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ส่วนที ่1.  การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 พนัธกจิของบริษัทฯ และภารกิจท่ีสําคญั 

พนัธกจิของบริษัทฯ 

เป็นบริษทัเรือท่ีไดรั้บความไวว้างใจสูงสุดในโลกและใหบ้ริการดีท่ีสุด ในการอาํนวยความสะดวกสาํหรับการขนส่ง

สินคา้แหง้เทกองระหวา่งประเทศ 

ภารกจิที่สําคัญ 

 บริษทัจะดาํเนินธุรกิจทั้งหมดโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงส่วนหน่ึงในการกาํกบัดูแลกิจการนั้น

บริษทัมีคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและบริษทัไดป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด   

 บริษทัจะใหบ้ริการลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได ้และใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ  

 บริษทัจะปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัสูงสุดใน

การจดัการเรือของบริษทั  เพื่อไม่ใหมี้หรือใหมี้นอ้ยท่ีสุดในเร่ืองการบาดเจบ็ การเสียชีวติของลูกเรือ รวมทั้ง

การทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัจะพยายามสร้าง รักษาไว ้และเพิ่มพนูมูลค่าของกิจการในระยะยาวเพ่ือผูถื้อหุน้ 

 บริษทัจะดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสตัย ์และตรวจสอบไดเ้พือ่ประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 บริษทัจะจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนและใหร้างวลัในการทาํงานสาํหรับพนกังานทุกคนเพ่ือเปิดโอกาส

ใหพ้นกังานมีการพฒันาความสามารถและการเติบโตในองคก์ร 

 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั (ตั้งแต่ ปี 2554 ถงึปี 2556) 
 

ปี 2554 
 

 การแก้ไขวงเงินสินเช่ือจากธนาคารกรุงไทยจํากดั (มหาชน) และธนาคารในประเทศอกี 2 แห่ง  
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2554 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาแกไ้ขวงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนั (เพื่อซ้ือเรือมือสอง) 
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กบั ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารในประเทศอีก 2 แห่ง เพ่ือ (i) เปล่ียนวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิก
ใชข้องส่วน A (Tranche A) ณ วนัส้ินสุดระยะเวลาเบิกเงินกูส่้วน A เป็นวงเงินกูส้กลุเหรียญดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาจาํนวน  200 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะเรียกเงินกูส่้วนน้ีวา่ ส่วน C (Tranche C) (ii) 
ขยายระยะเวลาเบิกเงินกูข้องส่วน C ไปจนถึงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554 (iii) ขยายขอบเขตการป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน เพื่อใหค้รอบคลุมการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของสญัญาแลกเปล่ียนเงินตรา (swaps) และ
ขยายระยะเวลาของวงเงินการป้องกนัความเส่ียง  
 

 การจําหน่ายสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ 3 ฉบับ (โดยการแปลงหนีใ้หม่ของหนีภ้ายใต้สัญญาจ้างต่อเรือ)  สําหรับตัว
เรือ (Hull) หมายเลข 329, 330 และ 313  
เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2554 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญา Novation Agreement 3 ฉบบั กบั Global Bulk Carriers 
Pte Ltd. (ผูซ้ื้อรายใหม่) เพ่ือจาํหน่ายสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ 3 ฉบบั ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550, ลงวนัท่ี 20 
กรกฎาคม 2550 และฉบบัลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2550 สาํหรับตวัเรือ (Hull) หมายเลข 329, 330 และ 313 
ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัฯไดท้าํสญัญาไปแลว้กบักบัอู่ต่อเรือ  ABG Shipyard เพ่ือสัง่ต่อเรือ และส่งมอบเรือใหม่ 3 
ลาํ ตามหมายเลขตวัเรือ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 
เน่ืองจากการประมาณเพ่ือปรับเปล่ียนกาํหนดวนัส่งมอบภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้บงัคบัปัจจุบนัของสญัญาสัง่ต่อ
เรือ มีความไม่เหมาะสมกบับริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯจึงเลือกท่ีจะจาํหน่ายสญัญาสัง่ต่อเรือเพราะการจาํหน่าย
สัญญาสัง่ต่อเรือดงักล่าวภายใตเ้ง่ือนไขเหล่าน้ี จะทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บเงินงวดคืนเตม็จาํนวนตามท่ีบริษทัฯได้
ชาํระใหก้บัอู่ต่อเรือพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปีนบัจากวนัท่ีบริษทัฯไดช้าํระเงินงวดไปแต่ละงวด และ
ไดรั้บเงินเพิ่มอีกจาํนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ ต่อหน่ึงสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ ซ่ึงเงินไดจ้ากการจาํหน่ายสัญญา
สั่งต่อเรือน้ี บริษทัฯ จะนาํมาใชใ้นการซ้ือเรือท่ีมีกาํหนดการส่งมอบเรือท่ีมีความแน่นอนมากกวา่และอาจจะมี
ราคาท่ีตํ่ากวา่ 

 
 การชําระคืนเงินกู้ก่อนกาํหนดและการยกเลิกวงเงินสินเช่ือสําหรับสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ของตัวเรือหมายเลข 

329, 330 และ 313  
เน่ืองจากบริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายสัญญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 3 ฉบบั สาํหรับตวัเรือหมายเลข 329, 330 และ 313 ตาม
รายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  บริษทัฯ จึงทาํการแจง้การชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดและการยกเลิกวงเงิน
สินเช่ือต่อธนาคารท่ีใหว้งเงินสินเช่ือเพื่อจะชาํระคืนเงินกูท่ี้ไดเ้บิกถอนแลว้สาํหรับสญัญาของตวัเรือดงักล่าว
ขา้งตน้ และยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนของสญัญา    
 

 การลงทุนของบริษัทย่อย  
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เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2554 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ Precious Shipping (Singapore ) Pte. Limited (บริษทั 
“PSSL”) ไดจ้ดัตั้ง 2 บริษทัยอ่ยเพ่ือเป็นเจา้ของเรือ กล่าวคือ Precious Fragrance Pte. Ltd. และ Precious 
Thoughts Pte. Ltd. โดยบริษทัยอ่ยเจา้ของเรือทั้ง 2 บริษทัจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฏหมายของประเทศสิงคโปร์ โดย
บริษทัยอ่ยเจา้ของเรือแต่ละบริษทัมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ท่ี 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดยเรียกชาํระเตม็มูลค่า
แลว้ แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1 หุน้ มูลค่าพาร์หุน้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ บริษทัยอ่ยเจา้ของเรือแต่ละ
บริษทัถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการรับมอบเรือเพือ่เป็นเจา้ของเรือและบริหารจดัการเรือสัง่ต่อใหม่ท่ี
บริษทัฯไดส้ัง่ต่อไปก่อนหนา้น้ี 
 

 การรับมอบเรือลาํแรกของสัญญาส่ังต่อเรือใหม่  
เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2554 เรือลาํแรกของสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่กบัอู่ต่อเรือ ABG Shipyard Limited ไดเ้สร็จ
ส้ินสมบูรณ์และไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “อนญัญา นารี” (“Ananya 
Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 
 

 การแก้ไขวงเงินสินเช่ือจํานวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารหลายแห่ง  
เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2554 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาแกไ้ขและเปล่ียนแปลงวงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนั
วงเงิน 250 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ฉบบัแรก) สาํหรับใชซ้ื้อเรือมือสองเพ่ิม กบัธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟ
เจ จาํกดั, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน), ธนาคารเพ่ือการส่งออก
และนาํเขา้แห่งประเทศไทย และธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (ในฐานะ ผูจ้ดัการและผูใ้หกู้)้ เพื่อ (1) ขยาย
ระยะเวลาเบิกเงินกูข้องวงเงินสินเช่ือ ไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 (2) ยกเลิกธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
นาํเขา้แห่งประเทศไทยจากผูใ้หกู้ ้และลดวงเงินสินเช่ือรวมเหลือ 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 

 การซ้ือเรือซุปราแมกซ์ต่อใหม่จํานวน 3 ลาํ  
เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2554 บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จาํกดั, บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั และบริษทั พรีเชียส 
แพลนเนตส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) กบัผูข้ายไดล้งนามครบถว้นในหนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือ 3 ฉบบั
สาํหรับเรือเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองทั้ง 3 ลาํ ขนาดระวางบรรทุกลาํละ 57,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ 
สร้างในสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือปี 2554 โดยแต่ละบริษทัยอ่ยเป็นผูซ้ื้อเรือแต่ละลาํ ราคาซ้ือเรือแต่ละลาํ
เป็นเงิน 26.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 

 วงเงินสินเช่ือใหม่จํานวน 84,960,000 เหรียญสหรัฐ จากธนาคาร ING Bank N.V. สาขาประเทศสิงคโปร์ และ
ธนาคาร DnB NOR Bank ASA สาขาประเทศสิงคโปร์  
เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2554 บริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 4 บริษทั (SPCs) 
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ของบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ กล่าวคือ บริษทั โอเอสดบัเบ้ิลย6ู พีทีอี ลิมิเตด, บริษทั โอเอ
สดบัเบ้ิลย7ู พีทีอี ลิมิเตด, บริษทั โอเอสดบัเบ้ิลย8ู พีทีอี ลิมิเตด และบริษทั โอเอสดบัเบ้ิลย9ู พีทีอี ลิมิเตด ไดล้ง
นามในสญัญาเงินกูจ้าํนวน 84.96 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร ING Bank N.V. สาขาประเทศสิงคโปร์ และ
ธนาคาร DnB NOR Bank ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ สาํหรับใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของ
ตน้ทุนรวมของการไดม้าของเรือขนส่งสินคา้เทกองซุปราแมกซ์ต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกลาํละ 57,000 เดท
เวทตนั จาํนวน 4 ลาํ ซ่ึงบริษทั SPCs ไดส้ัง่และต่อท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 การแก้ไขสัญญาเงนิกู้สําหรับเรือต่อใหม่จากธนาคาร DnB NOR Bank ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ และ
ธนาคารอืน่บางแห่ง  
เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 
2 ต่อทา้ยสญัญาเงินกูส้าํหรับเรือต่อใหม่ (เงินกูใ้ชส้าํหรับการสัง่ต่อเรือใหม่หลายลาํท่ีอู่ต่อเรือ ABG) เพื่อชาํระ
คืนเงินกูก่้อนกาํหนดท่ีไดเ้บิกถอนไปแลว้จาํนวน 11,999,998 เหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2554 สาํหรับ
สัญญาสัง่ต่อเรือใหม่ของตวัเรือหมายเลข 333 และยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนจาํนวน 12 
ลา้นเหรียญสหรัฐสาํหรับเรือลาํดงักล่าว 
 

 การยกเลิกสัญญาซ้ือเรือซุปราแมกซ์ต่อใหม่จํานวน 1 ลาํ  
อา้งถึงรายงานการการซ้ือเรือซุปราแมกซ์ต่อใหม่จาํนวน 3 ลาํ โดย 2 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือ
จาํนวน 2 ลาํแลว้เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2554 และวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 ตามลาํดบั แต่บริษทั พรีเชียส แลนด ์
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีไดล้งนามในสญัญาซ้ือเรือลาํสุดทา้ยนั้น ไดย้กเลิกสญัญาซ้ือเรือลาํ
สุดทา้ยดงักล่าวเน่ืองจากการส่งมอบล่าชา้ ดงันั้น จึงมีเรือจาํนวน 2 ลาํเท่านั้นท่ีไดรั้บมอบ 
 

 การซ้ือเรือมือสองจํานวน 2 ลํา  
เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งแต่ละบริษทัยอ่ย กล่าวคือ บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั และบริษทั 
พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) (ในฐานะผูซ้ื้อเรือแต่ละลาํ) และไดล้งนามครบถว้นกบัผูข้ายใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือ 2 ฉบบัรวมทั้งบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญาแต่ละฉบบัสาํหรับเรือบรรทุก
สินคา้แหง้เทกองทั้ง 2 ลาํ กล่าวคือ M.V.STX PIONEER และ M.V.STX QUEENSLAND ขนาดระวางบรรทุก
ลาํละ 34,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ สร้างในประเทศญ่ีปุ่น เม่ือปี 2548 ราคาซ้ือเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 19.50 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 

 การจําหน่ายสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ 1 ฉบับ (โดยการแปลงหนีใ้หม่) สําหรับตัวเรือหมายเลข 333  
เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาแปลงหน้ีใหม่ (Novation Agreement) 1 ฉบบั กบั 
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Global Bulk Carriers Pte. Ltd. (“ผูซ้ื้อรายใหม่”) เพื่อจาํหน่ายสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ 1 ฉบบัใหแ้ก่ผูซ้ื้อรายใหม่ 
(หรือตวัแทน) สาํหรับตวัเรือหมายเลข 333 ฉบบัลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550 ซ่ึงบริษทัฯไดท้าํสญัญาไปแลว้กบั
กบัอู่ต่อเรือ ABG Shipyard เพื่อสัง่ต่อเรือและส่งมอบเรือใหม่ 1 ลาํสาํหรับตวัเรือดงักล่าว เน่ืองจากการ
ประมาณเพ่ือปรับเปล่ียนกาํหนดวนัส่งมอบเรือภายใตเ้ง่ือนไขปัจจุบนัของสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ไม่เหมาะสม
สาํหรับบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯจึงเลือกท่ีจะจาํหน่ายสญัญาสัง่ต่อเรือเพราะการจาํหน่ายสญัญาสัง่ต่อเรือ
ดงักล่าวภายใตเ้ง่ือนไขเหล่าน้ี จะทาํให ้   บริษทัฯไดรั้บเงินงวดคืนเตม็จาํนวนตามท่ีบริษทัฯไดช้าํระใหก้บัอู่ต่อ
เรือพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัจากวนัท่ีบริษทัฯไดช้าํระเงินงวดไปแต่ละงวด พร้อมทั้งไดรั้บเงินเพิม่
อีกจาํนวน 100,000 เหรียญสหรัฐต่อสญัญาสัง่ต่อเรือหน่ึงฉบบั ซ่ึงเงินไดจ้ากการจาํหน่ายสญัญาสัง่ต่อเรือน้ี 
บริษทัฯจะนาํมาใชใ้นการซ้ือเรือท่ีมีกาํหนดการส่งมอบเรือท่ีมีความแน่นอนมากกวา่และอาจจะมีราคาท่ีตํ่ากวา่ 
 

 รางวัลและเกยีรติยศ : ปี 2554 นิตยสาร IR Magazine ไดย้กยอ่งบริษทัฯ ใหเ้ป็น “นกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษทั
ในประเทศไทยท่ีดีท่ีสุดในตลาดสิงคโปร์” นิตยสาร IR Magazine ไดจ้ดัอนัดบับริษทัต่างๆ ท่ีมีการทาํงานดา้น
นกัลงทุนสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีสุดในเอเชียเป็นเวลามากกวา่สิบปีแลว้ รางวลัและการจดัลาํดบัทั้งหมดในปี 2554 นั้น 
ไดพ้ิจารณาจากผลการสาํรวจนกัลงทุนและนกัวเิคราะห์มากกวา่ 300 คนทัว่ภูมิภาค โดยมี IR Insight ซ่ึงเป็น
บริษทัวิจยัของทางนิตยสารเป็นผูอ้อกแบบงานสาํรวจน้ี และควบคุมโดยบริษทั Maxy Moudo Research ซ่ึง
บริษทัวิจยัอิสระ 
 
นิตยสาร Marine Money ฉบบัเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเป็นฉบบัท่ีมีการจดัอนัดบับริษทัต่างๆ ไดจ้ดั
อนัดบัใหบ้ริษทัฯ เป็นบริษทัเดินเรือท่ีดีท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 45 ของโลก จากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 
2553 เกณฑก์ารตดัสินสาํหรับนิตยสาร Marine Money ในการจดัอนัดบันั้นประกอบไปดว้ย 6 หลกัเกณฑ ์
กล่าวคือ ผลตอบแทนรวมต่อผูถื้อหุน้ (Total return to shareholders), อตัราการก่อรายไดข้องสินทรัพยร์วม 
(Asset turnover), อตัรากาํไรขั้นตน้ (Profit margin), ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity), 
ผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม (Return on Assets) และราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี (Price to book value) 
ดว้ยแผนการปรับลดอายกุองเรือของบริษทัฯ บริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะกลบัไปอยูห่น่ึงใน 10 ลาํดบัแรกใน
ปีต่อไป อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไดถู้กจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบั 10 ของบริษทัท่ีมีความแขง็แกร่งทางการเงิน ส่ิงน้ีเป็น
การบ่งบอกวา่ บริษทัฯ ยงัคงมีสถานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งและมีเสถียรภาพท่ีดีท่ีจะดาํเนินแผนการปรับลด
อายกุองเรือใหส้าํเร็จโดยไม่มีความเส่ียงหรือสถานะทางการเงินท่ีตึงเครียด 

 

ปี 2555 
 

 การแก้ไขสัญญาเงนิกู้สําหรับเรือต่อใหม่จากธนาคาร DNB BANK ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ และธนาคาร
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อืน่บางแห่ง  
เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบางแห่งในประเทศสิงคโปร์ ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ข
เพิ่มเติมและการเขา้เป็นคู่สญัญา (“บนัทึกแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 3”) ต่อทา้ยสญัญาเงินกูส้าํหรับเรือต่อใหม่ 
(เงินกูใ้ชส้าํหรับการสัง่ต่อเรือใหม่หลายลาํท่ีอู่ต่อเรือ ABG) เพ่ือชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดท่ีไดเ้บิกถอนไป
แลว้จาํนวน 7,599,999 เหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 25 มกราคม 2555 สาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ของตวัเรือ
หมายเลข 315 และยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนจาํนวน 22,800,001 เหรียญสหรัฐ สาํหรับเรือ
ลาํดงักล่าว รวมถึงการตกลงใหบ้ริษทั พรีเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด (ซ่ึงจะจดทะเบียนเป็นเจา้ของเรือ 
“เบญจมาศ นารี” ตวัเรือหมายเลข 334) และบริษทั พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด (ซ่ึงจะจดทะเบียนเป็นเจา้ของ
เรือ “จินตนา นารี” ตวัเรือหมายเลข 335) เขา้ร่วมเป็นคู่สญัญาในสญัญาเงินกูส้าํหรับเรือต่อใหม่ฉบบัดงักล่าว
ดว้ย 
 

 การจําหน่ายสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ 1 ฉบับ (โดยการแปลงหนีใ้หม่) สําหรับตัวเรือหมายเลข 315  
เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2555 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาแปลงหน้ีใหม่ (Novation Agreement) กบั Global Bulk 
Carriers Pte. Ltd. (“ผูซ้ื้อรายใหม่”) เพื่อจาํหน่ายสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ 1 ฉบบัใหแ้ก่ผูซ้ื้อรายใหม่ (หรือตวัแทน) 
สาํหรับตวัเรือหมายเลข 315 ฉบบัลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2550 ซ่ึงบริษทัฯไดท้าํสญัญาไปแลว้กบักบัอู่ต่อเรือ 
ABG Shipyard เพื่อสัง่ต่อเรือและส่งมอบเรือ ใหม่ 1 ลาํสาํหรับตวัเรือดงักล่าว เน่ืองจากการประมาณเพือ่
ปรับเปล่ียนกาํหนดวนัส่งมอบเรือภายใตเ้ง่ือนไขปัจจุบนัของสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ไม่เหมาะสมสาํหรับบริษทัฯ 
ดงันั้น บริษทัฯจึงเลือกท่ีจะจาํหน่ายสญัญาสัง่ต่อเรือเพราะการจาํหน่ายสญัญาสัง่ต่อเรือดงักล่าวภายใตเ้ง่ือนไข
เหล่าน้ี จะทาํใหบ้ริษทัฯไดรั้บเงินงวดคืนเตม็จาํนวนตามท่ีบริษทัฯไดช้าํระใหก้บัอู่ต่อเรือพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 
7.50 ต่อปี นบัจากวนัท่ีบริษทัฯไดช้าํระเงินงวดไปแต่ละงวด พร้อมทั้งไดรั้บเงินเพิ่มอีกจาํนวน 100,000 เหรียญ
สหรัฐต่อสญัญาสัง่ต่อเรือหน่ึงฉบบั ซ่ึงเงินไดจ้ากการจาํหน่ายสญัญาสัง่ต่อเรือน้ี บริษทัฯจะนาํมาใชใ้นการซ้ือ
เรือท่ีมีกาํหนดการส่งมอบเรือท่ีมีความแน่นอนมากกวา่และอาจจะมีราคาท่ีตํ่ากวา่ 
 

 การซ้ือเรือมือสองจํานวน 1 ลาํ (M.V. GOOD PILGRIMS)  
เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2555 บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูซ้ื้อไดล้งนามในหนงัสือ
บนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูข้าย โดยผูซ้ื้อและผูข้ายไดเ้ปิดบญัชีร่วมกนัเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2555 ซ่ึงผูซ้ื้อ
ไดช้าํระเงินมดัจาํในอีก 3 วนัทาํการธนาคารถดัไปเรือลาํดงักล่าว เป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 30,162 เดทเวทตนั โดยประมาณ สร้างในประเทศอินเดีย เม่ือปี 2552 ราคาซ้ือเรือเป็นเงิน 17.70 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา 
 

