มลูคา่พาร์หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สงิคโปร์ 
บริษัทยอ่ยเจ้าของเรือแตล่ะบริษัทถกูจดัตั �งขึ �นเพื.อวตัถปุระสงค์ในการรับมอบเรือเพื.อเป็นเจ้าของเรือและบริหาร
จดัการเรือสั.งตอ่ใหมที่.บริษัทฯได้สั.งตอ่ไปก่อนหน้านี � 
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� การรับมอบเรือลาํแรกของสัญญาสั!งต่อเรือใหม่ : เมื.อวนัที. 14 มิถนุายน 2554 เรือลาํแรกของสญัญาสั.งตอ่เรือ
ใหมก่บัอูต่อ่เรือ ABG Shipyard Limited ได้เสร็จสิ �นสมบรูณ์และได้สง่มอบให้กบับริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยเรือลาํ
ดงักลา่ว ได้ชื.อวา่ “อนญัญา นารี” (“Ananya Naree”) และได้จดทะเบียนเรือในประเทศสงิคโปร์ 
 

� การแก้ไขวงเงนิสินเชื!อจาํนวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารหลายแห่ง :  เมื.อวนัที. 18 กรกฎาคม 2554 
บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขและเปลี.ยนแปลงวงเงินสนิเชื.อมีหลกัประกนัวงเงิน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ (ฉบบั
แรก) สาํหรับใช้ซื �อเรือมือสองเพิ.ม กบัธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จํากดั, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั 
(มหาชน), ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน), ธนาคารเพื.อการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย และธนาคาร             
ธนชาต จํากดั (มหาชน) (ในฐานะ ผู้จดัการและผู้ให้กู้ ) เพื.อ (1) ขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้ของวงเงินสนิเชื.อ ไปจนถึง
วนัที. 30 มิถนุายน 2555 (2) ยกเลกิธนาคารเพื.อการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทยจากผู้ให้กู้  และลดวงเงิน
สนิเชื.อรวมเหลอื 200 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 

� การซื +อเรือซุปราแมกซ์ต่อใหม่จาํนวน 3 ลาํ : เมื.อวนัที. 13 กนัยายน 2554 บริษัท พรีเชียส เม็ททลัซ์ จํากดั, 
บริษัท พรีเชียส แลนด์ จํากดั และบริษัท พรีเชียส แพลนเนตส์ จํากดั (“บริษัทยอ่ย”) กบัผู้ขายได้ลงนามครบถ้วนใน
หนงัสอืบนัทกึข้อตกลงซื �อขายเรือ 3 ฉบบัสาํหรับเรือเรือบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองทั �ง 3 ลาํ ขนาดระวางบรรทกุลาํละ 
57,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ สร้างในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื.อปี 2554 โดยแตล่ะบริษัทยอ่ยเป็นผู้ซื �อเรือ           
แตล่ะลาํ ราคาซื �อเรือแตล่ะลาํเป็นเงิน 26.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 

� วงเงนิสินเชื!อใหม่จาํนวน 84,960,000 เหรียญสหรัฐ จากธนาคาร ING Bank N.V. สาขาประเทศสิงคโปร์ 
และธนาคาร DnB NOR Bank ASA สาขาประเทศสิงคโปร์ : เมื.อวนัที. 14 ตลุาคม 2554 บริษัทยอ่ยซึ.งจดัตั �งใน
ประเทศสงิคโปร์เพื.อวตัถปุระสงค์เฉพาะ 4 บริษัท (SPCs) ของบริษัทยอ่ยในประเทศสงิคโปร์ของบริษัทฯ กลา่วคือ 
บริษัท โอเอสดบัเบิ �ลย6ู พีทีอี ลมิิเตด, บริษัท โอเอสดบัเบิ �ลย7ู พีทีอี ลมิิเตด, บริษัท โอเอสดบัเบิ �ลย8ู พีทีอี ลมิิเตด 
และบริษัท โอเอสดบัเบิ �ลย9ู พีทีอี ลมิิเตด ได้ลงนามในสญัญาเงินกู้ จํานวน 84.96 ล้านเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร 
ING Bank N.V. สาขาประเทศสงิคโปร์ และธนาคาร DnB NOR Bank ASA, สาขาประเทศสงิคโปร์ สาํหรับใช้ชําระ
ในวงเงินสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 80 ของต้นทนุรวมของการได้มาของเรือขนสง่สนิค้าเทกองซุปราแมกซ์ตอ่ใหมข่นาด
ระวางบรรทกุลาํละ 57,000 เดทเวทตนั จํานวน 4 ลาํ ซึ.งบริษัท SPCs ได้สั.งและตอ่ที.สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

� การแก้ไขสัญญาเงนิกู้สาํหรับเรือต่อใหม่จากธนาคาร DnB NOR Bank ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ และ
ธนาคารอื!นบางแห่ง : เมื.อวนัที. 21 ตลุาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยในประเทศสงิคโปร์ ได้ลงนามในบนัทกึ
แก้ไขเพิ.มเติมฉบบัที. 2 ตอ่ท้ายสญัญาเงินกู้สาํหรับเรือตอ่ใหม ่ (เงินกู้ ใช้สาํหรับการสั.งตอ่เรือใหมห่ลายลาํที.อูต่อ่เรือ 
ABG) เพื.อชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนดที.ได้เบิกถอนไปแล้วจํานวน 11,999,998 เหรียญสหรัฐ ในวนัที. 25 ตลุาคม 
2554 สาํหรับสญัญาสั.งตอ่เรือใหมข่องตวัเรือหมายเลข 333 และยกเลกิวงเงินกู้สว่นคงเหลอืที.ยงัไมไ่ด้เบิกถอน
จํานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐสาํหรับเรือลาํดงักลา่ว 
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� การยกเลิกสัญญาซื +อเรือซุปราแมกซ์ต่อใหม่จาํนวน 1 ลาํ : อ้างถึงรายงานการการซื �อเรือซุปราแมกซ์ตอ่ใหม่
จํานวน 3 ลาํ โดย 2 บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้รับมอบเรือจํานวน 2 ลาํแล้วเมื.อวนัที. 28 ตลุาคม 2554 และวนัที. 14 
พฤศจิกายน 2554 ตามลาํดบั แตบ่ริษัท พรีเชียส แลนด์ จํากดั ซึ.งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ที.ได้ลงนามในสญัญา
ซื �อเรือลาํสดุท้ายนั �น ได้ยกเลกิสญัญาซื �อเรือลาํสดุท้ายดงักลา่วเนื.องจากการสง่มอบลา่ช้า ดงันั �น จึงมีเรือจํานวน 2 
ลาํเทา่นั �นที.ได้รับมอบ 
 

� การซื +อเรือมือสองจาํนวน 2 ลาํ : เมื.อวนัที. 2 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯได้แตง่ตั �งแตล่ะบริษัทยอ่ย กลา่วคือ บริษัท 
พรีเชียส ทรีส์ จํากดั และบริษัท พรีเชียส เว็นเจอร์ส จํากดั (“บริษัทยอ่ย”) (ในฐานะผู้ซื �อเรือแตล่ะลาํ) และได้ลงนาม
ครบถ้วนกบัผู้ขายในหนงัสอืบนัทกึข้อตกลงซื �อขายเรือ 2 ฉบบัรวมทั �งบนัทกึข้อตกลงแนบท้ายสญัญาแตล่ะฉบบั
สาํหรับเรือบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองทั �ง 2 ลาํ กลา่วคือ M.V.STX PIONEER และ M.V.STX QUEENSLAND ขนาด
ระวางบรรทกุลาํละ 34,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ สร้างในประเทศญี.ปุ่ น เมื.อปี 2548 ราคาซื �อเรือแตล่ะลาํเป็น
เงิน 19.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 

� การจาํหน่ายสัญญาสั!งต่อเรือใหม่ 1 ฉบับ (โดยการแปลงหนี +ใหม่) สาํหรับตัวเรือหมายเลข 333 : เมื.อวนัที. 
21 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแปลงหนี �ใหม ่ (Novation Agreement) 1 ฉบบั กบั Global Bulk 
Carriers Pte. Ltd. (“ผู้ซื �อรายใหม”่) เพื.อจําหนา่ยสญัญาสั.งตอ่เรือใหม ่ 1 ฉบบัให้แก่ผู้ซื �อรายใหม ่ (หรือตวัแทน) 
สาํหรับตวัเรือหมายเลข 333 ฉบบัลงวนัที. 20 กรกฎาคม 2550 ซึ.งบริษัทฯได้ทําสญัญาไปแล้วกบักบัอูต่อ่เรือ ABG 
Shipyard เพื.อสั.งตอ่เรือและสง่มอบเรือใหม ่ 1 ลาํสาํหรับตวัเรือดงักลา่ว เนื.องจากการประมาณเพื.อปรับเปลี.ยน
กําหนดวนัสง่มอบเรือภายใต้เงื.อนไขปัจจบุนัของสญัญาสั.งตอ่เรือใหมไ่มเ่หมาะสมสาํหรับบริษัทฯ ดงันั �น บริษัทฯจึง
เลอืกที.จะจําหนา่ยสญัญาสั.งตอ่เรือเพราะการจําหนา่ยสญัญาสั.งตอ่เรือดงักลา่วภายใต้เงื.อนไขเหลา่นี � จะทําให้    
บริษัทฯได้รับเงินงวดคืนเต็มจํานวนตามที.บริษัทฯได้ชําระให้กบัอูต่อ่เรือพร้อมดอกเบี �ยร้อยละ 7.50 ตอ่ปี นบัจากวนัที.
บริษัทฯได้ชําระเงินงวดไปแตล่ะงวด พร้อมทั �งได้รับเงินเพิ.มอีกจํานวน 100,000 เหรียญสหรัฐตอ่สญัญาสั.งตอ่เรือหนึ.ง
ฉบบั ซึ.งเงินได้จากการจําหนา่ยสญัญาสั.งตอ่เรือนี � บริษัทฯจะนํามาใช้ในการซื �อเรือที.มีกําหนดการสง่มอบเรือที.มี
ความแนน่อนมากกวา่และอาจจะมีราคาที.ตํ.ากวา่ 
 

� รางวัลและเกียรติยศ : ปี 2554 นิตยสาร IR Magazine ได้ยกยอ่งบริษัทฯ ให้เป็น “นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทใน
ประเทศไทยที.ดีที.สดุในตลาดสงิคโปร์” นิตยสาร IR Magazine ได้จดัอนัดบับริษัทตา่งๆ ที.มีการทํางานด้านนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ที.ดีที.สดุในเอเชียเป็นเวลามากกวา่สบิปีแล้ว รางวลัและการจดัลาํดบัทั �งหมดในปี 2554 นั �น ได้พิจารณาจาก
ผลการสาํรวจนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์มากกวา่ 300 คนทั.วภมูิภาค โดยมี IR Insight ซึ.งเป็นบริษัทวิจยัของทาง
นิตยสารเป็นผู้ออกแบบงานสาํรวจนี � และควบคมุโดยบริษัท Maxy Moudo Research ซึ.งบริษัทวิจยัอิสระ 
 
นิตยสาร Marine Money ฉบบัเดือนมิถนุายน/กรกฎาคม 2554 ซึ.งเป็นฉบบัที.มีการจดัอนัดบับริษัทตา่งๆ ได้จดัอนัดบั
ให้บริษัทฯ เป็นบริษัทเดินเรือที.ดีที.สดุเป็นอนัดบัที. 45 ของโลก จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 เกณฑ์
การตดัสนิสาํหรับนิตยสาร Marine Money ในการจดัอนัดบันั �นประกอบไปด้วย 6 หลกัเกณฑ์ กลา่วคือ ผลตอบแทน
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รวมตอ่ผู้ ถือหุ้น (Total return to shareholders), อตัราการก่อรายได้ของสนิทรัพย์รวม (Asset turnover), อตัรากําไร
ขั �นต้น (Profit margin), ผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity), ผลตอบแทนของสนิทรัพย์รวม 
(Return on Assets) และราคาตลาดตอ่มลูคา่ทางบญัชี (Price to book value) ด้วยแผนการปรับลดอายกุองเรือ
ของบริษัทฯ บริษัทฯหวงัเป็นอยา่งยิ.งที.จะกลบัไปอยูห่นึ.งใน 10 ลาํดบัแรกในปีตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ถกูจดั
ให้อยูใ่นอนัดบั 10 ของบริษัทที.มีความแข็งแกร่งทางการเงิน สิ.งนี �เป็นการบง่บอกวา่ บริษัทฯ ยงัคงมีสถานะทาง
การเงินที.แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพที.ดีที.จะดําเนินแผนการปรับลดอายกุองเรือให้สาํเร็จโดยไมม่ีความเสี.ยงหรือ
สถานะทางการเงินที.ตงึเครียด 
 

� การแก้ไขสัญญาเงนิกู้สาํหรับเรือต่อใหม่จากธนาคาร DNB BANK ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ และ
ธนาคารอื!นบางแห่ง : เมื.อวนัที. 19 มกราคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยบางแหง่ในประเทศสงิคโปร์ ได้ลงนาม
ในบนัทกึแก้ไขเพิ.มเติมและการเข้าเป็นคูส่ญัญา (“บนัทกึแก้ไขเพิ.มเติม ฉบบัที. 3”) ตอ่ท้ายสญัญาเงินกู้สาํหรับเรือตอ่
ใหม ่ (เงินกู้ ใช้สาํหรับการสั.งตอ่เรือใหมห่ลายลาํที.อูต่อ่เรือ ABG) เพื.อชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนดที.ได้เบิกถอนไปแล้ว
จํานวน 7,599,999 เหรียญสหรัฐ ในวนัที. 25 มกราคม 2555 สาํหรับสญัญาสั.งตอ่เรือใหมข่องตวัเรือหมายเลข 315 
และยกเลกิวงเงินกู้สว่นคงเหลอืที.ยงัไมไ่ด้เบิกถอนจํานวน 22,800,001 เหรียญสหรัฐ สาํหรับเรือลาํดงักลา่ว รวมถึง
การตกลงให้บริษัท พรีเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลมิิเตด (ซึ.งจะจดทะเบียนเป็นเจ้าของเรือ “เบญจมาศ นารี” ตวัเรือ
หมายเลข 334) และบริษัท พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลมิิเตด (ซึ.งจะจดทะเบียนเป็นเจ้าของเรือ “จินตนา นารี” ตวัเรือ
หมายเลข 335) เข้าร่วมเป็นคูส่ญัญาในสญัญาเงินกู้สาํหรับเรือตอ่ใหมฉ่บบัดงักลา่วด้วย 
 

� การจาํหน่ายสัญญาสั!งต่อเรือใหม่ 1 ฉบับ (โดยการแปลงหนี +ใหม่) สาํหรับตัวเรือหมายเลข 315 : เมื.อวนัที. 
25 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแปลงหนี �ใหม ่ (Novation Agreement) กบั Global Bulk Carriers 
Pte. Ltd. (“ผู้ซื �อรายใหม”่) เพื.อจําหนา่ยสญัญาสั.งตอ่เรือใหม ่1 ฉบบัให้แก่ผู้ซื �อรายใหม ่(หรือตวัแทน) สาํหรับตวัเรือ
หมายเลข 315 ฉบบัลงวนัที. 14 กนัยายน 2550 ซึ.งบริษัทฯได้ทําสญัญาไปแล้วกบักบัอูต่อ่เรือ ABG Shipyard เพื.อสั.ง
ตอ่เรือและสง่มอบเรือ ใหม ่ 1 ลาํสาํหรับตวัเรือดงักลา่ว เนื.องจากการประมาณเพื.อปรับเปลี.ยนกําหนดวนัสง่มอบเรือ
ภายใต้เงื.อนไขปัจจบุนัของสญัญาสั.งตอ่เรือใหมไ่มเ่หมาะสมสาํหรับบริษัทฯ ดงันั �น บริษัทฯจึงเลอืกที.จะจําหนา่ย
สญัญาสั.งตอ่เรือเพราะการจําหนา่ยสญัญาสั.งตอ่เรือดงักลา่วภายใต้เงื.อนไขเหลา่นี � จะทําให้บริษัทฯได้รับเงินงวดคืน
เต็มจํานวนตามที.บริษัทฯได้ชําระให้กบัอูต่อ่เรือพร้อมดอกเบี �ยร้อยละ 7.50 ตอ่ปี นบัจากวนัที.บริษัทฯได้ชําระเงินงวด
ไปแตล่ะงวด พร้อมทั �งได้รับเงินเพิ.มอีกจํานวน 100,000 เหรียญสหรัฐตอ่สญัญาสั.งตอ่เรือหนึ.งฉบบั ซึ.งเงินได้จากการ
จําหนา่ยสญัญาสั.งตอ่เรือนี � บริษัทฯจะนํามาใช้ในการซื �อเรือที.มีกําหนดการสง่มอบเรือที.มีความแนน่อนมากกวา่และ
อาจจะมีราคาที.ตํ.ากวา่ 
 

� การซื +อเรือมือสองจาํนวน 1 ลาํ (M.V. GOOD PILGRIMS) : เมื.อวนัที. 24 มกราคม 2555 บริษัท พรีเชียส เพิร์ลส์ 
จํากดั (“บริษัทยอ่ย”) ในฐานะผู้ซื �อได้ลงนามในหนงัสอืบนัทกึข้อตกลงซื �อขายเรือกบัผู้ขาย โดยผู้ซื �อและผู้ขายได้                 
เปิดบญัชีร่วมกนัเมื.อวนัที. 26 มกราคม 2555 ซึ.งผู้ซื �อได้ชําระเงินมดัจําในอีก 3 วนัทําการธนาคารถดัไป                      
เรือลาํดงักลา่ว เป็นเรือบรรทกุสนิค้าแห้งเทกอง ขนาดระวางบรรทกุ 30,162 เดทเวทตนั โดยประมาณ สร้างใน
ประเทศอินเดีย เมื.อปี 2552 ราคาซื �อเรือเป็นเงิน 17.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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� สินเชื!อใหม่จาํนวน 45.60 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ : 
เมื.อวนัที. 15 กมุภาพนัธ์ 2555 บริษัท เอบีซี ท ู พีทีอี ลมิิเตด (ABC TWO Pte. Ltd.) และ บริษัท เอบีซี ทรี พีทีอี                
ลมิิเตด (ABC THREE Pte. Ltd.) บริษัทยอ่ยที.ประเทศสงิคโปร์ (“บริษัทยอ่ย”) ของบริษัท แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ 
พีทีอี ลมิิเตด (Associated Bulk Carriers Pte. Ltd.) ซึ.งเป็นบริษัทร่วมทนุ (“บริษัทร่วมทนุ”) ที.บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ
50 ได้ลงนามในสญัญาเงินกู้ จํานวน 45.60 ล้านเหรียญสหรัฐ กบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาประเทศ
สงิคโปร์ เพื.อใช้ชําระในวงเงินสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 80 ของราคาสญัญาตอ่เรือขนสง่ซีเมนต์ใหมข่นาดระวางบรรทกุ           
ลาํละ 20,000 เดทเวทตนั จํานวน 2 ลาํ กลา่วคือ สาํหรับตวัเรือหมายเลข 379 และตวัเรือหมายเลข 380 ซึ.งบริษัท
ยอ่ยได้สั.งไป 
 

� สินเชื!อใหม่จาํนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพื!อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย : เมื.อ
วนัที. 17 กมุภาพนัธ์ 2555 บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาเงินกู้ จํานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ กบัธนาคารเพื.อการสง่ออก
และนําเข้าแหง่ประเทศไทย ("EXIM") เพื.อใช้ซื �อเรือขนสง่สนิค้าแห้งเทกองตอ่ใหม ่ หรือเรือมือสองหลายลาํซึ.งบริษัทฯ 
อาจได้มาในโอกาสตอ่ไปในวงเงินสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 80 ของต้นทนุรวมของเรือ 
 

� การซื +อเรือมือสองจาํนวน 1 ลาํ (M.V. GOOD PRINCESS) : เมื.อวนัที. 17 กมุภาพนัธ์ 2555 บริษัท พรีเชียส 
ฟลาวเวอร์ส จํากดั (“บริษัทยอ่ย”) ในฐานะผู้ซื �อได้ลงนามในหนงัสอืบนัทกึข้อตกลงซื �อขายเรือกบัผู้ขาย ผู้ซื �อได้โอน
เงินมดัจําเข้าบญัชีร่วมกนัเมื.อวนัที. 22 กมุภาพนัธ์ 2555 เรือลาํดงักลา่ว เป็นเรือบรรทกุสนิค้าแห้งเทกอง ขนาดระวาง
บรรทกุ 30,193 เดทเวทตนั โดยประมาณ สร้างในประเทศอินเดีย เมื.อปี 2551 ราคาซื �อเรือเป็นเงิน 16.70 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
จากอดีตถึงปัจจุบนับริษัทฯ ไมม่ีการเปลี.ยนแปลงอนัมีนยัสาํคญัที.กระทบตอ่โครงสร้างและอํานาจการควบคมุบริษัทฯ กลา่วคือ
บริษัทฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการที.ได้รับการแตง่ตั �งจากมติที.ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ.งมี บริษัท โกลเบ็กซ์คอร์ปอเรชั.น จํากดั เป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่มาตั �งแตเ่ริ.มต้น โดยมี นายคาลดิ มอยนดูดิน ฮาชิม เป็นกรรมการผู้จดัการ  
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(2) ภาพรวมลักษณะของธุรกิจ และอุตสาหกรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
1.  ลักษณะของธุรกิจ 
1.1 ความเป็นมา 
 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากดั (มหาชน) (“พีเอสแอล”) ก่อตั �งในปี 2532 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื.อปี 2536 โดยดําเนินธุรกิจหลกัเป็นเจ้าของเรืออเนกประสงค์ขนาดเลก็ และเดินเรือขนสง่สนิค้า
แห้งเทกองไมป่ระจําเส้นทาง พีเอสแอลได้จดัโครงสร้างของบริษัทฯ เหมือนกบัโครงสร้างบริษัทเดินเรือทั.วไป คือ มีบริษัทยอ่ย
เป็นเจ้าของเรือเพียง 1 ลาํ (บางบริษัทยอ่ยอาจเป็นเจ้าของเรือ 2 หรือ 3 ลาํ) เพื.อจํากดัความรับผิด 
 ปัจจบุนั (ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2554) พีเอสแอล มีเรือขนสง่สนิค้าเทกองจํานวน 24 ลาํ และเรือขนสง่ซีเมนต์จํานวน 
1 ลาํ (“กองเรือ”) ซึ.งกองเรือของพีเอสแอล มีเดทเวทตนัรวมทั �งสิ �น 704,258 เดทเวทตนั โดยเรือ 23 ลาํเป็นเรือธงไทย เรือ 1 ลาํ
เป็นเรือธงสงิคโปร์ และเรือ 1 ลาํ (ขนสง่ซีเมนต์) เป็นเรือธงบาฮามาส 
 พีเอสแอลจดัเป็นหนึ.งในบริษัทเดินเรือที.ใหญ่ที.สดุที.ดําเนินธุรกิจเป็นเจ้าของเรืออเนกประสงค์ขนาดเลก็ (ขนาด 
10,000 ถึง 30,000 เดทเวทตนั) สาํหรับขนสง่สนิค้าแห้งเทกองในตลาดการเดินเรือแบบไมป่ระจําเส้นทาง ผู้ประกอบธุรกิจใน
กลุม่นี �มีความหลากหลายและมีลกัษณะเฉพาะ กลา่วคือ ผู้ประกอบการสว่นใหญ่จะเป็นเจ้าของเรือขนาดดงักลา่วเพียง 2 หรือ 
3 ลาํเทา่นั �น ทําให้พีเอสแอลเป็นหนึ.งในผู้ประกอบการรายใหญ่ที.สดุในกลุม่นี � นอกจากนี � บริษัทฯ ได้เข้าสูก่ลุม่ธุรกิจเดินเรือใน
ขนาดซุปราแมกซ์โดยได้สั.งตอ่เรือใหมจํ่านวน 6 ลาํ ในปี 2550 - 2551 ซึ.งมีกําหนดรับมอบในปี 2554 - 2556 ในระหวา่งปี 
2553 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเดินเรือในขนาดซุปราแมกซ์มากขึ �นโดยการเข้าซื �อสญัญาสั.งตอ่เรือใหม ่จํานวน 4 สญัญา สาํหรับ
ตอ่เรือซุปราแมกซ์ 4 ลาํ ซึ.งมีกําหนดรับมอบในปี 2555 ทั �งนี � บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในการเดินเรือขนาดนี �ในปี 2554 โดยการ
ซื �อเรือขนาดดงักลา่วเพิ.มจํานวน 2 ลาํในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2554 ผู้ควบคมุบริหารการเดินเรือด้านเทคนิคของกองเรือพี
เอสแอล คือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ�ง เอเยนซี. จํากดั ซึ.งเป็นบริษัทยอ่ยของพีเอสแอล และเป็นบริษัทที.ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 ซึ.งตอ่มาได้เปลี.ยนเป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิ.งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001) ทําให้บริษัท 
เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ�ง เอเยนซี. จํากดั เป็นหนึ.งในบรรดาบริษัทให้บริการบริหารเรือขนสง่สนิค้าแห้งเทกองเพียงไมกี่.แหง่ที.ได้
ใบรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิ.งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001) 
 พีเอสแอลบริหารงานกองเรือแบบไมป่ระจําเส้นทางซึ.งมีเส้นทางเดินเรือครอบคลมุไปทั.วโลก สนิค้าพื �นฐานที.กองเรือ      
พีเอสแอลขนสง่ คือ สนิค้าทางการเกษตร เหลก็ ปุ๋ ย สนิแร่และเนื �อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื.นๆ พีเอสแอลได้ประมาณเครือขา่ย
การขนสง่สนิค้าของกองเรือของบริษัทฯ อยา่งคร่าวๆ เป็น 5 ภมูิภาค ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา/แคนาดา ยโุรป ละติน
อเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนทุวีป-ตะวนัออกกลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และตะวนัออกไกล กองเรือพีเอสแอลสามารถ
ให้บริการในทา่เรือที.มีขีดจํากดัในเรื.องของร่องนํ �า (เรือของพีเอสแอลมีอปุกรณ์ขนถ่ายสนิค้าติดตั �งพร้อมอยู)่ เนื.องจากขนาด
เรือของพีเอสแอลสามารถเข้าเทียบทา่ในร่องนํ �าตื �นได้ ขณะที.เรือขนาดใหญ่ไมส่ามารถเข้าเทียบทา่ได้ ลกัษณะดงักลา่วถือเป็น
ข้อได้เปรียบและสง่ผลให้พีเอสแอลได้อตัราคา่ระวางที.สงูเมื.อเปรียบเทียบกบัผู้ประกอบการเดินเรือขนาดใหญ่ ซึ.งความ
ได้เปรียบนี �ช่วยให้เรือของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในประเทศที.พฒันาแล้วด้วยต้นทนุคา่แรงที.ตํ.ากวา่คา่แรงของประเทศนั �นๆ และ
ด้วยลกูเรือพร้อมอปุกรณ์เกียร์เรือ เรือของบริษัทฯ สามารถขนถ่ายสนิค้าได้ง่ายและประหยดัต้นทนุกวา่เมื.อเทียบกบัเรือขนาด
ใหญ่กวา่ที.ไมม่ีอปุกรณ์ ถึงแม้วา่เรือขนาดใหญ่กวา่นี �จะสามารถประหยดัต้นทนุจากการมีขนาดที.ใหญ่กวา่ได้ก็ตาม 
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รูปแบบการให้บริการสาํหรับขนส่งสินค้าของพีเอสแอล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
 การเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา (Time Charter): การให้บริการลกัษณะนี � Charterer จะชําระคา่ใช้เรือ (Charter 
Hire) ให้พีเอสแอลเป็นคา่ปฏิบตัิการควบคมุเรือตามระยะเวลาที.ตกลง Charterer จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสาํหรับเที.ยว
การเดินทางนั �นๆ (voyage costs) ซึ.งรวมถึงคา่นํ �ามนัเชื �อเพลงิ ทั �งนี � ในกรณีดงักลา่ว พีเอสแอล (หรือบริษัทเจ้าของเรือ) ไมใ่ช่

ผู้ให้เช่าเรือ  (Lessor of the Ship) แตเ่ป็นผู้ให้บริการ เนื.องจากพีเอสแอลยงัคงมีสทิธิครอบครองและควบคมุดแูลเรือทั �งหมด
ตามกฎหมาย 
 การให้บริการเป็นรายเที!ยว (Voyage Charter): Charterer จะชําระคา่ระวาง (Freight) ให้พีเอสแอลสาํหรับการ
รับขนสง่สนิค้าจากทา่เรือต้นทางไปยงัอีกทา่เรือปลายทางใดๆตามที.ตกลง ดงันั �น พีเอสแอลจึงเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย
สาํหรับเที.ยวการเดินเรือ (voyage costs) ซึ.งรวมถึงคา่นํ �ามนัเชื �อเพลงิ 
 เส้นทางการเดินเรือของกองเรือพีเอสแอลไมไ่ด้กําหนดตายตวั ขึ �นอยูก่บัความต้องการของ Charterers ที.ผา่นมา
พบวา่มีการให้บริการทั �ง 2 ลกัษณะ คือ Time Charter และ Voyage Charter ในอตัราใกล้เคียงกนั โดยมีระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 1-3 เดือน จนในปี 2547 เมื.อลกัษณะการให้บริการใช้เรือได้เปลี.ยนไป โดยเรือเกือบทกุลาํได้ให้บริการแบบเป็น
ระยะเวลา (Time Charters) โดยในแตล่ะปีตั �งแตปี่ 2548 ถึง 2549 สดัสว่นของ Voyage Charters ได้เพิ.มขึ �น เมื.อเปรียบเทียบ
กบัปี 2547 อยา่งไรก็ตามในช่วงปี 2550 ถึง 2553 สดัสว่นการให้บริการได้เปลี.ยนไปโดยประมาณร้อยละ 99 ของการให้บริการ
เป็นการให้บริการแบบระยะเวลา (Time Charters) และคงเหลอืการให้บริการแบบรายเที.ยว (Voyage Charters) เพียงร้อยละ 
1 เทา่นั �น ยกเว้นในระหวา่งปี 2552 สดัสว่นของ Voyage Charters ได้เพิ.มขึ �นมาอยูที่.ร้อยละ 6 เมื.อเปรียบเทียบกบัปี 2550, 
2551 และแม้แตใ่นปี 2553 ที.ร้อยละ 1 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2554 สดัสว่นการให้บริการเป็นรายเที.ยวกบัการเช่าเหมาลาํเป็น
ระยะเวลาได้เปลี.ยนแปลงไปโดยการให้บริการเป็นรายเที.ยวได้เพิ.มขึ �นเป็นร้อยละ 14 จากร้อยละ 0.5 ในปี 2553 ความสามารถ
ในการให้บริการขนสง่สนิค้าที.ไมจํ่ากดัเส้นทางและประเภทของสนิค้าซึ.งเป็นสนิค้าพื �นฐานที.จําเป็น ทําให้พีเอสแอลสามารถลด
ความเสี.ยงจากผลกระทบอนัเกิดขึ �นในภมูิภาคใดๆ ประเภทสนิค้าและสภาพเศรษฐกิจ 
 
1.2 อายุกองเรือ 
 กองเรือพีเอสแอลมีอายเุฉลี.ยปัจจบุนัที.ประมาณ 14 ปี ซึ.งน้อยกวา่เมื.อเปรียบเทียบกบัอายเุฉลี.ยของกองเรือทั.วโลก 
กราฟตอ่ไปนี �เป็นการวิเคราะห์อายขุองกองเรือขนสง่สนิค้าทั.วโลกและกองเรือพีเอสแอล ณ วนัที. 1 มกราคม 2555 
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1.3 การดาํเนินธุรกิจ 
 รายได้ของพีเอสแอลมีการกระจายแหลง่ที.มาของรายได้เป็นอยา่งดีดงันี � 
 i. ประเภทของสินค้าที!ขนส่ง 

  
 ii. การให้บริการแบบ Voyage Charters และ Time Charters 
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 iii. พื +นที!ในการให้บริการขนส่ง 

 
 
  iv. เครือข่ายการตลาด และที!ตั +งของนายหน้ารายใหญ่ 

 
 
 จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นวา่พีเอสแอลมีเครือขา่ยการตลาดที.ครอบคลมุทั.วโลก โดยมีการติดตอ่กนัทาง
อินเตอร์เน็ตทําให้การติดตอ่ครอบคลมุเครือขา่ยเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและลดต้นทนุการดําเนินงาน 
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2. โครงสร้างอุตสาหกรรม 
 อตุสาหกรรมการเดินเรือทางทะเลสามารถจําแนกอยา่งกว้างๆ ได้ดงันี � 

 
 
 
2.1 ตลาดเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก (Small Handy Size Market) 
 ตลาดเรืออเนกประสงค์ขนาดเลก็ประกอบด้วยเรือเดินทะเลที.มีขนาด 10,000-30,000 เดทเวทตนั แม้วา่ในปัจจบุนั
อตุสาหกรรมการเดินเรือจะได้เริ.มรวมเอาเรือขนาด 30,000-40,000 เดทเวทตนัมาไว้ในประเภทนี �ด้วย อปุสงค์ในการใช้บริการ
เรือเดินทะเลในตลาดนี �คอ่นข้างหลากหลายอนัเนื.องมาจากความสามารถในการขนสง่สนิค้าได้หลายชนิด และทา่เรือจํานวน
มากที.สามารถให้บริการแก่เรือเดินทะเลขนาดนี �ได้ ซึ.งลกัษณะดงักลา่วทําให้ความต้องการใช้บริการของเรือเดินทะเลขนาดเลก็
มีความผนัผวนน้อยกวา่เมื.อเปรียบเทียบกบัความต้องการใช้เรือที.มีขนาดใหญ่กวา่ 
 ในด้านอปุทาน ผู้ให้บริการทั.วโลกที.มีเรือในกลุม่นี �มีความหลากหลาย เรือในกลุม่นี �มีประมาณ 2,916 ลาํ (ณ สิ �นปี 
2554) โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ที.สดุมีเรือเพียง 100 ลาํ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของสว่นแบง่ในตลาดของ
ความสามารถในการขนสง่คิดเป็นหนว่ยเดทเวทตนั ที.เหลอืสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการบริษัทเอกชนมีเรือเพียงไมกี่.ลาํ 
 จากอดีตที.ผา่นมาอตุสาหกรรมขนสง่ทางทะเลเป็นอตุสาหกรรมที.มีวฏัจกัร โดยแตล่ะรอบของวฏัจกัรจะมีช่วงที.อตัรา
คา่เช่าขนสง่ สนิค้าลดตํ.าลงประมาณสองปี หลงัจากนั �นจะมีการปรับตวัของอปุทานและอปุสงค์ก่อนที.อตัราคา่เช่าขนสง่สนิค้า
จะเริ.มปรับตวั สงูขึ �น ช่วงตกตํ.าครั �งลา่สดุเริ.มต้นในกลางปี 2540 อนัเนื.องมาจากวิกฤตการณ์เอเชีย ทําให้ความต้องการใช้
บริการขนสง่สนิค้าทางทะเลน้อยลง และตอ่มาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ได้คอ่ยๆปรับเพิ.มขึ �นในทกุภมูิภาคของโลก ทํา
ให้มีความต้องการขนสง่สนิค้าแห้ง  เทกองมากขึ �นในปี 2543 และยงัคงปรับเพิ.มขึ �นจนถึงครึ.งแรกของปี 2544 นอกจากนี �ราคา
รับซื �อเศษเหลก็ที.สงูขึ �นก็ช่วยทําให้เกิดการขายเรือเก่าเพิ.มขึ �น ทําให้อปุทานในกองเรือกลุม่นี �ลดลงและสง่ผลตอ่อตัราคา่ระวาง
ให้เพิ.มขึ �น หลงัจากสิ �นปี 2544 ตลาดได้ปรับตวั  ลดลงอีกครั �ง อนัเนื.องมาจากปัจจยัหลายอยา่ง ตลาดการขนสง่ทางเรือได้เริ.ม
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มีการปรับตวัดีขึ �นอยา่งที.ไมเ่คยเกิดขึ �น ซึ.งตลาดได้ปรับตวัสงูขึ �นอยา่งตอ่เนื.องมาจนถึงไตรมาสสาม/ไตรมาสสี.ของปี 2546-
2547 และจนถึงครึ.งปีแรกของปี 2548 หลงัจากนั �นตลาดก็ได้เผชิญกบัการปรับตวัของอตัราคา่ระวางอีกครั �ง โดยผู้ เชี.ยวชาญได้
ให้ความเห็นวา่เป็นผลมาจากการเพิ.มขึ �นของอปุทานของเรือ ประกอบกบัการลดลงของการปลดระวางเรือเก่า ซึ.งอยา่งไรก็ตาม
ก็เป็นสิ.งที.สวนทางกบัการคาดการณ์ เนื.องจากตลาดได้ปรับตวัขึ �นจากสิ �นไตรมาสสองของปี 2549 และในระหวา่งปี 2550 
ตลาดได้ปรับตวัพุง่สงูขึ �นและถึงจดุสงูสดุตามดชันี Baltic Dry Index (BDI) ที.ขึ �นไปถึง 11,039 จดุ ณ วนัที. 13 พฤศจิกายน 
2550 ก่อนที.จะปรับตวัตํ.าลง จนถึงสิ �นเดือนมกราคม 2551 ตลาดได้เริ.มปรับตวัสงูขึ �นอีกครั �งจนแตะระดบัสงูสดุที. 11,793 จดุ 
เมื.อวนัที. 20 พฤษภาคม 2551 หลงัจากนั �น ตลาดก็ปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เนื.องจนถึงระดบั 663 จดุ เมื.อวนัที. 5 ธนัวาคม 2551 
และปิดท้ายที. 774 จดุ ณ สิ �นปี 2551 
 ในช่วงปี 2554 ดชันีคา่ระวางเรือ (BDI - โปรดดคูําอธิบายด้านลา่งในหวัข้อ 2.3) ได้ลดลงจาก 1,773 จดุ ตอนต้นปี 
โดยลงมาถึงระดบั 1,738 จดุ ณ สิ �นปี 2554 โดยมีการเปลี.ยนแปลงเลก็น้อย สบืเนื.องมาจากการเพิ.มขึ �นของอปุทานคือเรือตอ่
ใหมข่องกองเรือโลกทดแทนเรือที.ปลดระวางในปี 2554 ซึ.งอปุทานคือเรือตอ่ใหมนี่ �ถกูคาดการณ์วา่จะยงัคงเข้ามาสูก่องเรือโลก
อยา่งตอ่เนื.องในช่วง 1-2 ปีข้างหน้านี � ซึ.งอาจจะนําไปสูบ่ทสรุปที.วา่ดชันี BDI อาจจะปรับตวัลดลงตอ่ไปในปี 2555 และจะ
ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ.าเช่นนี �อยา่งน้อยในปี 2555 และ ปี 2556  
 
2.2 ภาพรวมของอุปสงค์และอุปทาน 
 แม้วา่สภาพและอายขุองกองเรือบริษัทฯ จะมีผลตอ่รายได้และคา่ใช้จ่ายก็ตาม แตจ่ากตารางดงัตอ่ไปนี � แสดงให้เห็น
ถึงปัจจยัภายนอกอนัหลากหลายซึ.งครอบงําอปุสงค์และอปุทานที.เป็นสว่นผลกัดนัในอตุสาหกรรมการขนสง่และเป็นตวัสร้าง
วงจรของธุรกิจ 
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2.3 ดัชนีตลาดการขนส่งทางเรือ 
 ดชันีคา่ระวางเรือ (BDI) เป็นดชันีสาํคญัที.แสดงอตัราคา่ขนสง่สนิค้าแห้งเทกอง คํานวณโดย Baltic Exchange 
ตั �งอยูที่.กรุงลอนดอน คําอธิบายชองดชันีคา่ระวางเรือ BDI และวิธีการคํานวณ มีดงัตอ่ไปนี � 
ดชันีคา่ระวางเรือบรรทกุสนิค้าแห้งเทกอง (Baltic Dry Index “BDI”) 
 ดชันีคา่ระวางเรือ (Baltic Dry Index “BDI”) เป็นดชันีที.ใช้ตอ่เนื.องมาจากดชันีคา่ระวางเรือตวัเดิม Baltic Freight 
Index “BFI” และได้ถกูนํามาใช้ครั �งแรกเมื.อวนัที. 1 พฤศจิกายน 2542 ทั �งนี � ตั �งแตว่นัที. 1 กรกฎาคม 2552 ดชันีดงักลา่ว เป็น
ดชันีรวมคา่เฉลี.ยของอตัราคา่เช่าเรือตอ่วนั (Time Charter rates “TC”) ของเรือขนาดเคปไซส์, เรือขนาดปานาแมกซ์, เรือ
ขนาดซุปราแมกซ์, เรือขนาด  แฮนดี �ไซส์ ในเส้นทางขนสง่สนิค้าเส้นทางหลกัตา่งๆ 
 ดชันีคา่ระวางเรือ (BDI) คํานวณได้จากสตูร ดงัตอ่ไปนี � 
 (อตัราคา่เช่าเรือตอ่วนัของเรือขนาดเคปไซส์ + อตัราคา่เช่าเรือตอ่วนัของเรือขนาดปานาแมกซ์ + อตัราคา่เช่าเรือตอ่
วนั ของเรือขนาดซุปราแมกซ์ + อตัราคา่เช่าเรือตอ่วนัของเรือขนาดแฮนดี �ไซส์) / 4) x 0.113473601 
 ตวัเลขที.นํามาคณูนั �น นํามาใช้ครั �งแรกเมื.อดชันีคา่ระวางเรือ (BDI) ได้ถกูใช้แทนดชันีคา่ระวางเรือตวัเดิม (BFI) และ
ได้มีการเปลี.ยนแปลงตวัเลขดงักลา่วในปีตอ่ๆมา ตามการปรับปรุงเปลี.ยนแปลงของดชันีชี �วดัตา่งๆที.เป็นสว่นประกอบและ
วิธีการคํานวณ 
ดัชนีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) 
 ดชันีคา่ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ คํานวณโดยใช้ประเภทของเรือ ดงัตอ่ไปนี � 
 ประเภทเรือ มาตรฐาน “เทส 52” ที.มีอปุกรณ์ตกัสนิค้า (grabs) ในตวั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

� เรือขนสง่สนิค้าแห้งเทกองที.มีระวางชั �นเดียว ขนาดระวางบรรทกุ 52,454 เดทเวทตนั ที.อตัรากินนํ �าลกึ 12.02 เมตร 
� ความยาว 189.99 เมตร ความกว้าง 32.26 เมตร 5 ฝาระวาง มีพื �นที. 67,756 ลกูบาศก์เมตรสาํหรับบรรทกุสนิค้า 
� ความเร็วขณะบรรทกุสนิค้าเต็มลาํ 14 ไมล์ทะเล ความเร็วขณะเรือเปลา่ 14.5 ไมล์ทะเล อตัราการสิ �นเปลอืงนํ �ามนั

เชื �อเพลงิในขณะที.เรือวิ.งกลางทะเล 30 เมตตริกตนัตอ่วนั 
� มีเครนยกสนิค้า 4 ตวั ซึ.งแตล่ะตวัสามารถยกนํ �าหนกัสนิค้าพร้อมอปุกรณ์ตกัสนิค้าขนาด 12 ลกูบาศก์เมตรได้ 30 

เมตตริกตนั  
� มีอายกุารใช้งานมากสดุ ไมเ่กิน 10 ปี 

การกาํหนดเส้นทางขนส่งสินค้า 
เส้นทางที! 1ก: มีการสง่มอบเรือให้ผู้ เช่าภายในเขตพื �นที.ระหวา่งเมืองทา่ Antwerp/Skaw สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็น

ระยะเวลาหนึ.งเที.ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 60-65 วนั โดยมีการสง่มอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขต
พื �นที.ระหวา่งประเทศสงิคโปร์ และญี.ปุ่ นรวมถึงประเทศจีน นํ �าหนกัในการคํานวณอยูที่.ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที! 1ข: มีการสง่มอบเรือให้ผู้ เช่าขณะที.แลน่ผา่น Canakkale สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ.งเที.ยวเรือ 
ระยะเวลาประมาณ 50-55 วนั โดยมีการสง่มอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื �นที.ระหวา่งประเทศ
สงิคโปร์ ญี.ปุ่ นรวมถึงประเทศจีน นํ �าหนกัในการคํานวณอยูที่.ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที! 2:   มีการสง่มอบเรือให้ผู้ เช่าภายในเขตพื �นที.ระหวา่งประเทศเกาหลใีต้และญี.ปุ่ น สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็น
ระยะเวลาหนึ.งเที.ยวเรือที.มีเส้นทางผา่นประเทศออสเตรเลยีหรือข้ามมหาสมทุรแปซิฟิค ระยะเวลาประมาณ 
35-40 วนั โดยมีการสง่มอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื �นที.ระหวา่งประเทศเกาหลใีต้และญี.ปุ่ น นํ �าหนกั
ในการคํานวณอยูที่.   ร้อยละ 25 
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เส้นทางที! 3:  มีการสง่มอบเรือให้ผู้ เช่าภายในเขตพื �นที.ระหวา่งประเทศเกาหลใีต้และญี.ปุ่ น สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็น
ระยะเวลาหนึ.งเที.ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 60-65 วนั โดยมีการสง่มอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขต
พื �นที.ระหวา่ง Gibraltar/Skaw นํ �าหนกัในการคํานวณอยูที่.ร้อยละ 25 

เส้นทางที! 4ก: มีการสง่มอบเรือให้ผู้ เช่าภายในชายฝั.งของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอา่วเม็กซิโก (US Gulf) สาํหรับการ
เช่า  เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ.งเที.ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 30 วนั โดยมีการสง่มอบเรือคืนให้เจ้าของ
เรือภายในเขตพื �นที.ระหวา่ง Skaw/Passero นํ �าหนกัในการคํานวณอยูที่.ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที! 4ข: มีการสง่มอบเรือให้ผู้ เช่าภายในเขตพื �นที.ระหวา่ง Skaw/Passero สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา
หนึ.งเที.ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 30 วนั โดยมีการสง่มอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในชายฝั.งของประเทศ
สหรัฐอเมริกาบริเวณอา่วเม็กซิโก (US Gulf) นํ �าหนกัในการคํานวณอยูที่.ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที! 5:  มีการสง่มอบเรือให้ผู้ เช่าภายในเขตพื �นที.ระหวา่ง Dakar/Douala สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา
หนึ.งเที.ยวเรือ ที.มีเส้นทางผา่นชายฝั.งตะวนัออกของทวีปอเมริกาใต้ ระยะเวลาประมาณ 60-65 วนั โดยมีการ
สง่มอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื �นที.ระหวา่งประเทศสงิคโปร์และญี.ปุ่ น (เส้นทางที. 5 ไมไ่ด้ถกูนําไปใช้
ในการคํานวณดชันี     คา่ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) หรือคา่เฉลี.ยของอตัราคา่เช่าเรือ (TC)) 

เส้นทางที! 9:  มีการสง่มอบเรือให้ผู้ เช่าภายในเขตพื �นที.ระหวา่ง Dakar/Douala สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา
หนึ.งเที.ยวเรือ ที.มีเส้นทางชายฝั.งตะวนัออกของทวีปอเมริกาใต้ ระยะเวลาประมาณ 45 วนั โดยมีการสง่มอบ
เรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื �นที.ระหวา่ง Skaw/Passero (เส้นทางที. 9 ไมไ่ด้ถกูนําไปใช้ในการคํานวณ
ดชันีคา่ระวางเรือขนาด    ซุปปราแมกซ์ (BSI) หรือคา่เฉลี.ยของอตัราคา่เช่าเรือ (TC)) 

ทุกเส้นทางทั +งหมดข้างต้น อยู่บนสมมติฐานว่า มีการจ่ายค่านายหน้ารวมทั +งหมด ร้อยละ 5 ของเงนิค่าเช่าเรือ
ทั +งหมด และ มีการตกลงเช่าเรือกัน ภายใน 5-10 วัน ก่อนที!เรือจะว่างหลังจากขนถ่ายสินค้าของเที!ยวที!แล้วเสร็จ
สิ +นลง 
 
ดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนดี +ไซส์ (BHSI) 
ดชันีคา่ระวางเรือขนาดแฮนดี �ไซส์ คํานวณโดยใช้ประเภทของเรือ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

� เรือขนสง่สนิค้าแห้งเทกองประเภทที.มีระวางชั �นเดียว ขนาดระวางบรรทกุ 28,000 เดทเวทตนั ที.อตัรากินนํ �าลกึ 9.78 
เมตร 

� ความยาว 169 เมตร ความกว้าง 27 เมตร 5 ระวาง 5 ฝาระวาง มีพื �นที.สาํหรับบรรทกุสนิค้า 37,523 ลกูบาศก์เมตร  
� ความเร็วโดยเฉลี.ย 14 ไมล์ทะเล ที.อตัราการสิ �นเปลอืงนํ �ามนัเชื �อเพลงิในขณะที.เรือวิ.งกลางทะเล 22 เมตตริกตนัตอ่

วนั 
� มีเครนยกสนิค้า 4 ตวั ซึ.งแตล่ะตวัสามารถยกนํ �าหนกัสนิค้าได้ 30 เมตตริกตนั  
� มีอายกุารใช้งานมากสดุ ไมเ่กิน 15 ปี 

การกาํหนดเส้นทางขนส่งสินค้า 
เส้นทางที! 1:  มีการสง่มอบเรือให้ผู้ เช่าภายในเขตพื �นที.ระหวา่ง Skaw/Passero สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา

หนึ.งเที.ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35-45 วนั โดยมีการสง่มอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื �นที.ระหวา่ง 
Recalada/Rio de Janeiro นํ �าหนกัในการคํานวณอยูที่.ร้อยละ 12.5 
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เส้นทางที! 2:  มีการสง่มอบเรือให้ผู้ เช่าภายในเขตพื �นที.ระหวา่ง Skaw/Passero สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา
หนึ.งเที.ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35-45 วนั โดยมีการสง่มอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื �นที.ระหวา่ง 
Boston/Galveston นํ �าหนกัในการคํานวณอยูที่.ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที! 3:  มีการสง่มอบเรือให้ผู้ เช่าภายในเขตพื �นที.ระหวา่ง Recalada/Rio de Janeiro สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบ
เป็นระยะเวลาหนึ.งเที.ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35-45 วนั โดยมีการสง่มอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขต
พื �นที.ระหวา่ง Skaw/Passero นํ �าหนกัในการคํานวณอยูที่.ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที! 4:  มีการสง่มอบเรือให้ผู้ เช่าภายในเขตชายฝั.งของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอา่วเม็กซิโก (US Gulf) สาํหรับ
การเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ.งเที.ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35-45 วนั ที.มีเส้นทางผา่นทางชายฝั.ง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอา่วเม็กซิโก (US Gulf) หรือชายฝั.งทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ โดยมี
การสง่มอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื �นที.ระหวา่ง Skaw/Passero นํ �าหนกัในการคํานวณอยูที่.ร้อยละ 
12.5 

เส้นทางที! 5:  มีการสง่มอบเรือให้ผู้ เช่าภายในเขตพื �นที.เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา
หนึ.งเที.ยวเรือที.มีเส้นทางผา่นประเทศออสเตรเลยี ระยะเวลาประมาณ 25-30 วนั โดยมีการสง่มอบเรือคืนให้

เจ้าของเรือ ภายในเขตพื �นที.ระหวา่งประเทศสงิคโปร์และญี.ปุ่ นรวมถึงประเทศจีน นํ �าหนกัในการคํานวณอยู่
ที.ร้อยละ 25 

เส้นทางที! 6:  มีการสง่มอบเรือให้ผู้ เช่าภายในเขตพื �นที.ระหวา่งประเทศเกาหลใีต้และญี.ปุ่ น สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็น
ระยะเวลาหนึ.งเที.ยวเรือที.มีเส้นทางผา่นแปซิฟิคเหนือ ระยะเวลาประมาณ 40-45 วนั โดยมีการสง่มอบเรือคืน
ให้เจ้าของเรือภายในเขตพื �นที.ระหวา่งประเทศสงิคโปร์และญี.ปุ่ นรวมถึงประเทศจีน นํ �าหนกัในการคํานวณอยู่
ที.ร้อยละ 25 

ทุกเส้นทางทั +งหมดข้างต้นอยู่บนสมมติฐานว่า มีการจ่ายค่านายหน้ารวมทั +งหมดร้อยละ 5 ของเงนิค่าเช่าเรือ
ทั +งหมด และ มีการตกลงเช่าเรือกัน ภายใน 5-10 วัน ก่อนที!เรือจะว่างหลังจากขนถ่ายสินค้าของเที!ยวที!แล้วเสร็จ
สิ +นลง 
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ทั �งนี � กราฟด้านลา่งเป็นการแสดงถึงความเปลี.ยนแปลงของดชันีคา่ระวางเรือ BDI ตั �งแตปี่ 2528 จนถึงสิ �นปีที.ผา่นมา (2554) 

 
 
2.4 กฎหมายพาณิชยนาวีและกฏระเบียบเกี!ยวกับธุรกิจการเดินเรือ 
 กฎหมายพาณิชยนาวีและกฎระเบียบที.ใช้ควบคมุในธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศเป็นกฎระเบียบที.มีความ
ซบัซ้อนและเข้มงวด แตเ่นื.องจากการที.พีเอสแอลได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบดงักลา่วอยา่งเข้มงวดควบคูก่บัการบํารุงรักษาเรือที.
ดีเยี.ยม ทําให้การเพิ.มความเข้มงวดของกฎระเบียบตา่งๆ กลบัช่วยให้กองเรือของพีเอสแอลมีความแข็งแกร่งมากขึ �น 
ตวัอยา่งเช่น เรือของบริษัทฯ บอ่ยครั �งจะเข้านา่นนํ �าของออสเตรเลยี สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยโุรป ที.ซึ.งเจ้าหน้าที.
ของรัฐมีความเข้มงวด ซึ.งหากเป็นผู้ประกอบการรายอื.นที.บริหารหรือ มีเรืออายเุช่นเดียวกบัเรือของบริษัทฯ ก็อาจเลอืกที.จะไม่
นําเรืออายมุากเข้านา่นนํ �าของประเทศดงักลา่ว เนื.องจากมีความเสี.ยงตอ่การถกูกกัเรือซึ.งก่อให้เกิดคา่ใช้จ่ายที.สงูมาก ในการ
ต้องซอ่มแซมเรือที.ไมไ่ด้เป็นไปตามระยะซอ่มทําตามปกติ 
 
กฎหมายและกฎระเบียบที.สาํคญัที.ใช้ควบคมุในธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศมีดงัตอ่ไปนี � 
1. รัฐเจ้าของธงชาติ (Flag State) 
 เรือแตล่ะลาํจะต้องมีการจดทะเบียนภายใต้รัฐเจ้าของธงชาติซึ.งเป็นประเทศที.เรือได้จดทะเบียนขึ �นสญัชาติและเป็น
ประเทศที.มีอํานาจทางกฎหมายเกี.ยวกบัการปฏิบตัิงานของเรือนั �นการจดทะเบียนเรือจะมีการออกใบทะเบียนเรือซึ.งเป็น
เอกสารสาํคญั ที.เรือแตล่ะลาํต้องมีเพื.อให้เรือนั �นสามารถทําการเดินเรือในนา่นนํ �าระหวา่งประเทศรวมถึงการเข้าเทียบทา่เรือ
ตา่งๆทั.วโลกได้ โดยทั.วไปทะเบียนเรือดงักลา่วนี �จะประกอบไปด้วย รายละเอียดเกี.ยวกบัตวัเรือ ธงประจําเรือ และเจ้าของเรือ 
2. องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) 
 องค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ (The International Maritime Organization, IMO) เป็นองค์การหรือทบวงการ
ชํานาญพิเศษองค์การหนึ.งที.อยูภ่ายใต้สหประชาชาติ (UnitedNation-UN) ซึ.งทําหน้าที.เป็นศนูย์การของความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศสมาชิก ในการกําหนดมาตรฐาน ข้อบงัคบั และแนวปฏิบตัิ เพื.อความปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สนิ และ สิ.งแวดล้อม 
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อนสุญัญาหลายฉบบัซึ.งออกโดย IMO เช่น อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยเรื.องนํ �าหนกับรรทกุ (the Load Line 
Convention) อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยความปลอดภยัแหง่ชีวิตในทะเล (the SOLAS Convention; Safety of Life at 
Sea) อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL; Prevention of Pollution from Ships) เหลา่นี �
ได้ช่วยสร้างมาตรฐานของกฎระเบียบ ข้อบงัคบัในการเดินเรือ และการออกใบรับรองตา่งๆให้กบัเรือ อนสุญัญาหลายฉบบัของ 
IMO ยงัคงถกูนํากลบัมาทบทวนและปรับปรุงเพื.อให้ทนัเหตกุารณ์ที.เปลี.ยนไปอยา่งตอ่เนื.อง นอกจากนี � รัฐเจ้าของธงชาติ (Flag 
States) ยงัเป็นสมาชิกของ IMO ซึ.งได้ลงนามยอมรับกฎระเบียบ และข้อบงัคบัเหลา่นี � ทั �งนี � ข้อบงัคบัของอนสุญัญาระหวา่ง
ประเทศวา่ด้วยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) ได้มีการเปลี.ยนแปลงในสาระสาํคญัเรื.องการลดมลภาวะทางอากาศซึ.ง
จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที. 1 กรกฎาคม 2556 ทําให้เรือตอ่ใหมห่ลงัจากวนัดงักลา่วจะต้องมีดชันีชี �วดัประสทิธิภาพการใช้
พลงังาน (EEDI) ในระหวา่งการสร้าง โดย IMO ได้จํากดัคา่ EEDI ไมใ่ห้มีปริมาณเกินกวา่ที.กําหนด อีกทั �ง IMO ยงัได้ออกคูม่ือ
แนวทางการปรับปรุงคา่ EEDI ในปีตอ่ๆไปด้วย ทั �งนี � เรือทกุลาํถกูกําหนดให้ต้องมีแผนการบริหารพลงังานบนเรืออยา่งมี
ประสทิธิภาพ (SMEEP) ตั �งแตว่นัที. 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 
3. สมาคมจัดชั +นเรือ (Classification Societies) 
 กรมธรรม์ประกนัภยัทางทะเลได้มีการกําหนดให้มีการจดัชั �นเรือ โดยเรือแตล่ะลาํจะต้องมีการจดทะเบียนหรือมีการ
จดัชั �นเรือ โดยหนว่ยงานที.มีประสบการณ์ มีชื.อเสยีงเป็นที.ยอมรับซึ.งเรียกกนัวา่สมาคมจดัชั �นเรือ (Classification Societies) 
โดยสมาคมจดัชั �นเรือระหวา่งประเทศ (The International of Classification Societies, IACS) ได้ก่อตั �งขึ �นเมื.อ ค.ศ. 1968 ซึ.ง
มีสมาคม  จดัชั �นเรือตา่งๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยสมาคมจดัชั �นเรือจะตรวจสอบในเรื.องมาตรฐานในการก่อสร้างเรือ และการ
บํารุงรักษาตวัเรือ และยงัได้รับมอบอํานาจจากรัฐเจ้าของธงให้ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ IMO 
4. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea Act)  
 พระราชบญัญตัิการรับขนของทางทะเล (The Carriage of Goods by Sea Act: (COGSA)) มีขึ �นในปี ค.ศ. 1924 ที.
กรุงบรัลเซล์สภายหลงัจากที.มีการประชมุเกี.ยวกบัการขนสง่ทางเรือหลายครั �ง ระหวา่งกลุม่ประเทศยโุรปที.เกี.ยวข้องกบัการ
ขนสง่ทางเรือ และตอ่มากฎหมายในลกัษณะเดียวกนันี �ก็ได้มีขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกนั โดยกฎหมายนี �ได้ครอบคลมุ
การขนสง่สนิค้าทางทะเลระหวา่งประเทศ และได้มีการแก้ไขเพิ.มเติมหลายครั �งตั �งแตน่ั �นเป็นต้นมา โดยการแก้ไขเพิ.มเติมครั �ง
ลา่สดุเกิดขึ �นเมื.อปี 2535 
5. ประมวลข้อบังคับเกี!ยวกับการบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (International Safety Management 
Code: ISM Code)  
 ประมวลข้อบงัคบันี �มีขึ �นเพื.อความปลอดภยัในการดําเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนัมลพิษทางทะเล โดย
ได้มีผลบงัคบัใช้ ตั �งแตว่นัที. 1 กรกฎาคม 2541 ISM Code ซึ.งเป็นสว่นหนึ.งของอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยความ
ปลอดภยัแหง่ชีวิตในทะเล (SOLAS) ของ IMO นี �ได้ใช้บงัคบักบัเรือเดินทะเลในนา่นนํ �าระหวา่งประเทศ เพื.อให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของ ISM Code จึงได้มีการออกใบประกาศนียบตัรใน 2 ระดบั คือ: ระดบัของผู้บริหารเรือ (ภายใต้คํานิยามวา่ 
“บริษัทฯ” ในประมวลนี �) ซึ.งจะต้องมีใบ รับรองแสดงถึงการปฏิบตัิตามประมวลกฎหมายนี � (Document of Compliance: 
DOC) และสาํหรับเรือทกุลาํ ซึ.งจะต้องมีใบรับรองการบริหารความปลอดภยั (Safety Management Certificate: SMC) 
เพื.อให้มั.นใจวา่ไมเ่พียงแตเ่รือเทา่นั �นที.จะต้องได้รับการตรวจรับรองแตย่งัรวมถึงบริษัทผู้บริหารเรือเช่นกนัที.จะต้องได้รับการ
ตรวจรับรองดงักลา่ว 
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6. ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภยัของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Code 
for the Security of Ships and of Port Facility: ISPS Code) 
 ประมวลข้อบงัคบันี �ได้ถกูพฒันามาจาก IMO หลงัเกิดเหตกุารณ์การก่อการร้ายในกรุงนิวยอร์ค เมื.อวนัที. 11 กนัยายน 
(9/11) ISPS Code มีผลบงัคบัใช้ในเดือนกรกฎาคม 2547 โดยเป็นประมวลกฎหมายที.ได้กําหนดมาตรการการรักษาความ
ปลอดภยัตา่งๆ ที.ต้องปฏิบตัิตามเพื.อเพิ.มระดบัความปลอดภยัของเรือและทา่เรือให้มีระบบการป้องกนัตนเองจากการก่อการ
ร้ายตา่งๆ ให้ดีมากขึ �น 
7. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization (ILO)) 
 องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization (ILO)) ได้รับรองอนสุญัญาแรงงานทางทะเล 
ค.ศ.2006 (Maritime Labour Convention (MLC 2006)) อนสุญัญา MLC 2006 จะมีผลบงัคบัใช้หลงัจากได้รับสตัยาบนัจาก 
30 ประเทศ ซึ.งมีกองกําลงัเรืออยา่งน้อย ร้อยละ 33 ของกองกําลงัเรือโลก ซึ.ง ณ สถานการณ์ปัจจบุนั อนสุญัญาดงักลา่วคาด
วา่จะมีผลบงัคบัใช้ในต้นปี 2556 
 ภาคผนวคของอนสุญัญาวา่ด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (MLC 2006) นี �ประกอบด้วย เอกสารหลกั 2 สว่น คือ 
ใบรับรองด้านแรงงานในกิจการทางทะเล (a maritime labour certificate) และ ใบประกาศการปฏิบตัิด้านแรงงานในกิจการ
ทางทะเล  (a declaration of maritime labour compliance) เอกสารเหลา่นี �จะออกให้โดยรัฐเจ้าของธงที.เรือนั �นชกัธงอยู ่เมื.อ
รัฐเจ้าของธง (หรือหนว่ยงานอื.นซึ.งได้รับการยอมรับจากรัฐเจ้าของธง อนญุาตให้สามารถทําการตรวจสอบได้) ได้ตรวจสอบวา่
การใช้แรงงานบนเรือได้ปฏิบตัิตามกฏหมายของประเทศนั �นๆ รวมทั �งข้อบงัคบัของอนสุญัญาตา่งๆ 
 อนสุญัญา MLC 2006 ได้กําหนดหวัข้อการทํางานบนเรือ ไว้ดงัตอ่ไปนี � : 
 หวัข้อที. 1  ข้อกําหนดขั �นตํ.าในการทํางานบนเรือของคนประจําเรือ  
 หวัข้อที. 2  สภาพการจ้างงาน 
 หวัข้อที. 3  ที.พกัอาศยั สิ.งสนัทนาการ อาหาร และ การจดัหาอาหาร 
 หวัข้อที. 4  การคุ้มครองสขุภาพ การรักษาพยาบาล สวสัดิการ และการคุ้มครองด้านประกนัสงัคม 
 หวัข้อที. 5  การปฏิบตัิตามและการบงัคบัใช้ 
8. องค์การอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Organization (IHO)) 
 เรือจะต้องได้รับการรับรองเกี.ยวกบัการยกเว้นหรือการควบคมุสขุาภิบาล (Ship Sanitation Exemption / Control 
Certificate) ในอดีตเรือจะต้องได้รับการตรวจเพื.อให้มีใบรับรองการกําจดัหนหูรือใบรับรองวา่ได้รับการยกเว้นจากการต้อง
กําจดัหน ู (derat / exemption certificate) ซึ.งเป็นการป้องกนัการแพร่กระจายของโรคระบาดในเบี �องต้นอนัเกิดจากหนทีู.อยู่
บนเรือเป็นพาหะ ทั �งนี � กฎข้อบงัคบัเพื.อการอนามยัระหวา่งประเทศ ค.ศ. 2005 (International Health Regulation (IHR) 
2005) ได้บงัคบัใช้ใบรับรองควบคมุสขุาภิบาล (Ship Sanitation Certificate) แทนที.การออกใบรับรองเกี.ยวกบัการกําจดัหนู
ดงักลา่ว ซึ.งกฎข้อบงัคบัการอนามยัระหวา่งประเทศ (IHR) นี �เกี.ยวข้องกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื �อโรคซึ.งมีทั �ง 
โรคติดตอ่ทั �งจากการติดเชื �อและการปนเปื�อน ทั �งนี � มีความเป็นไปได้อยา่งมากที.โรคติดตอ่หรือการติดเชื �ออาจจะแพร่กระจาย
มาจากเรือ ดงันั �น กฎข้อบงัคบัการอนามยัระหวา่งประเทศ (IHR) จึงกําหนดให้เรือเดินทะเลระหวา่งประเทศจะต้องได้รับ
ใบรับรอง ดงัตอ่ไปนี �  
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 ใบรับรองวา่ได้รับการยกเว้นจากการต้องถกูควบคมุสขุาภิบาล (Ship Sanitation Control Exemption Certificates) 
จะออกให้เมื.อหนว่ยงานสาธารณสขุได้ตรวจเรือและไมพ่บหลกัฐานของการติดเชื �อ หรือการปนเปื�อน แหลง่สะสมหรือทอ่
ระบายของเสยีติดเชื �อ หรือไมพ่บเชื �อแบคทีเรีย สารเคมี และภยัอื.นๆ ที.เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพมนษุย์ หรือไมพ่บสญัญาณของ
การไมม่ีสขุาภิบาลที.เพียงพอ หรือ 
 ใบรับรองวา่ได้มีการควบคมุสขุาภิบาล (Ship Sanitation Control Certificates) จะออกให้เมื.อหนว่ยงานสาธารณสขุ
พอใจกบัการใช้มาตรการที.จําเป็นและมีประสทิธิภาพในการกําจดัและควบคมุการติดเชื �อ การปนเปื�อน และแหลง่สะสมหรือ
เพาะเชื �อที.เกิดขึ �นบนเรือ 
9. อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมวิธีการป้องกันเพรียงที!เป็นอันตรายในยานพาหนะทางนํ +า  (International 
Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems for ships (AFS)) 
 อนสุญัญา IMO ฉบบัใหม ่ ได้กําหนดข้อห้ามในการใช้สป้ีองกนัการจบัเกาะของเพรียงเรือที.มีสารที.เป็นอนัตรายตอ่  
สิ.งมีชีวิตและได้กําหนดมาตรการในการป้องกนัการใช้สารอนัตรายอื.นๆในระบบกนัเพรียงที.อาจมีการนํามาใช้ในอนาคต เรือ
จะต้องได้รับใบรับรองเพื.อแสดงให้เห็นวา่ได้ปฏิบตัิตามอนสุญัญา AFS ดงักลา่ว  
10. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้าเวรยาม
ของคนประจาํเรือ ค.ศ. 1978 ที!มีการแก้ไขเพิ!มเติม (International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watch-keeping for Seafarers, 1978, as amended (STCW 1978) 
 อนสุญัญา STCW 1978 เป็นอนสุญัญาแรกที.ได้มีการกําหนดข้อบงัคบัพื �นฐานสาํหรับการฝึกอบรม การออก
ประกาศนียบตัร และการเข้าเวรยามของคนประจําเรือในระดบัมาตรฐานสากล ซึ.งก่อนหน้านี �มาตรฐานการฝึกอบรม การออก
ประกาศนียบตัร และการเข้าเวรยามของนายประจําเรือและลกูเรือ ได้ถกูกําหนดขึ �นเองโดยรัฐบาลของแตล่ะประเทศ ซึ.งไมไ่ด้มี
การอ้างอิงถึงวิธีการปฏิบตัิของประเทศอื.นๆ เป็นผลให้เกิดความแตกตา่งและความหลากหลายของมาตรฐานและขั �นตอนการ
ปฏิบตัิของประเทศตา่งๆในอตุสาหกรรมการเดินเรืออยา่งมาก ทั �งๆที.ถือได้วา่เป็นอตุสาหกรรมที.เป็นสากลที.สดุก็ตาม ดงันั �น 
อนสุญัญาดงักลา่ว จึงได้กําหนดมาตรฐานขั �นตํ.าที.เกี.ยวกบัการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร การเข้าเวรยามของคน
ประจําเรือ ซึ.งทกุประเทศจะต้องมีมาตรฐานอยา่งน้อยหรือมากกวา่มาตรฐานของอนสุญัญาดงักลา่ว ในปี ค.ศ. 1995 ได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขครั �งใหญ่ เพื.อให้มีมาตรฐานที.เข้มงวดมากขึ �น 
 ที.สาํคญัอีกประการหนึ.งในการแก้ไขอนสุญัญา STCW ซึ.งได้รับการรับรองจากที.ประชมุทางการฑตู ที.กรุงมะนิลา   
ในเดือนมิถนุายน 2553 ที.ผา่นมา เพื.อให้เกิดความมั.นใจมาตรฐานโลกได้ถกูนํามาใช้ฝึกอบรมและรับรองคนประจําเรือวา่
ควบคมุเรือที.ใช้เทคโนโลยีขั �นสงูที.กําลงัมาถึงในเวลาอนัใกล้นี � การแก้ไขเพิ.มเติมซึ.งเป็นที.รู้จกักนัวา่ “The Manila 
amendments to the STCW Convention and Code” ซึ.งกําหนดให้มีผลบงัคบัใช้ในวนัที. 1 มกราคม 2555 อยูใ่นขั �นตอนการ
รับรองซึ.งมีจดุมุง่หมายเพื.อการพฒันาและปรับปรุงหลงัจากได้รับรองครั �งแรกในปี ค.ศ. 1978 และที.แก้ไขเพิ.มเติมใน ปี ค.ศ. 
1995 และเพื.อให้สามารถแก้ไขปัญหาที.จะเกิดขึ �นในอนาคต ในบรรดาการแก้ไขที.นํามาใช้ก็จะมีหวัข้อของการเปลี.ยนแปลงที.
สาํคญัในบทของอนสุญัญาแตล่ะภาคสว่นของอนสุญัญาที.วา่นี �ด้วยเช่นกนั 
11. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการนํ +าถ่วงเรือและตะกอน ปี ค.ศ. 2004 
(International Convention for the Control and Management of Ship’s Ballast Water and Sediments 2004) 
 เนื.องจากเรือต้องใช้นํ �าถ่วงเรือ (Ballast Water) ปริมาณมาก ในการสร้างสมดลุเรือภายหลงัจากที.ได้ขนถ่าย
สนิค้าออกจากเรือ แตนํ่ �าถ่วงเรือนี �จะมีสิ.งมีชีวิตสายพนัธุ์ตา่งๆปะปนอยู ่ดงันั �น เมื.อนํ �าถ่วงเรือจากสถานที.หนึ.งถกูปลอ่ยออกไป
อีกสถานที.หนึ.งเมื.อมีการขนสนิค้าขึ �นเรือ ทําให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายของสิ.งมีชีวิตในนํ �าเหลา่นั �นไปทําลายระบบนิเวศน์
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ชีวภาพของอีกสถานที.หนึ.ง การขยายตวัทางการค้าระหวา่งประเทศ ในรอบ 2-3 ทศวรรษที.ผา่นมาทําให้เกิดผลกระทบดงักลา่ว
มากขึ �น โดยในหลายพื �นที. ทั.วโลกได้กําลงัเกิดผลกระทบอยา่งรุนแรง มีข้อมลูจํานวนมากได้แสดงให้เห็นวา่อตัราการทําลายที.มี
ตอ่ระบบชีวภาพนั �นได้เพิ.มขึ �นอยา่งตอ่เนื.องในระดบัที.นา่เป็นหว่ง โดยบางพื �นที.ได้เพิ.มขึ �นเป็นทวีคณู ในขณะที.พื �นที.ใหม่ๆ ซึ.ง
ได้รับผลกระทบนี �เกิดขึ �นตลอดเวลา ปัจจบุนักฎข้อบงัคบันี �กําหนดให้เรือจะต้องเปลี.ยนถ่ายนํ �าถ่วงเรือ (Ballast Water) ใน
บริเวณที.เป็นทะเลเปิด ก่อนที.จะเข้าทา่เรือตา่งๆ นอกจากนี �ยงัมีกฎข้อบงัคบัใหมไ่ด้กําหนดให้เรือต้องมีการบําบดันํ �าถ่วงเรือที.มี
อยูใ่นถงัตา่งๆบนเรือ ด้วยการใช้ระบบการบําบดันํ �าถ่วงเรือที.ได้ผา่นการรับรองแล้ว โดยจะต้องติดตั �งระบบนี �บนเรือทกุลาํ กฎ
ข้อบงัคบัใหมนี่ �จะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2556 ดงันั �น เรือที.มีการวางกระดกูงเูรือหลงัวนัที. 1 มกราคม 2555 จะต้องปฏิบตัิตามกฎ
ข้อบงัคบันี �เมื.อมีผลบงัคบัใช้ สว่นเรือที.มีการวางกระดกูงเูรือก่อนวนัที. 1 มกราคม 2555 จะต้องปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบันี �
ภายในปี 2560 
12. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษนํ +ามัน  (International 
Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, (CLC 2001)) 
 อนสุญัญา CLC ได้ถกูจดัทําขึ �น เพื.อให้มั.นใจวา่ผู้ ที.ได้รับความเสยีหายจากมลพิษนํ �ามนัซึ.งเรือใช้เป็นเชื �อเพลงิ จะ
ได้รับการชดใช้คา่เสยีหายอยา่งเพียงพอ มีประสทิธิภาพ และด้วยความรวดเร็ว อนสุญัญา CLC นี �ใช้บงัคบัสาํหรับความ
เสยีหายของมลพิษนํ �ามนัที.เกิดขึ �นภายในอาณาเขตประเทศของภาคีสมาชิก รวมถึงในทะเลอาณาเขตและทะเลในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะของประเทศที.เป็นภาคีของอนสุญัญานี � 
13. กฎระเบียบของภมิูภาค และกฎระเบียบของท้องถิ!นทั!วโลก 
 ธุรกิจการเดินเรือ อยูภ่ายใต้กฎระเบียบและอนสุญัญาอื.นๆอีกมาก เช่น พระราชบญัญตัิพิทกัษ์สิ.งแวดล้อมของ
สหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act (EPA)) คําสั.งของสหภาพยโุรปเกี.ยวกบัการเผาผลาญเชื �อเพลงิในเขตยโุรป 
ฯลฯ ซึ.งกฎระเบียบเหลา่นี �จะถกูปรับปรุงเพิ.มเติมอยา่งตอ่เนื.อง 
 ระบบการกําจดัและปลดปลอ่ยของเสยีของสหรัฐอเมริกา US National Pollutant Discharge Elimination System 
(NPDES) คือ ระบบที.อยูภ่ายใต้กฎระเบียบในสว่นของพระราชบญัญตัิพิทกัษ์สิ.งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา เพื.อที.จะลด
ปริมาณมลพิษที.จะเกิดขึ �นในนา่นนํ �าของสหรัฐอเมริกา (ในระยะ 3 ไมล์ทะเล) สาํหรับเรือที.มีความยาวมากกวา่ 79 ฟตุ กฏ
ข้อบงัคบัได้ออกเป็นเอกสารที.เรียกวา่ “Vessel General Permit (VGP)” ซึ.งกฎข้อบงัคบัเหลา่นี �เป็นสว่นที.เพิ.มเติมใน
กฎระเบียบระหวา่งประเทศที.เกี.ยวกบัสภาพแวดล้อม เช่น MARPOL สาํหรับ กฎข้อบงัคบัของ VGP ได้มีข้อกําหนดสาํหรับเรือ
ทกุลาํ เกี.ยวกบัเทคโนโลยี และ ขอบเขตของการถ่ายเทของเสยีทั �งหมด 26 ชนิด รวมตั �งแตเ่หตกุารณ์ฉกุเฉินที.อาจจะเกิดขึ �น
และการปฏิบตัิงานตามปกติ นอกจากการถ่ายของเสยี และกฎข้อบงัคบัพิเศษเหลา่นี �แล้ว ยงัได้มีการขยายกฎข้อบงัคบัให้
ครอบคลมุถึงระบบการตรวจสอบ ติดตาม การรายงานและเก็บบนัทกึข้อมลู ซึ.ง VGP ต้องตรวจสอบรายละเอียดของระบบการ
ปกป้อง สิ.งแวดล้อม การฝึกอบรมลกูเรือและเก็บบนัทกึข้อมลู ซึ.งกฎข้อบงัคบัเหลา่นี �มีผลบงัคบัตั �งแตต้่นปี ค.ศ. 2009 เป็นต้น
มา 
 สว่นของสหภาพยโุรปเองก็ได้มีข้อกําหนดในเรื.องของการเผานํ �ามนัเชื �อเพลงิภายในอาณาเขตของสหภาพยโุรป ซึ.งยงั
ต้องมีการพฒันาและติดตามอีกตอ่ไป  
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14. การจัดการให้มีการตรวจเรือโดยรัฐเมืองท่า 
 เรือที.เข้าเทียบทา่ในเมืองทา่ของประเทศอื.นที.ไมใ่ช่ประเทศที.เรือนั �นจดทะเบียนไว้ เรือลาํดงักลา่วจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบตามบนัทกึความเข้าใจของรัฐเมืองทา่ในหลายภมูิภาค หรือภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐท้องถิ.น การตรวจสอบ
ตา่งๆเหลา่นี � มี เป้าหมายที.จะแยกแยะเรือที.ไมไ่ด้มาตรฐาน และข้อบกพร่องที.สาํคญัที.ผู้ตรวจสอบพบอาจสง่ผลให้ถกูกกัเรือ 
จนกวา่ข้อบกพร่องนั �นๆจะได้รับการแก้ไขจนถึงระดบัที.พอใจ นอกจากนั �นหนว่ยงานของการตรวจเมืองทา่ยงัเป็นหนว่ยงานที.
รับเรื.องร้องเรียนจากคนประจําเรือเช่นกนั ซึ.งเปรียบเสมือนผู้ เป่าร้องเมื.อพบการกระทําอนัเป็นการผิดกฎหมายของทางเรือ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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(3) โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายได้จากการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในรอบ 2 ปีที.ผา่นมา 

            (หนว่ย: ล้านบาท) 
งบกาํไรขาดทุนรวม ปี พ.ศ. 