 สินเช่ือใหม่จํานวน 45.60 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์  
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เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2555 บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด (ABC TWO Pte. Ltd.) และ บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี                
ลิมิเตด (ABC THREE Pte. Ltd.) บริษทัยอ่ยท่ีประเทศสิงคโปร์ (“บริษทัยอ่ย”) ของบริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์
แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (Associated Bulk Carriers Pte. Ltd.) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุน (“บริษทัร่วมทุน”) ท่ี              
บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ50 ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวน 45.60 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ เพ่ือใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาสญัญาต่อเรือขนส่ง
ซีเมนตใ์หม่ขนาดระวางบรรทุกลาํละ 20,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ กล่าวคือ สาํหรับตวัเรือหมายเลข 379 
และตวัเรือหมายเลข 380 ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดส้ัง่ไป 
 

 สินเช่ือใหม่จํานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกูจ้าํนวน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ("EXIM") เพื่อใชซ้ื้อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองต่อใหม่ หรือเรือมือสอง
หลายลาํซ่ึงบริษทัฯ อาจไดม้าในโอกาสต่อไปในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของตน้ทุนรวมของเรือ 
 

 การซ้ือเรือมือสองจํานวน 1 ลํา (M.V. GOOD PRINCESS)  
เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2555 บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูซ้ื้อไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูข้าย ผูซ้ื้อไดโ้อนเงินมดัจาํเขา้บญัชีร่วมกนัเม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2555 
เรือลาํดงักล่าว เป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวางบรรทุก 30,193 เดทเวทตนั โดยประมาณ สร้างใน
ประเทศอินเดีย เม่ือปี 2551 ราคาซ้ือเรือเป็นเงิน 16.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 

 การซ้ือเรือมือสองจํานวน 1 ลํา (M.V. GOOD PACIFIC)  
เม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555 บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูซ้ื้อไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูข้าย ผูซ้ื้อไดโ้อนเงินมดัจาํเขา้บญัชีร่วมกนัเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2555 เรือ
ลาํดงักล่าว เป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวางบรรทุก 30,193 เดทเวทตนั โดยประมาณ สร้างใน
ประเทศอินเดีย เม่ือปี 2551 ราคาซ้ือเรือเป็นเงิน 16.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 

 สินเช่ือใหม่จํานวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)  
เพื่อเป็นการต่อระยะเวลาการเบิกถอนเงินกูส้าํหรับซ้ือเรือมือสองวงเงิน 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ จาก
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน), ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (เดิมในฐานะ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 
(มหาชน)) และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) จาํกดั (มหาชน) (เงินกู)้ เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2555              
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกูจ้าํนวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในเง่ือนไขของสญัญาเดิม กบัหน่ึงในสามธนาคาร
ขา้งตน้ กล่าวคือ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“TBank”) โดยมีระยะเวลาการเบิกถอนเงินกูจ้นถึงเดือน
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มีนาคม 2555 ทั้งน้ี วงเงินกู ้ 50 ลา้นเหรียญสหรัฐดงักล่าว มาจากวงเงินกูค้งเหลือหลงัจากการเบิกถอนเงินกู้
จาํนวน 92 ลา้นเหรียญสหรัฐ และการยกเลิกวงเงินกูจ้าํนวน 58 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2554 
 

 การรับมอบเรือลาํแรกของสัญญาส่ังต่อเรือใหม่  
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2555 เรือลาํท่ีสองของสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่กบัอู่ต่อเรือ ABG Shipyard Limited ไดเ้สร็จ
ส้ินสมบูรณ์และไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่  “เบญจมาศ นารี” 
(“Benjamas Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 

 

 รางวัลและเกียรติยศ  
พิธีประกาศรางวลั Seatrade Asia Awards ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน ณ โรงแรมแชงกรีลา ประเทศ
สิงคโปร์ ซ่ึงนายคาลิค ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ไดรั้บรางวลั “บุคคลผูป้ระสบความสาํเร็จในชีวิต
สาํหรับปี 2555” (The Lifetime Achievement Award for 2012) “เพื่อเป็นแสดงถึงผลงานท่ีโดดเด่นของท่านท่ีมี
ต่ออุตสาหกรรมในหลายปีท่ีผา่นมาทัว่ภูมิภาคเอเชียและทัว่โลก” นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเป็นหน่ึงในสามผู้
ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เทกองแห่งปี” (The Dry Bulk Operator of the 
Year) อีกดว้ย Seatrade เป็นองคก์รท่ีมีบทบาทในการใหร้างวลัเพ่ือพฒันาภาคอุตสาหกรรมพาณิชยนาวมีาเป็น
เวลาหลายปี โดยใหก้ารรับรองความเป็นเลิศในหลากหลายสาขา ตน้กาํเนิดของรางวลั Seatrade Asia นั้น
เกิดข้ึนท่ีเมืองลอนดอนในปี 2531 โดยไดรั้บความร่วมมือจากองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) รวมทั้ง
เลขาธิการองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศยงัเป็นประธานคณะกรรมการตดัสินจนถึงทุกวนัน้ี โครงการ
ประกาศรางวลัน้ีสาํหรับภูมิภาคเอเชียไดถื้อกาํเนิดข้ึนเม่ือปี 2551 เพื่อยกระดบัอุตสาหกรรมพาณิชยนาวทีัว่
ภูมิภาคเอเชียและเนน้ย ํ้าถึงความเป็นเลิศทางดา้นนวตักรรมดา้นความปลอดภยัและคุณภาพดา้นความ
รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม ดา้นความสาํเร็จและการลงทุนรวมทั้งดา้นการฝึกอบรมและการให้
การศึกษา 
 
พีเอสแอลไดรั้บรางวลั “การบริหารจดัการธุรกิจเรือท่ีดีท่ีสุดประจาํปี 2555” จากงาน Lloyd's List Asia 
Awards บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัน้ีจากความสามารถของบริษทัฯ ในการยืนหยดั ความมัน่คง การพฒันากอง
เรือ และการผลกัดนัธุรกิจให้กา้วไปขา้งหน้าภายใตส้ภาพตลาดเดินเรือท่ียากลาํบากตั้งแต่ปี 2523 น่ีเป็น
คร้ังแรกของบริษทัฯ กบัการไดรั้บรางวลั Lloyd's List Asia Awards กรรมการตดัสินไดก้ล่าวถึง
ความสามารถของบริษทัฯ ในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินเรือและความเขม้งวดในการบริหารความเส่ียง 
แมว้่าในขณะน้ีผูป้ระกอบการเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองตอ้งเผชิญความทา้ทายมากมายตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการตดัสิน บริษทัฯ ไดห้ลีกเล่ียง “บาป 7 ประการ (the seven deadly sins)” ดว้ยการไม่ซ้ือ
เรือในช่วงฟองสบู่ ซ่ึงส่งผลให้ตอนน้ีบริษทัฯ สามารถซ้ือเรือมือสองสภาพดีมากในราคาตํ่าในช่วง
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สภาวะตลาดตกตํ่าเช่นน้ี  
 
นิตยสาร Marine Money ประจาํเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2555 ไดจ้ดัใหบ้ริษทัฯอยูใ่นอนัดบัท่ี 23 ของบริษทั
ขนส่งทางเรือท่ีดีท่ีสุดในโลกสาํหรับปี 2554 เกณฑก์ารตดัสินสาํหรับนิตยสาร Marine Moneyในการจดัอนัดบั
นั้นประกอบไปดว้ย 6 หลกัเกณฑ ์กล่าวคือ ผลตอบแทนรวมต่อผูถื้อหุน้ (Total return to shareholders), อตัรา
การก่อรายไดข้องสินทรัพยร์วม (Asset turnover), อตัรากาํไรขั้นตน้ (Profit margin), ผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ (Return on Equity), ผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม (Return on Assets) และราคาตลาดต่อมูลค่าทาง
บญัชี (Price to book value) และบริษทัฯยงัไดถู้กจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบั 5 ในเร่ืองบริษทัท่ีมีความแขง็แกร่งทาง
การเงิน โดยระบุวา่ บริษทัฯยงัคงมีสถานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งต่อไป ทั้งน้ี หากจะรวมการจดัอนัดบัผลการ
ดาํเนินงานกบัการจดัอนัดบัความแขง็แกร่งทางการเงินเขา้ดว้ยกนั บริษทัฯ จะถูกจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบัท่ี 9 ของ
บริษทัขนส่งทางเรือท่ีดีท่ีสุดในโลก ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ มีการบริหารท่ีดีในการดาํเนินแผนการ
ลดอายกุองเรือใหส้าํเร็จลุล่วงโดยปราศจากความเส่ียงท่ีเกินควรหรือสถานะทางการเงินท่ีตึงเครียด 

   

 รายงานการแก้ไขวงเงินสินเช่ือ จากธนาคารหลายแห่ง  
เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2555 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาแกไ้ขและเปล่ียนแปลงวงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนั 
(ฉบบัท่ีสอง) วงเงิน 250 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ฉบบัแรก) (วงเงินลดลงเหลือ 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2554) สาํหรับใชซ้ื้อเรือมือสองเพ่ิม กบัธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั, ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จาํกดั (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (ในฐานะ 
ผูจ้ดัการและผูใ้หกู้)้ โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขและเปล่ียนแปลง หลกัๆ ดงัต่อไปน้ี (1) ขยายระยะเวลาเบิก
เงินกูข้องวงเงินสินเช่ือ ไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 (เดิม วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555) (2) ยกเลิกธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) จากผูใ้หกู้ ้และลดวงเงินสินเช่ือรวมเหลือ 150 ลา้นเหรียญสหรัฐ (3) แกไ้ขมาร์จ้ิน
สาํหรับดอกเบ้ียของเงินกู ้
 

 รายงานการแก้ไขสัญญาเงินกู้สําหรับเรือต่อใหม่จากธนาคาร DNB BANK ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ และ
ธนาคารอืน่บางแห่ง  
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบางแห่งในประเทศสิงคโปร์ ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 4 ต่อทา้ยสัญญาเงินกูส้าํหรับเรือต่อใหม่ (เงินกูใ้ชส้าํหรับการสัง่ต่อเรือใหม่หลายลาํท่ีอู่ต่อเรือ 
ABG) เพื่อชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดท่ีไดเ้บิกถอนไปแลว้จาํนวน 7,599,999 เหรียญสหรัฐ สาํหรับสญัญาสัง่
ต่อเรือใหม่ของตวัเรือหมายเลข 316 ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 และยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิก
ถอนจาํนวน 22,800,001 เหรียญสหรัฐ สาํหรับเรือลาํดงักล่าว 
 



หนา้ 10 
 

 รายงานการรับมอบเรือลําแรกของสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ ในประเทศจีน  
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 เรือลาํแรกจากสัญญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 4 ฉบบักบัอู่ต่อเรือ Yangzhou Guoyu 
Shipbuilding Co., Ltd. ในประเทศจีนไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์และไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยเรือ
ลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “อภิรดี นารี” (“Apiradee Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 
 

 รายงานการแก้ไขสัญญาเงินกู้สําหรับเรือต่อใหม่จากธนาคาร DNB BANK ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ และ
ธนาคารอืน่บางแห่ง  
เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบางแห่งในประเทศสิงคโปร์ ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 5 ต่อทา้ยสัญญาเงินกูส้าํหรับเรือต่อใหม่ (เงินกูใ้ชส้าํหรับการสัง่ต่อเรือใหม่หลายลาํท่ีอู่ต่อเรือ 
ABG) จากธนาคาร DNB BANK ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ และธนาคารอ่ืนบางแห่ง โดยมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหลกัๆ ในเง่ือนใขของตวัเรือหมายเลข 335, 336, 337, 316, 348, 347 และ 349 
 

 รายงานการแก้ไขสัญญาส่ังต่อเรือสําหรับตัวเรือหมายเลข 335  
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญาสัง่ต่อเรือฉบบัลงวนัท่ี 20 
กรกฎาคม 2550 กบั อู่ต่อเรือ ABG สาํหรับการต่อสร้างตวัเรือหมายเลข 335 โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขหลกัๆ 
ดงัต่อไปน้ี (1) แกไ้ขราคาเรือจากจาํนวน 29,999,997 เหรียญสหรัฐ เป็นจาํนวน 23,000,000 เหรียญสหรัฐ (2) 
แกไ้ขวนัส่งมอบเรือจากวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 (รวมระยะเวลาผอ่นผนั 90 วนั) เป็นวนัท่ี 31 มกราคม 2556 

 

 รายงานการซ้ือเรือต่อใหม่จํานวน 2 ลาํ  
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั และบริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) โดย
แต่ละบริษทัยอ่ยเป็นผูซ้ื้อเรือแต่ละลาํ ในฐานะผูซ้ื้อไดล้งนามในหนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือแต่ละลาํกบั
ผูข้าย ผูซ้ื้อไดโ้อนเงินมดัจาํเขา้บญัชีร่วมกนัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2555 เรือแต่ะลาํลาํดงักล่าว เป็นเรือบรรทุก
สินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวางบรรทุก 34,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ สร้างในสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือ
ปี 2555 ราคาซ้ือเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 19.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 

 รายงานการจําหน่ายสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ (โดยการแปลงหนีใ้หม่) สําหรับตัวเรือหมายเลข 336, 340, 316 และ 
347  
เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2555 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาแปลงหน้ีใหม่ (Novation Agreement) กบั Global 
Bulk Carriers Pte. Ltd. (“ผูซ้ื้อรายใหม่”) เพ่ือจาํหน่ายสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ 4 ฉบบัใหแ้ก่ผูซ้ื้อรายใหม่ (หรือ
ตวัแทน) สาํหรับตวัเรือหมายเลข 336, 340, 316 และ 347 ฉบบัลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550, 20 กรกฎาคม 
2550, 14 กนัยายน 2550 และ 11 กมุภาพนัธ์ 2551 ตามลาํดบั 315 ซ่ึงบริษทัฯไดท้าํสญัญาไปแลว้กบักบัอู่ต่อเรือ 
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ABG Shipyard เพื่อสัง่ต่อเรือและส่งมอบเรือ ใหม่ 4 ลาํสาํหรับตวัเรือดงักล่าว เน่ืองจากการส่งมอบเรือล่าชา้
อยา่งไม่มีกาํหนดและไดล่้วงเลยวนับอกเลิกตามสญัญาสัง่ต่อเรือของตวัเรือหมายเลข 336 และ 316 รวมทั้งคาด
วา่ตวัเรือหมายเลข 340 และ 347 จะส่งมอบล่าชา้เช่นเดียวกนั ดงันั้น บริษทัฯ จึงเลือกท่ีจะจาํหน่ายสญัญาสัง่ต่อ
เรือเพราะการจาํหน่ายสญัญาสัง่ต่อเรือดงักล่าวภายใตเ้ง่ือนไขเหล่าน้ี จะทาํใหบ้ริษทัฯไดรั้บเงินงวดคืนเตม็
จาํนวนตามท่ีบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บัอู่ต่อเรือพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ีบริษทัฯไดช้าํระ
เงินงวดไปแต่ละงวด และค่าชดเชยเพ่ิมเติม ซ่ึงเงินไดจ้ากการจาํหน่ายสญัญาสัง่ต่อเรือน้ี บริษทัฯสามารถนาํมา
ซ้ือเรือท่ีมีกาํหนดการส่งมอบเรือท่ีมีความแน่นอนมากกวา่และอาจจะมีราคาท่ีตํ่ากวา่ 
 

 รายงานการรับมอบเรือลําที่สองของสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ ในประเทศจีน  
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2555 เรือลาํท่ีสองจากสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 4 ฉบบักบัอู่ต่อเรือ Yangzhou Guoyu 
Shipbuilding Co., Ltd. ในประเทศจีนไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์และไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยเรือ
ลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “บารนี นารี” (“Baranee Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 
 

 รายงานการรับมอบเรือลําที่สามของสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ ในประเทศจีน  
เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2555 เรือลาํท่ีสามจากสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 4 ฉบบักบัอู่ต่อเรือ Yangzhou Guoyu 
Shipbuilding Co., Ltd. ในประเทศจีนไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์และไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยเรือ
ลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “ชญานี นารี” (“Chayanee Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 
 

 รายงานการรับมอบเรือลําสุดท้ายของสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ ในประเทศจีน  
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 เรือลาํสุดทา้ยจากสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 4 ฉบบักบัอู่ต่อเรือ Yangzhou 
Guoyu Shipbuilding Co., Ltd. ในประเทศจีนไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์และไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “ดารณี นารี” (“Daranee Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 
 

 การลงนามสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ จํานวน 2 ฉบับ สําหรับเรือขนส่งซีเมนต์ จํานวน 2 ลํา  
เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัร่วมของบริษทัฯ กล่าวคือ ABC Two Pte. 
Ltd. และ ABC Three Pte. Ltd. (โดยแต่ละบริษทัจะเรียกวา่ “ผูซ้ื้อ”) ซ่ึงแต่ละบริษทัไดล้งนามสัญญาสัง่ต่อเรือ
ใหม่จาํนวน 1 ฉบบั สาํหรับเรือขนส่งซีเมนต ์ขนาด 20,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ จาํนวน 1 ลาํ กบัผูข้ายใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผูซ้ื้อแต่ละรายกบัผูข้ายไดต้กลงกนัในสญัญาสัง่ต่อเรือแต่ละฉบบัโดยกาํหนดราคา
เรือแต่ละลาํเป็นเงิน 24.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (“ราคาตามสญัญา”) ดงันั้น ราคารวมตามสญัญาของเรือ
ทั้งสองลาํเป็นเงิน 48.36 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี ราคาตามสัญญาของเรือแต่ละลาํจะถูกแบ่งชาํระ
ออกเป็น 5 งวด  
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 รายงานการซ้ือเรือมือสองจํานวน 2 ลาํ (M.V. GOOD PRIDE และ M.V. GOOD PRECEDENT)  
เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั และบริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั (“บริษทั
ยอ่ย”) โดยแต่ละบริษทัยอ่ยเป็นผูซ้ื้อเรือแต่ละลาํ ในฐานะผูซ้ื้อไดล้งนามในหนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือ
แต่ละลาํกบัผูข้าย เรือแต่ะลาํลาํดงักล่าว เป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวางบรรทุก 53,000 เดทเวท
ตนั โดยประมาณ สร้างในประเทศอินเดีย เม่ือปี 2553 และปี 2554 ตามลาํดบั ราคาซ้ือเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 
13.25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 14.25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั 
 

 รายงานการแก้ไขสินเช่ือจากธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาแกไ้ขสญัญาเงินกูว้งเงิน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้
ซ้ือเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองต่อใหม่หรือเรือมือสองหลายลาํ กบัธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่ง
ประเทศไทย ("EXIM") โดยหลกัเพื่อขยายระยะเวลาเบิกเงินกูข้องวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนจาํนวน 69.98 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ไปจนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 (จากเดิมวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2555) 

 
ปี 2556 

 

 รายงานการรับมอบเรือลําที่สามของสัญญาส่ังต่อเรือใหม่  
เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2556 เรือลาํท่ีสามจากสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่กบัอู่ต่อเรือ ABG Shipyard Limited ใน
ประเทศอินเดียไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์และไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ 
“จินตนา นารี” (“Chintana Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์  
 

 รายงานการยกเลิกสัญญาส่ังต่อเรือขนส่งซีเมนต์ขนาด 20,000 เดทเวทตัน จํานวน 1 ลาํ ตัวเรือหมายเลข 380 
ซ่ึงส่ังต่อไว้ที่อู่ต่อเรือ ABG  
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 บริษทัยอ่ยของบริษทัซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในประเทศสิงคโปร์ของ     
บริษทัฯ กล่าวคือ ABC Three Pte. Ltd. (“ผูซ้ื้อ”) ไดล้งนามสญัญายกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ฉบบัลงวนัท่ี 22 
เมษายน 2553 ระหวา่งผูซ้ื้อกบั ABG Shipyard Limited (“อู่ต่อเรือ”) เพื่อต่อเรือขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 1 ลาํขนาด 
20,000 เดทเวทตนั ตวัเรือหมายเลข 380 (“เรือ”) เน่ืองจากบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อเรือลาํดงักล่าวกบัอู่ต่อเรือท่ีประเทศ
จีนไปแลว้ตามรายงานการเปิ ดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ลงวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2555 ตามเง่ือนไขในสญัญา
ยกเลิก อู่ต่อเรือไดคื้นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้จาํนวน 5,700,000 เหรียญสหรัฐ (ซ่ึงเป็นเงินงวดแรกท่ีผูซ้ื้อไดช้าํระ
ใหแ้ก่อู่ต่อเรือตามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่) พร้อมดอกเบ้ียจาํนวน 1,004,918 บาทซ่ึงเท่ากบัอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
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นบัตั้งแต่วนัท่ีไดช้าํระเงินงวดดงักล่าวไป 
 

 รายงานการซ้ือหุ้นสามัญจํานวน 1 หุ้นทุนจดทะเบียนของ Associated Bulk Carriers Pte. Ltd.  
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 บริษทัฯ (ในฐานะผูซ้ื้อ) ไดล้งนามหนงัสือสญัญาซ้ือขายหุน้สามญัจาํนวน 1 หุน้ 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ Associated Bulk Carriers Pte. Ltd. (“บริษทัร่วมทุน”) ซ่ึง
เดิมบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 50 กบั Varada Marine Pte. Ltd. (เดิมช่ือ PFS Shipping (Singapore) Pte. Ltd.) (ใน
ฐานะผูข้าย) ซ่ึงถือหุน้อีกร้อยละ 50 ก่อนการทาํรายการซ้ือขายน้ี เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมร้อยละ 100 
ในบริษทัร่วมทุนและบริษทัยอ่ยทั้งหมดของบริษทัร่วมทุนซ่ึงบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทัไดท้าํสัญญาTime Charter 
และสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่สาํหรับเรือขนส่งซีเมนต ์ราคาซ้ือหุน้เป็นเงิน 1 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงไดช้าํระโดยบริษทัฯ 
และการชาํระคืนเงินกูย้มืผูถื้อหุน้คงเหลือซ่ึงผูข้ายไดเ้คยใหแ้ก่บริษทัร่วมทุนเป็นเงิน 13.99 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
โดยบริษทัร่วมทุนใหแ้ก่ผูข้ายในวนัสรุปสญัญาเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 
 