2554 

ร้อยละ ปี พ.ศ. 
2553 

(ปรับปรุงใหม่) 

ร้อยละ 

รายได้จากการเดินเรือ 3,078.92 89.47% 2,928.29 85.57% 

รายได้จากการให้บริการ  4.84 0.14% 10.44 0.31% 

กําไรจากการขายเรือเดินทะเลและอปุกรณ์ 1.83 0.05% 438.38 12.81% 

กําไรจากการขายสญัญาสั.งตอ่เรือเดินทะเลใหม่
ตามสญัญา Novation Agreement 

319.17 9.28% 0.00 0.00% 

ดอกเบี �ยรับ 26.07 0.76% 25.83 0.75% 

กําไรจากอตัราแลกเปลี.ยน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

รายได้อื.น 2.67 0.08% 0.42 0.01% 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 7.64 0.22% 18.66 0.55% 

รวมรายได้ 3,441.14 100.00% 3,422.02 100.00% 

 
หมายเหต:ุ  เนื.องด้วยมีการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) มาใช้ในปี 2554 บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงงบ

การเงินปี 2553 เพื.อนํามาแสดงเปรียบเทียบกบังบการเงินปี 2554 ดงันั �น บริษัทฯ จึงได้แสดงตวัเลขเฉพาะปี 
2553 และปี 2554 เทา่นั �น  
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
 

(1)  ลักษณะบริการ 
 
รูปแบบการให้บริการสาํหรับขนส่งสินค้าของพีเอสแอล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
 การเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา (Time Charter): การให้บริการลกัษณะนี � Charterer จะชําระคา่ใช้เรือ (Charter 
Hire) ให้พีเอสแอลเป็นคา่ปฏิบตัิการควบคมุเรือตามระยะเวลาที0ตกลง Charterer จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสาํหรับเที0ยว
การเดินทางนั �นๆ (voyage costs) ซึ0งรวมถึงคา่นํ �ามนัเชื �อเพลงิ ทั �งนี � ในกรณีดงักลา่ว พีเอสแอล (หรือบริษัทเจ้าของเรือ) ไมใ่ช่

ผู้ให้เช่าเรือ  (Lessor of the Ship) แตเ่ป็นผู้ให้บริการ เนื0องจากพีเอสแอลยงัคงมีสทิธิครอบครองและควบคมุดแูลเรือทั �งหมด
ตามกฎหมาย 
 การให้บริการเป็นรายเที;ยว (Voyage Charter): Charterer จะชําระคา่ระวาง (Freight) ให้พีเอสแอลสาํหรับการ
รับขนสง่สนิค้าจากทา่เรือต้นทางไปยงัอีกทา่เรือปลายทางใดๆตามที0ตกลง ดงันั �น พีเอสแอลจึงเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย
สาํหรับเที0ยวการเดินเรือ (voyage costs) ซึ0งรวมถึงคา่นํ �ามนัเชื �อเพลงิ 
 เส้นทางการเดินเรือของกองเรือพีเอสแอลไมไ่ด้กําหนดตายตวั ขึ �นอยูก่บัความต้องการของ Charterers ที0ผา่นมา
พบวา่มีการให้บริการทั �ง 2 ลกัษณะ คือ Time Charter และ Voyage Charter ในอตัราใกล้เคียงกนั โดยมีระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 1-3 เดือน จนในปี 2547 เมื0อลกัษณะการให้บริการใช้เรือได้เปลี0ยนไป โดยเรือเกือบทกุลาํได้ให้บริการแบบเป็น
ระยะเวลา (Time Charters) โดยในแตล่ะปีตั �งแตปี่ 2548 ถึง 2549 สดัสว่นของ Voyage Charters ได้เพิ0มขึ �น เมื0อเปรียบเทียบ
กบัปี 2547 อยา่งไรก็ตามในช่วงปี 2550 ถึง 2553 สดัสว่นการให้บริการได้เปลี0ยนไปโดยประมาณร้อยละ 99 ของการให้บริการ
เป็นการให้บริการแบบระยะเวลา (Time Charters) และคงเหลอืการให้บริการแบบรายเที0ยว (Voyage Charters) เพียงร้อยละ 
1 เทา่นั �น ยกเว้นในระหวา่งปี 2552 สดัสว่นของ Voyage Charters ได้เพิ0มขึ �นมาอยูที่0ร้อยละ 6 เมื0อเปรียบเทียบกบัปี 2550, 
2551 และแม้แตใ่นปี 2553 ที0ร้อยละ 1 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2554 สดัสว่นการให้บริการเป็นรายเที0ยวกบัการเช่าเหมาลาํเป็น
ระยะเวลาได้เปลี0ยนแปลงไปโดยการให้บริการเป็นรายเที0ยวได้เพิ0มขึ �นเป็นร้อยละ 14 จากร้อยละ 0.5 ในปี 2553 ความสามารถ
ในการให้บริการขนสง่สนิค้าที0ไมจํ่ากดัเส้นทางและประเภทของสนิค้าซึ0งเป็นสนิค้าพื �นฐานที0จําเป็น ทําให้พีเอสแอลสามารถลด
ความเสี0ยงจากผลกระทบอนัเกิดขึ �นในภมูิภาคใดๆ ประเภทสนิค้าและสภาพเศรษฐกิจ 
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รายการที;ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีรายละเอียดดังต่อไปนี E  
 
1)    บริษัท พรีเชียส ชิพปิEง จาํกัด (มหาชน)  
บริษัทฯได้รับสทิธิและประโยชน์ภายใต้พระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุโดยการอนมุตัิของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ  
ในกิจการสนบัสนนุการค้าและการลงทนุ ประเภท 7.10 กิจการสนบัสนนุการค้าและการลงทนุ ตามบตัรสง่เสริมเลขที0 
1405/2550 ลงวนัที0 23 มีนาคม 2550  
สาระสาํคัญของสิทธิประโยชน์ที;ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
1. ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ0งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ0งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั �งสอง

ประเภทนี �เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที0คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร 

2. คนต่างด้าวซึ0งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการที0ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตให้ทํางานเฉพาะ
ตําแหนง่หน้าที0การทํางานที0คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทา่ที0ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร  

3. ให้ได้รับอนญุาตให้ถือกรรมสทิธิeในที0ดินตามจํานวนที0คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
4. ให้ได้รับอนญุาตให้นําหรือสง่เงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราตา่งประเทศได้ 
เงื;อนไขสาํคัญที;ต้องปฏิบัติ 
1. จะต้องไมใ่ช้หรือยินยอมให้ช่างฝีมือหรือช่างผู้ ชํานาญการ ซึ0งเป็นคนตา่งด้าวที0ผู้ ได้รับการสง่เสริมได้รับอนญุาตให้นําเข้า

มาในประเทศเพื0อประโยชน์แก่กิจการที0ได้รับการสง่เสริมนั �น ไปประกอบอาชีพหรือปฎิบตัิหน้าที0อื0นใดนอกเหนือขอบเขต
หน้าที0ของตําแหนง่ที0ได้รับอนมุตัิ  และเมื0อช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการผู้ใดพ้นจากตําแหนง่หน้าที0ดงักลา่ว ต้องแจ้งให้
สาํนกังานทราบภายใน 15 วนั นบัจากวนัที0ผู้นั �นพ้นจากตําแหนง่ 

2. จะต้องใช้ที0ดินที0ได้รับอนญุาตเพื0อประกอบกิจการที0ได้รับการสง่เสริมเทา่นั �น 
 
2)    บริษัทย่อยที;เป็นเจ้าของเรือเดินทะเลที;ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

ชื;อบริษัท ชื;อเรือ วันเริ;มต้น วันหมดอายุ 
บริษัท พรีเชียส ซิตี �ส์ จํากดั ฝนธิดา นารี 10 มี.ค. 2547   9 มี.ค. 2555 
บริษัท พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ�ง จํากดั รัตนะ นารี 30 ก.ย. 2547 29 ก.ย. 2555 
บริษัท พรีเชียส ริเวอร์ส จํากดั ชโลธร นารี 30 ก.ย. 2547 29 ก.ย. 2555 
บริษัท พรีเชียส ไดมอนด์ส จํากดั ศรัณยา นารี 30 ก.ย. 2547 29 ก.ย. 2555 
บริษัท พรีเชียส มิเนอรัลส์ จํากดั สจิุตรา นารี 30 ก.ย. 2547 29 ก.ย. 2555 
บริษัท พรีเชียส ออคิดส์ จํากดั วิจิตรา นารี 30 ก.ย. 2547 29 ก.ย. 2555 
บริษัท พรีเชียส การ์เน็ตส์ จํากดั อรุวี นารี 29 ธ.ค. 2548 28 ธ.ค. 2556 
บริษัท พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จํากดั มาธวี นารี 29 ธ.ค. 2548 28 ธ.ค. 2556 
บริษัท พรีเชียส วิชเชส จํากดั นลนีิ นารี  7 พ.ค. 2553   6 พ.ค. 2561 
บริษัท พรีเชียส จสัมินส์ จํากดั รจเรข นารี 19 ม.ค. 2553 18 ม.ค. 2561 
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สาระสาํคัญของสิทธิประโยชน์ที;ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

1. ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ0งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ0งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั �งสอง
ประเภทนี �เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที0คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร 

2. คนต่างด้าวซึ0งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการที0ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตให้ทํางานเฉพาะ
ตําแหนง่หน้าที0การทํางานที0คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทา่ที0ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร  

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเครื0องจกัรตามที0คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 
4. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที0ได้จากการประกอบกิจการที0ได้รับการสง่เสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 

100 ของเงินลงทนุ ไมร่วมคา่ที0ดินและทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลาแปดปี นบัแตว่นัที0เริ0มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
นั �น ในกรณีที0ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที0ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ ได้รับการส่งเสริมจะได้รับ
อนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีที0เกิดขึ �นในระหว่างเวลานั �นไปหกัออกจากกําไรสทุธิที0เกิดขึ �นภายหลงัระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลมีกําหนดเวลาไม่เกินห้าปีนบัแต่วนัที0พ้นกําหนดเวลานั �น โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปี
ใดปีหนึ0งหรือหลายปีก็ได้  

5. ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการที0ได้รับการสง่เสริมซึ0งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลไปรวมคํานวณเพื0อเสีย
ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที0ผู้ ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลนั �น 

6. ได้รับอนญุาตให้นําหรือสง่เงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราตา่งประเทศได้  
 

เงื;อนไขที;ต้องปฏิบัติ 
1. ต้องมีทนุจดทะเบียนตามที0กําหนดก่อนออกบตัรสง่เสริมและจะต้องชําระเต็มมลูคา่หุ้นก่อนเปิดดําเนินการ  
2. บคุคลผู้มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั �งสิ �นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน  
3. ขนาดของกิจการ จะต้องมีเรือบรรทกุสนิค้าเทกอง (BULK CARRIER) จํานวน 1 ลาํ   
4. ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏิบตัิงานตามโครงการแทนช่างฝีมือซึ0งเป็นคนตา่งด้าวภายใน

เวลาที0คณะกรรมการกําหนด  
5. เรือที0จดัซื �อต้องเป็นเรือที0ได้รับการจดัชั �นเรือ (Class) ไว้กบัสถาบนัตรวจเรือ (Classification Society) ที0เชื0อถือได้ 
6. เรือที0ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจะต้องจดทะเบียนเป็นเรือไทยก่อนเปิดดําเนินการ 
7. ในกรณีที0เรือลาํใดที0หมดอายกุารสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานสง่เสริมการลงทนุ BOI บริษัทฯก็จะใช้สทิธิประโยชน์

ทางภาษีในเรื0อง การยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้นิติบคุคล จากรายได้จากการขนสง่ทางทะเลระหวา่งประเทศที0
กรมสรรพากรกําหนด ทําให้รายได้จากการเดินเรือของบริษัทฯไมต้่องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล 
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(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 
บริษัทฯ ได้เคยกลา่วถึงความไมช่ดัเจนแนน่อนของตวัเลขอปุทานของจํานวนเรือที0คาดวา่จะออกสูต่ลาดในปี 2554 สบืเนื0อง
จากอตัราความลา่ช้าในการสง่มอบเรือตอ่ใหมแ่ละตวัเลขจํานวนเรือปลดระวางที0ยงัมีความไมแ่นน่อน ทั �งนี � อตัราความลา่ช้า
ในการสง่มอบเรือตอ่ใหม ่ หมายถึง ตวัเลขผลตา่งระหวา่งขนาดระวางเดทเวทตนัของเรือที0สั0งตอ่ใหม ่ ณ ต้นปี กบัขนาดระวาง
เดทเวทตนัของเรือใหมที่0ตอ่แล้วเสร็จและสง่มอบแล้ว ณ สิ �นปีของปีเดียวกนั ในปี 2554 การปลดระวางเรือสนิค้าแห้ง            
เทกองมีตวัเลขที0ดีเป็นประวตัิการณ์อยูที่0 33.3 ล้านเดทเวทตนั ในทางตรงกนัข้าม อตัราความลา่ช้าในการสง่มอบเรือตอ่ใหมม่ี
ตวัเลขที0ตํ0าเพียงร้อยละ 28 ซึ0งยงัหา่งจากที0บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้ที0ร้อยละ 50 สง่ผลให้ตวัเลขของจํานวนเรือที0ออกสูต่ลาดใน
ปี 2554 มีเพิ0มขึ �นอยา่งมากอีก 68 ล้านเดทเวทตนั และทําให้ ณ สิ �นปี 2554 มีกองเรือทั �งหมดจํานวนเป็น 622.27 ล้านเดทเวท
ตนั ซึ0งคิดเป็นร้อยละ 12.25 ของการเพิ0มขึ �นสทุธิของกองเรือขนสง่สนิค้าแห้งเทกองในตลาดโลกซึ0งมากกวา่ที0บริษัทฯ ได้
คาดการณ์ไว้ที0ร้อยละ 12.5 ซึ0งอยูบ่นสมมติฐานวา่ไมม่ีการปลดระวางเรือเลย (ในความเป็นจริง มีการปลดระวางเรืออยูที่0 33.3 
เดทเวทตนั) ด้วยตวัเลขที0ผนัผวนของอตัราความลา่ช้าในการสง่มอบเรือใหมแ่ละการปลดระวางเรือ ทําให้ตวัเลขการเพิ0มขึ �น
สทุธิของกองเรือในอนาคตจะยงัคงไมแ่นน่อนและไมม่ีใครสามารถคาดการณ์ได้อยา่งถกูต้อง บริษัทฯ มีความเห็นวา่ตวัเลขทั �ง
สองนี �จะยงัคงไมส่ามารถคาดการณ์ได้และจะผนัแปรกบัความแข็งแกร่งของดชันีคา่ระวางเรือ (BDI) บริษัทฯ คาดวา่การ
เพิ0มขึ �นสทุธิของขนาดระวางของกองเรือสนิค้าแห้งเทกองในปี 2555 อาจเทา่กบัตวัเลขของปี 2554 ที0ร้อยละ 10 โดยอยูบ่น
สมมติฐานวา่อตัราความลา่ช้าในการสง่มอบเรืออยูที่0ร้อยละ 30 และการปลดระวางเรือเก่าอยูที่0 35 ล้านเดทเวทตนั สง่ผลให้
กองเรือสนิค้าแห้งเทกองของโลกจะเพิ0มขึ �นอีก 63 ล้านเดทเวทตนั เป็นจํานวนทั �งหมด 686 ล้านเดทเวทตนั ณ สิ �นปี 2555 
อยา่งไรก็ตาม ยงัมีบางปัจจยัที0อาจทําให้การคาดการณ์นี �คาดเคลื0อนได้ซึ0งจะได้กลา่วตอ่ไป 
 
สถานะทางการเงินของอูต่อ่เรือตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ0งอูต่อ่เรือที0เพิ0งก่อตั �งไมน่านได้กลายเป็นสิ0งที0ยากลาํบาก โดยอูใ่หม่ๆ
หลายแหง่ต้องปิดตวัลง สว่นอูอื่0นๆที0ยงัคงพอดําเนินกิจการอยูไ่ด้จําต้องลดขนาดในการตอ่เรือใหมข่องตนเองด้วยการเสริม
ความแข็งแกร่ง กลา่วคือ อูต่อ่เรือบางแหง่ได้กลบัมารับงานในการผลติชิ �นสว่นตวัเรือและการซอ่มแซมตวัเรือ ในขณะที0อูต่อ่เรือ
บางแหง่ได้เปลี0ยนเป็นอูต่อ่เรือที0ให้บริการปลดระวางเรือซึ0ง “เป็นมิตรตอ่สิ0งแวดล้อม” ทั �งนี � สว่นงานบริการธุรกิจเดินเรือของ
ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC Shipping Services) ได้แสดงความเห็นลา่สดุ โดยได้กลา่วอยา่งยอ่ๆ แสดงให้เห็นถึงภาพของ
อตุสาหกรรมการตอ่เรือกบัปัญหาการให้สนิเชื0อ ดงัตอ่ไปนี � 
 
“ตวัอย่างเช่น อู่ต่อเรือที�จีนกําลงัถูกผิดนดัชําระราคาเรือบรรทกุสินคา้แบบเทกองจํานวน 2 ลําขนาดระวางบรรทกุ 115,000 
เดทเวทตนัซึ�งพร้อมจะส่งมอบในเดือนกนัยายน 2555 และเดือนพฤษภาคม 2556 โดยผูซื้3อไดเ้รียกร้องว่าพวกเขาไม่สามารถ
หาแหล่งเงินทนุสําหรบัชําระค่าเรือไดแ้ละจําเป็นที�จะตอ้งบอกเลิกสญัญา ซึ�งแน่นอนว่าจะตอ้งถูกริบเงินที�ไดชํ้าระไปแลว้ เรื�อง
นี3จะตอ้งเป็นปัญหาบานปลายอย่างแน่นอน ทางเราไดท้ราบมาว่าเรือขนส่งนํ3ามนัขนาดใหญ่ (VLCC) จํานวน 6 ลําซึ�งพร้อม
ส่งมอบที�อู่ต่อเรือหลกัในเกาหลีกําลงัถูกผิดนดัหรือมีข้อโตแ้ยง้กบัผูซื้3ออยู่ในขณะนี3 เรือเหล่านั3นมีมูลค่าการซื3อขายประมาณ 
140 ลา้นเหรียญสหรฐัต่อลํา แต่มูลค่า ณ ปัจจุบนัเหลือเพียง 90 ลา้นเหรียญสหรฐัต่อลําเท่านั3น สญัญาสั�งต่อเรือหลายฉบบัที�
ไดมี้การลงนามกนัก่อน Lehman ลม้ละลาย คือ เมื�อวนัที� 15 กนัยายน 2551 กําลงัถูกส่งมอบในขณะนี3หรือจะส่งมอบกนั
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เร็วๆนี3 เรือดงักล่าวมีราคาสูงและผูซื้3อส่วนมากไดชํ้าระเงินล่าช้ามากโดยหวงัว่าจะมีธนาคารเข้ามาชําระเงินงวดสดุทา้ยให ้
ภายใตเ้งื�อนไขการชําระเงินแบบเดิม คือ แบ่งชําระเป็น 4 งวดๆละร้อยละ 10 และงวดสดุทา้ยร้อยละ 60 ซึ�งผูซื้3อตอ้งชําระเงิน
ส่วนแรกร้อยละ 40 เองก่อน ที�เหลืออีกร้อยละ 60 จะชําระโดยเงินกู้จากธนาคาร การคาดหวงัว่าสินเชื�อจากธนาคารจะมีอยู่ใน
เวลาที�ใกลเ้คียงกบัเวลาที�ส่งมอบเรือนั3น (สําหรบัการสั�งต่อเรือเมื�อ 3-5 ปีก่อน) พิสูจน์ใหเ้ห็นแลว้ว่า มีการผิดพลาดในหลายๆ
ครั3งที�ผ่านมา ในสถานการณ์ที�ส่วนหลกัของเรือไดถู้กสร้างแลว้ เรือจะถูกสร้างใหแ้ลว้เสร็จและจะปรากฏในทอ้งตลาด เรือ
หลายลําแม้จะยงัไม่ไดเ้ริ�มสร้างหรือสร้างไปบา้งแลว้ก็อาจจะถูกบอกเลิกได ้ ผูที้�ไม่มีเงินทนุและคาดการณ์ผิดจะไดร้บัการ
ลงโทษ ในขณะที�ผูที้�มีเงินทนุและรอบคอบจะไดร้บัรางวลั” 
 
ในด้านอปุสงค์ของเรือ บริษัทฯ มองเห็นถึงปัญหาอปุสรรคที0อยูข้่างหน้า กลา่วคือ ในปี 2554 ประเทศจีนซึ0งเป็นตลาดใหญ่ของ
การขนสง่สนิค้าแห้งเทกองต้องพบกบัอปุสรรคด้านตา่งๆ เช่น ปัญหาเงินเฟ้อ และปัญหาภาวะฟองสบูใ่นภาคธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ภายในประเทศ โดยจีนได้พยายามที0จะจดัการกบัปัญหาทั �งสองนี �ด้วยการประกาศให้สถาบนัการเงินของตน
เพิ0มอตัราการกนัเงินสาํรองที0ระดบัสงูถึงร้อยละ 22 และในขณะเดียวกนั ได้ประกาศเพิ0มอตัราดอกเบี �ยอีกหลายครั �งในช่วงปี 
2554 มาตรการเหลา่นี �ได้สง่ผลให้ตวัเลขจีดีพีของจีนได้ลดลงจากร้อยละ 9.7 เป็นร้อยละ 9.5 และเป็นร้อยละ 9.2 ก่อนจะ
สิ �นสดุที0 ร้อยละ 8.9 เมื0อสิ �นปี ในขณะเดียวกนั อตัราเงินเฟ้อที0ได้เพิ0มขึ �นสงูสดุที0ระดบัร้อยละ 6.5 ก่อนจะลดลงมาสูร่ะดบัที0
สามารถบริหารจดัการได้ ราคาอสงัหาริมทรัพย์ได้ปรับตวัลดลงเช่นกนั และรัฐบาลจีนก็ได้เริ0มผอ่นปรนมาตราการเพื0อบรรเทา
การชะลอตวัของเศรษฐกิจของตน โดยได้ตดัลดอตัราการกนัเงินสาํรองของสถาบนัการเงินของตนลงร้อยละ 0.50 บริษัทฯ คาด
วา่นี0จะเป็นเพียงมาตราการแรกของอีกหลายๆมาตรการที0จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจและหลกีเลี0ยงการชะลอตวัของเศรษฐกิจ
ในปี 2555 อยา่งไรก็ตาม มีข้อควรระวงัจากการที0จีนยงัคงปฎิเสธที0จะผอ่นปรนมาตรการตา่งๆในภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
ตวัอยา่งเช่น มาตรการกู้ยืมเงินที0เข้มงวด ข้อจํากดัในการได้กรรมสทิธิในบ้านมากกวา่ 1 หลงั และการควบคมุความต้องการ
ที0ดินของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ เป็นต้น สิ0งเหลา่นี �อาจสง่ผลตอ่ภาคธุรกิจก่อสร้างจะต้องชะลอตวัลงในปี 2555 ซึ0ง
เป็นภาคธุรกิจที0มีความต้องการใช้เหลก็คิดเป็นเกือบร้อยละ 50 ของการบริโภคเหลก็ทั �งหมดในจีน อยา่งไรก็ตาม แม้วา่มีการ
คาดการณ์วา่การเติบโตในภาคธุรกิจนี �จะลดลง แตค่าดวา่ในปี 2555 ตวัเลขการใช้เหลก็และการนําเข้าแร่เหลก็จะยงัคงสงูขึ �น
ทําลายสถิติ ซึ0งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของจีนในการลงทนุในการพฒันาโครงสร้างพื �นฐานและที0พกัอาศยั
ภายในประเทศ  ตามรายงานขา่วของสาํนกัขา่วรอยเตอร์ มีการคาดการณ์วา่ตวัเลขการผลติเหลก็ดิบของจีนจะเพิ0มขึ �นเป็น 
728 ล้านตนั และตวัเลขการนําเข้าแร่เหลก็จะสงูถึง 720 ล้านตนัในปี 2555 แตเ่ป็นที0นา่เสยีดายที0มาตราการใดๆก็ตามที0จีนจะ
นํามาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2555 นั �นคงจะเทียบไมไ่ด้เลยกบัการใช้เงินอดัฉีดในอตุสาหกรรมเหลก็เมื0อปี 2551-2552 
ที0มีมลูคา่ถึง 586 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ซึ0งเป็นสิ0งเดียวที0ช่วยโอบอุ้มตลาดการขนสง่สนิค้าแห้งเทกองให้อยูร่อดได้ในช่วงปี 
2552 และ 2553 
 
บริษัทฯ เข้าใจวา่ได้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตา่งๆมากมายในสหรัฐอเมริกาซึ0งเป็นตลาดใหญ่ที0สดุของโลก รวมทั �งสหภาพยโุรป
และสหรัฐอาณาจกัรก็กําลงัดิ �นรนตอ่สู้กบัวิกฤต “เบย์ ออฟ พิกส์” (Bay of Pigs) ซึ0งเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจที0เสมือนอาวธุ
นิวเคลยีร์ที0ทําลายล้างความมั0งคั0งและมั0นคงทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูข่องประเทศเหลา่นั �น ปัญหาหนี �สนิใน
ระดบัประเทศและระดบัครัวเรือนที0ยงัคงเป็นปัญหาอยูใ่นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร และสหภาพยโุรป ได้ชี �ให้เห็นวา่การ
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ใช้จ่ายของภาครัฐและของผู้บริโภคจะยงัคงซบเซาไปอีกระยะหนึ0ง ดงันั �น อปุสงค์ในเรือขนสง่สนิค้าในอนาคตอาจจะเงียบ
เหงากวา่ที0คาดการณ์ไว้ 
 
ผลพลอยได้ที0จะตามมาจากอปุสงค์ที0ลดลงดงักลา่วนี � อาจทําให้เกิดการปลดระวางเรือเก่าเพิ0มขึ �นเป็นจํานวนมากอยา่งรวดเร็ว
โดยร้อยละ 20 ของกองเรือบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองที0ใช้งานอยูใ่นปัจจบุนัซึ0งมีอายมุากกวา่ 20 ปี (คิดตามขนาดเดทเวทตนัของ
เรือ) จะถกูปลดระวางภายในไมกี่0ปีข้างหน้า จากการอ้างอิงข้อมลูในช่วงปี 2529 ซึ0งช่วงที0ดชันีคา่ระวางเรือ (BDI) อยูต่ํ0ากวา่ 
1,000 จดุ เรือบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองบางลาํที0มีอายเุพียง 10-14 ปีได้ถกูปลดระวาง โดยเรือที0ถกูปลดระวางสว่นใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 15-19 ปี และถ้านําเกณฑ์อายใุนปี 2529 ที0กลา่วมาแล้วนั �น มาใช้กบัการปลดระวางของกองเรือโลกในปี 2555 แล้ว 
จะเห็นได้วา่มีเรืออยา่งน้อยร้อยละ 30 ของกองเรือบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองทั �งหมดของโลก (คิดตามขนาดเดทเวทตนัของเรือ) 
ที0อาจถกูปลดระวางภายในไมกี่0ปีข้างหน้า 
 
เพื0อเป็นการอธิบายให้เห็นภาพที0ชดัเจนของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากดั (มหาชน) บริษัทฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงาน
ประจําปีที0สาํคญั จากงบการเงินของบริษัทในปีที0ผา่นๆมา ดงัตอ่ไปนี � 

 
 
ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2554 เมื0อเปรียบเทียบกบัคา่เฉลี0ยของดชันีคา่ระวางเรือที0เป็นอยูท่ั �งปี รวมถึงกองเรือของ
บริษัทฯ ที0มีขนาดเลก็ลงหลงัจากที0บริษัทฯ ได้ขายเรือที0มีอายมุากออกไป ปี 2553 และปี 2554 จะถกูจดจําไว้วา่เป็นปีแหง่ 
“การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง” เมื0อบริษัทฯ ได้ปรับลดตวัเลขในงบดลุโดยลดขนาดกองเรือของบริษัทฯ และเตรียมความพร้อม
สาํหรับการเติบโตอยา่งแข็งแกร่งตอ่ไปในอนาคต 

 
รางวัลและเกียรติยศ 
ปี 2554 นิตยสาร IR Magazine ได้ยกยอ่งบริษัทฯ ให้เป็น “นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทในประเทศไทยที0ดีที0สดุในตลาด
สงิคโปร์” นิตยสาร IR Magazine ได้จดัอนัดบับริษัทตา่งๆ ที0มีการทํางานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ที0ดีที0สดุในเอเชียเป็นเวลา
มากกวา่สบิปีแล้ว รางวลัและการจดัลาํดบัทั �งหมดในปี 2554 นั �น ได้พิจารณาจากผลการสาํรวจนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์
มากกวา่ 300 คน ทั0วภมูิภาค โดยมี IR Insight ซึ0งเป็นบริษัทวิจยัของทางนิตยสารเป็นผู้ออกแบบงานสาํรวจนี � และควบคมุโดย
บริษัท Maxy Moudo Research ซึ0งบริษัทวิจยัอิสระ 
 
นิตยสาร Marine Money ฉบบัเดือนมิถนุายน/กรกฎาคม 2554 ซึ0งเป็นฉบบัที0มีการจดัอนัดบับริษัทตา่งๆ  ได้จดัอนัดบัให้ 
บริษัทฯ เป็นบริษัทเดินเรือที0ดีที0สดุเป็นอนัดบัที0 45 ของโลก จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 เกณฑ์การตดัสนิ
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สาํหรับนิตยสาร Marine Money ในการจดัอนัดบันั �นประกอบไปด้วย 6 หลกัเกณฑ์ กลา่วคือ ผลตอบแทนรวมตอ่ผู้ ถือหุ้น 
(Total return to shareholders), อตัราการก่อรายได้ของสนิทรัพย์รวม (Asset turnover), อตัรากําไรขั �นต้น (Profit margin),
ผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity), ผลตอบแทนของสนิทรัพย์รวม (Return on Assets) และราคาตลาดตอ่
มลูคา่ทางบญัชี (Price to book value) ด้วยแผนการปรับลดอายกุองเรือของบริษัทฯ บริษัทฯหวงัเป็นอยา่งยิ0งที0จะกลบัไปอยู่
หนึ0งใน 10 ลาํดบัแรกในปีตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ถกูจดัให้อยูใ่นอนัดบั 10 ของบริษัทที0มีความแข็งแกร่งทางการเงิน    
สิ0งนี �เป็นการบง่บอกวา่ บริษัทฯ ยงัคงมีสถานะทางการเงินที0แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพที0ดีที0จะดําเนินแผนการปรับลดอายกุอง
เรือให้สาํเร็จโดยไมม่ีความเสี0ยงหรือสถานะทางการเงินที0ตงึเครียด  
   
จุดเด่นทางการเงนิ (จากงบการเงนิสกุลเงนิบาท) และผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 
ผลการดําเนินงานระหวา่งปี รายได้รวมของบริษัทฯ เป็นเงิน 3,433.51 ล้านบาท (ปี 2553: 3,403.36 ล้านบาท) และกําไรสทุธิ
เป็นเงิน 718.52 ล้านบาท (ปี 2553: 1,133.73 ล้านบาท) สว่นของผู้ ถือหุ้นได้เพิ0มขึ �นเป็น 15,356.50 ล้านบาท (ปี 2553: 
14,611.97 ล้านบาท) และสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ0มขึ �นในระหวา่งปี อยูที่0 22,893.25 ล้านบาท (ปี 2553: 19,961.89 ล้าน
บาท) เนื0องจากมีการจ่ายเงินลว่งหน้าสาํหรับการสั0งตอ่เรือใหมจํ่านวน 1,693.05 ล้านบาท และจากกําไรสทุธิที0ได้รับและ
คงเหลอืในระหวา่งปีนี � 
 
ในระหวา่งปี บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 727.61 ล้านบาท ก่อนขาดทนุจากอตัราแลกเปลี0ยนจํานวน 5.45 ล้านบาท (ปี 2553: 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี0ยนจํานวน 6.52 ล้านบาท) และภาษีเงินได้จํานวน 3.64 ล้านบาท (ปี 2553: จํานวน 82.61 ล้าน
บาท) ในด้านของรายได้ ปีนี �เรือของบริษัทฯ มีรายได้เฉลี0ยตอ่วนัตอ่ลาํคิดเป็น 11,265 เหรียญสหรัฐ เมื0อเปรียบเทียบกบั 
12,304 เหรียญสหรัฐตอ่วนัตอ่ลาํ ของปี 2553 รายได้จากการเดินเรือสทุธิ (รายได้จากการเดินเรือสทุธิจากรายจ่ายทา่เรือและ
นํ �ามนัเชื �อเพลงิ) ตํ0ากวา่ปีที0แล้ว สาเหตหุลกัเนื0องมาจากการลดลงของรายได้เฉลี0ยตอ่วนัตอ่ลาํของปี 2554 เมื0อเทียบกบัปี 
2553 คา่ใช้จ่ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 4 เนื0องจากการลดลงของคา่ใช้จ่ายในการเดินเรือตอ่วนัตอ่ลาํในระหวา่งปี 
ระยะเวลาหยดุการเดินเรือเพื0อการซอ่มบํารุงของปีนี �เฉลี0ยประมาณ 7.61 วนั ตอ่ลาํเรือ ซึ0งถือวา่ดีมากเมื0อคํานงึถึงอายเุฉลี0ย
ของกองเรือที0มีอายปุระมาณ 14 ปี ในปี 2554 จากผลกําไรที0ดีและกระแสเงินสดที0แข็งแกร่ง ทําให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งสงูใน
ระหวา่งปี 2554 และสามารถจ่ายเงินปันผลจํานวน 644.41 ล้านบาทไปในปี 2554 
 
บริษัทฯ ได้ลองคํานวณผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นสาํหรับ 18 ปี นบัตั �งแตบ่ริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จนถึงวนั
ศกุร์ ที0 16 กนัยายน 2554 ซึ0งราคาหุ้นบริษัทฯ มีราคาปิดอยูที่0 18.50 บาทตอ่หุ้น (บริษัทฯ เริ0มซื �อขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เมื0อวนัที0 16 กนัยายน 2536) หากนกัลงทนุได้ถือหุ้นไว้ตั �งแตเ่ปิด IPO ครั �งแรกจนครบ 18 ปี นกัลงทนุจะได้ผลตอบแทนถึง 
14.21 เทา่ของเงินลงทนุครั �งแรก!! โดยการคํานวณนี �ยงัไมไ่ด้คํานงึถึงผลตอบแทนจากการนําเงินปันผลที0ได้รับไปลงทนุใหมใ่น
รูปหุ้นหรือดอกเบี �ยรับ 
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กองเรือของบริษัท 
ณ สิ �นปี 2554 บริษัทฯ มีกองเรือทั �งหมด 25 ลาํ ขนาดระวางบรรทกุรวม 704,258 เดทเวทตนั หรือเฉลี0ย 28,170 เดทเวทตนัตอ่
ลาํ โดยมีอายเุฉลี0ยของกองเรือประมาณ 14.2 ปี บริษัทฯ ขอรายงานถึงแผนการปรับลดอายกุองเรือในสว่นของการตอ่เรือใหม่
ที0อูต่อ่เรือ ABG ที0ประเทศอินเดีย ดงัตอ่ไปนี � 
อู่ ต่อเรือ ABG: ตามที0บริษัทฯ ได้อธิบายในรายงานประจําปีฉบบัที0แล้ววา่ อูต่อ่เรือ ABG กําลงัประสบกบัปัญหาในการสง่
มอบเรือให้ตรงตามกําหนดเวลา ซึ0งบริษัทฯ คาดวา่นา่จะเกิดจากการขาดแคลนแรงงานฝีมือจนทําให้ขีดความสามารถในการ
ตอ่เรือถกูจํากดั ทางอูไ่ด้พยายามแก้ปัญหาอยูใ่นขณะนี � ซึ0งบริษัทฯจะยงัคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด ทั �งนี � บริษัทฯ 
ได้รับมอบเรือขนาด 34,000 เดทเวทตนัลาํแรก ในช่วงกลางเดือนมิถนุายน 2554 และคาดวา่จะได้รับมอบเรือขนาดเดียวกนัอีก
สองลาํในปี 2555 หากทางอูต่อ่เรือ ABG ยงัคงรักษาขีดความสามารถในการตอ่เรือในระดบันี �ได้ บริษัทฯ อาจจะโชคดีได้รับ
มอบเรือ 3 ลาํตอ่ปีจากทางอู ่ภายใต้สถานการณ์ตา่งๆเหลา่นี � บริษัทฯ ยงัคงมีสทิธิเลอืกที0จะยกเลกิการตอ่เรือลาํใดที0ลา่ช้ากวา่
กําหนดวนัสง่มอบตามสญัญา หรือสามารถขายตอ่สญัญาตอ่เรือที0ลา่ช้านี �ให้กบับริษัทอื0น หรือสามารถเจรจาทําข้อตกลงและ
ราคาตอ่เรือใหม ่ จนถึงขณะนี � บริษัทฯ ได้ขายตอ่สญัญาตอ่เรือจํานวน 5 ลาํ (ขนาด 34,000 เดทเวทตนั จํานวน 3 ลาํ และ 
ขนาด 54,000 เดทเวทตนั จํานวน 2 ลาํ) ไปให้กบับริษัทอื0นซึ0งไมม่ีความผกูพนัเกี0ยวข้องกบับริษัทฯ โดยมีกําไรจากการขายเป็น
เงินมากกวา่ 3 ล้านเหรียญสหรัฐตอ่ลาํเรือ  
 
บริษัทฯ ได้เริ0มแผนการลดอายกุองเรือของบริษัทฯ ด้วยการซื �อเรือรจเรข นารี (ขนาด 29,870 เดทเวทตนั ตอ่ที0ประเทศญี0ปุ่ น 
เมื0อปี 2548) ในไตรมาส 4 ปี 2552 เรือนลนีิ นารี (ขนาด 31,699 เดทเวทตนั ตอ่ที0ประเทศญี0ปุ่ น เมื0อปี 2548) ในไตรมาส 1 ปี 
2553 เรือกาญจนา นารี (ขนาด 56,920 เดทเวทตนั สร้างที0ประเทศจีน เมื0อปี 2554) และเรือกิระณา นารี (ขนาด 56,823 เดท
เวทตนั สร้างที0ประเทศจีน เมื0อปี 2554) ในไตรมาส 4 ปี 2554 และเรือจามจรีุ นารี (ขนาดระวางบรรทกุ 33,733 เดทเวทตนั 
สร้างที0ประเทศญี0ปุ่ น เมื0อปี 2548) ในไตรมาส 4 ปี 2554 ทั �งนี � บริษัทฯ ได้รับมอบเรือฝาแฝดของเรือจามจรีุ นารี ในไตรมาส 1 
ปี 2555 นอกจากนี � ในช่วงปี 2555 บริษัทฯ ยงัมีกําหนดรับมอบเรือซุปราแมกซ์ตอ่ใหมข่นาด 57,000 เดทเวทตนัตอ่ลาํ จํานวน 
4 ลาํ จากอูต่อ่เรือในประเทศจีน  ที0บริษัทฯ ได้ซื �อสญัญาตอ่มา และเพื0อให้แผนการปรับกองเรือโดยการเพิ0มขนาดกองเรือเป็น 
60-70 ลาํ เสร็จสมบรูณ์นั �น บริษัทฯ มีโครงการที0จะซื �อเรือเพิ0มจากตลาดเรือมือสอง หรือเรือใหมที่0ขายทอดในตลาดเรือตอ่ใหม่
ในช่วง 12-24 เดือนข้างหน้านี � ซึ0งโครงการนี �จะเป็นเสมือนภาพตอ่ชิ �นสดุท้ายที0จะเป็นประโยชน์ที0ดีตอ่บริษัทฯ ในปีตอ่ๆไป 
สาํหรับองค์กรอื0นๆ สว่นใหญ่แล้ว โครงการขยายการลงทนุขนาดใหญ่เช่นนี � ยอ่มเป็นสิ0งที0ท้าทายอยา่งมาก แตส่าํหรับบริษัทฯ 
แล้ว ไมไ่ด้เป็นเช่นนั �น ตั �งแตเ่ดือนกนัยายน 2546 ถึงเดือนกนัยายน 2547 บริษัทฯ ได้เพิ0มขนาดกองเรือจาก 28 ลาํไปเป็น 52 
ลาํ ด้วยการซื �อเรือ 24 ลาํ จากตลาดเรือมือสองในช่วงเวลาเพียงแค ่12 เดือนเทา่นั �น ซึ0งเป็นช่วงเวลาที0ตลาดคา่ระวางเพิ0งเริ0ม
เป็นขาขึ �นของภาวะกระทิงที0แท้จริง ทําให้บริษัทฯ สามารถจดัการทําตามแผนการปรับกองเรือได้ในช่วงตลาดขาขึ �นได้ และใน
เวลานี �ก็เช่นเดียวกนั บริษัทฯ หวงัอีกครั �งวา่จะสามารถซื �อเรืออีก 15-25 ลาํ ในขณะที0ดชันีคา่ระวางเรือ (BDI) อยูที่0ประมาณ 
1,000 – 1,500 จดุ โดยคาดวา่สภาพตลาดในช่วงนี �จนสิ �นปี 2555 นา่จะเป็นตลาดที0เอื �ออํานวยให้บริษัทฯ สามารถทําตาม
แผนการปรับกองเรือได้ง่ายกวา่ช่วงตลาดขาขึ �น ตราบใดที0ยงัมีการขายเรือในตลาดอยู ่ คงจะไมม่ีอปุสรรคใดๆ ในการปฎิบตัิ
ตามแผนนี � ในความเป็นจริงแล้ว ในทกุๆวนันี � บริษัทฯ ได้รับข้อมลูประกาศขายเรือใหมอ่ยา่งมากมาย ซึ0งถ้าเพียงบริษัทฯ ตกลง
ตามราคาที0ผู้ขายเสนอแล้ว บริษัทฯ อาจสามารถปฏิบตัิตามแผนดงักลา่วได้โดยใช้ระยะเวลาที0น้อยกวา่ 3 - 6 เดือนเทา่นั �น แต่
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การที0บริษัทฯ ยงัไมซ่ื �อเรือเพิ0มในตอนนี � ก็เพียงเพราะบริษัทฯ คาดวา่ราคาเรือนา่จะลดลงตํ0ากวา่ตอนนี � เนื0องจากปัญหาของ
ทั �งอูต่อ่เรือและการให้สนิเชื0อสาํหรับการตอ่เรือยงัคงยืดเยื �อ โดยด้านหนึ0งเกิดจากการขาดแคลนแหลง่เงินทนุ และอีกด้านหนึ0ง
เกิดจากไมม่ีใครต้องการเรือใหมที่0ตนเองได้สั0งตอ่ไว้เมื0อสองสามปีก่อนในช่วงภาวะขาขึ �น ในสถานการณ์เช่นนี � บริษัทฯ 
สามารถที0จะดําเนินการตามแผนให้ลลุว่งได้โดยการทําข้อตกลงที0ดีในการซื �อเรือมือสองจากผู้ขายที0มีสถานะทางการเงินที0
ออ่นแอหรือซื �อตอ่เรือตอ่ใหมจ่ากการขายทอดสญัญาตอ่เรือที0มีปัญหา 
 
ในธุรกิจที0ต้องใช้เงินลงทนุสงู และมีอตัราผลตอบแทนตอ่ความเสี0ยงที0สงูมาก รวมทั �งยงัมีลกัษณะที0เป็นวฎัจกัรขึ �นลงที0กว้าง
และคาดเดาได้ยากนั �น จงัหวะเวลาในการตกลงซื �อเรือนั �น ถือได้วา่เป็นจงัหวะการตดัสนิใจที0สาํคญัที0สดุ เมื0อใดที0บริษัทฯ 
ประสบความสาํเร็จในแผนการซื �อกองเรือทดแทนได้ บริษัทฯ เชื0อวา่จะมีความมั0นคงและยั0งยืนทางธุรกิจไปอีกสองถึงสาม
ทศวรรษข้างหน้า ซึ0งเป็นผลจากการที0บริษัทฯ สามารถจดัซื �อกองเรือเพื0อมาทดแทนกองเรือเก่าได้ในระดบัราคาที0ตํ0าเป็น
ประวตัิการณ์ ดงันั �น บริษัทฯ จะยงัคงเฝ้าระวงัสถานกาณ์เพื0อเสาะหาจงัหวะที0ดีที0เหมาะสมในการจดัหากองเรือทดแทนเพื0อให้
บรรลเุป้าหมายโดยการมีขนาดกองเรือที0แข็งแกร่งประมาณ 60-70 ลาํ ให้ได้ภายในสองปีข้างหน้านี � 
 
เหตุการณ์สาํคัญของปี 2554 
ตลาดเรือขนสง่สนิค้าแห้งเทกองเริ0มต้นได้ไมด่ีในปี 2554 โดยมีเหตกุารณ์ภยัพิบตัิทางธรรมชาติเป็นตวัแปรสาํคญั สนิค้าแห้งเท
กองตา่งๆ ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที0เลวร้ายที0สดุที0เกิดขึ �นในประเทศออสเตรเลยีในรอบหลายปี นํ �าทว่มรุนแรงที0สร้าง                  
ความเสยีหายให้กบับรรดาเหมืองแร่ถ่านหินและรางรถไฟขนสง่ทําให้ปริมาณสนิค้านั �นลดลงอยา่งมาก ตอ่มา ได้เกิดภยัพิบตัิ
ธรรมชาติในทวีปเอเชีย กลา่วคือ เหตกุารณ์แผน่ดินไหวครั �งร้ายแรงที0ประเทศญี0ปุ่ นในเดือนมีนาคม ทําให้เกิดสนึามิขนาดยกัษ์
ที0ได้สร้างความเสยีหายอยา่งร้ายแรงกบัทา่เรือ โครงสร้างพื �นฐาน และอตุสาหกรรม ซึ0งถือเป็นอปุสรรคอีกครั �งตอ่ตลาดเรือ
ขนสง่เทกองเนื0องจากการนําเข้าของประเทศญี0ปุ่ นน้อยลง 
 
ตวัเลขของเรือเทกองตอ่ใหมที่0มีการสง่มอบจากอูต่อ่เรือตา่งๆ ได้ทะลจุดุสงูสดุในปี 2553 โดยมีเรือใหมท่ั �งหมด 1,248 ลาํ 
(ขนาดบรรทกุรวม 101.17 ล้านเดทเวทตนั) ออกสูต่ลาดในปี 2554 ในขณะเดียวกนั บรรดาเจ้าของเรือได้พยายามปลดระวาง
เรือเมื0อราคาซากเรืออยูใ่นระดบัสงู โดยในปี 2554 ได้ทบุสถิติใหมใ่นการปลดระวางเรือโดยมีเรือเกือบ 33.3 ล้านเดทเวทตนั ที0
ถกูปลดระวาง สง่ผลให้ขนาดกองเรือเทกองของโลกอยูที่0 622.27 ล้านเดทเวทตนั เมื0อต้นปี 2555 
 
ผลพวงของวิกฤติการเงินโลกยงัคงสร้างปัญหาอยูโ่ดยเกิดผลกระทบเป็นลกูโซจ่ากธนาคารที0เกิดปัญหาไปยงับรรดารัฐบาลของ
ประเทศตา่งๆ ที0อยูท่า่มกลางปัญหาการผิดนดัชําระหนี �โดยประเทศโปรตเุกส ไอร์แลนด์ อิตาล ี กรีซ และสเปน กลายมาเป็น
ประเทศที0ก่อให้เกิดวิกฤติ “เบย์ ออฟ พิกส์” (bay of pigs) ในสหภาพยโุรป สหภาพยโุรปเองก็ได้พยายามแก้ปัญหาโดยการตดั
ลดงบประมาณรายจ่ายควบคูก่บัการใช้นโยบายทางการคลงัที0เข้มงวด ซึ0งแนน่อนวา่มาตรการเหลา่นี �จะทําให้อปุสงค์จาก
ภมูิภาคนี �ลดตํ0าลง สว่นสหรัฐอเมริกาได้ใช้วิธีแก้ปัญหาที0ตา่งกนัโดยใช้วิธีการ “เปิดก๊อกนํ �า” (opened the taps) ด้วยการทุม่
เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจของตนเป็นรอบที0 2 (QE2) ด้วยความหวงัวา่ การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินนี �จะช่วยฟื�นฟู
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สภาพเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขึ �นได้ ในขณะที0ประเทศจีนได้ตดัสนิใจที0จะต้องลดภาวะฟองสบูใ่นภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื0อ
ไมใ่ห้เกิดภาวะฟองสบูแ่ตก 
 
ประเทศจีนซึ0งเป็นตลาดใหญ่ของการขนสง่สนิค้าแห้งเทกอง ได้พยายามดิ �นรนแก้ปัญหาภายในประเทศในช่วงปี 2554 ซึ0งเกิด
ภาวะเงินเฟ้อและภาวะฟองสบูที่0กําลงัก่อตวัขึ �นในภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยได้พยายามจดัการกบัปัญหาทั �งสองอยา่งนี �
ด้วยการให้สถาบนัการเงินของตนเพิ0มอตัราการกนัเงินสาํรองไปที0ระดบัสงูถึงร้อยละ 22 และในเวลาเดียวกนัก็ได้ประกาศเพิ0ม
อตัราดอกเบี �ยอีกหลายครั �งในระหวา่งปี 2554 มาตรการเหลา่นี �สง่ผลให้จีดีพีลดลงจากร้อยละ 9.7 ในไตรมาสหนึ0ง                      
เหลอืร้อยละ 9.5 ในไตรมาสสอง และเหลอืร้อยละ 9.2 ในไตรมาสสาม ก่อนที0จะลงมาอยูที่0ร้อยละ 8.9 เมื0อสิ �นปี อยา่งไรก็ตาม 
ตวัเลขอตัราเงินเฟ้อซึ0งได้เพิ0มขึ �นสงูสดุที0ร้อยละ 6.5 ได้ลดลงมาสูร่ะดบัที0ควบคมุได้ โดยราคาอสงัหาริมทรัพย์เองก็ได้ลดลง
เช่นกนั ตอ่มาจีนได้มีการลดอตัราการกนัเงินสาํรองของสถาบนัการเงินลงร้อยละ 0.50 ซึ0งบริษัทฯ คาดวา่นี0จะเป็นเพียง
มาตราการแรกของอีกหลายๆมาตรการที0จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจและหลกีเลี0ยงการชะลอตวัของเศรษฐกิจในปี 2555 
อยา่งไรก็ตาม มีข้อควรระวงัจากการที0จีนยงัคงปฎิเสธที0จะผอ่นปรนมาตรการตา่งๆ สาํหรับการจํานองอสงัหาริมทรัพย์ ซึ0งอาจ
สง่ผลให้ในปี 2555 ภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึ0งมีความต้องการใช้เหลก็คิดเป็นเกือบร้อยละ 50 ของอปุสงค์เหลก็ทั �งหมดใน
ประเทศจีนจะต้องหดตวัลงมากขึ �น  
 
การตกตํ0าลงอยา่งมากของมลูคา่ตวัเรือ ตั �งแตปี่ 2551 ได้ทําให้บญัชีงบดลุของบรรดาบริษัทเจ้าของเรือด้อยมลูคา่ลงและทําให้
บรรดาธนาคารตา่งๆ ต้องเผชิญกบัความเสี0ยงจากการผิดนดัชําระหนี �ที0มากขึ �นด้วยจํานวนของการปรับโครงสร้างทางการเงิน
และการล้มละลายของบริษัทที0จดทะเบียนในบริษัทหลกัทรัพย์ตา่งๆที0สงูขึ �นอยา่งรวดเร็ว อตุสาหกรรมเดินเรือได้เผชิญกบั
วิกฤติสนิเชื0อตงึตวั โดยแนน่อนวา่จะไปจํากดัด้านอปุทานของธุรกิจขนสง่สนิค้าทางทะเล ซึ0งเป็นธุรกิจที0ต้องใช้เงินลงทนุสงูและ
มีอตัราผลตอบแทนของความเสี0ยงสงู บริษัทฯ ได้เคยอธิบายแล้ววา่การขาดแคลนแหลง่เงินทนุได้สร้างปัญหาให้กบับรรดาอูต่อ่
เรือหลายแหง่และหวงัวา่ปัจจยัเหลา่นี �จะช่วยทําให้ปริมาณอปุทานของกองเรือใหมถ่กูจํากดัมากขึ �น 
 
จะเห็นแล้ววา่ ตลาดใหญ่ที0สดุของด้านอปุสงค์ทั �งสามแหง่ของโลกกําลงัประสบกบัปัญหาจากการใช้นโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิจตา่งๆ ที0มีมากจนเกินไปในช่วงแยที่0สดุของวิกฤติเศรษฐกิจโลก เมื0อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตา่งๆหมดไป จึงขึ �นอยู่
กบัประชาชนทั0วไป โดยเฉพาะอยา่งยิ0งในประเทศแถบเอเชีย และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมอื่0นๆ วา่จะสามารถจดัการกบั
ปัญหาและสนบัสนนุการฟื�นฟเูศรษฐกิจที0ใช้มาตรการกระตุ้นตา่งๆมาเป็นตวัขบัเคลื0อนให้เศรษฐกิจเติบโตด้วยอปุสงค์แทน 
สาํหรับด้านอปุทาน ตวัเลขที0ตกตํ0าในบญัชีงบดลุของบรรดาบริษัทเจ้าของเรือ อูต่อ่เรือ และธนาคารนา่จะเป็นแสงสวา่งแหง่
ความหวงัที0จะช่วยจํากดัและลดปริมาณของเรือตอ่ใหมอ่อกสูต่ลาด เพื0อให้อปุสงค์ในเรือขนสง่มีมากขึ �น จนในที0สดุตลาดขนสง่
จะเข้าสูว่งจรธุรกิจช่วงขาขึ �นตอ่ไปในช่วงหลงัปี 2556 
 
การนําเข้าแร่เหลก็โดยประเทศจีน ตามข้อมลูเบื �องต้นของกรมศลุกากร มีปริมาณมากอยูที่0 686 ล้านตนัในปี 2554 หรือ
ขยายตวัร้อยละ 11 เมื0อเทียบกบั 618 ล้านตนัเมื0อปี 2553  ตามข้อมลูของสาํนกัขา่วรอยเตอร์ จีนคาดวา่จะนําเข้าแร่เหลก็ในปี 
2555 ประมาณ 720 ล้านตนั ตวัเลขการนําเข้านี �จะขึ �นอยูก่บัราคาแร่ที0ซื �อจากตา่งประเทศเทียบกบัการผลติภายในประเทศ 
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และต้นทนุคา่ขนสง่ ตวัเลขเบื �องต้นของการผลติเหลก็ในจีนสาํหรับปี 2554 ได้ปรับตวัเพิ0มขึ �นอยา่งรวดเร็วอยูที่0ประมาณ 684 
ล้านตนั หรือขยายตวัร้อยละ 9.5 เมื0อเทียบกบัปริมาณ 625 ล้านตนัในปี 2553 ซึ0งเป็นปริมาณที0มากอยูแ่ล้ว ตามข้อมลูของ
สาํนกัขา่วรอยเตอร์นั �น คาดวา่จีนจะสามารถผลติเหลก็ได้ถึง 728 ล้านตนั ในปี 2555 สว่นถ่านหินซึ0งถือวา่เป็นแหลง่พลงังาน
ประมาณร้อยละ 80 ของความต้องการใช้พลงังานทั �งหมดของจีน ในอดีต จีนมีถ่านหินในประเทศมากเพียงพอตอ่ความ
ต้องการ แตใ่นปัจจบุนัไมไ่ด้เป็นเช่นนั �นแล้ว จีนได้นําเข้าถ่านหิน 126 ล้านตนัในปี 2552 และปริมาณ 164 ล้านตนัในปี 2553 
และขยายตวัอีกร้อยละ 11 เป็น 182 ล้านตนัในปี 2554 และคาดวา่จะมีการนําเข้าถ่านหินมากขึ �นอยา่งตอ่เนื0อง แตย่งัคง
ขึ �นอยูก่บัราคาถ่านหินที0ซื �อจากตา่งประเทศเทียบกบัการผลติภายในประเทศ และต้นทนุคา่ขนสง่ สาํหรับประเทศที0ในปัจจบุนั
ผลติและใช้ถ่านหินในปริมาณ 3,600 ล้านตนัตอ่ปี ซึ0งคาดวา่จะมีการขยายตวัถึง 4,100 ล้านตนั ภายในปี 2558  แม้วา่ตวัเลข
การนําเข้าถ่านหินจะมีการเปลี0ยนแปลงเลก็น้อยก็สามารถสง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่ตลาดคา่ระวางเรือบรรทกุสนิค้าเทกองได้  
 
ดชันีคา่ระวางเรือ (BDI) ณ สิ �นปีอยูที่0 1,738 จดุ หรือเพิ0มขึ �นร้อยละ 3 เมื0อเทียบกบัเมื0อต้นปีที0 1,693 จดุ โดยมีจดุตํ0าสดุที0 
1,043 จดุเมื0อวนัที0 4 กมุภาพนัธ์ 2554 และสงูสดุที0 2,173 จดุ เมื0อวนัที0 14 ตลุาคม 2554 สาเหตสุาํคญัที0ทําให้ดชันี BDI ฟื�น
ตวัขึ �นได้ระหวา่งปี เนื0องจากความแออดัของเรือขนาดเคปไซส์ที0จอดรอเทียบทา่ที0มากกวา่ปกติ และในช่วงครึ0งหลงัของปี มี
ความต้องการเรือขนสง่สนิค้าที0ติดค้างจากประเทศญี0ปุ่ น ประกอบกบัการนําเข้าถ่านหินในปริมาณ 182 ล้านตนัของจีนในช่วง
ปีที0ผา่นมา รวมถึงระยะทางขนสง่ตอ่ตนัที0ไกลขึ �นจากการที0ผู้สง่ออกเปลี0ยนไปเป็นผู้ นําเข้ารายใหญ่ จากภาวะวิกฤติทาง
การเงินทําให้เกิดการเสยีสมดลุระหวา่งอปุสงค์และอปุทานของตลาดมากขึ �น สง่ผลให้อปุทานในเรือลดลง จนในที0สดุการปลด
ระวางเรือเก่ามีปริมาณมากถึง 33.3 ล้านตนั ซึ0งได้ช่วยพยงุดชันีคา่ระวางเรือไว้ 
 
คา่เฉลี0ยของดชันีคา่ระวางเรือของปี 2554 อยูที่0 1,549 จดุ ซึ0งลดลงร้อยละ 44 ของคา่เฉลี0ยดชันีคา่ระวางเรือของปี 2553 ที0 
2,758 จดุ ทั �งนี � คา่เฉลี0ยระยะยาวของดชันีคา่ระวางเรือ (ช่วงปี  2528 – 2546) ก่อนเกิดภาวะกระทิง รอบลา่สดุ ดชันีอยูที่0 
1,358 จดุ ช่วงที0เกิดภาวะกระทิงขาขึ �น (ช่วงปี 2528 – 2553)  ดชันีอยูที่0 2,133 จดุ และช่วงภาวะ กระทิง (ช่วงปี 2547 – 
2553) ดชันีอยูที่0 4,265 จดุ 
 
อตัราคา่ระวางที0ผนัผวนทําให้เกิดปัจจยัเสี0ยงจากคูส่ญัญา สญัญาเช่าเรือระยะยาวจะปฏิบตัิตามได้จริงหรือไมข่ึ �นอยูก่บั
คูส่ญัญาเทา่นั �น ผู้ เช่าเรือรายใหญ่หลายรายที0จําใจต้องปฎิบตัิตามสญัญาเช่าเรือระยะยาวเหลา่นี �ได้พยายามทกุทางไมว่า่จะ
ถกูกฏหมายหรือไม ่เพื0อที0จะหาช่องทางให้ตนเองไมต้่องปฎิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว ในรายงานประจําปีฉบบัที0แล้ว บริษัทฯ ได้
คาดวา่ในปี 2554 และอาจรวมถึงปี 2555 อาจจะไมใ่ช่ปีที0ดีนกั โดยมีบริษัทเรือหลายบริษัทที0ต้องเผชิญกบัความกดดนัจากผล
ของสภาพตลาดคา่ระวางเรือ บริษัทฯ เคยประหลาดใจกบัจํานวนของบริษัทตา่งๆ ที0ล้มละลายในปี 2554 แตจ่ะต้องตกตะลงึ 
หากจํานวนบริษัทที0ล้มละลายจะไมเ่พิ0มมากขึ �นในปี 2555 ก่อนที0จะคอ่ยๆ น้อยลงในปี 2556 จึงเป็นการเตือนให้ระวงัวา่ยงัมี
ความยากลาํบากในอนาคต 
 
ในปี 2554 รายได้ตอ่วนัตอ่เรือหนึ0งลาํสาํหรับกองเรือของบริษัทฯ ยงัคงสะท้อนให้เห็นถึงกลยทุธ์ของเราที0มุง่เน้นการทําสญัญา
เช่าเรือระยะเวลายาวเพื0อความมั0นคงและโอกาสที0มองเห็นมาสูก่ารสร้างผลกําไร โดยสามารถหลกีเลี0ยงความผนัผวนของคา่
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ระวางรายวนัที0บริษัทฯ อาจต้องเผชิญ ถ้าหากบริษัทฯ หารายได้ตามการเปลี0ยนแปลงของดชันีคา่ระวางเรือ (BDI) ในปี 2554 
บริษัทฯ มีรายได้ตอ่วนัตอ่ลาํเรือเฉลี0ยที0 11,265 เหรียญสหรัฐ ซึ0งใกล้เคียงกบัตวัเลขประมาณการที0 11,500 เหรียญสหรัฐ ใน
สว่นของคา่ใช้จ่ายในการเดินเรือ บริษัทฯ สามารถทําตามเป้าหมายที0วางไว้ที0 4,650 เหรียญสหรัฐ ตอ่วนัตอ่ลาํเรือ โดยมี
คา่ใช้จ่ายจริงอยูที่0 4,613 เหรียญสหรัฐตอ่วนัตอ่ลาํในปี 2554 ขนาดระวางบรรทกุโดยเฉลี0ยตอ่ลาํของกองเรือบริษัทฯ อยูที่0 
28,170 เดทเวทตนั ซึ0งมีขนาดใกล้เคียงกบัขนาดของเรือที0ใช้เป็นฐานในการคํานวณดชันีคา่ระวางของเรือแฮนดี �ไซส์ (BHSI 
Index) ซึ0งดชันี BHSI มีตวัเลขอตัราคา่เช่าเรือโดยเฉลี0ยของปีอยูที่0 10,902 เหรียญสหรัฐตอ่วนั ดงันั �น เมื0อดผูลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ที0มีอตัราคา่เช่าเรือโดยเฉลี0ยอยูที่0 11,265 เหรียญสหรัฐตอ่วนั ในช่วงปี 2554 จึงเห็นได้ชดัวา่ รายได้จากอตัราคา่
เช่าเรือของบริษัทฯนั �นสงูกวา่ดชันี BHSI 
 
ข้อมูลอุตสาหกรรมแยกส่วน 

 
ตารางข้างบนแสดงอตัราคา่เช่าเรือโดยเฉลี0ยตอ่วนัสาํหรับเรือขนาดแฮนดี �ไซส์ที0ทําการขนสง่สนิค้าในบริเวณมหาสมทุรแปซิฟิก
และแอตแลนติก ทั �งรายปีและรายไตรมาสของปี 2554 รวมทั �งคา่เฉลี0ยโดยรวมประจําปี 2554 ของอตัราคา่เช่าเรือทั �งหมดทกุ
เส้นทางที0นํามาใช้ในการคํานวณดชันีคา่ระวางเรือแฮนดี �ไซส์ (BHSI) ตามตารางจะเห็นวา่อตัราตลาดคา่เช่าเรือสาํหรับ
เส้นทางในมหาสมทุรแปซิฟิกจะสงูกวา่ในมหาสมทุรแอตแลนติกอยูม่าก อยา่งไรก็ตาม จะเห็นได้วา่ จากอตัราคา่เช่าเฉลี0ยราย
ปี บริษัทฯ สามารถให้เช่าเรือขนาดแฮนดี �ไซส์ของบริษัทฯ ในอตัราคา่เช่าที0สงูกวา่อตัราเฉลี0ยของตลาดทั �งสองมหาสมทุร  
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ตารางข้างบนแสดงข้อมลูเช่นเดียวกบัตารางก่อนหน้านี � ตา่งกนัเพียงตารางนี �แสดงอตัราคา่เช่าและดชันีของเรือขนาดซุปรา
แมกซ์ ซึ0งขนาดเรือประเภทนี �ของบริษัทฯ ได้เดินเรืออยูใ่นมหาสมทุรแปซิฟิกเทา่นั �น ซึ0งตา่งจากเรือขนาดแฮนดี �ไซส์ของบริษัทฯ 
นอกจากนี � บริษัทฯมีเรือขนาดซุปราแมกซ์ 2 ลาํที0ซื �อเข้ามาเพิ0มในกองเรือในช่วงครึ0งหลงัของไตรมาสสี0 ทําให้บริษัทฯ ไมไ่ด้รับ
คา่เช่าเต็มทั �งไตรมาส ดงันั �น อตัราคา่เช่าเฉลี0ยที0แสดงในตารางจึงตํ0ากวา่อตัราคา่เช่าเฉลี0ยของตลาดสาํหรับเรือขนาดซุปรา
แมกซ์ 
 
ทิศทางอุตสาหกรรม  
การปลดระวางเรือยงัคงเข้มข้น โดยมีเรือ 388 ลาํถกูปลดระวาง ในขณะที0มีเรือตอ่ใหม ่153 ลาํเข้ามาในตลาด สง่ผลให้กองเรือ
มีขนาดลดลง 235 ลาํ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 โดยกองเรือของโลกในประเภทเดียวกบัขนาดเรือของบริษัทฯ (ขนาด 10 – 
30,000 เดทเวทตนั) ลดลงจาก 3,151 ลาํ เป็น 2,916 ลาํ ในปี 2554 การออ่นตวัอยา่งตอ่เนื0องของตลาดคา่ระวางเรือเป็น
สาเหตสุาํคญัที0ทําให้อตัราการปลดระวางเรือเก่ามีมากขึ �น และคงเป็นการยากที0จะหลกีเลี0ยงบทสรุปวา่ เมื0อเรือที0มีอายมุากขึ �น
เพิ0มจํานวนขึ �นเรื0อยๆ ในขณะที0อตัราคา่ระวางเรือยงัคงลดตํ0าลง จะสง่ผลให้อตัราการปลดระวางเรือสงูขึ �นในอนาคตอนัใกล้ 
 
เรือใหม่จาํนวนมากที;คาดว่าจะออกสู่ตลาดในปี 2555 และ 2556 

� เรือขนาดเคปไซส์ (90,000+ เดทเวทตัน  - มีเรือจาํนวน 1,561 ลาํ ขนาดระวางรวม 265 ล้านเดทเวทตัน 
ณ ต้นปี 2555)  

มีเรือจํานวน 519 ลาํ ขนาดระวางรวม 94.9 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 35.8 ของขนาดระวางทั �งหมดที0จะถกูสง่มอบจนถึงสิ �น
ปี 2558 ในเรือขนาดนี � มีจํานวน 128 ลาํ ขนาดระวางรวม 43.91 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 16.6 ที0จะมีอายเุกิน 22 ปี 
ภายในปี 2558 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในช่วงปี 2555 - 2558 ถ้าหากอตัราคา่ระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัตํ0าเช่นปัจจบุนั 

� เรือขนาดปานาแมกซ์ (60 - 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจาํนวน 1,814 ลาํ ขนาดระวางรวม 135 ล้านเดท
เวทตัน ณ ต้นปี 2555)  

มีเรือจํานวน 665 ลาํ ขนาดระวางรวม 51.9 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 38.4 ของขนาดระวางทั �งหมดที0จะถกูสง่มอบจนถึงสิ �น
ปี 2558 ในเรือขนาดนี � มีจํานวน 270 ลาํ ขนาดระวางรวม 24 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 17.8 ที0จะมีอายเุกิน 24 ปี ภายในปี 
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2558 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในช่วงปี 2555 - 2558 ถ้าหากอตัราคา่ระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัตํ0าเช่นปัจจบุนั ซึ0งจะ
ช่วยให้เกิดสมดลุกบักองเรือตอ่ใหมที่0จะออกสูต่ลาดและช่วยฟื�นคา่ระวางในอนาคตอนัใกล้ 

� เรือขนาดซุปราแมกซ์ (40 – 60,000 เดทเวทตัน - มีเรือจาํนวน 2,325 ลาํ ขนาดระวางรวม 119.5 ล้านเดท
เวทตัน ณ ต้นปี 2555)  

มีเรือจํานวน 645 ลาํ ขนาดระวางรวม 35 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 29.3 ของขนาดระวางทั �งหมดที0จะถกูสง่มอบจนถึงสิ �นปี 
2558 ในเรือขนาดนี � มีจํานวน 293 ลาํ ขนาดระวางรวม 14.9 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 12.4 ที0จะมีอายเุกิน 25 ปี ภายในปี 
2558 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในช่วงปี 2555-2558 ถ้าหากอตัราคา่ระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัตํ0าเช่นปัจจบุนั  

� เรือขนาดแฮนดี Eแมกซ์ (30 – 40,000 เดทเวทตัน – มีเรือ 1,248 ลาํ ขนาดระวางรวม 43.2 ล้านเดทเวทตัน 
ณ ต้นปี 2555)  

มีเรือจํานวน 462 ลาํ ขนาดระวางรวม 16.2 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 37.5 ของขนาดระวางทั �งหมดที0จะถกูสง่มอบจนถึงสิ �น
ปี 2558 ในเรือขนาดนี � มีจํานวน 434 ลาํ ขนาดระวางรวม 16.7 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 38.5 ที0จะมีอายเุกิน 25 ปี ภายใน
ปี 2558 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในช่วงปี 2555-2558 ถ้าหากอตัราคา่ระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัตํ0าเช่นปัจจบุนั  

� เรือขนาดแฮนดี Eไซส์ (10 – 30,000 เดทเวทตัน – มีเรือ 2,916 ลาํ ขนาดระวางรวม 59.1 ล้านเดทเวทตัน ณ 
ต้นปี 2555)  

มีเรือจํานวน 243 ลาํ ขนาดระวางรวม 4.75 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 8 ของขนาดระวางทั �งหมดที0จะถกูสง่มอบจนถึงสิ �นปี 
2558 ในเรือขนาดนี � มีจํานวน 972 ลาํ ขนาดระวางรวม 22.4 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 37.9 ที0จะมีอายเุกิน 27 ปี ภายในปี 
2558 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในช่วงปี 2555-2558 ถ้าหากอตัราคา่ระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัตํ0าเช่นปัจจบุนั ด้วยจํานวน
เรือเก่าที0มีจํานวนมากเช่นนี � ทําให้ดวูา่ตวัเลขอปุทานของเรือประเภทนี �ซึ0งเป็นประเภทเดียวกบัเรือสว่นใหญ่ของบริษัทฯ จะ
แข็งแกร่งมากที0สดุในตลาดเรือขนสง่สนิค้าแห้งเทกอง 
 
เมื0อพิจารณาตวัเลขอปุทานของเรือที0กลา่วมาข้างต้น ควรต้องคํานงึถึงอตัราความลา่ช้าในการสง่มอบเรือด้วย โดยในปี 2551 
อยูที่0ร้อยละ 23 เพิ0มขึ �นเป็นร้อยละ 41  ในปี 2552 และลดลงเป็นร้อยละ 38 ในปี 2553 จากนั �นได้ลดลงเป็นร้อยละ 28 ในปี 
2554 ทั �งนี � ยงัคงต้องรอดวูา่จะเป็นเทา่ใดในปี 2555, 2556 และ 2557 ซึ0งคงจะไมแ่ปลกเลยถ้าจะเห็นตวัเลขนี �ผนัแปรตรงข้าม
กบัดชันีคา่ระวางเรือ โดยเฉพาะถ้าหากดชันีคา่ระวางเรือลดลงและอยูที่0ระดบัตํ0ากวา่ 1,500 จดุ 
 
สถานภาพการแขง่ขนัของบริษัท จากการที0บริษัทฯ มีเรือในปัจจบุนั 26 ลาํ รวมกบัเรือสั0งตอ่ใหมอี่ก 19 ลาํ (เรือบรรทกุสนิค้า
แห้งเทกอง 12 ลาํและเรือบรรทกุซีเมนต์ 3 ลาํ จากอูต่อ่เรือ ABG ในประเทศอินเดีย และเรือขนาดซุปราแมกซ์อีก 4 ลาํ จากอู่
ตอ่เรือในสาธารณรัฐประชาชนจีน) และเม็ดเงินลงทนุอีกประมาณ 600 ล้านเหรียญสหรัฐที0พร้อมสาํหรับการจดัซื �อเรือมือสอง
เพิ0มเติมอีกประมาณ 20 ลาํ เพื0อมาทดแทนเรือเก่าที0บริษัทฯ ได้ขายออกไป ทําให้บริษัทฯ เป็นหนึ0งในบริษัทเจ้าของเรือที0ใหญ่
ที0สดุในขนาดเรือประเภทนี �ของตลาด และเป็นหนึ0งในบริษัทที0มีจํานวนเรือสั0งตอ่ใหมที่0มากที0สดุ และเนื0องจากเจ้าของเรือใน
ธุรกิจเรือประเภทนี �มีลกัษณะเป็นบริษัทเลก็ๆ อยูก่ระจดักระจาย ชื0อของบริษัทฯ จึงได้รับการยอมรับจากลกูค้าวา่เป็นบริษัทที0มี
ชื0อเสยีง โดยลกูค้าหลายรายต้องการทําธุรกิจกบับริษัทฯ เป็นอนัดบัแรกก่อนที0จะไปใช้บริการจากเจ้าของเรือรายยอ่ยอื0นๆ 
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นอกจากนี � จากแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ที0จะจดัหาเรือที0ใหมก่วา่ ใหญ่กวา่ ทนัสมยักวา่ และประหยดักวา่จากตลาดเรือมือ
สองเพื0อมาทดแทนเรือเก่าที0ขายออกไป ในระดบัราคาที0ถือได้วา่ตํ0าเป็นประวตัิการณ์ ซึ0งจะช่วยเพิ0มศกัยภาพในการแขง่ขนัให้
แข็งแกร่งกวา่บริษัทเจ้าของเรือรายอื0นๆ ที0ได้ซื �อเรือมือสองในช่วง 4-5 ปีที0ผา่นมาในระดบัราคาสงูมากเป็นประวตัิการณ์ 
 
ปัญหาที;อุตสาหกรรมเผชิญอยู่ 
ด้วยอตัราคา่ระวางที0พุง่ขึ �นสูร่ะดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์และร่วงตํ0าลงอยา่งรวดเร็วสูร่ะดบัตํ0าสดุในช่วงสองทศวรรษที0ผา่นมา 
บริษัทที0มีความรอบคอบที0สดุและมีหนี �สนิเพียงเลก็น้อยในบญัชีงบดลุ รวมถึงมีเงินสดคงเหลอืมาก อาจช่วยสร้างความมั0นคง
ให้กบัอตุสาหกรรมได้ ด้วยการซื �อเรือมือสองหรือเรือตอ่ใหม ่ ในช่วงที0ราคาตกตํ0าเป็นประวตัิการณ์หรือโดยการควบรวมกิจการ
หรือการซื �อกิจการของบริษัทอื0น ซึ0งไมว่า่จะเป็นวิธีใดก็ตามก็ล้วนเป็นที0นา่ยินดีทั �งสิ �น เพราะวา่เป็นการช่วยให้ทกุภาคสว่นใน
อตุสาหกรรมนี �มั0นคงขึ �นแม้จะเพียงเลก็น้อยก็ตาม 
 
คา่ใช้จ่ายในการเดินเรือ โดยทั0วไปได้ลดลงในปี 2553 และ 2554 ซึ0งช่วยให้บริษัทฯ ได้คลายความกงัวลลงได้หลงัจากที0
คา่ใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ0มขึ �นอยา่งตอ่เนื0องมาเป็นเวลาหลายปี ซึ0งอาจเพิ0มขึ �นอีกถ้าหากไมเ่ป็นเพราะคา่ระวางเรือตกตํ0าอยา่ง
หนกัในปี 2551 คา่ใช้จ่ายแทบทกุด้านได้ลดลงจากก่อนหน้านี � รวมทั �งคา่นํ �ามนัหลอ่ลื0นเครื0องยนต์ คา่ซอ่มบํารุงรักษาตวัเรือ 
คา่อปุกรณ์/อะไหล ่ และคา่เบี �ยประกนัภยั ทั �งนี � โดยปกติเรือที0มีอายนุ้อยกวา่จะมีคา่ใช้จ่ายในการเดินเรือและบํารุงรักษา 
คา่ใช้จ่ายสาํหรับอปุกรณ์ชิ �นสว่นอะไหล ่ รวมทั �งคา่ใช้จ่ายสาํหรับซอ่มแซมที0ถกูกวา่ เจ้าของเรือที0ดีสว่นใหญ่ได้อาศยัโอกาส
จากสภาพตลาดปัจจบุนัที0จะปรับลดอายกุองเรือของตนโดยการจําหนา่ยเรือที0มีอายมุากออกไป บริษัทฯ คาดวา่แนวโน้มใน
การเพิ0มประสทิธิภาพและลดคา่ใช้จ่ายโดยผา่นการปรับลดอายกุองเรือนี �จะยงัดําเนินตอ่ไปในปี 2555 
 
สาํหรับปี 2554 ไมม่ีการเปลี0ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัของคา่ใช้จ่ายในการเดินเรือ ยกเว้นคา่ใช้จ่ายในการนําเรือเข้าอูซ่อ่มเรือ
ที0ลดลงจากการที0บริษัทฯ ได้ขายเรือเก่าออกไป เพื0อให้สอดคล้องกบัรายได้ที0ลดลง คา่ใช้จ่ายในการบริหารงานในรูปแบบของ
เงินโบนสัพนกังานที0ได้ลดลงไปด้วยเช่นกนั ความต้องการคนประจําเรือในตําแหนง่อาวโุสบนเรือยงัคงเพิ0มขึ �นทา่มกลางปัญหา
การขาดแคลนที0เกิดจากการจ้างงานตามสาํนกังานตา่งๆซึ0งมีสภาพการทํางานที0ปลอดภยักวา่ ด้วยเหตนีุ �คา่จ้างคนประจําเรือ
จึงได้เพิ0มขึ �นเลก็น้อยในปี 2554 และคาดวา่จะเพิ0มขึ �นอีกในปี 2555 
 
ผู้ให้ประกนัภยั P&I Clubs ได้ตั �งเป้าให้แตล่ะรอบปีมีการเรียกร้องคา่เสยีหายน้อยที0สดุซึ0งได้ช่วยให้บริษัทผู้ให้ประกนัเหลา่นี �มี
สถานะการเงินที0ดีขึ �น การประกนัภยัประเภทนี �มีรูปแบบที0เป็นพิเศษด้วยการให้ความคุ้มครองที0แทบจะไมม่ีขีดจํากดั และ
ให้บริการช่วยเหลอืจดัการกบัปัญหาฟ้องร้องทกุกรณีที0เกิดจากการเป็นเจ้าของหรือบริหารเรือ ดงันั �น จึงเป็นสิ0งสาํคญัที0บริษัท
ประกนัเหลา่นี �จะมีสถานะการเงินที0มั0นคง อยา่งไรก็ตาม บริษัทผู้ให้ประกนัเหลา่นี �ได้ประสบกบัภาวะที0มีรายได้เพียงเลก็น้อย
หรือไมม่ีรายได้เลยจากเงินลงทนุในตลาดหุ้นและหุ้นกู้ ที0อยูใ่นภาวะตกตํ0า ปัญหาเหลา่นี �เป็นประเด็นที0สาํคญัมากสาํหรับผู้ รับ
ทําประกนัภยัที0มีความรอบคอบ กลา่วคือ การเพิ0มเบี �ยประกนัภยัโดยรวมถึงความเสี0ยงเหลา่นี �ด้วย ผู้ประกนัภยัซึ0งบริษัทฯ ได้
เข้าทําประกนันั �น มีความมั0นคงทางการเงิน ทําให้บริษัทฯ คาดวา่เบี �ยประกนัภยัที0จะต้องชําระสาํหรับปี 2555 จะยงัคงไม่
เปลี0ยนแปลง 



หนา้ 62  

 

 

 
ด้วยสาเหตดุงักลา่วข้างต้นทั �งหมด ทําให้คา่ใช้จ่ายเฉลี0ยในการเดินเรือตอ่วนัตอ่ลาํสาํหรับปี 2554 นั �นลดลงประมาณร้อยละ 2 
เมื0อเทียบกบัปีก่อนหน้านี � ถึงแม้วา่บริษัทฯ ไมม่ีตวัเลขคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี0ยของบริษัทอื0นๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั แตจ่าก
ประสบการณ์ที0ผา่นมา บริษัทฯ คาดวา่ บริษัทฯ ได้จดัการคา่ใช้จ่ายได้ดีกวา่บริษัทเจ้าของเรือรายอื0นๆ 
 
อนสุญัญาระหวา่งประเทศตา่งๆ ขององค์กรทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO Conventions) นั �น ได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยูเ่สมอ
เพื0อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัในการที0จะปกป้องสิ0งแวดล้อมให้ได้มากยิ0งขึ �น เมื0อไมน่านมานี �คณะกรรมาธิการ
สิ0งแวดล้อมทางทะเลของ IMO ได้อนมุตัิการแก้ไขเพิ0มเติมภาคผนวกที0 6 ของบทบญัญตัิอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการ
ป้องกนัมลภาวะทางทะเล (MARPOL) เพื0อที0จะลดมลภาวะทางอากาศที0เกิดจากการปลอ่ยควนัเสยีจากเรือ มีการเพิ0มพื �นที0
ทางทะเลให้เป็นเขตพิเศษในการควบคมุมลพิษจากการปลอ่ยของเสยีตา่งๆจากเรือ ข้อบงัคบัสากลในการขนสง่และบรรทกุ
สนิค้าแห้งเทกองบางชนิดได้มีความเข้มงวดมากขึ �นกวา่แตก่่อน ข้อบงัคบัวา่ด้วยการขนสง่สนิค้าแห้งเทกอง (Bulk Cargo 
Code “BC Code”) ได้ถกูเปลี0ยนไปเป็นข้อบงัคบัใหมว่า่ด้วยการขนสง่สนิค้าแห้งเทกองทางทะเลระหวา่งประเทศ 
(International Maritime Solid Bulk Cargo code “IMSBC Code”) ประเทศตา่งๆ ได้มีการเพิ0มมาตรการเข้มงวดในการ
ควบคมุมลภาวะที0เกิดจากนํ �าที0ใช้ในการถ่วงเรือ นอกจากนี �จากการผลกัดนัขององค์กรแรงงานระหวา่งประเทศ (International 
Labour Organization “ILO”) ทําให้มาตรฐานความเป็นอยูต่า่งๆ ภายในเรือของคนประจําเรือได้รับความสาํคญัเพิ0มมากขึ �น 
โดยองค์กรแรงงานระหวา่งประเทศได้ออกอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยแรงงานทางทะเลฉบบัปี 2549 เพื0อใช้เป็น
มาตรฐานและควบคมุดแูลสภาพการทํางานและความเป็นอยูข่องคนประจําเรือ โดยเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศทกุลาํที0มี
ขนาดมากกวา่ 500 ตนัจะต้องได้รับการตรวจเพื0อออกประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานแรงงานทางทะเล (Maritime Labour 
Certificate “MLC”) และใบรับรองการปฏิบตัิตามมาตรฐานแรงงานทางทะเล (Declaration of Maritime Labour 
Compliance “DMLC”) โดยรัฐเจ้าของธงหรือโดยสถาบนัตรวจเรือที0รัฐนั �นรับรอง อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยแรงงาน
ทางทะเลฉบบัปี 2549 นี �จะมีการบงัคบัใช้ภายใน 1 ปี หลงัจากที0มีประเทศสมาชิกอยา่งน้อย 30 ประเทศที0มีขนาดกองเรือ
รวมกนัอยา่งน้อยร้อยละ 33 ของกองเรือโลกให้การรับรองอนสุญัญาดงักลา่ว โดยบริษัทฯ คาดวา่ MLC 2006 จะถกูใช้บงัคบั
ได้ในปี 2556 ตามที0สหภาพยโุรปมีกําหนดการให้สตัยาบนัในปี 2555 โดยบริษัทฯ กําลงัเตรียมความพร้อมในทกุๆด้านที0จะ
ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัใหมนี่ �ก่อนการบงัคบัใช้ 
 
การให้ความสนใจตอ่สิ0งแวดล้อม ได้กําลงัเป็นเรื0องที0สาํคญัมากขึ �นอีก คงจะไมเ่พียงพออีกตอ่ไปที0บริษัทฯ จะกลา่วเพียงวา่            
“เพื0อโลกสเีขียว” (Going Green) บริษัทตา่งๆทั0วโลกได้ถกูกดดนัจากผู้ ร่วมทนุตา่งๆให้บริษัทของตนเกิดจิตสาํนกึและเป็นมิตร
กบัสิ0งแวดล้อมมากขึ �น โดยต้องปฏิบตัิตามกฏข้อบงัคบัใหมต่า่งๆ อตุสาหกรรมเดินเรือได้ถกูจบัตามองและตรวจสอบอยา่ง
ใกล้ชิดเป็นพิเศษ สบืเนื0องจากขา่วที0แพร่หลายไปทั0วโลกเกี0ยวกบัอบุตัิเหตนํุ �ามนัรั0วไหลครั �งสาํคญัตา่งๆ ตวัอยา่งเช่น กรณีของ
เรือบรรทกุนํ �ามนั “EXXON VALDEZ” มาตรการตา่งๆที0ยงัไมไ่ด้ใช้บงัคบัแตบ่ริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามด้วยความสมคัรใจเพื0อลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอน โดยได้อธิบายไว้แล้วในรายงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัท  นอกจากนี � ยงัมีอนสุญัญาของ 
IMO และข้อบงัคบัที0ออกโดยแตล่ะประเทศเพื0อใช้ในการควบคมุการปลอ่ยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ 
ก๊าซฮาลอน และก๊าซคลอโร ฟลโูอคาร์บอน จากเรือตา่งๆที0มีสว่นทําให้เกิดภาวะเรือนกระจก ข้อบงัคบัตา่งๆเหลา่นี �จะมีความ
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เข้มงวดมากขึ �นในอนาคตอนัใกล้ นอกจากนี �รัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกายงัมีข้อบงัคบัให้เรือที0เข้ามายงัเมืองทา่ของตนต้องใช้
แหลง่จ่ายไฟฟ้าของทางเมืองทา่ซึ0งจะสร้างมลภาวะน้อยกวา่เครื0องกําเนิดไฟฟ้าของเรือ อาจมีการบงัคบัใช้ “BONNET” ซึ0งเป็น
เทคโนโลยีที0มีใช้ในบางเมืองทา่ในการเป็นตวัรับและช่วยบําบดัก๊าซเสยีจากเรือก่อนที0จะปลอ่ยออกสูช่ั �นบรรยากาศ มาตรการ
เหลา่นี �ยงัคงอยูใ่นขั �นพิจารณาและอาจสร้างปัญหาในการปฏิบตัิตามรวมทั �งคา่ใช้จ่ายที0เพิ0มขึ �นให้กบัเจ้าของเรือ เพื0อปฏิบตัิ
ตามพนัธสญัญาของบริษัทฯ ในการที0จะดํารงรักษาและปกป้องสิ0งแวดล้อมและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนให้เป็นแบบแผน ทาง
บริษัทฯ ได้ให้มีการตรวจสอบและได้รับใบรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม ISO 14001:2004 จากองค์กรตรวจชั �นเรือ (CLASS 
NK) ของประเทศญี0ปุ่ น มาตรฐาน ISO 14001:2004 นี �เป็นระบบที0กําหนดกรอบโครงสร้างโดยรวมและขั �นตอนวิธีการให้กบั
การวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบตัิงานเพื0อสิ0งแวดล้อมของบริษัทฯ อีกทั �งยงัเป็นการแสดงให้เห็นวา่บริษัทฯ เป็น
องค์กรที0มีความรับผิดชอบตอ่สิ0งแวดล้อม 
 
ศนูย์ฝึกอบรมคนประจําเรือของบริษัท ตามที0เคยได้รายงานไปแล้ว บริษัทฯ ได้ก่อตั �งศนูย์ฝึกอบรมคนประจําเรือเต็มรูปแบบขึ �น
ภายในสาํนกังานใหญ่ของบริษัทฯ ที0กรุงเทพมหานคร เมื0อเดือนมีนาคม 2551 โดยภายในศนูย์ฝึกอบรมนี � ได้มีการติดตั �งห้อง
ฝึกจําลองการเดินเรือที0ทนัสมยัที0สดุ (Bridge Navigation Simulator) เพื0อใช้สาํหรับฝึกคนประจําเรือโดยเฉพาะ โดยเครื0องฝึก
จําลองการเดินเรือได้มีการจําลองสะพานเดินเรือจริง และสามารถฝึกการเดินเรือเข้าเมืองทา่สาํคญัได้อยา่งเสมือนจริงซึ0งจะทํา
ให้คนประจําเรือได้มีโอกาสลงมือฝึกปฏิบตัิการเดินเรือจริงๆ ในรูปแบบและสถานการณ์ตา่งๆ เพื0อให้เกิดประสทิธิภาพตอ่การ
ทํางานเป็นทีมของกปัตนัเรือและนกัเดินเรือ ทกัษะในการเดินเรือและบงัคบัเรือ สิ0งนี �ถือวา่เป็นก้าวยา่งสาํคญัของบริษัทฯ ใน
การที0จะฝึกฝนและเพิ0มศกัยภาพให้กบับคุลากรประจําเรือให้สามารถปฏิบตัิงานดแูลเรือเพื0อให้เกิดความปลอดภยัป้องกนั
อบุตัิเหตทุางทะเลและปกป้องสิ0งแวดล้อม ในสถานการณ์ปัจจบุนัที0ทั0วโลกมีการขาดแคลนคนประจําเรือที0มีทกัษะ
ความสามารถ และสง่ผลให้การได้เลื0อนตําแหนง่บนเรือเกิดขึ �นเร็วกวา่ที0ควรจะเป็น ศนูย์ฝึกอบรมของบริษัทจึงมีวิธีการที0จะ
ช่วยฝึกทกัษะความสามารถให้กบัคนเรือเพื0อทดแทนกบัการฝึกปฏิบตัิบนเรือที0ลดน้อยลงดงักลา่ว 
 
หลกัสตูรการจดัการทรัพยากรทางทะเล (Maritime Resource Management – MRM) เป็นหลกัสตูรสาํหรับฝึกอบรมนาย
ประจําเรือทั �งนกัเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนกังานประจําสาํนกังานที0เกี0ยวข้องกบัการบริหารงานเรือ ให้มีความรู้            
ความเข้าใจถึงขีดความสามารถและขีดจํากดัของมนษุย์ และเพื0อเสริมสร้างให้เกิดทศันคติที0ดีในเรื0องความปลอดภยัและการ
ทํางานเป็นทีม หลกัสตูร MRM นี �ได้มีการยอมรับกนัอยา่งกว้างขวางวา่เป็นวิธีการที0ดีที0สดุในการช่วยเพิ0มทกัษะและพฒันาการ
ทํางานร่วมกนัเป็นทีม และลดความเสี0ยงของการเกิดอบุตัิภยัทางทะเลที0มีสาเหตมุาจากความผิดพลาดของมนษุย์ (Human 
Error) รวมทั �งการจดัการทรัพยากรและการทํางานเป็นทีมที0ไมม่ีประสทิธิภาพ หลกัสตูร MRM นี �ได้รับการรับรองและออกแบบ
โดย The Swedish Club ซึ0งเป็นหนึ0งในผู้ให้ประกนัภยัทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซึ0งทางบริษัทฯ ได้รับใบอนญุาตในการนํา
หลกัสตูรนี �มาเป็นต้นแบบในการฝึกคนประจําเรือของบริษัทฯ นอกจากหลกัสตูร MRM แล้ว ภายในศนูย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ 
ยงัมีห้องฝึกอบรมตา่งๆสาํหรับโปรแกรมการฝึกตา่งๆเช่นโปรแกรมการฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer based training 
“CBT”) และวีดีทศัน์ (Video-Based Training “VBT”) การฝึกอบรมหลกัสตูรการจดัการระบบเดินเรือเป็นทีม (Bridge Team 
Management “BTM”)  หลกัสตูรทกัษะการเดินเรือและบงัคบัเรือ (Bridge Team Competency “BTC”) หลกัสตูรการปฎิบตัิ
หน้าที0เวรยาม (Officer Of the Watch “OOW”) หลกัสตูรการปฏิบตัิงานตําแหนง่ต้นเรือ (Chief Mate Course “CMC”) 
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หลกัสตูรการเป็นกปัตนัเรือ (Command Course) หลกัสตูรความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานบนเรือ (Shipboard Safety 
Course “SSC”) หลกัสตูรแนะนําแก้ไขปัญหาการทํางานบนเรือ (Maritime Professional Briefing “MPB”) หลกัสตูรอบรมการ
ใช้ภาษาองักฤษ (ซึ0งแบง่เป็น 5 ระดบั) เป็นต้น หลกัสตูรตา่งๆเหลา่นี �ได้มีการพฒันาปรับปรุงตลอดเวลา และถือวา่เป็นการ
วางรากฐานที0สาํคญัตอ่คณุภาพของคนประจําเรือและการเรียนรู้เพื0อใช้ในการปฏิบตัิงานเรือ 
 
ศนูย์ฝึกอบรมของบริษัทมีการทํางานร่วมกนักบัแผนกบริหารงานเรือของบริษัทฯ เพื0อให้ทราบถึงสิ0งที0จําเป็นต้องมีการฝึกให้กบั           
คนเรือและการออกแบบหลกัสตูรให้เหมาะสม ด้วยแนวทางนี �จึงได้มีการพฒันาหลกัสตูรขึ �นใหมส่าํหรับฝึกนายช่างกลเรือในทกุ
ระดบัไมว่า่จะเป็นหลกัสตูรเสริมทกัษะและการบริหารจดัการห้องเครื0อง (Engine Room Management and Competency 
Enhancement “EMC”) สาํหรับนายช่างกลเรือระดบัสงู และหลกัสตูรการปฏิบตัิหน้าที0เข้าเวรยาม (Engineer on Watch 
“EOW”) สาํหรับนายช่างกลเรือระดบัปฏิบตัิการ และในอนาคตได้มีแผนการที0จะเพิ0มเติมหลกัสตูรอีก เช่น หลกัสตูรสาํหรับ 
“ระบบการทํางานของซีลเพลาใบจกัร” “การทํางานของอปุกรณ์ยกขนสนิค้าโดยเฉพาะระบบไอดรอลกิ” และ “ความปลอดภยั
ในการปฏิบตัิงานบนเรือสาํหรับลกูเรือ” ทางศนูย์ฝึกอบรมได้จดัให้มีการติดตั �งอปุกรณ์เครื0องจกัรพื �นฐานสาํคญั เช่นเครื0องยนต์
เทอร์โบชาร์เจอร์ และเครื0องแยกกรองนํ �ามนั เพื0อใช้สาํหรับการฝึกปฏิบตัิจริงเพิ0มเติมจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎี สิ0งเหลา่นี �จะ
เป็นตวัช่วยเสริมร่วมกบัห้องฝึกจําลองการเดินเรือ เพื0อให้ศนูย์ฝึกอบรมสามารถทําการฝึกในสิ0งที0จําเป็นได้ทั �งนายประจําเรือ
ฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ รวมถึงลกูเรือ 
 
การใช้อปุกรณ์การเดินเรือที0ให้ข้อมลูและแสดงผลด้วยแผนที0อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and Information 
System ”ECDIS”) ได้มีการบงัคบัใช้บนเรือใหมที่0ตอ่เสร็จตั �งแตเ่ดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป เรือใหมส่ว่นใหญ่มีการติดตั �ง
อปุกรณ์ ECDIS ไว้ใช้งานแล้ว สาํหรับเรือเก่าที0มีอยูใ่นปัจจบุนัจะมีการบงัคบัให้ติดตั �งอปุกรณ์ ECDIS ในปี 2561 เป็นต้นไป 
การใช้งานอปุกรณ์ ECDIS นี �จําต้องได้รับการฝึกอบรมเพื0อเรียนรู้การทํางานของระบบทั0วๆไป รวมถึงการใช้งานอปุกรณ์แตล่ะ
ยี0ห้อที0อาจมีรูปแบบการใช้งานแตกตา่งกนัไปตามโรงงานผู้ผลติ นกัเดินเรือที0จะใช้งานอปุกรณ์ ECDIS ในการเดินเรือจะต้อง
ได้รับการฝึกอบรมที0ถกูต้อง และได้รับใบรับรองผา่นการฝึกอบรมมาแล้วก่อนที0จะได้รับอนญุาตให้ใช้งานได้จริงบนเรือ 
 
ในบรรดาอปุกรณ์นําทางในการเดินเรือที0ทนัสมยัทั �งหมด เช่น เรดาร์ AIS และ GPS นกัเดินเรือจะได้รับเครื0องช่วยนําทางใน                  
การเดินเรือ ด้วยอปุกรณ์  ECDIS ซึ0งเป็นเครื0องช่วยนําทางในการเดินเรือจะทําให้อปุกรณ์ตา่งๆ เหลา่นั �น (ซึ0งอยูบ่น
แผน่กระดาษ) หมดความสาํคญัไป ทั �งนี � การใช้อปุกรณ์  ECDIS นั �น นกัเดินเรือจะต้องรู้วิธีใช้งานที0ถกูต้องด้วย 
 
มีสถาบนัฝึกการเดินเรือเพียงไมกี่0แหง่ในปัจจบุนัที0สามารถเปิดอบรมการฝึกอบรมการใช้ ECDIS ได้ ศนูย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ 
จึงได้กําลงัดําเนินการที0จะติดตั �งอปุกรณ์การฝึก ECDIS ภายในศนูย์และขอใบอนญุาตรับรองการเปิดหลกัสตูรนี �จากหนว่ยงาน
รัฐบาลที0รับผิดชอบ เพื0อให้นกัเดินเรือทั �งหมดของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและเตรียมตวัอยา่งเต็มที0สาํหรับการใช้งาน
อปุกรณ์ ECDIS บนเรือของบริษัทฯ ตอ่ไป 
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ภยัจากโจรสลดั เดิมทีมีจดุเริ0มต้นจากประเทศโซมาเลยี แตปั่จจบุนัได้มีโจรสลดัแพร่ขยายไปทั0วทั �งทะเลอาหรับและมหาสมทุร
อินเดีย ยงัคงเป็นภยัคกุคามที0สร้างความกงัวลใจอยา่งมาก โดยทางผู้ให้ประกนัภยัทางทะเล London war risks ได้ประกาศให้                
อาณาเขตทางทะเลของมหาสมทุรอินเดียทั �งหมด ตั �งแตป่ระเทศอินเดียไปยงัชายฝั0งทวีปแอฟริกา และตั �งแตอ่า่วโอมานไปยงั
เกาะมาดากาสการ์เป็นเขตการเดินเรือที0สญัญาประกนัภยัจะไมรั่บผิดชอบ โดยสว่นใหญ่แล้ว บริษัทตา่งๆสามารถผลกัภาระ
คา่ใช้จ่ายเพิ0มเติมตา่งๆไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในการปกป้องเรือจากโจรสลดั รวมถึงคา่เบี �ยประกนัภยัเพิ0มเติมนี �ไปยงัผู้ เช่า
เรือได้ แตผ่ลกระทบจากโจรสลดัที0มีตอ่สภาพขวญักําลงัใจของลกูเรือได้ทําให้จํานวนคนประจําเรือ และความสนใจในอาชีพนี �
ได้ลดลง 
 
แม้วา่อตุสาหกรรมเดินเรือทะเลจะต้องเผชิญกบัภยัโจรสลดัมาเป็นศตวรรษแล้วก็ตาม แตส่ถานการณ์ปัจจบุนัได้ถือวา่เป็นมิติ
ใหมข่องโจรสลดัที0ไมเ่คยเกิดมาก่อน โจรสลดัโซมาเลยีได้ผนัตวัเองไปเป็นองค์กรการค้าที0สร้างกําไรมหาศาล ภาพโจรสลดัมือ
ถือดาบจี �ปล้นเรือในอดีตได้กลายเป็นสิ0งที0ไมน่า่กลวัอีกตอ่ไป เมื0อเทียบกบัโจรสลดัผู้ก่อการร้ายในปัจจบุนัที0ใช้อาวธุหนกัครบ
มือออกไลล่า่ไปตามนา่นนํ �าตั �งแตป่ระเทศโซมาเลยีจนถึงประเทศอินเดีย เพื0อยดึบรรดาเรือสนิค้าที0ขาดการป้องกนัที0เพียงพอไป
เรียกคา่ไถ่ ดงันั �น จึงเป็นสิ0งสาํคญัที0ต้องตระหนกัวา่โจรสลดันั �นเป็นความเสี0ยงร้ายแรงทางธุรกิจอยา่งหนึ0ง โดยโจรสลดัเหลา่นี �
ไมไ่ด้ต้องการสนิค้าที0อยูบ่นเรือ แตต้่องการเงินคา่ไถ่จํานวนมหาศาลโดยใช้ชีวิตลกูเรือเป็นอํานาจตอ่รอง และแนน่อนหาก
สนิค้าที0ยดึได้มีมลูคา่สงูก็จะยิ0งเพิ0มอํานาจตอ่รองในการเรียกเงินคา่ไถ่ได้มากขึ �นอีก 
 
ในปัจจบุนั โจรสลดัได้มีเรือประมงหลายลาํไว้ในครอบครองโดยใช้เรือประมงลาํใหญ่ให้เป็นเรือแม ่ ซึ0งทําให้พวกเขาสามารถ
พรางตวัวา่เป็นเรือประมง แตที่0สาํคญักวา่นั �น คือ ช่วยเพิ0มระยะทางในการออกลา่เรือสนิค้าได้ไกลจากฝั0งมากขึ �น เรือแมเ่หลา่นี �
สามารถบรรทกุอาหาร นํ �ามนั และนํ �าจืดได้มากขึ �น ดงันั �น เรือสนิค้าที0เดินเรือบริเวณที0เดิมทีถือวา่เป็นเขตหา่งไกลภยัจากโจร
สลดัโซมาเลยี ก็ไมเ่ป็นเช่นนั �นอีกตอ่ไป โดยเฉพาะในมหาสมทุรอินเดียที0ขาดการลาดตระเวนคุ้มครองจากบรรดาเรือรบของ
ประเทศตา่งๆที0มีในอา่วเอเดน (Gulf of Aden “GOA”) อยา่งไรก็ตาม การมีบรรดาเรือรบช่วยลาดตระเวนคุ้มครองแทบจะไมม่ี
ผลใดๆเลย เนื0องจากสถิติจํานวนเรือสนิค้าที0ถกูจบัเรียกคา่ไถ่ยงัคงไมไ่ด้ลดลงแตอ่ยา่งใด 
 
เมื0อไมน่านมานี � เรือสนิค้าลาํหนึ0งถกูโจรสลดัยดึเรือในขณะที0จอดรอเทียบทา่อยูบ่ริเวณนอกชายฝั0งเมืองทา่ซาลาลาห์ 
(Salalah) ประเทศโอมาน อยา่งไรก็ตาม พื �นที0เสี0ยงภยัคงยงัเป็น ตอนใต้ของทะเลแดง ช่องแคบ Bab Al Mandeb และ                    
อา่วเอเดน การโจมตีเรือขนสง่สนิค้าโดยเรือขนาดเลก็ (skiff) บริเวณทางแยกของเส้นทางการเดินเรือที0ได้รับการคุ้มครอง และ
เส้นทาง Mukalla/Bosaso แม้วา่มีเรือรบช่วยลาดตระเวนคุ้มครองก็ตาม ชี �ให้เห็นวา่การโจมตีของโจรสลดัยงัคงเป็นสิ0งที0
คาดการณ์ได้ยากวา่จะเกิดเมื0อใดและบริเวณใด ซึ0งพื �นที0เสี0ยงภยัยงัคงแผข่ยายออกไปทางใต้มากขึ �นเรื0อยๆ จนเกือบจะถึงช่อง
แคบ Mozambique ภยัคมุคามของโจรสลดัซึ0งเกิดขึ �นในประเทศโซมาเลยีและขยายวงกว้างไปยงับริเวณอา่วเอเดน และ
มหาสมทุรอินเดีย บง่ชี �วา่ภยัคกุคามตอ่ธุรกิจขนสง่ทางเรือนี �จะไมห่มดไปโดยง่ายในอนาคตอนัใกล้นี �  โจรสลดัไมม่ีการกลวั
บทลงโทษแม้แตน้่อยเพราะปัญหาความซบัซ้อนของกฎหมายตา่งๆ ที0ใช้บงัคบั ทําให้ภยัจากโจรสลดัยงัคงเพิ0มขึ �นตอ่ไป   
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การจ่ายเงินคา่ไถ่เรือที0ถกูโจรสลดัยดึไปยงัคงมีเพิ0มมากขึ �นเรื0อยๆ จาก 1 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉลี0ยในปี 2551 เพิ0มขึ �นเป็น
ประมาณ 4 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี � ซึ0งดเูหมือนวา่จะไมม่ีขีดจํากดัการเรียกร้องจํานวนเงินคา่ไถ่อยา่งขดูเลอืดโดยโจรสลดั
โซมาเลยีนี �  โจรสลดัโซมาเลยีใช้ความรุนแรงมากขึ �นตอ่ลกูเรือที0ถกูจบัเป็นตวัประกนั ยงัคงกระตุ้นให้มีการเปลี0ยนแนวคิดของ
บรรดาผู้ ที0เกี0ยวข้องทั �งหลายถึงการสมควรให้มีหนว่ยรักษาความปลอดภยัติดอาวธุประจําอยูบ่นเรือในขณะที0เดินเรือผา่นอา่ว
เอเดนและมหาสมทุรอินเดีย 
 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 มีการรายงานวา่ถกูโจรสลดัโจมตีทั �งหมดเกือบ 266 ครั �งทั0วโลก ซึ0งเพิ0มขึ �นจาก 196 ครั �งในช่วง
เวลาเดียวกนัของปี 2553 ตามสถิติที0เปิดเผยโดยสาํนกังานทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Bureau) โดย
มากกวา่ร้อยละ 60 เป็นการโจมตีโดยโจรสลดัโซมาเลยี ณ วนัที0 30 มิถนุายน โจรสลดัโซมาเลยีได้ยดึเรือไว้ทั �งหมด 20 ลาํ โดย
จบัลกูเรือทั �งหมด 420 คนเป็นตวัประกนั นอกจากนี �มีเหตกุารณ์ที0เรือถกูโจรสลดัโจมตีประมาณ 50 ครั �ง ในบริเวณประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ช่องแคบสงิคโปร์ และทะเลจีนใต้ ในช่วงครึ0งแรกของปี 2554 
 
กองทพัเรือไทย: ด้วยสถานการณ์โจรสลดัที0เลวร้ายมากขึ �น ทางกองทพัเรือของไทยได้มีการจดัสง่เรือรบเพื0อไปร่วมลาดตระเวน
เส้นทางเดินเรือในอา่วเอเดน โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการให้ความคุ้มครองเรือสนิค้าที0ชกัธงไทย การช่วยเหลอืของ
กองทพัเรือไทยเป็นสิ0งที0นา่ยินดีที0จะช่วยผอ่นคลายความกงัวลให้กบับริษัทฯ และลกูเรือทกุคน ซึ0งบริษัทฯ ต้องขอขอบคณุมา 
ณ โอกาสนี � 
 
MAST เป็นบริษัทเอกชนที0ให้บริการทีมรักษาความปลอดภยัให้กบัเรือของบริษัทฯ โดยได้มีการขยายพื �นที0ให้บริการให้
ครอบคลมุทั0วมหาสมทุรอินเดีย ด้วยความเชี0ยวชาญของทีมรักษาความปลอดภยั ประกอบกบัมาตรการรักษาความปลอดภยัที0
นํามาใช้บนเรือ ทําให้บริษัทฯ สามารถเดินเรือผา่นพื �นที0เสี0ยงภยัได้โดยปลอดภยั 
 
นอกจากโจรสลดัโซมาเลยีแล้ว บริเวณทะเลอาราเบียน มหาสมทุรอินเดีย ประเทศไนจีเรียและบริเวณชายฝั0งประเทศยงัคงเป็น
อีกพื �นที0เสี0ยงตอ่การถกูโจรสลดัโจมตี แตที่0แตกตา่งกนั เนื0องจากประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลและนโยบายที0ชดัเจนในการจดัการ
กบัปัญหาโจรสลดัในนา่นนํ �าของตน ซึ0งได้ช่วยจํากดัภยัโจรสลดัในบริเวณนั �นได้ 
โครงการร่วมทุน 
สถานะของการลงทนุในบริษัทร่วมทนุของบริษัทฯ มีดงัตอ่นี � 

� Southern LPG Pvt Ltd (SLPG) : ขั �นตอนการปิดกิจการของบริษัทร่วมทนุนี �ใกล้จะเสร็จสมบรูณ์แล้ว บริษัทฯ ได้ทํา
การขายทรัพย์สนิหลกัๆ ของบริษัทนี � และได้รับเงินครบถ้วนเป็นที0เรียบร้อยแล้ว ในขณะนี � กําลงัดําเนินการปิดบริษัท
นี �ตามขั �นตอนตอ่ไป 

� International Seaports (Haldia) Pvt Ltd : บริษัทร่วมทนุนี �เป็นการลงทนุในอตุสาหกรรมทา่เรือเพียงแหง่เดียวของ
บริษัทฯ ซึ0งตั �งอยูที่0เมืองทา่ฮลัเดีย (โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทนุประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทนุทั �งหมด) และได้
ดําเนินงานภายใต้แผนการลงทนุในโครงการทา่เรือของบริษัทฯ บริษัทร่วมทนุนี �มีผลการดําเนินงานที0ดีตอ่เนื0องและ
จนถึงปัจจบุนัเราได้รับเงินปันผลรวมทั �งสิ �น 1.34 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 66 ของเงินลงทนุเริ0มแรก
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เมื0อปี 2545-2546 ซึ0งบริษัทฯ เห็นวา่เป็นการลงทนุที0คุ้มคา่และหวงัวา่บริษัทฯ จะสามารถเพิ0มสดัสว่นการลงทนุใน
บริษัทร่วมนี �ในโอกาสที0เหมาะสมตอ่ไป 

 
บทสรุป 

� อุปสงค์  
ด้วยบรรยกาศของธุรกิจในปัจจบุนัที0ระบบธนาคารมีความออ่นแอมาก ประกอบกบัอปุสงค์ความต้องการสนิค้าจากตลาดใหญ่
ที0สดุทั �งสามแหง่ของโลก (สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และประเทศจีน) ยงัดไูมแ่นน่อน สถานการณ์ในอีก 2 ปีข้างหน้า จึงเป็น
สิ0งที0นา่ท้าทายและยากลาํบาก อปุสงค์ที0ลดลงสว่นใหญ่เกิดขึ �นจากปัญหาโครงสร้างของระบบการเงินการธนาคารของโลก แต่
ได้รับการฟื�นฟคูอ่นข้างดีจากการให้ความร่วมมือกนัของบรรดารัฐบาลของประเทศตา่งๆทั0วโลก รวมถึงมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจตา่งๆที0นํามาใช้กนัมากในช่วงปี 2552, 2553 และ 2554 สิ0งสาํคญัที0สดุ คือ บรรดาธนาคารตา่งๆ จําเป็นจะต้อง
ปลอ่ยสนิเชื0อสาํหรับการค้าระหวา่งประเทศ ซึ0งไมไ่ด้ปลอ่ยให้ตั �งแตเ่มื0อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกตอนกลางปี 2551 ดงันั �นยงัคง
ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ0งก่อนที0ทกุอยา่งจะกลบัเข้าสูภ่าวะปกติ แนน่อนวา่สิ0งที0นา่กงัวล คือ ตวัเลขจีดีพีของโลก เมื0อนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจตา่งๆ ที0เป็นเหมือนยาช่วยฟื�นฟใูห้กบัระบบเศรษฐกิจของบรรดาประเทศตา่งๆเริ0มหมดลง ได้สร้างความหวั0น
วิตกวา่ตวัเลขจีดีพีของโลกอาจลดลงจนสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การเติบโตของอปุสงค์ สิ0งเหลา่นี �จะเป็นจดุเปลี0ยนสาํคญัที0
ต้องเฝ้าติดตามเพื0อบง่บอกวา่ช่วงเวลาที0ดีนั �นใกล้เข้ามาหรือยงั 
 

� อุปทาน  
เนื0องด้วยตลาดคา่ระวางเรืออยูใ่นระดบัสงูมากในช่วง 5 ปีที0ผา่นมา ทําให้เจ้าของเรือสว่นใหญ่ยงัคงใช้งานเรือที0มีอายมุากของ
ตนตอ่ไปจนเกินอายใุช้งานตามปกติ หากเป็นช่วงที0สภาพตลาดคา่ระวางเรืออยูใ่นระดบัปกติแล้ว นา่จะมีเรือประมาณร้อยละ 
20 ของ กองเรือทั �งโลกถกูปลดระวางแล้ว  แตภ่ายใต้สภาพตลาดคา่ระวางในปัจจบุนัตวัเลขการปลดระวางเรือนี �นา่จะเพิ0มขึ �น
ไปที0ประมาณร้อยละ 30  เนื0องด้วยข้อจํากดัของจํานวนอูที่0ให้บริการปลดระวางเรือที0มีอยูอ่าจมีไมเ่พียงพอ สว่นบรรดาเรือที0ยงั
มีอายนุ้อยเกินกวา่ที0จะถกูปลดระวางก็จะต้องถกูจอดทิ �งไว้ 
 
สาํหรับเรือตอ่ใหมที่0มีระวางบรรทกุรวมประมาณร้อยละ 32.5 (ขนาดระวางรวม 202.8 เดทเวทตนั) ของกองเรือโลกที0มี
กําหนดการสง่มอบในช่วง 3 ปีข้างหน้าไปจนถึงสิ �นปี 2558 จะเกิดความลา่ช้าในการสง่มอบ สบืเนื0องจากผลกระทบจากภาวะ
วิกฤติการเงิน ซึ0งถือวา่ไมใ่ช่เรื0องปกติ ทั �งนี �ตวัเลขบง่ชี �ที0บริษัทฯ คาดการณ์ คือ ตวัเลขอตัราความลา่ช้าในการสง่มอบเรือร้อย
ละ 23 ในปี 2551 ได้เพิ0มขึ �นเป็นร้อยละ 41 ในปี 2552 และเป็นร้อยละ 38 ในปี 2553 และเป็นร้อยละ 28 ในปี 2554 และ
นา่จะเพิ0มเป็นร้อยละ 30-40 ในปี 2555 และปีตอ่ๆไป  
 
ด้านอปุทานกบัด้านอปุสงค์นา่จะเข้าสูภ่าวะสมดลุได้ในอีกสองสามปีข้างหน้า ซึ0งนา่จะเป็นเวลาใกล้เคียงกบัที0บรรดาธนาคาร
ตา่งๆ กลบัสูภ่าวะปกติอีกครั �ง และนา่จะได้เห็นตลาดคา่ระวางเรืออยูใ่นช่วงขาขึ �นอีกครั �งหลงัปี 2556 ดงันั �น บริษัทฯ คิดวา่ปี 
2555 และปี 2556 จะยงัคงเป็นปีแหง่ความท้าทายที0ยากลาํบาก ซึ0งแม้แตเ่จ้าของเรือที0ฉลาดและรอบคอบที0สดุในการวางกล
ยทุธ์อยา่งดีที0สดุก็ยงัจะได้รับการทดสอบอยา่งเข้มข้น 
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� ด้านการเงนิ  
การระดมทนุจะเป็นหนึ0งในความท้าทายที0สดุที0เจ้าของเรือจะต้องเผชิญตลอดปี 2555 และปีตอ่ไป ในรอบ 5 ปีที0ผา่นมา บรรดา
ธนาคารตา่งๆได้ให้เงินกู้กบับรรดาบริษัทเจ้าของเรือในการจดัซื �อเรือมือสองมลูคา่ประมาณ 160 ถึง 175 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
และมลูคา่เรือที0ตกตํ0าอยา่งรวดเร็ว ทําให้เรือเหลา่นี �มีมลูคา่สญูหายไปประมาณร้อยละ 60 ของมลูคา่ที0สงูสดุในช่วงครึ0งแรก
ของปี 2551 ดงันั �นเงินกู้สาํหรับเรือดงักลา่วสว่นใหญ่แทบทั �งหมดมีการผิดสญัญาเงินกู้ ในสว่นของเกณฑ์มลูคา่หนี �สนิตอ่มลูคา่
สนิทรัพย์ ซึ0งอาจสง่ผลให้ธนาคารตา่งๆที0ปลอ่ยกู้สามารถเรียกให้มีการชําระเงินกู้คืนก่อนกําหนดได้ ถ้าเรือดงักลา่วมีการให้เช่า
เรือตามสภาพตลาดด้วยแล้ว ธนาคารเหลา่นี �ยอ่มเกิดปัญหาใหญ่กบัสภาพคลอ่งกระแสเงินสดที0อาจมีไมม่ากพอที0จะ
ครอบคลมุภาระดอกเบี �ย และ/หรือการจ่ายคืนเงินต้น และปัญหาจากการผิดสญัญาเงินกู้ ในสว่นของเกณฑ์มลูคา่หนี �สนิตอ่
มลูคา่สนิทรัพย์ 
 
การผอ่นปรนทางการเงินในลกัษณะของสถานการณ์ในปี 2552 ถึง 2554 ด้วยแนวคิดที0วา่ “ไมม่ีการผิดสญัญา ไมม่ีการยดึ
หลกัทรัพย์คํ �าประกนั  ไมไ่ด้รับรู้ถึงการผิดชําระหนี �” คงจะเปลี0ยนไปในปี 2555  บริษัทฯ เห็นถึงสิ0งบอกเหตใุนรูปแบบของการ
ปรับโครงสร้างทางการเงิน และ/หรือ การล้มละลายของบรรดาบริษัทเรือขนาดใหญ่ ซึ0งสว่นใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ตลอดปี 2554  ธนาคารกําลงับงัคบัให้มีการชําระเงินกู้ ที0ผิดสญัญาคืนก่อนกําหนด ขายเรือที0เป็นหลกัประกนั
เงินกู้  ณ ราคาที0สงูสดุเทา่ที0จะเป็นไปได้ เพื0อนํามาชําระคืนเงินกู้บางสว่นที0ได้ปลอ่ยกู้ ไป สิ0งนี �จะทําให้ตวัเลขบญัชีงบดลุของ
ธนาคารเป็นลบ และเป็นไปได้ที0จะทําให้เจ้าของเรือล้มละลายได้  ถ้าหากเจ้าของเรือนั �นมีสญัญาตอ่เรือใหมแ่ละมีสญัญาเงินกู้
เพื0อใช้ในการตอ่เรือจากธนาคารด้วยแล้ว เงินกู้ เหลา่นั �นจะหายไปทําให้สญัญาตอ่เรือใหมน่ั �นไมบ่รรลผุล ซึ0งจะสง่ผลให้มีการ
ผลกัภาระทางด้านการเงินตอ่ไปยงับรรดาอูต่อ่เรือและธนาคารที0เป็นเจ้าหนี �อูต่อ่เรือ ทั �งนี � อตุสาหกรรมการเดินเรือ ณ ปัจจบุนั
เพิ0งจะได้เริ0มเห็นปัญหาสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ (sub-prime) ในแบบฉบบัของตนเองที0กําลงัคกุคามยงับรรดาเจ้าของเรือ 
ธนาคารเจ้าหนี �ของเจ้าของเรือ อูต่อ่เรือ และธนาคารเจ้าหนี �ของอูต่อ่เรือ 
 
ปัญหาความตงึเครียดด้านการเงินในอตุสาหกรรมทางทะเลได้นํามาสูบ่ทวิเคราะห์วา่ เรือตอ่ใหมจํ่านวนมากซึ0งมีกําหนดสง่
มอบตั �งแตปั่จจบุนัจนถึงปี 2558 อาจเป็นเพียงแคภ่าพลวงตาเทา่นั �น เนื0องจากอาจมีการยกเลกิการตอ่เรือสว่นใหญ่ไปแล้ว สิ0ง
นี �อาจถือวา่เป็นความหวงัทา่มกลางความมืดมนที0กําลงัคกุคามอตุสาหกรรม 
 
บทส่งท้าย  
เมื0อพิจารณาปัจจยัทั �งหมดที0ได้กลา่วมาข้างต้น บริษัทฯ มีความเชื0อมั0นวา่ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทกุๆด้านที0จะ
ไขวค่ว้าโอกาสดีๆ ที0จะเข้ามาในตลาดธุรกิจเรือขนสง่สนิค้าแห้งเทกองเพื0อนําพาบริษัทฯ ไปสูค่วามสาํเร็จ โดยบริษัทฯ หวงัเป็น
อยา่งยิ0งที0จะมอบสญัญาแหง่ความสาํเร็จสูอ่นาคตนี � แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ร่วมลงทนุทกุทา่น ด้วยการทํางานอยา่งทุม่เทและ
เสยีสละของพนกังานที0เป็นมืออาชีพของบริษัทฯ ทั �งที0ประจําในสาํนกังานและที0ประจําการบนเรือของบริษัทฯ ทกุคน 
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ลักษณะลูกค้า : ผู้ใช้บริการสามารถแบง่ออกได้ดงัตอ่ไปนี � 
1. บริษัทที0มีสนิค้าที0ต้องขนสง่ : บริษัทเหลา่นี �มีสนิค้าหลายประเภทเพื0อสง่ไปทั0วโลก  
2. บริษัทขนสง่สนิค้าทางเรือ: บริษัทเหลา่นี �จะมีกองเรือขนสง่สนิค้าเป็นประจําอยูแ่ล้ว ในขณะที0เศรษฐกิจรุ่งเรืองก็จะเช่าเรือ

ของบริษัทฯ เพื0อเสริมกองเรือของตนให้มากขึ �น  
 
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย : ปัจจบุนัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯจะมีลกูค้าเก่าที0บริษัทฯรู้จกัเป็นอยา่งดีและจากการแนะนําของ
บริษัทนายหน้า สาํหรับลกูค้าใหมจ่ะมีการตรวจประวตัิและเครดิตของลกูค้ารายใหม ่ กระทําโดยได้รับความร่วมจากบริษัท
นายหน้าหรือบางครั �งจะตรวจสอบผา่น BIMCO (The Baltic and International Maritime Council) ทั �งนี �การตรวจสอบ
เบื �องหลงัและชื0อเสยีงของผู้ เช่าเรือทั �งรายเก่าและรายใหมอ่ยา่งรอบคอบเป็นสิ0งที0จําเป็นอยา่งยิ0ง และถือเป็นนโยบายของ 
บริษัทฯเพื0อให้แนใ่จวา่ลกูค้ามีฐานะการเงินที0มั0นคงและบริษัทฯได้ทําธุรกิจกบัลกูค้าที0โปร่งใส 
 
ช่องทางการตลาด : เครือขา่ยการตลาด และที0ตั �งของนายหน้ารายใหญ่  

 

 
จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นวา่พีเอสแอลมีเครือขา่ยการตลาดที0ครอบคลมุทั0วโลก โดยมีการติดตอ่กนัทางอินเตอร์เน็ต ทําให้การ
ติดตอ่ ครอบคลมุเครือขา่ยเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและลดต้นทนุการดําเนินงาน 
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สภาพการแข่งขันและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ : PSL มีการเดินเรือแบบไมป่ระจําเส้นทางจึงไมไ่ด้รับ
ผลกระทบหากภมูิภาคใดภมูิภาคหนึ0งเกิดมีปัญหาภาวะสงคราม  PSL  ยงัมีพื �นที0เดินเรือในภมูิภาคอื0นอยู ่

 
 
พีเอสแอลบริหารงานกองเรือแบบไมป่ระจําเส้นทางซึ0งมีเส้นทางเดินเรือครอบคลมุไปทั0วโลก สนิค้าพื �นฐานที0กองเรือ พีเอสแอล
ขนสง่คือ สนิค้าทางการเกษตร เหลก็ ปุ๋ ย สนิแร่และเนื �อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื0นๆ พีเอสแอลได้ประมาณเครือขา่ย การขนสง่
สนิค้าของกองเรือของบริษัทฯ อยา่งคร่าวๆ เป็น 5 ภมูิภาค ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา/แคนาดา ยโุรป ละตินอเมริกา- แอฟริกา 
อินเดียอนทุวีป-ตะวนัออกกลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และตะวนัออกไกล กองเรือพีเอสแอลสามารถให้บริการ ในทา่เรือ
ที0มีขีดจํากดัในเรื0องของร่องนํ �า (เรือของพีเอสแอลมีอปุกรณ์ขนถ่ายสนิค้าติดตั �งพร้อมอยู)่ เนื0องจากขนาดเรือของพีเอสแอล 
สามารถเข้าเทียบทา่ในร่องนํ �าตื �นได้ ขณะที0เรือขนาดใหญ่ไมส่ามารถเข้าเทียบทา่ได้ ลกัษณะดงักลา่วถือเป็นข้อได้เปรียบและ
สง่ผลให้ พีเอสแอลได้อตัราคา่ระวางที0สงูเมื0อเปรียบเทียบกบัผู้ประกอบการเดินเรือขนาดใหญ่ ซึ0งความได้เปรียบนี �ช่วยให้เรือ
ของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในประเทศที0พฒันาแล้วด้วยต้นทนุคา่แรงที0ตํ0ากวา่คา่แรงของประเทศนั �นๆ และด้วยลกูเรือพร้อม
อปุกรณ์เกียร์เรือ เรือของ บริษัทฯ สามารถขนถ่ายสนิค้าได้ง่ายและประหยดัต้นทนุกวา่เมื0อเทียบกบัเรือขนาดใหญ่กวา่ที0ไมม่ี
อปุกรณ์ ถึงแม้วา่เรือขนาดใหญ่กวา่ นี �จะสามารถประหยดัต้นทนุจากการมีขนาดที0ใหญ่กวา่ได้ก็ตาม 
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 ตารางต่อไปนี Eแสดงให้เห็นถงึประเภทของสินค้าที;ขนส่ง 

 
 
นอกจากนี � บริษัทฯ ยงัมีผู้ควบคมุบริหารการเดินเรือด้านเทคนิคของกองเรือพีเอสแอล คือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ�ง เอเยนซี0 
จํากดั ซึ0งเป็นบริษัทยอ่ยของพีเอสแอล และเป็นบริษัทที0ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ0งตอ่มาได้เปลี0ยนเป็นมาตรฐาน 
ระบบการจดัการสิ0งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001) ทําให้บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ�ง เอเยนซี0 จํากดั เป็นหนึ0งในบรรดา
บริษัท ให้บริการบริหารเรือเพียงไมกี่0แหง่ที0ได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิ0งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001)  
 
บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายเบี �ยประกนัภยัตํ0ากวา่คา่เฉลี0ยอตุสาหกรรมเนื0องจากกองเรือของบริษัทฯ มีประวตัิการเรียกร้องการ
ประกนัภยัน้อย ซึ0งสง่ผลตอ่ต้นทนุการเดินเรือรวมที0ตํ0า  
 
สําหรับสภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเรือเดินทะเลของบริษัทฯ ปัจจุบนั ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีกองเรือ
ทั �งหมด 25 ลาํ ขนาดระวางบรรทกุรวม 704,258 เดทเวทตนั หรือเฉลี0ย 28,170 เดทเวทตนัต่อลํา โดยมีอายเุฉลี0ยของกองเรือ
ประมาณ 14.2 ปี ทําให้บริษัทฯ เป็นหนึ0งในบริษัทเจ้าของเรือที0ใหญ่ที0สดุในขนาดเรือประเภทนี �ของตลาด และเป็นหนึ0งใน
บริษัทที0มีจํานวนเรือสั0งตอ่ใหมที่0มากที0สดุ และเนื0องจากเจ้าของเรือในธุรกิจเรือประเภทนี �มีลกัษณะเป็นบริษัทเล็กๆ อยู่กระจดั
กระจาย ชื0อของบริษัทฯ จึงได้รับการยอมรับจากลกูค้าวา่เป็นบริษัทที0มีชื0อเสยีง โดยลกูค้าหลายรายต้องการทําธุรกิจกบับริษัท
ฯ เป็นอนัดบัแรกก่อนที0จะไปใช้บริการจากเจ้าของเรือรายยอ่ยอื0นๆ 
 
นอกจากนี � จากแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ที0จะจดัหาเรือที0ใหมก่วา่ ใหญ่กวา่ ทนัสมยักวา่ และประหยดักวา่จากตลาดเรือมือสอง
เพื0อมาทดแทนเรือเก่าที0ขายออกไป ในระดบัราคาที0ถือได้ว่าตํ0าเป็นประวตัิการณ์ ซึ0งจะช่วยเพิ0มศกัยภาพในการแข่งขนัให้
แข็งแกร่งกวา่บริษัทเจ้าของเรือรายอื0นๆ ที0ได้ซื �อเรือมือสองในช่วง 4-5 ปีที0ผา่นมาในระดบัราคาสงูมากเป็นประวตัิการณ์ 
 
คู่แข่งขัน:  

ตลาดเรืออเนกประสงค์ขนาดเลก็ประกอบด้วยเรือเดินทะเลที0มีขนาด 10,000 – 30,000 เดทเวทตนั แม้วา่ในปัจจบุนั
อตุสาหกรรมการเดินเรือจะได้เริ0มรวมเอาเรือขนาด 30,000 – 40,000 เดทเวทตนัมาไว้ในประเภทนี �ด้วย อปุสงค์ในการใช้
บริการเรือเดินทะเลในตลาดนี �คอ่นข้างหลากหลายอนัเนื0องมาจากความสามารถในการขนสง่สนิค้าได้หลายชนิด และทา่เรือ
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จํานวนมากที0สามารถให้บริการแก่เรือเดินทะเลขนาดนี �ได้ ซึ0งลกัษณะดงักลา่วทําให้ความต้องการใช้บริการของเรือเดินทะเล
ขนาดเลก็มีความผนัผวนน้อยกวา่เมื0อเปรียบเทียบกบัความต้องการใช้เรือที0มีขนาดใหญ่กวา่ 

ในด้านอปุทาน ผู้ให้บริการทั0วโลกที0มีเรือในกลุม่นี �มีความหลากหลาย เรือในกลุม่นี �มีประมาณ 2,916 ลาํ (ณ สิ �นปี 2554) 
โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ที0สดุมีเรือเพียง 100 ลาํ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของสว่นแบง่ในตลาดของความสามารถใน
การขนสง่คิดเป็นหนว่ยเดทเวทตนั ที0เหลอืสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการบริษัทเอกชนมีเรือเพียงไมกี่0ลาํ 
 
ส่วนแบ่งตลาด : ณ สิ �นปี 2554 กองเรืออเนกประสงค์ขนาดเลก็ทั0วโลกมีจํานวน 2,916 ลาํ ดงันั �นบริษัทฯ มีกองเรือจํานวน  
25 ลาํ เทา่กบัมีสว่นแบง่ทางการตลาดประมาณ 0.86 %   
 



หนา้ 73  

 

 

(3) การจัดหาบริการ 
ณ สิ �นปี 2554 กองเรือของบริษัทฯมีทั �งหมด 25 ลาํ ดงัรายละเอียดปรากฏในหวัข้อ 5 ทรัพย์สนิที0ใช้ในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯและบริษัทยอ่ย “เรือเดินทะเล ณ วันที; 31 ธันวาคม 2554” ทั �งหมดจดัเป็นเรือเอนกประสงค์ขนาดเลก็เทกอง       
เรือบริษัทฯ มีอายเุฉลี0ยจะอยูป่ระมาณ 14 ปี   
 
ตารางเปรียบเทียบขนาดระวางบรรทุกและจาํนวนเรือในรอบ 3 ปีที;ผ่านมา ณ สิ Eนปีของแต่ละปี 
 2554 2553 2552 

ขนาดระวางบรรทกุของกองเรือ (DWT) 704,258 522,925 631,070 
จํานวนเรือ (ลาํ) 25 21 25 

 
ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการเดินเรือในรอบ 3 ปีที;ผ่านมา ณ สิ Eนปีของแต่ละปี 
 2554 % 2553 % 2552 % 

อตัราความสามารถในการเดินเรือ  (วนั) 357.39 97.92 356.56 97.69 354.82 96.59 
ดาวน์ไทม์ (Downtime) * (วนั) 7.61 2.08 8.44 2.31 10.18 3.41 

รวม (วนั) 365 100.00% 365    100.00% 365 100.00%
 
* หมายเหตุ  : ดาวน์ไทม์ (Downtime)  คือวนัที0ไมม่ีการเดินเรือ อนัเนื0องมาจากเรือต้องเข้ารับการซอ่มบํารุง หรือ การวา่ง
จากการบรรทกุสนิค้า เป็นต้น บริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายให้จํานวนวนัดาวไทม์ในหนึ0งปีไมเ่กิน 15 วนั เพื0อเป็นแนวทางให้
มีการวางแผนและการทํางานอยา่งรัดกมุในเรื0องการเข้าซอ่มบํารุง หรือการถกูวา่จ้างบรรทกุสนิค้าอยา่งตอ่เนื0องเมื0อการ
เดินเรือในแตล่ะเที0ยวสิ �นสดุลง  บริษัทฯไมม่ีปัญหาในเรื0องสถานที0การเข้าซอ่มบํารุง และไมม่ีปัญหาการจดักองเรือ  
 
ในปี 2554 ระยะเวลาดาวไทม์สาํหรับหยดุการเดินเรือเพื0อการซอ่มบํารุงเฉลี0ยประมาณ 7.61 วนัตอ่ลาํเรือ ซึ0งจดัวา่
สมเหตสุมผลเมื0อพิจารณาอายเุฉลี0ยของกองเรือของพีเอสแอลซึ0งมีอายเุฉลี0ยประมาณ 14.2 ปี ในปี 2554 
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5.  ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
(1) ลักษณะของทรัพย์สิน 
�  เรือเดินทะเล    :  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 
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� ที�ดิน อาคารชุด 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ�ง เอเยนซี� จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ยที�บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 มีห้องชดุ
ในคอนโดมิเนียม เพรสทีจ ทาวเวอร์ เอ 19 ยนิูตและบี 9 ยนิูต เพื�อให้พนกังานตา่งชาติของบริษัทฯ พกัอาศยั โดยใช้วิธีราคาทนุ มลูคา่    
สทุธิตามบญัชี เป็น  32.82 ล้านบาท 
   
(2) เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554) 
 
บริษัทฯจดัตั �งบริษัทยอ่ยขึ �น เพื�อเป็นผู้ ถือกรรมสทิธิ<เรือ บริษัทยอ่ยละหนึ�งถึงสองลาํ ทั �งนี � บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทยอ่ยเหลา่นี �ไมต่ํ�ากวา่
ร้อยละ 99 การที�บริษัทฯ มีนโยบายจดัตั �งบริษัทยอ่ยขึ �น โดยให้แตล่ะบริษัทยอ่ยถือกรรมสทิธิ<เรือ 1-2 ลาํนั �น มีจดุประสงค์ที�จะจํากดั
ความเสยีหายที�จะเกิดแก่ทรัพย์สนิอื�นๆ ของบริษัทฯ ในกรณีที�เรือลาํหนึ�งลาํใดก่อความเสยีหายขึ �น ซึ�งการจดัโครงสร้างบริษัทฯใน
ลกัษณะนี �ถือเป็นบรรทดัฐานของอตุสาหกรรมเดินเรือโดยทั�วไป บริษัทฯควบคมุการบริหารงานของบริษัทยอ่ยดงักลา่วโดยคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นคณะกรรมการของบริษัทยอ่ยดงักลา่วและมีอํานาจอยา่งเต็มที�ในการบริหารและตดัสนิใจ  