 รายงานการลงทุนของ Associated Bulk Carriers Pte. Ltd.  
เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2556 Associated Bulk Carriers Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ของ
บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ิมอีก 1 บริษทั กล่าวคือ ABC FOUR PTE. LTD. (“บริษทั
ยอ่ย SPV”) โดยบริษทัยอ่ย SPV น้ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฏหมายของประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ท่ี 1 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะในการเป็นเจา้ของและบริหารจดัการเรือขนส่งซีเมนต์
เพิ่มอีกหน่ึงลาํ (ลาํท่ี 4) ทั้งน้ี เพื่อใหส้ามารถปฎิบติัตามสญัญาเช่าเรือระยะยาวท่ีไดก้าํลงัจะลงนามระหวา่ง
บริษทัฯ กบั Charterer ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้คยทาํสญัญาเช่าเรือระยะยาว 3 ฉบบัสาํหรับเรือขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 3 
ลาํไปแลว้ก่อนหนา้น้ี 

 

 รายงานการแก้ไขสัญญาเงินกู้สําหรับเรือต่อใหม่จากธนาคาร DNB BANK ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ และ

ธนาคารอืน่บางแห่ง 

เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบางแห่งในประเทศสิงคโปร์ ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 7 ต่อทา้ยสัญญาเงินกูส้าํหรับเรือต่อใหม่ (เงินกูใ้ชส้าํหรับการสัง่ต่อเรือใหม่หลายลาํท่ีอู่ต่อเรือ 
ABG) เพื่อชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดท่ีไดเ้บิกถอนไปแลว้จาํนวน 7,599,999 เหรียญสหรัฐ สาํหรับสญัญาสัง่
ต่อเรือใหม่ของตวัเรือหมายเลข 348 ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 และยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิก
ถอนจาํนวน 22,800,001 เหรียญสหรัฐ สาํหรับเรือลาํดงักล่าว 
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 รายงานการซ้ือเรือมือสองจํานวน 1 ลํา (M.V. GOOD DAY) 
เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูซ้ื้อไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูข้าย เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองต่อใหม่ ขนาด
ระวางบรรทุก 53,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ สร้างในประเทศอินเดีย ราคาซ้ือเรือเป็นเงิน 16 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  
 

 การลงนามสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ จํานวน 1 ฉบับ สําหรับเรือขนส่งซีเมนต์ จํานวน 1 ลาํ  
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2556 บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัร่วมของบริษทัฯ กล่าวคือ ABC Four Pte. 
Ltd. (“ผูซ้ื้อ”) ไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 1 ฉบบั สาํหรับเรือขนส่งซีเมนต ์ขนาด 20,000 เดทเวท
ตนั โดยประมาณ จาํนวน 1 ลาํ กบัผูข้ายในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกาํหนดราคาเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 
24.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยจะถูกแบ่งชาํระออกเป็น 5 งวด  
 

 รายงานการแก้ไขสัญญาเงินกู้สําหรับเรือต่อใหม่จากธนาคาร DNB BANK ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ และ
ธนาคารอืน่บางแห่ง 
เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบางแห่งในประเทศสิงคโปร์ ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 9 ต่อทา้ยสัญญาเงินกูส้าํหรับเรือต่อใหม่ (เงินกูใ้ชส้าํหรับการสัง่ต่อเรือใหม่หลายลาํท่ีอู่ต่อเรือ 
ABG) เพื่อชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดท่ีไดเ้บิกถอนไปแลว้จาํนวน 7,599,999 เหรียญสหรัฐ สาํหรับสญัญาสัง่
ต่อเรือใหม่ของตวัเรือหมายเลข 349 ในวนัท่ี 12 มิถุนายน 2556 และยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิก
ถอนจาํนวน 22,800,001 เหรียญสหรัฐ สาํหรับเรือลาํดงักล่าว 

 
 รายงานการแก้ไขวงเงินสินเช่ือ จากธนาคารหลายแห่ง 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ ไดล้งนามในหนงัสือแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อทา้ยสญัญาสินเช่ือมีหลกัประกนั
วงเงิน 150 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับใชซ้ื้อเรือมือสองเพิ่ม กบัธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (ในฐานะ ผูจ้ดัการ ผูใ้หกู้ ้ และผู ้
ใหบ้ริการ swap) โดยหลกัเพื่อขยายระยะเวลาเบิกเงินกูข้องวงเงินสินเช่ือ ไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 (เดิม 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556) 
 

 รายงานการแก้ไขวงเงินสินเช่ือ จากธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีประเทศสิงคโปร์ กล่าวคือ บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด 
และ บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1 ต่อทา้ยสญัญาเงินกูก้บัธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ ฉบบัลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 เพือ่ใชช้าํระราคาเรือขนส่ง
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ซีเมนตจ์าํนวน 2 ลาํ ซ่ึงไดส้ัง่ต่อไวก้บัอู่ต่อเรือ ABG โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขและเปล่ียนแปลงหลกัๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

 
วัตถุประสงค์: เป็นสินเช่ือสาํหรับใชช้าํระเงินงวดก่อนและเม่ือรับมอบเรือขนส่งซีเมนตส์ัง่ต่อใหม่

จาํนวน 2 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข CC200-01 และ CC200-02 (“เรือ”) ซ่ึงไดส้ั่ง
ต่อไวก้บั Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยมีวงเงินสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญาสัง่ต่อเรือ ซ่ึงไดส้ัง่ต่อ
แทนเรือขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 2 ลาํ ท่ีเคยสัง่ต่อกบัอู่ต่อเรือ ABG ประเทศอินเดีย แต่
ต่อมาไดย้กเลิกไป 

จํานวนเงินกู้: วงเงินสินเช่ือสาํหรับเรือทั้ง 2 ลาํ จะตอ้งไม่เกิน 38,688,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ไม่
เกินวงเงิน 19,344,000 เหรียญสหรัฐต่อลาํเรือ (“จาํนวนเงินกู”้)  

เงินกู้แต่ละส่วน: จาํนวนเงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 เงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือ จาํนวน 4,836,000 หรือ ร้อยละ 20 ของราคา

ตามสญัญา ใหมี้           การเบิกได ้2 คร้ัง 
 เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ จาํนวน 19,344,000 หรือ ร้อยละ 80 ของราคา

ตามสญัญา ใหมี้           การเบิกไดค้ร้ังเดียว ซ่ึงบางส่วนของการเบิกจะ
นาํไปชาํระเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือ  

การชําระคืนเงินกู้: เงินกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
ชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บเรือแต่ละ
ลาํจากเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 
 

เงินกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือของเรือ
แต่ละลาํจะถูกชาํระคืนจาํนวน 39 
งวด เป็นรายไตรมาสๆ ละ 
322,400 เหรียญสหรัฐ เร่ิมจากวนั
สุดทา้ยของ           ไตรมาสแรก 
หลงัจากวนัรับมอบเรือ และงวด
สุดทา้ยจาํนวน 6,770,400 เหรียญ
สหรัฐ ณ วนัสุดทา้ยของสญัญา   

หลกัประกนั: เงินกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
การคํ้าประกนัร้อยละ 100 จากบริษทัฯ 

เงินกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ ไม่เกิน
วงเงิน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐ ต่อลาํ
เรือ 
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 การลงนามสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ จํานวน 1 ฉบับ สําหรับเรือขนส่งซีเมนต์ จํานวน 1 ลาํ  
เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ กล่าวคือ Associated Bulk Carriers Pte. 
Ltd. (“ผูซ้ื้อ”) ไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 1 ฉบบั สาํหรับเรือขนส่งซีเมนต ์ขนาด 20,000 เดทเวท
ตนั โดยประมาณ จาํนวน 1 ลาํ กบัผูข้ายในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกาํหนดราคาเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 
24.48 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยจะถูกแบ่งชาํระออกเป็น 5 งวด  
 

 การลงนามสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ จํานวน 2 ฉบับ สําหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง จํานวน 1 ลาํ  
เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ (“ผูซ้ื้อ”) ไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 2 ฉบบั สาํหรับเรือ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 64,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ จาํนวน 2 ลาํ กบัผูข้ายในสาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยกาํหนดราคาเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 27.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยจะถูกแบ่งชาํระออกเป็น 2 งวด  

 
 การลงนามสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ จํานวน 2 ฉบับ สําหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง จํานวน 1 ลาํ  

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ (“ผูซ้ื้อ”) ไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 2 ฉบบั สาํหรับเรือ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 38,500 เดทเวทตนั โดยประมาณ จาํนวน 2 ลาํ กบัผูข้ายในสาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยกาํหนดราคาเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 22.32 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยจะถูกแบ่งชาํระออกเป็น 5 งวด  
 

 รายงานการแก้ไขสินเช่ือจากธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาแกไ้ขสญัญาเงินกูว้งเงิน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้
ซ้ือเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองต่อใหม่หรือเรือมือสองหลายลาํ กบัธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่ง
ประเทศไทย ("EXIM") โดยหลกัเพื่อขยายระยะเวลาเบิกเงินกูข้องวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนจาํนวน 35.18 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ไปจนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 (จากเดิมวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556) 
 

 การลงนามสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ จํานวน 8 ฉบับ สําหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง จํานวน 8 ลาํ  
เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ (“ผูซ้ื้อ”) ไดล้งนามสญัญาสั่งต่อเรือใหม่จาํนวน 8 ฉบบั กบัผูข้ายใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาํหรับเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 39,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ จาํนวน 4 
ลาํ โดยกาํหนดราคาเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 21.96 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และขนาด 64,000 เดทเวทตนั 
โดยประมาณ จาํนวน 4 ลาํ โดยกาํหนดราคาเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 27.48 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยราคาเรือ
แต่ละลาํจะถูกแบ่งชาํระออกเป็น 4 งวด  
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท  
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1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

จากอดีตถึงปัจุจบนับริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอนัมีนยัสาํคญัท่ีกระทบต่อโครงสร้างและอาํนาจการควบคุม

บริษทัฯ กล่าวคือบริษทัฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงมี บริษทั 

โกลเบก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่มาตั้งแต่เร่ิมตน้ โดยมี นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม เป็น

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1. ลกัษณะของธุรกจิ 

  1.1  ความเป็นมา 

  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล”) ก่อตั้งในปี 2532 และเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2536 โดยดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นเจา้ของและเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เท
กองไม่ประจาํเสน้ทาง พีเอสแอลไดจ้ดัโครงสร้างของบริษทัฯ เหมือนกบัโครงสร้างบริษทัเดินเรือทัว่ไป คือ มี
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของเรือเพียง 1 ลาํ (บางบริษทัยอ่ยอาจเป็นเจา้ของเรือ 2 หรือ 3 ลาํ) เพ่ือจาํกดัความรับผิด 

  ปัจจุบนั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) พีเอสแอลมีเรือขนส่งสินคา้เทกองจาํนวน 39 ลาํ และเรือขนส่ง
ซีเมนตจ์าํนวน 1 ลาํ (“กองเรือ”) ซ่ึงกองเรือของพีเอสแอล มีขนาดระวางรวมทั้งส้ิน 1,351,583 เดทเวทตนั โดย
เรือ 32 ลาํเป็นเรือธงไทย เรือ 7 ลาํเป็นเรือธงสิงคโปร์ และเรือ 1 ลาํ (ขนส่งซีเมนต)์ เป็นเรือธงบาฮามาส โดยเป็น
เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 9 ลาํ และเป็นเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 31 ลาํ 

  พีเอสแอลจดัเป็นหน่ึงในบริษทัเดินเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีดาํเนินธุรกิจเป็นเจา้ของเรืออเนกประสงคข์นาดเลก็ 
(ขนาด 10,000 ถึง 30,000 เดทเวทตนั) สาํหรับขนส่งสินคา้แหง้เทกองในตลาดการเดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทาง                    
ผูป้ระกอบธุรกิจในกลุ่มน้ีมีความหลากหลายและมีลกัษณะเฉพาะ กล่าวคือ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็น
เจา้ของเรือขนาดดงักล่าวเพียง 2 หรือ 3 ลาํเท่านั้น ทาํใหพี้เอสแอลเป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีสุดใน
กลุ่มน้ี นอกจากน้ี ในระหวา่งปี 2553 บริษทัฯ ไดเ้ขา้สู่ธุรกิจเดินเรือในขนาดซุปราแมกซ์โดยการเขา้ซ้ือสญัญาสัง่
ต่อเรือใหม่ จาํนวน 4 สญัญา สาํหรับต่อเรือซุปราแมกซ์ 4 ลาํ ซ่ึงไดรั้บมอบแลว้ในปี 2555 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดข้ยาย
ธุรกิจในการเดินเรือขนาดน้ีอีกโดยการซ้ือเรือขนาดดงักล่าวเพิ่มจาํนวน 2 ลาํในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2554 
นอกจากนั้น และอีกจาํนวน 3 ลาํในปี 2556 วศิวกรต่อเรือไดพ้ฒันาการออกแบบของตวัเรือขนาดซุปราแมกซ์ 
(จากเดิม 57,000 เดทเวทตนั) โดยไดเ้พ่ิมขนาดระวางบรรทุกเป็น 64,000 เดทเวทตนั (ในวงการอุตสาหกรรม 
เรียกกนัวา่ “ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax)”) ซ่ึงมีเคร่ืองยนตท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยไม่เพิ่มอตัราการกิน
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นํ้าลึกมากนกั ในปัจจุบนัน้ี ดว้ยราคาเช้ือเพลิงท่ีสูงและความเขม้งวดท่ีมากข้ึนในกฎระเบียบควบคุมการปล่อย
มลพิษ รูปแบบของเรือขนาดอลัตราแมกซ์จึงไดรั้บความนิยมจากเจา้ของเรือเป็นจาํนวนมาก ดงันั้น บริษทัฯ จึง
ไดเ้ขา้สู่เรือขนาดน้ีโดยการลงนามสญัญาสั่งต่อเรือใหม่ สาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์จาํนวน 6 ลาํ ซ่ึงมีกาํหนด
รับมอบในปี 2557 - 2559 เรือขนาดแฮนด้ีไซส์กไ็ดรั้บการพฒันาอยา่งมาก เช่นเดียวกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ 
โดยยคุต่อไป เรือขนาดแฮนด้ีไซส์จะมีขนาดถึง 39,000 เดทเวทตนั ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดเ้ขา้สู่เรือขนาดน้ีโดยการ
ลงนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ สาํหรับเรือขนาด 38,000 เดทเวทตนั จาํนวน 6 ลาํ ซ่ึงมีกาํหนดรับมอบในปี 2558 - 
2559 ทั้งน้ี ผูค้วบคุมบริหารการเดินเรือดา้นเทคนิคของกองเรือพีเอสแอล คือ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยน
ซ่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของพีเอสแอล และเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซ่ึงต่อมาได้
เปล่ียนเป็นมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) ทาํใหบ้ริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง 
เอเยนซ่ี จาํกดั เป็นหน่ึงในบรรดาบริษทัใหบ้ริการบริหารเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีไดใ้บรับรอง
มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) 

  พีเอสแอลบริหารงานกองเรือแบบไม่ประจาํเส้นทางซ่ึงมีเสน้ทางเดินเรือครอบคลุมไปทัว่โลก สินคา้
พื้นฐานท่ีกองเรือพีเอสแอลขนส่ง คือ สินคา้ทางการเกษตร เหลก็ ปุ๋ย สินแร่และเน้ือแร่ ไมซุ้ง ถ่านหินและอ่ืนๆ 
พีเอสแอลไดป้ระมาณเครือข่ายการขนส่งสินคา้ของกองเรือของบริษทัฯ อยา่งคร่าวๆ เป็น 5 ภูมิภาค 
ประกอบดว้ย สหรัฐอเมริกา/แคนาดา ยโุรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวนัออกกลาง และเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออกไกล กองเรือพีเอสแอลสามารถใหบ้ริการในท่าเรือท่ีมีขีดจาํกดัในเร่ืองของร่อง
นํ้า (เรือของพีเอสแอลมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดตั้งพร้อมอยู)่ เน่ืองจากขนาดเรือของพีเอสแอลสามารถเขา้เทียบ
ท่าในร่องนํ้าต้ืนได ้ ขณะท่ีเรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเขา้เทียบท่าได ้ ลกัษณะดงักล่าวถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบและ
ส่งผลใหพ้ีเอสแอลไดอ้ตัราค่าระวางท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบการเดินเรือขนาดใหญ่ ซ่ึงความไดเ้ปรียบ
น้ีช่วยใหเ้รือของบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจในประเทศท่ีพฒันาแลว้ดว้ยตน้ทุนค่าแรงท่ีตํ่ากวา่ค่าแรงของประเทศนั้นๆ 
และดว้ยลูกเรือพร้อมอุปกรณ์เกียร์เรือ เรือของบริษทัฯ สามารถขนถ่ายสินคา้ไดง่้ายและประหยดัตน้ทุนกวา่เม่ือ
เทียบกบัเรือขนาดใหญ่กวา่ท่ีไม่มีอุปกรณ์ ถึงแมว้า่เรือขนาดใหญ่กวา่น้ีจะสามารถประหยดัตน้ทุนจากการมี
ขนาดท่ีใหญ่กวา่ไดก็้ตาม 

  รูปแบบการให้บริการสําหรับขนส่งสินค้าของพเีอสแอล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 

  การเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา (Time Charter): การใหบ้ริการลกัษณะน้ี Charterer จะชาํระค่าใชเ้รือ 
(Charter Hire) ใหพ้ีเอสแอลเป็นค่าปฏิบติัการควบคุมเรือตามระยะเวลาท่ีตกลง Charterer จะเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายสาํหรับเท่ียวการเดินทางนั้นๆ (voyage costs) ซ่ึงรวมถึงค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง ทั้งน้ี ในกรณีดงักล่าว พีเอ
สแอล (หรือบริษทัเจา้ของเรือ) ไม่ใช่ผูใ้หเ้ช่าเรือ (Lessor of the Ship) แต่เป็นผูใ้หบ้ริการ เน่ืองจากพีเอสแอล
ยงัคงมีสิทธิครอบครองและควบคุมดูแลเรือทั้งหมดตามกฎหมาย 

  การให้บริการเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter): Charterer จะชาํระค่าระวาง (Freight) ใหพี้เอสแอล
สาํหรับ 
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การรับขนส่งสินคา้จากท่าเรือตน้ทางไปยงัอีกท่าเรือปลายทางใดๆตามท่ีตกลง ดงันั้น พีเอสแอลจึงเป็น
ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายสาํหรับเท่ียวการเดินเรือ (voyage costs) ซ่ึงรวมถึงค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง 

  เสน้ทางการเดินเรือของกองเรือพเีอสแอลไม่ไดก้าํหนดตายตวั ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของ Charterers ท่ี
ผา่นมาพบวา่มีการใหบ้ริการทั้ง 2 ลกัษณะ คือ Time Charter และ Voyage Charter ในอตัราใกลเ้คียงกนั โดยมี
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 1-3 เดือน จนในปี 2547 เม่ือลกัษณะการใหบ้ริการใชเ้รือไดเ้ปล่ียนไป โดยเรือเกือบ
ทุกลาํไดใ้หบ้ริการแบบเป็นระยะเวลา (Time Charters) โดยในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2549 สัดส่วนของ 
Voyage Charters ไดเ้พิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2547 อยา่งไรกต็ามในช่วงปี 2550 ถึง 2553 สดัส่วนการ
ใหบ้ริการไดเ้ปล่ียนไปโดยประมาณร้อยละ 99 ของการใหบ้ริการเป็นการใหบ้ริการแบบระยะเวลา (Time 
Charters) และคงเหลือการใหบ้ริการแบบรายเท่ียว (Voyage Charters) เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ยกเวน้ในระหวา่งปี 
2552 สดัส่วนของ Voyage Charters ไดเ้พิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 6 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2550, 2551 และแมแ้ต่ในปี 
2553 ท่ีร้อยละ 1 อยา่งไรกต็าม ในปี 2554 - 2556 สดัส่วนการใหบ้ริการเป็นรายเท่ียวกบัการเช่าเหมาลาํเป็น
ระยะเวลาไดเ้ปล่ียนแปลงไปโดยการใหบ้ริการเป็นรายเท่ียวไดเ้พิ่มข้ึนมาอยูป่ระมาณร้อยละ 14 ถึงร้อยละ 17  
จากร้อยละ 0.5 ในปี 2553  

  ความสามารถในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ท่ีไม่จาํกดัเสน้ทางและประเภทของสินคา้ซ่ึงเป็นสินคา้
พื้นฐานท่ีจาํเป็น ทาํใหพ้เีอสแอลสามารถลดความเส่ียงจากผลกระทบอนัเกิดข้ึนในภูมิภาคใดๆ ประเภทสินคา้
และสภาพเศรษฐกิจ 

  1.2  อายุกองเรือ 

  กองเรือพีเอสแอลมีอายเุฉล่ียปัจจุบนัท่ีประมาณ 11 ปี ซ่ึงนอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัอายเุฉล่ียของกองเรือ
ทัว่โลก 