 
ในสว่นของการลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมอื�นๆ ที�ไมใ่ช่ธุรกิจเจ้าของเรือนั �นจะพิจารณาการลงทนุโดยขึ �นอยูก่บัโครงการหรือ
ธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัการเดินเรือ และบริษัทฯสามารถใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั �งทรัพยากรที�มีอยูเ่ข้าไปเป็นสว่นหนึ�งของโครงการ 
มิใช่ลงทนุเฉพาะในสว่นของเงินทนุเพียงอยา่งเดียว ดงันั �นการควบคมุและการบริหารงานจะเป็นลกัษณะกิจการร่วมค้า (Joint 
Ventures) ที�บริษัทฯจะเข้าไปมีสว่นร่วมการบริหารผา่นคณะกรรมการโครงการนั �นๆตามสดัสว่นการลงทนุ 
 
โครงการร่วมทุน : ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีการดาํเนินงานของการร่วมทุน มีดังต่อไปนี 8  
 
โครงการร่วมทุน  

• Southern LPG Pvt Ltd (SLPG) : ขั �นตอนการปิดกิจการของบริษัทร่วมทนุนี �ใกล้จะเสร็จสมบรูณ์แล้ว บริษัทฯ ได้ทําการ
ขายทรัพย์สนิหลกัๆ ของบริษัทนี � และได้รับเงินครบถ้วนเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ในขณะนี � กําลงัดําเนินการปิดบริษัทนี �ตาม
ขั �นตอนตอ่ไป 

• International Seaports (Haldia) Pvt Ltd : บริษัทร่วมทนุนี �เป็นการลงทนุในอตุสาหกรรมทา่เรือเพียงแหง่เดียวของบริษัทฯ 
ซึ�งตั �งอยูที่�เมืองทา่ฮลัเดีย (โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทนุประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทนุทั �งหมด) และได้ดําเนินงานภายใต้
แผนการลงทนุในโครงการทา่เรือของบริษัทฯ บริษัทร่วมทนุนี �มีผลการดําเนินงานที�ดีตอ่เนื�องและจนถึงปัจจบุนัเราได้รับเงิน
ปันผลรวมทั �งสิ �น 1.34 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 66 ของเงินลงทนุเริ�มแรกเมื�อปี 2545-2546 ซึ�งบริษัทฯ เห็น
วา่เป็นการลงทนุที�คุ้มคา่และหวงัวา่บริษัทฯ จะสามารถเพิ�มสดัสว่นการลงทนุในบริษัทร่วมนี �ในโอกาสที�เหมาะสมตอ่ไป 

 
สาํหรับชื�อ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษัทย่อยที�บริษัทฯ ถอืหุ้นตั 8งแต่ร้อยละ 10 ขึ 8นไป ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้แล้ว
ทั 8งหมดของนิติบุคคลนั8น โปรดดูข้อมูลในหัวข้อ “ข้อมูลทั�วไป” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2554 นี 8  
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6.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 

- ไม่มี - 
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

 
(1) หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนและทนุเรียกชําระแล้วจํานวน 1,039,520,600 บาท โดยแบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน 1,039,520,600 
หุ้น มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 
(2) ผู้ถอืหุ้น 
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(3)   นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ,งได้รับอนมุตัิจากที,ประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นครั 6งที, 1/2547 จดัขึ 6นเมื,อวนัที, 30 
เมษายน 2547 ให้จ่ายเงินปันผลประจําปีไมต่ํ,ากวา่ร้อยละ 25 ของผลกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย ทั 6งนี 6 เมื,อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจําปีแล้วจะต้องนําเสนอขออนมุตัิตอ่ที,ประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือ
หุ้น โดยในสว่นของเงินปันผลระหวา่งกาลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนมุตัิให้จ่ายได้ แล้วให้รายงานให้ที,ประชมุผู้ ถือ
หุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป” 
 
เงนิปันผลสาํหรับปี 2554 
 
บริษัทฯ จะจดัประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครั 6งที, 1/2555 ในวนัจนัทร์ที, 26 มีนาคม 2554 เพื,อพิจารณาและอนมุติัการ
จดัสรรกําไรสาํหรับปีและเงินปันผลงวดสดุท้าย สาํหรับปี 2554 ดงันี 6 
 

� สาํหรับปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที,ประชมุฯ พิจารณาเงินปันผลรวมจํานวน 0.55 บาท ตอ่หุ้น จากกําไร
สะสม ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554  และเนื,องจากคณะกรรมการบริษัทฯได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ไปแล้วสามครั 6งรวม 0.40 บาท ตอ่หุ้นในระหวา่งปี 2554 ดงันั 6น จึงเหลอืเงินปันผลอีกจํานวน 0.15 บาท ตอ่หุ้น ซึ,ง
เป็นเงินปันผลงวดสดุท้ายสาํหรับหุ้นสามญัของบริษัทฯ สาํหรับปี 2554 
 
เงินปันผลงวดสดุท้าย จํานวน 0.15 บาทตอ่หุ้นดงักลา่วข้างต้น มาจากเงินปันผลที,บริษัทฯ รับจากบริษัทยอ่ยซึ,ง
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ดงันั 6น ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาของบริษัทฯจึงไมส่ามารถเครดิตภาษีเงินได้
สาํหรับเงินปันผลซึ,งจ่ายโดยบริษัทฯในครั 6งนี 6 
 

 นอกจากนี 6 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้วนัที, 20 กมุภาพนัธ์ 2555 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ใน
การรับเงินปันผลและเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีนี 6 และกําหนดปิดสมดุทะเบียนหุ้นในวนัที, 21 
กมุภาพนัธ์ 2555 เพื,อรวบรวมรายชื,อผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
โดยให้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วแก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที, 5 เมษายน 2555 
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� ตารางสรุปเงินปันผลสาํหรับปี 2554 และ ปี 2553 มีดงัตอ่ไปนี 6 

สรุปการจ่ายเงนิปันผล ปี 2554 ปี 2553 

1.   กําไรสทุธิ 718.52 ล้านบาท 1,133.73 ล้านบาท 
2.   กําไรตอ่หุ้นขั 6นพื 6นฐาน 0.69 บาทตอ่หุ้น 1.09 บาทตอ่หุ้น 
3. รวมเงินปันผลตอ่หุ้น   
       (บาท : หุ้น) 

เงินปันผลจ่ายในรูปเงินสด
0.55 บาท ตอ่หุ้น 

เงินปันผลจ่ายในรูปเงินสด 
0.87 บาทตอ่หุ้น 

3.1  รวมเงินปันผลระหวา่งกาล  (บาท : หุ้น) 
0.40 บาท 0.65 บาท 

  3.2  เงินปันผลงวดสดุท้าย (บาท:หุ้น) 0.15 บาท 0.22 บาท 

4.    อตัราการจ่ายเงินปันผล  ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
 
ทั 6งนี 6 อตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2554 สงูกวา่การจ่ายเงินปันผลขั 6นตํ,าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯอยา่งมาก 
 
การที,คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 80 ของผลกําไรสทุธิ ซึ,งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มาจากข้อเท็จจริงที,วา่ บริษัทฯ มีความจําเป็นในการสะสมเงินทนุจากกําไร (นอกเหนือจากที,
ได้สะสมไว้แล้ว) เพื,อการขยายธุรกิจไม่มากนกั เนื,องจากบริษัทฯมีเงินสดคงเหลือและมีวงเงินสินเชื,อเป็นสว่นใหญ่แล้ว
สําหรับสญัญาสั,งต่อเรือใหม่ซึ,งบริษัทฯได้สั,งต่อไป นอกจากนี 6บริษัทฯยังมีวงเงินสินเชื,อประมาณ 250 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เพื,อใช้ในแผนการปรับลดอายกุองเรือของบริษัทฯ โดยการซื 6อเรือมือสอง (หรือเรือต่อใหม่ที,พร้อมสง่มอบ
ทนัที) เข้ามาทดแทนเรือเก่าที,ได้ขายหรือปลดระวางไปแล้ว    
 
ปัจจุบนั บริษัทฯมีทนุสํารองตามกฎหมายเต็มจํานวนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันั 6น บริษัทฯจึงไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย 

 
นอกจากนี 6 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที,ประชมุฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลที,ได้จ่ายไปแล้วในปี 2554 
จํานวนรวม 0.40 บาทต่อหุ้นโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 6   

เงนิปันผลระหว่างกาลครั2งที3 1 
• จํานวน 0.10 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
• อนมุตัิโดยที,ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั 6งที, 3/2554 เมื,อวนัที, 12 พฤษภาคม 2554  
• จากกําไรสะสม ณ วนัที, 31 มีนาคม 2554  
• วนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที, 26 พฤษภาคม 2554  
• วนัปิดสมดุทะเบียน คือ วนัที, 27 พฤษภาคม 2554 
• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที, 8 มิถนุายน 2554 



 
 

หนา้ 80 

 

เงนิปันผลระหว่างกาลครั2งที3 2 
• จํานวน 0.15 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
• อนมุตัิโดยที,ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั 6งที, 4/2554 เมื,อวนัที, 4 สิงหาคม 2554  
• จากกําไรสะสม ณ วนัที, 30 มิถุนายน 2554  
• วนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที, 19 สงิหาคม 2554  
• วนัปิดสมดุทะเบียน คือ วนัที, 22 สิงหาคม 2554 
• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที, 2 กนัยายน 2554 

เงนิปันผลระหว่างกาลครั2งที3 3 
• จํานวน 0.15 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
• อนมุตัิโดยที,ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั 6งที, 5/2554 เมื,อวนัที, 3 พฤศจิกายน 2554  
• จากกําไรสะสม ณ วนัที, 30 กันยายน 2554  
• วนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที, 18 พฤศจิกายน 2554  
• วนัปิดสมดุทะเบียน คือ วนัที, 21 พฤศจิกายน 2554 
• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที, 1 ธนัวาคม 2554 
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8.   การจัดการ 
(1)   โครงสร้างการจัดการ 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหา 

กรรมการผูจ้ัดการ 
 

ฝ่ายการจัดการ 
ทางเทคนคิ 

 
- กรรมการ (เทคนคิ) 

     ฝ่ายบรหิารความปลอดภัย 
ระหวา่งประเทศ (ISM) 

 
 - ผูอ้ํานวยการ  
    (บรหิารความปลอดภยั 
      ระหวา่งประเทศ (ISM)) 

ฝ่ายการพาณชิย ์
และบรกิารเชา่เรอื 

 
- กรรมการ (การพาณิชย)์ 

ฝ่ายปฏบิตักิาร 
ทางดา้นคอมพวิเตอร ์

 
- ผูอ้ํานวยการ 

(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

ฝ่ายการเงนิและบญัช ี
 
 

- กรรมการ 
(การเงนิ) 

เลขานกุารบรษิทั 

แผนกนักลงทนุ
สมัพนัธ ์

แผนกการเงนิ 
- ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการ (การเงนิและบญัช)ี 
 

แผนกบญัช ี
- ผูจ้ดัการอาวุโส (บญัช ีและ MIS) 

 
- ผูจ้ดัการอาวุโส (บญัชขีองกลุม่บรษิทั) 

แผนกกฎหมาย 

แผนกบคุคล 
 

แผนกกําหนดเที3ยวการเดนิเรอื 
 

- ผูอ้ํานวยการ (การพาณิชย)์ 
 

 

แผนกดแูล และ ตดิตามคา่เชา่ 
 

แผนกบรหิารกองเรอื 
 

  - ผูอ้ํานวยการ (เทคนคิ) 
 
  - ผูอ้ํานวยการ  (บรหิารกองเรอื) 
 

แผนกการจัดการดา้นความเสี3ยงภัย 
 

- ผูอ้ํานวยการ   
(จดัการดา้น ความเสี2ยงภยั) 

คณะกรรมการบรษิทั 
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รายนามคณะกรรมการบริษัท จาํนวน 12 ท่าน และเลขานุการบริษัท มีดังต่อไปนี ) :     
 

� นายธีระ วิภชูนิน 
ประธานคณะกรรมการบริษัท  
กรรมการอิสระ 

� นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอาํไพ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา 
กรรมการอิสระ 

� นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการบริหาร 

� นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

� นายคูชรู คาลี วาเดีย 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

� นายไจปาล มันสุขานี 

กรรมการ 
� นางสาวนิชิต้า ชาห์ 

กรรมการ 
� นายกิริต ชาห์ 

กรรมการ 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

� นายชัยภทัร ศรีวิสารวาจา 

ประธานคณะกรรมการสรรหา  
กรรมการอิสระ 

� รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
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� นายกาํธร ศิลาอ่อน 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา 

� นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ 
กรรมการ 

� นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน   

เลขานกุารบริษัท         

 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวม 5 ชุด คือ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ 
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
5. คณะกรรมการสรรหา 

 
การแต่งตั )งคณะกรรมการบริษัทฯ  
 บริษัทฯ กําหนดให้การแต่งตั ,งกรรมการกระทําโดยที0ประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นหนึ0งหุ้นมีหนึ0งคะแนนเสียง โดยที0ผู้ ถือ
หุ้นแต่ละคน ต้องใช้คะแนนเสียงที0มีอยู่ทั ,งหมด เลือกบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ บคุคลซึ0งได้รับคะแนนเสียง
สงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั ,งให้เป็นกรรมการเท่ากบัจํานวนกรรมการที0จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั ,งในครั ,ง
นั ,น และในกรณีที0บคุคลซึ0งได้รับการเลือกตั ,งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั ทําให้เกินจํานวนกรรมการที0จะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตั ,งในครั ,งนั ,น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี ,ขาด 

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ  
  ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทฯมีจํานวน 12 คน ประกอบด้วย 

� กรรมการที0ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน โดยในจํานวนนี ,มีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน 
� กรรมการที0เป็นผู้บริหารจํานวน 3 คน 

  รายชื0อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย 
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กรรมการใหม่ซี0งได้รับการแต่งตั ,งให้ดํารงตําแหน่ง ตามมติที0ประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครั ,งที0 1/2554 เมื0อวนัที0 14 
มีนาคม 2554 แทนกรรมการบริษัทฯ จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ พลเรือเอก ดร. อํานาจ จนัทนมฎัฐะ พลตํารวจโท เกียรติศกัดิ> 
ประภาวตั นายชีระ ภาณพุงศ์ และนายปีเตอร์ เฟ็ดเดอร์เซ่น ซึ0งลาออกเมื0อวนัที0 14 มีนาคม 2554 เนื0องจากหลกัเกณฑ์การ
จํากดัอายขุองกรรมการบริษัทฯ ตามที0กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2554  
 
อํานาจ หน้าที0และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปไว้ดงันี , 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบจดัการกิจการทั ,งหลายของบริษัทฯ โดยมีอํานาจหน้าที0ดําเนินการภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามมติของที0ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั ,งมีอํานาจกระทํา
การใดๆ ตามที0ระบไุว้ในหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือที0เกี0ยวข้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านมีสว่นร่วมในการกํากบัดแูลกิจการของ
บริษัทฯ ด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลางเพื0อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียอื0น 

2. กรรมการ มีหน้าที0กระทําการใดๆ ที0เกี0ยวกบัการดําเนินธุรกิจ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ เพื0อรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที0ประชุมผู้ ถือหุ้นมีอํานาจกําหนดรายชื0อกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื0อผกูพนับริษัทฯ 
ซึ0งปัจจุบนักรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื0อผกูพนับริษัทฯ ได้แก่ 

 1) นายคาลิด มอยนดูดิน ฮาชิม 
 2) นายมนีูร มอยนดูดิน ฮาชิม 
 3) นายคชูรู คาลี วาเดีย 
 โดยกรรมการบริษัทฯ สองในสามท่านลงลายมือชื0อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ  
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจที0จะขาย หรือจํานองอสงัหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ใดๆ 

ของบริษัทฯ มากกว่าสามปีขึ ,นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื0นฟ้องต่อศาล หรือยื0นข้อพิพาทใดๆ ให้
อนญุาโตตลุาการพิจารณา 
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5. ให้ความเห็นชอบเกี0ยวกบัภารกิจ วิสยัทศัน์ คณุค่าที0บริษัทฯ มุ่งหวงัและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
6. พิจารณาและหารือเกี0ยวกบักลยทุธ์ที0เสนอโดยฝ่ายจดัการ เลือกสรรและอนมุตัิในประเด็นสาํคญัที0เกี0ยวกบัทิศทาง

ธุรกิจและนโยบายของบริษัทฯ รวมทั ,งพิจารณาและอนมุตัิแผนธุรกิจและเป้าหมายการปฏิบตัิงานที0เสนอโดยฝ่าย
จดัการ 

7. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าในการบรรลวุตัถปุระสงค์ และการปฏิบตัิตามกฎหมาย
ระเบียบและนโยบายที0เกี0ยวข้อง 

8. ดแูลกํากบัให้มีระบบการควบคมุภายในที0มีประสิทธิผลและการบริหารความเสี0ยงที0เหมาะสม 
9. ดแูลให้มีการกํากบัตรวจสอบ ทั ,งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีภายนอก ให้ทําหน้าที0อย่างมีประสิทธิผล 
10. อนมุตัิงบการเงินประจําไตรมาสและประจําปี และดแูลให้มีการจดัทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานหลกัการบญัชีที0

รับรองทั0วไป 
11. ดแูลให้มีการสื0อสารในเรื0องต่างๆ กบัผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ และสาธารณชน 
12. กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจดัการความเสี0ยงอย่างครอบคลมุ และดแูลให้ผู้บริหารมีระบบหรือ

กระบวนการที0มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเสี0ยง 
13. กําหนดนโยบาย และแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที0ดี และดแูลการปฏิบตัิงานของกรรมการและผู้บริหารเพื0อเป็นไป

ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที0ดี 
14. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 
 2. คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั ,งกรรมการ 3 ท่าน เพื0อเป็นกรรมการบริหาร โดยมีรายชื0อต่อไปนี , 

 
อํานาจ หน้าที0และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร สรุปไว้ดงันี , 
1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที0บริหารกิจการของบริษัทฯ ภายใต้มติและระเบียบข้อบงัคบัของคณะกรรมการบริษัทฯ  
2. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจทําความตกลงหรือทําสญัญาผกูพนับริษัทฯ โดยข้อตกลงหรือสญัญานั ,นจะต้องอยู่ใน

ขอบเขตอํานาจหน้าที0ที0คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ไว้และจะต้องให้มีกรรมการบริหารสองคนลงนามและประทบัตรา
สาํคญัของบริษัทฯ  

3. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจกระทําการใดๆ ในนามและเพื0อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการดําเนิน
ธุรกิจ 

4. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที0รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื0อรับทราบและหารือถึงกิจการที0คณะกรรมการ
บริหารได้ดําเนินการลงไป อย่างไรก็ดี สาํหรับประเด็นที0เกี0ยวกบันโยบายของบริษัทฯ หรือเรื0องที0อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมีนยัต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื0องที0กฎหมายกําหนดให้ต้องกระทําโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
เรื0องซึ0งตามข้อบงัคบัของ บริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ ทั ,งนี ,รวมถึงเรื0องที0คณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควรเสนอเพื0อขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายเรื0อง หรือตามหลกัเกณฑ์ที0คณะกรรมการ
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บริษัทฯ กําหนดให้เสนอเพื0อขออนมุตัิจาก   คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน 
5. จดัทําและทบทวนวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที0สาํคญัของบริษัทฯ และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื0อพิจารณาอนมุตัิ 
6. พิจารณาทบทวนอํานาจดําเนินการในเรื0องต่างๆ ตามที0กําหนดไว้ในตารางการมอบอํานาจ และนําเสนอต่อ  

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื0อพิจารณาอนมุตัิ 
7. พิจารณาแต่งตั ,ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานตั ,งแต่ระดบัหวัหน้าฝ่ายลงมาถึงผู้จดัการ

ระดบักลาง 
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี0ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในการ

ดําเนินการเพื0อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ  
9. ติดต่อสื0อสารกบัผู้มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรตามความจําเป็นในแต่ละครั ,ง ตามอํานาจที0ได้รับมอบหมาย 
10. จดัทําและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารจดัการความเสี0ยงรวมถึงดแูลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที0 
 มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเสี0ยง 
11. จดัทําและทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที0ดีและการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมตามที0  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ 
 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั ,งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื0อมีวตัถปุระสงค์เป็นกลไกในการช่วย 
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ ตามกฎระเบียบและคําแนะนําตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที0ดี ในการให้ความเห็น

ต่อ รายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถกูต้อง เชื0อถือได้และโปร่งใส สนบัสนนุการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที0
ดี ตลอดจนทําหน้าที0ประสานงานกบัคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจดัการความเสี0ยงและระบบควบคมุภายในขององค์กร 
ทั ,งนี ,เพื0อมุ่งหวงัให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและความเป็นอิสระในการตรวจสอบการทํางานของฝ่ายจดัการ 
รวมถึงการตรวจสอบความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการที0เกี0ยวข้องกนัที0อาจเกิดขึ ,น 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั ,งคณะกรรมการตรวจสอบครั ,งแรก เมื0อวนัที0 24 สิงหาคม 2541 มีวาระการดํารง
ตําแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ0งมีรายชื0อ
ดงัต่อไปนี ,

 
 
* ในปี 2554 ได้มีการเปลี0ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบใหม่ ตามมติที0ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั ,งที0 2/2554 เมื0อ

วนัที0 14 มีนาคม 2554 ดงันี , 
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1.  นายสพุฒัน์ ศิวะศรีอําไพ กรรมการตรวจสอบเดิม ได้รับการแต่งตั ,งให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายกําธร ศิลาอ่อน ได้รับการแต่งตั ,งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน พลตํารวจโท เกียรติศกัดิ> ประภาวตั 

ซึ0งลาออกเมื0อวนัที0 14 มีนาคม 2554 ก่อนครบวาระ (24 สิงหาคม 2555) เนื0องจากหลกัเกณฑ์การจํากดัอายขุอง
กรรมการบริษัทฯ ตามที0กําหนดไว้ ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  

3.  รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ได้รับการแต่งตั ,งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน นายธีระ วิภชูนิน 
ซึ0งได้รับการแต่งตั ,งให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบตัิตามหลกัการเกี0ยวกบัการกํากบัดแูล
กิจการที0ดี ที0ว่าประธาน  คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

** กรรมการตรวจสอบที0มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที0สอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื0องดงัต่อไปนี , 
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื0อให้มั0นใจว่ารายงานทางการเงินมีการจดัทําอย่างถกูต้องและมีการ 

เปิดเผยข้อมลู อย่างเพียงพอและครบถ้วน 
2. สอบทานเพื0อให้มั0นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที0เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 
แต่งตั ,ง  ปรับเลื0อนตําแหน่ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการบริหารความเสี0ยงของบริษัทฯ และเสนอแนะการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสมํ0าเสมอ 
4. สอบทานและทบทวนแนวทางหลกัการกํากบัดแูลกิจการที0ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิของสากลและ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
5. สอบทานเพื0อให้มั0นใจว่าบริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ รวมทั ,งกฎหมายอื0นๆ ที0เกี0ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
6. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั ,งบคุคลซึ0งมีความเป็นอิสระเพื0อทําหน้าที0เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีและเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื0ออนมุตัิ รวมทั ,งเข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั ,ง 

7. พิจารณารายการที0เกี0ยวโยงกนัหรือรายการที0อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทั ,งนี ,เพื0อให้มั0นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเพื0อผลประโยชน์ทั ,งหมดของ
บริษัทฯ และเพื0อให้มั0นใจว่ามีการเปิดเผยอย่างถกูต้องและครบถ้วน 

8. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ0งประกอบด้วยข้อมลูตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานของบริษัทฯ  

9. ปฏิบตัิงานอื0นๆ ตามที0คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั ,งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื0อเป็นกลไกในการช่วย
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ ในการนําเสนอหลกัเกณฑ์และการกําหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับ
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และนําเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื0อพิจารณาข้อเสนอและรับรองทั ,งหมด 
รับรองเป็นบางสว่น หรือไม่รับข้อเสนอแนะทั ,งหมด เพื0อให้การปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที0ดี ภายใต้
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คําแนะนําเกี0ยวกบัค่าตอบแทนที0จดัทําโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ0งคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการ
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่จะนําข้อเสนอแนะเกี0ยวกบัค่าตอบแทนดงักลา่วเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื0ออนมุตัิ 
 ที0ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั ,งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื0อวนัที0 15 พฤศจิกายน 2550    
มีวาระการดํารงตําแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบนัคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการจํานวน 3 ท่าน ซึ0ง
มีรายชื0อดงัต่อไปนี , 

 
* ในปี 2554 ได้มีการเปลี0ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใหม่ ตามมติที0ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั ,งที0 
2/2554 เมื0อวนัที0 14 มีนาคม 2554 ดงันี , 
1.  นายกําธร ศิลาอ่อน ได้รับการแต่งตั ,งให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายธีระ วิภู

ชนิน ซึ0งได้รับการแต่งตั ,งให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบตัิตามหลกัการเกี0ยวกบัการกํากบั
ดแูลกิจการที0ดี ที0ว่าประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ได้รับการแต่งตั ,งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทน นาย
ชีระ ภาณพุงศ์ ซึ0งลาออกเมื0อวนัที0 14 มีนาคม 2554 ก่อนครบวาระ (15 พฤศจิกายน 2555) เนื0องจากหลกัเกณฑ์การ

จํากดัอายขุองกรรมการ บริษัทฯ ตามที0กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 
** นายกิริต ชาห์ ได้รับการแต่งตั ,งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ0ง โดยมติของที0ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั ,งที0 
5/2554 เมื0อ วนัที0 3 พฤศจิกายน 2554  
 

 สาํหรับปี 2554 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าที0ตามที0ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นอิสระ โดยมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน

ทั ,งสิ ,น 1 ครั ,ง ซึ0งมีกรรมการทกุท่านเข้าร่วมประชุม 
 
บทบาท หน้าที0และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที0ความรับผิดชอบ ซึ0งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดงัต่อไปนี , 
1. กําหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
2. นําเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื0อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอแนะและแสดง

ความเห็น เพื0อขออนมุตัิจากที0ประชุมผู้ ถือหุ้น 

3. ให้ข้อมลูที0เป็นปัจจุบนัเกี0ยวกบัค่าตอบแทนของบริษัทต่างๆในประเทศไทยและต่างประเทศ เสนอต่อ คณะกรรมการ
บริษัทฯ  

4. ปฏิบตัิงานอื0นๆ ที0ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
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5. คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั ,งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื0อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ 
อย่างเป็นอิสระ ในการนําเสนอหลกัเกณฑ์และการกําหนดแนวทางในการเสนอแต่งตั ,งกรรมการใหม่ การสรรหาและการ   
คดัเลือกผู้บริหารระดบัสงู และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื0อพิจารณาข้อเสนอและตดัสินใจในการรับรอง หรือไม่
รับข้อเสนอแนะ หรือแก้ไข เพื0อนําเสนอและขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น (สาํหรับการเสนอแต่งตั ,งกรรมการบริษัทฯ) 
 ที0ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตัิแต่งตั ,งคณะกรรมการสรรหา เมื0อวนัที0 15 พฤศจิกายน 2550 มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบนัคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการจํานวน 3 ท่าน ซึ0งมีรายชื0อดงัต่อไปนี ,  

 
* ในปี 2554 ได้มีการเปลี0ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาใหม่ ตามมติที0ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั ,งที0 2/2554 เมื0อ
วนัที0 14 มีนาคม 2554 ดงันี , 
1.  นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ได้รับการแต่งตั ,งให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา แทน นายธีระ วิภชูนิน ซึ0ง

ได้รับการแต่งตั ,งให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบตัิตามหลกัการเกี0ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการ
ที0ดี ที0ว่าประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

2.  นายกําธร ศิลาอ่อน ได้รับการแต่งตั ,งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา แทน นายปีเต้อร์ เฟ็ดเดอร์เซ่น ซึ0งลาออกเมื0อ
วนัที0 14 มีนาคม 2554 ก่อนครบวาระ (15 พฤศจิกายน 2555) เนื0องจากหลกัเกณฑ์การจํากดัอายขุองกรรมการบริษัท
ฯ ตามที0กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 

** นายสพุฒัน์ ศิวะศรีอําไพ ได้รับการแต่งตั ,งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ0ง โดยมติของที0ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั ,งที0 5/2554 เมื0อวนัที0 3 พฤศจิกายน 2554 
 
 สาํหรับปี 2554 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบตัิหน้าที0ตามที0ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความ
ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นอิสระ โดยมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา จํานวนทั ,งสิ ,น 2 ครั ,ง ซึ0งมีกรรมการทกุท่าน   เข้า
ร่วมประชุม  
 
บทบาท หน้าที0และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหามีหน้าที0ความรับผิดชอบ ซึ0งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดงัต่อไปนี , 
1. กําหนดแนวทางในการคดัเลือก เสนอบคุคลที0มีคณุสมบตัิเหมาะสมและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
2. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ และจดัทําแผนสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
3. นําเสนอรายชื0อผู้สมคัรที0เข้าเกณฑ์ได้รับการแต่งตั ,งเป็นกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
4. ให้การช่วยเหลือ/แนะนําในการดําเนินการสอบทานการปฏิบตัิงานของกรรมการ ตามความต้องการของคณะกรรมการ

บริษัทฯ  
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5. จดัทํารายงานเกี0ยวกบัแนวโน้มและข้อปฏิบตัิที0เป็นปัจจุบนัในการแต่งตั ,งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพื0อนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

6. ปฏิบตัิงานอื0นๆ ที0ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
  
6. เลขานุการบริษัทฯ  

 สาํหรับการกํากบัดแูลกิจการที0ดี บริษัทฯ ได้แต่งตั ,งเลขานกุารบริษัทฯ คือ คณุสมปรารถนา เทพนภาเพลิน โดยมี
บทบาทหน้าที0ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื0อรับผิดชอบในการดแูลและให้คําแนะนําแก่
คณะกรรมการและผู้บริหารเกี0ยวกบักฎเกณฑ์ต่างๆ ที0ต้องปฏิบตัิและการกํากบัดแูลกิจการที0ดีของบริษัทฯ และรับผิดชอบ
จดัประชุม   คณะกรรมการและการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว และการ
รักษาเอกสารข้อมลูของบริษัทฯ 
 
ผู้บริหารบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีผู้บริหารจํานวน 14 ทา่น ดงันี , 

1. นายคาลดิ มอยนดูดิน ฮาชิม   กรรมการผู้จดัการ 

2. นายมนีูร มอยนดูดิน ฮาชิม   กรรมการ (การพาณิชย์) 

3. นายคชูรู คาล ีวาเดีย    กรรมการ (การเงิน) 

4. นายไจปาล มนัสขุานี    กรรมการ (เทคนิค)  

        บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ,ง เอเยนซี0 จํากดั (บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) 

5. นายชีลาล โกปินาธาน    ผู้ อํานวยการ (การพาณิชย์) 

6. นายโคคา เวนคาตารามานา สดุาการ์ ผู้ อํานวยการ (บริหารกองเรือ) 

7. นายโกดาการาจีททิล มรูาลี0 เมนนอน ผู้ อํานวยการ (เทคนิค) 

8. นายนีลากนัตนั วาสเุดวนั   ผู้ อํานวยการ (การจดัการด้านความเสี0ยงภยั) 

9. นายสตีเฟน โกลา     ผู้ อํานวยการ (บริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ) (ISM) 

10. นายกามาล กมุาร ด ู    ผู้ อํานวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

11. นายนิชิคานท์ โกรวิน ดีซาย   ผู้ อํานวยการ (โครงการ) 

12. นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลนิ  ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ (การเงินและบญัชี) 

13. นายกิรัน กิสซารินาท ไวดี   ผู้จดัการอาวโุส (บญัชี และ MIS) 

14. นายยิ0งยง กงัแฮ     ผู้จดัการอาวโุส (บญัชีของกลุม่บริษัท) 
หมายเหต:ุ   ประวตัิผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 
ประวตัิการกระทําผิดของผู้บริหาร   - ไมม่ี - 
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(2)      การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร : บริษัทฯกําหนดให้คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เป็นผู้คดัเลอืกบคุคล
สาํหรับดํารงตําแหนง่กรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ0งคณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาและเสนอ
ตอ่ที0ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื0อให้ที0ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั ,งโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี , 
1. ผู้ ถือหุ้นหนึ0งหุ้นมีหนึ0งคะแนนเสยีง  
2. โดยที0ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนต้องใช้คะแนนเสยีงที0มีอยูท่ั ,งหมดเลอืกตั ,งบคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ  
3. บคุคลซึ0งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตั ,งเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที0จะพงึมี      

หรือจะพงึเลอืกตั ,งในครั ,งนั ,น และในกรณีที0บคุคลซึ0งได้รับการเลอืกตั ,งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวน
กรรมการที0จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั ,งในครั ,งนั ,น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี ,ขาด 

คณะกรรมการมีอํานาจในการแตง่ตั ,งกรรมการบริหารจากกรรมการของบริษัทฯ โดยมีจํานวนไมน้่อยกวา่สามคน เพื0อบริหาร
กิจการของบริษัทฯ 
 
(3)  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
โปรดดรูายละเอียดภายใต้หวัข้อ “(4) การกํากบัดแูลกิจการ 4.2 และ 5.5 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ด้านลา่งนี , 
 
(4) การกาํกับดูแลกิจการ       
การกํากบัดแูลกิจการ หรือ Corporate Governance หมายถึงระบบที0จดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการ ของความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้น เพื0อสร้างความสามารถในการแขง่ขนั นําไปสูก่ารเติบโตและเพิ0มคณุคา่ให้กบั                
ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยคํานงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีอื0นประกอบ 
 
คําจํากดัความดงักลา่วในข้างต้น เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
และบริษัทฯ มีความพยายาม อยา่งยิ0งที0จะผลกัดนัให้การกํากบัดแูลกิจการดงักลา่วเกิดขึ ,นอยา่งสมบรูณ์ภายในองค์กร  
 
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ,ง จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัดีวา่การกํากบัดแูลกิจการที0ดีมีความสาํคญัและเป็นสิ0งจําเป็น
สาํหรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจอยา่งยั0งยืน และเป็นการสร้างมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัทํา
คูม่ือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตัิที0ดีขึ ,น ซึ0งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ 
“การกํากบัดแูลกิจการ” 
 ที0ผา่นมา บริษัทฯ ได้รับรางวลัตา่งๆ ในเรื0องการกํากบัดแูลกิจการที0ดี ดงัตอ่ไปนี , 

� ได้รับการจดักลุม่ในกลุม่ “ดีเลศิ” สาํหรับการกํากบัดแูลกิจการที0ดีในรายงานผลสาํรวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนสาํหรับปี 2554 และ 2553 จากบรรษัทภิบาลแหง่ชาต ิ

� ได้รับการจดักลุม่ในกลุม่ “ดีเยี0ยม” และ “ดีเยี0ยมและสมควรเป็นตวัอยา่ง” สาํหรับการประชมุสามญัประจําปี ผู้ ถือหุ้น
สาํหรับปี 2554 และ 2553 ตามลาํดบั จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

� ในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับการคดัเลอืกให้นําเสนอผลงานข้อมลูความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ เพื0อประกอบการ
พิจารณารางวลั CSR Awards ประจําปี 2553 โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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� ได้รับคดัเลอืกจากผลสาํรวจเกี0ยวกบัการบริหารจดัการสาํหรับกลุม่บริษัทในทวีปเอเชีย โดย “FinanceAsia” ที0มีการ
เผยแพร่ผลการสาํรวจในเดือนเมษายน 2553 ให้เป็น “บริษัทที0ดีที0สดุในการบริหารจดัการบริษัทสาํหรับกลุม่ที0มีมลูคา่
ตลาดขนาดกลาง (Medium market cap sector)” และเป็นหนึ0งใน “บริษัทดีเดน่ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์”  

� ได้รับการเสนอชื0อเป็นผู้ เข้ารอบสดุท้ายเพื0อเข้าชิงรางวลั “ผู้ประกอบธุรกิจขนสง่สนิค้าแห้งเทกอง” ในงานประกาศ
รางวลัสาํหรับการค้าทางทะเลในทวีปเอเชีย ประจําปี 2553 

� ได้รับคดัเลอืกจากผลสาํรวจเกี0ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการประจําปี 2553 โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” ให้เป็น 
“บริษัทดีเดน่ในภาพรวมด้านการกํากบัดแูลกิจการที0ด”ี “บริษัทดีเดน่ในด้านการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส” 

“บริษัทดีเดน่ในด้านสทิธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั” “บริษัทดีเดน่ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์” 

และ “นกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเดน่” (นายคาลดิ ฮาชิม กรรมการผู้จดัการของ บริษัทฯ) ในประเทศไทย 

� ในปี 2552 นายคาลดิ ฮาชิม กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ ได้รับคดัเลอืกเป็น “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนดีเดน่ (Best 

CEO)” ในกลุม่บริษัทที0มีมลูคา่ตลาดขนาดเลก็และกลาง (Small & Medium Market Cap Sector) โดยสมาคม
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ของไทย 

� ได้รับคดัเลอืกจากผลสาํรวจเกี0ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการ โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” ที0มีการเผยแพร่ผลการสาํรวจ
ในนิตยสาร Asia Money ฉบบัประจําเดือนมกราคม 2553 ให้เป็น “บริษัทดีเดน่ในภาพรวมด้านการกํากบัดแูลกิจการที0
ดี” “บริษัทดีเดน่ในด้านการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส” “บริษัทดีเดน่ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์” “นกัลงทนุสมัพนัธ์
ดีเดน่” (นายคาลดิ ฮาชิม กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ) ในประเทศไทย 

� ได้รับการจดัอนัดบัตามรายงานของ “CLSA ASIA-PACIFIC MARKETS” ลงวนัที0 3 กมุภาพนัธ์ 2552 ให้เป็น  1 ใน 
3 บริษัทดีเดน่ในด้านการกํากบัดแูลกิจการที0ดีจากผลการสาํรวจการกํากบัดแูลกิจการในประเทศไทย 

� ได้รับการจดัอนัดบัในปี 2550 จากนิตยสาร “The Asset” ของฮ่องกง ให้เป็นบริษัทที0ดีที0สดุในประเทศไทยด้านการ
กํากบัดแูลกิจการ จากรายชื0อบริษัทที0มีการกํากบัดแูลกิจการที0ดีจํานวน 60 บริษัทในเอเซีย 

� ได้รับรางวลั “Best Corporate Governance Report” และ “Best Performance” จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยในงาน “SET Awards 2006” 

 
การดําเนินการด้านหลกัการกํากบัดแูลกิจการที0ดีของบริษัทฯ สรุปได้เป็น 5 หมวด ภายใต้หวัข้อดงัตอ่ไปนี , 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้นเพื0อให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที0ดีและได้มุง่ปฏิบตัิในการ
ปกป้องสทิธิของผู้ ถือหุ้นและการสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิ ซึ0งนโยบายสาํหรับการรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นอยูใ่นสว่นของคูม่ือ
นโยบายกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ซึ0งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นในเรื0องที0เกี0ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบตัิทางบญัชี การใช้
สารสนเทศภายใน และในเรื0องที0เกี0ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีความซื0อสตัย์
สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใดๆ ด้วยความสจุริตใจและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทั ,งรายใหญ่และรายยอ่ยและเพื0อ
ผลประโยชน์โดยรวม โดยในสว่นนโยบายและกระบวนการปกป้องสทิธิของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี , 
 1.1 พิจารณาแต่งตั )งกรรมการบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ได้จดัทําเอกสารประกอบการพิจารณาแตง่ตั ,งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบคุคล รวมทั ,งเพิ0มเติมข้อมลูอื0นๆ ของ
กรรมการบริษัทฯ แตล่ะทา่นในรายงานและเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื0อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั ,งในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
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ประจําปี เพื0อให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข้อมลูที0ถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตอ่การพิจารณาแตง่ตั ,งกรรมการ              บริษัทฯ 
ซึ0งข้อมลูดงักลา่วมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

� ประวตัิของกรรมการเบื ,องต้น ได้แก่ ชื0อ ตําแหนง่ อาย ุ ประวตัิการศกึษา การฝึกอบรม อาชีพ การเป็นกรรมการใน
บริษัทอื0น ประสบการณ์อื0นๆ และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) 

� การดํารงตําแหนง่ของกรรมการในธุรกิจที0เกี0ยวเนื0องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

� วิธีการสรรหา (กรณีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระการดํารงตําแหนง่) 

� ผลการปฏิบตัิงานของกรรมการที0ผา่นมา เช่น การเข้าร่วมประชมุของกรรมการ 
 1.2 พิจารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายวา่ด้วยคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ซึ0งจะพิจารณาอนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้นของ บริษัทฯ 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี โดยได้เปิดเผยแนวทาง/วิธีการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 5.5 ใน
รายงานนี ,  
 1.3 พิจารณาแต่งตั )งผู้สอบบัญชีภายนอก 
 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายวา่ด้วยการแตง่ตั ,งผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทฯ ซึ0งจะพิจารณาอนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี และได้จดัทําให้ข้อมลูประกอบการแตง่ตั ,งผู้สอบบญัชีภายนอกของ บริษัทฯ 
ให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตอ่การพิจารณาอนมุตัิของผู้ ถือหุ้น ซึ0งข้อมลูประกอบการแตง่ตั ,งผู้สอบบญัชีภายนอกมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

� ชื0อสาํนกังานสอบบญัชี 

� ชื0อผู้สอบบญัชี 

� คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีสาํหรับปีที0ขออนมุตัิ โดยแยกตา่งหากอยา่งชดัเจนระหวา่งคา่สอบบญัชีกบัคา่บริการอื0นๆ 
ที0ไมเ่กี0ยวข้องกบัการสอบบญัชี 

� คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีสาํหรับปีที0ผา่นมา 

� ความสมัพนัธ์อื0นๆ กบับริษัทฯ 

� จํานวนปีที0เป็นผู้สอบบญัชี (ในกรณีที0แตง่ตั ,งผู้สอบบญัชีคนเดิม) 

� การประเมินผลงานในปีที0ผา่นมา 

� เหตผุลในการเปลี0ยนแปลงผู้สอบบญัชี (ในกรณีที0มีการแตง่ตั ,งผู้สอบบญัชีคนใหม)่ 
 1.4 พิจารณานโยบายจ่ายเงนิปันผล 
 ปัจจบุนันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้อนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื0อครั ,งการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจําปี 2547 และถ้ามีการเปลี0ยนแปลงในอนาคต บริษัทฯ จะนําเสนอให้มีการพิจารณาอนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้น 
 1.5 พิจารณาแผนการซื )อหุ้นคืน 
 ในปี 2546 บริษัทฯ ได้ขออนมุตัิจากที0ประชมุผู้ ถือหุ้นสาํหรับแผนการดําเนินการเรื0องการซื ,อหุ้นคืน โดยผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถทําการซื ,อหุ้นของบริษัทฯ คืนได้ โดยให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของ ตลท./กลต. และจดัให้มี
ข้อมลูที0ถกูต้องและครบถ้วนเพียงพอตอ่การตดัสนิใจ 
 1.6 การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทฯ ได้มีการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สาํหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ0งมีการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี , 
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� สาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2554 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอวาระสาํหรับการประชมุและ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื0อบคุคลที0มีความเหมาะสมเพื0อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ0งจะได้ปฏิบตัิตอ่เนื0องสาํหรับ
การประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 โดยให้สทิธิผู้ ถือหุ้นทา่นเดียวหรือหลายทา่นที0มีหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ 200,000 หุ้น 
สามารถเสนอวาระการประชมุหรือเสนอชื0อบคุคลที0มีความเหมาะสมเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ก่อนการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ซึ0งเป็นการให้สทิธิที0มากกวา่ที0กฎหมายกําหนดตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ กําหนดนโยบาย
และช่องทางการสื0อสารผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประกาศผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยผู้ ถือหุ้นหรือกลุม่ผู้ ถือหุ้น
สามารถนําเสนอวาระการประชมุลว่งหน้าและเสนอชื0อบคุคลเพื0อเป็นกรรมการเพื0อพิจารณาบรรจใุนวาระการประชมุผู้
ถือหุ้น 

� บริษัทฯ จดัทําหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นที0มีข้อมลูที0ถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตอ่การพิจารณาของผู้ ถือหุ้น ซึ0งถือ
เป็นนโยบายปกติของบริษัทฯ โดยหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นที0จะสง่ถึงผู้ ถือหุ้นสาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจําปีได้ระบถุึงจดุประสงค์ เหตผุล และความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแตล่ะวาระการประชมุ โดย
บริษัทฯ จะไมแ่ก้ไขวาระการประชมุถ้าไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

� บริษัทฯ ได้เปิดเผยร่างหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าก่อน  จดัสง่ให้กบัผู้
ถือหุ้น และทางบริษัทฯ ได้แจ้งวนัประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุและได้
ดําเนินการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อย 21 วนัก่อนวนัประชมุ 

� บริษัทฯ ได้ทําการเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ผา่นทางสื0อหนงัสอืพิมพ์รายวนัทั ,งฉบบั
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนัและประมาณ 14 วนัลว่งหน้า ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจําปี 

� บริษัทฯ จดัให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสอยา่งเต็มที0ในการมีสว่นร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้ ซกัถาม
ในประเด็นสงสยัตา่งๆที0เกี0ยวข้อง โดยผู้บริหารและ/หรือผู้ ที0เกี0ยวข้องโดยตรงกบัประเด็นนั ,นๆ  จะเป็นผู้ตอบคําถาม 

� บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นที0ถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน รวมถึงรายชื0อของกรรมการที0 เข้าร่วม
ประชมุ ในรายงานยงัได้บนัทกึข้อมลู คําถามและคําตอบในที0ประชมุผู้ ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนเสยีง  วิธีนบัคะแนน
เสยีงและผลการลงคะแนนเสยีง 

� บริษัทฯ มีนโยบายจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื0อพิจารณาอนมุตัิกรณีที0มีเหตกุารณ์สาํคญัๆ ที0กระทบตอ่การดําเนินงานของ
บริษัทฯ โดยจดัเอกสารประกอบการพิจารณาที0ถกูต้องและเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น เช่น ในปี 2547 กรณี
ซื ,อเรือเดินทะเลจํานวน 15 ลาํ การทําสญัญาวา่จ้างตอ่เรือเดินทะเลใหมจํ่านวน 12 ลาํในปี 2550 และจํานวน 3 ลาํใน
ปี 2551 เป็นต้น ซึ0งบริษัทฯ ได้แตง่ตั ,งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื0อทําหน้าที0เป็นที0ปรึกษาให้แก่ผู้ ถือหุ้นทั ,งสามกรณี 

� บริษัทฯ มีการติดตามและสอบทานเงินปันผลที0ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ยงัไมไ่ด้รับและพยายามติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นเพื0อให้ผู้
ถือหุ้นทกุคนได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ ทั ,งนี ,บริษัทฯ ยงัได้แจ้งข้อมลูและให้คําแนะนําแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ถึง
วิธีการรับเงินปันผล 

 ในระหวา่งปี 2554 บริษัทฯ มีการประชมุผู้ ถือหุ้นทั ,งหมด 1 ครั ,ง เป็นการประชมุสามญัประจําปี เมื0อวนัที0 14 มีนาคม 
2554 ที0โรงแรม อมารี เอเทรียม โดยกรรมการทกุทา่น (ยกเว้นกรรมการสองทา่น: นายกิริต ชาห์และนายชีระ ภาณพุงศ์) เข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2554 ซึ0งรวมถึงกรรมการตรวจสอบทกุทา่น กรรมการอิสระ (ยกเว้นกรรมการอิสระ 1 ทา่น)และ
ผู้สอบบญัชีภายนอกได้เข้าร่วมในการประชมุสามญัประจําปี เพื0อตอบคําถามจากผู้ ถือหุ้นในประเด็นที0เกี0ยวกบัข้อมลูทางบญัชี
หรือการปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชี โดยประธานในที0ประชมุได้อธิบายเกี0ยวกบัวิธีการลงคะแนนเสยีง และวิธีนบัคะแนนเสยีงเมื0อ
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การประชมุเริ0มขึ ,น และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ เปิด
โอกาสให้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ในแตล่ะวาระการประชมุรวมทั ,งได้บนัทกึมติที0ประชมุและ
ประเด็นตา่งๆ ไว้ในรายงานการประชมุอยา่งถกูต้องและครบถ้วนแล้ว หลงัจากนั ,นบริษัทฯ ได้นําสง่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น
ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเปิดเผยรายงานการประชมุพร้อมทั ,งวีดีโอบนัทกึการประชมุ ดงักลา่วในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” ภายในระยะเวลา 14 วนัหลงัวนัประชมุ 
 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 บริษัทฯ มั0นใจในการให้ความสาํคญัถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ทั ,งในสว่นของการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น 
การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเพื0อเป็นการปกป้องสทิธิของผู้ ถือหุ้นสาํหรับเรื0องที0เป็นสาระสาํคญั โดยได้ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี , 

� กําหนดวนั เวลาและสถานที0ในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้นทกุราย
อยา่งเทา่เทียมกนั 

� กําหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสยีง 1 เสยีง 

� อํานวยความสะดวกสาํหรับการลงคะแนนเสยีง ด้วยการจดัให้มีการมอบฉนัทะโดยจดัแบบฟอร์มการมอบฉนัทะ พร้อม
ทั ,งอธิบายถึงขั ,นตอนวิธีการปฏิบตัิเกี0ยวกบัการมอบฉนัทะและพยายามจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน
ระยะเวลาที0มากพอและเทา่ที0บริษัทฯ สามารถกระทําได้ภายใต้ข้อบงัคบัตา่งๆ ที0เกี0ยวข้อง คือก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น
อยา่งน้อย 14 วนั โดยผู้ ถือหุ้นที0ไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีประธานกรรมการและ/หรือ
กรรมการอิสระ รับมอบฉนัทะเพื0อเข้าร่วมประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนในการประชมุแตล่ะครั ,ง โดยรายละเอียด
ตา่งๆ ได้ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุแตล่ะครั ,งอยา่งครบถ้วน 

� กําหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อย 1 ชั0วโมง ก่อนเริ0มประชมุผู้ ถือหุ้น เพื0อให้มีเวลาในการลงทะเบียนที0
เพียงพอ  

� ได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนสาํหรับการประชมุแตล่ะวาระ 

� ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง เพื0ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที0เข้าร่วมประชมุและ
เพื0อความถกูต้อง แมน่ยําในการนบัคะแนนเสยีง 

� เปิดโอกาสให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า และเสนอชื0อบคุคลเพื0อเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปีในช่องทางสื0อสารตา่งๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

� เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในการเลอืกตั ,งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสยีงจะใช้บตัรลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็น
รายบคุคล 

� ไมม่ีการเพิ0มวาระการประชมุใหม ่โดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

� กรรมการได้เปิดเผยข้อมลูตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี0ยวกบัสว่นได้เสยีของตนและผู้ เกี0ยวข้อง 

� กรรมการได้รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจํา 

� กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีสว่นได้เสยีของตนหรือของ
บคุคลใกล้ชิดที0มีความเกี0ยวข้อง เพื0อให้บริษัทฯ มีข้อมลูสาํหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ ในการดําเนินการตาม
ข้อกําหนดเกี0ยวกบัการทํารายการที0เกี0ยวโยงกนั และติดตามดแูลให้กรรมการและผู้บริหารทําหน้าที0ด้วยความ
ระมดัระวงัและซื0อสตัย์สจุริตโดยมีวิธีการปฏิบตัิดงันี , 
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- กรรมการและผู้บริหารที0ได้รับการแตง่ตั ,งใหมต้่องสง่แบบ “รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร”
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที0ได้รับการแตง่ตั ,ง 

- เมื0อมีการเปลี0ยนแปลงของ “รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและผู้บริหารต้อง
ปรับปรุงข้อมลูในแบบ “รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร” โดยทนัทีหรือภายใน 7 วนัทําการ 
นบัจากวนัที0มีการเปลี0ยนแปลงรายการ 

- เลขานกุารบริษัทฯ สง่สาํเนาแบบ “รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กบัประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัที0บริษัทฯ ได้รับ 
รายงานฉบบัดงักลา่ว 

� คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางไมใ่ห้กรรมการและผู้บริหารที0มีสว่นได้เสยีเข้าร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ 
โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที0มีสว่นได้เสยีในเรื0องใดๆ จะออกไปจากที0ประชมุและกลบัเข้ามาในที0ประชมุอีก
ครั ,ง เมื0อเรื0องนั ,นๆ ได้ถกูตดัสนิใจแล้ว 

� ให้ความสาํคญัเกี0ยวกบัการทํารายการที0เกี0ยวโยงกนั ที0อาจจะนํามาซึ0งความขดัแย้งทางผลประโยชน์และได้เปิดเผยไว้
ในหวัข้อ “รายการที0เกี0ยวโยงกนั” ในรายงานนี , ซึ0งได้อธิบายถึงลกัษณะของความเกี0ยวโยงกนั ความสาํคญัของการทํา
รายการ มลูคา่ของรายการ และแนวโน้มการทํารายการในอนาคตและบริษัทฯ ไมเ่คยมีกรณีไมป่ฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั รวมทั ,งกฎหมายตา่งๆ ที0เกี0ยวข้องกบัรายการที0เกี0ยวโยงกนั 

� ปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเหมาะสมเกี0ยวกบัมาตรการดแูลการใช้ข้อมลูภายในดงัรายละเอียดที0กลา่วไว้ในหวัข้อ “การ
ดแูลเรื0องการใช้ข้อมลูภายใน” ในรายงานนี ,และยงัไมเ่คยมีกรณีการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร
บริษัทฯ  
 

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสาํคญัตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น 
พนกังานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก เช่น เจ้าหนี ,การค้า คูค้่า ลกูค้า ชมุชน/สงัคม 
ภาครัฐและหนว่ยงานอื0นๆ ที0เกี0ยวข้อง เนื0องจากบริษัทฯ ตระหนกัถึงแรงสนบัสนนุจากผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ ในอนัที0จะช่วยสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนัและสร้างกําไรให้กบับริษัทฯ และเป็นแรงสนบัสนนุอยา่งดียิ0งในการสร้างความสาํเร็จในระยะยาว
ของบริษัทฯ ทั ,งนี ,บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ0งรวมถึงหวัข้อ “กิจกรรมผู้มีสว่นได้เสยี” นโยบายและ
แนวทางปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตัิ และรวมถึงการจดัให้มีช่องทางบนเว็บไซต์สาํหรับผู้มี
สว่นได้เสยีสามารถใช้ติดตอ่สื0อสารในการแสดงความคิดเห็นตา่งๆ และสามารถติดตอ่โดยตรงกบัคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม
ความประสงค์ โดยไมต้่องผา่นผู้บริหาร ของบริษัทฯ ทั ,งนี ,คณะกรรมการบริษัทฯ จะเก็บข้อมลูร้องเรียนเป็นความลบั ถ้าการ
ร้องเรียนมีมลูความจริง คณะกรรมการบริษัทฯ จะดําเนินการเพื0อแก้ไขตามความเหมาะสม 

 ด้านผู้บริหาร: บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของผู้บริหารซึ0งเป็นสว่นหนึ0งของปัจจยัแหง่ความสาํเร็จของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยคา่ตอบแทนของผู้บริหารมีโครงสร้างที0เหมาะสมและเปรียบเทียบกบัคา่เฉลี0ยอตุสาหกรรม และคา่เฉลี0ย
โดยทั0วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทํางานอยา่งอิสระปราศจากการ
แทรกแซง ภายใต้บทบาท หน้าที0และความรับผิดชอบที0มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  
 ด้านพนักงาน: บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นสว่นสาํคญัของปัจจยัแหง่ความสาํเร็จอีกปัจจยัหนึ0งของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ จึงกําหนดวิธีการจ้างงาน ความเทา่เทียมกนัในโอกาสของการจ้างงาน ความมั0นคงและความก้าวหน้าทาง
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อาชีพและหลกัการอื0นๆ ที0เกี0ยวข้องกบัพนกังานและการจ้างงาน บริษัทฯ มั0นใจวา่พนกังานมีความรู้ความชํานาญที0จําเป็น
สาํหรับการดําเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ และความเข้าใจในข้อพงึปฏิบตัิตา่งๆ มาตรฐานการปฏิบตัิงานที0เกี0ยวข้อง และ
สนบัสนนุให้มีการพฒันาความรู้ความสามารถเพื0อให้ทนักบัการพฒันาของอตุสาหกรรมในอนาคต และได้อธิบายถึงการดแูล
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัของพนกังานที0ปฏิบตัิการบนเรือของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ “รายงานด้านความรับผิดชอบตอ่
สงัคม” ในรายงานนี , 
 นอกจากนี , บริษัทฯ จดัให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนสาํหรับพนกังานที0สาํนกังานของบริษัทฯ ทั ,งในรูปของเงินเดือน 
โบนสั และสวสัดิการตา่งๆ เช่น การเสนอกองทนุสาํรองเลี ,ยงชีพตามความสมคัรใจ ผลตอบแทนของพนกังานขึ ,นอยูก่บัผลการ
ปฏิบตัิงาน หน้าที0และความรับผิดชอบของพนกังาน สว่นเพิ0มอื0นๆ /โบนสัขึ ,นอยูก่บัฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและ
แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ในเรื0องการสร้างแรงจงูใจระยะยาว แม้วา่บริษัทฯ จะไมม่ีผลตอบแทนระยะยาวสาํหรับพนกังาน
ในรูปของ ESOP เนื0องจากบริษัทฯ เห็นวา่ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะขึ ,นอยูก่บัปัจจยัตา่งๆ ซึ0งพนกังานไมส่ามารถควบคมุได้
โดยตรงเช่นเดียวกบัอตัราคา่ระวางเรือในตลาดสากล นอกจากนี ,ราคาหุ้นของบริษัทฯ ก็ไมไ่ด้สะท้อนถึงผลการปฏิบตัิงานของ
พนกังานที0แท้จริง ดงันั ,นบริษัทฯ ได้จดัสรรผลกําไรจากการดําเนินงานแก่พนกังานของบริษัทฯ ในรูปของเงินโบนสัประจําปี โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกบัเป้าหมายที0กําหนดไว้ และใช้เป็นเกณฑ์ใน การจ่ายโบนสัประจําปี
แก่พนกังาน 

 บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมภายในและสง่พนกังานไปอบรม สาํหรับพนกังานที0สาํนกังานและลกูเรือบนเรือ โดย            
บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายทั ,งหมดที0เกิดขึ ,น นอกจากนี ,บริษัทฯ ยงัอนญุาตให้ลางานพิเศษและกําหนดเวลาการทํางาน
ที0 ยืดหยุน่ สาํหรับพนกังานที0ต้องการศกึษาในระดบัที0สงูขึ ,น นอกจากนี ,บริษัทฯ ได้สง่เสริมการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง
พนกังานด้วยกนัและระหวา่งพนกังานกบัผู้บริหารบริษัทฯ  
 ด้านนายหน้า: บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่นายหน้าเป็นสว่นหนึ0งของปัจจยัแหง่ความสาํเร็จของบริษัทฯ และเป็น 
ผู้ ที0มีบทบาทสาํคญั ในฐานะผู้สนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงปฏิบตัิกบันายหน้าด้วยความเป็นธรรมตาม
เงื0อนไขการค้าที0ตกลงร่วมกนัและคงรักษามาตรฐานการค้าโดยทั0วไปไว้ เพื0อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัในระยะยาว 

 ด้านเจ้าหนี )เงนิกู้ยมื: บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่เจ้าหนี ,เงินกู้ยืมเป็นสว่นหนึ0งของปัจจยัแหง่ความสาํเร็จที0สาํคญั
ของบริษัทฯ ในฐานะผู้สนบัสนนุด้านการเงินแก่บริษัทฯ ที0ต้องลงทนุในสนิทรัพย์ด้วยเงินลงทนุที0สงู บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามเงื0อนไข
การกู้ยืมเงินตา่งๆ รวมทั ,งปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์การกู้ เงิน การชําระคืน หลกัทรัพย์คํ ,าประกนัและข้อตกลงอื0นๆ ที0ตกลงร่วมกนั
ระหวา่งสองฝ่าย 

 ด้านคู่ ค้า: บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความสาํคญัของคูค้่าของบริษัทฯ และบริษัทฯ มั0นใจวา่เงื0อนไขทางการค้า
ตา่งๆ เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั0วไป รวมทั ,งการปฏิบตัิตามเงื0อนไขทางการค้าอยา่งเคร่งครัด 

 ด้านลูกค้า: บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่ลกูค้าเป็นสว่นหนึ0งของปัจจยัแหง่ความสาํเร็จของการดําเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงทําการปกป้องผลประโยชน์ของลกูค้า การตอบสนองความต้องการของลกูค้า รวมทั ,งการให้บริการที0ได้
มาตรฐานและการรักษาสารสนเทศที0เป็นความลบัของลกูค้าโดยจะไมเ่ปิดเผยสารสนเทศดงักลา่วหากไมม่ีการกําหนดจาก
กฎหมาย ข้อกําหนด หรือได้รับการยินยอมจากผู้ เป็นเจ้าของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางด้านการตลาด การกําหนดราคา 
รายละเอียดของการให้บริการ คณุภาพและความปลอดภยั เป็นต้น 

 ด้านคู่แข่ง: บริษัทฯ ปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัที0ดี ไมทํ่าลายชื0อเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการ
กลา่วหา บริษัทที0เป็นคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยความไมส่จุริตและปราศจากข้อมลูความจริง รวมทั ,งไมเ่ข้าถึงสารสนเทศที0เป็น
ความลบัของคูแ่ขง่ด้วยวิธีการที0ไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 
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 ด้านชุมชนและ/หรือสังคม: บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม รวมถึงการสนบัสนนุ 
กิจกรรมของชมุชน และการเอาใจใสต่อ่ผลกระทบตอ่ผู้ ที0อยูร่อบข้างมากกวา่ที0มีกําหนดไว้ในกฎหมายและพยายามเข้าไปมีสว่น
ร่วมทางสงัคม โดยบริษัทฯ ได้รายงานสว่นนี ,แยกไว้ภายใต้หวัข้อ “รายงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม” ในรายงานนี , 
 ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ: นอกเหนือจากที0ได้กลา่วไว้แล้วในสว่นของกฎหมายและระเบียบเกี0ยวกบัธุรกิจการ
เดินเรือซึ0งบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามและได้อธิบายไว้ในรายงานฉบบันี , บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่ ภาครัฐบาลคือผู้ออก
กฎระเบียบข้อบงัคบั ทําหน้าที0ควบคมุเพื0อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความยตุิธรรมและมีความโปร่งใส                 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทั ,งกฎหมายตา่งๆ ที0เกี0ยวข้องกบัการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และได้รวมการสอบทานการปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ให้เป็นหนึ0งในหน้าที0ของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ0งมี
ผู้ตรวจสอบภายในที0มีคณุสมบตัิเป็นหวัหน้าฝ่าย โดยผู้ตรวจสอบภายในได้จดัทํารายงานสอบทานการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
ตา่งๆ ประจําปี และรายงานผลโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที0กลา่ว ในหวัข้อ “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ในรายงานนี , 
 ด้านสิpงแวดล้อม: บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่การจดัการด้านการขนสง่ทางทะเลที0ขาดความรับผิดชอบนั ,น จะก่อให้เกิด 
ผลกระทบทางด้านสิ0งแวดล้อมที0รุนแรง โดยเฉพาะอยา่งยิ0งมลพิษทางนํ ,า และ/หรือมลพิษทางอากาศ ดงันั ,นบริษัทฯ จึงมี ความ
มุง่มั0นที0จะปกป้องและอนรัุกษ์สิ0งแวดล้อม โดยให้ความสาํคญัเทียบเทา่กบัปัจจยัทางด้านการค้าและการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ 
และสง่เสริมการปฏิบตัิตามนโยบายนี , ซึ0งได้รายงานสว่นนี ,ภายใต้หวัข้อ “รายงานการพฒันาเพื0อความยั0งยืน”      ในรายงานนี , 
 การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล: บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ทกุคนต้อง
ปฎิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชนอยา่งเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลกัสทิธิมนษุยชนสากลแก่พนกังานเพื0อนําไปปฏิบตัิเป็น
สว่นหนึ0งในการดําเนินงานและไมส่นบัสนนุกิจกรรมใดๆ ที0ละเมิดหลกัสทิธิมนษุยชน 

 จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา: บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ทกุคน
ต้องมีความรอบคอบและความระมดัระวงัในการใช้งานทรัพย์สนิทางปัญญา 

 นโยบายเกีpยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน: บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน   มี
แนวทางปฏิบตัิเกี0ยวกบัการป้องกนัการทจุริตและการให้สนิบนดงันี , 

� การรับหรือให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื0นใดที0อาจสร้างแรงจงูใจในการตดัสนิใจอยา่งไมช่อบธรรมควรดําเนินการอยา่ง 
ถกูต้อง ตรงไปตรงมาและต้องมั0นใจได้วา่การดําเนินการนั ,นจะไมทํ่าให้เกิดข้อครหา หรือทําให้บริษัทฯ เสื0อมเสยี
ชื0อเสยีง สิ0งของที0กรรมการบริษัทฯ ได้รับโดยปกติแล้วจะเก็บไว้ในสาํนกังาน หรือแจกจ่ายให้กบัพนกังานในบริษัทฯ 

� การจดัซื ,อต้องดําเนินตามขั ,นตอนที0กําหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทฯ และมีความเป็นธรรมแก่ผู้ ที0มีสว่นเกี0ยวข้อง โดย
การตดัสนิใจต้องคํานงึถึงความสมเหตสุมผลด้านราคา คณุภาพและบริการที0ได้รับ รวมทั ,งต้องสามารถตรวจสอบได้
อยา่งโปร่งใส 

� ในการทําธุรกรรมกบัภาครัฐ บริษัทฯ จะต้องหลกีเลี0ยงการกระทําที0อาจจงูใจให้รัฐหรือพนกังานของรัฐดําเนินการที0ไม่
ถกูต้องเหมาะสม อยา่งไรก็ดีการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัหรือการกระทําใดๆ ในขอบเขตที0เหมาะสมและเป็น
ธรรมเนียมปฏิบตัินั ,นสามารถกระทําได้ เช่น การสง่สารเพื0อเป็นการแสดงความยินดี หรือการให้ช่อดอกไม้ในโอกาส
ตา่งๆ เป็นต้น 
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4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 บริษัทฯ มีการดแูลกระบวนการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัที0เกี0ยวข้องกบับริษัทฯ อยา่งเข้มงวด ทั ,งข้อมลูทางการเงินและ
ข้อมลูที0มิใช่ข้อมลูทางการเงินและรายงานอื0นๆ โดยข้อมลูจะต้องเปิดเผยอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส โดยผา่น
ช่องทางที0ถกูต้องและผู้ใช้ข้อมลูสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งเทา่เทียมกนัและมีความนา่เชื0อถือ 
 4.1 รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและสารสนเทศทางการเงินที0ปรากฏ
ในรายงานนี , โดยมีการนําเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่รายงานทางการเงินควบคูก่บัรายงานของ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและงบการเงินที0ตรวจสอบแล้วในรายงานนี , 
 4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ที0ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตั ,งคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เมื0อวนัที0 15 พฤศจิกายน 2550 เพื0อทํา
หน้าที0ดแูลเรื0องการจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู โดยการนําเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการ ข้อแนะนํา
และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี0ยวกบัคา่ตอบแทนกรรมการจะนําเสนอเพื0อขออนมุตัิจากที0ประชมุผู้ ถือหุ้น ทั ,งนี ,
รายละเอียดเกี0ยวกบัคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เช่น รายชื0อสมาชิก คณุสมบตัิ บทบาทหน้าที0ความรับผิดชอบและ
หลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนได้เปิดเผยข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดเผยภายใต้หวัข้อ “โครงสร้าง การจดัการ” 
ในรายงานนี ,. 
 ในปี 2554 และ 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เป็นจํานวนที0กําหนดเป็นรายปี ซึ0งได้รับอนมุตัิจาก
ที0ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ,  
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 สาํหรับคา่ตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั (โบนสัที0จ่ายในระหวา่งปีเป็นโบนสั
ที0อ้างอิงมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที0ผา่นมา) และอื0นๆ เช่น คา่ภาษีเงินได้ คา่เช่าบ้าน ซึ0งในระหวา่งปี 2554 
และปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้จ่ายคา่ตอบแทนให้กรรมการบริหารและผู้บริหาร ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี , 

 

การเทียบเคียงคา่ตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ
ผู้บริหารระหวา่งบริษัทฯ กบักลุม่บริษัททั0วไปและกลุม่ธุรกิจบริการ มีดงัรายละเอียดข้างลา่งนี , 
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 4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที0มีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั ,งรายงานข้อมลูทาง
การเงินและข้อมลูทั0วไป ตลอดจนข้อมลูสาํคญัที0อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร
ตา่งๆ ดงักลา่ว เพื0อให้ผู้ลงทนุและผู้ ที0เกี0ยวข้องรับทราบ โดยผา่นช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เว็บไซต์
ของบริษัทฯ จดหมายแจ้งขา่วและจากการติดตอ่กบักรรมการผู้จดัการ ซึ0งบริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่ผู้ลงทนุ ดงันั ,น ผู้บริหาร
ระดบัสงูจะเป็นผู้ รับผิดชอบในสว่นที0เกี0ยวกบัการบริการนกัลงทนุด้วย บริษัทฯ ได้กําหนดบคุคล เพื0อให้บริการข้อมลูขา่วสาร
สาํหรับผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์และประชาชนทั0วไป ซึ0งมีรายละเอียดดงันี , 

 

 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ตา่งๆ มากมาย โดยมีกรรมการผู้จดัการได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ0งรายละเอียด
ของกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ในช่วงสามปีที0ผา่นมา มีดงันี , 
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5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  
 
5.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  
จํานวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ มีสดัสว่นที0สมัพนัธ์และเหมาะสมกบัขนาดของกิจการและความซบัซ้อน ทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ0งในปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 12 ทา่น ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ทา่น และกรรมการ 
1 ทา่น ซึ0งทําหน้าที0บริหารและปฏิบตัิงานเต็มเวลาเหมือนพนกังานประจําในบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ กรรมการที0ไมไ่ด้เป็น
กรรมการ บริหาร 2 ทา่น และกรรมการอิสระ 6 ทา่น (เทา่กบักึ0งหนึ0งของกรรมการบริษัทฯ ทั ,งคณะ) และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ0ง ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั ,งหมด  
 
คาํจาํกัดความ  
กรรมการบริหาร (Executive Director)  
คือ กรรมการที0มีสว่นเกี0ยวข้องกบัการบริหารจดัการเต็มเวลาของบริษัทฯ และได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนเป็นประจําจาก   
บริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื0นๆ ที0เทียบเทา่  
 
กรรมการอิสระ (Independent Director)  
คือ กรรมการที0เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจดัการ ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื0นใดที0เกี0ยวข้องและไมม่ีหน้าที0 ใน
การบริหารจดัการในบริษัทฯ และหรือบริษัทยอ่ย ซึ0งอาจมีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ 

กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสาํนกังาน
คณะกรรมการ กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
� ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที0เกี0ยวข้อง ทั ,งนี ,ให้นบัรวมหุ้น ที0

ถือโดยผู้ ที0เกี0ยวข้องด้วย  
� เป็นกรรมการที0ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที0เกี0ยวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ของบริษัทฯ  
� เป็นกรรมการที0ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ ตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสยีไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทั ,งในการบริหารด้านการเงิน
และการ บริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที0เกี0ยวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

� เป็นกรรมการที0ไมใ่ช่เป็นผู้ ที0มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือความสมัพนัธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผู้ ที0เกี0ยวข้องหรือ ญาติ
สนิทของกรรมการบริหารผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

� เป็นกรรมการที0ไมไ่ด้รับการแตง่ตั ,งขึ ,นเป็นตวัแทนเพื0อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้น ซึ0งเป็นผู้ ที0เกี0ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

� สามารถปฏิบตัิหน้าที0แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที0ที0ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
� โดยไมไ่ด้อยูภ่ายใต้การควบคมุของกรรมการบริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั ,งผู้ ที0เกี0ยวข้องหรือญาติสนิท

ของ บคุคลดงักลา่ว  
 



 
 

หนา้ 103  

 

คาํนิยามของผู้ทีpเกีpยวข้อง  
ผู้ ที0เกี0ยวข้อง ความหมายจะรวมถึงผู้ ที0มีความสมัพนัธ์หรือเกี0ยวข้องกบับริษัทฯ ในระดบัที0ทําให้กรรมการอิสระไมส่ามารถ ทํา
หน้าที0ได้อยา่งอิสระหรือคลอ่งตวั เช่น คูค้่า ลกูค้า เจ้าหนี , ลกูหนี , หรือผู้ ที0มีความเกี0ยวข้องทางธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นต้น  
 
บทบาท หน้าทีpและความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ  
� สามารถเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอื0นอยา่งเพียงพอที0จะปฏิบตัิหน้าที0ของตนได้อยา่งมีประสทิธิผล  
� เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการเป็นประจําทกุครั ,ง รวมทั ,งตั ,งประเด็นคําถามในที0ประชมุเพื0อให้มั0นใจ 

วา่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีอื0นของบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองและเพื0อให้มั0นใจวา่บริษัทฯ มีการ
ปฏิบตัิตามข้อ พงึปฏิบตัิที0ดี  

� มีความสามารถและเต็มใจที0จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที0จะแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ตลอดจนอทิุศเวลา
และ ทุม่เทความสนใจที0จําเป็นให้กบับริษัทฯ  

� จดัให้มีการประชมุในสว่นกรรมการอิสระเป็นประจําและหาโอกาสเข้าพบผู้บริหารบริษัทฯ เพื0อพดูคยุในประเด็นที0
เกี0ยวข้อง กบัการบริหารงาน  

� จดัทําหนงัสอืยืนยนัถึงความเป็นอิสระในวนัที0ได้รับการแตง่ตั ,งให้ดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระและกรณีที0ถกูร้องขอ  
� กําหนดวาระการดํารงตําแหนง่ที0ชดัเจนและไมม่ีกรรมการอิสระทา่นใดที0ดํารงตําแหนง่เกินกวา่วาระที0กําหนด อยา่งไรก็

ตาม เป็นการยากที0จะค้นหาผู้ ที0มีความเหมาะสมที0จะเข้ามารับตําแหนง่กรรมการอิสระแทน อีกทั ,งเมื0อพิจารณาถึง
ความสมัพนัธ์ของ กรรมการอิสระ และความเข้าใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาที0ดํารงตําแหนง่นํามาพิจารณา ดงันั ,น ณ 
ปัจจบุนัจึงยงัไมม่ีการกําหนด เพดานสงูสดุของวาระการดํารงตําแหนง่สาํหรับกรรมการอิสระ นอกจากวาระตามที0
กฎหมายกําหนด  
 

คณะกรรมการอืpนๆ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตั ,งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ0งถือเป็นสว่นหนึ0งของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที0ดีของบริษัทฯ 
โดยรายละเอียดของสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนหน้าที0และความรับผิดชอบได้กลา่วไว้ ภายใต้หวัข้อ 
“โครงสร้างการจดัการ” และ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีนี ,  
 
ที0ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื0อวนัที0 15 พฤศจิกายน 2550 ได้แตง่ตั ,งคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะ 
กรรมการสรรหา ตอ่มาเมื0อวนัที0 9 พฤศจิกายน 2552 ที0ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตั ,งกรรมการทา่นเดิมเป็นคณะ 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ทั ,งนี ,รายละเอียดของคณะกรรมการทั ,งสองชดุ เช่น รายชื0อ จํานวน
สมาชิก คณุสมบตัิ บทบาทหน้าที0และความรับผิดชอบ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการ
จดัการ” ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีนี , 
 
การรวมหรือแยกตาํแหน่ง  
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆ กบั ฝ่าย
บริหาร อีกทั ,งประธานกรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการและไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆ กบักรรมการผู้จดัการ 
ทั ,งนี ,เพื0อเป็นการแบง่แยกหน้าที0 ระหวา่งการกําหนดนโยบายและการบริหารนโยบายที0กําหนดไว้  
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เลขานุการบริษัทฯ  
สาํหรับการกํากบัดแูลกิจการที0ดี บริษัทฯ ได้แตง่ตั ,งเลขานกุารบริษัทฯ ซึ0งได้แก่ นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลนิ โดย มี
บทบาทหน้าที0ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื0อรับผิดชอบในการดแูลและให้คําแนะนําแก่
คณะกรรมการ และผู้บริหารเกี0ยวกบักฎเกณฑ์ตา่งๆ ที0ต้องปฏิบตัิ และการกํากบัดแูลกิจการที0ดีของบริษัทฯ และรับผิดชอบ
จดัการประชมุคณะ กรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว และการ
รักษาเอกสารข้อมลู  
 
5.2 บทบาท หน้าทีpและความรับผิดชอบ  
ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์  
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีสว่นสาํคญัในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ไปสูเ่ป้าหมายและ วตัถปุระสงค์ที0
กําหนดไว้และเป็นผู้ ที0มีบทบาทสาํคญัในการกําหนดภารกิจ วิสยัทศัน์ คณุคา่ขององค์กร แผนกลยทุธ์ การดําเนิน ธุรกิจ การ
กําหนดอํานาจหน้าที0 การบริหารที0มีประสทิธิภาพและการจดัการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการกํากบัดแูลกิจการของ 
องค์กรเพื0อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งๆ โดย
คณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที0เกี0ยวข้องกบัธุรกิจ และมีคณุสมบตัิที0จะ
ปฏิบตัิงานได้ตามหน้าที0และ ความรับผิดชอบ โดยยดึถือมาตรฐานสงูสดุของหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณากําหนดบทบาทหน้าที0และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุตา่งๆ อยา่งชดัเจน ดงั
รายละเอียดในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีนี ,  
 
นโยบายเกีpยวกับการกาํกับดูแลกิจการ  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัและความจําเป็นตอ่การดําเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตและเพิ0มมลูคา่ให้แก ่ผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายเกี0ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการขึ ,น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความ
มุง่มั0นและเสริมสร้างการกํากบัดแูลกิจการ โดยรวมถึงการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ การให้
ความสาํคญัตอ่ความเพียงพอของระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน การกํากบัดแูลฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตาม
นโยบายอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื0อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายด้วยความโปร่งใส 
และจริยธรรมทางธุรกิจที0ดีและได้จดัทําคูม่ือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการขึ ,นอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศให้ 
พนกังานในทกุระดบัชั ,นได้รับทราบ ทั ,งนี ,เพื0อให้ผู้ ที0เกี0ยวข้องทกุฝ่ายของบริษัทฯ ได้มีความตระหนกั และให้ความสาํคญั  ด้าน
การกํากบัดแูลกิจการที0ดี รวมทั ,งได้เปิดเผยนโยบายดงักลา่ว ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
คู่มือนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักสาํคัญ 5 ส่วนดังต่อไปนี )  

1. สทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี  
2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที0 ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ  
3. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  
4. การควบคมุและการบริหารความเสี0ยง  
5. จริยธรรมธุรกิจ  
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คณะกรรมการบริษัทฯ ยงักําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ รวมทั ,งการประเมินผลการปฏิบตัิตาม
คูม่ือนโยบายดงักลา่วเป็นประจําทกุปี ทั ,งนี , เพื0อให้คูม่ือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงให้มีความ 
ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554 ได้มีการพิจารณาเรื0อง “การประเมินการกํากบัดแูลกิจการ” (Corporate 
Governance Self- Assessment) โดยมีหวัข้อสาํหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ซึ0งผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ที0ดีมากและคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะนําผลการประเมินที0ได้ไปปรับปรุงการกํากบัดแูลกิจการให้ดียิ0งขึ ,นตอ่ไป โดยบริษัทฯ มีความตั ,งใจที0จะประเมินการ
กํากบัดแูลกิจการเป็นประจําทกุปี ซึ0งเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที0ดี ซึ0งการประเมินการกํากบัดแูลกิจการครั ,งตอ่ไป
จะมีขึ ,นในปี 2555  
 
จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้ออกประกาศข้อพงึปฏิบตัิเกี0ยวกบัจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน เพื0อยดึถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิหน้าที0ให้ประสบผลสาํเร็จตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ซื0อสตัย์ สจุริตและเที0ยงธรรม และบริษัทฯ ได้
เปิดเผยรายละเอียดนี ,ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื0อเป็นการป้องกนัรายการที0อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
จึงได้ดแูลอยา่งรอบคอบ เมื0อเกิดรายการที0อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดนโยบายและขั ,นตอนการอนมุตัิ
รายการที0อาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี , 

 
รายการทีpอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นอยา่งดีถึงรายการที0อาจนํามาซึ0งความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการที0เกี0ยวโยง
กนัและได้พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทกุครั ,ง รวมทั ,งมีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทั ,งการปฏิบตัิตามนโยบาย/แนวทางของบริษัทฯ โดยราคา
และเงื0อนไขเสมือนทํารายการกบับคุคลภายนอก (Arms-Length Basis) เป็นไปโดยปกติมาตรฐานทางการค้าทั0วไปและได้
เปิดเผยรายละเอียดมลูคา่รายการคูส่ญัญา เหตผุล/ความจําเป็นไว้ในรายงานและแบบ 56-1 อยา่งครบถ้วนแล้ว 
 อีกทั ,งคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบเรื0องการทํารายการที0อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยจดัให้มีการบรรจเุรื0องดงักลา่วไว้ในแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุปี สาํหรับปี 2554 ผู้
ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการดงักลา่วและได้รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เมื0อการประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบครั ,งที0 1/2555 ในเดือนมกราคม 2555 พบวา่บริษัทฯ มีนโยบายการอนมุตัิรายการเพื0อป้องกนัการทํารายการที0อาจมี
ความขดัแย้งทาง ผลประโยชน์ โดยรายการที0บริษัทฯ มีอยูใ่นปัจจบุนัเป็นรายการที0มีความจําเป็นตอ่การดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าการแขง่ขนัโดยทั0วไป โดยยดึถือราคาตลาดเป็นสาํคญั และเพื0อประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทฯ รวมทั ,งได้มีการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วในรายงานอยา่งเพียงพอแล้ว 
 นอกจากนี , ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัได้สอบทานการปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
เรื0องการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที0เกี0ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และที0มีการแก้ไขเพิ0มเติม 
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และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที0 ทจ.21/2551 เรื0องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที0เกี0ยวโยงกนัและที0มีการแก้ไข
เพิ0มเติม รวมถึงหนงัสอืเวียนคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เรื0องคําแนะนําในการปฏิบตัิตามมาตรา 
89/12 (1) แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที0 4) พ.ศ. 2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ0งรายการที0เกี0ยวโยงกนั ได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ “รายการที0เกี0ยวโยงกนั” ในรายงานนี ,และ
รายงานผลการสอบทานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ0งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา่รายการเกี0ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็น
รายการที0เหมาะสม และเพื0อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  
 
การจัดทาํรายงานการถอืครอง/ซื )อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
 เพื0อกํากบัดแูลด้านการใช้ข้อมลูภายใน บริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการ ซึ0งหมายรวมถึง คูส่มรสต้องรายงานการถือครอง/
ซื ,อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทกุครั ,งที0มีการซื ,อขาย การเปลี0ยนแปลงในการถือครอง/ซื ,อขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ
กําหนดให้มีการรายงานให้ที0ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุไตรมาส 
 
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัตอ่ระบบควบคมุภายในระดบัปฏิบตัิงานเพื0อให้การดําเนินงานเป็นไปอยา่งมี 
ประสทิธิภาพ จึงได้กําหนดอํานาจ หน้าที0 ในการดําเนินงานของผู้ปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน            
มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เพื0อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และมีการแบง่แยกหน้าที0ผู้ปฏิบตัิงาน  
ผู้ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพื0อรักษาไว้ซึ0งการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนี , 
ยงัมีระบบการควบคมุภายในที0เกี0ยวข้องกบัทางการเงินและบญัชี โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบรายงานที0ชดัเจน และเพียงพอ
เสนอผู้บริหารสายงานที0รับผิดชอบ 
 บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที0ตรวจสอบเพื0อให้มั0นใจวา่การปฏิบตัิงานหลกั และกิจกรรมการทางการเงินที0
สาํคญัของบริษัทฯ ได้ดําเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้แนวทางที0กําหนดและกฎหมายที0เกี0ยวข้อง เพื0อให้มั0นใจวา่            
บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบที0เกี0ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบ
การปฏิบตัิงานแตล่ะแผนกและรายงานผลตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื0อให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
จากผู้บริหาร 

 สาํหรับการควบคมุภายในที0เกี0ยวข้องกบัทางการเงินและบญัชี บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบรายงานที0ชดัเจนและเพียงพอ 
เสนอผู้บริหารสายงานที0รับผิดชอบ ทั ,งนี ,เพื0อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี , 
1. เพื0อความมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการปฏิบตัิงาน รวมทั ,งการใช้ทรัพยากรเพื0อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่

บริษัทฯ  
2. เพื0อความถกูต้อง เชื0อถือได้และทนัเวลาของรายงานทางการเงิน 
3. เพื0อให้การปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทั ,งกฎหมายตา่งๆ ที0เกี0ยวข้อง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความสาํคญัตอ่การบริหารความเสี0ยงและมีหน้าที0รับผิดชอบโดยตรงในการ 
บริหารความเสี0ยงขององค์กร โดยมีวตัถปุระสงค์เพื0อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ให้ดําเนินไปอยา่ง
รัดกมุมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผลและบรรลวุตัถปุระสงค์ ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดและเปิดเผยนโยบายบริหาร
ความเสี0ยงและการควบคมุภายในบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในหวัข้อ “การควบคมุภายใน” ในรายงานนี , 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชมุโดยปกติเป็นประจําทกุไตรมาส (ยกเว้นในไตรมาสแรกที0อาจจะมีการประชมุ
คณะกรรมการ 2 ครั ,ง) และมีการประชมุพิเศษเพิ0มตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระการประชมุอยา่งชดัเจน ลว่งหน้า 
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา โดยเลขานกุารบริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบียบ
วาระการประชมุและเอกสารประกอบการพิจารณาในแตล่ะวาระก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั เพื0อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 
 โดยปกติการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีขึ ,นภายหลงัจากการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ถึง 10 วนั ทั ,งนี ,
เพื0อให้รายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถกูเสนอเข้าไปในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื0อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ อยา่งไรก็ตามในกรณีที0กรรมการทา่นใดมีข้อสงสยัหรือคําถาม กรรมการทา่นนั ,น
สามารถสอบถามข้อสงสยัหรือคําถามดงักลา่วได้โดยตรงกบัผู้บริหารบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทกุครั ,ง ได้มีการจดบนัทกึการประชมุและจดัทําอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการ
ตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชมุดงักลา่วจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้จดัเก็บรายงานการ
ประชมุ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ที0เกี0ยวข้องตรวจสอบได้ 

 ปกติการประชมุแตล่ะครั ,งจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั0วโมง โดยในปี 2554 ที0ผา่นมาคณะกรรมการบริษัทฯ มีการ
ประชมุตามวาระปกติจํานวน 4 ครั ,ง (ปี 2553: 4 ครั ,ง) และมีการประชมุตามวาระพิเศษจํานวน 1 ครั ,ง (ปี 2553: ไมม่ีการ
ประชมุตามวาระพิเศษ) โดยการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทฯ แตล่ะทา่นสรุปได้ดงันี , 

 
* กรรมการที0ลาออกในปี 2554 เนื0องจากหลกัเกณฑ์การจํากดัอายขุองกรรมการบริษัทฯ ตามที0กําหนดไว้ในนโยบายการ

กํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ซึ0งการลาออกมีผลตั ,งแตว่นัที0 14 มีนาคม 2554 
**  กรรมการใหมที่0ได้รับการแตง่ตั ,งในปี 2554 แทนกรรมการที0ลาออกไป 
 คณะกรรมการที0ไมเ่ป็นผู้บริหารสามารถจดัให้มีการประชมุระหวา่งกนั เพื0อที0จะพดูคยุในประเด็นที0เกี0ยวข้องกบัการ
บริหารงานและผลการดําเนินงานของกรรมการที0เป็นผู้บริหารได้ 
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การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ  
 การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื0อวนัที0 4 สงิหาคม 2554 ได้มีการพิจารณาเรื0อง “การประเมินการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ” (Board Self Assessment) ซึ0งมีหวัข้อสาํหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ได้แก่ 

� โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ 
� บทบาท หน้าที0และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
� ความพร้อมของกรรมการ 
� การกําหนดกลยทุธ์และการวางแผนธุรกิจ 
� การจดัการความเสี0ยงและการควบคมุภายใน 
� การดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
� การติดตามดแูลรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน\ 
� การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  
� การทําหน้าที0ของกรรมการ 
� ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
� การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
� การสรรหา 
� การพิจารณาคา่ตอบแทน 
� การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 

 ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ที0ดีเลศิและคณะกรรมการบริษัทฯ จะนํา
ผลการประเมินที0ได้ไปปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าที0ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความตั ,งใจที0จะประเมินการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี ซึ0งเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที0ดี ซึ0งการประเมิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั ,งตอ่ไปจะมีขึ ,นในปี 2555 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 คา่ตอบแทนผู้บริหารถกูกําหนดขึ ,นตามหลกัการและนโยบายที0คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดและคา่ตอบแทนของ
กรรมการบริหารและกรรมการที0บริหารงานเต็มเวลาในบริษัทยอ่ยจะถกูพิจารณาอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
พิจารณาจากคา่ตอบแทนสาํหรับตําแหนง่ที0เทียบเทา่ในอตุสาหกรรม ฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ 
รวมทั ,งผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะคนที0ผา่นมา 
 ตั ,งแตปี่ 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแตง่ตั ,งและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนกําหนด
หลกัเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเพื0อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และ
สามารถเทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนโดยทั0วไปและกลุม่บริษัทในอตุสาหกรรมขนสง่ได้ 
 รูปแบบคา่ตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนสัและอื0นๆ เช่น คา่ภาษีเงินได้ คา่เช่า
บ้าน และคา่ตอบแทนกรรมการกําหนดเป็นเบี ,ยประชมุรายปี ซึ0งได้รับการอนมุตัิจากที0ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยการจ่ายคา่ตอบแทน
ตา่งๆ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ “การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส”  



 
 

หนา้ 109  

 

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การเพิ0มคณุคา่ของกรรมการ โดยจดัให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลกัสตูรและเข้า
ร่วมสมัมนาตา่งๆ เพื0อเป็นการเพิ0มพนูองค์ความรู้และทนัตอ่การเปลี0ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยา่งตอ่เนื0อง โดย
กรรมการบริษัทฯ ทกุทา่น ได้มีการเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที0สาํคญัและเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร เช่น หลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP), หรืออยา่งน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ซึ0งจดั
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 ทั ,งนี ,ในปี 2554 มีกรรมการบริษัทฯ ที0ได้รับการแตง่ตั ,งใหมจํ่านวน 3 ทา่น ได้แก่ นายกําธร ศิลาออ่น รองศาสตราจารย์ 
ดร. ภวิดา ปานะนนท์ และนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ เข้าร่วมการอบรมในหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ซึ0งจดั
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 ในกรณีที0มีบคุคลใดได้รับการแตง่ตั ,งเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น เลขานกุาร

บริษัทฯ จะดําเนินการรายงานและจดัเตรียมเอกสารสาํหรับกรรมการใหม ่เช่น คูม่ือกรรมการ เอกสารการจดทะเบียน บริษัทฯ 
คูม่ือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ คูม่ือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตัิ กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบตัิที0เกี0ยวข้องใน
การซื ,อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น 
 ทั ,งนี ,ในปี 2554 บริษัทได้มีการจดัปฐมนิเทศกรรมการใหมใ่ห้แก่กรรมการบริษัทฯ ที0ได้รับการแตง่ตั ,งใหมท่ั ,งหมด 4 ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนา้ 110  

 

(5) การดูแลเรืpองการใช้ข้อมูลภายใน 
 
 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ,ง จํากดั (มหาชน) มีนโยบายเพื0อให้มั0นใจวา่มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้องและเพียงพอ ทั ,ง
รายงานทางการเงินและข้อมลูอื0นๆ ที0สาํคญัหรือข้อมลูที0เกี0ยวข้องกบัธุรกิจด้วยความโปร่งใสและทนัตอ่เวลาให้กบัผู้ ถือหุ้น               
นกัลงทนุ และบคุคลทั0วไป 
 ทั ,งนี ,คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบัและระเบียบที0เกี0ยวข้องเกี0ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูที0ทนั   
ตอ่เวลาและด้วยความโปร่งใส ซึ0งการดแูลการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานระดบัอาวโุส ซึ0งมีหน้าที0ที0จะต้องดแูลและป้องกนัการรั0วไหลของข้อมลูที0เป็นความลบั และข้อมลูที0เป็นประโยชน์
ของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด รวมถึงข้อมลูที0ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือข้อมลูที0มีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ หรือราคา
หุ้นของบริษัทฯ อีกทั ,งการห้ามใช้ข้อมลูของบริษัทฯ ที0ได้มาจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชน์
สว่นตน หรือในเรื0องการทําธุรกิจที0แขง่ขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที0เกี0ยวเนื0อง ซึ0งบริษัทฯ ได้กําหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตัิไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตัิที0ดีของบริษัทฯ ซึ0งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อการ
กํากบัดแูลกิจการ  
 ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (และ
รวมถึง คูส่มรส และบตุรที0ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) รายงานการเปลี0ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ0งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามทั ,งหมดในระหวา่งปีที0ผา่นมา 
นอกจากนี ,บริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการบริหารซึ0งเป็นพนกังานประจําของบริษัทฯ (หรือ บริษัทยอ่ย) และผู้บริหารระดบัสงู ไม่
สามารถซื ,อขาย/โอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 3 สปัดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินสาํหรับปีที0ตรวจสอบแล้วตอ่สาธารณะ และ  
2 วนัหลงัเปิดเผยงบดงักลา่วแล้ว (และ 2 สปัดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสที0สอบทานแล้วตอ่สาธารณะ) และ   
อยา่งน้อย 3 วนัก่อนการเปิดเผยรายการสาํคญัตอ่สาธารณะ และฝ่ายบริหารได้ถกูขอให้ความร่วมมือปฏิบตัินโยบายนี ,   อยา่ง
เคร่งครัด โดยระหวา่งปีที0ผา่นมาฝ่ายบริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 
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(6)      บุคลากร 
 
บริษัทฯ มีพนกังานประจําสาํนกังานและลกูเรือ ซึ0งมีรายละเอียดดงันี , : 

รายละเอียด 2554 2553 
(ปรับปรุงใหม่) 

จํานวนพนกังาน ประจําสาํนกังานและลกูเรือ ณ วนัสิ ,นปี 776 667 

เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อื0นของพนกังานและลกูเรือ  
(ล้านบาท) 

645.81 667.22 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร (ล้านบาท) 99.39 112.98 

 
ผลประโยชน์พนักงาน : บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และพนกังานได้ร่วมกนัจดัตั ,งกองทนุสาํรองเลี ,ยงชีพขึ ,นตามพระราชบญัญตัิ
กองทนุสาํรองเลี ,ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5
ของเงินเดือน กองทนุสาํรองเลี ,ยงชีพนี ,บริหารโดย ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื0อพนกังาน
ออกจากงานตามระเบียบวา่ด้วยกองทนุของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ในระหวา่งปี 2554 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้จ่ายเงิน
สมทบกองทนุเป็นจํานวนเงิน 2.66 ล้านบาท (2553: 2.64 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.41 ล้านบาท (2553: 2.40 
ล้านบาท)  

 
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานดังนี ) 
1. ให้พนกังานเข้าร่วมการอบรม สมัมนา การประชมุเพื0อเพิ0มพนูความรู้ความสามารถ 
2. ให้ทนุการศกึษาแก่นกัเรียนดีเดน่ของศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวีและให้โอกาสนกัเรียนเข้าร่วมฝึกงานกบับริษัทฯรวมทั ,งการ

รับเข้าเป็นพนกังานของบริษัทฯเมื0อจบการศกึษา 
3. ให้ทนุสาํหรับลกูเรือในการศกึษาเพิ0มเติมทางด้านการจดัการเดินเรือ 
4. สนบัสนนุให้พนกังานเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพตา่งๆ  
 
การพัฒนาลูกเรือ  
ศนูย์ฝึกอบรมคนประจําเรือของบริษัท ตามที0เคยได้รายงานไปแล้ว บริษัทฯ ได้ก่อตั ,งศนูย์ฝึกอบรมคนประจําเรือเต็มรูปแบบขึ ,น
ภายในสาํนกังานใหญ่ของบริษัทฯ ที0กรุงเทพมหานคร เมื0อเดือนมีนาคม 2551 โดยภายในศนูย์ฝึกอบรมนี , ได้มีการติดตั ,งห้อง
ฝึกจําลองการเดินเรือที0ทนัสมยัที0สดุ (Bridge Navigation Simulator) เพื0อใช้สาํหรับฝึกคนประจําเรือโดยเฉพาะ โดยเครื0องฝึก
จําลองการเดินเรือได้มีการจําลองสะพานเดินเรือจริง และสามารถฝึกการเดินเรือเข้าเมืองทา่สาํคญัได้อยา่งเสมือนจริงซึ0งจะทํา
ให้คนประจําเรือได้มีโอกาสลงมือฝึกปฏิบตัิการเดินเรือจริงๆ ในรูปแบบและสถานการณ์ตา่งๆ เพื0อให้เกิดประสทิธิภาพตอ่การ
ทํางานเป็นทีมของกปัตนัเรือและนกัเดินเรือ ทกัษะในการเดินเรือและบงัคบัเรือ สิ0งนี ,ถือวา่เป็นก้าวยา่งสาํคญัของบริษัทฯ ใน
การที0จะฝึกฝนและเพิ0มศกัยภาพให้กบับคุลากรประจําเรือให้สามารถปฏิบตัิงานดแูลเรือเพื0อให้เกิดความปลอดภยัป้องกนั
อบุตัิเหตทุางทะเลและปกป้องสิ0งแวดล้อม ในสถานการณ์ปัจจบุนัที0ทั0วโลกมีการขาดแคลนคนประจําเรือที0มีทกัษะ
ความสามารถ และสง่ผลให้การได้เลื0อนตําแหนง่บนเรือเกิดขึ ,นเร็วกวา่ที0ควรจะเป็น ศนูย์ฝึกอบรมของบริษัทจึงมีวิธีการที0จะ
ช่วยฝึกทกัษะความสามารถให้กบัคนเรือเพื0อทดแทนกบัการฝึกปฏิบตัิบนเรือที0ลดน้อยลงดงักลา่ว 
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หลกัสตูรการจดัการทรัพยากรทางทะเล (Maritime Resource Management – MRM) เป็นหลกัสตูรสาํหรับฝึกอบรมนาย
ประจําเรือทั ,งนกัเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนกังานประจําสาํนกังานที0เกี0ยวข้องกบัการบริหารงานเรือ ให้มีความรู้            
ความเข้าใจถึงขีดความสามารถและขีดจํากดัของมนษุย์ และเพื0อเสริมสร้างให้เกิดทศันคติที0ดีในเรื0องความปลอดภยัและการ
ทํางานเป็นทีม หลกัสตูร MRM นี ,ได้มีการยอมรับกนัอยา่งกว้างขวางวา่เป็นวิธีการที0ดีที0สดุในการช่วยเพิ0มทกัษะและพฒันาการ
ทํางานร่วมกนัเป็นทีม และลดความเสี0ยงของการเกิดอบุตัิภยัทางทะเลที0มีสาเหตมุาจากความผิดพลาดของมนษุย์ (Human 
Error) รวมทั ,งการจดัการทรัพยากรและการทํางานเป็นทีมที0ไมม่ีประสทิธิภาพ หลกัสตูร MRM นี ,ได้รับการรับรองและออกแบบ
โดย The Swedish Club ซึ0งเป็นหนึ0งในผู้ให้ประกนัภยัทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซึ0งทางบริษัทฯ ได้รับใบอนญุาตในการนํา
หลกัสตูรนี ,มาเป็นต้นแบบในการฝึกคนประจําเรือของบริษัทฯ นอกจากหลกัสตูร MRM แล้ว ภายในศนูย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ 
ยงัมีห้องฝึกอบรมตา่งๆสาํหรับโปรแกรมการฝึกตา่งๆเช่นโปรแกรมการฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer based training 
“CBT”) และวีดีทศัน์ (Video-Based Training “VBT”) การฝึกอบรมหลกัสตูรการจดัการระบบเดินเรือเป็นทีม (Bridge Team 
Management “BTM”)  หลกัสตูรทกัษะการเดินเรือและบงัคบัเรือ (Bridge Team Competency “BTC”) หลกัสตูรการปฎิบตัิ
หน้าที0เวรยาม (Officer Of the Watch “OOW”) หลกัสตูรการปฏิบตัิงานตําแหนง่ต้นเรือ (Chief Mate Course “CMC”) 
หลกัสตูรการเป็นกปัตนัเรือ (Command Course) หลกัสตูรความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานบนเรือ (Shipboard Safety 
Course “SSC”) หลกัสตูรแนะนําแก้ไขปัญหาการทํางานบนเรือ (Maritime Professional Briefing “MPB”) หลกัสตูรอบรม
การใช้ภาษาองักฤษ (ซึ0งแบง่เป็น 5 ระดบั) เป็นต้น หลกัสตูรตา่งๆเหลา่นี ,ได้มีการพฒันาปรับปรุงตลอดเวลา และถือวา่เป็นการ
วางรากฐานที0สาํคญัตอ่คณุภาพของคนประจําเรือและการเรียนรู้เพื0อใช้ในการปฏิบตัิงานเรือ 
 
ศนูย์ฝึกอบรมของบริษัทมีการทํางานร่วมกนักบัแผนกบริหารงานเรือของบริษัทฯ เพื0อให้ทราบถึงสิ0งที0จําเป็นต้องมีการฝึกให้กบั           
คนเรือและการออกแบบหลกัสตูรให้เหมาะสม ด้วยแนวทางนี ,จึงได้มีการพฒันาหลกัสตูรขึ ,นใหมส่าํหรับฝึกนายช่างกลเรือใน
ทกุระดบัไมว่า่จะเป็นหลกัสตูรเสริมทกัษะและการบริหารจดัการห้องเครื0อง (Engine Room Management and Competency 
Enhancement “EMC”) สาํหรับนายช่างกลเรือระดบัสงู และหลกัสตูรการปฏิบตัิหน้าที0เข้าเวรยาม (Engineer on Watch 
“EOW”) สาํหรับนายช่างกลเรือระดบัปฏิบตัิการ และในอนาคตได้มีแผนการที0จะเพิ0มเติมหลกัสตูรอีก เช่น หลกัสตูรสาํหรับ 
“ระบบการทํางานของซีลเพลาใบจกัร” “การทํางานของอปุกรณ์ยกขนสนิค้าโดยเฉพาะระบบไอดรอลกิ” และ “ความปลอดภยั
ในการปฏิบตัิงานบนเรือสาํหรับลกูเรือ” ทางศนูย์ฝึกอบรมได้จดัให้มีการติดตั ,งอปุกรณ์เครื0องจกัรพื ,นฐานสาํคญั เช่นเครื0องยนต์
เทอร์โบชาร์เจอร์ และเครื0องแยกกรองนํ ,ามนั เพื0อใช้สาํหรับการฝึกปฏิบตัิจริงเพิ0มเติมจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎี สิ0งเหลา่นี ,จะ
เป็นตวัช่วยเสริมร่วมกบัห้องฝึกจําลองการเดินเรือ เพื0อให้ศนูย์ฝึกอบรมสามารถทําการฝึกในสิ0งที0จําเป็นได้ทั ,งนายประจําเรือ
ฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ รวมถึงลกูเรือ 
 
การใช้อปุกรณ์การเดินเรือที0ให้ข้อมลูและแสดงผลด้วยแผนที0อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and Information 
System ”ECDIS”) ได้มีการบงัคบัใช้บนเรือใหมที่0ตอ่เสร็จตั ,งแตเ่ดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป เรือใหมส่ว่นใหญ่มีการติดตั ,ง
อปุกรณ์ ECDIS ไว้ใช้งานแล้ว สาํหรับเรือเก่าที0มีอยูใ่นปัจจบุนัจะมีการบงัคบัให้ติดตั ,งอปุกรณ์ ECDIS ในปี 2561 เป็นต้นไป 
การใช้งานอปุกรณ์ ECDIS นี ,จําต้องได้รับการฝึกอบรมเพื0อเรียนรู้การทํางานของระบบทั0วๆไป รวมถึงการใช้งานอปุกรณ์แตล่ะ
ยี0ห้อที0อาจมีรูปแบบการใช้งานแตกตา่งกนัไปตามโรงงานผู้ผลติ นกัเดินเรือที0จะใช้งานอปุกรณ์ ECDIS ในการเดินเรือจะต้อง
ได้รับการฝึกอบรมที0ถกูต้อง และได้รับใบรับรองผา่นการฝึกอบรมมาแล้วก่อนที0จะได้รับอนญุาตให้ใช้งานได้จริงบนเรือ 
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ในบรรดาอปุกรณ์นําทางในการเดินเรือที0ทนัสมยัทั ,งหมด เช่น เรดาร์ AIS และ GPS นกัเดินเรือจะได้รับเครื0องช่วยนําทางใน                  
การเดินเรือ ด้วยอปุกรณ์  ECDIS ซึ0งเป็นเครื0องช่วยนําทางในการเดินเรือจะทําให้อปุกรณ์ตา่งๆ เหลา่นั ,น (ซึ0งอยูบ่น
แผน่กระดาษ) หมดความสาํคญัไป ทั ,งนี , การใช้อปุกรณ์  ECDIS นั ,น นกัเดินเรือจะต้องรู้วิธีใช้งานที0ถกูต้องด้วย 
 
มีสถาบนัฝึกการเดินเรือเพียงไมกี่0แหง่ในปัจจบุนัที0สามารถเปิดอบรมการฝึกอบรมการใช้ ECDIS ได้ ศนูย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ 
จึงได้กําลงัดําเนินการที0จะติดตั ,งอปุกรณ์การฝึก ECDIS ภายในศนูย์และขอใบอนญุาตรับรองการเปิดหลกัสตูรนี ,จากหนว่ยงาน
รัฐบาลที0รับผิดชอบ เพื0อให้นกัเดินเรือทั ,งหมดของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและเตรียมตวัอยา่งเต็มที0สาํหรับการใช้งาน
อปุกรณ์ ECDIS บนเรือของบริษัทฯ ตอ่ไป 
 
โปรดดรูายละเอียดเพิ0มเติมเกี0ยวกบัพนกังานและลกูเรือได้ในหวัข้อ  “การกํากบัดแูลกิจการ 3. บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย - ด้าน
พนกังาน”
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(7) รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

 

 

 



 
 

หนา้ 115  

 

 

 

บริษัทฯ มีความมุง่มั0นดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการที0ดี มีเจตนารมณ์ที0จะดําเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม 
ควบคูไ่ปกบัการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ0งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ การที0บริษัทฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยู่
ทั0วโลก และเรือได้ถือธงสญัชาติไทยนั ,น ซึ0งเป็นเสมือนตวัแทนของประเทศ จึงเป็นหน้าที0ของบริษัทฯ ที0จะต้องปฏิบตัิตาม    
ข้อบงัคบัตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด 
 บริษัทฯ กําหนดให้ความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นเรื0องที0สาํคญั ซึ0งบริษัทฯ ได้บญัญตัิเรื0องดงักลา่วไว้ในพนัธกิจ และ
ภารกิจของบริษัทฯ นอกจากนี ,บริษัทฯ ได้จดัสรรงบประมาณไว้ร้อยละ 0.50 ของกําไรสทุธิประจําปีให้กบัการทํากิจกรรม   ทาง
สงัคม ซึ0งงบประมาณดงักลา่ว ถกูสะสมและมีจํานวนขั ,นตํ0า 1.75 ล้านบาท และไมเ่กิน 25 ล้านบาทตอ่ปี สาํหรับการเบิกใช้
งบประมาณดงักลา่ว จะพิจารณาโดยผู้บริหารระดบัสงู และนําเสนอรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบภายใน
ช่วงเวลาที0กําหนดไว้  

พันธกิจและภารกิจทีpสาํคัญของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี ) 
พันธกิจของบริษัทฯ  

� เป็นบริษัทเดินเรือที0ได้รับความไว้วางใจสงูสดุในโลกและให้บริการดีที0สดุ และเป็นทางออกสาํหรับการขนสง่สนิค้า
แห้งเทกองระหวา่งประเทศ 

ภารกิจทีpสาํคัญ 
� บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจทั ,งหมดโดยยดึหลกัการกํากบัดแูลกิจการที0ดี ซึ0งสว่นหนึ0งในการกํากบัดแูลกิจการนั ,น               

บริษัทฯ มีคูม่ือการกํากบัดแูลกิจการ และบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 
� บริษัทฯ จะให้บริการลกูค้าอยา่งมีประสทิธิภาพ เชื0อถือได้ และให้บริการอยา่งมืออาชีพ 
� บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ที0เกี0ยวข้องและปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยัสงูสดุในการ

จดัการเรือของบริษัทฯ เพื0อไมใ่ห้มีหรือให้มีน้อยที0สดุในเรื0องการบาดเจ็บ การเสยีชีวิตของลกูเรือ รวมทั ,งการทําลาย
สิ0งแวดล้อม 

� บริษัทฯ จะพยายามสร้าง รักษาไว้ และเพิ0มพนูมลูคา่ของกิจการในระยะยาวเพื0อผู้ ถือหุ้น 
� บริษัทฯ จะดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื0อสตัย์ และเชื0อถือได้เพื0อประโยชน์สงูสดุแก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
� บริษัทฯ จะจดัให้มีสภาพแวดล้อมที0สนบัสนนุและให้รางวลัในการทํางานสาํหรับพนกังานทกุคนเพื0อเปิดโอกาสให้ 

พนกังานมีการพฒันาความสามารถและการเติบโตในองค์กร 
 เพื0อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และจากความต้องการของนกัลงทนุและองค์กรในตา่งประเทศ บริษัทฯ จึงได้  

นําเสนอ “รายงานการพฒันาเพื0อความยั0งยืน” ได้แสดงตา่งหากไว้ในรายงานของบริษัทฯ โดยเริ0มจดัทําตั ,งแตปี่นี ,เป็น ปีแรก 
ดงันั ,นหวัข้อเรื0องที0กลา่วใน รายงานการพฒันาเพื0อความยั0งยืน ได้สรุปประเด็นทั ,งหมดในเรื0องของสิ0งแวดล้อม การละเมิด
ลขิสทิธิ> ข้อบงัคบัสากลเกี0ยวกบัการเดินเรือทางทะเล รวมถึงความคิดริเริ0มและขั ,นตอนการดําเนินการของบริษัทฯ เกี0ยวกบัการ
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การรักษาสิ0งแวดล้อม และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ0งในรายงานดงักลา่ว จะใช้รูปภาพ

และตารางแผนภมูิ เพื0อนําเสนอถึงวิธีการที0บริษัทฯ ใช้ในการวดัผล ในเรื0องการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ 
 กิจกรรมทางสงัคมของบริษัทฯ เกี0ยวข้องกบัสว่นตา่งๆ ได้แก่ 1. ลกูค้า 2. พนกังาน และ 3. ชมุชนและสงัคม 
 บริษัทฯ เชื0อวา่ความสาํเร็จจากการทํากิจกรรมทางสงัคมในทกุสว่นจะเป็นพื ,นฐานที0ยั0งยืนที0จะช่วยให้บรรลพุนัธกิจของ
บริษัทฯ 
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 1. ลูกค้า: บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การประสบความสาํเร็จของอตุสาหกรรมเรือเดินทะเล ซึ0งเป็นการขนสง่
สนิค้า จากแหลง่ผู้ผลติสง่ตอ่ไปยงัแหลง่ผู้บริโภคนั ,นขึ ,นอยูก่บัการเพิ0มมลูคา่ให้กบัลกูค้า ซึ0งเป็นสว่นหนึ0งของความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตระหนกัถึงการตอบข้อสงสยัของลกูค้าอยา่งละเอียดโดยทนัทีภายใต้การปฏิบตัิงานตามข้อตกลงใน
สญัญาตลอด 24 ชั0วโมง และไมม่ีวนัหยดุในการทํางานบนเรือ ในการดําเนินธุรกิจตามสญัญาเมื0อลกูค้าประสบเหตกุารณ์หรือ
ปัญหาใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามแก้ไขปัญหาที0เกิดขึ ,นนั ,น ถึงแม้วา่เรือของบริษัทฯ จะไมเ่กี0ยวข้องกบัสถานการณ์
ดงักลา่วก็ตาม ทางบริษัทฯ ยินดีที0จะรายงานวา่การให้บริการลกูค้าของบริษัทฯ นั ,นได้รับการตอบรับอยา่งดี และหนี0งใน
ข้อคิดเห็นที0  ได้รับจากลกูค้าอยา่งสมํ0าเสมอ คือ   

“พนักงานนายหน้าให้คาํแนะนําในการบริหารจัดการเรือเป็นอย่างดีในทุกท่าเรือ 
กัปตันและลูกเรือให้ความร่วมมือในการทาํงานและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี” 

 การจดัการฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์ใหม:่ เช่นเดียวกบัการรายงานเมื0อปีก่อน บริษัทฯ ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม ่
ซึ0งครอบคลมุทกุการปฏิบตัิงานในสาํนกังานใหญ่และเชื0อมตอ่กบักองเรือของบริษัทฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี ,ให้ข้อมลูแบบ
ทนัที เกี0ยวกบัการปฏิบตัิงานบนเรือ รวมถึงแสดงต้นทนุที0เกิดขึ ,นและข้อมลูอื0นๆ ในทนัที และช่วยให้สาํนกังานใหญ่สามารถ
ติดตอ่กบักปัตนัเรือทกุคนบนเรือทกุลาํได้อยา่งใกล้ชิด ทําให้การตดัสนิใจเมื0อเกิดเหตกุารณ์มีประสทิธิภาพมาก ยิ0งขึ ,น 
นอกจากนี ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักลา่ว ยงัช่วยให้บริษัทฯ สามารถให้บริการลกูค้าได้ดียิ0งขึ ,น และสนบัสนนุให้    การทํางาน
ระหวา่งพนกังานในสาํนกังานใหญ่กบักองเรือมีประสทิธิภาพยิ0งขึ ,นด้วย 
 2. พนักงาน: 

 ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั : บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การเคารพในสทิธิมนษุยชนเป็นรากฐาน ของการ
พฒันาทรัพยากรบคุคล ซึ0งเป็นการเพิ0มมลูคา่ให้กบัธุรกิจ นอกจากนี ,ทรัพยากรบคุคลเป็นปัจจยัหลกัในการสร้างความสาํเร็จ

ทางธุรกิจและเพิ0มมลูคา่ให้กบับริษัทฯ ในทกุๆ ด้าน เป็นนโยบายของบริษัทฯ ที0จะสนบัสนนุกิจกรรม เพื0อสง่เสริม สขุอนามยั 
และความปลอดภยัของพนกังาน ดงันั ,นการดําเนินงานของบริษัทฯ และพนกังานจะสนบัสนนุความปลอดภยัและอาชีวอนามยั

ของสิ0งอื0นๆ ด้วย บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่งานด้านสขุภาพ และความปลอดภยัเทา่เทียมกบังานเชิงพาณิชย์และ งานด้าน
การปฏิบตัิงาน และเห็นวา่เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร กลา่วคือความรับผิดชอบเกี0ยวกบัสขุภาพและความปลอดภยัของ
ลกูเรือมีความชดัเจนและกําหนดเป็นสดัสว่น โดยมีจดุมุง่หมายวา่อบุตัิเหตนุั ,น สามารถป้องกนัได้โดยการจดัการความเสี0ยง 
 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเกี0ยวกบัยาเสพติดและการดื0มเครื0องดื0มที0มีแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ 
OCIMF ในเรื0อง “คําแนะนําสาํหรับการควบคมุยาเสพติดและเครื0องดื0มที0มีแอลกอฮอล์บนเรือ” ซึ0งรายละเอียดระบอุยูใ่นคูม่ือ
ระบบการจดัการ เพื0อความปลอดภยับนเรือทกุลาํรวมทั ,งประกาศให้พนกังานทกุคนรับทราบ 
 ลกูเรือแตล่ะคนต้องได้รับการพกัผอ่นที0เพียงพอซึ0งถือวา่เป็นสิ0งจําเป็น เพื0อหลกีเลี0ยงความเหนื0อยล้า และความตงึเครียด 
ซึ0งอาจมีสว่นเกี0ยวข้องกบัการเกิดอบุตัิเหตบุนเรือ ดงันั ,นบริษัทฯ จึงปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี0ยวกบัเวลาการพกัผอ่นอยา่งน้อย
ที0สดุตามอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและการเข้ายามสาํหรับคนบนเรือ ค.ศ. 
1995 (STCW 95) และอนสุญัญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ 180 ทั ,งนี , อนสุญัญาทั ,ง 2 ฉบบัดงักลา่ว กําลงัอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาแก้ไขเพิ0มเติมให้มีความเข้มงวดมากขึ ,น โดยอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการฝึกอบรม การออก
ประกาศนียบตัรและการเข้ายามสาํหรับคนบนเรือ ซี0งมีการแก้ไขเพิ0มเติม ณ กรุงมะนิลาในปี ค.ศ. 2010 (STCW 2010 Manila 
amendments) มีผลบงัคบัใช้ในเดือนมกราคม 2555 และ อนสุญัญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ ค.ศ. 2006 คาดหมาย
วา่จะมีการให้สตัยาบนัภายในสิ ,นปี 2554 และจะมีผลบงัคบัใช้ในภายในสิ ,นปี 2555  
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บริษัทฯ จดัระบบเวชกรรมที0เหมาะสมในระดบัที0สงูกวา่มาตรฐานของ International Labor Organization (ILO) รวมทั ,ง
ข้อบงัคบัอื0นๆ ที0เกี0ยวข้อง ซึ0งทําให้บริษัทฯ ประสบปัญหากรณีลกูเรือล้มป่วยน้อยมาก 
 การทํางานเป็นทีม : บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ,ง เอเยนซี0 จํากดั ซึ0งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ และรับผิดชอบด้านการ
บริหารการเดินเรือ สาํหรับกองเรือทั ,งหมดของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที0ทกุคนมีการทํางานเป็นทีมและจดัให้มีการประสานงานที0ดี
ซึ0งช่วยทําให้บริษัทฯ ประสบความสาํเร็จในการบริหารการเดินเรือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ,ง เอเยนซี0 จํากดั ได้รับ
ประกาศนียบตัรของ ISM Code และยงัได้รับประกาศนียบตัรการรับรองมาตรฐานคณุภาพ “ISO 9001:2008” และมาตรฐาน
ระบบการจดัการสิ0งแวดล้อม “ISO 14001:2004” ด้วย 
 การฝึกอบรมและการพฒันา : ตลอดหลายปีที0ผา่นมา บริษัทฯ ไมเ่พียงแตม่ีการฝึกอบรมความชํานาญด้าน การบริหาร
การเดินเรือเทา่นั ,น แตย่งัได้มีการพฒันาด้านคณุภาพและความสามารถของพนกังานทั ,งบนเรือและที0สาํนกังานอีกด้วย ทั ,งนี ,
บริษัทฯ เห็นวา่จะสามารถประสบความสาํเร็จตามเกณฑ์คณุภาพและความปลอดภยัในการเดินเรือได้ด้วยการอทิุศตนและ
ความซื0อสตัย์ของลกูเรือ ผู้จดัการฝ่ายตา่งๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที0จะสนบัสนนุและสง่เสริมความรู้
ความสามารถและประสทิธิภาพของคนประจําเรือและให้โอกาสพวกเขาได้มีความก้าวหน้าในองค์กรตอ่ไป 
 พนกังานประจําเรือทกุนายของบริษัทฯ ถกูกําหนดให้เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุป ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษัทฯ ที0
กรุงเทพฯ ก่อนที0จะถกูมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที0บนเรือของบริษัทฯ พนกังานประจําเรือจะได้รับข้อมลูขา่วสารที0เป็นประโยชน์
ที0เป็นปัจจบุนัอยา่งสมํ0าเสมอ โดยเฉพาะกฎระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ที0เกี0ยวข้อง และบอ่ยครั ,งที0พนกังานประจําเรือจะถกูสง่ไป
อบรม เพื0อเพิ0มเติมความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบด้านคา่ใช้จ่ายทั ,งหมดที0เกิดขึ ,น 
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บริษัทฯ กําหนดให้พนกังาน และลกูเรือบนเรือ สามารถสง่คําติเตียน หรือข้อแนะนําตา่งๆ ของพวกเขามายงัสาํนกังาน
ของบริษัทฯ ซึ0งบริษัทฯ หวงัวา่จะเป็นการสนบัสนนุให้พนกังานบนเรือปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิผล และเป็นการช่วยปรับปรุง
การดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ0งขึ ,นอีกด้วย 
 ทั ,งนี , บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมบนเรือ โดยนําโปรแกรมวีดีทศัน์เกี0ยวกบัความปลอดภยับนเรือที0ดีที0สดุมาใช้อีกด้วย 
 เพื0อให้เกิดแรงจงูใจตอ่พนกังานประจําเรือใหม ่ และให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาที0ประจําการบนเรือ บริษัทฯ จึง
กําหนดให้นายประจําเรืออาวโุสทํากิจกรรมร่วมกนั และเพื0อทดสอบวดัระดบัความสามารถ บริษัทฯ ได้จดัหาคอมพิวเตอร์
สาํหรับวดัระดบัความสามารถไว้ประจําบนเรือ โดยผลของการทดสอบดงักลา่วทําให้พนกังานประจําเรือสามารถทราบจดุออ่น 
ของตนเอง และกําหนดแนวทางแก้ไขเพื0อปรับปรุงจดุออ่นดงักลา่วตอ่ไป 

 
 

ศนูย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลและหอบงัคบัการเดินเรือจําลอง : บริษัทฯ ได้จดัตั ,งศนูย์ฝึกอบรมการเดินเรือทางทะเลและ
หอบงัคบัการเดินเรือจําลอง ณ สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยศนูย์ฝึกอบรมดงักลา่วของบริษัทฯ ได้เปิดให้ใช้งานได้อยา่ง
สมบรูณ์ในเดือนมีนาคม 2551 โดยสิ0งเหลา่นี ,จะเป็นการวางรากฐานที0มั0นคงของกระบวนการฝึกอบรมตา่งๆ ของ บริษัทฯ และ
สามารถทําให้ทั ,งพนกังานและลกูเรือได้มีการพฒันาเรื0องของการดําเนินการเดินเรือทะเลอยา่งทนัสมยั สาํหรับ  หอบงัคบัการ
เดินเรือจําลองจะถกูสร้างให้เหมือนหอบงัคบัการจริงของเรือ โดยสร้างสถานการณ์ขณะนําเรือเข้าสูท่า่เรือหลกั เพื0อให้พนกังาน
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และลกูเรือได้เห็นภาพและเข้าใจระบบการนําเรือเข้าเทียบทา่ ในระหวา่งปี 2553 ได้มีการเริ0มจดัอบรมหลกัสตูรพิเศษ เพื0อที0จะ
พฒันานายช่างกลเรือในระดบับริหาร และนายช่างกลเรือในระดบัปฏิบตัการ ศนูย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลนี ,เป็นก้าวที0สาํคญั
ของบริษัทฯ ที0จะดําเนินการฝึกอบรมให้พนกังานและลกูเรือมีการดแูลตวัเองที0ดีและดแูลเรือที0ต้องประจําการ ทั ,งหมดนี ,คือ
ความมุง่หมายเพื0อให้มั0นใจในความปลอดภยัของลกูเรือและเป็นการป้องกนัอบุตัิเหตแุละเป็นการอนรัุกษ์       สิ0งแวดล้อมด้วย 
 ระบบการกู้ภยัเรือร่วมกนั Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) โดยได้รับการสนบัสนนุ
จากหนว่ยนาวิกโยธินลาดตระเวนชายฝั0งของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซึ0งเป็นโครงการที0มีเอกลกัษณ์โดดเดน่เฉพาะ ควบคมุโดย
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ มีเรือพาณิชย์ทั0วโลกอาสาสมคัรเข้าร่วมโครงการเป็นระบบเครือขา่ย การแจ้งขา่วสาร การค้นหา และการ

กู้ภยัเรือที0ครอบคลมุทั0วโลก เพื0อให้การช่วยเหลอืเรือที0ประสบภยัในทะเล ซึ0งบริษัทฯ ได้ เข้าร่วมโครงการนี ,อยา่งตอ่เนื0องและมี
ผลการปฏิบตัิงานที0ดีจากการรับรองโดย USCG โดยบริษัทฯ ได้รับรางวลั AMVER ทกุปีจากตวัแทนของสถานฑตู
สหรัฐอเมริกา ณ กรุงเทพฯ อ้างอิงถึงข้อความในจดหมายชมเชยจากหนว่ยนาวิกโยธินลาดตระเวนชายฝั0งของสหรัฐอเมริกา 
(USCG) ซึ0งสะท้อนให้เห็นถึงรางวลัที0ได้รับ “บริษัทฯควรภาคภมูิใจในตวัเจ้าหน้าที0และลกูเรือ ที0มีความมุง่มั0นและรับผิดชอบใน
ด้านความปลอดภยัของชีวิตเมื0ออยูก่ลางทะเล” 
  

3. ชุมชนและสังคม:  

บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่ชมุชนและสงัคมที0ดีเป็นปัจจยัหลกัที0สนบัสนนุธุรกิจของ บริษัทฯ ดงันั ,นบริษัทฯ จึง
สนบัสนนุและเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชนและสงัคมอยา่งสมํ0าเสมอ บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่ชมุชน
และสงัคม และการเอาใจใสต่อ่ผลกระทบตอ่ผู้ ที0อยูร่อบข้างมากกวา่ที0กฎหมายกําหนดไว้และพยายามทีละน้อยที0จะเข้าไปมี
สว่นร่วมทางสงัคม การจดัตั ,ง และขยายกองทนุเพื0อทํากิจกรรมชมุชนและสงัคมจะช่วยให้เกิดกรอบความคิดและการทํางาน
อยา่งยั0งยืน เพื0อสนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคมของบริษัทฯ  
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 ในปี 2554 เหตกุารณ์อทุกภยัครั ,งใหญ่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่คนจํานวนนบัล้าน ทรัพย์สนิเกิดความ   
เสยีหายและถกูทําลายอยา่งที0ไมเ่คยมีมาก่อน ซึ0งเหตกุารณ์ครั ,งนี , พนกังานของบริษัทฯ เองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกนั บ้าน
ของพนกังานหลายคนต้องจมอยูใ่ต้นํ ,าที0ความสงู 2 เมตร! และถึงแม้วา่พนกังานเหลา่นี ,จะต้องเผชิญกบัความยากลาํบากของ
สภาพที0อยูอ่าศยั รวมถึงสิ0งของมีคา่ตา่งๆเสยีหาย แตพ่นกังานยงัคงมาปฏิบตัิหน้าที0ตามปกติ ซึ0งบริษัทฯ รู้สกึขอบคณุ     เป็น
อยา่งยิ0ง ถึงความมุง่มั0นของพนกังานในการปฏิบตัิหน้าที0 โดยทางบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเพื0อให้ความช่วยเหลอืแก่
พนกังานที0เดือดร้อนจากอทุกภยัในด้านตา่งๆ เพื0อช่วยแบง่เบาภาระและความเดือดร้อน โดยจดัให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล     ทํา
หน้าที0ในการรับเรื0องและประสานงาน สาํหรับพนกังานที0ไมส่ามารถเดินทางมาปฏิบตัิหน้าที0ได้ บริษัทฯได้ยกเว้นให้ลาหยดุเป็น
กรณีพิเศษ สาํหรับพนกังานที0ได้รับความเดือนร้อนในด้านที0พกัอาศยั บริษัทฯได้จดัเตรียมที0พกัอาศยัใจกลางเมืองให้แก่
พนกังานและครอบครัว นอกจากนี ,พนกังานที0จดัหาที0พกัอาศยัเองก็สามารถนําคา่ใช้จ่ายมาเบิกกบับริษัทฯ ได้ 
 สาํหรับกิจกรรมด้านสงัคมและชมุชน ซึ0งบริษัทฯ ให้การสนบัสนนุ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

� บริษัทฯ ให้การสนนัสนนุการฝึกอบรมบคุลากรของศนูย์ฝึกพาณิชยนาวี (Merchant Marine Training Center) โดย

การให้ทนุการศกึษาแก่ผู้มีผลการเรียนดีโดยมอบรางวลัเหรียญทองแก่นกัเรียนของศนูย์ฝึกพาณิชยนาวีที0ม ีผลการ
เรียนดีเดน่และประพฤติดีเป็นประจําทกุปี ตั ,งแตปี่ 2541 เป็นต้นมา นอกจากนี ,บริษัทฯ ได้บริจาคหนงัสอืเรียนให้กบั
ศนูย์ฝึกพาณิชยนาวีอยา่งสมํ0าเสมอด้วย 

� บริษัทฯ ได้จดัตั ,งทนุการศกึษาสาํหรับนกัเรียนของศนูย์ฝึกพาณิชยนาวี (MMTC) โดยในปี 2554 และ 2553 บริษัทฯ 
ได้ให้ทนุการศกึษารวมทั ,งสิ ,น 2,339,800 บาท และ 2,355,120 บาท ตามลาํดบั แก่นกัเรียนที0ขาดแคลนเงินทนุ 

� บริษัทฯ ได้รับนกัเรียนที0จบการศกึษาจากศนูย์ฝึกพาณิชยนาวีมาเป็นพนกังาน/ลกูเรือของบริษัทฯ และให้การสง่เสริม
เพื0อพฒันาคณุภาพของพนกังาน/ลกูเรือไทยเหลา่นี ,อยา่งตอ่เนื0อง ซึ0งพนกังาน/ลกูเรือเหลา่นี ,สามารถทํางานกบั
เจ้าของเรือไทยทั0วไปได้โดยไมม่ีข้อจํากดัวา่จะต้องทํางานกบับริษัทฯ เพียงแหง่เดียวเทา่นั ,น 

� จากที0เคยรายงานไว้แล้วในรายงานเมื0อปีที0แล้ว บริษัทฯ ได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจ (MOU) กบัสาํนกังาน
คณะกรรมการอาชีวศกึษา ในการปรับปรุงความรู้ และสง่เสริมการเรียนการสอน สาํหรับวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อตุสาหกรรมการตอ่เรือนครศรีธรรมราช ซึ0งตามบนัทกึความเข้าใจนี , บริษัทฯ ได้สร้างหอพกั เพื0ออํานวยความสะดวก
แก่นกัศกึษาสาํเร็จตามโครงการที0วางไว้เรียบร้อยแล้ว และได้สง่มอบหอพกัดงักลา่วให้กบัวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อตุสาหกรรมการตอ่เรือนครศรีธรรมราช ซึ0งมีมลูคา่ทั ,งสิ ,นประมาณ 25.40 ล้านบาท บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลอื
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ทางด้านการเงินอยา่งตอ่เนื0องแก่นกัเรียน รวมการซื ,อหนงัสอืและอปุกรณ์ทางการศกึษาในห้องสมดุ ทางด้าน
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมการตอ่เรือนครศรีธรรมราช ได้เพิ0มหลกัสตูรการเรียนใหมโ่ดยมีบริษัทฯ เป็นที0
ปรึกษา เพื0อเป็นการฝึกหดัและพฒันาวิศวกรสาํหรับการดําเนินอาชีพการเดินเรือในอนาคต ในการนี , ทา่นรัฐมนตรี
ช่วยวา่การกระทรวงศกึษาธิการ ได้มอบรางวลัโลเ่กียรติยศให้แก่บริษัทฯ จากการที0บริษัทฯ มีสว่นร่วมในวิทยาลยั
เทคโนโลยีและอตุสาหกรรมการตอ่เรือนครศรีธรรมราช 

� บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจํานวน 113,160 บาท ในโครงการ “หม่ผ้าให้น้อง ครั ,งที0 14” ให้กบัคณะนกัเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ของศนูย์ฝึกพาณิชยนาวี เพื0อนําไปจดัสร้างห้องอาหาร สาํหรับโรงเรียนวดัตะพงัคล ี จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ0ง
เป็นโครงการนอกเหนือจากปีก่อน ได้แก่ 1) บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจํานวน 139,000 บาท ในโครงการ “หม่ผ้าให้
น้อง ครั ,งที0 13” ให้กบัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศนูย์ฝึกพาณิชยนาวี เพื0อนําไปจดัสร้างห้องนํ ,า สาํหรับ
โรงเรียนโนนผาสกุ จงัหวดัสระแก้ว 2) บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจํานวน 80,466 บาท ในโครงการ “หม่ผ้าให้น้อง 
ครั ,งที0 12” ให้กบัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศนูย์ฝึกพาณิชยนาวี เพื0อนําไปซื ,อเครื0องโปรเจกเตอร์ และจดัทํา
เวทีกิจกรรมสาํหรับโรงเรียนวดับางกระเจ้า จงัหวดัสมทุรสาคร และ 3) บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจํานวน 100,000 
บาท ในโครงการ “หม่ผ้าให้น้อง ครั ,งที0 11” ให้กบัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศนูย์ฝึกพาณิชยนาวี เพื0อนําไปใช้ใน
การซอ่มแซมห้องเรียนและปรับปรุงห้องสมดุให้แก่ โรงเรียนบ้านใบสทีอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

� บริษัทฯ มอบทนุการศกึษาจํานวน 165,000 บาท แก่นกัศกึษาวิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื0อสนบัสนนุการศกึษาให้กบันกัศกึษาในหลกัสตูรวิทยาศาสตร์การ
เดินเรือ การมอบทนุการศกึษางวดสดุท้ายภายใต้โครงการนี ,ได้ถกูจ่ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

� ในปี พ.ศ 2553 บริษัทฯ ได้บริจาคเครื0องคอมพิวเตอร์จํานวน 28 เครื0อง แก่โรงเรียนมธัยมวาริชภมูิ โรงเรียนสโุขทยั 
โรงเรียนบ้านค้อ โรงเรียนสตัตยาสยั และสาํนกังานบริหารชมุชน อําเภอปากเกร็ด บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลอืด้าน
การศกึษาแก่เด็กยากจนอยา่งตอ่เนื0อง จากที0เคยรายงานไว้แล้วในรายงานเมื0อปีที0แล้ว บริษัทฯ ได้บริจาคเครื0อง
คอมพิวเตอร์จํานวน 15 เครื0อง เพื0อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านค้อ จงัหวดัสริุนทร์ และได้บริจาค
เครื0องคอมพิวเตอร์ที0มีความทนัสมยัเพิ0มอีกจํานวน 3 เครื0อง (Dell Celeron 2 GHZ, Hard Disk 40 GB) แก่โรงเรียน
เพื0อให้การเรียนการสอนในโรงเรียนมีความทนัสมยัมากขึ ,นด้วย 

� บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจํานวน 40,000 บาท ให้กบัยวุมสุลมิ บ้านปากลดั อําเภอพระประแดง จงัหวดั
สมทุรปราการ เพื0อใช้สนบัสนนุเครื0องมือเครื0องใช้ทางการศกึษาและเป็นทนุการศกึษาในกิจกรรมวนัเด็กเมื0อวนัที0 19 
มกราคม 2551 

� โดยปกติแล้วบริษัทฯ มกัจะจดัให้มีการบริจาคเงินและสิ0งของสาํหรับผู้ ที0มีความจําเป็นและผู้ ที0ยากไร้ เช่น บริษัทฯ 
ร่วมกบัพนกังาน ได้บริจาคเงินกวา่ 1 ล้านบาท ผา่นสภากาชาดไทยสาํหรับผู้ประสบภยัธรณีพิบตัิจากคลื0นยกัษ์สนึา
มิในประเทศไทย และเมื0อต้นปี 2547 บริษัทฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนระดบัประถมและมธัยม จํานวน 4 
แหง่ ในจงัหวดัระยอง ที0มีนกัเรียนจํานวน 877 คน ให้มีโอกาสศกึษา 

� บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลอืในการสร้างโรงเรียนสาํหรับเด็กที0ประสบภยัจากแผน่ดินไหวในภาคตะวนัตกของประเทศ
อินเดีย เมื0อปี 2544 และในที0สดุโรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย ก็เกิดขึ ,นและสามารถเปิดดําเนินการได้แล้วซึ0งสามารถ
รับนกัเรียนได้ จํานวน 700 คน ทั ,งในระดบัประถม มธัยมต้น รวมทั ,งมธัยมปลาย ซึ0งทําให้ผู้ ที0เกี0ยวข้องตา่งๆ รู้สกึ
ซาบซึ ,งและประทบัใจอยา่งมากในความช่วยเหลอืจากประเทศไทย 
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� บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลอืแก่ประชาชนที0อยูอ่าศยัทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ0งได้รับผลกระทบและความ
เสยีหายจากภยัสนึามิ เมื0อเดือนธนัวาคม 2547 โดยบริษัทฯ และพนกังานได้บริจาคเงินช่วยเหลอืจํานวน 590,000 
บาท ให้กบัหมูบ้่านทะเลนอก จงัหวดัระนอง และปรับปรุง/ซอ่มแซมเรือประมงเพื0อให้สามารถนํากลบัมาประกอบ
อาชีพได้ และบริษัทฯ ได้อาสาดแูลและเข้ามาเยี0ยมเยียนหมูบ้่านนี ,อยา่งสมํ0าเสมอ ทั ,งนี ,บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เด็ก
ที0ขาดแคลนได้รับทนุการศกึษา โดยปัจจบุนับริษัทฯ ยงัให้ทนุการศกึษาเด็กผู้หญิงคนหนึ0ง ที0กําลงัศกึษาอยูใ่น
โรงเรียนแหง่หนึ0งที0กรุงเทพฯ นอกจากนี ,บริษัทฯ ยงัจดัหาแหลง่ประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนและให้การสนบัสนนุการ
พฒันาทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กหนุม่ในหมูบ้่านแหง่นี , เพื0อที0จะก้าวเข้ามาฝึกอบรมอาชีพการเดินเรือขั ,น
พื ,นฐาน โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว ซึ0งบคุคลเหลา่นี ,จะเข้ามาประกอบอาชีพการเดินเรือให้กบั
บริษัทฯ ได้อยา่งสมบรูณ์และตรงกบัสายงานอาชีพในการเดินเรือทะเลระหวา่งประเทศ 

� บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจํานวน 1,325,867 บาท ในปี 2551 เพื0อสร้างบ้านฟิสกิส์ เคมี และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ให้กบัโรงเรียนแหง่หนึ0งที0 เซมงักดุี ทามิล นาดลู ประเทศอินเดีย โรงเรียนแหง่นี ,อยูใ่นหมูบ้่านที0ยากจนมากและได้รับ
ผลกระทบและความเสยีหายจากภยัสนึามิในเดือนธนัวาคม 2547 

� บริษัทฯ ได้ประสานงานกบัสภากาชาดไทยให้หนว่ยเคลื0อนที0รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคที0สาํนกังานบริษัทฯ มา
ตั ,งแตอ่ดีต และในปี 2553 หนว่ยเคลื0อนที0รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที0บริษัทฯ ทั ,งสิ ,น 2 ครั ,ง ในเดือนมกราคม 
และเดือนกรกฎาคม มีจํานวนโลหิตรวม 37,450 ซีซี 

� ในทกุๆ ปี บริษัทฯ จดักิจกรรมวิ0ง 5 กิโลเมตร เรียกวา่ “พีเอสแอลวิ0งเพื0อวนัเดินเรือประจําปี” ที0สวนลมุพินีเพื0อ
สนบัสนนุให้พนกังานบริษัทฯ มีนิสยัรักการออกกําลงักายและมีสขุภาพที0ดี และในปี 2554 พนกังานและผู้ ที0เกี0ยวข้อง
ได้เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมนี ,อีกครั ,งเมื0อวนัที0 19 มกราคม พ.ศ. 2554 ด้วยความตั ,งใจและเป็นมิตรตอ่กนั 

� บริษัทฯ เป็นหนึ0งในกลุม่ผู้สนบัสนนุงานวนักีฬาประจําปี ณ ศนูย์ฝึกพาณิชยนาวี ซึ0งบริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการ
ขยายด้านกีฬารวมถึงการศกึษา (ที0ได้กลา่วไปแล้ว) และช่วยในเรื0องการพฒันาของคณะนกัเรียนพาณิชย์นาวี 

� บริษัทฯ จดัโครงการช่วยเหลอืพนกังานด้วยการให้ทนุการศกึษาประจําปี สาํหรับคา่เลา่เรียนแก่บตุรของพนกังานที0
ไมส่ามารถหาเงินคา่เลา่เรียนของบตุรตนเองได้ 

� บริษัทฯ พิจารณาทนุการศกึษาหรือรางวลัสาํหรับให้กบับตุรของพนกังานของบริษัทฯ ผู้ซึ0งมีผลการเรียนที0ดีในระดบั
โรงเรียน วิทยาลยั และมหาวิทยาลยั 

� บริษัทฯ ได้บริจาคเงินและอปุกรณ์การศกึษา เพื0อจดัทําห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์และสนบัสนนุกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านตา่งๆ ของโรงเรียนบ้านค้อ จงัหวดัสริุนทร์ ในเดือนกนัยายน 2549 

� บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาท และหนงัสอืให้กบัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื0อ
นําไปใช้ในการซอ่มแซมอาคารเรียนและสร้างห้องสมดุให้แก่โรงเรียนบ้านวงัสนวน จงัหวดันครราชสมีา ในเดือน
กนัยายน 2550  

� บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบเงิน 100,000 บาท แก่สภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ เพื0อใช้ใน
การอบรมความรู้และพฒันาทกัษะวิชาชีพแก่คนพิการ เพื0อให้สามารถหาเลี ,ยงตนเองได้ในงานวนัคนพิการครั ,งที0 43 
ซึ0งจดัขึ ,นในเดือนพฤศจิกายน 2550 

� ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน 68,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านค้อ จงัหวดัสริุนทร์ เพื0อสนบัสนนุใน “โครงการ พา
นกัเรียนไปทศันศกึษา” ณ สถานีวิจยัสิ0งแวดล้อมสะแกราช จงัหวดันครราชสมีา 
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(8) รายงานการพฒํนาเพืpอความยัpงยนื 
 

บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ การจดัการด้านการขนสง่ทางทะเลที0ขาดความรับผิดชอบนั ,น จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน      
สิ0งแวดล้อมที0รุนแรง โดยเฉพาะอยา่งยิ0งในด้านมลภาวะทางอากาศ และ/หรือทางนํ ,า ดงันั ,นบริษัทฯ จึงมีความมุง่มั0นที0จะ
ปกป้อง และอนรัุกษ์สิ0งแวดล้อม โดยให้ความสาํคญัเทียบเทา่กบัปัจจยัทางด้านการค้า และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 อยา่งไรก็ตาม จากการดําเนินธุรกิจตลอดหลายปีที0ผา่นมา ทําให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เข้าใจดีวา่ แคก่ารปฏิบตัิ
ตามกฏข้อบงัคบัตา่งๆนั ,น ยงัไมเ่พียงพอที0จะช่วยในการปกป้องและอนรัุกษ์สิ0งแวดล้อม ยงัมีสิ0งอื0นที0สาํคญัที0จะต้องปฏิบตัิ 
นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที0กําหนดไว้ นั0นคือการพฒันาแผนงานภายในเพื0อรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน และระบบการควบคมุ
คณุภาพ นอกจากนี ,ยงัต้องการนําเทคโนโลยีที0ทนัสมยัมาใช้อยา่งตอ่เนื0องเพื0อช่วยลดผลกระทบตอ่สิ0งแวดล้อม รวมถึงความ 
มุง่มั0นอยา่งแนว่แนใ่นการที0จะลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสยี 