  กราฟต่อไปน้ีเป็นการวเิคราะห์อายขุองกองเรือขนส่งสินคา้ทัว่โลกและกองเรือพเีอสแอล ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2557 
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1.3  การดําเนินธุรกจิ 

  รายไดข้องพเีอสแอลมีการกระจายแหล่งท่ีมาของรายไดเ้ป็นอยา่งดีดงัน้ี 

  i. ประเภทของสินค้าที่ขนส่ง 

 

  ii. การให้บริการแบบ Voyage Charters และ Time Charters 
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  iii. พืน้ที่ในการให้บริการขนส่ง 

  

 iv. เครือข่ายการตลาด และที่ตั้งของนายหน้ารายใหญ่ 
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  จากกราฟขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่พีเอสแอลมีเครือข่ายการตลาดท่ีครอบคลุมทัว่โลก โดยมีการติดต่อกนั
ทางอินเตอร์เน็ตทาํใหก้ารติดต่อครอบคลุมเครือข่ายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการดาํเนินงาน 

2.  โครงสร้างอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเลสามารถจาํแนกอยา่งกวา้งๆ ไดด้งัน้ี 

 

  2.1  ตลาดเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก (Small Handy Size Market) 

  ตลาดเรืออเนกประสงคข์นาดเลก็ประกอบดว้ยเรือเดินทะเลท่ีมีขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั แมว้า่
ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการเดินเรือจะไดเ้ร่ิมรวมเอาเรือขนาด 30,000 - 40,000 เดทเวทตนัมาไวใ้นประเภทน้ี
ดว้ยอุปสงคใ์นการใชบ้ริการเรือเดินทะเลในตลาดน้ีค่อนขา้งหลากหลายอนัเน่ืองมาจากความสามารถในการ
ขนส่งสินคา้ไดห้ลายชนิด และท่าเรือจาํนวนมากท่ีสามารถใหบ้ริการแก่เรือเดินทะเลขนาดน้ีได ้ ซ่ึงลกัษณะ
ดงักล่าวทาํใหค้วามตอ้งการใชบ้ริการของเรือเดินทะเลขนาดเลก็ซ่ึงมีความผนัผวนนอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบั
ความตอ้งการใชเ้รือท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 

  ในดา้นอุปทาน ผูใ้หบ้ริการทัว่โลกท่ีมีเรือในกลุ่มน้ีมีความหลากหลาย เรือในกลุ่มน้ีมีประมาณ 2,770 ลาํ  
(ณ ส้ินปี 2556) โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีสุดมีเรือเพียง 100 ลาํ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของส่วนแบ่ง
ในตลาดของความสามารถในการขนส่งคิดเป็นหน่วยเดทเวทตนั ท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ
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บริษทัเอกชนมีเรือเพียงไม่ก่ีลาํ 

  จากอดีตท่ีผา่นมาอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีวฏัจกัร โดยแต่ละรอบของวฏัจกัรจะ
มีช่วงท่ีอตัราค่าเช่าขนส่งสินคา้ลดตํ่าลงประมาณสองปี หลงัจากนั้นจะมีการปรับตวัของอุปทานและอุปสงค์
ก่อนท่ีอตัราค่าเช่าขนส่งสินคา้จะเร่ิมปรับตวัเพิ่มข้ึน ช่วงตกตํ่าคร้ังล่าสุดเร่ิมตน้ในกลางปี 2540 อนัเน่ืองมาจาก
วกิฤตการณ์เอเชีย ทาํใหค้วามตอ้งการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลนอ้ยลง และต่อมาการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจกไ็ดค้่อยๆปรับเพิ่มข้ึนในทุกภูมิภาคของโลก ทาํใหมี้ความตอ้งการขนส่งสินคา้แหง้เทกองมากข้ึนในปี 
2543 และยงัคงปรับเพิ่มข้ึนจนถึงคร่ึงแรกของปี 2544 นอกจากน้ีราคารับซ้ือเศษเหลก็ท่ีสูงข้ึนกช่็วยทาํใหเ้กิดการ
ขายเรือเก่าเพิ่มข้ึนทาํใหอุ้ปทานในกองเรือกลุ่มน้ีลดลงและส่งผลต่ออตัราค่าระวางใหเ้พิ่มข้ึน หลงัจากส้ินปี 2544 
ตลาดไดป้รับตวัลดลงอีกคร้ัง อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลายอยา่งตลาดการขนส่งทางเรือไดเ้ร่ิมมีการปรับตวัดีข้ึน
อยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึน ซ่ึงตลาดไดป้รับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงไตรมาสสาม/ไตรมาสส่ีของปี 2546 - 2547 
และจนถึงคร่ึงปีแรกของปี 2548 หลงัจากนั้นตลาดก็ไดเ้ผชิญกบัการปรับตวัของอตัราค่าระวางอีกคร้ัง โดย
ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้วามเห็นวา่เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของอุปทานของเรือ ประกอบกบัการลดลงของการปลด
ระวางเรือเก่า ซ่ึงอยา่งไรก็ตามกเ็ป็นส่ิงท่ีสวนทางกบัการคาดการณ์ เน่ืองจากตลาดไดป้รับตวัข้ึนจากส้ินไตรมาส
สองของปี 2549 และในระหวา่งปี 2550 ตลาดไดป้รับตวัพุง่สูงข้ึนและถึงจุดสูงสุดตามดชันี Baltic Dry Index 
(BDI) ท่ีข้ึนไปถึง 11,039 จุด ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2550 ก่อนท่ีจะปรับตวัตํ่าลง จนถึงส้ินเดือนมกราคม 2551 
ตลาดไดเ้ร่ิมปรับตวัสูงข้ึนอีกคร้ังจนแตะระดบัสูงสุดท่ี 11,793 จุด เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2551 หลงัจากนั้น 
ตลาดกป็รับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองจนถึงระดบั 663 จุด เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2551 และปิดทา้ยท่ี 774 จุด ณ ส้ินปี 
2551 

  ในช่วงปี 2556 ดชันีค่าระวางเรือ (BDI - โปรดดูคาํอธิบายดา้นล่างในหวัขอ้ 2.3) ไดเ้พิ่มข้ึนจาก 699 จุด 
ตอนส้ินปี 2555 มาท่ีระดบั 2,277 จุด ณ ส้ินปี 2556 ซ่ึงเป็นการปรับตวัเพิ่มข้ึนอยา่งมาก สืบเน่ืองมาจากการลดลง
ของการส่งมอบเรือต่อใหม่และเศรษฐกิจจีนท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึน รวมถึงมีปริมาณการนาํเขา้แร่เหล็กท่ีเพ่ิมข้ึน
ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2556 อุปทานซ่ึงคือเรือต่อใหม่ของกองเรือโลกไดล้ดลง แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีอตัรา
การปลดระวางเรือยงัคงชะลอตวัในช่วงสองปีท่ีผา่นมาเช่นเดียวกนั คาดวา่อุปทานคือเรือต่อใหม่น้ีจะลดลงเหลือ
ตวัเลขการขยายตวัเป็นเลขหลกัเดียวเม่ือเทียบกบัตวัเลขสองหลกัในช่วงปี 2552 - 2555 ปัจจยัดงักล่าวอาจจะ
นาํไปสู่บทสรุปท่ีวา่ดชันี BDI อาจยงัคงอยูใ่นระดบัดีข้ึนเช่นน้ีต่อไปในตน้ปี 2557 หรือ อาจเพิ่มสูงข้ึนในคร่ึงปี
หลงัของปี 2557 และหลงัจากนั้น ดชันี BDI น่าจะเขา้สู่วฏัจกัรขาข้ึนในปี 2558 จนถึงกลางปี 2559  

  2.2  ภาพรวมของอุปสงค์และอุปทาน 

  แมว้า่สภาพและอายขุองกองเรือบริษทัฯ จะมีผลต่อรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายก็ตาม แต่จากตารางดงัต่อไปน้ี 
แสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัภายนอกอนัหลากหลายซ่ึงครอบงาํอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีเป็นส่วนผลกัดนัในอุตสาหกรรม
การขนส่งและเป็นตวัสร้างวงจรของธุรกิจ 
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 2.3  ดัชนีตลาดการขนส่งทางเรือ 

  ดชันี BDI เป็นดชันีสาํคญัท่ีแสดงอตัราค่าขนส่งสินคา้แหง้เทกอง คาํนวณโดย Baltic Exchange ตั้งอยูท่ี่
กรุงลอนดอน คาํอธิบายของดชันี BDI และวิธีการคาํนวณ มีดงัต่อไปน้ี 

ดัชนีค่าระวางเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง (Baltic Dry Index “BDI”) 

  ดชันี BDI เป็นดชันีท่ีใชต่้อเน่ืองมาจากดชันีค่าระวางเรือตวัเดิม Baltic Freight Index “BFI” และไดถู้ก
นาํมาใชค้ร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2542 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 ดชันีดงักล่าว เป็นดชันีรวม
ค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนั (Time Charter rates “TC”) ของเรือขนาดเคปไซส์, เรือขนาดปานาแมกซ์, เรือ
ขนาดซุปราแมกซ์, เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ ในเสน้ทางขนส่งสินคา้เสน้ทางหลกัต่างๆ 

  ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) คาํนวณไดจ้ากสูตร ดงัต่อไปน้ี 

  (อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัของเรือขนาดเคปไซส์ + อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัของเรือขนาดปานาแมกซ์ + อตัราค่า
เช่าเรือต่อวนัของเรือขนาดซุปราแมกซ์ + อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัของเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) / 4) x 0.113473601 

  ตวัเลขท่ีนาํมาคูณนั้น นาํมาใชค้ร้ังแรกเม่ือดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ไดถู้กใชแ้ทนดชันีค่าระวางเรือตวัเดิม 
(BFI) และไดมี้การเปล่ียนแปลงตวัเลขดงักล่าวในปีต่อๆมา ตามการปรับปรุงเปล่ียนแปลงของดชันีช้ีวดัต่างๆท่ี
เป็นส่วนประกอบและวธีิการคาํนวณ 

  ดัชนีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) 
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 ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ คาํนวณโดยใชป้ระเภทของเรือ ดงัต่อไปน้ี 
 ประเภทเรือ มาตรฐาน “เทส 52” ท่ีมีอุปกรณ์ตกัสินคา้ (grabs) ในตวั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

• เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีมีระวางชั้นเดียว ขนาดระวางบรรทุก 52,454 เดทเวทตนั ท่ีอตัรากินนํ้า
ลึก 12.02 เมตร 

• ความยาว 189.99 เมตร ความกวา้ง 32.26 เมตร 5 ฝาระวาง มีพื้นท่ี 67,756 ลูกบาศกเ์มตรสาํหรับ
บรรทุกสินคา้ 

• ความเร็วขณะบรรทุกสินคา้เตม็ลาํ 14 ไมลท์ะเล ความเร็วขณะเรือเปล่า 14.5 ไมลท์ะเล อตัราการ
ส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงในขณะท่ีเรือวิง่กลางทะเล 30 เมตตริกตนัต่อวนั 

• มีเครนยกสินคา้ 4 ตวั ซ่ึงแต่ละตวัสามารถยกนํ้าหนกัสินคา้พร้อมอุปกรณ์ตกัสินคา้ขนาด 12 
ลูกบาศกเ์มตรได ้30 เมตตริกตนั  

• มีอายกุารใชง้านมากสุด ไม่เกิน 10 ปี 

  การกาํหนดเส้นทางขนส่งสินค้า 

เส้นทางที ่1ก: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพ้ืนท่ีระหวา่งเมืองท่า Antwerp/Skaw สาํหรับการเช่าเหมา
ลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 60 - 65 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืน
ใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่งประเทศสิงคโปร์ และญ่ีปุ่นรวมถึงประเทศจีน นํ้าหนกั
ในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที ่1ข: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าขณะท่ีแล่นผา่น Canakkale สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา
หน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 50 - 55 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายใน
เขตพื้นท่ีระหวา่งประเทศสิงคโปร์ ญ่ีปุ่นรวมถึงประเทศจีน นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 
12.5 

เส้นทางที ่2: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพ้ืนท่ีระหวา่งประเทศเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่น สาํหรับการเช่า
เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือท่ีมีเส้นทางผา่นประเทศออสเตรเลียหรือขา้ม
มหาสมุทรแปซิฟิค ระยะเวลาประมาณ 35 - 40 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือ
ภายในเขตพ้ืนท่ีระหวา่งประเทศเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่น นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 25 

เส้นทางที ่3: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพ้ืนท่ีระหวา่งประเทศเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่น สาํหรับการเช่า
เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 60 - 65 วนั โดยมีการส่งมอบเรือ
คืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่ง Gibraltar/Skaw นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 
25 

เส้นทางที ่4ก: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในชายฝ่ังของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเมก็ซิโก (US 
Gulf) สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 30 วนั โดย
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มีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพ้ืนท่ีระหวา่ง Skaw/Passero นํ้าหนกัในการ
คาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที ่4ข: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพ้ืนท่ีระหวา่ง Skaw/Passero สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบ
เป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 30 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือ
ภายในชายฝ่ังของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเมก็ซิโก (US Gulf) นํ้าหนกัในการคาํนวณ
อยูท่ี่ร้อยละ 12.5 

 ทุกเสน้ทางทั้งหมดขา้งตน้ อยูบ่นสมมติฐานวา่มีการจ่ายค่านายหนา้รวมทั้งหมดร้อยละ 5 ของเงินค่าเช่าเรือ
ทั้งหมด และมีการตกลงเช่าเรือกนัภายใน 5-10 วนั ก่อนท่ีเรือจะวา่งหลงัจากขนถ่ายสินคา้ของเท่ียวท่ีแลว้เสร็จ
ส้ินลง 

  ดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ (BHSI) 

 ดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ คาํนวณโดยใชป้ระเภทของเรือ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
• เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองประเภทท่ีมีระวางชั้นเดียว ขนาดระวางบรรทุก 28,000 เดทเวทตนั ท่ี

อตัรา 
 กินนํ้าลึก 9.78 เมตร 

• ความยาว 169 เมตร ความกวา้ง 27 เมตร 5 ระวาง 5 ฝาระวาง มีพื้นท่ีสาํหรับบรรทุกสินคา้ 37,523 
ลูกบาศกเ์มตร  

• ความเร็วโดยเฉล่ีย 14 ไมลท์ะเล ท่ีอตัราการส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงในขณะท่ีเรือวิง่กลางทะเล 22 
เมตตริกตนัต่อวนั 

• มีเครนยกสินคา้ 4 ตวั ซ่ึงแต่ละตวัสามารถยกนํ้าหนกัสินคา้ได ้30 เมตตริกตนั  
• มีอายกุารใชง้านมากสุด ไม่เกิน 15 ปี 

  การกาํหนดเส้นทางขนส่งสินค้า 

เส้นทางที ่1: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพ้ืนท่ีระหวา่ง Skaw/Passero สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบ
เป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้
เจา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่ง Recalada/Rio de Janeiro นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อย
ละ 12.5 

เส้นทางที ่2: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพ้ืนท่ีระหวา่ง Skaw/Passero สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบ
เป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้
เจา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่ง Boston/Galveston นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที ่3: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพ้ืนท่ีระหวา่ง Recalada/Rio de Janeiro สาํหรับการเช่า
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เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบเรือ
คืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่ง Skaw/Passero นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 
12.5 

เส้นทางที ่4: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตชายฝ่ังของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเมก็ซิโก (US 
Gulf) สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั 
ท่ีมีเสน้ทางผ่านทางชายฝ่ังของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเมก็ซิโก (US Gulf) หรือ
ชายฝ่ังทางตอนเหนือของทวปีอเมริกาใต ้ โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขต
พื้นท่ีระหวา่ง Skaw/Passero นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที ่5: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพ้ืนท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบ
เป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือท่ีมีเสน้ทางผา่นประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลาประมาณ 25 - 30 
วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่งประเทศสิงคโปร์และญ่ีปุ่น
รวมถึงประเทศจีน นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 25 

เส้นทางที ่6: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพ้ืนท่ีระหวา่งประเทศเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่น สาํหรับการเช่า
เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือท่ีมีเส้นทางผา่นแปซิฟิคเหนือ ระยะเวลาประมาณ 40 
- 45 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่งประเทศสิงคโปร์และ
ญ่ีปุ่นรวมถึงประเทศจีน นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 25 

  ทุกเสน้ทางทั้งหมดขา้งตน้ อยูบ่นสมมติฐานวา่มีการจ่ายค่านายหนา้รวมทั้งหมดร้อยละ 5 ของเงินค่าเช่า
เรือทั้งหมด และมีการตกลงเช่าเรือกนัภายใน 5 - 10 วนั ก่อนท่ีเรือจะวา่งหลงัจากขนถ่ายสินคา้ของเท่ียวท่ีแลว้
เสร็จส้ินลง 

  ทั้งน้ี กราฟดา้นล่างเป็นการแสดงถึงความเปล่ียนแปลงของดชันีค่าระวางเรือ BDI ตั้งแต่ปี 2528 จนถึงส้ิน
ปีท่ีผา่นมา (2556) 
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  2.4  กฎหมายพาณิชยนาวีและกฎระเบียบเกีย่วกบัธุรกิจการเดินเรือ 

  กฎหมายพาณิชยนาวีและกฎระเบียบท่ีใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศเป็นกฎระเบียบท่ีมี
ความซบัซอ้นและเขม้งวด แต่เน่ืองจากการท่ีพีเอสแอลไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบดงักล่าวอยา่งเขม้งวดควบคู่กบั
การบาํรุงรักษาเรือท่ีดีเยีย่ม ทาํใหก้ารเพิ่มความเขม้งวดของกฎระเบียบต่างๆ กลบัช่วยใหก้องเรือของพีเอสแอลมี
ความแขง็แกร่งมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น เรือของบริษทัฯ บ่อยคร้ังจะเขา้น่านนํ้าของออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และสหภาพยโุรป ท่ีซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีความเขม้งวด ซ่ึงหากเป็นผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีบริหารหรือ
มีเรืออายเุช่นเดียวกบัเรือของบริษทัฯ กอ็าจเลือกท่ีจะไม่นาํเรืออายมุากเขา้น่านนํ้าของประเทศดงักล่าว เน่ืองจาก
มีความเส่ียงต่อการถูกกกัเรือซ่ึงก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก ในการซ่อมแซมเรือท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามระยะการ
บาํรุงซ่อมแซมตามปกติ 

  กฎหมายและกฎระเบียบท่ีสาํคญัท่ีใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศมีดงัต่อไปน้ี 

  1. รัฐเจ้าของธงชาติ (Flag State) 

 เรือแต่ละลาํจะตอ้งมีการจดทะเบียนภายใตรั้ฐเจา้ของธงชาติซ่ึงเป็นประเทศท่ีเรือไดจ้ดทะเบียนข้ึน
สญัชาติและเป็นประเทศท่ีมีอาํนาจทางกฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเรือนั้นการจดทะเบียนเรือจะมี
การออกใบทะเบียนเรือซ่ึงเป็นเอกสารสาํคญัท่ีเรือแต่ละลาํตอ้งมีเพื่อใหเ้รือนั้นสามารถทาํการเดินเรือใน
น่านนํ้าระหวา่งประเทศรวมถึงการเขา้เทียบท่าเรือต่างๆทัว่โลกได ้ โดยทัว่ไปทะเบียนเรือดงักล่าวน้ีจะ
ประกอบไปดว้ย รายละเอียดเก่ียวกบัตวัเรือ ธงประจาํเรือ และเจา้ของเรือ 

  2. องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) 
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 องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (The International Maritime Organization “IMO”) เป็น
องคก์ารหรือทบวงการชาํนาญพิเศษองคก์ารหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตส้หประชาชาติ (United Nation “UN”) ซ่ึงทาํ
หนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางของความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิก ในการกาํหนดมาตรฐาน ขอ้บงัคบั และ
แนวปฏิบติั เพื่อความปลอดภยัในชีวติ ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม  

  IMO มีการรับรองอนุสญัญาหลายฉบบั โดยหลกัๆ  ไดแ้ก่ อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความ
ปลอดภยัแห่งชีวติในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ
ป้องกนัมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution “MARPOL”) อนุสญัญา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรมการรับรองคุณสมบติัคนประจาํเรือ และการเขา้ยามของคน
ประจาํเรือ (Standards for Training Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสญัญาแรงงานทาง
ทะเล (Maritime Labour Convention “MLC”) อนุสญัญาเหล่าน้ีถือเป็น 4 อนุสญัญาหลกัท่ีใชค้วบคุมใน
ธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศ 

 อนุสญัญาหลายฉบบัของ IMO ยงัคงถูกนาํกลบัมาทบทวนและปรับปรุงเพื่อใหท้นัเหตุการณ์ท่ี
เปล่ียนไปอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี รัฐเจา้ของธงชาติ (Flag States) ยงัเป็นสมาชิกของ IMO ซ่ึงไดล้งนาม
ยอมรับกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัเหล่าน้ี ทั้งน้ี ขอ้บงัคบัของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนั
มลพิษจากเรือ (MARPOL) ไดมี้การเปล่ียนแปลงในสาระสาํคญัเร่ืองการลดมลภาวะทางอากาศซ่ึงไดมี้ผล
บงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ทาํใหเ้รือต่อใหม่หลงัจากวนัดงักล่าวจะตอ้งมีดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพ
การใชพ้ลงังาน (EEDI) ในระหวา่งการสร้างโดย IMO ไดจ้าํกดัค่า EEDI ไม่ใหมี้ปริมาณเกินกวา่ท่ี
กาํหนด อีกทั้ง IMO ยงัไดอ้อกคู่มือแนวทางการปรับปรุงค่า EEDI ในปีต่อๆ ไปดว้ย โดยเรือทุกลาํถูก
กาํหนดใหต้อ้งมีแผนการบริหารพลงังานบนเรืออยา่งมีประสิทธิภาพ (SMEEP) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2556 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเคร่ืองจกัร (Engine exhaust emission standards) อยู่
ภายใตข้อ้บงัคบัของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) เช่นกนั เขต
ควบคุมการปล่อยมลพษิบริเวณเขตทะเลแคริเบียน (Caribbean Emission Control Area “ECA”) ไดมี้ผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 โดยมีมาตรฐานการปล่อยมลพิษเช่นเดียวกบัเขตควบคุมการปล่อย
มลพิษบริเวณทวปีอเมริกาเหนือ (North American ECA) กล่าวคือ เรือท่ีแล่นผา่นบริเวณน้ีจะตอ้งใช้
เช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่า (Low Sulfur Fuel Oil “LSFO”) ซ่ึงตอ้งไม่เกินร้อยละ 1 ในระหวา่งช่วงแรก
ของการบงัคบัใช ้ คือ ระหวา่งเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 ส่วนในระหวา่งช่วงท่ีสองของ
การบงัคบัใช ้คือ ระหวา่งเดือนมกราคม 2558 เป็นตน้ไป เม่ือเรือแล่นผา่นทวปีอเมริกาเหนือและเขตทะเล
แคริเบียน ซ่ึงเป็นเขตท่ีควบคุมการปล่อยมลพิษ ค่ากาํมะถนัของเช้ือเพลิงจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.1 โปรด
ระลึกไวว้า่ เขตควบคุมการปล่อยมลพิษไม่เหมือนกบัเขตควบคุมขยะบริเวณเขตทะเลแคริเบียน (Wider 
Caribbean area for Garbage Special area) กล่าวคือเขตควบคุมการปล่อยมลพษิบริเวณเขตทะเลแคริเบียน
และทวปีอเมริกาเหนือนั้น ไดร้วมถึงพื้นท่ีทางทะเลท่ีตั้งอยูน่อกชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกและเขต
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ทะเลแคริเบียนของเครือรัฐเปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาดว้ย 

  3. สมาคมจัดช้ันเรือ (Classification Societies) 

 กรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเลไดมี้การกาํหนดใหมี้การจดัชั้นเรือ โดยเรือแต่ละลาํจะตอ้งมีการจด
ทะเบียนหรือมีการจดัชั้นเรือ โดยหน่วยงานท่ีมีประสบการณ์ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับซ่ึงเรียกกนัวา่สมาคม
จดัชั้นเรือ (Classification Societies) โดยสมาคมจดัชั้นเรือระหวา่งประเทศ (The International of 
Classification Societies, IACS) ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือปี 2511 ซ่ึงมีสมาคมจดัชั้นเรือต่างๆ เขา้ร่วมเป็นสมาชิก 
โดยสมาคมจดัชั้นเรือจะตรวจสอบในเร่ืองมาตรฐานในการก่อสร้างเรือ และการบาํรุงรักษาตวัเรือ และยงั
ไดรั้บมอบอาํนาจจากรัฐเจา้ของธงใหต้รวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ IMO 

  4. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea Act)  

 พระราชบญัญติัการรับขนของทางทะเล (The Carriage of Goods by Sea Act: (COGSA)) มีข้ึนใน
ปี 2467 ท่ีกรุงบรัลเซลส์ภายหลงัจากท่ีมีการประชุมเก่ียวกบัการขนส่งทางเรือหลายคร้ัง ระหวา่งกลุ่ม
ประเทศยโุรปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งทางเรือ และต่อมากฎหมายในลกัษณะเดียวกนัน้ีกไ็ดมี้ข้ึนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกนั โดยกฎหมายน้ีไดค้รอบคลุมการขนส่งสินคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ 
และไดมี้การแกไ้ขเพิม่เติมหลายคร้ังตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา โดยการแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังล่าสุดเกิดข้ึนเม่ือปี 
2535 

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

 ประมวลขอ้บงัคบัน้ีมีข้ึนเพื่อความปลอดภยัในการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนั
มลพิษทางทะเล โดยไดมี้ผลบงัคบัใช ้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2541 ISM Code ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวติในทะเล (SOLAS) ของ IMO น้ีไดใ้ชบ้งัคบักบั
เรือเดินทะเลในน่านนํ้าระหวา่งประเทศ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของ ISM Code จึงไดมี้การออกใบ
ประกาศนียบตัรใน 2 ระดบั คือระดบัของผูบ้ริหารเรือ(ภายใตค้าํนิยามวา่ “บริษทัฯ” ในประมวลน้ี) ซ่ึง
จะตอ้งมีใบรับรองแสดงถึงการปฏิบติัตามประมวลกฎหมายน้ี (Document of Compliance: DOC) และ
สาํหรับเรือทุกลาํ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองการบริหารความปลอดภยั (Safety Management Certificate: 
SMC) เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่เพียงแต่เรือเท่านั้นท่ีจะตอ้งไดรั้บการตรวจรับรองแต่ยงัรวมถึงบริษทัผูบ้ริหาร
เรือเช่นกนัท่ีจะตอ้งไดรั้บการตรวจรับรองดงักล่าว 

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

 ประมวลขอ้บงัคบัน้ีไดถู้กพฒันามาจาก IMO หลงัเกิดเหตุการณ์การก่อการร้ายในกรุงนิวยอร์ค 
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เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน (9/11) ISPS Code มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกรกฎาคม 2547 โดยเป็นประมวลกฎหมาย
ท่ีไดก้าํหนดมาตรการการรักษาความปลอดภยัต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัตามเพื่อเพิ่มระดบัความปลอดภยัของ
เรือและท่าเรือใหมี้ระบบการป้องกนัตนเองจากการก่อการร้ายต่างๆ ใหดี้มากข้ึน 

  7. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization (ILO)) 

 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization (ILO)) ไดรั้บรองอนุสญัญา
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention (MLC 2006)) อนุสญัญา MLC ถือเป็นเสา
หลกัท่ี 4 ของกฎพาณิชยนาวนีอกเหนือจาก SOLAS, MARPOL และ STCW 

 อนุสญัญา MLC 2006 ไดรั้บการใหส้ตัยาบนัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือเดือนสิงหาคม 2555 อนัมีผล
ใหเ้รือทุกลาํจะตอ้งปฏิบติัตามอนุสญัญา MLC 2006 ก่อนวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556   

 ภาคผนวกของอนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (MLC 2006) น้ีประกอบดว้ย เอกสาร
หลกั 2 ส่วน คือ ใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (a maritime labour certificate) และ ใบ
ประกาศการปฏิบติัดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล  (a declaration of maritime labour compliance) 
เอกสารเหล่าน้ีจะออกใหโ้ดยรัฐเจา้ของธงท่ีเรือนั้นชกัธงอยู ่ เม่ือรัฐเจา้ของธง (หรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงไดรั้บ
การยอมรับจากรัฐเจา้ของธง อนุญาตใหส้ามารถทาํการตรวจสอบได)้ ไดต้รวจสอบวา่การใชแ้รงงานบน
เรือไดป้ฏิบติัตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ รวมทั้งขอ้บงัคบัของอนุสญัญาต่างๆ 

   อนุสญัญา MLC 2006 ไดก้าํหนดหวัขอ้การทาํงานบนเรือ ไวด้งัต่อไปน้ี 
   หวัขอ้ท่ี 1 ขอ้กาํหนดขั้นตํ่าในการทาํงานบนเรือของคนประจาํเรือ  
   หวัขอ้ท่ี 2 สภาพการจา้งงาน 
   หวัขอ้ท่ี 3 ท่ีพกัอาศยั ส่ิงสนัทนาการ อาหาร และ การจดัหาอาหาร 
   หวัขอ้ท่ี 4 การคุม้ครองสุขภาพ การรักษาพยาบาล สวสัดิการ และการคุม้ครองดา้นประกนัสงัคม 
   หวัขอ้ท่ี 5 การปฏิบติัตามและการบงัคบัใช ้

 เรือท่ีชกัธงไทยของบริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการเพื่อขอใบรับรองตามอนุสญัญา MLC 
2006 หลงัจากไดรั้บการตรวจสอบโดยองคก์รท่ีรับผดิชอบ อยา่งไรกต็าม ณ ปัจจุบนั ประเทศไทยยงั
ไม่ไดรั้บรองอนุสญัญาดงักล่าว และยงัไม่มีความชดัเจนวา่ประเทศไทยจะรับรองอนุสญัญาดงักล่าว ก่อน
เดือนสิงหาคม 2557 หรือไม่ หลงัจากช่วงเวลาผอ่นผนัหน่ึงปีซ่ึงเสนอโดย ILO โดยจะส้ินสุดในเดือน
สิงหาคม 2557  ใบรับรองตามอนุสญัญา MLC 2006 ของเรือชกัธงไทยจะไม่เป็นท่ียอมรับจากประเทศท่ี
รับรองอนุสญัญาดงักล่าว ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กิดอุปสรรคในการเดินเรือภายใตธ้งไทย ทั้งน้ี 
บริษทัฯ กาํลงัหารือปัญหาดงักล่าวกบัหน่วยงานราชการเพ่ือหาทางออกต่อไป  
 ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสญัญา MLC ดงันั้น เรือของบริษทัฯท่ีชกัธงสิงคโปร์ได้
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในอนุสัญญาอยา่งครบถว้น 
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  8. องค์การอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Organization (IHO)) 

 เรือจะตอ้งไดรั้บการรับรองเก่ียวกบัการยกเวน้หรือการควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation 
Exemption / Control Certificate) ในอดีตเรือจะตอ้งไดรั้บการตรวจเพ่ือใหมี้ใบรับรองการกาํจดัหนูหรือ
ใบรับรองวา่ไดรั้บการยกเวน้จากการตอ้งกาํจดัหนู (de-rat / exemption certificate) ซ่ึงเป็นการป้องกนัการ
แพร่กระจายของโรคระบาดในเบ้ีองตน้อนัเกิดจากหนูท่ีอยูบ่นเรือเป็นพาหะ ทั้งน้ี กฎขอ้บงัคบัเพื่อการ
อนามยัระหวา่งประเทศ ค.ศ. 2005 (International Health Regulation (IHR) 2005) ไดบ้งัคบัใชใ้บรับรอง
ควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Certificate) แทนท่ีการออกใบรับรองเก่ียวกบัการกาํจดัหนูดงักล่าว 
ซ่ึงกฎขอ้บงัคบัการอนามยัระหวา่งประเทศ (IHR) น้ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรค
ซ่ึงมีทั้งโรคติดต่อทั้งจากการติดเช้ือและการปนเป้ือน ทั้งน้ี มีความเป็นไปไดอ้ยา่งมากท่ีโรคติดต่อหรือ
การติดเช้ืออาจจะแพร่กระจายมาจากเรือ ดงันั้น กฎขอ้บงัคบัการอนามยัระหวา่งประเทศ (IHR) จึง
กาํหนดใหเ้รือเดินทะเลระหวา่งประเทศจะตอ้งไดรั้บใบรับรอง ดงัต่อไปน้ี  ใบรับรองวา่ไดรั้บการ
ยกเวน้จากการตอ้งถูกควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Control Exemption Certificates) จะออกใหเ้ม่ือ
หน่วยงานสาธารณสุขไดต้รวจเรือและไม่พบหลกัฐานของการติดเช้ือ หรือการปนเป้ือน แหล่งสะสมหรือ
ท่อระบายของเสียติดเช้ือ หรือไม่พบเช้ือแบคทีเรีย สารเคมี และภยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพมนุษย ์
หรือไม่พบสญัญาณของการไม่มีสุขาภิบาลท่ีเพียงพอ หรือใบรับรองวา่ไดมี้การควบคุมสุขาภิบาล (Ship 
Sanitation Control Certificates) จะออกใหเ้ม่ือหน่วยงานสาธารณสุขพอใจกบัการใชม้าตรการท่ีจาํเป็น
และมีประสิทธิภาพในการกาํจดัและควบคุมการติดเช้ือ การปนเป้ือน และแหล่งสะสมหรือเพาะเช้ือท่ี
เกิดข้ึนบนเรือ 

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

 อนุสญัญา IMO ฉบบัใหม่ ไดก้าํหนดขอ้หา้มในการใชสี้ป้องกนัการจบัเกาะของเพรียงเรือท่ีมีสาร
ท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติและไดก้าํหนดมาตรการในการป้องกนัการใชส้ารอนัตรายอ่ืนๆในระบบกนั
เพรียงท่ีอาจมีการนาํมาใชใ้นอนาคต เรือจะตอ้งไดรั้บใบรับรองเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ไดป้ฏิบติัตาม
อนุสญัญา AFS ดงักล่าว  

  10. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้าเวร
ยามของคนประจําเรือ ค.ศ. 1978 ที่มีการแก้ไขเพิม่เติม (International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watch-keeping for Seafarers, 1978, as amended (STCW 1978) 

 อนุสญัญา STCW 1978 เป็นอนุสญัญาแรกท่ีไดมี้การกาํหนดขอ้บงัคบัพื้นฐานสาํหรับการ
ฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร และการเขา้เวรยามของคนประจาํเรือในระดบัมาตรฐานสากล ซ่ึงก่อน
หนา้น้ีมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร และการเขา้เวรยามของนายประจาํเรือและลูกเรือ 
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ไดถู้กกาํหนดข้ึนเองโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การอา้งอิงถึงวิธีการปฏิบติัของประเทศอ่ืนๆ 
เป็นผลใหเ้กิดความแตกต่างและความหลากหลายของมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบติัของประเทศต่างๆ
ในอุตสาหกรรมการเดินเรืออยา่งมาก ทั้งๆท่ีถือไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นสากลท่ีสุดก็ตาม ดงันั้น 
อนุสญัญาดงักล่าวจึงไดก้าํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรการ
เขา้เวรยามของคนประจาํเรือ ซ่ึงทุกประเทศจะตอ้งมีมาตรฐานอยา่งนอ้ยหรือมากกวา่มาตรฐานของ
อนุสญัญาดงักล่าว ในปี 2538 ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขคร้ังใหญ่ เพื่อใหมี้มาตรฐานท่ีเขม้งวดมากข้ึน 

 ท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงในการแกไ้ขอนุสญัญา STCW ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากท่ีประชุมทางการ
ทูตท่ีกรุงมะนิลา ในเดือนมิถุนายน 2553 เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่มาตรฐานระดบัโลกไดถู้กนาํมาใชฝึ้กอบรม
และรับรองคนประจาํเรือวา่ควบคุมเรือท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงในอนาคตได ้ การแกไ้ขเพ่ิมเติมน้ีเป็นท่ีรู้จกั
กนัในช่ือวา่ “The Manila amendments to the STCW Convention and Code” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 
มกราคม 2555 หลงัจากท่ีมีการรับรองโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาและปรับปรุงอนุสญัญาหลงัจากท่ี
ไดรั้บการรับรองคร้ังแรกในปี 2521 และมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในปี 2538 และเพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต ในบรรดาการแกไ้ขท่ีไดรั้บการรับรองนั้น มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัหลายแห่งใน
แต่ละหมวดของอนุสญัญา 

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

 เน่ืองจากเรือตอ้งใชน้ํ้าถ่วงเรือ (Ballast Water) ปริมาณมาก ในการสร้างสมดุลเรือภายหลงัจากท่ี
ไดข้นถ่ายสินคา้ออกจากเรือ แต่นํ้าถ่วงเรือน้ีจะมีส่ิงมีชีวติสายพนัธุ์ต่างๆปะปนอยู ่ ดงันั้น เม่ือนํ้าถ่วงเรือ
จากสถานท่ีหน่ึงถูกปล่อยออกไปอีกสถานท่ีหน่ึงเม่ือมีการขนสินคา้ข้ึนเรือ ทาํใหเ้กิดปัญหาการ
แพร่กระจายของส่ิงมีชีวติในนํ้าเหล่านั้นไปทาํลายระบบนิเวศน์ชีวภาพของอีกสถานท่ีหน่ึง การขยายตวั
ทางการคา้ระหวา่งประเทศ ในรอบ 2 - 3 ทศวรรษท่ีผา่นมาทาํใหเ้กิดผลกระทบดงักล่าวมากข้ึน โดยใน
หลายพื้นท่ีทัว่โลกไดก้าํลงัเกิดผลกระทบอยา่งรุนแรง มีขอ้มูลจาํนวนมากไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่อตัราการ
ทาํลายท่ีมีต่อระบบชีวภาพนั้นไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในระดบัท่ีน่าเป็นห่วง โดยบางพ้ืนท่ีไดเ้พิ่มข้ึนเป็น
ทวีคูณ ในขณะท่ีพื้นท่ีใหม่ๆซ่ึงไดรั้บผลกระทบน้ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ปัจจุบนักฎขอ้บงัคบัน้ีกาํหนดใหเ้รือ
จะตอ้งเปล่ียนถ่ายนํ้าถ่วงเรือ (Ballast Water) ในบริเวณท่ีเป็นทะเลเปิดก่อนท่ีจะเขา้ท่าเรือต่างๆ 
นอกจากน้ียงัมีกฎขอ้บงัคบัใหม่ไดก้าํหนดใหเ้รือตอ้งมีการบาํบดันํ้าถ่วงเรือท่ีมีอยูใ่นถงัต่างๆบนเรือ ดว้ย
การใชร้ะบบการบาํบดันํ้าถ่วงเรือท่ีไดผ้า่นการรับรองแลว้ โดยจะตอ้งติดตั้งระบบน้ีบนเรือทุกลาํ  
หลงัจากท่ีอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ้าถ่วงเรือและตะกอนมีผลบงัคบั
ใชภ้ายใน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีมี 30 ประเทศเขา้ร่วมรับรอง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางเรือของ
กองเรือโลก  จะตอ้งมีการจดัการนํ้าถ่วงเรือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ IMO ดงันั้น การติดตั้งระบบ
บาํบดันํ้าถ่วงเรือสาํหรับเรือของบริษทัฯจึงผอ่นคลายลง โดยตามกาํหนดใหม่นั้นเรือจะตอ้งปฏิบติัตาม
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มาตรฐานดงักล่าวเม่ือมีการตรวจเรือรอบแรกสาํหรับ International oil pollution prevention certificate 
(IOPP) หลงัจากท่ีอนุสญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ณ ปัจจุบนั มี 38 ประเทศ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 30.38 ของ
ขนาดระวางเรือของกองเรือโลก  เขา้ร่วมลงนามในอนุสญัญาน้ี 

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

 อนุสญัญา CLC ไดถู้กจดัทาํข้ึน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากมลพิษนํ้ามนัซ่ึงเรือใช้
เป็นเช้ือเพลิงจะไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายอยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และดว้ยความรวดเร็ว อนุสญัญา 
CLC น้ีใชบ้งัคบัสาํหรับความเสียหายของมลพิษนํ้ามนัท่ีเกิดข้ึนภายในอาณาเขตประเทศของภาคีสมาชิก 
รวมถึงในทะเลอาณาเขตและทะเลในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะของประเทศท่ีเป็นภาคีของอนุสญัญาน้ี 

  13. กฎระเบียบของภูมิภาค และกฎระเบียบของท้องถิ่นทั่วโลก 

 - ธุรกิจการเดินเรือ อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบและอนุสญัญาอ่ืนๆอีกมาก เช่น พระราชบญัญติัพิทกัษ์
ส่ิงแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act (EPA))  

 - ระบบการกาํจดัและปลดปล่อยของเสียของสหรัฐอเมริกา US National Pollutant Discharge 
Elimination System (NPDES) คือ ระบบท่ีอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบในส่วนของพระราชบญัญติัพิทกัษ์
ส่ิงแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา เพื่อท่ีจะลดปริมาณมลพิษท่ีจะเกิดข้ึนในน่านนํ้าของสหรัฐอเมริกา (ใน
ระยะ 3 ไมลท์ะเล) สาํหรับเรือท่ีมีความยาวมากกวา่ 79 ฟุต กฎขอ้บงัคบัไดอ้อกเป็นเอกสารท่ีเรียกวา่ 
“Vessel General Permit (VGP)” ซ่ึงกฎขอ้บงัคบัเหล่าน้ีเป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมในกฎระเบียบระหวา่งประเทศ
ท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น MARPOL สาํหรับกฎขอ้บงัคบั VGP ไดมี้ขอ้กาํหนดสาํหรับเรือทุกลาํ 
เก่ียวกบัเทคโนโลยแีละขอบเขตของการถ่ายเทของเสียทั้งหมด 26 ชนิด รวมตั้งแต่เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ี
อาจจะเกิดข้ึนและการปฏิบติังานตามปกติ นอกจากการถ่ายของเสีย และกฎขอ้บงัคบัพิเศษเหล่าน้ีแลว้ 
ยงัไดมี้การขยายกฎขอ้บงัคบัใหค้รอบคลุมถึงระบบการตรวจสอบ ติดตาม การรายงานและเกบ็บนัทึก
ขอ้มูลซ่ึงตอ้งตรวจสอบรายละเอียดของระบบการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม การฝึกอบรมลูกเรือและเกบ็บนัทึก
ขอ้มูลซ่ึงกฎขอ้บงัคบัเหล่าน้ีมีผลบงัคบัตั้งแต่ตน้ปี ค.ศ. 2009 เป็นตน้มา กฎขอ้บงัคบั VGP ของสาํนกังาน
ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม (EPA) ไดเ้ขม้งวดมากข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 