 หวัข้อถดัไปจะเป็นการอธิบายถึงรายละเอียดของกฎข้อบงัคบัทางทะเลที0สาํคญั และสิ0งที0บริษัทฯ ได้ดําเนินการเพื0อให้ 
เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัดงักลา่ว จากนั ,นจะเป็นรายละเอียดในสว่นของแผนงานภายในที0เกี0ยวกบัสถานการณ์ฉกุเฉินและระบบ
การควบคมุคณุภาพ และความพยายามในการที0จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และในตอนท้ายของรายงานฉบบันี ,จะ
เป็นการสรุปถึงเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ในด้านสิ0งแวดล้อมที0บริษัทฯ ได้กําหนดไว้สาํหรับปีถดัไป 
การปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัและอนสุญัญาตา่งๆ 
 การที0บริษัทฯ จะสามารถนําเรือวิ0งผา่นนา่นนํ ,าสากลได้นั ,น บริษัทฯ มีหน้าที0ตามกฎหมายในการที0จะต้องปฏิบตัิตามกฎ  
ข้อบงัคบัและอนสุญัญาตา่งๆ ซึ0งกําหนดโดยองค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization: IMO) 
และหนว่ยงานกํากบัดแูลอื0นๆอยา่งครบถ้วน ดงัตอ่ไปนี , : 

� อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการจดัการนํ ,าอบัเฉาและตะกอน ค.ศ. 2004 (International Convention for the 
Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 2004) 

� อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยระบบกนัเพรียงของเรือ ค.ศ. 2001 (International Convention on the Control of 
Harmful Anti-Fouling Systems 2001)  

� อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยความรับผิดทางแพง่เพื0อความเสยีหายจากมลพิษนํ ,ามนั ค.ศ.2001 (International 
Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001) 

� อนสุญัญาทางทะเลระหวา่งประเทศวา่ด้วยการขนสง่สนิค้าอนัตราย (International Maritime Dangerous Goods 
Code) 

� กฎข้อบงัคบัในระดบัภมูิภาคหรือท้องถิ0นซึ0งมีความเข้มงวดกวา่ที0กําหนดไว้ในกฏข้อบงัคบัระหวา่งประเทศ 
ตวัอยา่งเช่น พระราชบญัญตัิพิทกัษ์สิ0งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act: EPA) และ
คําสั0งของสหภาพยโุรปเกี0ยวกบัการเผาผลาญเชื ,อเพลงิในเขตยโุรป ฯลฯ  

 นอกจากกฎข้อบงัคบัที0ได้กลา่วมาแล้วข้างต้นนั ,น บริษัทฯ ยงัได้ปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัที0สาํคญัอื0นๆ ดงัตอ่ไปนี ,  
 ประมวลข้อบังคับเกีpยวกับการบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (International Safety Management 
Code: ISM Code): จากประสบการณ์เรียนรู้ด้านอบุตัิเหตทุางทะเลตลอดหลายปีที0ผา่นมา ได้ถกูรวบรวมเป็นประมวล
ข้อบงัคบัเกี0ยวกบัการบริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ (ISM Code) ซึ0งถกูเผยแพร่โดยองค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ 
เพื0อสง่เสริมความปลอดภยัในการดําเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนัมลพิษตา่งๆ ISM Code ได้มีผลบงัคบัใช้เมื0อ
วนัที0 1 กรกฎาคม 2541 สาํหรับเรือขนสง่ผู้ โดยสารรวมถึงเรือเร็วสาํหรับขนสง่ผู้ โดยสาร เรือบรรทกุนํ ,ามนั เรือบรรทกุสารเคมี 
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เรือบรรทกุก๊าซ เรือบรรทกุสนิค้าแบบเทกอง และเรือบรรทกุสนิค้าที0มีความเร็วสงูที0มีระวางขบันํ ,าตั ,งแต ่ 500 ตนักรอสขึ ,นไป 
ทั ,งนี ,บริษัทฯ ได้เริ0มปฏิบตัิตามข้อบงัคบั และได้รับการรับรองตั ,งแตปี่ 2538 ก่อนที0จะมีผลบงัคบัใช้  
 กฎข้อบงัคบันี ,ถกูนําไปใช้ทั ,งบนเรือและที0สาํนกังานบนฝั0งเพื0อให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี , 
  1.  เพื0อให้เกิดความปลอดภยัในการเดินเรือ 
  2.  เพื0อป้องกนัการบาดเจ็บและสญูเสยีชีวิต 
  3.  เพื0อหลกีเลี0ยงความเสยีหายที0อาจเกิดขึ ,นตอ่สิ0งแวดล้อม 
 กราฟตอ่ไปนี , แสดงถึงจํานวนครั ,งของเหตกุารณ์ที0เกี0ยวข้องกบัการละเมิดข้อบงัคบัของ ISM Code เปรียบเทียบกบั
จํานวนวนัในการเดินเรือ ตั ,งแตปี่ ค.ศ. 2004 - 2011 สาํหรับจดุประสงค์ในการทําการวิเคราะห์นี , อ้างอิงตามประมวลข้อบงัคบั

ที0มีผลร้ายแรง โดยพิจารณาจากเหตกุารณ์ที0อาจก่อให้เกิด ไฟไหม้ การระเบิด การบาดเจ็บ หรือเสยีชีวิตของลกูเรือ เรือโดน
กนั และ เรือเกยตื ,น โดยในปี ค.ศ. 2006 เป็นปีที0มีจํานวนวนัในการเดินเรือสงูสดุ อยูที่0 19,710 วนั ในขณะที0ปี ค.ศ. 2007 เป็น
ปีที0มีจํานวนครั ,งของการละเมิดข้อบงัคบั ISM เกิดขึ ,นสงูสดุ 18 ครั ,ง อยา่งไรก็ตามในระหวา่งปี ค.ศ. 2007 - 2011 แนวโน้ม
ของการละเมิดข้อบงัคบั ISM Code มีจํานวนลดลงถึงร้อยละ 94 เมื0อเปรียบเทียบจํานวนครั ,งของการละเมิดข้อบงัคบักบั
จํานวนวนัในการเดินเรือพบวา่ในปี ค.ศ. 2006 และปี ค.ศ. 2011 เป็นปีที0ดีที0สดุของบริษัทฯ เนื0องจากมีการละเมิดเกิดขึ ,นมี
เพียงร้อยละ 0.02 ในขณะที0ปีที0แยที่0สดุคือในปี ค.ศ. 2007 แตก่ารละเมิดที0เกิดขึ ,นก็นบัได้วา่มีเพียงเลก็น้อยคือร้อยละ 0.11 
เทา่นั ,น สาํหรับในช่วงเวลาทั ,งหมดที0กลา่วมา จํานวนการละเมิดเฉลี0ยที0เกิดขึ ,นสาํหรับกองเรือทั ,งหมด อยูที่0ร้อยละ 0.06 เทา่นั ,น  

  
 

เพื0อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ ISM Code การตรวจสอบภายในประจําปีจะมีการปฏิบตัิงานบนเรือ โดยทีมงานซึ0ง
ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบที0มีคณุสมบตัิและประสบการณ์ที0เหมาะสม ซึ0งจะรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่กรรมการผู้จดัการ
โดยตรง ในกรณีที0เกิดการไมป่ฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัตา่งๆ ที0เกี0ยวข้อง อบุตัิเหต ุรวมถึงความผิดพลาดเลก็ๆ น้อยๆที0เกิดขี ,น จะ
มีการตรวจสอบและวิเคราะห์เพื0อหาสาเหต ุ ขั ,นตอนการดําเนินงานตา่งๆจะถกูทบทวนโดยทนัที นอกจากนี ,บทเรียนทั ,งหมด ที0
ได้เรียนรู้จากอบุตัิเหตตุา่งๆ และความผิดพลาดเลก็ๆ น้อยๆ ที0เกิดขึ ,นจะถกูถ่ายทอดโดยบริษัทเดินเรือตา่งๆ ผา่น Marine 
Accident Reporting Scheme (MARS) เพื0อผลประโยชน์ของอตุสาหกรรมเรือ และทําให้ความปลอดภยัของการเดินเรือ
โดยทั0วไปสงูขึ ,น The Nautical Institute กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ0งได้เผยแพร่เอกสารรายงาน Marine Accident 
Reporting Scheme (MARS) ทกุเดือน ได้ขอบคณุบริษัทฯ ที0ได้ให้ความร่วมมือกบั MARS ในการสง่เสริมและร่วมแบง่ปัน 
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“บทเรียน” จากเหตกุารณ์ตา่งๆ เพื0อเป็นกรณีศกึษา ซึ0งก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่อตุสาหกรรมการเดินเรือ ทั ,งนี ,เพื0อให้สอดคล้อง
กบัการจดัการที0มีคณุภาพและความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งสงูสดุของบริษัทฯ  
 นอกจากนี , บริษัทฯ ได้ริเริ0มการดําเนินการเพื0อควบคมุการไมป่ฏิบตัิตามข้อบงัคบัของ ISM Code โดยการใช้วิธีป้องกนั
ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี , 

� การพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร: เนื0องจากแนวโน้มที0การตรวจเรือโดยเจ้าหน้าที0ตรวจเรือของรัฐเมืองทา่นั ,น จะมี
ความเข้มงวดมากขึ ,นในสว่นของการบงัคบัใช้กฎข้อบงัคบัของ ISM Code ดงันั ,นบคุลากรประจําเรือของบริษัทฯ จึง
ได้รับการทบทวนความรู้ด้าน ISM Code อยา่งสมํ0าเสมอ และจดัให้มีการแลกเปลี0ยนประสบการณ์ซึ0งกนัและกนั
ภายในกองเรือ 

� การพัฒนาการบาํรุงรักษาตัวเรือ: บริษัทฯ ได้เน้นยํ ,าถึงความสาํคญัของการตรวจสอบสภาพและทดสอบ
เครื0องจกัรทกุเครื0องอยา่งสมํ0าเสมอ และหากเจ้าหน้าที0ประจําเรือพบเห็นสิ0งผิดปกติใดๆ ให้รีบรายงานในทนัที 
นอกจากนี ,ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ได้เน้นยํ ,าให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องสอบทานการบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ตา่งๆอยา่ง
เข้มงวดเพิ0มขึ ,นจากการตรวจสอบปกติ เพื0อให้การปฏิบตัิตามกฎระเบียบและความปลอดภยัสาํหรับเรือสนิค้าและ
ลกูเรือประสบความสาํเร็จสงูขึ ,น 

� มีการแจ้งเตือนอย่างเหมาะสมและสมํpาเสมอไปยงัเรือ: โดยปกติเรือที0เข้าสูน่า่นนํ ,าในอเมริกาเหนือและ
ออสเตรเลยี จะต้องมีใบรับรองเพิ0มเติมเพื0อให้สอดคล้องกบักฎระเบียบข้อบงัคบัของท้องถิ0น และเพื0อเป็นมาตรการ
ในการป้องกนัเรื0องดงักลา่ว บริษัทฯ ได้มีการแจ้งเตือนถึงรายละเอียดขั ,นตอนการดําเนินการแก่ลกูเรือไว้ลว่งหน้า
ก่อนที0เรือจะมาถึงนา่นนํ ,าดงักลา่ว เพื0อให้มั0นใจวา่เอกสารที0เกี0ยวข้องทั ,งหมดจะถกูจดัเตรียมไว้ และเรือสามารถ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบตา่งๆได้ อยา่งครบถ้วน  

 เพื0อรักษาระดบัแนวโน้มที0ลดลงของเหตกุารณ์ที0การปฏิบตัิงานของบริษัทไมเ่ป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของ ISM Code ที0
แสดงในกราฟก่อนหน้านี , บริษัทฯ จึงได้กําหนดเป้าหมายโดยให้มีเหตกุารณ์ร้ายแรงตาม ISM Code เทา่กบัศนูย์ สาํหรับ
เหตกุารณ์ที0ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสยีชีวิต ไฟไหม้ เรือโดนกนั เรือเกยตื ,น หรือการถกูกกัเรือ ซึ0งเกิดจากการละเมิด ISM 
Code 
 ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภยัของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and 
Port Safety (ISPS) Code): ประมวลข้อบงัคบันี ,มีผลบงัคบัใช้ในปี 2547 และแก้ไขเพิ0มเติมในอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่
ด้วยความปลอดภยัแหง่ชีวิตในทะเล (SOLAS) ซึ0งได้กลา่วรวมถึงการจดัวางระดบัของความปลอดภยัสาํหรับเรือและเมืองทา่ 
ประมวลข้อบงัคบัดงักลา่วได้กําหนดบทบาทหน้าที0รับผิดชอบระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐ บริษัทเรือ และคนประจําเรือ และรวม
ไปถึงเมืองทา่/สิ0งอํานวยความสะดวกตอ่บคุคล เพื0อที0จะใช้ใน “การตรวจจบัการคกุคามความปลอดภยัและการใช้มาตรการ
ป้องกนัเหตกุารณ์ที0มีผลกระทบตอ่ความปลอดภยัตอ่ทางเรือและเมืองทา่ที0ใช้ในการค้าระหวา่งประเทศ” 
 สาํหรับการปฏิบตัิตามประมวลข้อบงัคบัใน ISPS บริษัทฯ ได้มีการพฒันามาตรฐานขั ,นตอนการปฏิบตัิงานสาํหรับเรือที0 
เข้าเมืองทา่ที0มีอตัราเสี0ยงตอ่การลกัลอบค้ายาเสพติดและผู้ลกัลอบหนีขึ ,นเรือ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีสนุขัดมกลิ0น และ      
เจ้าหน้าที0พร้อมอาวธุตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ0งเป็นนโยบายมาตรฐานของบริษัทฯที0จะจดัให้มีสิ0งเหลา่นี , หากเรือ
วิ0งอยูบ่ริเวณ ยโุรป องักฤษ อเมริกา ออสเตรเลยี หรือ แคนนาดา จนถึงบดันี , บริษัทฯ เพิ0งมีเหตกุารณ์ถกูกกักนัเรือในสว่นที0
เกี0ยวข้องของ ISPS เพียงแคค่รั ,งเดียวเทา่นั ,น  
 การสอบทานภายในประจําปีได้กําหนดมาตรการการป้องกนัตา่งๆ ซึ0งรวมถึงการดําเนินการของบริษัทฯ ในการจดัหา
สนุขัดมกลิ0นและเจ้าหน้าที0รักษาความปลอดภยั ดงัเช่นการตรวจสอบตาม ISM ที0ได้กลา่วไว้ข้างต้น การสอบทานจะกระทํา
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โดย  ทีมงานซึ0งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบที0มีคณุสมบตัิและประสบการณ์ที0เหมาะสม ซึ0งจะรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่
กรรมการ   ผู้จดัการโดยตรง ในกรณีที0เกิดการไมป่ฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ที0เกี0ยวข้อง หรืออบุตัิเหตตุา่งๆ จะมี
การสอบสวนและวิเคราะห์เพื0อหาสาเหต ุ แม้ในเหตกุารณ์ที0เกิดข้อผิดพลาดในการทํางานที0ตา่งจากมาตรฐานที0กําหนดไว้ 
ขั ,นตอนการดําเนินงานตา่งๆ จะถกูนํามาทบทวนทนัที 
 กราฟด้านลา่งนี , แสดงให้เห็นวา่ จํานวนครั ,งของเหตกุารณ์ที0เกี0ยวข้องกบัการละเมิดข้อบงัคบัใน ISPS (แกนด้านซ้าย) 
เปรียบเทียบกบัจํานวนวนัในการเดินเรือ (แกนด้านขวา) ในช่วงปี ค.ศ. 2004 - 2011 การละเมิด ISPS นั ,นมีจํานวนสงูสดุในปี 
ค.ศ. 2005 คือมีการละเมิด ISPS เกิดขึ ,นทั ,งหมด 11 ครั ,ง ในขณะที0ปี ค.ศ. 2006 มีจํานวนวนัในการเดินเรือสงูสดุถึง 19,710 

วนั ทั ,งจํานวนวนัในการเดินเรือและจํานวนครั ,งของการละเมิด ISPS ได้มาแตะอยูที่0จดุตํ0าสดุในปี ค.ศ. 2011 คืออยูใ่นระดบั 
ที0เป็นศนูย์ โดยมีจํานวนวนัในการเดินเรือ 5,842 วนั จากปี ค.ศ. 2005 - 2011 นี , การละเมิด ISPS ลดลงถึงร้อยละ 100 

  
 

บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายให้การละเมิดข้อบงัคบั ISPS Code เป็น ศนูย์ สาํหรับปีที0จะมาถึง 
 MARPOL: เป็นอีกกฎข้อบงัคบัหนึ0งที0สาํคญัซึ0งเกี0ยวข้องกบัสภาพแวดล้อมในอตุสาหกรรมการเดินเรือทางทะเล โดยมี
วตัถปุระสงค์ที0จะ “อนรัุกษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล โดยการควบคมุมลพิษที0เกิดจากนํ ,ามนั และสารอนัตราย รวมถึง การลด
จํานวนของอบุตัิเหตใุนการขนถ่ายสารเหลา่นั ,น” ซึ0งในอนสุญัญานี ,แบง่ออกเป็น 6 ประเภท คือ:  
 1. การป้องกนัมลพิษจากนํ ,ามนั (Regulations for the Prevention of Pollution by Oil) 
 2. การควบคมุมลพิษจากสารเคมีเหลว (Regulations for the Control of Pollution by Noxious liquid substances 
in bulk) 
 3. การควบคมุมลพิษจากสารอนัตรายที0บรรจหีุบหอ่ หรือตู้คอนเทนเนอร์ หรือถงับรรจ ุ (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. การป้องกนัมลพิษจากนํ ,าเสยีของเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from ships) 
 5. การป้องกนัมลพิษจากการป้องกนัมลพิษจากขยะของเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by 
Garbage from ships) 
 6. การป้องกนัมลพิษทางอากาศจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Air from ships) 
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 บริษัทฯ มีความเข้าใจถึงความเสี0ยงของการเกิดผลกระทบที0ร้ายแรงตอ่สภาพแวดล้อมทางทะเลเนื0องจากเกิดจาก
อบุตัิเหตทุางทะเล ซึ0งบริษัทฯ จดัให้มีมาตรการในการป้องกนัเพื0อจํากดัความเสี0ยงในเรื0องนี , โดยลาํดบัแรกคือ จํากดัความ
ผิดพลาด  อนัเนื0องมาจากบคุลากร และ ลาํดบัที0สองคือ การดแูลรักษาเครื0องจกัรบนเรือให้มีมาตรฐานสงูสดุ 
 เพื0อที0จะจํากดัความผิดพลาดของบคุลากร บริษัทฯ จึงได้มีการพฒันาปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมสาํหรับเจ้าหน้าที0
ประจําเรือทกุคน ซึ0งรวมไปถึงห้องอบรมเสมือนจริง ซึ0งออกแบบมาเพื0อพฒันาปรับปรุงในสว่นของความชํานาญในการนําเรือ 
และความตระหนกัระมดัระวงัตา่งๆ โดยใสต่วัแปรทั ,งทางด้านสภาพอากาศและสภาพท้องทะเล หรือเมืองทา่ตา่งๆ ในโลก 
นอกจากนี , บริษัทฯ ยงัมีความเชื0อมั0นวา่ เจ้าหน้าที0ในสว่นของช่างเครื0องได้รับการฝึกอบรมอยา่งเข้มงวด เพื0อให้เกิดทกัษะและ
ความสามารถในการดแูลรักษาเครื0องจกัร และหลกีเลี0ยงการขนถ่ายกากนํ ,ามนั ขณะที0อยูก่ลางทะเลหรืออยูใ่นเมืองทา่ 

  
 

จากกราฟด้านบนแสดงถึง จํานวนครั ,งของเหตกุารณ์ที0เกี0ยวข้องกบัการละเมิดอนสุญัญา MARPOL ซึ0งสง่ผลให้เกิดการ
เรียกร้องคา่สนิไหมทดแทน (แกนด้านซ้าย) และจํานวนวนัในการเดินเรือ (แกนด้านขวา) ในช่วงปี ค.ศ. 2004 - 2011 จะเห็นได้

วา่ การละเมิดตอ่อนสุญัญา MARPOL นั ,นมีจํานวนมากที0สดุในปี ค.ศ. 2007 ซึ0งเกิดขึ ,นทั ,งหมด 8 ครั ,ง ในขณะที0ปี ค.ศ. 2006 
มีจํานวนวนัในการเดินเรือมากที0สดุ โดยมีการละเมิดอนสุญัญา MAPROLเกิดขึ ,นโดยเฉลี0ย 3 ครั ,ง ในขณะที0จํานวนวนัเฉลี0ยใน

การเดินเรือคือ 14,179 วนั โดยในระหวา่งปี ค.ศ. 2007 - 2011 จํานวนของการละเมิดอนสุญัญา MARPRO นั ,น ลดลงถึงร้อย
ละ 100 ในขณะที0จํานวนวนัในการเดินเรือลดลงร้อยละ 64 อยา่งไรก็ตามในปี ค.ศ. 2007 บริษัทฯ มีการละเมิดตอ่อนสุญัญา 
MARPOL คิดเป็นร้อยละ 0.03 ในช่วงปีนั ,น ในขณะที0ปี ค.ศ. 2010 และ ปี ค.ศ. 2011 บริษัทฯ มีการละเมิดตอ่อนสุญัญา 
MARPOL คิดเป็นร้อยละ ศนูย์ ตอ่จํานวนวนัในการเดินเรือ เช่นเดียวกนักบัเป้าหมายสาํหรับข้อบงัคบัที0ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 
บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายการละเมิดอนสุญัญา MARPOL เทา่กบั ศนูย์ สาํหรับปี ค.ศ. 2012 และไมใ่ห้มีเหตกุารณ์เรือถกู
กกักนัเนื0องจากการละเมิดอนสุญัญา MARPOL นี , 
 กฎหมายใหม่ทีpกาํลังจะมีผลบังคับใช้: กฎหมายตอ่ไปนี ,กําลงัจะมีผลบงัคบัใช้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ0งบริษัทฯ เองได้
เริ0มนํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯแล้ว 
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การวางแผนบริหารการใช้พลังงานของเรือ (SEEMP - Ship board energy efficiency Management plan) –  
มกราคม 2556 

การออกแบบเรือทีpใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (EEDI - Energy efficiency design index for new buildings) - 
มกราคม 2556 

 หลงัจากที0ได้อธิบายถึงกฎข้อบงัคบัทางด้านการเดินเรือในทะเลที0สาํคญั ซึ0งมีสว่นช่วยในการอนรัุกษ์สิ0งแวดล้อม รวมถึง

กฎหมายใหมที่0กําลงัจะมีผลบงัคบัใช้ ในหวัข้อถดัไปจะเป็นรายละเอียดในเรื0องระบบการควบคมุภายในทางด้านสิ0งแวดล้อม 
ของบริษัทฯ  
 
การป้องกันและอนุรักษ์สิpงแวดล้อม:  
 มาตรฐานระบบการจัดการสิpงแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001): เนื0องจากความต้องการในด้านการอนรัุกษ์
สิ0งแวดล้อมมีมากขึ ,น บริษัทฯ จึงได้กําหนด “นโยบายในการปกป้องสิ0งแวดล้อม” นอกเหนือจากข้อกําหนด ในกฏหมาย และ
อนสุญัญาที0ได้กลา่วไปแล้ว บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีระบบการจดัการด้านสิ0งแวดล้อม (Environment Management System: 
EMS) ซึ0งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ0งมาตรฐาน ISO 14001:2004 นี ,ได้กําหนดกรอบแบบองค์รวม ทั ,งในด้าน
ยทุธศาสตร์เพื0อกําหนดนโยบายด้านสิ0งแวดล้อมของบริษัทฯ การวางแผนงานและการดําเนินการ และการแสดงให้เห็นวา่ 
บริษัทฯ เป็นองค์กรที0รับผิดชอบตอ่สิ0งแวดล้อม จากการดําเนินงานใน 1 ปีที0ผา่นมาหลงัจากที0บริษัทฯ ได้รับการรับรอง บริษัทฯ 
ประสบความสาํเร็จ สาํหรับการตรวจสอบประจําปี จากการตรวจสอบโดยสมาคมผู้ตรวจสอบเรือแหง่ประเทศญี0ปุ่ น (Class 
NK) ซึ0งได้ยืนยนัวา่บริษัทฯ ปฏิบตัิตามมาตรฐานดงักลา่วอยา่งครบถ้วน ซึ0งระบบ EMS นี ,จะเป็นระบบที0เข้ามาเสริมระบบการ
จดัการคณุภาพ (Quality Management System) ที0มีอยูปั่จจบุนั เพื0อให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจดัการด้านคณุภาพ 
มอก. 9001 (ISO 9001) และประมวลข้อบงัคบัเกี0ยวกบัการบริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ (ISM) ซึ0งระบบการจดัการ
แบบผสมผสานนี ,เป็นที0รู้จกักนัในนามของระบบการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั คณุภาพ และ      สิ0งแวดล้อม (Safety 
Quality and Environment Management System: SQEMS) ซึ0งตามหลกัระบบการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั 
คณุภาพ และสิ0งแวดล้อมแล้ว ผู้จดัการทางด้านเทคนิคซึ0งเป็นผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ ด้วยนั ,น ได้รับการแตง่ตั ,งให้เป็น
ตวัแทนของฝ่ายบริหารและเป็นผู้ ที0รับมอบหมายให้ดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์ของประมวลข้อบงัคบัเกี0ยวกบัการบริหาร
ความปลอดภยัระหวา่งประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผู้ตรวจสอบเรือแหง่ประเทศญี0ปุ่ น (Class NK) ได้ออก ใบรับรอง
ระบบบริหารคณุภาพ (QMS Certificate) แก่บริษัทฯ ซึ0งเป็นฉบบัใหมข่อง ISO 9001: 2008 ซึ0งโดยทั0วไปแล้ว บริษัทสายการ
เดินเรือประเภทขนสง่สนิค้าแห้งเทกองจะไมค่อ่ยให้ความสาํคญักบัใบรับรองประเภทดงักลา่ว เนื0องจากเป็นเรื0องหลกั
โดยเฉพาะสาํหรับบริษัทเรือขนสง่สนิค้าประเภทนํ ,ามนั ซึ0งการปกป้องสิ0งแวดล้อมเป็นเรื0องสาํคญัสงูสดุ 
 วตัถปุระสงค์ของระบบการจดัการสิ0งแวดล้อม (EMS): 

� ลดมลพิษที0จะเป็นสาเหตตุอ่สิ0งแวดล้อม 
� ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎข้อบงัคบัตา่งๆ ทั ,งภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ ที0เกี0ยวกบัด้านมลพิษทาง      

สิ0งแวดล้อม 
� กําหนดขั ,นตอนการดําเนินการที0เกี0ยวกบัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสทิธิภาพ 
� ปลกุจิตสาํนกึของพนกังานในการรักษาสิ0งแวดล้อม 
� เพื0อให้มั0นใจวา่มีการติดตามผลการดําเนินการด้านสิ0งแวดล้อมของบริษัทฯ 
� เพื0อให้มั0นใจวา่มีการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื0องในสว่นของการดําเนินการด้านสิ0งแวดล้อมและการป้องกนัมลพิษ 
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 จากการสอบทานและการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื0องเกี0ยวกบัระบบการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั คณุภาพ และ      
สิ0งแวดล้อม บริษัทฯ หวงัเป็นอยา่งยิ0งวา่ จะสามารถยกระดบัการปฏิบตัิงานด้านสิ0งแวดล้อมให้ดียิ0งขึ ,นในปีถดัไป รวมทั ,งเป็น
สว่นสาํคญัในการช่วยอนรัุกษ์สิ0งแวดล้อม และลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอีกหนึ0งความพยายามของบริษัทฯ 
ในการที0จะช่วยลดผลกระทบตอ่สิ0งแวดล้อมจากการดําเนินธุรกิจ นั0นคือการนําเทคโนโลยีที0เป็นมิตรตอ่สิ0งแวดล้อมมาใช้
สาํหรับเรือใหมข่องบริษัทฯ 
การใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม่ : 

 เนื0องจากบริษัทฯ มีความมุง่มั0นในการที0จะปกป้องและอนรัุกษ์สิ0งแวดล้อม รวมถึงการป้องกนัมิให้เกิดมลภาวะ ซึ0ง สิ0ง
เหลา่นี ,สะท้อนให้เห็นในการทําสญัญาตอ่เรือใหมข่องบริษัทฯ กบัอูต่อ่เรือ ABG ที0ประเทศอินเดีย สาํหรับเรือจํานวนทั ,งสิ ,น 21 
ลาํ (เรือขนสง่สนิค้าแห้งเทกอง 18 ลาํ และเรือขนสง่ซีเมนต์จํานวน 3 ลาํ) ซึ0งในปี 2554 บริษัทฯ ได้ทําการยกเลกิสญัญาการ

ตอ่เรือสาํหรับเรือขนสง่สนิค้าแห้งเทกองจํานวน 4 ลาํ และได้รับมอบเรือขนสง่สนิค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ ดงันั ,นเรือ ที0สั0ง

ตอ่ใหมค่งเหลอือยู ่ณ สิ ,นปี 2554 จํานวนทั ,งสิ ,น 16 ลาํ (เรือขนสง่สนิค้าแห้งเทกอง 13 ลาํ และเรือขนสง่ซีเมนต์จํานวน 3 ลาํ) 
ซึ0งเรือทกุลาํที0ตอ่ใหมจ่ะปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัตา่งๆ ที0บงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนั รวมถึงที0จะบงัคบัใช้ในอนาคตอนัใกล้นี ,ด้วย 

นอกจากนี , ในทางปฏิบตัิ ข้อกําหนดทางเทคนิคของเรือที0ตอ่ใหมเ่หลา่นี ,ยงัมีมาตรฐานสงูกวา่กําหนดไว้ในกฎข้อบงัคบัตา่งๆ 
ทั ,งนี ,เพื0อให้การปฏิบตัิงานบนเรือมีความสะดวกมากยิ0งขึ ,น และยงัเป็นการเพิ0มขีดความสามารถของเรือ ในการที0จะปกป้อง
และอนรัุกษ์สิ0งแวดล้อม 
คุณลักษณะ ”สีเขียว” ของเรือใหม่เหล่านี )คือ : 
 1) โครงสร้างผนงัตอ่เรือสองชั ,นเพื0อประโยชน์ในการลดผลกระทบตอ่สิ0งแวดล้อม หากเกิดอบุตัิเหตกุบัตวัเรือ 

2) การใช้เทคโนโลยีสมยัใหมใ่นการออกแบบตวัเรือ และการพิจารณาหลายๆ ครั ,งเพื0อให้ได้รูปแบบของตวัเรือที0ดีที0สดุ
เหมาะสมที0สดุ ทั ,งขนาดและรูปลกัษณ์ เพื0อให้เรือสามารถที0จะทําความเร็วตามต้องการ ในขณะที0มีการเผาผลาญ 
เชื ,อเพลงิที0ตํ0า 

 3) เครื0องจกัรที0ใช้เป็นไปตามมาตรฐานการปลอ่ยควนัไนโตรเจนออกไซด์ 
4) ผนงัระวางสนิค้าแบบเรียบ เพื0อลดการสะสมของสนิค้าตกค้างในระวาง ซึ0งจะเป็นการลดการใช้สารเคมีที0เป็น

อนัตรายในการชะล้างสนิค้าตกค้างเหลา่นี , เพราะวา่ระวางสนิค้าแบบนี ,สามารถที0จะใช้นํ ,าเพียงอยา่งเดียวในการ
ทําความสะอาดก็เพียงพอแล้ว 

5) ระบบสบูจ่ายนํ ,ามนัหลอ่ลื0นให้ไหลเวียนในเครื0องจกัรใหญ่ จะเป็นการลดนํ ,ามนัหลอ่ลื0นที0ต้องใช้ทั ,งหมด ซึ0งเป็นการ
ลดปริมาณของกากนํ ,ามนั 

6) การออกแบบใบจกัรใหมที่0ช่วยการใช้เชื ,อเพลงิ ใบจกัรชนิด Propeller Boss Cap Fins ซึ0งนี0คือนวตักรรมใหมใ่น
การเพิ0มประสทิธิภาพในระบบขบัเคลื0อนของเรือ ซึ0งในที0สดุก็จะเป็นการลดการใช้เชื ,อเพลงิในการเดินเครื0องกําเนิด
ไฟฟ้าบนเรือ 

7) เครื0องกําเนิดไฟฟ้าจากเพลาใบจกัรของเรือ จะถกูติดตั ,งบนเรือทกุลาํเพื0อเป็นการลดการใช้นํ ,ามนัเชื ,อเพลงิในการ  
เดินเครื0องกําเนิดไฟฟ้าบนเรือ 

 8) เตาเผาขยะขนาดใหญ่ เป็นไปตามมาตรฐานการทํางานที0กําหนดโดย IMO ซึ0งสามารถใช้เผาพลาสติกได้ถ้าจําเป็น 
9) เรือทกุลาํจะติดตั ,งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดงัที0ได้กลา่วมาแล้วนั ,นเป็นไปตามมาตรฐานของ MEPC.76(40) Marine 

Environment Protection Committee (คณะกรรมการป้องกนัสภาวะแวดล้อมทางทะเล) ซึ0งระบวุา่สามารถใช้เผา
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ขยะและกากนํ ,ามนัได้ ทั ,งนี ,จะเป็นการเพิ0มประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการขยะ และสิ0งปฏิกลูของบริษัทฯ อนั
เป็น  สิ0งที0กองเรือของบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิอยูแ่ล้ว 

10) ถงัเติมนํ ,ามนัปนเปื,อนและกากนํ ,ามนัขนาดใหญ่ที0แยกจากกนัจะช่วยให้การกําจดัสิ0งปฏิกลูเหลา่นี ,เป็นมิตรตอ่       
สิ0งแวดล้อมมากขึ ,น เพราะสามารถที0จะเลอืกผู้ รับกําจดัสิ0งปฏิกลูขนสง่ที0ดีและมีประสทิธิภาพมากที0สดุได้ 

 11) เครื0องบําบดัสิ0งปฏิกลูบนเรือที0ได้รับการพฒันาจะถกูติดตั ,งบนเรือที0ตอ่ใหมนี่ , 
12) เรือที0ตอ่ใหมจ่ะปฏิบตัิตาม “อนสุญัญาการยบุเรือเป็นเศษเหลก็” ขององค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) 

(อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการยบุเรือเป็นเศษเหลก็อยา่งปลอดภยัและรักษาสิ0งแวดล้อมปี ค.ศ. 2009) ซึ0ง
มีผลบงัคบัใช้เมื0อ พฤษภาคม 2552 โดยมีวตัถปุระสงค์ที0จะสร้างความมั0นใจวา่ เรือที0ถกูยบุเป็นเศษเหลก็

หลงัจาก ที0หมดอายกุารใช้งานแล้ว จะไมก่่อให้เกิดความเสี0ยงใดๆ ที0เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของมนษุย์และความ
ปลอดภยั หรือสภาพแวดล้อม ในปัจจบุนัอนสุญัญาฉบบันี ,เปิดให้มีการลงนามโดยภาครัฐ และจะมีผลบงัคบัใช้ใน 

24 เดือน นบัจากวนัที0มีการร่วมลงนามโดย 15 ภาครัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดระวางบรรทกุรวมของการ

เดินเรือ เชิงพาณิชย์ของโลก แม้วา่การลงนามนั ,นจะไมไ่ด้มีการกําหนดข้อสงวน เพื0อการให้สตัยาบนัรับรองหรือ

เห็นชอบ หรือมี การวางหลกัประกนัเพื0อการให้สตัยาบนัรับรองหรือเห็นชอบ หรือภคายานวุตัิจากคณะกรรมการ
เลขาธิการ นอกจากนี , จํานวนเรือทั ,งหมดที0ถกูยบุเป็นเศษเหลก็ของแตล่ะรัฐ ในช่วง 10 ปีที0ผา่นมา ต้องไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 3 ของระวาง  บรรทกุเรือเพื0อการค้ารวมกนั ดงันั ,น สญัญาการตอ่เรือที0มีมาก่อนปี 2558 จะต้องปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ดงักลา่วภายในปี 2563 และสาํหรับการทําสญัญาการตอ่เรือใหมต่ั ,งแตปี่ 2558 จะต้องปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ดงักลา่ว ณ วนัที0สง่มอบเรือ สาํหรับสญัญาการสั0งตอ่เรือใหมข่องบริษัทฯนั ,นได้มีดําเนินการให้สอดคล้อง
กบักฏเกณฑ์ดงักลา่ว พร้อมกนันี , บริษัทฯ ได้จดัเตรียมให้เรือที0มีอยูท่กุลาํต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ดงักลา่วก่อนถึง
วนัที0อนสุญัญาดงักลา่วนี ,จะมีผลบงัคบัใช้ เรือใหมข่องบริษัทฯ นั ,นจะจดัทําบญัชีวสัด/ุอปุกรณ์ที0อนัตราย ซึ0งไม่
เป็นไปตามข้อกําหนดของอนสุญัญา โดยเฉพาะห้ามและควบคมุมิให้ใช้วสัดทีุ0อาจก่อให้เกิดอนัตรายตั ,งแตใ่น
ขั ,นตอนการตอ่เรือ หากจําเป็นต้องใช้วสัด ุ   ที0อาจก่อให้เกิดอนัตรายเหลา่นั ,นแล้วก็จะจดัเก็บบญัชีรายการวสัดุ

เหลา่นี ,ไว้ ซึ0งจะทําให้เรือมีสทิธิ>ที0จะยื0นขอ ใบประกาศนียบตัรบญัชีวสัดอุนัตรายได้ 
  ความพยายามทั ,งหมดจะไมม่ีประโยชน์เลย หากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไมม่ีความมุง่มั0นในการลดการปลอ่ยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) ซึ0งในรายงานตอ่ไป จะเป็นความพยายามของบริษัทฯ ในการจํากดัการปลอ่ยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และของเสยี 

 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และของเสีย: 
 เป็นที0ทราบกนัโดยทั0วไปวา่ต้นเหตขุองก๊าซ CO2 มาจากการเผาไหม้ของนํ ,ามนัเชื ,อเพลงิบนเรืออยา่งตอ่เนื0อง ในการที0จะ
ลดการปลอ่ยก๊าซ CO2 มีเพียงทางเลอืกเดียวที0เป็นไปได้ นั0นคือการลดการเผาผลาญนํ ,ามนัเชื ,อเพลงิ ซึ0งจะทําให้บริษัทฯ ไม่
สามารถพฒันาและเจริญเติบโตตอ่ไปได้ ดงันั ,นสิ0งจําเป็นที0ต้องทํา คือการเพิ0มประสทิธิภาพและลดปริมาณการเผาผลาญ
นํ ,ามนัเชื ,อเพลงิ ซึ0งบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามขั ,นตอนตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี , เพื0อที0จะได้บรรลคุวามต้องการ 

� สง่เสริมให้มีการวางแผนการเดินทางดีขึ ,นพร้อมกบัลดจํานวนเที0ยวเรือเปลา่ 
� เส้นทางที0ปลอดภยัจากสภาพอากาศแปรปรวน 
� ความเร็วในการเดินเรือที0เหมาะสม 
� ลกัษณะการทรงตวัของเรือที0เหมาะสมตอ่การนําเรือ 
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� การบํารุงรักษาตวัเรือ 
� การใช้สกีนัเพรียงที0มีสว่นผสมของซิลคิอนทาตวัเรือ ซึ0งไมก่่อให้เกิดอนัตรายตอ่สิ0งแวดล้อม  
� สง่เสริมการขนถ่ายสนิค้าให้มีประสทิธิภาพ เพื0อลดการตกหลน่ หรือลดการเหลอืเศษของสนิค้า 
� การบํารุงรักษาเครื0องจกัรเป็นอยา่งดี เพื0อให้มีประสทิธิภาพในการทํางาน 

 กราฟตอ่ไปนี ,แสดงปริมาณการใช้นํ ,ามนัเชื ,อเพลงิและนํ ,ามนัดีเซลประจําปีของบริษัทฯ ในช่วงปี ค.ศ. 2004 - 2011 (แกน
ซ้ายมือ) กบัจํานวนวนัในการเดินเรือ (แกนขวา) ปี ค.ศ. 2005 เป็นปีที0มีปริมาณการใช้นํ ,ามนัเชื ,อเพลงิสงูสดุที0ปริมาณ 
127,666 ตนั ในขณะที0ปริมาณการใช้นํ ,ามนัดีเซลสงูที0สดุในปี ค.ศ. 2006 ที0ปริมาณ 20,867 ตนั และปีที0มีจํานวนวนัในการ 
เดินเรือสงูสดุคือในปี ค.ศ. 2006 ที0จํานวน 19,710 วนั ในช่วงระยะเวลา 7 ปีที0ผา่นมา บริษัทฯ มีปริมาณการใช้เฉลี0ยของนํ ,ามนั
เชื ,อเพลงิ 99,484 ตนัและนํ ,ามนัดีเซล 15,353 ตนัในขณะที0จํานวนวนัในการเดินเรือโดยเฉลี0ยสาํหรับช่วงระยะเวลาดงักลา่ว  
อยูที่0 14,179 วนั 

 
  อยา่งไรก็ตามตั ,งแตปี่ ค.ศ. 2006 ปริมาณการใช้นํ ,ามนัเชื ,อเพลงิ นํ ,ามนัดีเซลและจํานวนวนัในการเดินเรือปรับตวัลดลง 
เนื0องจากมีจํานวนเรือลดลง ระหวา่งปี ค.ศ. 2006 และ 2011 ปริมาณการใช้นํ ,ามนัเชื ,อเพลงิและนํ ,ามนัดีเซลลดลงร้อยละ 67.5 
และร้อยละ 75.5 ตามลาํดบั ในขณะที0จํานวนวนัในการเดินเรือลดลงร้อยละ 64 ซึ0งจะเห็นได้วา่ ปี ค.ศ. 2011 เป็นปีที0บริษัทฯ 
มีปริมาณการใช้นํ ,ามนัเชื ,อเพลงิ นํ ,ามนัดีเซล และจํานวนวนัในการเดินเรือน้อยที0สดุ  
 แนวโน้มที0เห็นได้อยา่งชดัเจนจากกราฟด้านบน คือความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่งจํานวนวนัในการเดินเรือ และปริมาณ
การใช้นํ ,ามนัเชื ,อเพลงิและนํ ,ามนัดีเซล ระหวา่งปี ค.ศ. 2004 และ 2006 มีปริมาณการใช้นํ ,ามนัและจํานวนวนัในการเดินเรืออยู่
ที0จดุสงูสดุ และเริ0มลดระดบัลงมาอยา่งเห็นได้ชดัในปี ค.ศ. 2011 บริษัทฯ ยงัคงมองหาวิธีการอื0นๆ อยา่งตอ่เนื0องในการลด
ปริมาณของก๊าซคาร์บอน 
 บริษัทฯ มีเป้าหมายที0จะมีเรือประมาณ 60 - 70 ลาํในอนาคต โดยมีจดุมุง่หมายในการลดการใช้นํ ,ามนัเชื ,อเพลงิและ
นํ ,ามนัดีเซลลง ร้อยละ 3 - 5 ในทกุๆ ปี เพื0อที0จะให้สาํเร็จลลุว่งตามจดุมุง่หมาย บริษัทฯ จะดแูลอยา่งใกล้ชิดในเรื0องการติดตั ,ง
เครื0องจกัรสาํหรับเรือใหมที่0หามาได้ ไมว่า่จะเป็นเรือตอ่ใหมห่รือเรือมือสอง รวมถึงการสงัเกตการปฏิบตัิงานอยา่งสมํ0าเสมอ 
เพื0อให้ความเร็วและปริมาณการเผาผลาญเป็นไปอยา่งเหมาะสม ในขณะที0การปลอ่ยก๊าซเป็นไปอยา่งน้อยที0สดุ 
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 นอกจากนี , การที0เรือเผาผลาญนํ ,ามนัเชื ,อเพลงิและนํ ,ามนัดีเซลยงัก่อให้เกิดมลพิษอีกทางหนึ0ง นั0นก็คือกากนํ ,ามนั ซึ0งกาก
นํ ,ามนันี ,จะเกิดขึ ,นบนเรือจากการสงัเคราะห์นํ ,ามนัเชื ,อเพลงิ ซึ0งทางเลอืกหนึ0งในการกําจดักากนํ ,ามนันี ,สามารถทําได้โดยการเผา 
แตจ่ะก่อให้เกิดก๊าซที0เป็นมลพิษออกสูช่ั ,นบรรยากาศ ดงันั ,นบริษัทฯ จึงพยายามที0จะให้มีการกําจดักากนํ ,ามนัโดยการนําขึ ,นฝั0ง
ไปยงัเมืองทา่ที0มีการรองรับ ซึ0งวิธีการนี ,ถือเป็นวิธีการที0มีใช้คา่ใช้จ่ายสงูในการที0จะแก้ปัญหามลพิษ แตบ่ริษัทฯถือเป็นความ 
มุง่มั0นในการที0จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในอากาศและความพยายามในการที0จะอนรัุกษ์สิ0งแวดล้อม ในระหวา่งครึ0งปีแรก
ของปี 2553 ถึงครึ0งปีแรกของปี 2554 บริษัทฯ ได้เพิ0มการกําจดักากนํ ,ามนัด้วยการสง่ขึ ,นฝั0งคิดเป็นร้อยละ 114 จากจํานวน
กากนํ ,ามนั 155 ตนัเป็น 333 ตนั ซึ0งเป็นปริมาณสงูสดุของกากนํ ,ามนัที0ทิ ,งบนฝั0งในปีลา่สดุ โดยการสง่กากนํ ,ามนัไปยงัสถาน  ที0
รับที0เหมาะสม กากนํ ,ามนัเหลา่นี ,สามารถนําไปแปรสภาพเพื0อนํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้เป็นผลติภณัฑ์จําพวกสารหลอ่ลื0น เช่น 
จาระบี ซึ0งใช้กนัอยา่งแพร่หลายในหลายอตุสาหกรรม 
 
สรุปวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิpงแวดล้อม 
 บริษัทฯ ได้อธิบายในทกุแง่มมุที0เป็นความพยายามของบริษัทฯ ในการที0จะปกป้องสิ0งแวดล้อม ซึ0งในสว่นนี ,จะสรุปถึง
วตัถปุระสงค์ตา่งๆที0ได้มีการดําเนินการ รวมถึงการดแูลและติดตามผล สาํหรับการปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและอนสุญัญาที0
เกี0ยวข้องกบั ISM, ISPS และ MARPOL จะมีการดแูลและติดตามผลโดยทีมงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ0งการตดัสนิใจ
ที0จะดําเนินการตอ่จากนั ,นเพื0อเป็นการลดการละเมิดข้อบงัคบัและอนสุญัญา จะขึ ,นอยูก่บัการประเมินผลงานสาํหรับรอบครึ0งปี
โดยผู้บริหารระดบัสงูและทีมงานทางด้านเทคนิคของบริษัทฯ ตามที0ได้กลา่วไว้ก่อนหน้านี , ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตั ,งเป้าหมาย
ให้การละเมิดข้อบงัคบัและอนสุญัญาสาํหรับปี 2555 เทา่กบั “ศนูย์” นอกจากนี , บริษัทฯ พยายามที0จะรักษามาตรฐาน ISO 
และ SQEMS ที0ได้รับการรับรอง ซึ0งบริษัทยงัคงหาวิธีการเพื0อปรับปรุงระบบการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั คณุภาพ 

และสิ0งแวดล้อม (SQEMS) รวมถึงการนํากฎข้อบงัคบัใหม่ๆ  มาบงัคบัใช้กบัเรือของบริษัทฯแตเ่นิ0นๆ ก่อนที0กฎข้อบงัคบั 

เหลา่นั ,นจะมีผลบงัคบัใช้ นอกจากนี ,บริษัทฯ จะพยายามนําเทคโนโลยีที0ทนัสมยัมาใช้งานบนเรือของบริษัทฯ เพื0อช่วยลด 
ผลกระทบด้านสิ0งแวดล้อม สดุท้ายนี , แม้วา่กองเรือของบริษัทฯ จะเพิ0มขึ ,นอยา่งรวดเร็ว แตบ่ริษัทฯ ยงัคงกําหนดเป้าหมาย
อยา่งแนว่แนใ่นการที0จะลดปริมาณการใช้นํ ,ามนัเชื ,อเพลงิ และนํ ,ามนัดีเซลลงร้อยละ 3 - 5  
 
 บริษัทฯ รู้สึกยนิดีเป็นอย่างยิpงทีpจะแจ้งว่า รายงานของบริษัทฯ สาํหรับปีนี )ได้ถกูจัดพิมพ์บนกระดาษทีpนํา
กลับมาใช้ใหม่ (recycled paper) เพืpอช่วยในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึpงเป็นไปตามความประสงค์
ของบริษัทฯ ในการทีpจะลดก๊าซคาร์บอน 
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9.   การควบคุมภายใน 
 
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความสาํคญัของระบบการควบคมุภายในในระดบัปฏิบตัิการ เพื)อให้ความ
มั)นใจวา่ มีการดาํเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพ เพียงพอกบัระดบัความเสี)ยงที)ยอมรับได้และเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของ
งานหรือกิจกรรมของหนว่ยงานนั �นๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที)ติดตามการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในอยา่ง
สมํ)าเสมอ เพื)อปรับปรุงให้มาตรการควบคมุตา่งๆ มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ สิ)งแวดล้อมและความเสี)ยงที)เปลี)ยนแปลง
ไป บริษัทฯ จึงมีการจดัการระบบการควบคมุภายในให้เทียบเคยีงกบัมาตรฐานสากลหรือ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี � 
 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

 บริษัทฯ ให้ความสาํคญัเกี)ยวกบัสภาพแวดล้อมในการทํางานจงึกําหนดให้จดัทําคูม่ือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ
ที)ดี และคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบตัิของบริษัทฯ ขึ �นอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื)อให้พนกังานทกุคนได้ตระหนกั
และยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิ นอกจากนี � บริษัทฯ ยงัได้มีการกําหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย และลกัษณะ
การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั �งมีการกําหนดหน้าที)ความรับผิดชอบ และสายการบงัคบับญัชาของหนว่ยงานตา่งๆ ใน
บริษัทฯ อยา่งชดัเจนเหมาะสม เนื)องจากบริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การทํางานภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคมุที)ดีนั �น
จะสง่ผลให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  
 
2. การประเมินความเสี+ยง (Risk Assessment) 

 บริษัทฯ ตระหนกัและเลง็เห็นถึงความสาํคญัของการประเมนิความเสี)ยงวา่เป็นเครื)องมือที)บง่บอกลว่งหน้าถึง
สญัญาณอนัตรายที)อาจสร้างความเสยีหายให้แก่บริษัทฯ ดงันั �นบริษัทฯ จึงกําหนดให้มกีารประเมินความเสี)ยงทกุปี โดยแบง่
ออกเป็น 2 ระดบั คอื 1) ความเสี)ยงในระดบัองค์กรซึ)งกํากบัดแูลโดยผู้บริหารระดบัสงู โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานนี � และ 2) 
ความเสี)ยงในระดบักิจกรรมซึ)งเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัระหวา่งฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ปฏิบตัิงานทกุฝ่าย ความเสี)ยง
ในระดบักิจกรรมนั �นจะเป็นการประเมินร่วมกนัระหวา่งฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ)งมคีวามเป็นอิสระกบัผู้ปฏิบตัิงานในแตล่ะ
กิจกรรมซึ)งมคีวามชํานาญการและเข้าใจเป็นอยา่งดีถงึกระบวนการทํางาน ทั �งนี �เพื)อให้ผลการประเมินความเสี)ยงในกิจกรรม
ตา่งๆ ได้สะท้อนถึงความเสี)ยงที)แท้จริงที)อาจกระทบตอ่การดาํเนินงานของบริษัทฯ และนําเสนอผลการประเมินนี �ตอ่ผู้บริหาร
ระดบัสงูและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื)อพิจารณาและเพื)อให้บริษัทฯ สามารถกําหนดกลไกการควบคมุได้อยา่งถกูต้องและ
เหมาะสม 
 
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 การประเมินความเสี)ยงดงักลา่วข้างต้นจะดาํเนินการควบคูพ่ร้อมกบัการประเมินกลไกการควบคมุเพื)อให้มั)นใจวา่
บริษัทฯ มีการจดัวางระบบการควบคมุที)ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกบัความเสี)ยงตา่งๆ ที)อาจจะเกิดขึ �น ทั �งนี �
เพื)อเป็นการลด และกระจายความเสี)ยงตา่งๆ ให้สง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของบริษัทฯ น้อยที)สดุ รวมทั �งเพื)อให้การ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ในด้านการควบคมุด้านการบริหาร กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ได้กระจายอํานาจและมอบอํานาจให้ผู้บริหารตามหน้าที)ความรับผิดชอบของหนว่ยตา่งๆ อยา่งชดัเจน ทําให้เกิดความ
คลอ่งตวัและชดัเจนในการปฏิบตังิาน ที)สามารถตรวจสอบกนัได้ โดยบริษัทฯ ได้แบง่หน้าที)ความรับผิดชอบให้ 4 หนว่ยงาน
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หลกัเพื)อตรวจสอบ ควบคมุ และกํากบัดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดตา่งๆ ที)เกี)ยวข้องอยา่งเคร่งครัด 
ได้แก่ แผนกเลขานกุารบริษัทและปฏิบตัิการตามระบบ แผนกตรวจสอบภายใน แผนกบญัชีและการเงิน และแผนกตรวจสอบ
และบริหารความปลอดภยัเรือ 
 
4. สารสนเทศและการสื+อสาร (Information & Communication) 

 บริษัทฯ ให้ความสาํคญัเกี)ยวกบัความถกูต้อง เชื)อถือได้และทนัเวลาของข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ รวมถงึการพฒันา
ระบบสารสนเทศอยา่งตอ่เนื)อง ซึ)งรวมถึงระบบข้อมลูด้านการเงิน ด้านการปฏิบตังิาน และด้านการปฏิบตัิตามระเบียบ
ข้อบงัคบัตา่งๆ ทั �งนี �เพื)อให้การตดัสนิใจเรื)องตา่งๆ เป็นไปอยา่งถกูต้อง แมน่ยาํ และรวดเร็ว โดยจดัให้มชี่องทางการสื)อสารทั �ง
ภายในและภายนอก บริษัทฯ อยา่งเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ สาํหรับการตดิตอ่สื)อสารภายในบริษัทฯ จะผา่นระบบ 
Intranet   พนกังานในทกุระดบัชั �น รวมทั �งผู้บริหารระดบัสงูสามารถติดตอ่สื)อสารถงึกนัได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว เพื)อให้การ
ประสานการทํางานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลและบรรลเุป้าหมายที)วางไว้ สาํหรับการติดตอ่กบั
บคุคลภายนอก บริษัทฯ  มชี่องทางการติดตอ่สื)อสารผา่นช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ รวมทั �งผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ ก็พร้อมที)จะตอบข้อซกัถามในประเด็นตา่งๆ จากนกัลงทนุรวมทั �งผู้มีสว่นได้เสยี
อื)นๆ 
  
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 

บริษัทฯ กําหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี � 

 
 ผลจากการติดตามและการประเมินที)ได้จะถกูนําไปกําหนดเป็นแผนเชิงกลยทุธ์เพื)อให้การปฏิบตังิานมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลยิ)งขึ �น นอกจากนี � บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหนว่ยงานในการตดิตามและประเมินผลการควบคมุ
ภายใน เพื)อรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทั �งนี �ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในประจําปี 
2554 ได้รายงานไว้ภายใต้หวัข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานนี � 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที) 1/2555 วนัที) 3 กมุภาพนัธ์ 2555 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบตามที)คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื)องความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายใน กลา่วคือบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมกีารควบคมุภายในที)เพียงพอ เหมาะสม และมกีารปรับปรุง
แก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที)เปลี)ยนแปลงไปอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื)อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
บรรลวุตัถปุระสงค์ที)กําหนดไว้และสอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบที)เกี)ยวข้อง 
 นอกจากนี � การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2554 โดยผู้สอบบญัชีภายนอกจากบริษัท สาํนกังาน 
เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั ก็มิได้ระบขุ้อบกพร่องของระบบการควบคมุภายในที)มีสาระสาํคญัซึ)งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ      ที)
ร้ายแรง หรือก่อให้เกิดการหยดุชะงกัของการดําเนินธุรกิจแตป่ระการใด 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น
ได้แก่ นายสพุฒัน์ ศิวะศรีอําไพ ดํารงตําแหนง่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายกําธร ศิลาออ่น และ รองศาสตราจารย์ 
ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ดํารงตาํแหนง่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหวา่งปี 2554 มีการเปลี)ยนแปลงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เนื)องจากการลาออกและการเกษียณอายขุองกรรมการตรวจสอบ โดยมติของที)ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �ง
ที) 2/2554 เมื)อวนัที) 14 มีนาคม 2554 ได้แตง่ตั �ง นายสพุฒัน์ ศิวะศรีอําไพ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเดิมให้ดาํรง
ตําแหนง่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แตง่ตั �ง นายกําธร ศิลาออ่น ให้ดาํรงตาํแหนง่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบแทน 
พลตํารวจโท เกียรตศิกัดิ] ประภาวตั ซึ)งลาออกจากการเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเมื)อวนัที) 14 มีนาคม 2554 ก่อน
ครบวาระ (24 สงิหาคม 2555) เนื)องจากหลกัเกณฑ์การจํากดัอายขุองกรรมการบริษัทฯ ตามที)กําหนดไว้ในนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ และแตง่ตั �ง รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ให้ดาํรงตาํแหนง่สมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบแทน นายธีระ วิภชูนิน ซึ)งลาออกจากการเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ เมื)อวนัที) 14 มีนาคม 2554 
เนื)องจากได้รับการ แตง่ตั �งให้ดาํรงตาํแหนง่ประธานคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบตัิตามหลกัการเกี)ยวกบัการกํากบัดแูล
กิจการที)ดี ที)วา่ประธานคณะกรรมการบริษัทไมค่วรดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ย  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที)ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที)ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ และตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั �งตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ซึ)งสรุปได้ดงัตอ่ไปนี � 
 ในปี 2554 ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ)าเสมอ เพื)อพิจารณาสอบทานงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกทกุไตรมาสเพื)อรับฟังคํา
ชี �แจงเกี)ยวกบัรายงานของผู้สอบบญัชี ผลการตรวจสอบงบการเงิน และข้อเสนอแนะเกี)ยวกบัมาตรฐานการบญัชีที)เกี)ยวข้อง  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัทฯ มีกระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินที)ถกูต้องเพียงพอ 
และเป็นที)เชื)อถือได้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระและสายงานบงัคบับญัชาของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื)อให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเชื)อถือได้อยา่งแท้จริง นอกจากนี � คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรึกษากบั
ผู้ตรวจสอบภายในเกี)ยวกบัขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที)ของฝ่ายตรวจสอบภายในและได้อนมุตัิแผนงานการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2554 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทําการประเมินความเสี)ยงและกลไกการควบคมุภายในสาํหรับ
ทกุแผนกของ บริษัทฯ สอบทานด้านการปฏิบตัิงานสาํหรับบางแผนก สอบทานรายการที)อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
และสอบทานการปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบั รวมทั �งกฎหมายตา่งๆ ที)เกี)ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ เช่น พระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจํากดั ประมวลรัษฎากร พระราชบญัญตัเิรือไทย พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึ
กฎระเบียบและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ นอกจากนี �ฝ่ายตรวจสอบได้ดําเนินการตดิตามผลการตรวจสอบ และนําผลการตรวจสอบ รวมทั �งคาํเสนอแนะ
ตา่งๆ ไปปรึกษาหารือกบัเจ้าหน้าที)ที)เกี)ยวข้องและผู้บริหาร และได้รายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที)เหมาะสมเพียงพอและไมม่ี
จดุบกพร่องที)มีสาระสาํคญั  
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 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดที)เกี)ยวข้องโดยตรงตอ่การ   
ดําเนินการ ซึ)งกฎหมายหลกัที)เกี)ยวข้องเหลา่นี �ก็คือ พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั ประมวลรัษฎากร พระราชบญัญตัิ
เรือไทย พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทานรายการที)เกี)ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย เรื)องการเปิดเผยข้อมลู และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที)เกี)ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และที)มีการแก้ไข
เพิ)มเติม และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที) ทจ. 21/2551 เรื)องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที)เกี)ยวโยงกนัและที)มี
การแก้ไขเพิ)มเติม รวมถึงหนงัสอืเวียนคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เรื)องคาํแนะนําในการปฏิบตัิตาม
มาตรา 89/12 (1) แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที) 4) พ.ศ. 2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ผลการสอบทานพบวา่บริษัทฯ มีรายการที)เกี)ยวโยงกนัจํานวน 5 รายการ โดยเป็น
รายการที)เกี)ยวโยงกนั ประเภทที) 2 จํานวน 4 รายการ และเป็นรายการที)เกี)ยวโยงกนั ประเภทที) 3 จํานวน 1 รายการ ตาม
ความหมายของประกาศฉบบัดงักลา่ว สาํหรับคา่ตัdวเครื)องบิน คา่ใช้จา่ยคา่เบี �ยประกนัภยั คา่ใช้จ่ายในการซื �อคอมพิวเตอร์ 
และคา่ใช้จา่ยในการซื �อพร้อมตดิตั �ง รวมถึง คา่ซอ่มบํารุงรักษา เครื)องปรับอากาศที)สาํนกังานบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และที)
คอนโดมิเนียมของบริษัทยอ่ยจดัอยูใ่นรายการที)เกี)ยวโยงกนัประเภทที) 2 ซึ)งเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ในขณะที)คา่เชา่สาํนกังานจดัอยูใ่นรายการที)เกี)ยวโยงกนัประเภทที) 3 คือรายการเชา่หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ระยะสั �น ซึ)ง
รายละเอียดของรายการดงักลา่วได้อธิบายไว้แล้ว ภายใต้หวัข้อเรื)อง “รายการที)เกี)ยวโยงกนั”  ในรายงานฉบบันี � ผลการสอบ
ทานดงักลา่วได้ถกูนําเสนอเพื)อทราบในที)ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที) 1/2555 เมื)อวนัที) 3 กมุภาพนัธ์ 2555 ซึ)ง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่รายการที)เกี)ยวโยงกนั  ดงักลา่วมคีวามยตุิธรรมและเพื)อ
ผลประโยชน์ทั �งหมดของบริษัทฯ  
 ในระหวา่งปี 2554 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทําการสอบทานรายการเกี)ยวกบัการได้มาและจําหนา่ยไปซึ)ง
สนิทรัพย์ของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เพื)อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื)อง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ)งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที)มกีารแก้ไข
เพิ)มเติม  รวมถงึประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที) ทจ. 20/2551 เรื)องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที)มีนยัสาํคญัที)เข้า
ขา่ยเป็นการได้มา หรือจําหนา่ยไปซึ)งทรัพย์สนิและที)มีการแก้ไขเพิ)มเติม คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา่การได้มาและ
จําหนา่ยไปซึ)งสนิทรัพย์ของบริษัทยอ่ยของ บริษัทฯ มีความสมเหตสุมผล และเพื)อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  
 ปกติ การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจะมีขึ �นก่อนการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทั �งนี �เพื)อให้รายงานการ
ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบซึ)งประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีภายนอกโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้า
ร่วมประชมุ สามารถสง่ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื)อให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบ และปรึกษาหารือ รวมทั �งรับคําแนะนําตา่งๆ จากคณะกรรมการบริษัทฯ  
 กรรมการตรวจสอบได้มกีารพดูคยุกบัผู้ตรวจสอบภายในอยา่งสมํ)าเสมอทั �งที)เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ
เกี)ยวกบัประเด็นตา่งๆ ที)ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ การประชมุอยา่งเป็นทางการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แตล่ะครั �งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั)วโมง โดยในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุตามวาระปกติ
จํานวน 4 ครั �ง  (ปี 2553: 4 ครั �ง) และไมม่ีการประชมุตามวาระพิเศษ (ปี 2553: ไมม่ีการประชมุตามวาระพิเศษ) โดยการเข้า
ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบ แตล่ะทา่นสรุปได้ดงันี �  
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 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั �งที) 1/2555 เมื)อวนัที) 31 มกราคม 2555 ได้มีการพิจารณาเพื)อเสนอให้ผู้
ถือหุ้น อนมุตัิเรื)องการแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีภายนอก และมมีตเิพื)อเสนอการแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีทา่นใด ทา่นหนึ)งจากบริษัท 
สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสาํหรับปี 2555 ดงัตอ่ไปนี � 
 1. นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3970) ซึ)งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ใน
ระหวา่งปี 2546 ถึง ปี 2550 และอีกครั �งสาํหรับปี 2553 และปี 2554 
 2. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3972) ซึ)งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
สาํหรับปี 2551 และปี 2552 
 3. นางสาววิสสตุา จริยธนากร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3853) 
 ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีที)มีคณุสมบตัใินการปฏิบตัิหน้าที)ตรวจสอบที)ได้กลา่วข้างต้น สามารถแสดงความเห็นตอ่งบ
การเงิน  ของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที)ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ)งดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตังิานได้ ให้บริษัท สาํนกังาน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จํากดั มีอํานาจเสนอชื)อผู้สอบบญัชีอื)นที)มีคณุสมบตัิและมีความสามารถของบริษัท สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จํากดั มาปฏิบตัิหน้าที)ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแทน 
 บริษัท สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นบริษัทตรวจสอบบญัชีที)มีชื)อเสยีงเป็นที)ยอมรับโดยทั)วไป มีความ   
เป็นอิสระ และมีผลการปฏิบตัิงานสาํหรับปีที)ผา่นมาเป็นที)นา่พงึพอใจ โดยบริษัท สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็น  
ผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที)จดทะเบียนในประเทศไทย ตั �งแตปี่ 2544  
 ที)ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเพื)อเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของผู้สอบ
บญัชีภายนอกสาํหรับ ปี 2555 จํานวนเงินไมเ่กิน 1.90 ล้านบาท (ปี 2554: 1.90 ล้านบาท) แยกตา่งหากจากคา่ใช้จ่าย
เบ็ดเตลด็ ซึ)งจะได้เสนอให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุตั ิ
 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบดงักลา่วข้างต้น ได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ นางสาวสมุาล ี
รีวราบณัฑิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3970) จากบริษัท สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั ที)ได้ทําหน้าที)เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยทกุบริษัทที)จดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัทยอ่ย 1 บริษัท ที)จดทะเบียนในตา่งประเทศ ด้วย
คา่ตอบแทนการสอบบญัชีสาํหรับปี 2554 จํานวน 3.08 ล้านบาท และคาดวา่จะทําหน้าที)เป็นผู้สอบบญัชีตอ่ไปอีกสาํหรับปี 
2555 ด้วยคา่ตอบแทนการสอบบญัชี จํานวนเงิน 3.29 ล้านบาท นอกจากนี �ที)ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบยงัได้พิจารณา
คา่ตอบแทนจากการให้บริการด้านอื)นๆ ซึ)งไมเ่กี)ยวข้องกบัการสอบบญัชีที)ให้กบับริษัทยอ่ยที)จดทะเบียนในประเทศไทย ด้วย
จํานวนเงินไมเ่กิน 0.35 ล้านบาท (ปี 2554 : 0.24 ล้านบาท) 
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10. รายการระหว่างกนั  

 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการทํารายการที�มีสาระสาํคญักบับริษัทที�เกี�ยวข้องกนัดงัตอ่ไปนี " 
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11.    ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
(1)    ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป  
 
สรุปผลรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชี ในรอบ 2 ปีที*ผ่านมา 
จากรายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯในปี 2554 และ 2553 ผู้ตรวจสอบบญัชีไม่มีความเห็นใดๆที,เป็นเงื,อนไข หรือ
ข้อจํากัดในการการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯโดยผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ได้มีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ
แสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงาน งบกําไรสะสม (ขาดทนุสะสม) งบแสดงการเปลี,ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือ
หุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ 5นสดุวนัเดียวกนัของ 2 ปีดงักลา่ว ได้กระทําขึ 5นถกูต้องตามที,ควร และตามหลกัการบญัชีที,
รับรองโดยทั,วไป ซึ,งได้ถือปฏิบตัิเช่นเดียวกนัโดยสมํ,าเสมอ  
 
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน   งบกําไรขาดทุน   งบกระแสเงินสดและอัตราส่วนทางการเงินที*สําคัญช่วง 2 ปี 
ที*ผ่านมา สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ0ง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หนว่ย : ล้านบาท 
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หนว่ย : ล้านบาท 
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(2)   คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของผู้บริหาร 
 
1.  ลักษณะของตลาด (โปรดอ่านคู่กับรายงานจากคณะกรรมการบริษัทซึ*งแสดงในรายงานฉบับนี 0) 
 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ5ง จํากดั (มหาชน) (“พีเอสแอล” หรือ ”บริษัทฯ”) ดําเนินธุรกิจหลกัเป็นเจ้าของเรืออเนกประสงค์
ขนาดเลก็ สาํหรับขนสง่สนิค้าแห้งเทกองระหวา่งประเทศ โดยให้บริการแบบไมป่ระจําเส้นทาง อยา่งไรก็ดี ในไตรมาส 4 ของปี 
2554 บริษัทฯ ได้ซื 5อเรือขนาดซุปราแมกซ์จํานวน 2 ลาํ และเริ,มดําเนินธุรกิจในกลุม่เรือขนาดซุปราแมกซ์ด้วย ตั 5งแตปี่ 2547 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยกลยทุธ์การทําสญัญาให้เช่าเรือระยะยาวผกูมดัคา่เช่าไว้ในอตัราคา่ระวางที,สงู ซึ,งระยะเวลาในการ
เช่าเรือดงักลา่ว มีตั 5งแต ่ 3 เดือน ถึง 5 ปี หรืออาจมีระยะเวลายาวกวา่นั 5น ตามโอกาส นโยบายนี 5 ทําให้บริษัทฯ ประสบ
ความสาํเร็จเป็นอยา่งมากจนถึงไตรมาสสามปี 2551 หลงัจากช่วงเวลาดงักลา่วตลาดได้ปรับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วทําให้ไม่
สามารถตอ่สญัญาหรือทําสญัญาให้เช่าเรือใหมใ่นอตัราที,นา่สนใจได้ ในระหวา่งปี 2554 บริษัทฯ ได้ทําสญัญาให้เช่าเรือระยะ
สั 5นแก่ Charterer ที,มีสญัญาเช่าเรือสิ 5นสดุลง จนกระทั,งดชันีคา่ระวาง (BDI) มาถึงจดุสงูสดุของปีอยูที่, 2,173 จดุ เมื,อวนัที, 14 
ตลุาคม 2554 หลงัจากนั 5น ดชันีคา่ระวางเรือ (BDI) ได้ลดลงไปสูจ่ดุเกือบตํ,าสดุในรอบ 3 ทศวรรษ ทั 5งนี 5 ตลาดคา่ระวางเรือ
ยงัคงมีความท้าทายในอีก 1-2 ปีตอ่จากนี 5 ซึ,งบริษัทฯ จะยงัคงทําสญัญาให้เช่าเรือระยะยาวตอ่ไป แตค่งไมไ่ด้อตัราที,ดีดงัเช่น
เหมือนในอดีต 

 
 
 จํานวนวนัในการเดินเรือทั 5งหมด ตามรูปด้านบน มาจากจํานวนเรือในกองเรือของบริษัทฯ ทั 5งสิ 5น 25 ลาํ ณ สิ 5นปี 2554 
ไมร่วมเรือที,จะซื 5อเข้ามาใหม ่แตไ่ด้รวมเรือมือสองจํานวน 1 ลาํ ขนาด 34,000 เดทเวทตนั สร้างในประเทศญี,ปุ่ น เมื,อปี 2548 