 - เน่ืองจากในปี 2552 เรือขนส่งสินคา้เทกอง (ไม่ใช่เรือแทง็ค)์ ไดถู้กกาํหนดใหมี้แผนรองรับ
สาํหรับเรือท่ีไม่ใช่เรือแทง็ค ์ (Non-tank vessel response plan “NTVRP”) ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 มีการใชข้อบเขตของ NTVRP กวา้งมากข้ึนและครอบคลุมเรือจาํนวนมาก
ข้ึน โดยจะตอ้งมีการเขา้ทาํสญัญากบับริษทัประกนัอคัคีภยัทางทะเล (Salvage and Marine Fire Fighting) 
รวมถึงองคก์รรองรับนํ้ามนัร่ัวไหล (Oil spill response organizations) 
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 - ตาม California Air Resources Board (CARB) เรือท่ีอยูภ่ายในบริเวณ 24 ไมลท์ะเลของชายฝ่ัง
แคลิฟอร์เนียจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบเก่ียวกบัเช้ือเพลิงบนเรืออยา่งเคร่งครัด นบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2557 โดยปริมาณค่ากาํมะถนัจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.1 สาํหรับทั้ง Marine Gas Oil และนํ้ามนัดีเซล 

 - สาํนกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้มสหรัฐ  (US Environmental Protection Agency “EPA”) ได้
กาํหนดใหต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 เรือทุกลาํจะตอ้งมีมาตรการควบคุมและจดัทาํรายงานการ
ดาํเนินการป้องกนัเรือจากเพรียง (bio-fouling activity) ในขณะท่ีเดินเรืออยูใ่นน่านนํ้าของสหรัฐอเมริกา 

 - ส่วนของสหภาพยโุรปนั้น นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาไหมภ้ายในอาณาเขตของสหภาพยโุรป 
จะตอ้งมีค่ากาํมะถนัไม่เกินร้อยละ 0.1   

 - แถบทะเลดาํ กล่าวคือ ประเทศบลัแกเรีย ประเทศจอร์เจีย ประเทศโรมาเนีย สหพนัธรัฐรัสเซีย 
ประเทศยเูครน และประเทศตุรกี ซ่ึงเป็นสมาชิก Commission on the Protection of the Black Sea Against 
Pollution โดยเรือท่ีเขา้ท่าดงักล่าวจะตอ้งมีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของ MARPOL และของสหรัฐอเมริกา 
การปล่อยนํ้าถ่วงเรือ ส่ิงปฏิกลู นํ้าเสียจากการซกัลา้ง นํ้าเสียจากการลา้งดาดฟ้าเรือ จะตอ้งถูกตรวจสอบ
โดยเจา้หนา้ท่ี 

  14. การจัดการให้มีการตรวจเรือโดยรัฐเมืองท่า 

 เรือท่ีเขา้เทียบท่าในเมืองท่าของประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศท่ีเรือนั้นจดทะเบียนไว ้ เรือลาํดงักล่าว
จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบตามบนัทึกความเขา้ใจของรัฐเมืองท่าในหลายภูมิภาค หรือภายใตค้วาม
รับผดิชอบของรัฐทอ้งถ่ิน การตรวจสอบต่างๆเหล่าน้ี มีเป้าหมายท่ีจะแยกแยะเรือท่ีไม่ไดม้าตรฐาน และ
ขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัท่ีผูต้รวจสอบพบอาจส่งผลใหถู้กกกัเรือ จนกวา่ขอ้บกพร่องนั้นๆจะไดรั้บการแกไ้ข
จนถึงระดบัท่ีพอใจ นอกจากนั้นหน่วยงานของการตรวจเมืองท่ายงัเป็นหน่วยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียนจาก
คนประจาํเรือเช่นกนั ซ่ึงเปรียบเสมือนผูเ้ป่าร้องเม่ือพบการกระทาํอนัเป็นการผิดกฎหมายของทางเรือ 

 

3. ปัจจัยความเส่ียง 

 บริษทัฯ ไดแ้บ่งประเภทปัจจยัความเส่ียงสาํคญัๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัฯ เป็น 3 ประเภท ประกอบดว้ย ความ
เส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจ ความเส่ียงทางการเงิน และความเส่ียงทางการตลาด จากการท่ีตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง
ยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีย ํา่แยต่ั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2551 นั้น บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดปัจจยัความเส่ียงเพิม่ข้ึนเป็นพิเศษอีกหน่ึง
ปัจจยั ซ่ึงเป็นความเส่ียงเก่ียวกบัการทดแทนและการขยายกาํลงักองเรือ โดยไดอ้ธิบายอยูภ่ายใตห้วัขอ้ “ความเส่ียงจาก
การหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่า และการขยายกาํลังความสามารถของกองเรือ” ในปีน้ี แมว้า่บริษทัฯ ไดด้าํเนินการบา้ง
แลว้ในการขจดัความเส่ียงน้ี แต่ความเส่ียงดงักล่าวยงัคงส่งผลกระทบอยู ่ ดงันั้น บริษทัฯ จึงยงัคงเปิดเผยความเส่ียงน้ี
จนกวา่จะขจดัความเส่ียงน้ีใหห้มดไปได ้ นอกจากนั้นแลว้ บริษทัฯ ยงัคงเสนอปัจจยัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากวกิฤต
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การเงินโลก รวมทั้งผลพวงจากวิกฤตการเงินโลกท่ีเกิดข้ึน และรุนแรงข้ึนจากวกิฤตเศรษฐกิจยโุรปท่ียงัคงส่งผลต่อเน่ือง 
ภายใตห้วัขอ้ “ผลกระทบจากวกิฤตการเงินโลก” ซ่ึงปัจจยัความเส่ียงในแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 นอกเหนือจากความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ท่ีบริษทัฯตอ้งเผชิญแลว้ ผูล้งทุน (หรือ ผูถื้อหุน้) ของบริษทัฯ ยงัมีความ
เส่ียงจากการลงทุนในหุน้ของบริษทัฯ รวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนดงักล่าว ซ่ึงบริษทัฯ ไดอ้ธิบายไวอ้ยู่
ภายใตห้วัขอ้ “ความเส่ียงจากการลงทุน” 

 

ความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจ 

 ในฐานะท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของและผูป้ระกอบการเดินเรือขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศโดยไม่มีขอ้จาํกดัทาง
ภูมิศาสตร์ใดๆ อาจตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีเกิดจากภยัพิบติัทางนํ้า ความแปรปรวนของสภาพส่ิงแวดลอ้ม ความสูญ
หายหรือเสียหายของสินคา้และทรัพยสิ์นต่างๆ และการสะดุดหยดุลงของธุรกิจอนัเกิดมาจากเคร่ืองยนตก์ลไกขดัขอ้ง 
ความผดิพลาดของเจา้หนา้ท่ี การเคล่ือนไหวทางการเมืองในประเทศต่างๆ การหยดุงานประทว้งของคนงาน การก่อการ
ร้าย โจรสลดั ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ สถานการณ์และเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะ
นาํไปสู่ตน้ทุนการดาํเนินงานท่ีเพิม่ข้ึนหรือการสูญเสียรายได ้ อยา่งไรก็ตาม เจา้ของเรือหรือผูป้ระกอบการเดินเรือใน
น่านนํ้าสากล ไดท้าํประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงภยัต่างๆ โดยมีการทาํประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัท่ีเป็นสากล
และครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมด ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดท้าํประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเส่ียงภยัต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี
เอาไวแ้ลว้ 

 การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ข้ึนอยูก่บัการเพิ่มข้ึนและการเปล่ียนแปลงของกฎหมายป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม และ
กฎระเบียบพาณิชยน์าวอ่ืีนๆ การไม่ดาํเนินการตามกฎหมายเหล่าน้ีอาจทาํใหมี้ความเส่ียงในการถูกกกัเรือซ่ึงทาํให้
เสียเวลา และนาํไปสู่การเสียรายไดห้รือก่อใหเ้กิดการเรียกร้องค่าเสียหายจาก Charterer รวมถึงค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง
เรือและการเปล่ียนแปลงระเบียบปฏิบติัในการเดินเรือ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ระมดัระวงัในประเดน็เหล่าน้ีและไดรั้กษา
มาตรฐานความปลอดภยัและมาตรฐานทางเทคนิคใหอ้ยูใ่นระดบัสากลตลอดมา 

 การดาํเนินธุรกิจการเดินเรือและการบริหารงานของบริษทัฯ ในฐานะบริษทัมหาชนจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น ตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ไม่วา่จะเป็นลูกเรือท่ีตอ้งควบคุมการเดินเรือ หรือ
ผูจ้ดัการระดบัต่างๆ ในบริษทัฯ ท่ีตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจการเดินเรือ การจดัหาและรักษาไวซ่ึ้งบุคลากร
เหล่านั้นเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงถือวา่ยงัคงเป็นความเส่ียงท่ีสาํคญัมากโดยเฉพาะในช่วง
แผนการปรับลดอายกุองเรือของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม สืบเน่ืองจากรับรองนโยบายท่ียติุธรรมและเหมาะสมต่อ
พนกังาน บริษทัฯ จึงประสบความสาํเร็จในการจดัหาและรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีคุณภาพ อีกทั้ง
บริษทัฯ ยงัไดริ้เร่ิมส่ิงใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง เพื่อจูงใจและคงไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ดงันั้น บริษทัฯ คาดวา่จะไม่มี
ปัญหาดา้นบุคลากรในอนาคต แมว้า่ธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศ กาํลงัประสบปัญหาการขาดแคลนลูกเรือท่ีมี
คุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนของนายประจาํเรือซ่ึงจะตอ้งทาํงานประจาํบนเรือ 
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 ในฐานะบริษทัมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
มากมาย การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบใดๆ อาจทาํใหถู้กปรับหรือถูกดาํเนินคดีทางกฎหมายทั้งต่อ
บริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูง ดงันั้น บริษทัฯ ไดด้าํเนินงานอยา่งระมดัระวงัในประเดน็น้ี โดยมีมาตรการในการรับ
พนกังานท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและจดัระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

 บริษทัฯ ไม่ไดเ้ผชิญกบัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนัโลกโดยตรง กล่าวคือ ในกรณีการเดินเรือ
แบบรายเท่ียว (Voyage Charter) ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูจ่้ายค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง แต่ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มข้ึน/ลดลง
ดงักล่าว ลูกคา้จะเป็นผูรั้บภาระ เน่ืองจากอตัราค่าระวางเรือท่ีกาํหนดและเรียกเกบ็จากลูกคา้นั้นไดร้วมค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง
ท่ีเพิ่มข้ึน/ลดลงไวด้ว้ย และในกรณีการใหบ้ริการเป็นแบบระยะเวลา (Time Charter) ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงจะตกเป็นภาระ
ของลูกคา้โดยตรง 

 

ความเส่ียงทางการเงนิ 

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งสินทรัพยถ์าวรส่วนใหญ่ของ
บริษทัฯ คือ เรือเดินทะเลก็มีพื้นฐานเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากเรือเดินทะเลมีตลาดการซ้ือขายสากลท่ีเป็นเงิน
สกลุดอลลาร์สหรัฐ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสิน
ของบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นรูปสกลุเงินตราต่างประเทศอ่ืนท่ีมิใช่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ กล่าวคือ หน้ีสินท่ีอยูใ่นรูปสกุล
เงินตราต่างประเทศอ่ืนท่ีมิใช่เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐเม่ือเทียบเท่าเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงตาม
อตัราแลกเปล่ียน บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนน้ี ดงันั้น จึงไดพ้ยายามลดความเส่ียงจากสกลุ
เงินอ่ืนๆ โดยใหว้งเงินสินเช่ือและหน้ีเงินกูอ้ยูใ่นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีหน้ีเงินกู้
และวงเงินสินเช่ือเพื่อการสัง่ต่อเรือใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงสกลุเดียวเท่านั้น อยา่งไรกต็าม จากผลกระทบ
ของวกิฤตการเงินโลก และขอ้จาํกดับางประการของผูใ้หกู้ภ้ายในประเทศ ท่ีไม่สามารถขยายระยะเวลาเงินกูใ้นรูปสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงเร่ิมตน้ของปี 2552 ทาํใหห้น่ึงในวงเงินกูส้กลุเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีบริษทัฯ มีอยูต่อ้งถูกแปลง
เป็นสกลุเงินไทยบาทเม่ือระยะเวลาเบิกถอนไดถู้กขยายต่อไปอีกหน่ึงปี อยา่งไรกต็าม จากการท่ีบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึง
ความเส่ียงน้ี บริษทัฯ จึงไดท้าํสญัญากบัผูใ้หกู้ร้ายดงักล่าวเพือ่แปลงหน้ีเงินกูจ้ากสกุลเงินไทยบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ โดยผา่นสญัญา Swap USD/THB ดงันั้น เงินตน้จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงจะขจดัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากหน้ีเงินกู ้โดยมีหน้ีเงินกูส้กุลเงินไทยบาทจาํนวน 1,502.35 ลา้นบาท ท่ีเบิกถอนเพ่ือใชใ้นการ
ซ้ือเรือ 2 ลาํ และไดถู้กแปลงสภาพโดยการ swap เป็นหน้ีเงินกูส้กลุเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐทนัที ซ่ึงมีตารางการชาํระ
คืนตรงกบัเงินกูส้กลุไทยบาท ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูด้งักล่าวยงัคงตอ้งชาํระเป็นเงินสกุลไทยบาท และบริษทัฯ ยงัคงมี
ความเส่ียงน้ี นอกจากน้ี เงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือทั้งหมดของบริษทัฯอยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงสกุลเดียวเท่านั้น 

 อีกทั้ง เงินฝากเกือบทั้งหมดของบริษทัฯ ยงัคงฝากในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเส่ียงจากการ
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ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนกบับญัชีเหล่าน้ีเม่ือเทียบเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ อยา่งไรก็ดี กค็วรตระหนกัวา่บริษทัฯ 
มีความเส่ียงจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นสกลุเงินบาทท่ีมาจากการแปลงค่าสินทรัพย ์ หน้ีสิน รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาท เน่ืองจากเป็นการขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนในการแปลงค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทในงบการเงินบาท รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆของบริษทัฯ ท่ีอยู่
ในสกลุเงินบาท 

 วงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนัของบริษทัฯ มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามอตัรา LIBOR (อตัราดอกเบ้ียระหวา่งธนาคาร
ในกรุงลอนดอน) ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราดอกเบ้ีย LIBOR  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดติ้ดตามความเคล่ือนไหว และเฝ้าระวงัอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินอยา่ง
สมํ่าเสมอ ในปี 2555 บริษทัฯไดท้าํสญัญา Interest Rate Swap (IRS) สาํหรับดอกเบ้ียของเงินกูจ้าํนวน 64.82 ลา้นเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเดิมเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัจะถูกแปลงเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ เห็นวา่อตัรา
ดอกเบ้ียน่าจะยงัคงไม่ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจนถึงปี 2557 ดงันั้น อตัราดอกเบ้ียคงท่ีจะเร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป 

 เน่ืองจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ คือ เรือเดินทะเลซ่ึงมีอายกุารใชง้านท่ีจาํกดัและเม่ือเรือมีอายมุากในระดบัหน่ึง 
เรือเหล่านั้นจะตอ้งถูกขาย เพื่อนาํไปใชต่้อหรือถูกปลดระวาง ทาํใหค้วามสามารถของกองกาํลงัเรือลดลง ดงัจะเห็นได้
จากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดข้ายเรือจาํนวน 35 ลาํ จากท่ีมีอยูใ่นกองเรือทั้งส้ิน 54 ลาํ และถา้บริษทัฯ ตอ้งการ
คงระดบัความสามารถของกองเรือโดยคาํนึงถึงขนาดของกองเรือ บริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินโครงการการทดแทนเรือเก่า 
หรือเรือท่ีถูกปลดระวาง (เรือท่ีถูกขายไป) ทั้งน้ี การซ้ือเรือเขา้มาใหม่จะตอ้งมีการระดมเงินทุนซ่ึงอาจจะมาจากเงินทุน
ของบริษทัฯ หรือจากเงินกู ้ หรือทั้งสองอยา่งรวมกนั ซ่ึงถา้บริษทัฯ ไม่สามารถระดมเงินทุนเพื่อนาํมาใชซ้ื้อเรือเพื่อคง
ระดบัความสามารถของกาํลงักองเรือ ความสามารถของกองเรือบริษทัฯ ก็จะลดลง ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงใน
ดา้นการระดมเงินทุน อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวน้ี บริษทัฯ จึงไดล้งนามในสญัญาสินเช่ือ
สาํหรับซ้ือเรือเพิ่มทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถซ้ือเรือต่อใหม่ (ถา้สามารถส่งมอบเรือไดท้นัที) หรือเรือมือสอง รวมถึง
สามารถสัง่ต่อเรือใหม่กบัอู่ต่อเรือไดโ้ดยตรง 

 

ความเส่ียงทางการตลาด 

 อุตสาหกรรมและตลาดการเดินเรือขนส่งสินคา้ทางทะเลมีการข้ึนลงเป็นวฏัจกัร มีความผนัผวนในเร่ืองของการ
ทาํกาํไร มูลค่าเรือ และอตัราค่าระวาง ซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในอุปสงคแ์ละอุปทานของกองเรือ ตามท่ีได้
อธิบายภายใตห้วัขอ้ “ลกัษณะการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม” แต่เดิมบริษทัฯ ไดท้าํการตลาดในลกัษณะท่ีอิงกบั
ราคาตลาดในขณะนั้น (Spot Market) สาํหรับเรือของบริษทัฯ ทั้งหมด ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากความผนัผวน
ของตลาดและวฏัจกัรของธุรกิจ บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ เรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯมีกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่ม คืออยูใ่นกลุ่มเรือ
อเนกประสงคข์นาดเลก็ซ่ึงมีปัจจยัพื้นฐานท่ีเป็นบวกคือมีอุปสงคม์ากกวา่อุปทาน จะเป็นตวัช่วยพยงุในช่วงภาวะตกตํ่า
ของวฏัจกัรของธุรกิจ ในอดีตลูกคา้ในกลุ่มน้ีจะไม่ทาํสญัญาระยะยาวแต่เลือกท่ีจะทาํธุรกิจส่วนใหญ่หรือทั้งหมดโดยอิง
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กบัตลาดปัจจุบนั (Spot Market) อยา่งไรกดี็ สถานการณ์ดงักล่าวไดเ้ปล่ียนไปในช่วง 5-6 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การปรับตวัเพิ่มข้ึนของตลาดค่าระวาง ทาํใหบ้ริษทัฯ และลูกคา้ปรับเปล่ียนแผนการตลาด โดยเรือของบริษทัฯ มีการทาํ
สญัญา Long Term Charter ทาํใหบ้ริษทัฯ หลีกเล่ียงจากการผนัผวนของราคาตลาดปัจจุบนัและทาํใหม้ัน่ใจวา่จะมี
กระแสรายไดท่ี้เห็นไดช้ดัเจนและมัน่คง อยา่งไรก็ตาม จากสภาพตลาดท่ีอ่อนตวัลงมากในปีน้ี จึงเป็นไปไดย้ากท่ีบริษทั
ฯ ทาํสญัญาแบบ Long Term Charter สาํหรับเรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯได ้ดงันั้น บริษทัฯ จึงยงัคงมีความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของตลาดค่าระวางเรือ 