ซึ,งได้รับมอบในเดือนมกราคม 2555 เรือสั,งตอ่ใหมใ่นระหวา่งไตรมาส 4 ปี 2553 จํานวน 4 ลาํ สร้างในประเทศ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เรือสั,งตอ่ใหมใ่นระหวา่งปี 2550 - 2552 จํานวน 13 ลาํ และเรือขนสง่ซีเมนต์ สั,งตอ่ใหม ่จํานวน 3 ลาํ สร้างโดย
อูต่อ่เรือ ABG ประเทศอินเดีย ซึ,งเรือดงักลา่วได้ถกูนํามารวมไว้ในประมาณการนี 5ตามกําหนดการรับเรือ  
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 โปรดอ่านคําอธิบายและการวิเคราะห์ลกัษณะตลาด ประกอบไดที้ รายงานจากคณะกรรมการบริษัทที แสดงในรายงาน

ฉบบันี' 

 

2.  ภาพรวมอุตสาหกรรม ทิศทางอุปสงค์ อุปทานของโลก สาํหรับเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก (โปรดอ่าน
ประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการบริษัทที*แสดงในรายงานฉบับนี 0) 

 
 

จากกราฟข้างต้นแสดงถึงการลดลงอยา่งตอ่เนื,องจนกระทั,งปี 2546 ของกองเรือโลกทั 5งหมดในกลุม่เรืออเนกประสงค์
ขนาดเลก็ อยา่งไรก็ดีในระหวา่งปี 2547 กองเรือโลกเพิ,มสทุธิจํานวน 1 ลาํ ในระหวา่งปี 2548 2549 2550 และ 2551 กองเรือ
โลกเพิ,มขึ 5นจํานวน 46 ลาํ 9 ลาํ 80 ลาํ และ 55 ลาํตามลาํดบั เนื,องจากอตัราการปลดระวางเรือคอ่ยๆ ลดลง เป็นผลจาก
รายได้อตัราคา่ระวางเรือในระหวา่งปี 2547 - 2551 ได้เพิ,มสงูขึ 5นเมื,อเทียบกบัปีที,ผา่นมา อยา่งไรก็ตามตั 5งแตไ่ตรมาสสี,ปี 2551 
อตัราการปลดระวางเรือเพิ,มขึ 5น เนื,องจากรายได้คา่ระวางเรือในตลาดเรือลดลง อปุทานของเรือจึงลดลง และจํานวนเรือที,
เพิ,มขึ 5นในกองเรือโลกในปี 2551 มีเพียง 55 ลาํเมื,อเปรียบเทียบกบัจํานวนเรือที,เพิ,มขึ 5นในปี 2550 จํานวน 80 ลาํ การปลด
ระวางเรือยงัคงดําเนินตอ่ไปในช่วงต้นปี 2552 มีผลให้กองเรือโลกมีจํานวนเรือลดลงสทุธิ 93 ลาํในปี 2552 อยา่งไรก็ดี 
เนื,องจากการฟื5นตวัของตลาดคา่ระวางเรือ เมื,อสิ 5นปี 2552 ทําให้อตัราการปลดระวางเรือลดลงอีกครั 5ง และอปุทานเรือใหมจ่ึง
เพิ,มขึ 5น ทําให้กองเรือโลกในปี 2553 เพิ,มขึ 5นจํานวน 25 ลาํ ตอ่มาในระหวา่งปี 2554 คา่ระวางเรือในตลาดลดลงมาก เนื,องจาก
อปุทานของเรือใหมที่,เพิ,มเข้ามาในกองเรือโลก ทําให้มีการปลดระวางเรือในกองเรือโลกลดลงอีก 235 ลาํ  
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 จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ อปุทานของเรือใหมใ่นปี 2555 มีมากขึ 5นเลก็น้อยจากในอดีตที,ผา่นมา และในอีก 3 ปี 

 ข้างหน้านี 5 มีเรือที,ครบกําหนดสง่มอบประมาณร้อยละ 2 เมื,อเปรียบเทียบกบักองเรือที,มีอยูใ่นปัจจบุนั ซึ,งมีจํานวนเรือถึงร้อย

ละ 37.85 ที,มีอายมุากกวา่ 27 ปี ดงันั 5นดเูหมือนวา่อปุทานเรือในกลุม่เรือของบริษัทฯ จะมีภาพเป็นที,นา่พอใจอยา่งยิ,ง  
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จากกราฟข้างต้นและกราฟเกี,ยวกบัอายขุองกองเรือ แสดงให้เห็นวา่ ประมาณร้อยละ 43 ของเรือในประเภทเดียวกนักบั

ของบริษัทฯ จะมีอายเุกิน 20 ปี การลดลงของคา่ระวางเรือจะทําให้อตัราการปลดระวางเรือเก่าเพิ,มขึ 5น อตัราการปลดระวาง
เรือในปี 2554 เพิ,มขึ 5นจากปี 2553 เนื,องจากคา่ระวางเรือลดลง ดงันั 5นจากการคาดการณ์วา่ตลาดคา่ระวางเรือจะอยูใ่นช่วง
ออ่นตวัลงไปอีก 2 ปีนั 5น จะทําให้อตัราการปลดระวางเรือมีเพิ,มขึ 5น และทําให้อปุสงค์และอปุทานปรับตวัให้สมดลุสาํหรับเรือ
ขนาดแฮนดี 5ไซด์ (handysize) 
 โปรดอ่านคําอธิบายและการวิเคราะห์ลกัษณะของตลาดนี' ประกอบกบัรายงานจากคณะกรรมการบริษัทที แสดงใน

รายงานฉบบันี' 

 

3. การซื 0อและการขายเรือ 
3.1  สัญญาสั*งต่อเรือใหม่ในปี 2550 และ 2551 จาํนวน 18 ลาํ 
  เมื,อวนัที, 20 กรกฎาคม 2550 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาสั,งตอ่เรือใหมจํ่านวน 12 ฉบบั กบั ABG Shipyard 
Limited (ABG หรืออูต่อ่เรือ) ประเทศอินเดีย สาํหรับสั,งตอ่เรือใหมจํ่านวน 12 ลาํ ซึ,งมีขนาดระวางบรรทกุ 32,000 เดทเวทตนั 
(ในความเป็นจริงสามารถบรรทกุได้ถึง 34,000 เดทเวทตนั ดงันั 5นเรือกลุม่นี 5จะขอกลา่วตอ่ไปในรายงานฉบบันี 5 ในขนาดระวาง
บรรทกุ 34,000 เดทเวทตนัตอ่ลาํ) เรือแตล่ะลาํเป็นเรือสมยัใหม ่รูปทรงกลอ่ง ฝาระวางเปิดกว้าง และมีผนงัด้านข้างเรือสองชั 5น 
กองเรือที,สั,งตอ่ใหมด่งักลา่วซึ,งรวมถึงเครื,องจกัรและอปุกรณ์จะถกูสร้างขึ 5นภายใต้ข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ของ Nippon Kaiji 
Kyokai (“NKK” หรือ “สมาคมจดัชั 5นเรือ (Classification Society)”) ตอ่มาเมื,อวนัที, 14 กนัยายน 2550 บริษัทฯ ได้ลงนาม ใน
สญัญาสั,งตอ่เรือใหมอี่กจํานวน 3 ฉบบั กบั ABG Shipyard Limited ประเทศอินเดียสาํหรับสั,งตอ่เรือประเภทสนิค้าแห้งเทกอง 
(ขนาดซุปราแมกซ์) จํานวน 3 ลาํ มีขนาดระวาง 54,000 เดทเวทตนั ดงันั 5นในปี 2550 บริษัทฯ สั,งตอ่เรือทั 5งสิ 5น 15 ลาํ ตามที,ได้
อธิบายไว้ข้างต้น ตอ่มาเมื,อวนัที, 11 กมุภาพนัธ์ 2551 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาสั,งตอ่เรือใหมอี่กจํานวน 3 ฉบบั กบั ABG 

Shipyard Limited ประเทศอินเดีย สาํหรับสั,งตอ่เรือประเภท สนิค้าแห้งเทกอง (ขนาด ซุปราแมกซ์) จํานวน 3 ลาํ มีขนาด
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ระวาง 54,000 เดทเวทตนั โดยเรือขนาดซุปราแมกซ์แตล่ะลาํเป็น เรือสมยัใหมม่ีผนงัด้านข้างเรือสองชั 5นกองเรือที,สั,งตอ่ใหม่
ดงักลา่วซึ,งรวมถึงเครื,องจกัรและอปุกรณ์จะถกูสร้างขึ 5นภายใต้ข้อบงัคบั และกฎเกณฑ์ของ The American Bureau of 
Shipping (“ABS” หรือ “สมาคมจดัชั 5นเรือ (Classification Society)”) โดยสมาคมจดัชั 5นเรือที,กลา่วมาข้างต้นแตง่ตั 5งตวัแทน
ไปทําการตรวจสอบการตอ่เรือ ณ อูต่อ่เรือ การตดัสนิใจในเรื,องเกี,ยวกบัมาตรฐานและคณุสมบตัิของเรือจะถกูกําหนดและ
รับรองโดยสมาคมจดัชั 5นเรือ อีกทั 5ง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้พนกังานประจําของบริษัทฯ ไปติดตามดคูวามคืบหน้าของการตอ่
เรือ ที,อูต่อ่เรือ 
  การส่งมอบเรือสั*งต่อใหม่ล่าช้า: 
  บริษัทฯ ได้รับแผนกําหนดวนัรับเรือฉบบัแก้ไข สาํหรับเรือขนสนิค้าแห้งเทกองทั 5งหมด 13 ลาํ (โดยเป็นเรือขนาด
แฮนดี 5ไซด์ (handysize) จํานวน 8 ลาํ และเรือขนาดซุปราแมกซ์ (supramax) จํานวน 5 ลาํ จาก อูต่อ่เรือ ABG (“อูต่อ่เรือ”) 
ตามรายละเอียดในตารางด้านลา่งนี 5 
  ทั 5งนี 5อูต่อ่เรือได้ชี 5แจงเหตผุลหลกัที,สง่มอบเรือลา่ช้า สรุปได้ดงัตอ่ไปนี 5 
  1. ความลา่ช้าในการได้รับการอนญุาตตามกฎหมาย (โดยเฉพาะในเรื,องการอนญุาตที,เกี,ยวข้องกบัสิ,งแวดล้อม) 
สาํหรับการก่อสร้างอูต่อ่เรือใหม ่
  2. ความลา่ช้าในงานออกแบบเรือ เนื,องจากเรือจะถกูสร้างเพื,อให้รองรับกฎระเบียบใหมต่า่งๆ ที,มีผลบงัคบัใช้ 
หลงัจากได้สั,งตอ่เรือไปแล้วหรือยงัไมบ่งัคบัใช้ขณะนี 5 แตค่าดวา่จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคตอนัใกล้ 

  3. สถิติปริมาณนํ 5าฝนและอทุกภยัที,เกิดขึ 5นในปี 2553 ได้สง่ผลกระทบตอ่กําหนดการสง่มอบเรือ โดยเฉพาะ 3 - 4 
ลาํแรก 
  4. ความลา่ช้าอนัเนื,องมาจากการเสยีเวลาในการตรวจสอบตวัเรือหมายเลข 329 (เรือลาํแรก) โดยเรือได้รับความ
เสยีหายจากการลื,นไถลของล้อเลื,อนมาจากด้านบน ซึ,งอบุตัิเหตคุรั 5งนี 5ได้สง่ผลตอ่วนัสง่มอบเรือของเรือขนาดแฮนดี 5 ไซด์ 
(handysize) 3 - 4 ลาํแรก และเรือขนาดซุปราแมกซ์ (supramax) 1-2 ลาํแรก  
  5. การขาดแคลนแรงงานที,มีฝีมือ ซึ,งเป็นข้อจํากดัความสามารถในการดําเนินงานของอูต่อ่เรือ 
  6. ความลา่ช้าในการติดตั 5งระบบเคลื,อนย้ายเรือ (Ship Lift System) ให้สมบรูณ์แล้วเสร็จ 
  เมื,อวนัที, 14 มิถนุายน 2554 บริษัทฯ ได้รับมอบเรือสั,งตอ่ใหมล่าํแรก กลา่วคือ ตวัเรือหมายเลข 331 (อนญัญา 

นารี) ขนาดระวางบรรทกุ 32,000 เดทเวทตนั ซึ,งต้นทนุของเรือดงักลา่วลดลงจํานวน 1.13 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการ สง่
มอบเรือลา่ช้าของอูต่อ่เรือ นอกจากนี 5บริษัทฯ ได้แปลงหนี 5ใหม ่(Novated) สาํหรับสญัญาสั,งตอ่เรือใหม ่4 ฉบบัในปี 2554 ซึ,ง
จะได้อธิบายตอ่ไป ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัอยูใ่นขั 5นตอนการเจรจาหารือกบัอูต่อ่เรือ ถึงแนวทางแก้ไขการสง่มอบเรือที,เหลอือยู่
ลา่ช้า โดยทางบริษัทฯจะรายงานกําหนดวนัรับมอบเรือ และ/หรือ ข้อสญัญาอื,นๆ ที,ได้แก้ไข เมื,อได้ข้อสรุป ให้ทราบตอ่ไป 
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 รายละเอียดแสดงเงนิงวดที*จะต้องจ่ายตามขั 0นความสาํเร็จของงานสาํหรับเรือขนาดระวางบรรทุก 32,000 
เดทเวทตัน และ 54,000 เดทเวทตัน มีดังนี 0 
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การจ่ายเงินในแตล่ะงวดดงักลา่วข้างต้น (ยกเว้นการจ่ายเงินงวดสดุท้าย) จะจ่ายเมื,อบริษัทฯ ได้รับหนงัสอืคํ 5าประกนัเงินงวดที,
จะจ่ายจากธนาคารที,มีชื,อเสยีง โดยมีจํานวนเงินเทา่กบัจํานวนเงินที,จ่ายไปเพื,อประกนัวา่จะได้รับเงินคืนถ้ามีความผิดพลาดที,
เกิดจากอูต่อ่เรือ 
 รายงานการจาํหน่ายสัญญาสั*งต่อเรือใหม่ 4 ฉบับ (โดยการแปลงหนี 0ใหม่) สาํหรับตัวเรือ (Hull) หมายเลข 
329, 330, 313 และ 333 ในปี 2554 

 เนื,องจากการประมาณเพื,อปรับเปลี,ยนกําหนดวนัสง่มอบเรือภายใต้เงื,อนไขปัจจบุนัของสญัญาสั,งตอ่เรือ สาํหรับเรือ 

ดงักลา่วข้างต้น มีความไมเ่หมาะสมกบับริษัทฯ ดงันั 5น บริษัทฯจึงเลอืกที,จะจําหนา่ยสญัญาสั,งตอ่เรือ เพราะการจําหนา่ย 
สญัญาสั,งตอ่เรือดงักลา่วภายใต้เงื,อนไขเหลา่นี 5 จะทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินงวดคืนเต็มจํานวนตามที,บริษัทฯได้ชําระให้กบัอูต่อ่

เรือ พร้อมดอกเบี 5ยร้อยละ 7.50 ตอ่ปี นบัจากวนัที,บริษัทฯได้ชําระเงินงวดไปแตล่ะงวด พร้อมทั 5งได้รับเงินเพิ,มอีกจํานวน 
100,000 เหรียญสหรัฐตอ่สญัญาสั,งตอ่เรือหนึ,งฉบบั ซึ,งเงินได้จากการจําหนา่ยสญัญาสั,งตอ่เรือนี 5 บริษัทฯ จะนํามาใช้ในการ
ซื 5อเรือที,มีกําหนดการสง่มอบเรือที,มีความแนน่อนมากกวา่และอาจจะมีราคาที,ตํ,ากวา่ 

 
 
3.2  สัญญาสั*งต่อเรือใหม่เพื*อขนส่งซีเมนต์ 
  (ก) บันทึกความเข้าใจ (“MOU”) และสัญญา Charters กับบริษัท Ultratech Cement Limited 
  บริษัทฯ ได้ลงนามใน MOU เมื,อวนัที, 14 ตลุาคม 2552 และได้ลงนามในสญัญา Long Term Time Charter 
(“สญัญา Charters”) เมื,อวนัที, 2 ธนัวาคม 2552 กบับริษัท Ultratech Cement Limited, Mumbai, ประเทศอินเดีย 
(“Charterer”) สาํหรับสญัญา Charters จํานวนทั 5งสิ 5น 4 ลาํ (ทั 5งนี 5เป็นที,แนน่อนแล้วจํานวน 3 ลาํ สว่นอีก 1 ลาํนั 5น Charterer 
จะพิจารณาที,จะรับบริการเพิ,มเติมซึ,งจะได้รับการยืนยนัก่อนวนัที, 25 กมุภาพนัธ์ 2555) โดยเรือทั 5ง 4 ลาํเป็นเรือที,สั,งตอ่ขึ 5นใหม่
เพื,อขนสง่ซีเมนต์ (“เรือ”) ซึ,งสญัญา Charters ดงักลา่วมีรายละเอียดที,สาํคญัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 5 
  ตารางการส่งมอบเรือ : 
   เรือลาํที, 1  - กําหนดสง่มอบระหวา่ง 30 กรกฎาคม 2554 ถึง 15 สงิหาคม 2554 
   เรือลาํที, 2  - กําหนดสง่มอบระหวา่ง 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 
   เรือลาํที, 3 - กําหนดสง่มอบระหวา่ง 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 
   เรือลาํที, 4 (กรณีที, Charterer แจ้งความประสงค์จะใช้บริการเรือเพิ,ม) - กําหนดสง่มอบระหวา่ง  
     1 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึง 30 เมษายน 2557  
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  สรุปสาระสาํคัญเนื 0อหาของสัญญา Charters 
  บริษัทฯ หรือ ตวัแทนของบริษัทฯ (“เจ้าของเรือ”) เป็นผู้มีกรรมสทิธิyในเรือและจะดําเนินการให้เรือบริการแก่ 
Charterer จํานวนทั 5งสิ 5น 3 ลาํ และอาจเพิ,มอีก 1 ลาํ (ซึ,งขึ 5นอยูก่บัการพิจารณาของ Charterer โดย Charterer จะต้องแจ้ง
ความประสงค์ที,จะใช้บริการเพิ,มเติม ภายในวนัที, 25 กมุภาพนัธ์ 2555) โดยมีกําหนดระยะเวลา 15 ปี ซึ,ง Charterer สามารถ
ตอ่สญัญา Charters ดงักลา่วนี 5ได้อีกครั 5งละ 5 ปี เป็นจํานวน 2 ครั 5ง (ซึ,งจะมีระยะเวลารวมทั 5งสิ 5น 15+5+5 = 25 ปี) สาํหรับ
เรือแตล่ะลาํ 
  เรือ 
  เป็นเรือที,สั,งตอ่ขึ 5นใหมเ่พื,อการขนสง่ซีเมนต์ โดยสั,งตอ่ขึ 5นตามลกัษณะที,ได้ตกลงไว้กบั Charterer โดยเฉพาะ  
  อัตราค่าบริการเรือ (“Charter Rate”)  

  Charter Rate สาํหรับระยะเวลา 15 ปีแรก เทา่กบั 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอ่วนัตอ่ลาํเรือ 
หลงัจากนั 5น ในกรณีที, Charterer เลอืกตอ่สญัญาไปอีก 5 ปี Charter Rate จะลดลงจํานวน 2,000 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาตอ่วนัตอ่ลาํเรือ กลา่วคือ Charter Rate ในปีที, 16 ถึง ปีที, 20 จะเป็น 13,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอ่วนัตอ่ลาํ
เรือ และถ้า Charterer เลอืกตอ่สญัญาไปอีก 5 ปี Charter Rate ในปีที, 21 ถึง ปีที, 25 จะเป็น 11,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ตอ่วนัตอ่ลาํเรือ 
  อยา่งไรก็ตาม หาก Charterer ต้องการให้เรือจดทะเบียนในประเทศอินเดีย (ถือธงประเทศอินเดีย) เจ้าของเรือจะ
รับดําเนินการให้ โดย Charter Rate จะเพิ,มขึ 5นอีก 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอ่วนัตอ่ลาํเรือ สาํหรับแตล่ะช่วงเวลา
ดงันั 5น Charter Rate ในกรณีนี 5จะเทา่กบั 17,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอ่วนัตอ่ลาํเรือ สาํหรับระยะเวลา 15 ปีแรก และจะ
ลดลง 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอ่วนัตอ่ลาํเรือ สาํหรับแตล่ะครั 5งของการตอ่สญัญาครั 5งละ 5 ปี  
  ค่าปรับ  
  กรณีที,เจ้าของเรือไมส่ามารถสง่มอบเรือให้ Charterer ได้ภายในระยะเวลาตามตารางการสง่มอบเรือข้างต้น 
เจ้าของเรือจะต้องชําระคา่ปรับจํานวน 4,250 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอ่ลาํเรือตอ่วนัที,ได้สง่มอบลา่ช้า บริษัท เอบีซี วนั 

พีทีอี ลมิิเตด (เอบีซี วนั) เจ้าของเรือหมายเลข 378 ไมส่ามารถสง่มอบเรือดงักลา่วแก่ Chaterer ได้ทนักําหนดเวลา สง่มอบ

เรือ คือก่อนหรือภายในวนัที, 15 สงิหาคม 2554 ได้จ่ายคา่ปรับจํานวน 4,250 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอ่วนัตอ่ลาํ โดย
เริ,มคํานวณตั 5งแตว่นัที, 16 สงิหาคม 2554 โดยเอบีซี วนั ได้จ่ายคา่ปรับให้แก่ Chaterers จนถึง ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554 
เป็นจํานวนเงิน 586,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อยา่งไรก็ดี คา่ปรับดงักลา่วสามารถเบิกคืนกลบัจากอูต่อ่เรือได้ตาม
สญัญาสั,งตอ่เรือใหม ่ โดยอูต่อ่เรือต้องจ่ายคา่ปรับการสง่มอบเรือลา่ช้าให้กบัเจ้าของเรือเช่นกนั โดยคา่ปรับดงักลา่วจะถกู
คํานวณจนถึงวนัที,อูต่อ่เรือสง่มอบเรือให้กบั เอบีซี วนั    
 
  (ข) ร่วมทุนกับบริษัท Varada Marine Pte Ltd. (เดิมชื*อ “บริษัท PFS Shipping (Singapore) Pte. 
Limited”) (บริษัทในกลุ่มบริษัท ABG) 
  บริษัทฯ ลงนามในสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) กบับริษัท Varada Marine Pte Ltd. (“Varada”) 
ซึ,งเป็นบริษัทที,จดัตั 5งขึ 5นภายใต้กฎหมายของประเทศสงิคโปร์และถือหุ้นทั 5งหมดโดยบริษัท PFS Shipping (India) Ltd. ซึ,งเป็น
บริษัทในกลุม่บริษัท ABG ประเทศอินเดีย โดยมีวตัถปุระสงค์เพื,อปฏิบตัิตาม MOU และสญัญา Charters รวมทั 5งเพื,อ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจที,คล้ายคลงึกนัอื,นๆ ที,มีลกัษณะการเป็นเจ้าของและบริหารจดัการเรือเพื,อขนสง่ซีเมนต์ใน
ประเทศอินเดียโดยลงทนุในสดัสว่นที,เทา่กนั  
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  วัตถุประสงค์ของสัญญาร่วมทุน 
  บริษัทฯ และกลุม่บริษัท ABG (โดยผา่น Varada) ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื,อปฏิบตัิตาม 
MOU และสญัญา Charters รวมทั 5งเพื,อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจที,คล้ายคลงึกนัอื,นๆ ที,มีลกัษณะการเป็นเจ้าของและ
บริหารจดัการเรือเพื,อขนสง่ซีเมนต์ในประเทศอินเดีย โดยคาดวา่ความแข็งแกร่งและชื,อเสยีงของกลุม่บริษัท ABG ในประเทศ
อินเดีย จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจกบัผู้ผลติซีเมนต์รายอื,นๆ ในประเทศอินเดียได้ในอนาคต นอกจากนี 5 กลุม่
บริษัท ABG ยงันา่จะเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถติดตอ่กบัอูต่อ่เรือที,มีชื,อเสยีงของประเทศอินเดีย (กลา่วคือ บริษัท ABG 
Shipyard Limited ประเทศอินเดีย (“ABG”) ซึ,งเป็นบริษัทในกลุม่บริษัท ABG) เพื,อตอ่เรือที,มีลกัษณะเฉพาะ (เรือเพื,อขนสง่
ซีเมนต์) ตามสญัญา Charters ที,มีอยูห่รือที,จะทําขึ 5นในอนาคตได้ 
  สาระสาํคัญของเงื*อนไขและข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน 

� บริษัทฯ และ Varada จะจดัตั 5งบริษัทร่วมทนุซึ,งมีวตัถปุระสงค์เป็นการเฉพาะขึ 5นในประเทศสงิคโปร์ ภายใต้ชื,อ 
“Associated Bulk Carriers Pte. Ltd.” (“บริษัทร่วมทนุ”) ในสดัสว่นการลงทนุที,เทา่กนั  

� บริษัทร่วมทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาใน MOU แทนบริษัทฯ ดงันั 5นสญัญาให้เช่าเรือของบริษัทฯ ตามข้อตกลงใน MOU 
ได้ถกูโอนให้บริษัทยอ่ยผู้ เป็นเจ้าของเรือซึ,งเป็นบริษัทร่วมทนุ  

� บริษัทร่วมทนุจะเป็นผู้สั,งตอ่เรือจาก ABG ในราคา 28.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาตอ่ลาํเรือ ในการนี 5บริษัทร่วมทนุ
และ ABG จะลงนามในสญัญาสั,งตอ่เรือใหมซ่ึ,งมีเงื,อนไขและข้อตกลงตามมาตรฐาน และประเพณีปฏิบตัิโดยทั,วไป
ของสญัญาตอ่เรือในลกัษณะนี 5 (รายละเอียดได้อธิบายไว้ใน หวัข้อ(ค) ด้านลา่งนี 5) 

� บริษัทร่วมทนุจะจดัตั 5งบริษัทยอ่ยที,มีวตัถปุระสงค์เป็นการเฉพาะในประเทศสงิคโปร์ (“SPV”) เพื,อเป็นเจ้าของและ
บริหารจดัการเรือแตล่ะลาํ โดยแตล่ะ SPV จะเป็นเจ้าของเรือภายใต้สญัญา Charters ตั 5งแตข่ณะรับเรือและตลอด
ระยะเวลาที,ปฏิบตัิตามเงื,อนไขและข้อตกลงในสญัญา Charters (รายละเอียดได้อธิบายไว้ใน หวัข้อ(ค) ด้านลา่งนี 5) 

� บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการบริหารจดัการและการดําเนินธุรกิจทั 5งหมดของบริษัทร่วมทนุ SPV และเรือทกุลาํ 
� ในกรณีที, Charterer ไมใ่ช้สทิธิขอขยายระยะเวลาการเช่าเหมาลาํภายใต้เงื,อนไขในบนัทกึความเข้าใจและ/หรือตาม

สญัญา Charters Varada (หรือตวัแทน) จะเช่าเหมาลาํเรือตา่งๆ ดงักลา่วในอตัรา Charter Rate ที,ลดลงจํานวน 
2,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ่ลาํตอ่วนั ซึ,งตํ,ากวา่อตัราที, Charterer จะเป็นผู้จ่ายหาก Charterer ตกลงตอ่สญัญา 
Charters นอกจากนี 5 ในกรณีที, Charterer ไมใ่ช้สทิธิขอขยายระยะเวลาการเช่าเหมาลาํ Varada มีสทิธิซื 5อเรือ (ลาํ
หนึ,งหรือหลายลาํ) ในราคาตามมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดที,จะได้รับในอนาคต โดยคํานวณจาก Charter 
Rate ที,ได้กลา่วไว้ข้างต้น 

� บริษัทฯ คาดวา่ แหลง่เงินทนุที,จะใช้ในการสั,งตอ่เรือจะมาจากเงินกู้ยืมจากธนาคารเป็นหลกั โดยสว่นที,เหลอืจะได้รับ
การสนบัสนนุจากบริษัทฯ และ Varada ในจํานวนที,เทา่ๆ กนั 

� บริษัทฯ หรือตวัแทนของบริษัทฯ มีสทิธิเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการบริหารจดัการเรือจากบริษัทร่วมทนุ (หรือ SPV 
ซึ,งเป็นเจ้าของเรือ) ตามอตัราที,กําหนดไว้ในสญัญาร่วมทนุ รวมทั 5งคา่ใช้จ่ายอื,นๆ ที,เกิดขึ 5นจริงจากการบริหารจดัการ
ดงักลา่ว นอกจากนี 5 บริษัทฯ หรือตวัแทนของบริษัทฯ ยงัมีสทิธิเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการควบคมุดแูลการตอ่เรือ
ตลอดระยะเวลาการตอ่เรือตามอตัราที,กําหนดไว้ในสญัญาร่วมทนุด้วย 
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  (ค) การลงนามในสัญญาสั*งต่อเรือ 3 ฉบับ เพื*อสั*งต่อเรือสาํหรับขนส่งซีเมนต์ จาํนวน 3 ลาํ 
  เพื,อปฏิบตัิตาม MOU และ สญัญา Charter ที,บริษัทฯ ได้มีการลงนามแล้ว ดงัที,ได้อธิบายไว้แล้วในหวัข้อที, 3.2 (ก) 
และ (ข) บริษัทฯได้จดัตั 5งบริษัทยอ่ยที,มีวตัถปุระสงค์เฉพาะ (“บริษัทยอ่ย SPV”) ของบริษัท Associated Bulk Carriers 
Pte.Ltd ซึ,งเป็นบริษัทร่วมทนุ ระหวา่ง บริษัทฯ กบั Varada Marine Pte. Ltd (มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 50:50) จํานวน 3 
บริษัท ได้แก่ บริษัท ABC One Pte. Ltd. บริษัท ABC Two Pte. Ltd. และบริษัท ABC Three Pte. Ltd. โดยทั 5ง 3 บริษัทได้ลง
นามในสญัญาสั,งตอ่เรือ เมื,อวนัที, 22 เมษายน 2553 สาํหรับขนสง่ซีเมนต์ (“เรือ”) กบับริษัท ABG Shipyard Limited ประทศ
อินเดีย (“อูต่อ่เรือ”)  
  สาระสาํคัญของเงื*อนไขในแต่ละสัญญา มีดังต่อไปนี 0 
  1 รายละเอียดของสินทรัพย์ที*ซื 0อ 

  เรือแตล่ะลาํเป็นเรือขนสง่ซีเมนต์ มีขนาดระวางบรรทกุ 20,000 เดทเวทตนั ติดตั 5งอปุกรณ์เฉพาะสาํหรับ ขนถ่าย
ซีเมนต์ โดยเรือทั 5ง 3 ลาํ จะจดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์และถือธงสงิคโปร์ 
  2 รายละเอียดต้นทุนเรือ ตารางการจ่ายเงนิงวด และประมาณวันที*เรือเสร็จ ณ 31 ธันวาคม 2554 มี
ดังนี 0 

 
 
  บริษัทยอ่ย SPV แตล่ะบริษัทได้ลงนามในสญัญาสั,งตอ่เรือแตล่ะฉบบักบัอูต่อ่เรือ เพื,อสั,งตอ่เรือในราคาลาํละ 28.5 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (“ราคาของสญัญาสั,งตอ่เรือ”) รวมราคาของสญัญาสั,งตอ่เรือขนสง่ซีเมนต์ทั 5ง 3 ฉบบั เทา่กบั 85.5 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และเนื,องจากบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัทยอ่ย SPV (ผา่นบริษัทร่วมทนุ ABC) ดงันั 5นสว่นที,
เป็นของบริษัทฯ ในรายการดงักลา่วจึงเทา่กบัร้อยละ 50 ของมลูคา่รวมของราคาของสญัญาสั,งตอ่เรือ หรือคิดเป็น 42.75 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา การสง่มอบเรือลาํแรก (เรือเลขที, 378) คาดวา่จะสามารถสง่มอบได้ในเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ,งอูต่อ่เรือ
ต้องรับผิดชําระคา่ปรับจํานวน 4,250 ดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกาตอ่วนัตอ่ลาํ โดยเริ,มต้นชําระหลงัจากระยะเวลาผอ่นผนั 15 วนั
สิ 5นสดุลงนบัแตว่นัที,มีการสง่มอบเรือตามสญัญา (30 กรกฎาคม 2554) สาํหรับคา่ปรับที,เกิดขึ 5นนี 5 จะถกูนําไปหกัออกจาก
เงินงวดสดุท้ายที,ต้องจ่ายให้กบัอูต่อ่เรือ ณ วนัที,มีการสง่มอบเรือ 
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  สาํหรับราคาของสญัญาสั,งตอ่เรือแตล่ะฉบบั จะถกูแบง่ชําระออกเป็นงวดๆ ดงันี 5 

 
 
3.3 การได้มาของสัญญาสั*งต่อเรือใหม่ 4 ฉบับเพื*อสั*งต่อเรือซุปราแมกซ์ 4 ลาํ (ขนาด 57,000 เดทเวทตันต่อลาํ) 
ซึ*งสร้างในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการซื 0อ 4 บริษัทที*จัดตั 0งเพื*อวัตถุประสงค์เฉพาะ (SPCs): 
  เพื,อให้เป็นไปตามแผนการลดอายกุองเรือ บริษัทฯ ได้ซื 5อสญัญาสั,งตอ่เรือใหมจํ่านวน 4 สญัญา สาํหรับเรือขนาด
ซุปราแมกซ์ จํานวน 4 ลาํ โดยการซื 5อ 4 บริษัทที,จดัตั 5งเพื,อวตัถปุระสงค์เฉพาะ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 5 
  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ5ง (สงิคโปร์) จํากดั (บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) ได้ลงนามในสญัญา เมื,อวนัที, 10 ธนัวาคม 2553 
กบับริษัท Oswal Shipping Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร์ (“ผู้ขาย”) ซึ,งเป็นเจ้าของบริษัทที,จดัตั 5งเพื,อวตัถปุระสงค์เฉพาะ (Single 
Purpose Companies(“SPC”)) เพื,อซื 5อหุ้นที,ออกและชําระแล้วทั 5งหมด (1 ดอลลาร์สงิคโปร์ สาํหรับแตล่ะบริษัท) ของบริษัท 
พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลมิิเตด (เดิมชื,อ บริษัท โอเอสดบัเบิ 5ลย6ู พีทีอี ลมิิเตด) บริษัท พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลมิิเตด (เดิม
ชื,อ บริษัท โอเอสดบัเบิ 5ลย7ู พีทีอี ลมิิเตด) บริษัท พรีเชียส วิชั,นส์ พีทีอี ลมิิเตด (เดิมชื,อ บริษัท โอเอสดบัเบิ 5ลย8ู พีทีอี ลมิิเตด) 
และ บริษัท พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลมิิเตด (เดิมชื,อ บริษัท โอเอสดบัเบิ 5ลย ู9 พีทีอี ลมิิเตด) โดยแตล่ะบริษัท SPC มีสญัญาสั,ง
ตอ่เรือแตล่ะลาํที,ได้ทําไว้ กบั Wuhan Guoyu Logistics Group Co., Ltd. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Yangzhou 
Guoyu Shipbuilding Co., Ltd. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมกนัเรียกวา่ “อูต่อ่เรือ”) สาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ 
(57,000 เดทเวทตนั) รายละเอียดของรายการ มีดงัตอ่ไปนี 5 
  1. รายละเอียดของสินทรัพย์ที*ซื 0อ:  
   ก. การเข้าซื 5อหุ้นใน 4 บริษัท SPCs : แตล่ะบริษัท SPC มีทนุจดทะเบียนที,ออกและเรียกชําระเต็มมลูคา่
แล้วเทา่กบั 1 ดอลลาร์สงิคโปร์ แบง่ออกเป็น 1 หุ้นสามญัโดยมีมลูคา่ที,ตราไว้เทา่กบั 1 ดอลลาร์สงิคโปร์ 
   บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาเพื,อซื 5อหุ้นที,ออกและชําระแล้วทั 5งหมดของ 4 บริษัท SPCs จากผู้ขาย บริษัทฯ 
จึงเป็นเจ้าของ 4 บริษัท SPCs ซึ,งได้ลงนามในสญัญาสั,งตอ่เรือใหม ่ 4 สญัญา เพื,อตอ่เรือซุปราแมกซ์ 4 ลาํในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ,งบริษัทฯ ได้ชําระราคาซื 5อหุ้นเป็นจํานวน 6.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ สาํหรับรายการดงักลา่ว  
   ข. สญัญาสั,งตอ่เรือใหมจํ่านวน 4 สญัญา สาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ จํานวน 4 ลาํ แตล่ะลาํมีขนาด
ระวาง 57,000 เดทเวทตนั 
  2. รายละเอียดต้นทุนเรือ ตารางการจ่ายเงนิงวด และประมาณวันที*เรือเสร็จ ณ วันที* 31 ธันวาคม 
2554 มีดังนี 0 
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  ในปี 2554 บริษัทฯ ชําระเงินงวดของการสั,งตอ่เรือและคา่ซื 5อหุ้นด้วยเงินสดที,มีอยู ่และบริษัทฯ ยงัไมไ่ด้เบิกถอนเงิน
จากวงเงินสนิเชื,อ ซึ,งบริษัทฯ ได้ลงนามไว้เมื,อวนัที, 14 ตลุาคม 2554 กบัธนาคาร ING Bank N.V. สาขาประเทศสงิคโปร์ และ
ธนาคาร DnB NOR Bank ASA สาขาประเทศสงิคโปร์  
  3. รายละเอียดแสดงเงนิงวดที*จะต้องจ่ายตามขั 0นความสาํเร็จของงาน 

 
  การจ่ายเงินงวดในแตล่ะครั 5ง (ยกเว้นการจ่ายเงินงวดครั 5งสดุท้าย) จะจ่ายเมื,อได้รับหนงัสอืสญัญาคํ 5าประกนั การ

คืนเงินจากธนาคารที,มีชื,อเสยีง ในจํานวนเงินที,เทา่กบัเงินที,ได้จ่ายไปเพื,อเป็นการประกนัการคืนเงินงวดในกรณีที,มีการ สง่
มอบเรือลา่ช้า 
 
3.4 แผนการปรับปรุงกองเรือสาํหรับอนาคต:  

  ในรายงานสาํหรับปีที,ผา่นมา บริษัทฯ ได้กลา่วถึงการวางแผนระยะสั 5น/ระยะกลางสาํหรับการซื 5อ เรือมือสอง หรือ

ซื 5อสญัญาเรือสั,งตอ่ใหม ่ ซึ,งบริษัทฯ เฝ้ารอโอกาสสาํหรับการจดัหาเรือใหมแ่ละมีราคาที,เหมาะสม ซึ,งโอกาสดีนี 5 ได้เข้ามา
ในช่วงครึ,งหลงัของปี 2554 เมื,อบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอการขายเรือใหมใ่นราคาที,นา่สนใจ ดงันั 5น บริษัทฯ (โดยผา่นบริษัทยอ่ย) 
ได้ซื 5อเรือในปี 2554 โดยมีรายละเอียดดงันี 5 
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4.  คาํนิยาม  

 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินในรายงานคําอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหารนี 5 ได้ใช้ข้อมลูจากงบการเงินรวม 
ของบริษัทฯ ซึ,งจดัทําขึ 5นตามหลกัการบญัชีไทยที,รับรองทั,วไปในประเทศไทย และงบการเงินแปลงคา่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ คํา
นิยามตา่งๆ ที,เกี,ยวกบัคําทางการเงินและการดําเนินงาน ดงันี 5 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี*ยแสดงเป็นเงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา (Opex) - คา่ใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี,ยตอ่วนัตอ่
ลาํ คํานวณโดยถือวา่มี 365 วนัทําการในรอบปี ซึ,งไมร่วมคา่เสื,อมราคาแตร่วมคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมและสาํรวจเรือตดั
บญัชีตามนโยบายทางการบญัชี (กรุณาดรูายละเอียดเพิ,มเติมในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6.6) ซึ,งรวมอยูใ่นสว่นของ
คา่เสื,อมราคาในงบการเงินของบริษัทฯ คา่ใช้จ่ายในการเดินเรือเป็นต้นทนุที,ต้องเกิดขึ 5น ได้แก่ คา่ใช้จ่ายเกี,ยวกบัลกูเรือคา่
ซอ่มแซม คา่ประกนัภยั คา่นํ 5ามนั ต้นทนุการจดัการ และคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมและสาํรวจเรือตดับญัชี 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ - คา่ใช้จ่ายในการเดินเรือในงบการเงินหมายถึง ต้นทนุในการเดินเรือซึ,งไมร่วมคา่ใช้จ่ายใน
การซอ่มแซมและสาํรวจเรือตดับญัชี 
 ค่าใช้จ่ายรายเที*ยวการเดินเรือ - คา่ใช้จ่ายรายเที,ยวการเดินเรือ หมายถึง คา่ใช้จ่ายทั 5งหมดที,เกี,ยวกบัการเดินเรือใน
เที,ยวนั 5นๆ ได้แก่ คา่นํ 5ามนั และคา่ใช้จ่ายที,เกิดขึ 5นที,ทา่เรือซึ,งรวมถึงคา่ธรรมเนียมทา่เรือ คา่ขนถ่ายสนิค้าขึ 5นลงเรือ 
คา่ธรรมเนียมการผา่นคลอง คา่ธรรมเนียมตวัแทนเรือ และคา่ใช้จ่ายอื,นๆ ที,เกิดขึ 5นที,ทา่เรือ คา่ใช้จ่ายรายเที,ยวการเดินเรือแบบ
เป็นระยะเวลา (Time Charter) ลกูค้า (ผู้ เช่าเรือ) เป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายรายเที,ยวการเดินเรือที,เกิดขึ 5น และคา่ใช้จ่ายราย
เที,ยวการเดินเรือเป็นรายเที,ยว (Voyage Charter) บริษัทฯ เป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายที,เกิดขึ 5นทั 5งหมด อยา่งไรก็ดี เมื,อบริษัทฯ จะ
รวมคา่ใช้จ่ายรายเที,ยวที,อาจเกิดขึ 5นนั 5นในคา่ระวางเรือที,บริษัทฯ จะคิดกบัลกูค้า ทําให้อตัราคา่ระวางเรือที,บริษัทฯ กําหนดขึ 5น
ในการเช่าแบบเป็นรายเที,ยวใกล้เคียงกบัการเช่าแบบเป็นระยะเวลา 
 ต้นทุนจากการเดินเรือรวม - ต้นทนุจากการเดินเรือรวมในงบการเงินหมายถึง ผลรวมของคา่ใช้จ่ายในการเดินเรือ
และคา่ใช้จ่ายในการเดินเรือเป็นรายเที,ยว 
 รายได้จากการเดินเรือเฉลี*ยแสดงเป็นเงนิเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวันต่อลาํ (TC Rate) - คา่เช่าคา่ระวางเรือ

เฉลี,ยตอ่วนัตอ่ลาํโดยถือวา่มี 350 วนัในรอบปี อตัราคา่เช่าคา่ระวางเฉลี,ยตอ่ลาํคํานวณจากการนํารายได้สทุธิ จากการ
เดินเรือหารด้วยจํานวนวนัที,ใช้ในการเดินเรือเทา่กบั 350 วนัและจํานวนเรือ 
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 รายได้จากการเดินเรือ - รายได้จากการเดินเรือ หมายถึง รายได้คา่เช่าเรือและรายได้คา่ระวางเรือที,ได้รับ ในอีก
ความหมายหนึ,งคือรายได้ทั 5งหมดที,เกิดจากการให้เช่าเรือแบบเป็นระยะเวลาและการให้เช่าเรือแบบเป็นรายเที,ยว 
 รายได้จากการเดินเรือสุทธิ - รายได้จากการเดินเรือสทุธิ หมายถึง รายได้จากการเดินเรือหกัด้วยคา่ใช้จ่ายรายเที,ยว
การเดินเรือ 
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ - บริษัทฯ ต้องนําเรือเข้าอูเ่รือแห้งเพื,อตรวจเช็ค ซอ่มแซมและบํารุงรักษา 
และการปรับปรุงอื,นๆ ตามกําหนดเวลาเพื,อให้เป็นไปตามข้อกําหนด และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที,เกี,ยวข้องในอตุสาหกรรม โดยปกติ
บริษัทฯ จะนําเรือเข้าอูแ่ห้งเพื,อตรวจเช็คทกุๆ สองปีครึ,งและห้าปีสาํหรับการสาํรวจเรือขั 5นต้นและสาํรวจเรือพิเศษตามลาํดบั 
บริษัทฯ บนัทกึต้นทนุที,เกิดขึ 5นเป็นคา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี และตดัจําหนา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมเรือตดับญัชี (Dry-
Docking Cost) ภายในระยะเวลาสองปีจากการสาํรวจเรือขั 5นต้น และเป็นคา่ใช้จ่ายในการสาํรวจเรือตดับญัชีภายใน
ระยะเวลาสี,ปีสาํหรับคา่ใช้จ่ายในการสาํรวจเรือพิเศษ จํานวนเงินที,ตดับญัชีของคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซม และสาํรวจเรือ
รวมอยูใ่นคา่เสื,อมราคา แตไ่มไ่ด้รวมอยูใ่นต้นทนุการเดินเรือที,แสดงในงบการเงิน อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รวมคา่ซอ่มแซม
และสาํรวจเรือตดับญัชี ในการคํานวณคา่ใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี,ย (Opex) เพื,อเป็นการครบถ้วนสาํหรับคา่ใช้จ่ายในการ
เดินเรือ 
 ค่าเสื*อมราคา - สว่นประกอบหลกัในรายการคา่เสื,อมราคาในงบการเงิน ได้แก่ คา่เสื,อมราคาที,เกิดจากเรือ ซึ,งรวมถึง
ต้นทนุคา่ซอ่มแซมและสาํรวจเรือตดับญัชีดงัที,อธิบายไว้แล้วข้างต้น  
 วันหยุดการเดินเรือ - วนัหยดุการเดินเรือ หมายถึง วนัที,ไมม่ีการเดินเรือ เนื,องจากเหตผุลทางด้านเทคนิค และอาจ
หมายถึงเรืออยูใ่นระหวา่งการซอ่มแซมเรือที,อูแ่ห้ง หรือที,กลางทะเล หรือที,ทา่เรือ หรือในกรณีเรือเสยี 
 กาํไรขั 0นต้น - หมายถึง รายได้จากการเดินเรือหกัด้วยต้นทนุจากการเดินเรือ 
 อัตรากาํไรขั 0นต้น - เกิดจากกําไรขั 5นต้นหารด้วยรายได้จากการเดินเรือ แสดงคา่เป็นร้อยละ 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - คา่ใช้จ่ายในการบริหาร หมายถึง เงินเดือนสาํหรับพนกังานสาํนกังาน คา่เช่าสาํนกังาน 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ และคา่ใช้จ่ายอื,นๆ ที,เกี,ยวข้องกบัการบริหารงาน คา่ใช้จ่ายในการบริหารยงัรวมถึงคา่ใช้จ่ายที,เกี,ยวกบั
พนกังานทางด้านเทคนิคที,ทําหน้าที,จดัการเดินเรือด้วย อยา่งไรก็ตามสาํหรับการคํานวณคา่ใช้จ่ายในการเดินเรือตอ่วนัตอ่ลาํ
เรือ (Opex) บริษัทฯ ได้พิจารณาคา่ใช้จ่ายที,เกี,ยวข้องของคา่ใช้จ่ายในการบริหารคือ คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการ ไปรวม
คํานวณในคา่ใช้จ่ายในการเดินเรือ 
 
5.  วงเงนิสินเชื*อ/เงนิกู้  
 5.1 วงเงนิสินเชื*อสาํหรับจัดซื 0อเรือมือสองจาก BTMU และธนาคารอื*น 3 แห่ง 
  เมื,อวนัที, 14 มกราคม 2553 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาวงเงินสนิเชื,อมีหลกัประกนัจํานวน 250 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กบั ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จํากดั ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิร
ไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารเพื,อการสง่ออก และนําเข้าแหง่ประเทศไทย และธนาคารธนชาต (ทั 5งหมดคือ ผู้จดัหาวงเงินและ
เป็นผู้ให้กู้ ) เพื,อบริษัทฯ ใช้เงินกู้ นี 5ในการซื 5อเรือมือสองเพิ,มเติม  
  เมื,อวนัที, 18 กรกฎาคม 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขและเปลี,ยนแปลงวงเงินสนิเชื,อมีหลกัประกนั ซึ,งมี
การเปลี,ยนแปลงดงันี 5 
  (ก) ขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้ของวงเงินสนิเชื,อ ไปจนถึงวนัที, 30 มิถนุายน 2555 
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  (ข) ยกเลกิธนาคารเพื,อการสง่ออก และนําเข้าแหง่ประเทศไทยจากผู้ให้กู้  และลดวงเงินสนิเชื,อรวมเหลอื 200 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

เงื*อนไขหลักหลังจากที*ได้แก้ไขแล้วของสัญญาให้สินเชื*อดังกล่าวมีดังต่อไปนี 0  
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   ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ ยงัไมม่ีการเบิกใช้วงเงินสนิเชื,อนี 5 
  

5.2 วงเงนิสินเชื*อสาํหรับซื 0อเรือมือสองจากธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) และธนาคารอื*นในประเทศอีก 
2 ธนาคาร (KTB และเจ้าหนี 0เงนิกู้ ) 
  ตั 5งแตปี่ 2551 บริษัทฯ มีวงเงินสนิเชื,อ 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กบั 3 ธนาคารในประเทศสาํหรับซื 5อเรือมือ
สอง ซึ,งวงเงินสนิเชื,อดงักลา่วจะสิ 5นสดุสญัญาวนัที, 18 มกราคม 2552 เนื,องจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก 
ผู้ให้กู้ ไมส่ามารถขยายระยะเวลาเบิกวงเงินกู้ ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาได้ในช่วงต้นปี 2552 จึงได้เปลี,ยนเป็นวงเงินกู้
สกลุเงินบาท โดยมีระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้ภายในวนัที, 18 มกราคม 2553 อยา่งไรก็ตามเมื,อคํานงึถึงความเสี,ยงที,อาจมี
ขึ 5น บริษัทฯ ทําสญัญาวงเงินสนิเชื,อแลกเปลี,ยนเงินตราตา่งประเทศ(swap)จากผู้ให้กู้ เดิม สาํหรับการเปลี,ยนแปลงหนี 5เงินกู้
สกลุเงินบาท (ณ เวลาเบิกถอนเงินกู้ ) ไปเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยการใช้ USD/THB Swap เมื,อเงินกู้ ได้ถกูเบิก
ใช้ เงินกู้ ที,เบิกถอนดงักลา่วจะถกูคํานวณในสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทนัที ทั 5งนี 5เพื,อเป็นการป้องกนัความเสี,ยงจากอตัรา
แลกเปลี,ยนที,อาจเกิดขึ 5นจากเงินต้นของเงินกู้ดงักลา่ว โดยหนี 5เงินกู้สกลุเงินไทยบาทจํานวน 1,502.35 ล้านบาทที,เบิกถอนนี 5 
ได้นําไปใช้ในการซื 5อเรือ 2 ลาํในปี 2553 และถกูแปลงสภาพ โดยการ swap เป็นหนี 5เงินกู้สกลุเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐทนัที 
ซึ,งมีตารางการชําระคืนตรงกบัเงินกู้สกลุไทยบาท อยา่งไรก็ตาม ดอกเบี 5ยที,เกิดจากเงินกู้ดงักลา่ว ยงัคงต้องชําระเป็นเงินสกลุ
ไทยบาท และบริษัทฯ ยงัคงมีความเสี,ยงนี 5 ซึ,งบริษัทฯ อยูใ่นช่วงการดําเนินการเพื,อแปลงสกลุเงินของดอกเบี 5ย ทั 5งนี 5รวมถึง
ดอกเบี 5ยในอนาคตที,จะต้องจ่ายเป็นสกลุเงินไทยบาทเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ  
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  เมื,อวนัที, 31 มกราคม 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขวงเงินสนิเชื,อมีหลกัประกนั โดยมีรายละเอียด ดงันี 5 
(i) เปลี,ยนวงเงินที,ยงัไมไ่ด้เบิกใช้ของสว่น A (Tranche A) ณ วนัสิ 5นสดุระยะเวลาเบิกเงินกู้สว่น A เป็นวงเงินกู้สกลุเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจํานวน 200 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะเรียกเงินกู้สว่นนี 5วา่ สว่น C (Tranche C) (ii) ขยาย
ระยะเวลาเบิกเงินกู้ของสว่น C ไปจนถึงวนัที, 29 ธนัวาคม 2554 (iii) ขยายขอบเขตการป้องกนัความเสี,ยงจากอตัรา
แลกเปลี,ยน เพื,อให้ครอบคลมุการเปลี,ยนอตัราดอกเบี 5ยของสญัญาแลกเปลี,ยนเงินตรา (swaps) และขยายระยะเวลาของ
วงเงินการป้องกนัความเสี,ยง 

เงื*อนไขหลัก (หลังจากได้แก้ไขแล้ว) ของสัญญาให้สินเชื*อดังกล่าวมีดังต่อไปนี 0 
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ในระหวา่งปี 2554 บริษัทฯ ได้เบิกใช้วงเงินสนิเชื,อนี 5 จํานวน 92 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับซื 5อเรือจํานวน 4 

ลาํ ซึ,งบริษัทฯ รับมอบเรือดงักลา่วในปี 2554 จํานวน 3 ลาํ และจะรับมอบเรืออีก 1 ลาํในเดือนมกราคม 2555 
  วงเงินกู้ นี 5สามารถเบิกถอนได้จนถึงวนัที, 29 ธนัวาคม 2554 อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งเจรจากบัผู้ให้กู้

สาํหรับการขยายระยะเวลาสาํหรับวงเงินสนิเชื,อคงเหลอื จํานวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หลงัจากที,ได้ยกเลกิวงเงิน 

สนิเชื,อที,ไมไ่ด้เบิกใช้จํานวน 58 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ,งบริษัทฯ คาดวา่จะได้รับการอนมุตัิรายการสนิเชื,อดงักลา่ว 
ในช่วงต้นเดือนกมุภาพนัธ์ 2555  
  

5.3 วงเงนิสินเชื*อสาํหรับการสั*งต่อเรือใหม่จากธนาคารดีเอ็นบี นอร์ แบงก์ เอเอสเอ สาขาประเทศสิงคโปร์ 
(DnB NOR Bank ASA, Singapore Branch) ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารต่างประเทศอื*นๆ (วงเงนิสินเชื*อ
สาํหรับเรือต่อใหม่) 
  เมื,อวนัที, 3 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาวงเงินสนิเชื,อที,มีหลกัประกนัระยะยาว ใช้สาํหรับเรือที,สั,ง
ตอ่ใหมจ่ากอูต่อ่เรือ ABG จํานวน 398,400,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารดีเอ็นบี นอร์ แบงก์ เอเอสเอ สาขาประเทศ
สงิคโปร์ (DnB NOR Bank ASA, Singapore Branch) ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารตา่งประเทศอื,นๆ สาํหรับเรือสั,งตอ่ใหม่
จํานวน 15 ลาํ (เรือขนสนิค้าเทกองขนาดแฮนดี 5ไซส์จํานวน 9 ลาํ โดยแตล่ะลาํมีระวางบรรทกุ 32,000 เดทเวทตนั และเรือ
ขนสง่สนิค้าเทกองขนาดซุปราแมกซ์จํานวน 6 ลาํโดยแตล่ะลาํมีระวางบรรทกุ 54,000 เดทเวทตนั ) จากจํานวนเรือสั,งตอ่ใหม่
ทั 5งสิ 5น 18 ลาํ 
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เงื*อนไขหลักของสัญญาให้สินเชื*อดังกล่าวมีดังต่อไปนี 0 
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  ในระหวา่งปี 2554 บริษัทฯ ชําระคืนเงินต้นก่อนกําหนด และยกเลกิวงเงินสนิเชื,อ ในสว่นการแปลงหนี 5ใหม ่ใน
สญัญาสั,งตอ่เรือใหม ่และเรือที,รับมอบแล้ว (เรือหมายเลข 331) ตามที,ได้อธิบายไว้ในหวัข้อที, 3.1 ดงันี 5 

 
  ดงันั 5น วงเงินสนิเชื,อ จํานวนเงินที,เบิกใช้ และจํานวนเงินกู้คงเหลอืสาํหรับเรือแตล่ะลาํ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554 
(หลงัการชําระคืนก่อนกําหนด/การชําระเงินลว่งหน้า) มีดงัตอ่ไปนี 5 
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5.4  วงเงนิสินเชื*อใหม่จาํนวน 22.80 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก NIBC BANK LTD. ประเทศสิงคโปร์  

  เมื,อวนัที, 28 ตลุาคม 2553 บริษัท ABC One Pte. Ltd. ซึ,งเป็นหนึ,งในสามบริษัทยอ่ยที,ได้จดัตั 5งขึ 5นภายใต้ 
กฏหมายของประเทศสงิคโปร์ (“บริษัทยอ่ย”) ของบริษัท Associated Bulk Carriers Pte.Ltd. ซึ,งเป็นบริษัทร่วมทนุ (“บริษัท

ร่วมทนุ”) ที,บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 50 ได้เข้าทําสญัญาเงินกู้มีหลกัประกนัจํานวน 22.80 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร 
NIBC BANK LTD. ประเทศสงิคโปร์ เพื,อใช้ในการสั,งตอ่เรือขนสง่ซีเมนต์ จํานวนร้อยละ 80 ของราคาสญัญาสั,งตอ่เรือ ที,
บริษัทยอ่ยได้สั,งตอ่เมื,อวนัที, 22 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดที,ได้กลา่วไว้ 
  สรุปสาระสาํคัญของเงื*อนไขและข้อสัญญาหลักของเงนิกู้ มีหลักประกันจาํนวน 22.80 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554 ผู้กู้ ได้เบิกใช้วงเงินสนิเชื,อดงักลา่วจํานวน 11.40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 

5.5   วงเงนิสินเชื*อใหม่จาํนวน 84.96 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก ING Bank N.V. สาขาประเทศสิงคโปร์ and DnB 
NOR Bank ASA สาขาประเทศสิงคโปร์ 
  เมื,อวนัที, 14 ตลุาคม 2554 บริษัทยอ่ยซึ,งจดัตั 5งในประเทศสงิคโปร์เพื,อวตัถปุระสงค์เฉพาะ (SPCs) 4 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลมิิเตด (เดิมชื,อ บริษัท โอเอสดบัเบิ 5ลย6ู พีทีอี ลมิิเตด) บริษัท พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลมิิ
เตด (เดิมชื,อ บริษัท โอเอสดบัเบิ 5ลย7ู พีทีอี ลมิิเตด) บริษัท พรีเชียส วิชั,นส์ พีทีอี ลมิิเตด (เดิมชื,อ บริษัท โอเอสดบัเบิ 5ลย8ู พีทีอี 
ลมิิเตด) และ บริษัท พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลมิิเตด (เดิมชื,อ บริษัท โอเอสดบัเบิ 5ลย9ู พีทีอี ลมิิเตด) ได้ลงนามในสญัญาเงินกู้
จํานวนเงิน 84.96 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคาร ING Bank N.V., สาขาประเทศสงิคโปร์ (“ING”) และธนาคาร DnB 

NOR Bank ASA, สาขาประเทศสงิคโปร์ (“DnB NOR”) สาํหรับใช้ชําระในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน ร้อยละ 80 ของต้นทนุรวมของ
การได้มาของเรือสั,งตอ่ใหม ่ประเภทซุปราแมกซ์ ขนาดระวางบรรทกุ 57,000 เดทเวตตนั จํานวน 4 ลาํ ซึ,งบริษัท SPCs ได้สั,ง
ตอ่เรือในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สรุปข้อสัญญาและเงื*อนไขของสัญญาเงนิกู้  
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  ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้เบิกใช้วงเงินสนิเชื,อนี 5 
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6.  รายได้และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 

 
ในระหวา่งปี 2554 รายได้จากการเดินเรือเฉลี,ยตอ่วนัตอ่ลาํอยูที่, 11,265 เหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะที,คา่ใช้จ่ายในการ

เดินเรือเฉลี,ยอยูที่, 4,613 เหรียญสหรัฐอเมริกา  
 ตลาดคา่ระวางเรือมีการปรับตวัลดลงในช่วงต้นปี 2554 และได้ปรับเพิ,มขึ 5นเลก็น้อยจนถึงวนัที, 14 ตลุาคม 2554 
หลงัจากนั 5นตลาดคา่ระวางเรือได้ลดลงอยา่งตอ่เนื,องจนมาถึงเมื,อวนัที, 3 กมุภาพนัธ์ 2555 คา่ระวางเรือได้มาแตะที,จดุตํ,าสดุ
ในรอบ 3 ทศวรรษ อยูที่, 647 จดุ ดชันีคา่ระวางเรือเฉลี,ยสาํหรับปี 2554 เทา่กบั 1,549 จดุ เมื,อเปรียบเทียบกบัดชันีคา่ระวาง
เรือเฉลี,ยในระหวา่งปี 2553 เทา่กบั 2,758 จดุ อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ มีรายได้คา่ระวางเรือตอ่วนัตอ่ลาํเฉลี,ยที, 11,265 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซึ,งลดลงร้อยละ 8 เมื,อเปรียบเทียบกบัปี 2553 เนื,องจากสญัญาให้เช่าเรือระยะยาวที,ทําไว้สาํหรับบางลาํได้
สิ 5นสดุลงในระหวา่งปี 2554 จึงได้ทําสญัญาเช่าเรือใหมใ่นอตัรา ณ ปัจจบุนัซึ,งเป็นอตัราที,ตํ,ากวา่สญัญาให้เช่าเรือระยะยาวที,
เคยลงนามไว้ก่อนปี 2554 
 คา่ใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี,ยตอ่วนัตอ่ลาํของบริษัทฯ ลดลงจาก 4,725 เหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมคา่ใช้จ่ายในการ
ซอ่มแซมและสาํรวจเรือตอ่วนัจํานวน 875 เหรียญสหรัฐอเมริกา) ในปี 2553 เป็น 4,613 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554 (รวม
คา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมและสาํรวจเรือตอ่วนัจํานวน 690 เหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ,งตํ,ากวา่คา่เฉลี,ยอตุสาหกรรม (คํานวณ
โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมและสาํรวจเรือซึ,งไมไ่ด้รายงานในคา่ใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี,ย) รายละเอียดตามตาราง
ข้างลา่งนี 5 
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ตารางการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลาํของบริษัทฯ กับค่าเฉลี*ยอุตสาหกรรม (จัดทาํโดย 

Moore Stephens & Co.) 