 อุปสงคข์องธุรกิจของบริษทัฯ นั้นเกิดจากปริมาณของสินคา้ท่ีตอ้งการขนส่ง การก่อเกิดของอุปสงคน้ี์ข้ึนอยูก่บั
การคา้โลกและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ภาวะถดถอยของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการคา้จะทาํใหอุ้ปสงค์
เรือลดลงความตอ้งการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเลท่ีเพิ่มมากข้ึนในช่วง 7-8 ปีท่ีผา่นมาน้ีเป็นผลจากความตอ้งการ
จากประเทศจีน (รวมทั้งความตอ้งการจากประเทศอินเดีย และประเทศในแถบตะวนัออกกลาง) ท่ีตอ้งการนาํเขา้สินคา้
และวตัถุดิบต่างๆ เป็นจาํนวนมาก เพื่อก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ ดงันั้น ถา้อุปสงคจ์ากประเทศ
จีนลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัโดยเฉพาะในอีกสองถึงสามปีขา้งหนา้ ในขณะท่ีมีเรือต่อใหม่ซ่ึงเขา้สู่ตลาดขนส่งแลว้ในช่วง
สองถึงสามปีท่ีผา่นมา (ปี 2552 – ปี 2556) อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานท่ีมีอยูใ่นตลาดการ
ขนส่ง ซ่ึงจะทาํใหอ้ตัราค่าระวางลดลงอยา่งต่อเน่ืองและรวมถึงการลดลงของมูลค่าเรือเช่นกนั บริษทัฯ ไดซ้ื้อเรือมือ
สองเขา้มาเพิ่มเติม ณ ราคาตลาด จาํนวนหลายลาํ ในปี 2546 และอีกสองสามลาํ ในปี 2547 ซ่ึงตลาดอยูใ่นช่วงขาข้ึน 
ดงันั้น บริษทัฯ อาจประสบกบัความเส่ียงจากการลดลงของรายไดแ้ละ/หรือมูลค่าเรือท่ีอาจลดลงถา้ตลาดมีการปรับตวั
ลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั อยา่งไรก็ดี ตลาดมิไดป้รับตวัลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัอยา่งท่ีไดค้าดการณ์ และบริษทัฯ ยงั
สามารถสร้างรายไดอ้ยา่งมากและไดรั้บผลตอบแทนอยา่งดีเยีย่มจากเรือท่ีไดซ้ื้อเขา้มา นอกจากน้ีในช่วงระหวา่งเดือน
ธนัวาคม 2549 ถึงไตรมาสแรกของปี 2550 บริษทัฯ ไดข้ายเรือในกองเรือบริษทัฯ จาํนวน 10 ลาํ ซ่ึงมีอายมุากท่ีสุด โดยมี
อายเุฉล่ียท่ีมากกวา่ 26 ปี ในราคาขายท่ีดีเหมาะสมทาํใหค้วามเส่ียงดงักล่าวลดลง เน่ืองจากเรือมีอายมุากข้ึนเท่าใด ความ
เส่ียงดงักล่าวน้ีก็จะเพิม่ข้ึนมากเช่นกนั อยา่งไรกต็าม ในปี 2552-2553 บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าท่ีสุดจาํนวน 25 ลาํในราคา
ท่ีดีเหมาะสม ซ่ึงไดช่้วยขจดัความเส่ียงจากการท่ีเรือเก่าเหล่าน้ีจะไม่มีผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือ ถูกปล่อยใหบ้ริการในอตัรา
ท่ีตํ่าตามภาวะของตลาดปัจจุบนั (Spot Market) เม่ือสญัญาระยะยาวของเรือเหล่านั้นไดส้ิ้นสุดลง ในดา้นรายไดจ้ากเรือท่ี
คงเหลืออยูใ่นกองเรือ บริษทัฯ ไดพ้ยายามดาํเนินตามแผนงานเพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว โดยนาํกองเรือของบริษทัฯ เขา้
ทาํสญัญาระยะยาว (Long Term) ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถคงรายไดใ้นอนาคตท่ีอตัราค่า
ระวางท่ีสูงกวา่ จึงเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายในการดาํเนินธุรกิจท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ในปี 2547 กล่าวคือ บริษทัฯ ได้
เปล่ียนการดาํเนินธุรกิจจากใหบ้ริการแบบสัญญาระยะสั้น (Spot Market) มาเป็น การทาํสญัญาระยะยาว (Long Term 
Charter) ในช่วงปี 2550 ตลาดมีการปรับตวัสูงข้ึนอีกอยา่งมีนยัสาํคญัจนถึงจุดสูงสุด ในกลางปี 2551 ซ่ึงหลงัจากนั้นได้
ปรับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วจนเกือบจะใกลก้บัระดบัตํ่าสุดเท่าท่ีเคยเกิดข้ึน และตลาดสินคา้แหง้เทกองไดป้รับตวัข้ึนตั้งแต่
ไตรมาส 2 ปี 2552 จนถึงส้ินไตรมาส 2 ปี 2554 แต่สถานการณ์ยงัคงเลวร้ายลงเน่ืองจากเรือต่อใหม่จาํนวนมากไดเ้ขา้มา
สู่ตลาดในช่วงปี 2552 - 2556 อยา่งไรกดี็ ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ บริษทัฯ มีความเห็นวา่ ท่ามกลางตลาดท่ีมีความผนั
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ผวนอยา่งมากซ่ึงอตัราค่าระวางสามารถเพ่ิมสูงข้ึนและตกลงอยา่งรวดเร็วนั้น จะเป็นการรอบคอบท่ีจะทาํสญัญาผกูมดั
ค่าระวางในอตัราท่ีสูงและเหมาะสม เม่ือโอกาสเอ้ืออาํนวย เพื่อรองรับหากเกิดการตกลงอยา่งรวดเร็วของอตัราค่าระวาง
ในตลาดค่าระวางปัจจุบนั (Spot Market) กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวน้ีไดพิ้สูจน์แลว้ เม่ือบริษทัฯ ยงัคงมีรายได้
สูงกวา่ตลาดภายใตส้ถานการณ์ท่ีตลาดท่ีมีความผนัผวนในช่วง 2-3 ปี ท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม ตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
มีความเป็นไปไดย้ากท่ีจะทาํสัญญาแบบ Long Term Charter ในอตัราท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ท่ีตกตํ่าในปัจจุบนั
เช่นน้ี ดงันั้น บริษทัฯ จึงยงัคงมีความเส่ียงในตลาดปัจจุบนั (Spot Market) ต่อไปอีกระยะหน่ึง 

 อยา่งไรกต็าม กลยทุธ์ในการเขา้ทาํสญัญาระยะยาว (Long Term) ในอตัราค่าระวางท่ีสูงเม่ือสภาพตลาดกาํลงัไป
ไดดี้นั้นไดส่้งผลกระทบต่อบริษทัฯ ในดา้นความเส่ียงจากคู่สญัญา เม่ือเกิดภาวะตลาดตกตํ่าและเป็นผลใหอ้ตัราค่า
ระวางลดลง และถา้ภาวะการถดถอยดงักล่าวยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ลูกคา้ (Charterer) ของบริษทัฯ  ท่ีทาํสญัญาเป็น
ระยะยาว อาจไม่ปฏิบติัตามสัญญาได ้ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถมีอตัราค่าระวางท่ีสูงตามท่ีทาํสญัญาไว ้ และอาจถูก
บงัคบัใหท้าํสญัญา ณ อตัราตลาดปัจจุบนัซ่ึงตกตํ่า และมีอตัราค่าระวางตํ่ากวา่ท่ีทาํสญัญาไว ้บริษทัฯ ตระหนกัถึงความ
เส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาในระยะยาว ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดท้าํการวเิคราะห์ลูกคา้ (Charterers) ท่ีจะทาํ
สญัญา Long Term Charters โดยเลือกลูกคา้ชั้นดีและมีเครดิตสูงท่ีสุด ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงทาํให ้ ณ เวลาท่ี
ตลาดซบเซา บริษทัฯ ไม่ไดป้ระสบกบัปัญหาจากการท่ีลูกคา้ (Charterers) ของบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตามสญัญา และ
แมก้ระทัง่ในสถานการณ์ตกตํ่าในช่วงปัจจุบนัน้ี บริษทัฯ ยงัคงไม่ประสบกบัปัญหาการไม่ปฏิบติัตามสัญญาของลูกคา้
สญัญาระยะยาว 

 เรือของบริษทัฯ เดินเรือในน่านนํ้าสากลทัว่โลกและกระจายการใหบ้ริการในสดัส่วนเท่าๆ กนัทัว่โลก โดยไม่ได้
เฉพาะเจาะจงท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงไม่มีความเส่ียงดา้นภูมิศาสตร์ในการตลาดและลูกคา้ของ
บริษทัฯ ดงันั้น ความเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงของโลกอนัเน่ืองมาจากสงคราม หรือการก่อการทางการเมือง 
หรือดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม จะไม่ส่งผลกระทบสาํคญัท่ีทาํใหร้ายไดข้องบริษทัฯ ลดลงได ้ 

 รายไดข้องบริษทัฯ มาจากจาํนวนของลูกคา้หลากหลายและไม่ข้ึนต่อลูกคา้รายใดรายหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่มีความเส่ียงต่อการท่ีจะตอ้งทาํธุรกิจกบัลูกคา้เพียงรายเดียว หรือไดรั้บผลกระทบรุนแรง หรือ
สูญเสียรายได ้หากลูกคา้รายนั้นๆประสบภาวะขาดทุนอยา่งมีนยัท่ีสาํคญั  

 

ความเส่ียงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่าและการขยายกาํลังความสามารถของกองเรือ  

 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ สินทรัพยข์องบริษทัฯ คือ เรือเดินทะเลซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์มีอายกุารใชง้านท่ีจาํกดั เม่ือ
เรือมีอายกุารใชง้านในระดบัหน่ึงเรือเหล่าน้ีจะตอ้งถูกจาํหน่ายหรือถูกปลดระวาง เป็นเหตุใหก้าํลงัความสามารถของ
กองเรือลดลง และถา้บริษทัฯ ตอ้งการคงระดบักาํลงัความสามารถของกองเรือ บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งทดแทนเรือเก่าท่ีถูก
ปลดระวางไปแลว้ (หรือถูกขาย) ทั้งน้ี ในช่วงประมาณ 3 ปี  (ปี 2550 และปี 2553) บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าท่ีสุดจาํนวน 
35 ลาํ ทาํใหข้นาดของกองเรือบริษทัฯ ลดลง ซ่ึงถา้บริษทัฯ ตอ้งการคงกาํลงัความสามารถน้ีก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งหาเรือมา
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ทดแทนเรือท่ีไดข้ายไปแลว้ การทดแทนเรือท่ีถูกปลดระวาง/เรือท่ีไดข้ายไปแลว้ สามารถทาํไดด้ว้ยการซ้ือเรือมือสอง
จากตลาด “ซ้ือ-ขาย” เรือเสรี (the open “Sale & Purchase” market) อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของ
ตลาดการขนส่งระหวา่งประเทศในช่วงท่ีผา่นมา ทาํใหมู้ลค่า (ราคา)ของเรือมือสองสูงข้ึนอยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 
และบริษทัฯ เห็นวา่ไม่เป็นการรอบคอบท่ีจะซ้ือเรือในราคาสูงมาก ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อมูลค่าของสินทรัพย ์
(เรือ) อนัเป็นผลมาจากมูลค่าเรือในตลาดลดลงในช่วงตลาดขาลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2551  
ดงันั้นถา้ราคาเรือมือสองไม่ไดล้ดลงอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม หรือกลบัเพิ่มสูงข้ึน แมว้า่บริษทัฯ อาจตอ้งการท่ีจะหาเรือ
ทดแทนเรือท่ีขาย/ปลดระวาง ดว้ยเรืออายนุอ้ยท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ก็ตาม แต่บริษทัฯ อาจไม่สามารถซ้ือเรือเก่ามือสองได้
เพียงพอต่อความตอ้งการ (หรือแมแ้ต่เรือต่อใหม่ท่ีพร้อมจะส่งมอบทนัที) และไม่สามารถซ้ือเรือในราคาท่ีเหมาะสมได ้
ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถทดแทนความสามารถในการใหบ้ริการขนส่งท่ีหายไปจากการขายเรือเก่าของบริษทัฯ อยา่งไร
กต็าม ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี2554 บริษทัฯ สามารถซ้ือเรือต่อใหม่และเรือมือสองไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม แสดงให้
เห็นวา่ความเส่ียงในการไม่สามารถหาเรือทดแทนหรือลดอายกุองเรือไดถู้กขจดัลงอยา่งมาก แมว้า่ความเส่ียงน้ียงัไม่
หมดไปกต็าม  

 อน่ึง เม่ือพิจารณาถึงระยะเวลานานท่ีเรือมีราคาสูง บริษทัฯ ไดพ้ยายามท่ีจะลดความเส่ียงในการทดแทนกาํลงั
กองเรือดงักล่าว ดว้ยการทาํสัญญาสัง่ต่อเรือใหม่ในปี 2550 และในปี 2551 กบัอู่ต่อเรือ ABG ในราคาท่ีเหมาะสมมี
คุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจาํเป็นของบริษทัฯ เพือ่ใหม้ัน่ใจในการทดแทนกาํลงักองเรือและขยาย
กองเรือ เม่ือเรือสัง่ต่อใหม่ไดถู้กส่งมอบตามท่ีระบุในสญัญา  อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากการต่อเรือดงักล่าวมีความล่าชา้ 
บริษทัฯ จึงไดย้กเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือหลายฉบบัท่ีไดท้าํไวก้บัอู่ต่อเรือ ABG โดย ณ เดือนธนัวาคม 2556  ยงัคงเหลือ
สญัญาสัง่ต่อเรือกบัอู่ต่อเรือ ABG เพียง 1 ฉบบั ทั้งน้ีในปี 2556 บริษทัฯ ไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่หลายฉบบักบัอู่
ต่อเรือในประเทศจีน เพื่อส่งมอบเรือขนส่งซีเมนตแ์ละเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองหลายลาํ ตามท่ีไดร้ายงานไวใ้น
รายงานน้ี ขณะเดียวกนัความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจและความเส่ียงทางการตลาดของเรือสัง่ต่อใหม่ท่ีจะไดรั้บมอบ จะ
เป็นดงัท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ ส่วนความเส่ียงท่ีเกิดจากสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ความเส่ียงที่เกีย่วกบัอู่ต่อเรือ (Ship Builder) : บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากอู่ต่อเรือหลายแห่งในเร่ืองการส่ง
มอบเรือตามกาํหนด และ/หรือ ส่งมอบเรือท่ีมีคุณภาพตามสญัญา กล่าวคือ อาจจะไม่สามารถส่งมอบเรือดว้ย
เหตุผลใดๆกต็าม หรือส่งมอบเรือล่าชา้ และ/หรือ ส่งมอบเรือท่ีมีสภาพไม่ตรงตามท่ีคาดหมายและท่ีกาํหนดไว้
ในสญัญา บริษทัฯ ไดมุ่้งมัน่ท่ีจะขจดัความเส่ียงเหล่าน้ีดว้ยการใชค้วามระมดัระวงัประเมินความสามารถของอู่
ต่อเรือแต่ละแห่ง ไม่วา่จะเป็นตารางเวลาการส่งมอบซ่ึงยอมรับทั้งสองฝ่ายและการคงไวซ่ึ้งคุณภาพ และการ
เรียกหลกัประกนัในรูปของสญัญาคํ้าประกนัธนาคาร เพ่ือใหค้รอบคลุมเงินงวดท่ีไดช้าํระก่อนรับมอบเรือ 
และ/หรือ การส่งมอบล่าชา้ อีกทั้งมีค่าปรับท่ีเขม้งวด ท่ีไดร้ะบุในสญัญาเร่ืองของการส่งมอบเรือล่าชา้ และการ
ส่งมอบเรือท่ีไม่ถูกตอ้งตามท่ีระบุ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดแ้ต่งตั้งและจา้งทีมงานท่ีมีประสบการณ์พาณิชย
นาวเีพื่อควบคุมการต่อเรือท่ีอู่ต่อเรือแต่ละแห่ง ในกรณีท่ีเรือลาํใดลาํหน่ึงหรือหลายลาํไม่สามารถส่งมอบให้
บริษทัฯ ไดท้นัเวลาท่ีกาํหนด บริษทัฯ ยงัสามารถจาํหน่ายและแปลงหน้ีของสญัญาสัง่ต่อเรือเหล่าน้ีได ้ดงัท่ีได้
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มีการดาํเนินการในสามปีท่ีผา่นมา หรือบริษทัฯ สามารถยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือตามเง่ือนไขขอ้สญัญา ซ่ึง
บริษทัฯ จะไม่ไดรั้บผลกระทบทางการเงินโดยตรงเน่ืองจากบริษทัฯ จะไดรั้บเงินงวดท่ีชาํระไปแลว้ทั้งหมดคืน
พร้อมดอกเบ้ีย แมว้า่บริษทัฯ สูญเสียโอกาสในการหาเรือทดแทน และพลาดโอกาสจากรายไดอ้นัเน่ืองมาจาก
การไดรั้บเรือล่าชา้/การยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงมีความเส่ียงจากคู่สญัญาซ่ึงคืออู่ต่อ
เรือแต่ละแห่ง โดยหากอู่ต่อเรือนั้นไม่สามารถชาํระคืนเงินงวดท่ีบริษทัฯไดช้าํระไปแลว้ได ้บริษทัฯ จะใชสิ้ทธิ
เรียกร้องจากสัญญาคํ้าประกนัจากธนาคาร และเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามสัญญาคํ้าประกนัธนาคารดงักล่าว มีความ
เป็นไปไดท่ี้บริษทัฯ อาจจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินงวดดงักล่าวทั้งหมด เช่นเดียวกบักรณีการทาํสญัญา
แปลงหน้ีใหม่ แมว้า่จะมีผูซ้ื้อรายใหม่กต็าม แต่ยงัคงมีความเป็นไปไดท่ี้ผูซ้ื้อรายใหม่อาจจะผดินดัไม่ปฏิบติั
ตามสญัญาแปลงหน้ีใหม่ อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ อาจไม่ไดรั้บชาํระเงินจากสญัญาการแปลงหน้ีใหม่น้ี ซ่ึงใน
กรณีน้ี บริษทัฯ กส็ามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องจากสญัญาคํ้าประกนัธนาคารท่ีไดจ้ากอู่ต่อเรือแต่ละแห่งได้
เช่นเดียวกนั 

 ความเส่ียงที่เกดิจากวัฏจักรของอุตสาหกรรม : บริษทัฯ มีความเส่ียงเม่ือไดรั้บเรือท่ีสัง่ต่อใหม่หรือทนัทีท่ี 
ไดซ้ื้อเรือมือสอง จากตลาดขนส่งสินคา้ท่ียงัคงอยูใ่นช่วงขาลงต่อไปอีกระยะเวลาหน่ึง อนัจะส่งผลใหน้อกจาก
มูลค่าเรือจะลดตํ่าลงแลว้ บริษทัฯ ยงัอาจจะไม่สามารถปล่อยเรือสัง่ต่อใหม่ใหบ้ริการ Charter ในอตัราท่ี
คาดการณ์ไว ้ทาํใหบ้ริษทัฯ เกิดความเส่ียงจากการขาดทุนจากการดาํเนินธุรกิจ (รวมทั้งความเส่ียงจากการขาด
เงินสด) หากเกิดการขาดทุน หรือ หากอตัราค่าระวางยงัคงตกตํ่าอยูเ่ช่นน้ีต่อไป อาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ ผิดนดัใน
เร่ืองขอ้ตกลงในการชาํระหน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงทางการเงินอ่ืนๆ ตามสญัญาเงินกูห้ลายฉบบัของบริษทัฯ ได ้            
ยิง่ไปกวา่นั้น ถา้เรือต่อใหม่ถูกส่งมอบในขณะท่ีอุตสาหกรรมยงัคงอยูใ่นช่วงขาลงอยา่งต่อเน่ือง ราคาตลาด
ของเรือต่อใหม่อาจจะลดลงจนถึงระดบัท่ีตํ่ากวา่ราคาเรือเม่ือตอนซ้ือมาอยา่งมากและในกรณีท่ีลดลงอยา่งถาวร 
อาจจะส่งผลกระทบต่อรายการดอ้ยค่าในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัฯ อาจจะผดิสญัญาในเง่ือนไขของ
หน้ีสินต่อมูลค่าเรือ ท่ีตอ้งดาํรงสดัส่วนตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้ 

 ความเส่ียงที่เกดิจากการระดมทุน : บริษทัฯ มีความเส่ียงซ่ึงเกิดจากการไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนสาํหรับเรือ 
สั่งต่อใหม่ ซ่ึงในกรณีน้ี บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งใชก้ระแสเงินสดภายในจากการดาํเนินงานเพ่ือเรือสัง่ต่อใหม่ ทาํ
ใหบ้ริษทัฯ อาจจะเหลือกระแสเงินสดไม่เพียงพอหรือเหลือเงินสดส่วนเกินไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล
หรือเพือ่การลงทุนอ่ืนๆ เพ่ือขจดัความเส่ียงน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัหาสินเช่ือสาํหรับสญัญาส่ังต่อเรือใหม่จาํนวน 3 
ฉบบั สาํหรับเรือขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 3 ลาํ ซ่ึงบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อไปแลว้ในปีน้ีแต่ยงัไม่ไดเ้บิกถอนสินเช่ือเพือ่
ชาํระเงินงวดก่อนส่งมอบเรือดงักล่าว นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนสาํหรับซ้ือ
เรือมือสองเพ่ือทดแทนเรือเก่าท่ีไดข้ายไป โดยวงเงินดงักล่าวน้ีสามารถใชส้าํหรับเรือต่อใหม่เม่ือรับมอบเรือได้
อีกดว้ย  
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ผลกระทบของวิกฤตการเงินโลก 

 ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนและเป็นผลกระทบโดยตรงจากวกิฤตการเงินโลกต่ออุตสาหกรรมการขนส่ง
สินคา้รวมทั้งบริษทัฯ มีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 ความเส่ียงจากการไม่มีอุปสงค์  : วกิฤตการเงินไดน้าํไปสู่การปิดกิจการหรือการลดขนาดของภาคธุรกิจใน
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ทัว่โลก ประกอบกบัการลดช่องทางของการเงินในระบบการคา้ (Trade Finance) ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการคา้ทัว่โลกรวมทั้งทาํใหไ้ม่มีอุปสงคต่์อการบริการขนส่ง ทาํใหอ้ตัราค่าระวางเรือล่มสลายลงในปี 
2551 และตน้ปี 2552 แมว้า่อุปสงคไ์ดมี้การปรับตวัข้ึนเลก็นอ้ยในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2552 จนถึงคร่ึงแรกของปี 
2554 ในช่วงปี 2553 บริษทัฯ ไดด้าํเนินแผนงานดว้ยการทาํสัญญา Long Term Charters ในอตัราค่าระวางท่ีสูง
และซ่ึงช่วยพยงุรายไดข้องบริษทัฯ จากผลกระทบของการลดลงและรุนแรงของอตัราค่าระวาง อยา่งไรกต็าม 
จากวกิฤตเศรษฐกิจยโุรปและภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าของสหรัฐอเมริกาท่ีต่อเน่ือง ทาํใหอุ้ปสงคไ์ม่สามารถ
ปรับตวัสูงข้ึนทนักบัการเพิ่มข้ึนของอุปทานของเรือสัง่ต่อใหม่ ดงัจะเห็นไดจ้ากภาวะตลาดค่าระวางท่ีตกตํ่า
ต่อเน่ืองในช่วง 5-6 ไตรมาสนบัตั้งแต่คร่ึงปีหลงัของปี 2554 จนถึงกลางปีน้ี  ในกรณีท่ีเกิดภาวะตกตํ่าของตลาด
ค่าระวางอยา่งต่อเน่ือง รายไดข้องบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ กาํลงั
ถูกกดดนัใหต้อ้งปล่อยเรือลาํท่ียงัไม่มีสญัญา Charter ระยะยาวหรือเรือลาํท่ีสญัญาใหบ้ริการไดส้ิ้นสุดลง ดว้ย
อตัรา Charter ท่ีต ํ่ามากนอกจากน้ีหากสถานการณ์ยงัคงเป็นอยูเ่ช่นน้ี บริษทัฯ อาจถูกกดดนัใหต้อ้งปลดระวาง
เรือเก่าท่ีมีอายไุม่มากนกั เน่ืองจากไม่มีอุปสงคใ์นเรือดงักล่าว หรือเน่ืองจากไม่สามารถปล่อยใหบ้ริการ 
Charter เรือเหล่าน้ีในอตัรา ณ จุดคุม้ทุน  