 
 เหตุผลหลักที*ทาํให้ต้นทุนการเดินเรือเฉลี*ย ลดลงเมื*อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีดังนี 0  

� คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการสาํหรับปี 2554 ที,เป็นต้นทนุ “คงที,” นั 5น ไมเ่พิ,มขึ 5น เนื,องจากการควบคมุต้นทนุ และ
เมื,อเฉลี,ยตอ่ลาํเรือแล้วมีจํานวนลดลงในปี 2554 เนื,องจากจํานวนกองเรือของบริษัทฯ ที,มีเพิ,มขึ 5นเมื,อเปรียบเทียบกบั
ปี 2553 คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการที,เป็นต้นทนุ ”ผนัแปร” นั 5น ขึ 5นอยูก่บัคา่ตอบแทนที,จ่ายให้กบัพนกังาน
ทางด้านเทคนิค ซึ,งในปีนี 5คา่ใช้จ่ายดงักลา่วมีจํานวนลดลงเมื,อเปรียบเทียบกบัปี 2553 เนื,องจากการลดลงในกําไร
ของบริษัทฯ 

� คา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมและสาํรวจเรือมีจํานวนลดลง เนื,องจากอายขุองกองเรือโดยเฉลี,ยลดลงเมื,อเปรียบเทียบกบั
ปี 2553 

 
7. ผลการดาํเนินงานทางการเงนิจากงบการเงนิสกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สกุลเงนิหลักที*ใช้ในการ
ดาํเนินงาน)  

 เนื,องจากบริษัทฯ ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที, 21 ก่อนถึงกําหนดบงัคบัใช้ ตามที,ได้อธิบายไว้ในหมายเหต ุ
ประกอบงบการเงินข้อที, 3 ในงบการเงิน ถือเป็นการเปลี,ยนแปลงนโยบายการบญัชี ซึ,งกําหนดให้ต้องปรับย้อนหลงังบการ
เงินงวดก่อนที,นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวา่ บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินด้วยสกลุเงินหลกัที,ใช้ในการดําเนินงาน (สกลุเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา) มาโดยตลอด ดงันั 5นบริษัทฯ จึงได้ปรับย้อนหลงังบการเงินสาํหรับปี 2553 เพื,อนํามาเปรียบเทียบกบังบ
การเงินปี 2554 ซึ,งได้แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที, 42 ในงบการเงินที,ตรวจสอบแล้ว 
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 ตารางที,จะแสดงตอ่ไปนี 5ได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับ 2 ปีที,ผา่นมา ซึ,งตวัเลขที,แสดงนั 5นได้นํามาจาก 

งบการเงินแสดงคา่เป็นสกลุเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา(สกลุเงินหลกัที,ใช้ในการดําเนินงาน) ตามหมายเหตปุระกอบ 
งบการเงิน ข้อ 42 ในงบการเงินที,ตรวจสอบแล้ว  

 
 
7.1 รายได้และผลกาํไร 
 รายได้รวมเพิ,มขึ 5นจาก 106.93 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมรายการกําไรจากการขายเรือจํานวน 13.37 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) ในปี 2553 เป็น 112.19 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมรายการกําไรจากการแปลงหนี 5ใหม ่ (Novated) ของ
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สญัญาสั,งตอ่เรือใหมจํ่านวน 10.52 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ในปี 2554 รายได้จากการเดินเรือสทุธิลดลงจาก 91.40 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2553 เป็น 85.58 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554 ซึ,งสาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของรายได้
จากการเดินเรือเฉลี,ยตอ่วนัตอ่ลาํ (TC Rate) ในปี 2554 เมื,อเปรียบเทียบกบัปี 2553 การที,รายได้เฉลี,ยตอ่วนัลดลงนั 5น มี
สาเหตมุาจากเรือบางลาํมีสญัญาเช่าเรือสิ 5นสดุในระหวา่งปี และได้ทําสญัญาใหมใ่นอตัราที,ตํ,ากวา่สญัญาเช่าเรือที,เคยทํามา
ในอดีต รายได้ของบริษัทฯ มาจากจํานวนเรือเฉลี,ย 22 ลาํ ในระหวา่งปี 2554 เมื,อเปรียบเทียบกบัจํานวนเรือเฉลี,ย 21 ลาํในปี 
2553 ทําให้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานหรือกําไรก่อนหกัดอกเบี 5ยจ่าย ภาษีเงินได้ คา่เสื,อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 
(EBITDA) ได้ลดลงจาก 47.22 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2553 เป็น 41.42 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554 สําหรับ
รายได้เฉลี,ยตอ่วนัตอ่ลาํ (TC Rate) ลดลงจาก 12,304 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2553 เป็น 11,265 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 
2554 ในขณะเดียวกนัต้นทนุการเดินเรือโดยเฉลี,ยตอ่วนัตอ่ลาํลดลงจาก 4,725 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2553 เป็น 4,613 
เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554 เนื,องจากรายได้จากการเดินเรือสทุธิลดลงดงัที,ได้กลา่วไว้ก่อนหน้านี 5 ทําให้กําไรขั 5นต้นในปี 
2554 ปรับตวัลดลงจากปี 2553 
 ต้นทนุการเดินเรือเฉลี,ยตอ่วนัตอ่ลาํลดลง และยงัคงตํ,ากวา่คา่เฉลี,ยอตุสาหกรรม ดงัรายละเอียดที,กลา่วไว้ในหวัข้อ 6 
เรื,อง “รายได้และคา่ใช้จ่ายในการเดินเรือ” 
 คา่เสื,อมราคา (ไมร่วมคา่เสื,อมราคาของคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมและสาํรวจเรือ) เพิ,มขึ 5นจาก 13.89 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2553 เป็น 14.90 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554 เนื,องจากจํานวนเรือที,เพิ,มขึ 5น ในระหวา่งปี 2554 
เมื,อเปรียบเทียบกบัปี 2553 นั,นคือ เรือ 4 ลาํ (เรือสั,งตอ่ใหมห่มายเลข 331 และเรืออื,นอีกจํานวน 3 ลาํ) ซึ,งบริษัทฯ ได้มาในปี 
2554  
 คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ,มขึ 5นจาก 9.41 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2553 เป็น 14.35 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 
2554 เนื,องจากดอกเบี 5ยที,เกิดจาการเบิกถอนวงเงินสนิเชื,อสาํหรับซื 5อเรือใหมจํ่านวน 4 ลาํในปี 2554 คา่ใช้จ่ายในการขยาย
วงเงินสนิเชื,อมีหลกัประกนัในปี 2554 คา่ธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้มีหลกัประกนัของบริษัทฯ ในระหวา่งปี 2554 และ
คา่ธรรมเนียมทางการเงินตดัจําหนา่ย (จากการจ่ายคืนเงินกู้ลว่งหน้าและยกเลกิวงเงินกู้ ) ทั 5งนี 5ดอกเบี 5ยที,เกิดจากการเบิกถอน
วงเงินกู้สาํหรับสั,งตอ่เรือใหม ่บนัทกึเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์  
 เนื,องจากการออ่นคา่ของสกลุเงินบาทเมื,อเทียบกบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปลี,ยน ณ สิ 5นปี 2554 สงูขึ 5น
เมื,อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลให้การแปลงสนิทรัพย์หมนุเวียนสทุธิจากเงินบาทเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที,อตัรา
แลกเปลี,ยนที,สงูกวา่ ทําให้เกิดรายการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี,ยนจํานวน 0.17 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554  
 รายได้จากการเดินเรือสทุธิที,ลดลง ทําให้กําไรจากการดําเนินงานลดลงเทา่กบั 12.17 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เมื,อ
เปรียบเทียบกบั 23.92 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2553  
 ภาษีเงินได้นิติบคุคลลดลงจาก 2.54 ล้านเหรียญ ในปี 2553 ซึ,งมาจากรายการกําไรจากการขายเรือ เป็น 0.12 ล้าน
เหรียญในปี 2554 ซึ,งไมม่ีภาษีที,เกิดจากรายการดงักลา่ว 
 ทําให้กําไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลงจาก 35.52 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2553 เป็น 23.64 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 
2554 
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7.2 สินทรัพย์ หนี 0สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 เงนิลงทุน  
 ตารางข้างลา่งนี 5เป็นการสรุปสถานภาพการลงทนุทั 5งหมดในโครงการร่วมทนุในตา่งประเทศ ในงบการเงิน ณ วนัที, 31 
ธนัวาคม 2554 (ตวัเลขเป็นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 
 ในระหวา่งปี 2549 บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท บทด จํากดั ซึ,งจดทะเบียนในประเทศไทยจํานวน 
2,026,086 หุ้น มลูคา่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ชําระคา่หุ้นแล้วหุ้นละ 5 บาท เป็นจํานวนเงิน 0.26 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ในปี 2554 บริษัทฯ ไมม่ีการลงทนุเพิ,มเติมในบริษัท บทด จํากดั ในระหวา่งปี 2554 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล 
จํานวน 0.02 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 สินทรัพย์หมุนเวียน 
 สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554 เพิ,มขึ 5นจํานวน 45.79 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเมื,อเปรียบเทียบกบัปี 
2553 เนื,องจาก การเพิ,มขึ 5นของเงินลว่งหน้าคา่จ้างตอ่เรือเดินทะเลรับคืน จํานวน 41.88 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับเรือ
หมายเลข 333 และ 315 จากการแปลงหนี 5ใหมข่องสญัญาสั,งตอ่เรือใหมใ่นเดือนธนัวาคม 2554 และเดือนมกราคม 2555 
ตามลาํดบั การเพิ,มขึ 5นของรายการลกูหนี 5การค้าและนํ 5ามนัเชื 5อเพลงิ ลกูหนี 5สทุธิจากคา่เผื,อหนี 5สงสยัจะสญูทั 5งหมดเพิ,มขึ 5น
จํานวน 2.82 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เนื,องจากการเพิ,มขึ 5นของการให้บริการเช่าเรือเป็นรายเที,ยว (Voyage Charter) ใน
ระหวา่งปีเมื,อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยธรรมเนียมปฏิบตัิทั,วไปในธุรกิจการขนสง่สนิค้าทางทะเล บริษัทฯ จะเรียกเก็บคา่
ระวางเรือจากลกูค้าลว่งหน้า (จํานวนร้อยละ 95 ของคา่ระวางในกรณีที,เป็นการให้บริการเช่าเป็นรายเที,ยว (Voyage Charter) 
และจะเรียกเก็บคา่เช่าจากลกูค้าลว่งหน้าทกุ 15 วนั ในกรณีที,เป็นการให้เช่าเป็นระยะเวลา (Time Charter)) จึงไมม่ีปัญหา

ใดๆ จากการติดตามหนี 5 ดงันั 5นยอดลกูหนี 5จึงเป็นเงินที,จะได้รับจากตวัแทน ผู้ เช่าเรือ และรายได้ ค้างรับตามจํานวนเปอร์เซ็นต์
ของการให้บริการที,จบสิ 5นแล้ว นํ 5ามนัเชื 5อเพลงิเพิ,มขึ 5นจาก 0.19 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นจํานวน 2.18 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เนื,องจากการเก็บนํ 5ามนัสาํหรับการให้บริการเช่าเรือเป็นรายเที,ยว (Voyage Charter) มีจํานวนมากขึ 5นเมื,อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน 
 สินทรัพย์ถาวร 
 มลูคา่ของสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ เพิ,มขึ 5นจากปีก่อน เนื,องจากการรับมอบเรือหมายเลข 331 (อนญัญา นารี) จากอู่
ตอ่เรือ ABG และการซื 5อเรือมือสองจํานวน 4 ลาํ (รับมอบเรือแล้วในปี 2554 จํานวน 3 ลาํและจะรับมอบอีก 1 ลาํในเดือน
มกราคม 2555) ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ มีกําลงักองเรือทั 5งสิ 5นจํานวน 25 ลาํ ซึ,งรายละเอียดได้แสดงไว้ภายใต้
หวัข้อกําลงักองเรือในรายงานนี 5  
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 รายละเอียดของการซื 5อเรือในปี 2554 ได้แสดงไว้ในหวัข้อที, 3.4 
 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือใหม่ 
 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาสั,งตอ่เรือใหมจํ่านวน 12 ฉบบั สาํหรับสั,งตอ่เรือใหมข่นาดแฮนดี 5ไซส์จํานวน 12 ลาํ ซึ,งมี
ขนาดระวางบรรทกุ 32,000 เดทเวทตนั และบริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาสั,งตอ่เรือใหมจํ่านวน 6 ฉบบั สาํหรับสั,งตอ่เรือใหม่
ขนาดซุปราแมกซ์ จํานวน 6 ลาํ ซึ,งมีขนาดระวางบรรทกุ 54,000 เดทเวทตนั กบัอูต่อ่เรือ ABG ประเทศอินเดีย ในระหวา่งปี 

2550 ถึงปี 2551 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ ได้จําหนา่ยสญัญาสั,งตอ่เรือใหมจํ่านวน 3 ฉบบั สาํหรับเรือขนาด 
แฮนดี 5 ไซส์ 2 ลาํ และเรือขนาดซุปราแมกซ์ 1 ลาํ ตามที,ได้อธิบายไว้ในหวัข้อที, 3.1 บริษัทบนัทกึเงินงวดที,จ่ายไป คา่ใช้จ่ายใน

การ สาํรวจเรือ และดอกเบี 5ยจ่ายเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์จํานวน 183.49 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามที,ได้อธิบายไว้
ข้างต้นในหวัข้อที, 3.1 นอกจากนี 5บริษัทฯ ได้บนัทกึการจ่ายเงินงวด คา่ใช้จ่ายในการสาํรวจเรือและดอกเบี 5ยจ่ายเป็นต้นทนุของ
สนิทรัพย์จํานวน 14.38 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 50 ของหุ้นสามญัในบริษัทร่วมทนุ) สาํหรับสญัญาสั,งตอ่เรือจํานวน 
3 สญัญา เพื,อสั,งตอ่เรือสาํหรับขนสง่ซีเมนต์จํานวน 3 ลาํ ตามที,ได้อธิบายไว้ข้างต้นในหวัข้อที, 3.2  
 บริษัทฯ ได้บนัทกึรายการชําระคา่ซื 5อหุ้น จากการซื 5อหุ้นสามญัของ 4 บริษัทที,จดัตั 5งขึ 5นโดยมีวตัถปุระสงค์เฉพาะ ตามที,
ได้อธิบายไว้ข้างต้นในหวัข้อที, 3.3 และการจ่ายเงินงวด จํานวนเงิน 51.38 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ 
สาํหรับสญัญาสั,งตอ่เรือใหม ่ จํานวน 4 สญัญา สาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ จํานวน 4 ลาํ (ขนาด 57,000 เดทเวทตนั) ซึ,ง
สร้างในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 บริษัทฯ จดัประเภทรายการเงินลว่งหน้าคา่จ้างตอ่เรือ จํานวนเงิน 41.88 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับเรือ 
หมายเลข 333 และ 315 มาเป็นรายการในสนิทรัพย์หมนุเวียนจากการทําสญัญาแปลงหนี 5ใหม ่(Novated) ของสญัญาสั,งตอ่

เรือ ทั 5ง 2 ฉบบัซึ,งได้ลงนามในเดือนธนัวาคม 2554 และเดือนมกราคม 2555 ตามลาํดบั ทําให้รายการเงินจ่ายลว่งหน้า

คา่จ้าง ตอ่เรือ - สว่นที,จะได้รับคืนภายใน 1 ปีมีจํานวนเทา่กบั 207.37 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และเงินจ่ายลว่งหน้าคา่จ้าง

ตอ่เรือรวม ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554 เป็นจํานวนเงิน 249.25 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ,งแสดงอยูใ่นรายการสนิทรัพย์ ไม่
หมนุเวียน 
 หนี 0สินรวม 
 ณ วนัสิ 5นปี 2554 บริษัทฯ มีเงินกู้ ที,มีหลกัประกนัสทุธิจากสว่นที,ถึงกําหนดชําระภายในหนึ,งปี จํานวน 199.04 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมียอดเงินกู้ ที,มีหลกัประกนัคงเหลอื 221.71 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ,งรวมสญัญาสนิเชื,อสาํหรับ
สั,งตอ่เรือใหมจํ่านวน 87.79 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามที,อธิบายไว้แล้วข้างต้น ที,จ่ายให้กบัอูต่อ่เรือ ABG ประเทศอินเดีย 
ในการจ่ายเงินคา่ตอ่เรืองวดที,สอง งวดที,สามและงวดที,สี, สาํหรับเรือ 8 ลาํ ตามที,ได้อธิบายไว้ในข้อ 5.3 บริษัทฯ เบิกถอนเงินกู้
จํานวน 1,502.35 ล้านบาท สาํหรับซื 5อเรือมือสองจํานวน 2 ลาํ ตามที,ได้อธิบายไว้ในหวัข้อที, 5.2 โดยบริษัทฯ ได้ทํารายการ 
swap จากเงินบาทจํานวน 1,502.35 ล้านบาท เป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐเทา่กบั 45.90 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามวงเงิน
สนิเชื,อแลกเปลี,ยนเงินตราตา่งประเทศ ซึ,งได้อธิบายไว้ในหวัข้อที, 5.2 ณ วนัสิ 5นปี 2554 เงินกู้ดงักลา่ว คงเหลอื 42.28 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา ในระหวา่งปี 2554 บริษัทฯ เบิกถอนเงินจากวงเงินสนิเชื,อสาํหรับซื 5อเรือมือสอง จํานวน 92 ล้านเหรียญ
สหรัฐ สาํหรับซื 5อเรือจํานวน 4 ลาํ ซึ,งรับมอบแล้วในปี 2554 จํานวน 3 ลาํ และจะรับมอบอีก 1 ลาํในเดือนมกราคม 2555 ณ 
วนัสิ 5นปี 2554 เงินกู้ดงักลา่ว คงเหลอื 89.91 ล้านเหรียญสหรัฐ และบริษัทฯ ยงัได้เบิกเงินกู้ เป็น จํานวน 11.40 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (ลงทนุร้อยละ 50 ในบริษัทร่วมทนุเป็นจํานวนเงิน 5.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) จากธนาคาร NIBC จาก
วงเงินสนิเชื,อเพื,อเรือสั,งตอ่ใหม ่สาํหรับจ่ายอูต่อ่เรือ ABG ประเทศอินเดีย สาํหรับคา่ตอ่เรืองวดที,สองและสามของเรือใหมเ่พื,อ
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ขนสง่ซีเมนต์ จํานวน 1 ลาํ ตามที,ได้อธิบายไว้ในหวัข้อที, 3.2 คา่ธรรมเนียมทางการเงินตดัจําหนา่ย จํานวน 3.97 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา แสดงหกัจากวงเงินสนิเชื,อมีหลกัประกนัตามสดัสว่นเมื,อมีการเบิกถอนจากวงเงินทั 5งหมด 
 หนี 5สนิรวมเพิ,มขึ 5นจาก 177.44 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2553 เป็น 237.82 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2554 
 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 23.64 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในระหวา่งปี เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี 2554 จํานวน 21.14 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (0.62 บาทตอ่หุ้น รวมเงินปันผลจ่ายครั 5งสดุท้ายของปี 2553) และการลดลงสทุธิในผลสะสมจาก
การเปลี,ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี,ยวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน การจดัสรรสาํรองเพื,อกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
และองค์ประกอบอื,นของสว่นของผู้ ถือหุ้น และการแปลงคา่งบการเงินและสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยจํานวน 2.55 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ทําให้มีสว่นของผู้ ถือหุ้น มีจํานวน 484.57 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ,งลดลงเลก็น้อยจํานวน 0.05 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาเมื,อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ผลจากการลดลงเพียงเลก็น้อยในสว่นของผู้ ถือหุ้นที,ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น ทําให้
มลูคา่สทุธิตามบญัชีตอ่หุ้น ณ สิ 5นปี 2554 และ2553 ใกล้เทา่เดิมที, 0.47 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ่หุ้น  
 
7.3 ความสามารถในการก่อหนี 0 (Leverage) สภาพคล่อง (Liquidity) และความสามารถในการชาํระหนี 0 (Coverage) 

 กําไรก่อนหกัดอกเบี 5ยจ่าย ภาษีเงินได้ คา่เสื,อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) ยงัคงอยูใ่นระดบัที,เหมาะสม ใน
ระหวา่งปี 2554 และบริษัทฯ มีเงินกู้ ที,มีหลกัประกนั ณ สิ 5นปี 2554 จํานวน 221.71 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมสนิเชื,อที,ใช้
ก่อนรับเรือที,จ่ายไปสาํหรับเงินคา่ตอ่เรือใหมจ่่ายลว่งหน้า) อตัราสว่นการก่อหนี 5 Leverage Ratio ยงัคงแข็งแกร่ง ณ วนัที, 31 
ธนัวาคม 2554 ระดบัหนี 5สนิของบริษัทฯ (รวมสนิเชื,อที,ใช้ก่อนรับเรือ สาํหรับเงินคา่ตอ่เรือใหมจ่่ายลว่งหน้า) อยูที่, 5.35 เทา่ของ

กําไรก่อนหกัดอกเบี 5ยจ่าย ภาษีเงินได้ คา่เสื,อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) และอตัราสว่นดงักลา่วจะเทา่กบั 3.10 

เทา่ หากไมร่วมสนิเชื,อที,ใช้ก่อนรับเรือสาํหรับเงินคา่ตอ่เรือใหมจ่่ายลว่งหน้าและเรือมือสองจํานวนหนึ,งลาํ ภาพรวม หนี 5สนิ
ของบริษัทฯ (อตัราสว่นหนี 5สนิรวมตอ่สนิทรัพย์ที,มีตวัตนสทุธิ) เพิ,มขึ 5นเป็น 0.49 เทา่ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554 จาก 0.37 เทา่ 
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2553 เนื,องจากการเพิ,มขึ 5นของเงินกู้ ที,มีหลกัประกนัตามที,ได้อธิบายไว้ในตอนต้น 
 ความสามารถในการชําระหนี 5 (debt service cover) ของบริษัทฯ สาํหรับปี 2554 อยูที่, 1.88 เทา่ อตัราสว่นของกําไร
ก่อนหกัดอกเบี 5ยจ่าย ภาษีเงินได้ คา่เสื,อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) ตอ่ดอกเบี 5ยจ่าย ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554 

อยูที่, 2.89 เทา่ อตัราสว่นดงักลา่วจะเทา่กบั 11.26 เทา่ ถ้าบริษัทฯ คํานวณเพียงดอกเบี 5ยจ่ายสาํหรับเงินกู้ตา่งๆ และ ไมร่วม
คา่ใช้จ่ายทางการเงินทั 5งหมด เช่น คา่ใช้จ่ายในการจดัเตรียมเงินกู้  และคา่ธรรมเนียมสาํหรับขอขยายวงเงินสนิเชื,อตา่งๆ 
อตัราสว่นทั 5งสองนี 5แสดงให้เห็นถึงความสามารถอนัแข็งแกร่งของบริษัทฯ ตอ่การชําระหนี 5สนิที,มีอยู ่ หรือความสามารถในการ
จดัหาเงินกู้ เพื,อนํามาปรับเปลี,ยนกําลงักองเรือของบริษัทฯ  
 
8. การวิเคราะห์งบการเงนิรวมเงนิบาทที*ตรวจสอบแล้ว  
 เนื,องจากบริษัทฯ ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที, 21 ก่อนถึงกําหนดบงัคบัใช้ ตามที,ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที, 3 ในงบการเงิน ถือเป็นการเปลี,ยนแปลงนโยบายการบญัชี ซึ,งกําหนดให้ต้องปรับย้อนหลงังบการ
เงินงวดก่อนที,นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวา่ บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินด้วยสกลุเงินที,ใช้ในการดําเนินงาน (สกลุเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา) มาโดยตลอด ดงันั 5นบริษัทฯ จึงได้ปรับย้อนหลงังบการเงินสาํหรับปี 2553 เพื,อนํามาเปรียบเทียบกบังบ

การเงิน ปี 2554 และได้จดัทํางบการเงินปี 2553 สาํหรับสกลุเงินที,ใช้ในการนําเสนองบการเงิน (สกลุเงินบาท) โดยแปลง
มลูคา่สนิทรัพย์ หนี 5สนิ และงบกําไรขาดทนุในสกลุเงินที,ใช้ในการดําเนินงาน โดยปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที, 21  
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8.1 การวิเคราะห์งบกาํไรขาดทุน 
 รายได้จากการเดินเรือสทุธิ (สทุธิจากรายจ่ายทา่เรือและนํ 5ามนัเชื 5อเพลงิ) สาํหรับปี 2554 ลดลงประมาณร้อยละ 10 เมื,อ
เปรียบเทียบกบัรายได้จากการเดินเรือสทุธิสาํหรับปี 2553 โดยมีสาเหตหุลกัจาก การลดลงของรายได้จากการเดินเรือเฉลี,ยตอ่
วนัตอ่ลาํเรือ (TC Rate) ในปี 2554 เมื,อเปรียบเทียบกบัปี 2553 สาํหรับรายได้จากการเดินเรือเฉลี,ยตอ่วนัตอ่ลาํที,ลดลงนั 5นมา
จากความเป็นจริงที,วา่ สญัญาให้เช่าเรือระยะยาวที,เคยทําไว้สาํหรับเรือบางลาํได้สิ 5นสดุลงในระหวา่งปี 2554 จึงได้ทําสญัญา
ให้เช่าเรือใหมใ่นอตัรา ณ ปัจจบุนัซึ,งเป็นอตัราที,ตํ,ากวา่สญัญาให้เช่าเรือระยะยาวที,เคยลงนามไว้ จํานวนเรือที,ใช้ในการ
ดําเนินงานในปี 2554 มีจํานวน 22 ลาํเมื,อเปรียบเทียบกบัจํานวนเรือ 21 ลาํในปี 2553  
 ในระหวา่งปี 2554 คา่ใช้จ่ายในการเดินเรือเพิ,มขึ 5นประมาณร้อยละ 4 เมื,อเปรียบเทียบกบัปี 2553 โดยมีสาเหตหุลกัจาก
จํานวนเรือที,ใช้ในการดําเนินงานมีมากกวา่ปีก่อนตามที,ได้อธิบายไว้ข้างต้น อยา่งไรก็ตาม จะเห็นได้วา่คา่ใช้จ่ายในการ
เดินเรือเฉลี,ยตอ่วนัตอ่ลาํ (Opex) ลดลง จาก 4,725 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 2553 เป็น 4,613 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 
2554 (รวมคา่เสื,อมราคา/คา่ตดัจําหนา่ยของคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมและสาํรวจเรือ) 
 ในระหวา่งปี 2554 ต้นทนุในการเดินเรือรวมเพิ,มขึ 5นประมาณร้อยละ 53 เมื,อเปรียบเทียบกบัปีก่อน รายจ่ายทา่เรือและ
คา่นํ 5ามนัเชื 5อเพลงิเพิ,มขึ 5น เนื,องจากการให้บริการให้เช่าเป็นรายเที,ยว (voyage charter) เพิ,มขึ 5นเมื,อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
ต้นทนุในการเดินเรือรวมเพิ,มขึ 5นมีสาเหตหุลกัมาจาก การเพิ,มขึ 5นของคา่ใช้จ่ายในการเดินเรือและนํ 5ามนัเชื 5อเพลงิในระหวา่งปี 
2554 จากการให้บริการให้เช่าเป็นรายเที,ยว (voyage charter)  
 กําไรขั 5นต้นในปี 2554 ลดลงประมาณร้อยละ 15 เมื,อเปรียบเทียบกบัปีก่อน และอตัรากําไรขั 5นต้นสาํหรับปีได้ลดลงด้วย
จากร้อยละ 70 มาเป็นร้อยละ 57 เมื,อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื,องจากการเพิ,มขึ 5นของต้นทนุในการดําเนินงาน นอกจากนี 5การ
ลดลงของรายได้จากการเดินเรือสทุธิ ทําให้รายได้รวม (ไมร่วมรายการกําไรจากการขายเรือ) ระหวา่งปี 2554 ลดลงเมื,อเทียบ
กบัปีก่อน 
 คา่ใช้จ่ายในการบริหารสาํหรับปี 2554 ลดลงจํานวน 19.29 ล้านบาท เมื,อเปรียบเทียบกบัปี 2553 จากการลดลงของ
คา่ใช้จ่ายเกี,ยวกบับคุคลในสว่นการลดลงของโบนสัค้างจ่ายที,ตั 5งจากกําไรสทุธิที,ลดลง 

 คา่ใช้จ่ายทางการเงินสาํหรับปี 2554 เพิ,มขึ 5นจํานวน 141.47 ล้านบาทเมื,อเปรียบเทียบกบัปี 2553 เนื,องจาก ดอกเบี 5ย

จ่ายที,เกิดจากการเบิกใช้วงเงินสนิเชื,อสาํหรับการซื 5อเรือจํานวน 4 ลาํในระหวา่งเดือนธนัวาคม 2554 นอกจาก ดอกเบี 5ยจ่าย

จากการซื 5อเรือ 4 ลาํแล้ว คา่ใช้จ่ายทางการเงินสาํหรับปี 2554 ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายในการขยายวงเงินสนิเชื,อ มี
หลกัประกนัในปี 2554 คา่ธรรมเนียมการรักษาวงเงินกู้มีประกนัของบริษัทฯ ที,เกิดขึ 5นในระหวา่งปี 2554 คา่ธรรมเนียมทาง

การเงินตดัจําหนา่ยจากการยกเลกิวงเงินกู้  ซึ,งได้อธิบายไว้ข้างต้นในหวัข้อที, 5.1 และ 5.2 สว่นดอกเบี 5ยที,เกิดจากการ เบิก
ถอนวงเงินกู้สาํหรับสั,งตอ่เรือใหมไ่ด้บนัทกึเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์  
 คา่ใช้จ่ายรวม (ไมร่วมคา่เสื,อมราคา) ในปี 2554 เพิ,มขึ 5นเมื,อเปรียบเทียบกบัปีก่อน มีสาเหตมุาจากการเพิ,มขึ 5นของ
ต้นทนุในการเดินเรือรวมที,เพิ,มขึ 5นตามที,ได้อธิบายไว้ข้างต้น คา่เสื,อมราคาลดลงจาก 678.21 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 646.56 
ล้านบาทในปี 2554 มีสาเหตมุาจากการลดลงของคา่เสื,อมราคาจากคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมและสาํรวจเรือซึ,งลดลง 
เนื,องจากอายเุฉลี,ยของกองเรือบริษัทฯ ลดลงเมื,อเปรียบเทียบกบัปี 2553  
 บริษัทฯ บนัทกึขาดทนุจากอตัราแลกเปลี,ยนจํานวน 5.45 ล้านบาทสาํหรับปี 2554 ซึ,งในปี 2553 บริษัทฯ บนัทกึขาดทนุ
จากอตัราแลกเปลี,ยนจํานวน 6.52 ล้านบาท รายการภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 82.61 ล้านบาทในปี 2553 จากกําไรจาก
การขายเรือ ซึ,งในปี 2554 มีรายการภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 3.64 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี 5ยรับ 
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 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 718.52 ล้านบาทสาํหรับปี 2554 เมื,อเปรียบเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 1,133.73 ล้านบาท
ในปี 2553 
 
8.2 การวิเคราะห์งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จนั 5นมีกําไรเบ็ดเสร็จอื,นสาํหรับปี 2554 เทา่กบั 725.54 ล้านบาท เมื,อเปรียบเทียบกบัปี 2553 
ซึ,งแสดงรายการขาดทนุเบ็ดเสร็จอื,น จํานวน 1,551.14 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐ เมื,อเปรียบเทียบกบัสกลุเงินบาท ทําให้ที,ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และเงินจ่ายลว่งหน้าคา่จ้างตอ่เรือจากสญัญาสั,งตอ่

เรือ ใหม ่ ตามที,ได้อธิบายไว้ในหวัข้อที, 3 มีมลูคา่เพิ,มขึ 5นเมื,อแปลงคา่เป็นสกลุเงินบาท ซึ,งเป็นสกลุเงินที,ใช้ในการนําเสนองบ

การเงิน ปี 2554 ตามที,ได้กลา่วไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จรวม 1,446.35 ล้านบาท ซึ,งในปี 2553 มีรายการขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ รวม 407.52 บาท  
 
8.3 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ 
 สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554 เพิ,มขึ 5นจํานวน 1,673.25 ล้านบาทเมื,อเปรียบเทียบกบัปี 2553 เนื,องจาก
การเพิ,มขึ 5นของเงินลว่งหน้าคา่จ้างตอ่เรือเดินทะเลรับคืน จํานวน 1,327.30 ล้านบาท สาํหรับเรือหมายเลข 333 และ 315 จาก
การแปลงหนี 5ใหมข่องสญัญาสั,งตอ่เรือใหมใ่นเดือนธนัวาคม 2554 และเดือนมกราคม 2555 ตามลาํดบั ซึ,งรายการนี 5ได้จดั
ประเภทเป็นสนิทรัพย์หมนุเวียน ลกูหนี 5การค้า และนํ 5ามนัเชื 5อเพลงิ ซึ,งเกิดจากการให้บริการเช่าเรือเป็นรายเที,ยวที,เพิ,มขึ 5นใน
ระหวา่งปี 2554 เมื,อเปรียบเทียบกบัปี 2553  
 ลกูหนี 5สทุธิจากคา่เผื,อหนี 5สงสยัจะสญูซึ,งเป็นสว่นหนึ,งของสนิทรัพย์หมนุเวียนเพิ,มขึ 5นจํานวน 91.09 ล้านบาท และนํ 5ามนั
เชื 5อเพลงิเพิ,มขึ 5นจํานวน 63.22 ล้านบาทเมื,อเปรียบเทียบกบัปีก่อน บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งที,ดีอยา่งตอ่เนื,องเนื,องจากมีเงินสดที,
มากเพียงพอ 
 มลูคา่ของสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ เพิ,มขึ 5นจากปีก่อน เนื,องจากบริษัทฯ รับมอบเรือหมายเลข 331 (อนญัญา นารี) 
ตามสญัญาสั,งตอ่เรือใหม ่และบริษัทฯ ซึ 5อเรือ 4 ลาํ (รับมอบแล้ว 3 ลาํในปี 2554 และอีก 1 ลาํจะรับมอบเรือในเดือนมกราคม 
2555) ตามที,ได้อธิบายไว้ในหวัข้อที, 3.4 ณ วนัสิ 5นปี 2554 บริษัทฯ จ่ายเงินลว่งหน้าคา่จ้างตอ่เรือใหมจํ่านวน 7,899.19 ล้าน
บาท ตามที,ได้อธิบายไว้ในหวัข้อที, 3 มลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ,มขึ 5นจากการซื 5อเรือจํานวน 4 ลาํ (รับมอบในปี 2554 
จํานวน 3 ลาํ และอีก 1 ลาํ รับมอบในเดือนมกราคม 2555) และเงินจ่ายลว่งหน้าคา่จ้างตอ่เรือ จํานวน 1,693.05 ล้านบาท ซึ,ง
เป็นเงินที,เบิกถอนจากสญัญาสนิเชื,อมีหลกัประกนัจากธนาคารจํานวน 970.29 ล้านบาท ซึ,งเป็นที,นา่สงัเกตวา่ บริษัทฯ ถือ
ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที, 21 (ปรับปรุง 2552) เรื,อง “ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงของอตัราแลกเปลี,ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ” ซึ,งต้องแปลงมลูคา่ของสนิทรัพย์และหนี 5สนิทั 5งหมด จากสกลุเงินที,ใช้ในการดําเนินงาน (สกลุเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา)เป็นสกลุเงินที,ใช้ในการนําเสนองบการเงิน (เงินบาท) โดยใช้อตัราแลกเปลี,ยน ณ วนัสิ 5นปี และเนื,องจากการออ่น
คา่ของสกลุเงินบาทตอ่สกลุเงินสหรัฐอเมริกา ณ วนัสิ 5นปี 2554 เมื,อเปรียบเทียบกบัปี 2553 ทําให้สนิทรัพย์และหนี 5สนิของ
บริษัทฯ เพิ,มขึ 5น 
 หนี 5สนิหมนุเวียนเพิ,มขึ 5นจํานวน 607.13 ล้านบาทเมื,อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื,องจากเงินกู้ ระยะยาวสว่นที,ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี มีจํานวนเพิ,มขึ 5น ณ สิ 5นปี 2554 บริษัทฯ มีเงินกู้ ระยะยาวรวมจํานวน 7,026.37 ล้านบาท และเงินกู้ ระยะยาว 
(สทุธิจากสว่นที,ถึงกําหนดชําระ) จํานวน 6,307.83 ล้านบาท โดยหลกัเป็นสญัญาสนิเชื,อสาํหรับสั,งตอ่เรือใหมจํ่านวน 
2,782.25 ล้านบาท ที,จ่ายให้กบัอูต่อ่เรือ ABG ประเทศอินเดีย ในการจ่ายเงินงวดคา่ตอ่เรือ สาํหรับเรือจํานวน 7 ลาํ ดงัที,ได้
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อธิบายไว้ในหวัข้อที, 3.1 ทั 5งนี 5รวมถึงเรือหมายเลข 331 (อนญัญา นารี) ซึ,งรับมอบเรือแล้วในปี 2554 บริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้  
จํานวน 1,502.35 สาํหรับการซื 5อเรือมือสอง 2 ลาํ ดงัที,ได้อธิบายไว้ในหวัข้อที, 5.2 โดย ณ วนัสิ 5นปีเงินกู้ดงักลา่วคงเหลอื 
1,339.90 ล้านบาท ในระหวา่งปี 2554 บริษัทฯ เบิกถอนวงเงินสนิเชื,อสาํหรับซื 5อเรือมือสอง จํานวน 2,915.59 ล้านบาท 
สาํหรับซื 5อเรือจํานวน 4 ลาํ ซึ,งรับมอบแล้วในปี 2554 จํานวน 3 ลาํ และอีก 1 ลาํจะรับมอบในเดือนมกราคม ปี 2555 ณ วนัสิ 5น
ปี เงินกู้ดงักลา่วคงเหลอื 2,849.33 ล้านบาท และบริษัทฯ ยงัได้เบิกถอนเงินกู้ จํานวน 361.28 ล้านบาท (ลงทนุร้อยละ 50 ใน

บริษัทร่วมทนุเป็นจํานวนเงิน 180.64 ล้านบาท) จากธนาคาร NIBC จากวงเงินสนิเชื,อเพื,อเรือสั,งตอ่ใหม ่สาํหรับจ่าย อูต่อ่เรือ 
ABG ประเทศอินเดีย สาํหรับคา่ตอ่เรืองวดที,สองและสามของเรือใหมเ่พื,อขนสง่ซีเมนต์ จํานวน 1 ลาํ ตามที,ได้อธิบายไว้ใน
หวัข้อที, 3.2 คา่ธรรมเนียมทางการเงินตดัจําหนา่ย จํานวน 125.75 ล้านเบาท แสดงหกัจากวงเงินสนิเชื,อมีหลกัประกนัตาม
สดัสว่นเมื,อมีการเบิกถอนจากวงเงินทั 5งหมด  
 หนี 5สนิรวมเพิ,มขึ 5นจากจํานวน 5,349.92 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 7,536.75 ล้านบาทในปี 2554 มีสาเหตหุลกัมาจาก
การเพิ,มขึ 5นของเงินกู้ ระยะยาว ตามที,ได้อธิบายไว้แล้วในตอนต้น 
 เนื,องจากบริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 718.52 ล้านบาท และกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื,นจํานวน 725.54 ล้านบาท เงินปันผล
จ่ายจํานวน 644.41 ล้านบาท (0.62 บาทตอ่หุ้นรวมเงินปันผลจ่ายครั 5งสดุท้ายของปี 2553) ซึ,งจ่ายไปแล้วในระหวา่งปี 2554 
การลดลงสทุธิจํานวน 55.12 ล้านบาทของผลสะสมจากการเปลี,ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี,ยวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน 
การจดัสรรสาํรองเพื,อกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม และองค์ประกอบอื,นของสว่นของผู้ ถือหุ้นและผลตา่งจากการแปลงคา่
งบการเงินและสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในระหวา่งปี ทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ ขณะนี 5เป็นจํานวน 15,356.50 ล้านบาท ซึ,ง
เพิ,มขึ 5นจํานวน 744.53 ล้านบาทเมื,อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
 
8.4 การวิเคราะห์กระแสเงนิสด 
 ในระหวา่งปี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 1,246.35 ล้านบาท ซึ,งลดลงประมาณร้อยละ 17 เมื,อ
เปรียบเทียบกบักระแสเงินสดจากการดําเนินงานของปีก่อน เนื,องจากกําไรขั 5นต้นที,ลดลงตามที,ได้อธิบายข้างต้น 

 หลงัจากรายการปรับปรุงการเปลี,ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจํานวน 1,050.60 ล้านบาทไว้
สาํหรับใช้ไปในกิจกรรมลงทนุและกิจกรรมจดัหาเงิน 
 ในระหวา่งปี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการแปลงหนี 5ใหม ่(Novation) ของสญัญาสั,งตอ่เรือใหม ่จํานวน 3 ฉบบัเป็น
จํานวนเงิน 2,167.57 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่ายสาํหรับคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมและสาํรวจเรือ เงินจ่ายซื 5อเรือจํานวน 3 ลาํ 
และเงินจ่ายลว่งหน้าสาํหรับซื 5อเรือมือสอง 1 ลาํที,จะรับมอบในเดือนมกราคม ปี 2555 จํานวนเงิน 2,777.63 ล้านบาท และเงิน
จ่ายลว่งหน้าคา่จ้างตอ่เรือจํานวน 1,693.05 ล้านบาท (ซึ,งรวมจํานวนดอกเบี 5ยจ่ายที,บนัทกึเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ จากการ
เบิกถอนเงินกู้ ในวงเงินสนิเชื,อสาํหรับสั,งตอ่เรือใหม)่ หลงัจากการปรับปรุงรายการอื,นๆ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิในกิจกรรม
ลงทนุจํานวน 2,274.38 ล้านบาท 
 ในระหวา่งปี บริษัทฯ เบิกเงินกู้ ที,มีหลกัประกนัจากธนาคารจํานวน 842.23 ล้านบาท เพื,อเป็นการจ่ายชําระคา่จ้างตอ่เรือ 
สาํหรับเรือ 3 ลาํ ให้กบัอูต่อ่เรือ ABG ดงัที,ได้อธิบายไว้ในหวัข้อที, 3 และเบิกเงินกู้ จํานวน 655.17 ล้านบาท สาํหรับใช้รับเรือ
หมายเลข 331 (อนญัญา นารี) และเบิกเงินกู้ จํานวน 2,869.73 ล้านบาท สาํหรับซื 5อเรือมือสอง จํานวน 4 ลาํ ดงัที,ได้อธิบายไว้
ในข้อ 3.4 บริษัทฯ ยงัได้เบิกเงินกู้  (ร้อยละ 50 ของหุ้นสามญัในบริษัทร่วมทนุ) เป็นจํานวน 86.40 ล้านบาท จากวงเงินสนิเชื,อ
เพื,อเรือสั,งตอ่ใหม ่ เพื,อจ่ายให้กบัอูต่อ่เรือ ABG ประเทศอินเดีย สาํหรับคา่ตอ่เรืองวดที,สอง สาํหรับเรือใหมเ่พื,อขนสง่ซีเมนต์ 
จํานวน 1 ลาํ ตามที,ได้อธิบายไว้ในหวัข้อที, 3.2 ดงันั 5นในปี 2554 บริษัทฯ เบิกถอนเงินจากวงเงินสนิเชื,อมีหลกัประกนัทั 5งสิ 5น
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จํานวน 4,453.53 ล้านบาท ในระหวา่งปี 2554 บริษัทฯ จ่ายเงินจํานวน 203.38 ล้านบาท สาํหรับชําระเงินกู้ก่อนครบกําหนด 
และจํานวน 689.27 บาทสาํหรับจ่ายคา่รับเรือหมาย เลข 331 (อนญัญา นารี) ซึ,งรับมอบในระหวา่งปี (รวมเงินที,จ่ายลว่งหน้า 
34.10 ล้านบาท) และเงินจ่ายลว่งหน้าอื,น จํานวน 1,563.07 ล้านบาท ตามที,ได้อธิบายไว้ในหวัข้อที, 5.3 ดงันั 5นบริษัทจ่ายคืน
เงินกู้ ระยะยาว (รวมเงินที,จ่ายคืนเงินกู้ก่อนกําหนด) จํานวน 2,455.72 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจํานวน 
644.41 ล้านบาท หลงัจากการปรับปรุงรายการอื,นๆ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 1,150.56 
ล้านบาท กระแสเงินสดจากการดําเนินงานที,ดี และการบริหารเงินทนุหมนุเวียนที,มีประสทิธิภาพทําให้บริษัทฯ มีเงินสด
คงเหลอืที,เพียงพอโดยไมม่ีปัญหาสภาพคลอ่งแตอ่ยา่งใด 
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12.     ข้อมูลอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 
 
 
 
 
 

- ไม่มี - 



                                                     

 

เอกสารแนบ 1 :  รายละเอียดประวัตคิณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร 
 
ประวัติคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร ณ วันที  31 ธันวาคม 2554 
1. ประวัติคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

 

 

 
 

 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
2551 - มีนาคม 2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหอตุสาหกรรม นํ  ามนัปาล์ม จํากดั (มหาชน) 
2546 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จํากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์อื นๆ 
2543 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 
2543 - 2546 รองกรรมการผู้จดัการ ธนาคารเพื4อการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
 กรรมการ บริษัท ซนัโย ยนิูเวอร์แซล อีเลค็ทริค จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิเอกชนพฒันาภมูิภาค ประเทศไทย 
 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการเตรียมการจดัตั  งบริษัทของ ท.ศ.ท. และ ก.ส.ท. 
 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการเตรียมการจดัตั  งบริษัทของ ป.ต.ท. 
 อนกุรรมการ คณะอนกุรรมการบริหารศนูย์ระดมทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2537 - 2540 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส กลุม่บริษัท พรีเมียร์ 
2533 - 2537 ผู้แทนประจําประเทศไทย บริษัท พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเม้นท์ เอเชีย จํากดั 
2518 - 2533 รองประธาน (การลงทนุ) บริษัท อเมริกนั อินเตอร์แนชชั4นแนล แอสชวัรันส์ จํากดั 
2517 - 2518 ผู้จดัการสนิเชื4อธุรกิจ บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
2516 - 2517 ประจํากองพลทหารม้า 
อาชีพหลกั กรรมการบริษัท 

 
 
 

นายธีระ วิภูชนิน 
 
ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ    
อายุ 62 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน 
สหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรม 
2548 เข้าร่วมอบรมในหวัข้อ “Audit Committee Program” (ACP) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย 
2544 สมาชิกของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ4งได้รับประกาศนียบตัร
สถาบนักรรมการบริษัทไทย “Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001 
 



                                                     

 

 
นายธีระ วิภูชนิน (ต่อ) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   4 บริษัท : 1. ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท สหอตุสาหกรรม นํ  ามนัปาล์ม จํากดั (มหาชน) 
   2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 
   3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน บริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จํากดั (มหาชน) 
   4. ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จํากดั 
(มหาชน) 
- บริษัทที4ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมม่ี 
- บริษัทที4เกี4ยวโยงกบัธุรกิจของบริษัทฯ   ไมม่ี 
- บริษัทที4เกี4ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วม) ไมม่ี 
- กิจการ/องค์กรอื4น    ไมม่ี 
 
จาํนวนหุ้นที ถอื ณ สิ 9นปี พ.ศ. 2554 ไมม่ี  
จาํนวนหุ้นที เพิ มขึ 9น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

 

 
 

 
 
 

ประสบการณ์ 

2534 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 

2527 - 2534 หวัหน้าแผนกชิพปิ ง บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั4น จํากดั 

2522 - 2526 ผู้บริหารอาวโุส บริษัท แพนโอเชี4ยน นาวิเกชั4น แอน เทรดดิ  ง พีทีอี จํากดั 

อาชีพหลกั กรรมการผู้จดัการ และกรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื น 

-  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมม่ี 
-  บริษัทที4ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทที4เกี4ยวโยงกบัธุรกิจของบริษัทฯ ไมม่ี 
-  บริษัทที4เกี4ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วม)   

 60 บริษัท : กรรมการในบริษัทยอ่ย 60 บริษัท (บริษัทย่อยที� 1 - 60 ของรายงานนี�) 
-  กิจการ/องค์กรอื4น    3 แหง่ : 1. รองประธานคณะกรรมการ The Swedish Club, ประเทศสวีเดน 

   2. Regional Committee Member, American Bureau of Shipping  
   3. Austral-Asia Regional Committee Member, Bureau Veritas  
 

จาํนวนหุ้นที ถอื ณ สิ 9นปี พ.ศ. 2554  87,610,850  หุ้น (ร้อยละ 8.43 ของหุ้นทั  งหมดที4เรียกชําระแล้ว) 

จาํนวนหุ้นที เพิ มขึ 9น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554  20,000 หุ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายคาลิด มอยนูดดนิ ฮาชิม 
 
ตาํแหน่ง กรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 
อายุ 58 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอมเบย์ 
ประวัติการอบรม 
2548 สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) ซึ4งได้รับประกาศนียบตัร  
สถาบนักรรมการบริษัทไทย [Directors Certification Program (DCP)] Class 57/2005 
 



                                                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 

อาชีพหลกั ผู้บริหาร กลุม่บริษัท จีพี กรุ๊ป 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื น 

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมม่ี 
- บริษัทที4ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทที4เกี4ยวโยงกบัธุรกิจของบริษัทฯ *    

   7 บริษัท : 1.   กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั4น จํากดั 

 2. กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จํากดั 

 3. กรรมการ บริษัท ยนิูสเตรทช์ จํากดั * (ให้เชา่สาํนกังานหลกัของบริษัทฯ) 

 4. กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทวัร์ เอเยนซี4 จํากดั * (ขายตัnวเครื4องบินให้กบับริษัทฯ) 

 5. กรรมการ บริษัท จีพี แอร์ เซอร์วสิ จํากดั *  (ขายตัnวเครื4องบินให้กบับริษัทฯ) 

 6. กรรมการ บริษัท แม็กซ์วิน เอ็นจิเนียริ4ง จํากดั * (ให้บริการบํารุงรักษาระบบเครื4องปรับอากาศสาํหรับ
สาํนกังานหลกัและห้องพกัพนกังาน ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

 7. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จํากดั * (ให้บริการบํารุงรักษาระบบเครื4องปรับอากาศสาํหรับ 

  สาํนกังานหลกัและห้องพกัพนกังาน ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

* หมายเหต ุ: อา้งอิง “รายการที�เกี�ยวโยงกนั” ของรายงานนี�  
- บริษัทที4เกี4ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วม)  37 บริษัท : กรรมการในบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

      (บริษัทย่อยที� 1- 37 ของรายงานนี�) 
- กิจการ/องค์กรอื4น  ไมม่ี 
 

จาํนวนหุ้นที ถอื ณ สิ 9นปี พ.ศ. 2554 98,586,000 หุ้น (ร้อยละ 9.48 ของหุ้นทั  งหมดที4เรียกชําระแล้ว) 

จาํนวนหุ้นที เพิ มขึ 9น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไมม่ี 

นางสาวนิชิต้า ชาห์ 
 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
อายุ 31 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยับอสตนั โรงเรียนการจดัการ 
ประวัติการอบรม 
2550 สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 (IOD) ซึ4งได้รับประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 [Directors Certification Program (DCP)] Class 83/2007 
2549 เข้าร่วมอบรมในหวัข้อ “Director Accreditation Program” (DAP), 

Class 57/2006 จดัโดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

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



                                                     

 

 
 
 

 

 
 

ประสบการณ์ 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 

2542 - 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากดั (มหาชน)  

 กรุงเทพฯ 

2532 - 2545 กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 

2523 - 2546 กรรมการผู้จดัการ บริษัท จี.เปรมจี จํากดั กรุงเทพฯ 

อาชีพหลกั ผู้บริหารบริษัท 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์การอื น 

-  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1 บริษัท : กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ  
                                                  บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
-  บริษัทที4ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทที4เกี4ยวโยงกบัธุรกิจของบริษัทฯ * 
   6 บริษัท : 1.   กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั4น จํากดั 

  2. กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรด จํากดั 

  3. กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั4นแนล จํากดั 

  4. กรรมการ บริษัท ยนิูสเตรทช์ จํากดั *(ให้เช่าสาํนกังานหลกัของบริษัทฯ) 

  5. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จํากดั * (ให้บริการด้านบริหารจดัการให้เชา่สาํนกังานและห้องพกั
พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

  6. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จํากดั* (ให้บริการบํารุงรักษาระบบเครื4องปรับอากาศสาํหรับ 

   สาํนกังานหลกัและห้องพกัพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

*  หมายเหต ุ: อา้งอิง “รายการที�เกี�ยวโยงกนั” ของรายงานนี� 

 
 
 
 

นายกริิต ชาห์ 
 
ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
อายุ 58 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์ จาก H.R. College of 
Commerce กรุงบอมเบย์ ประเทศอินเดีย 
ประวัติการอบรม 
2548 สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ซึ4งได้รับประกาศนียบตัร  
 “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005 
 



                                                     

 

 
 
นายกริิต ชาห์ (ต่อ) 
 

-  บริษัทที4เกี4ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วม)     

  2 บริษัท :  1. กรรมการ บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลมิิเตด ประเทศอินเดีย     
  2. กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั4นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลมิิเตด 

  (บริษัทย่อยที� 60 และบริษัทร่วมที� 61 ของรายงานนี�) 
-  กิจการ/องค์กรอื4น  ไมม่ี 
 

จาํนวนหุ้นที ถอื ณ สิ 9นปี พ.ศ. 2554 ไมม่ี 
จาํนวนหุ้นที เพิ มขึ 9น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

 

 
 
 

 

 
ประสบการณ์ 
2534 - ปัจจบุนั กรรมการ (การพาณิชย์) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 
2529 - 2534 หวัหน้าฝ่ายปฏิบตักิาร บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั4น จํากดั 
2524 - 2528 หวัหน้าฝ่ายปฏิบตักิารพาณิชย์ บริษัท มลัดีฟส์ ชิพปิ ง จํากดั 
อาชีพหลกั กรรมการ (การพาณิชย์) และ กรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื น 
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมม่ี 
- บริษัทที4ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทที4เกี4ยวโยงกบัธุรกิจของบริษัทฯ ไมม่ี 
- บริษัทที4เกี4ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วม)  
  59 บริษัท : กรรมการในบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ (บริษัทย่อยที� 1 - 59 ของรายงานนี�) 
- กิจการ/องค์กรอื4น 1 แหง่ : กรรมการ UK Defence Club, ประเทศองักฤษ 
 
จาํนวนหุ้นที ถอื ณ สิ 9นปี พ.ศ. 2554 94,567,850 หุ้น (ร้อยละ 9.10 ของหุ้นทั  งหมดที4เรียกชําระแล้ว) 
จาํนวนหุ้นที เพิ มขึ 9น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554  6,696,000 หุ้น 
 
 
 
 
 
 
 

นายมูนีร มอยนูดดนิ ฮาชิม 
 
ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร 
อายุ 56 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการตลาด มหาวิทยาลยับอมเบย์ 
ประวัติการอบรม 
2548 สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) ซึ4งได้รับประกาศนียบตัร  
สถาบนักรรมการบริษัทไทย [Directors Certification Program 
(DCP)] Class 57/2005 

 



                                                     

 

 

 
 
 

ประสบการณ์ 
2542 - ปัจจบุนั กรรมการ (การเงิน) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 
2537 - 2542 กรรมการ (การเงินและบญัชี) กลุม่บริษัท แม็กซ์วิน จํากดั 
2540 - 2541 ผู้ อํานวยการ (การเงินและการจดัการ) บริษัท ชวัร์เท็กซ์ จํากดั 
2533 - 2537 ผู้จดัการแผนกบญัชีและการเงิน กลุม่บริษัท แม็กซ์วิน จํากดั 
2531 - 2533 ผู้ช่วยผู้จดัการ บริษัท เอ.เอฟ.เฟอร์กสูนั แอนด์ โค 
อาชีพหลกั กรรมการ (การเงิน) และกรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื น 
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  1 บริษัท : กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
- บริษัทที4ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทที4เกี4ยวโยง* กบัธุรกิจของบริษัทฯ  
  2 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จํากดั*  
                     (ให้บริการด้านบริหารจดัการให้เชา่สาํนกังานและห้องพกัพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 
                 2. กรรมการ บริษัท ด ิเอเทรียม โฮเต็ล จํากดั 
* หมายเหต ุ: อา้งอิง “รายการที�เกี�ยวโยงกนั” ของรายงานนี� 
- บริษัทที4เกี4ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วม)  
   60 บริษัท : กรรมการในบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  (บริษัทย่อยที� 1 - 60 ของรายงานนี�) 
- กิจการ/องค์กรอื4น  ไมม่ี 
 
จาํนวนหุ้นที ถอื ณ สิ 9นปี พ.ศ. 2554 745,100 หุ้น (ร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั  งหมดที4เรียกชําระแล้ว) 
จาํนวนหุ้นที เพิ มขึ 9น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไมม่ี 
 

 
 
 
 
 

นายคูชรู คาลี วาเดีย 
 
ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร 
อายุ 48 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับอมเบย์ 
ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตจากสถาบนัผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศ
อินเดีย 
ประวัติการอบรม 
2548 สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD) ซึ4งได้รับประกาศนียบตัรสถาบนั 

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

 



                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์ 
มีนาคม 2554 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการตรวจสอบ* / กรรมการสรรหา  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน)  
2554 - ปัจจบุนั   รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบริหารกองทนุสว่นบคุคล บมจ. หลกัทรัพย์ บวัหลวง  
2547 - 2554   รองกรรมการผู้จดัการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลกัทรัพย์ บวัหลวง  
2542 - 2547   ผู้ช่วยผู้ อํานวยการอาวโุส Investment Banking บริษัทหลกัทรัพย์เอเซยี พลสั จํากดั (มหาชน)   
2540 - 2542   Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., New York, USA and Singapore   
2537 - 2538   นกัวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั  
2535 - 2537   ผู้จดัการ Money Market Dept.บมจ ทิสโก้   
อาชีพหลกั   หวัหน้าสายงานบริหารกองทนุสว่นบคุคล บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื น   
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1 บริษัท  : รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบริหารกองทนุสว่นบคุคล  
     บมจ. หลกัทรัพย์ บวัหลวง 
- บริษัทที4ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทที4เกี4ยวโยงกบัธุรกิจของบริษัทฯ  ไมม่ ี
- บริษัทที4เกี4ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วม)  ไมม่ ี
- กิจการ/องค์กรอื4น ไมม่ ี
 
จาํนวนหุ้นที ถอื ณ สิ 9นปี พ.ศ. 2554 ไมม่ี 
จาํนวนหุ้นที เพิ มขึ 9น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไมม่ี 
* หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบผูที้�มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 
 

นายกาํธร ศิลาอ่อน 
 
ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ* / กรรมการสรรหา  
อายุ   41 ปี  
ประวัติการศึกษา   
2538 - 2540  MIT Sloan School, Massachusetts, USA Master of Business 
Administration; Financial Engineering Track GPA: 4.6/5.0 
2531 - 2535  Imperial College of Science Technology and Medicine, London, 
England Master of Engineering; Chemical Engineering; Associate of the City and 
Guilds Institute Upper Second Class Honours 
ประวัติการอบรม 
จบหลกัสตูร Executive Development Program (EDP) จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ และ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
จบหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 



                                                     

 

 

 
 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 

มีนาคม 2554 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 
2541 – 2554  กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์อื นๆ 

2532 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 

2550 – 2554  ประธานหอการค้าอินเดีย-ไทย (2 สมยั) 
อาชีพหลกั  บริหารบริษัทตา่งๆ ของครอบครัว 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์การอื น 

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ไมม่ี 
- บริษัทที4ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ    

   3 บริษัท : 1. กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยฟีลาเมนต์เท็กซ์ไทล์ จํากดั 

 2. กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทย-อมับิก้า เคมีคลัส์ จํากดั 

 3. กรรมการผู้จดัการ บริษัท แรมแบรนดท์โฮเต็ล คอร์ปอเรชั4น จํากดั 

- บริษัทที4เกี4ยวโยงกบัธุรกิจของบริษัทฯ    ไมม่ี 
- บริษัทที4เกี4ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วม) ไมม่ี 
- กิจการ/องค์กรอื4น     ไมม่ี 
 

จาํนวนหุ้นที ถอื ณ สิ 9นปี พ.ศ. 2554 800,000 หุ้น (ร้อยละ 0.08 ของหุ้นทั  งหมดที4เรียกชําระแล้ว) 

จาํนวนหุ้นที เพิ มขึ 9น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 (2,500,000) หุ้น 
* หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบผูที้�มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  
 
 
 
 
 

นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอาํไพ 
 
ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ* / กรรมการอิสระ /  
 กรรมการสรรหา 
อายุ 65 ปี 
ประวัติการศึกษา อสัสมัชญัพาณิชย์ 
ประวัติการอบรม ทํางานและเรียนจากประสบการณ์ในการร่วมลงทนุกบั 
 บริษัทใหญ่ที4มชืี4อเสยีงซึ4งมีทั  งชาวญี4ปุ่ น อเมริกนั และอินเดียน 
2549 เข้าร่วมอบรมในหวัข้อ “Director Accreditation Program” 

(DAP), Class 57/2006  
 จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 



                                                     

 

 
 
 
ประสบการณ์ 
2536 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 
2531 - 2544 ผู้จดัการฝ่ายเทคนิค บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ ง เอเยนซี4 จํากดั 
2528 - 2530 รองผู้ควบคมุวศิวกร บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั4น จํากดั 
2524 - 2527 ผู้ช่วยผู้ควบคมุวิศวกร บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั4น จํากดั 
2520 - 2524 หวัหน้าวศิวกรประจําเรือ บริษัท สกินเดีย สตีม นาวเิกชั4น จํากดั 
2514 - 2519 วิศวกรประจําเรือ บริษัท สกินเดยี สตีม นาวเิกชั4น จํากดั 
อาชีพหลกั กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ ง เอเยนซี4 จํากดั (บริษัทยอ่ย) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื น 
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมม่ี 
- บริษัทที4ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทที4เกี4ยวโยงกบัธุรกิจของบริษัทฯ ไมม่ี 
- บริษัทที4เกี4ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วม)  
  2 บริษัท :  1. กรรมการ บริษัท เกรท เซอร์เคลิ ชิปปิ ง เอเยนซี4 จํากดั 
  2. กรรมการ บริษัท พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลมิิเตด  ประเทศสงิคโปร์ 
    (บริษัทย่อยที� 37 และ 50 ของรายงานนี�) 
- กิจการ/องค์กรอื4น   4 แหง่ : 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. 
จาํนวนหุ้นที ถอื ณ สิ 9นปี พ.ศ. 2554 260,000 หุ้น (ร้อยละ 0.03 ของหุ้นทั  งหมดที4เรียกชําระแล้ว) 
จาํนวนหุ้นที เพิ มขึ 9น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 60,000 หุ้น 
 
 
 

นายไจปาล มันสุขานี 
 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
อายุ 61 ปี 
ประวัติการศึกษา Directorate of Marine Engineering Training  
 ค.ศ.1967- ค.ศ.1971. 
ประวัติการอบรม 
2548 สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ซึ4งได้รับประกาศนียบตัร  
สถาบนักรรมการบริษัทไทย “Directors Certification 
Program” (DCP) Class 64/2005 

 



                                                     

 

 
 

 
 
 
 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
2546 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
2553 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์ พฒันาสนิทรัพย์ จํากดั  
2544 - 2550   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)  
ประสบการณ์อื นๆ 
มีนาคม 2554 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน)  
2552 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที4บริหาร บริษัทหลกัทรัพย์   เคที ซีมิโก้ จํากดั  
2550 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้ อํานวยการ บริษัทหลกัทรัพย์   ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน)   
ปัจจบุนั    กรรมการและเลขาธิการ  มลูนิธิศรีวิสารวาจา  
ปัจจบุนั    กรรมการ  สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน  
2547 - 2552   กรรมการอิสระ บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน)  
2546 - 2551   ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแหง่ใหม ่แหง่ประเทศไทย   
2546 - 2550   ประธานกรรมการ บริษัท เอ็คโค ่คอมมวินิเคชั4นส์ จํากดั  
2542 - 2550   หุ้นสว่นผู้จดัการ บริษัท แคปแมก็ซ์ จํากดั  
2542 - 2546   กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิค แอ็สเซ้ท จํากดั (มหาชน)  
2542 - 2543   ที4ปรึกษาประธาน องค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศไทย  
2542    กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจํากดั (มหาชน)   
 
 
 
 
 

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 
 
ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ  
อายุ   52 ปี  
ประวัติการศึกษา   
2527   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College  
2524   วิทยาศาสตร์บณัฑติ (Metallurgy) Lehigh University  
ประวัติการอบรม 
2546  ได้รับประกาศนียบตัร, หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(DCP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
2548  ได้รับประกาศนียบตัร, หลกัสตูรบทบาทของประธานกรรมการ 2000 จาก
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 



                                                     

 

 

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ต่อ) 
 
2538 - 2542   กรรมการและหวัหน้าของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธิ� บาร์นี  
2538 - 2542   กรรมการ บริษัท ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด์ เปเปอร์ จํากดั  
2536 - 2538   รักษาการ กรรมการผู้จดัการ บริษัท พรีเมียร์ ไฟแนนซ์ แอนด์ ซเีคยีวริตี  ส์  
2534 - 2538   กรรมการและหวัหน้าของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค์ / เอสบีซี วอร์เบิร์ก  
2532 - 2534   ผู้จดัการ, Thailand Private Banking ลอยด์ส์ แบงค์  
2531 - 2532   ผู้จดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ  
2528 - 2531   เจ้าหน้าที4พฒันาธุรกิจ บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
อาชีพหลกั   ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที4บริหาร บริษัทหลกัทรัพย์   เคที ซีมิโก้ จํากดั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื น   
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   
  2 บริษัท : 1. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้ อํานวยการ บริษัทหลกัทรัพย์  ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน)   
     2. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
- บริษัทที4ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   
  1 บริษัท : ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที4บริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 
- บริษัทที4เกี4ยวโยงกบัธุรกิจของบริษัทฯ ไมม่ ี
- บริษัทที4เกี4ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วม)  ไมม่ ี
- กิจการ/องค์กรอื4น 2 แหง่  : 1.   กรรมการและเลขาธิการ  มลูนิธิศรีวิสารวาจา 
                2.   กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน  
 
จาํนวนหุ้นที ถอื ณ สิ 9นปี พ.ศ. 2554     ไมม่ี  
จาํนวนหุ้นที เพิ มขึ 9น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554    ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

 

 
 
 
 

 

 
 
ประสบการณ์อื นๆ 
มีนาคม 2554 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน) 
2553 – ปัจจบุนั  หวัหน้าสาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนสง่ คณะพาณิชยศาสตร์ 

และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
2549 - ปัจจบุนั   รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
2546 – 2549  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2535 – 2546  อาจารย์ประจํา คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
อาชีพหลกั   ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื น   
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ         ไมม่ี 
- บริษัทที4ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทที4เกี4ยวโยงกบัธุรกิจของบริษัทฯ   ไมม่ี 
- บริษัทที4เกี4ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วม)     ไมม่ี 
- กิจการ/องค์กรอื4น           ไมม่ี 
 
จาํนวนหุ้นที ถอื ณ สิ 9นปี พ.ศ. 2554   ไมม่ี 
จาํนวนหุ้นที เพิ มขึ 9น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554  ไมม่ี 
* หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบผูที้�มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ 
 
ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ* /  

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
อายุ   44 ปี  
ประวัติการศึกษา    
2544  Doctor of Philosophy, Department of Economics, University of 
Reading, United Kingdom 
2535  Master of Business Administration (International Business), Diploma 
in Management (Asian Studies), McGill University, Canada 
2532   Bachelor of Accountancy (Accounting), จฬุาลงกรณ์



                                                     

 

 

 
 
 
ประสบการณ์ 
มีนาคม 2554 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จํากดั (มหาชน)  
2551 - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปเรชั4น จํากดั  
2551 - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จํากดั  
อาชีพหลกั  กรรมการบริษัท  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื น   
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมม่ี 
- บริษัทที4ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทที4เกี4ยวโยงกบัธุรกิจของบริษัทฯ   
  5  บริษัท :  1. กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั4น จํากดั 
  2. กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จํากดั 
                    3. กรรมการ บริษัท ยนิูสเตรทช์ จํากดั* (ให้เชา่สาํนกังานหลกัของบริษัทฯ)  
                    4. กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทวัร์ เอเยนซี4 จํากดั* (ขายตัnวเครื4องบินให้กบับริษัทฯ)   
                  5. กรรมการ บริษัท จีพี แอร์ เซอร์วิส จํากดั* (ขายตัnวเครื4องบินให้กบับริษัทฯ)  
* หมายเหต ุ: อา้งอิง “รายการที�เกี�ยวโยงกนั” ของรายงานนี� 
- บริษัทที4เกี4ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วม)  ไมม่ ี
- กิจการ/องค์กรอื4น     ไมม่ี 
 
จาํนวนหุ้นที ถอื ณ สิ 9นปี พ.ศ. 2554   ไมม่ี 
จาํนวนหุ้นที เพิ มขึ 9น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554  ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ 
 
ตาํแหน่ง  กรรมการ  
อายุ   23 ปี  
ประวัติการศึกษา   
2553  ปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจ (การเงิน และกฏหมายธุรกิจ) 

University of Southern California, Los Angeles, CA, สหรัฐอเมริกา 
2549  Rugby School, Rugby, สหราชอาณาจกัร 
ประวัติการอบรม 
2554 หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทย (DCP) จาก

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2554  Seatrade Academy, University of Cambridge, สหราชอาณาจกัร 
 



                                                     

 

2.  รายละเอียดเกี ยวกับผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

 

 



 

 

เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม :  ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 
 
                              
                                         บริษัท 
รายชื�อกรรมการ 

PSL บ.ย่อย 
ที� 1-34 

บ.ย่อย  
ที� 35, 36 

บ.ย่อย 
ที� 37 

บ.ย่อย 
ที� 38-40 

บ.ย่อย 
ที� 41, 
43-47 

บ.ย่อย 
ที� 42 

บ.ย่อย 
ที�  

48-50 

บ.ย่อย 
ที� 51 

บ.ย่อย 
ที�  

52-53 

บ.ย่อย 
ที� 

54-57 
 

บ.ย่อย 
ที� 58  

บ.ย่อย 
ที� 59 

บ.ย่อย 
ที� 60 

บ.ร่วม 
ที� 61 

(1) นายธีระ วิภชูนิน X               
(2) นายสพุฒัน์ ศิวะศรีอําไพ /               
(3) นาย คาลดิ มอยนดูดิน ฮาชิม // / / / / / / / / / / / / /  
(4) นายมนูีร มอยนดูดิน ฮาชิม // / / / / / / / / / / / /   
(5) นายคชูรู คาล ีวาเดีย // / / / / / / / / / / / / /  
(6) นายไจปาล มนัสขุานี /   /     /       
(7) นางสาวนิชิต้า ชาห์ / / / /            
(8) นายกิริต ชาห์ /             / / 
(9) นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา /               
(10) รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ /               
(11) นายกําธร ศิลาออ่น /              / 
(12) นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ /               
(13) นายนิรันดร์ สินธุภากร  / / /            
(14) นายสรุพงศ์ พดุเมือง  / / /            
(15) นายโรบิน เอช.เนดเดอร์ครูน   /             
(16) Priscille Koenig     /           

(17) Véronique Magny-Antoine     /           

(18) Henry Charles Mytton Mills      / / /        

(19) Johan Oskar Kallsson       /         

(20) Anders Helge Kallsson       /         

 
 



 

 

 
 
 
                              
                                         บริษัท 
รายชื�อกรรมการ 

PSL บ.ย่อย 
ที� 1-34 

บ.ย่อย  
ที� 35, 36 

บ.ย่อย 
ที� 37 

บ.ย่อย 
ที� 38-40 

บ.ย่อย 
ที� 41, 
43-47 

บ.ย่อย 
ที� 42 

บ.ย่อย 
ที� 48 

บ.ย่อย 
ที� 51  

บ.ย่อย 
ที�  

52-53 

บ.ย่อย
ที�  

54-57 

บ.ย่อย 
ที� 58 

บ.ย่อย 
ที� 59 

บ.ย่อย 
ที� 60 

บ.ร่วม 
ที� 61 

(21) Shoumik Bose               / 

(22) V P Ravi               / 

(23) Bhaskar Basu               / 

(24) Kishalay Bandopadhyay               / 

(25) Thomas Tan Boon Yong          /      

(26) Srinjoy Bose               / 

(27) Dhruba Ranjan Ray               / 

(28) Rohit Inder Himatsingani           /     

(29) Arun Vinayak Phatak           /     

(30) Dhananjay Datar           /     

หมายเหตุ 1) X = ประธานกรรมการ  /  =  กรรมการ  //  =  กรรมการบริหาร 
 



 

 

ชื�อ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที�บริษัทฯ ถอืหุ้นตั ;งแต่ร้อยละ 10 ขึ ;นไป ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้
แล้วทั ;งหมดของนิติบุคคลนั;น เฉพาะรายชื�อของบริษัทฯและบริษัทย่อยที� ผู้สอบบัญชีใช้ในการจัดทาํงบการเงนิรวม) 
 

ลําดับ ชื�อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สกุลเงนิ ทุนจดทะเบียน ทุนที�ออกและ

เรียกชําระแล้ว 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

ประเภทธุรกิจ 

1 บริษัท พรีเชียส เม็ททลัซ์ จํากดั บาท 250,000,000 250,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
2 บริษัท พรีเชียส วิชเชส จํากดั บาท 230,000,000 230,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
3 บริษัท พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิgง จํากดั บาท 260,000,000 260,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
4 บริษัท พรีเชียส มเินอรัลส์ จํากดั บาท 230,000,000 230,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
5 บริษัท พรีเชียส แลนด์ จํากดั บาท 84,000,000 84,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
6 บริษัท พรีเชียส ริเวอร์ส จํากดั บาท 234,000,000 234,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
7 บริษัท พรีเชียส เลคส์ จํากดั บาท 99,000,000 99,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
8 บริษัท พรีเชียส ซีส์ จํากดั บาท 100,000,000 100,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
9 บริษัท พรีเชียส สตาร์ส จํากดั บาท 105,000,000 105,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 

10 บริษัท พรีเชียส โอเชียนส์ จํากดั บาท 175,000,000 175,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
11 บริษัท พรีเชียส แพลนเนตส์ จํากดั บาท 100,000,000 100,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
12 บริษัท พรีเชียส ไดมอนด์ส จํากดั บาท 205,000,000 205,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
13 บริษัท พรีเชียส แซฟไฟร์ส จํากดั บาท 144,000,000 144,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
14 บริษัท พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จํากดั บาท 366,000,000 366,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
15 บริษัท พรีเชียส รูบีส์ จํากดั บาท 84,000,000 84,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
16 บริษัท พรีเชียส โอปอลส์ จํากดั บาท 74,000,000 74,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
17 บริษัท พรีเชียส การ์เน็ตส์ จํากดั บาท 379,000,000 379,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
18 บริษัท พรีเชียส เพิร์ลส์ จํากดั บาท 73,000,000 73,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
19 บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จํากดั บาท 76,000,000 76,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
20 บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ จํากดั บาท 96,000,000 96,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
21 บริษัท พรีเชียส ทรีส์ จํากดั บาท 80,000,000 80,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
22 บริษัท พรีเชียส พอนด์ส จํากดั บาท 84,000,000 84,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
23 บริษัท พรีเชียส เว็นเจอร์ส จํากดั บาท 80,000,000 80,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
24 บริษัท พรีเชียส แคปปิตอลส์ จํากดั บาท 200,000,000 200,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
25 บริษัท พรีเชียส จสัมินส์ จํากดั บาท 147,000,000 147,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
26 บริษัท พรีเชียส ออคดิส์ จํากดั บาท 217,000,000 217,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
27 บริษัท พรีเชียส ลากนูส์ จํากดั บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
28 บริษัท พรีเชียส คลฟิส์ จํากดั บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
29 บริษัท พรีเชียส ฮิลส์ จํากดั บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
30 บริษัท พรีเชียส เมาน์เทน่ส์ จํากดั บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
31 บริษัท พรีเชียส รีสอร์ทส์ จํากดั บาท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
32 บริษัท พรีเชียส คอมเม็ทส์ จํากดั บาท 71,100,000 71,100,000 99.99 เจ้าของเรือ 
33 บริษัท พรีเชียส ออนาเม้นท์ส จํากดั บาท 68,100,000 68,100,000 99.99 เจ้าของเรือ 
34 บริษัท พรีเชียส ซตีิ gส์ จํากดั บาท 170,000,000 170,000,000 99.99 เจ้าของเรือ 
35 บริษัท พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จํากดั บาท 6,000,000 6,000,000 69.99 คลงัเก็บสนิค้าลอย
36 บริษัท เนดเทก็ซ์ จํากดั บาท 10,000,000 2,500,000 69.99 คลงัเก็บสนิค้าลอย
37 บริษัท เกรท เซอร์เคลิ ชิปปิgง เอเยนซีj จํากดั บาท 100,000,000 100,000,000 99.99 ผู้บริหารเรือ
38 บริษัท พรีเชียส ชิพปิgง (เมอริเชียส) ลมิิเตด เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000 100 โฮลดิ gง คมัพานี 
39 บริษัท พีเอสแอล อินเวสท์เมนท์ ลมิเิตด เหรียญสหรัฐ 10,000 1,160  100* โฮลดิ gง คมัพานี 
40 บริษัท อินเตอร์เนชัjนแนล ไลเทอร์เรจ ลมิิเตด เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000  100* โฮลดิ gง คมัพานี 



 

 

41 บริษัท พรีเชียส ชิพปิgง (สงิคโปร์)พีทีอี ลมิิเตด เหรียญสงิคโปร์ 20,000,000 15,000,000 100 โฮลดิ gง คมัพานี/

ให้บริการเช่าเรือ 
42 บริษัท พีเอสแอล ทนุ ชิพปิgง พีทีอี ลมิเิตด เหรียญสหรัฐ 500,000 12,864 64.06* ให้บริการเช่าเรือ 
43 บริษัท เรจิดอร์ พีทีอี ลมิเิตด เหรียญสงิคโปร์ 100,000 2 100* ธุรกิจเดนิเรือ 
44 บริษัท พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลมิเิตด  เหรียญสงิคโปร์ 1 1 100* เจ้าของเรือ 
45 บริษัท พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลมิเิตด เหรียญสงิคโปร์ 1 1 100* เจ้าของเรือ 
46 บริษัท พรีเชียส วิชัjนส์ พีทีอี ลมิเิตด เหรียญสงิคโปร์ 1 1 100* เจ้าของเรือ 
47 บริษัท พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลมิเิตด เหรียญสงิคโปร์ 1 1 100* เจ้าของเรือ 
48 บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ พีทีอี ลมิเิตด เหรียญสงิคโปร์ 50,000 50,000 100* เจ้าของเรือ 
49 บริษัท พรีเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลมิเิตด เหรียญสงิคโปร์ 50,000 50,000 100* เจ้าของเรือ 
50 บริษัท พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลมิเิตด เหรียญสงิคโปร์ 50,000 50,000 100* เจ้าของเรือ 
51 บริษัท พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลมิเิตด เหรียญสหรัฐ 1 1 100 ผู้บริหารการลงทนุ 

52 บริษัท แรพพิด พอร์ท ลสิซิjง พีทีอี ลมิเิตด เหรียญสหรัฐ 1,000,000 2  100* มารีน คอน

สตรัคชัjน 

53 บริษัท เทบส์ พีทีอี ลมิเิตด เหรียญสงิคโปร์ 100,000 2 100 ธุรกิจเดนิเรือ 

54 บริษัท แอสโซซเิอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลมิิเตด เหรียญสหรัฐ 2 2 50 โฮลดิ gง คมัพานี 

55 บริษัท เอบีซี วนั พีทีอี ลมิเิตด เหรียญสหรัฐ 40,000 40,000 50* เจ้าของเรือ 
56 บริษัท เอบีซี ท ูพีทีอี ลมิิเตด เหรียญสหรัฐ 40,000 40,000 50* เจ้าของเรือ 
57 บริษัท เอบีซี ทรี พีทีอี ลมิเิตด เหรียญสหรัฐ 40,000 40,000 50* เจ้าของเรือ 
58 บริษัท พรีเชียส ชิพปิgง (ปานามา) เอส เอ เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000 99.99 เจ้าของเรือ/

ให้บริการเช่าเรือ 
59 บริษัท พรีเชียส ชิพปิgง (ยเูค) ลมิิเตด เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000 99.99 ให้บริการเช่าเรือ 
60 บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลมิเิตด อินเดียนรูปี 100,000,000 64,592,200 50* ศนูย์กลางการบรรจุ

และจดัจําหน่าย

ก๊าซหงุต้ม 

61 บริษัท อินเตอร์เนชัjนแนล ซีพอร์ทส์(ฮาลเดีย) ไพรเวท  

ลมิิเตด 

อินเดียนรูปี 445,000,000 440,580,200 22.40* ก่อสร้างและพฒันา

ทา่เทียบเรือ 

 
 

 

* (แสดงการถือหุ้นทางอ้อม)  
 



 

   

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 



 

   

 



 

   

 
 
 
 
 
 