 ปัจจัยเส่ียงจากคู่สัญญา : ในกรณีของวกิฤตการเงินโลก หรือผลกระทบสู่ประเทศอ่ืนๆหลงัจากสหรัฐอเมริกา 
และยโุรป บริษทัหลายแห่งซ่ึงใชบ้ริการขนส่งสินคา้ รวมถึงลูกคา้ของบริษทัฯ หรือ “Charterers” ซ่ึงบริษทัฯ 
ไดท้าํสญัญาปล่อยเรือใหบ้ริการระยะยาว (Long Term Period Charters) ในอตัราท่ีสูงอาจตอ้งปิดกิจการลง
หรือลม้ละลาย หรือประสบกบัปัญหาทางการเงินในอนาคต ทาํใหไ้ม่สามารถชาํระค่า Charter เรือใหก้บับริษทั
ฯ หรือยกเลิกสัญญา Charter ก่อนถึงกาํหนด อยา่งไรกต็าม ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้บริษทัฯ ตระหนกัถึง
ความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา Chartersได ้ ดงันั้น บริษทัฯ ไดท้าํการวเิคราะห์ลูกคา้ 
(Charterers) ท่ีจะทาํสญัญาระยะยาว โดยเลือกเฉพาะลูกคา้ชั้นดีและมีเครดิตสูงท่ีสุดเท่านั้น 

 ปัจจัยเส่ียงจากภาวะสินเช่ือตึงตัว (Credit Crunch) : วกิฤตการเงินไดน้าํไปสู่ภาวะสินเช่ือตึงตวัเน่ืองจาก
นโยบายการยอมรับความเส่ียงของธนาคารทัว่โลกเพื่อเพิ่มหรือคงไวซ่ึ้งทุนสาํรอง ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะขอ 
สินเช่ือใหม่จากธนาคารระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธนาคารสญัชาติยโุรปซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูป้ล่อย
เงินกูใ้หแ้ก่อุตสาหกรรมการเดินเรือ ซ่ึงหากสถานการณ์น้ียงัคงอยูต่่อไป บริษทัฯ อาจจะไม่สามารถหาสินเช่ือ
ใหม่หรือต่ออายสุญัญาขอสินเช่ือปัจจุบนัท่ีบริษทัฯ มีอยู ่ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นเพื่อระดมทุนในการซ้ือหรือสัง่ต่อเรือ
เขา้มาทดแทนหรือขยายกาํลงักองเรือของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม เพื่อเป็นการจาํกดัความเส่ียงน้ี ปัจจุบนับริษทัฯ 
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มีวงเงินสินเช่ือเพ่ือใชใ้นการส่ังต่อเรือใหม่ และไดต่้อสัญญาวงเงินสินเช่ือ (การขยายระยะเวลาการเบิกถอน
เงินกู)้ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อใชใ้นการซ้ือเรือมือสองเรือต่อใหม่เพิ่ม 

 
ความเส่ียงจากการลงทุน 

นอกเหนือจากความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ท่ีบริษทัฯตอ้งเผชิญแลว้ ผูล้งทุนท่ีถือหุน้ของบริษทัฯ ยงัมีความเส่ียง
จากการลงทุนในหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 

 มูลค่าหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอาจผนัผวนจากหลากหลายปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อตลาดทุนไทยโดยรวม ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งใดๆกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ กล่าวคือ ความไม่
แน่นอนหรือความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง การชะลอตวัของเศรษฐกิจไทย นโยบายทางการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐ การยกเลิกแผนการกระตุน้ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศส่งออกหลกัๆ  การชะลอตวั
ของเศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียหรือประเทศกาํลงัพฒันาอ่ืนๆ 

 การซ้ือหุน้นั้นอยูใ่นรูปสกลุเงินไทยบาท ผูล้งทุนจึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนของ
สกลุเงินตน้ทางต่อสกุลเงินไทยบาท ซ่ึงอาจทาํใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการแปลงค่าเงินจากสกุลเงินตน้ทางเป็น
สกลุเงินไทยบาทหากสกุลเงินไทยบาทมีมูลค่าลดลง รวมถึงเม่ือขายหุน้ไป เงินท่ีไดจ้ะถูกแปลงจากสกลุเงิน
ไทยบาทเป็นสกลุเงินตน้ทางของผูล้งทุน 

 ผูล้งทุนอาจขาดทุนหากมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ตวัอยา่งเช่น การแกไ้ข
เปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีอากรในการซ้ือขายหุน้ 

 หากรัฐบาลไทยมีการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนในเงินลงทุนท่ีส่งเขา้มาในประเทศหรือส่งออกนอกประเทศ 
ค่าใชจ่้ายในการลงทุนของผูล้งทุนอาจเพิม่ข้ึน และ/หรือ ผูล้งทุนอาจไม่สามารถส่งเงินท่ีไดจ้ากการขายหุน้ออก
นอกประเทศได ้

 นอกจากนั้น ผูล้งทุนยงัมีความเส่ียงอ่ืนๆ เช่น การขาดมาตรฐานในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของบางบริษทัท่ี
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การไม่เพยีงพอของกฎหมายในตรวจสอบและถ่วงดุล
ทางการบริหารของบริษทั สดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเฉพาะเจาะจงอนัอาจส่งผลใหเ้กิด
การควบคุมท่ีมากเกินไป จากคนเหล่านั้น การขาดแคลนกรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์ เป็น
ตน้ 

 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษทย่อย 
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ที่ดิน อาคารชุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 

99.99 มีหอ้งชุดในคอนโดมิเนียม เพรสทีจ ทาวเวอร์ เอ 19 ยนิูตและบี 9 ยนิูต เพื่อใหพ้นกังานต่างชาติของบริษทัฯ พกั

อาศยั โดยใชว้ธีิราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี เป็น 13.89 ลา้นบาท 

4.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556) 
 
บริษทัฯจดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึน เพื่อเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิเรือ บริษทัยอ่ยละหน่ึงถึงสองลาํ ทั้งน้ี บริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย
เหล่าน้ีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 99 การท่ีบริษทัฯ มีนโยบายจดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึน โดยใหแ้ต่ละบริษทัยอ่ยถือกรรมสิทธ์ิเรือ 1-2 
ลาํนั้น มีจุดประสงคท่ี์จะจาํกดัความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ในกรณีท่ีเรือลาํหน่ึงลาํใดก่อความ
เสียหายข้ึน ซ่ึงการจดัโครงสร้างบริษทัฯในลกัษณะน้ีถือเป็นบรรทดัฐานของอุตสาหกรรมเดินเรือโดยทัว่ไป บริษทัฯ
ควบคุมการบริหารงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวโดยคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ เป็นคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวและมีอาํนาจอยา่งเตม็ท่ีในการบริหารและตดัสินใจ  

 
ในส่วนของการลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ธุรกิจเจา้ของเรือนั้นจะพิจารณาการลงทุนโดยข้ึนอยูก่บั
โครงการหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ และบริษทัฯสามารถใชค้วามรู้ความสามารถ รวมทั้งทรัพยากรท่ีมีอยูเ่ขา้
ไปเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ มิใช่ลงทุนเฉพาะในส่วนของเงินทุนเพียงอยา่งเดียว ดงันั้น การควบคุมและการ
บริหารงานจะเป็นลกัษณะกิจการร่วมคา้ (Joint Ventures) ท่ีบริษทัฯจะเขา้ไปมีส่วนร่วมการบริหารผา่นคณะกรรมการ
โครงการนั้นๆตามสดัส่วนการลงทุน 
 
โครงการร่วมทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีการดําเนินงานของการร่วมทุน มีดังต่อไปนี ้

- Southern LPG Pvt Ltd (SLPG) ขั้นตอนการปิดกิจการของบริษทัร่วมทุนน้ีใกลจ้ะเสร็จสมบูรณ์แลว้ 
บริษทัฯ ไดข้ายทรัพยสิ์นหลกัๆ ของบริษทัน้ี และไดรั้บเงินครบถว้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ในขณะน้ี กาํลงั
ดาํเนินการปิดบริษทัน้ีตามขั้นตอนต่อไป 

-  International Seaports (Haldia) Pvt Ltd บริษทัร่วมทุนน้ีเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียง 
แห่งเดียวของบริษทัฯ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองท่าฮลัเดีย (โดยบริษทัฯ ไดร่้วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด) และไดด้าํเนินงานภายใตแ้ผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษทัฯ บริษทัร่วมทุนน้ีมีผลการ
ดาํเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและจนถึงปัจจุบนัเราไดรั้บเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 2.15 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 106 ของเงินลงทุนเร่ิมแรกเม่ือปี 2545 - 2546 ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าและ
หวงัวา่บริษทัฯ จะสามารถเพิม่สดัส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมน้ีในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป 
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สาํหรับช่ือ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โปรดดูขอ้มูลในหวัขอ้ “ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคญัอื่น” ของแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจาํปี 2556 น้ี  

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ไม่มี  

 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 
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ส่วนที ่2. การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,039,520,600 บาท เรียกชาํระแลว้ 1,039,520,600 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

1,039,520,600 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

ไม่ม ี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 “บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2547 

จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 ใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของผลกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและ
สาํรองตามกฎหมาย ทั้งน้ี เม่ือคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปีแลว้จะตอ้งนาํเสนอ
ขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น โดยในส่วนของเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษทัฯ มี
อาํนาจอนุมติัใหจ่้ายได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป” 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

-ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1- 

8.2 ผู้บริหาร  

-ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1- 

8.3 และเลขานุการบริษัท 

-ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1- 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2550 เพื่อทาํหนา้ท่ีดูแลเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยการนาํเสนอค่าตอบแทน
ของกรรมการ ขอ้แนะนาํ และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการ จะนาํเสนอเพ่ือ
ขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายช่ือสมาชิก 
คุณสมบติั บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ และเปิดเผยภายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานน้ี 

ในปี 2556 และ 2555 บริษทัฯ ไดเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ โดยกาํหนดเป็นค่าตอบแทนประจาํ
และไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสเป็นจาํนวนเท่ากนั ทั้งน้ี ค่าตอบแทน
กรรมการ บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
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*   กรรมการท่ีทาํงานในตาํแหน่งบริหารและทาํงานเตม็เวลาเหมือนพนกังานในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  
** ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายไตรมาส ใหแ้ก่ ประธานคณะกรรมการ จาํนวน 300,000 บาทต่อไตรมาส 

กรรมการบริษทัฯ จาํนวน 137,500 บาท ต่อไตรมาสต่อท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
เพิ่มอีกจาํนวน 100,000 บาทต่อไตรมาส กรรมการตรวจสอบ เพิ่มอีกจาํนวน 50,000 บาทต่อไตรมาสต่อท่าน 

สาํหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั (โบนสัท่ีจ่าย
ในระหวา่งปีเป็นโบนสัท่ีอา้งอิงมาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา) และอ่ืนๆ เช่น ค่าภาษีเงินได ้
ค่าเช่าบา้น ซ่ึงในระหวา่งปี 2556 และปี 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบริหารและ
ผูบ้ริหารระดบัสูง ทั้งหมด 15 ท่าน (ปี 2555: 14 ท่าน) เป็นจาํนวนเงิน 101.67  ลา้นบาท และ 106.58  ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 คณะกรรมการบริหารท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ (การพาณิชย)์ 

3. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน) 

 
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2556 มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ (การพาณิชย)์ 
3. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน) 
4. นายไจปาล มนัสุขานี กรรมการ (ทาํงานเตม็เวลาในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 
5. นายชีลาล โกปินาธาน ผูอ้าํนวยการ (การพาณิชย)์ 
6. นายโคคา เวนคาตารามานา สุดาการ์ ผูอ้าํนวยการ (บริหารกองเรือ) 
7. นายโกดาการาจีททิล มูราล่ี เมนนอน ผูอ้าํนวยการ (ดา้นเทคนิค) 
8. นายนีลากนัตนั วาสุเดวนั ผูอ้าํนวยการ (การจดัการความเส่ียง) 
9. นายสตีเฟน โคลา ผูอ้าํนวยการ (บริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ) 
10. นายกามาล กมุาร ดู ผูอ้าํนวยการ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
11. นายนิชิคานท ์โกรวิน ดีซาย ผูอ้าํนวยการ (โครงการ) 
12. นายประชาน มหาลิงกมั ผูจ้ดัการอาวโุส (จดัซ้ือ) 
13. นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (การเงินและบญัชี) และเลขานุการ

บริษทัฯ 
14. นายกิรัน กิสซารินาท ไวดี ผูจ้ดัการอาวโุส (บญัชีและ MIS) 
15. นายยิง่ยง กงัแฮ ผูจ้ดัการอาวโุส (การเงินและบญัชี) 

การเทียบเคียงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และผูบ้ริหารระหวา่งบริษทัฯ กบักลุ่มบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนๆและบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีดงัรายละเอียดขา้งล่างน้ี 
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8.5 บุคลากร 
โปรดดูหวัขอ้ “พนกังาน” ในรายงานความรับผดิชอบต่อสงัคม ดา้นล่างน้ี 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจใหมี้การเติบโตและเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการข้ึน โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่และเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการ โดยรวมถึงการกาํหนดนโยบายและทิศ
ทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ การใหค้วามสาํคญัต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้
ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายดว้ยความโปร่งใส และจริยธรรมทางธุรกิจท่ีดีและไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการข้ึนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศใหพ้นกังานในทุกระดบัชั้นไดรั้บทราบ ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายของบริษทัฯ ไดต้ระหนกั และใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งไดเ้ปิดเผยนโยบาย
ดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ ครอบคลุมหลกัสําคญั 5 ส่วนดงัต่อไปนี ้
1. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
2. โครงสร้าง บทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัฯ  
3. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
4. การควบคุมและการบริหารความเส่ียง 
5. จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ยงักาํหนดใหมี้การทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ รวมทั้งการประเมินผล
การปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ทั้งน้ี เพื่อใหคู่้มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ได้
มีการปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั และเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมินการ
กาํกบัดูแลกิจการ” (Corporate Governance Self- Assessment) โดยมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึงผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ
โดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก และคณะกรรมการบริษทัฯ จะนาํผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการ
ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะประเมินการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการคร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2557 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 
บริษทัฯ มีคณะกรรมการรวม 5 ชุด คอื 
1. คณะกรรมการบริษทัฯ  
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
5. คณะกรรมการสรรหา 
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ  

การแต่งตั้งกรรมการกระทาํโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุ้นหน่ึงหุน้มีหน่ึงคะแนนเสียง โดยท่ีผูถื้อหุ้น
แต่ละคน ตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมด เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ บุคคลซ่ึง
ไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น และในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลาํดับถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ทาํให้เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
1. คณะกรรมการบริษทัฯ  

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 12 คน ประกอบดว้ย 
• กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 9 คน โดยในจาํนวนน้ีมีกรรมการอิสระจาํนวน 5 คน 
• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 คน 

 รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย 
 ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็น 

กรรมการบริษัทฯ ล่าสุด 
1. นายธีระ วิภูชนิน  ประธานคณะกรรมการบริษทั

กรรมการอิสระ 
26 มีนาคม 2555 

2. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 26 มีนาคม 2555 
3. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการบริหาร 14 มีนาคม 2554 
4. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการบริหาร 14 มีนาคม 2554 
5. นายไจปาล มนัสุขานี กรรมการ 14 มีนาคม 2554 
6. นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอาํไพ กรรมการอิสระ 14 มีนาคม 2554 
7. นางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 26 มีนาคม 2555 
8. นายกิริต ชาห์ กรรมการ 26 มีนาคม 2555 
9. นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  กรรมการอิสระ 1 เมษายน 2556 
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10. รองศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา ปานะนนท ์ กรรมการอิสระ 1 เมษายน 2556 
11. นายกาํธร ศิลาอ่อน  กรรมการอิสระ 1 เมษายน 2556 
12. นายอิษฎช์าญ ชาห์  กรรมการ 1 เมษายน 2556 

อาํนาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปไว้ดงันี ้
1. คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดรวมทั้งจดัการกิจการของบริษทัฯภายในขอบเขตของ

กฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งมีอาํนาจกระทาํการ
ใดๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ
บริษทัฯมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ กรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านมีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแล
กิจการของบริษทัฯ ดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

2. กรรมการ มีหนา้ท่ีกระทาํการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ เพื่อรักษา
ผลประโยชนข์องบริษทัฯ 

3. องคป์ระชุมของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีอยา่งนอ้ยจาํนวน 2 ใน 3 ของจาํนวนคณะกรรมการ
บริษทัฯทั้งหมด อยา่งไรกดี็ ในกรณีฉุกเฉิน องคป์ระชุมของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ สามารถเป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัฯได ้ 

4. คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีอาํนาจกาํหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนั
บริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนักรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ มีรายนามดงัต่อไปน้ี โดยสองในสามท่าน
ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 
1)  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 
2)  นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 
3)  นายคูชรู คาลี วาเดีย 

5. คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจท่ีจะขาย หรือจาํนองอสงัหาริมทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัฯ หรือใหเ้ช่า
อสงัหาริมทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัฯ มากกวา่สามปีข้ึนไป หรือให ้หรือประนีประนอมยอมความ หรือยืน่ฟ้องต่อ
ศาล หรือยืน่ขอ้พิพาทใดๆ ใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณา 

6. สอบทานและใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัพนัธกิจ ภารกิจท่ีสาํคญั และจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั ตาม
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม หรืออยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

7. พิจารณาและหารือเก่ียวกบักลยทุธ์ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร เลือกสรรและอนุมติัในประเดน็สาํคญัท่ีเก่ียวกบั
ทิศทางธุรกิจและนโยบายของบริษทัฯ รวมทั้งพิจารณาและอนุมติัแผนธุรกิจและเป้าหมายการปฏิบติังานท่ี
เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

8. ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และความคืบหนา้เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ และเป็นการปฏิบติัตาม
กฎหมายระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. ดูแลกาํกบัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
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10. ดูแลใหมี้การกาํกบัตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก  

11. อนุมติังบการเงินประจาํไตรมาสและประจาํปี และดูแลใหมี้การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

12. ดูแลใหมี้ระบบท่ีเหมาะสมในการส่ือสารเร่ืองต่างๆ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และสาธารณชน 

13. กาํหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียง และดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบการบริหารจดัการความ
เส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

14. กาํหนดนโยบาย และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และดูแลใหก้ารปฏิบติังานของกรรมการและผูบ้ริหาร
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

15. กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม 
2. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน เพื่อเป็นกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1.   นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 

2.   นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ - การพาณิชย ์

3.   นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ - การเงิน 

อาํนาจ หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร สรุปไว้ดงันี ้

1. มีหนา้ท่ีบริหารกิจการของบริษทัฯ ภายใตม้ติและระเบียบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบริษทัฯ  
2. มีอาํนาจทาํความตกลงหรือทาํสญัญาผกูพนับริษทัฯ โดยขอ้ตกลงหรือสญัญานั้นจะตอ้งอยูใ่นขอบเขต อาํนาจ

หนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หไ้วแ้ละจะตอ้งใหมี้กรรมการบริหารสองคนลงนามและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทัฯ 

3. มีอาํนาจกระทาํการใดๆ ในนามและเพ่ือผลประโยชนข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในการดาํเนินธุรกิจ 
4. มีหนา้ท่ีรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อรับทราบและหารือถึงกิจการท่ีคณะกรรมการบริหารได้

ดาํเนินการลงไป อยา่งไรกดี็ สาํหรับประเดน็ท่ีเก่ียวกบันโยบายของบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งกระทาํโดยคณะกรรมการ
บริษทัฯ หรือเร่ืองซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ ทั้งน้ีรวมถึงเร่ือง
ท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพ่ือขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายเร่ือง หรือตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหเ้สนอเพื่อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อน 

5. จดัทาํและทบทวนวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ แผนทางการเงินและนโยบายท่ีสาํคญัของบริษทัฯ และนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

6. ทบทวนอาํนาจดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นตารางการมอบอาํนาจ และนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
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7. แต่งตั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานตั้งแต่ระดบัหวัหนา้ฝ่ายลงมาถึงผูจ้ดัการระดบักลาง 
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และความกา้วหนา้ในการ

ดาํเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  
9. ติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รตามความจาํเป็นในแต่ละคร้ัง ตามอาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
10. จดัทาํและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงรวมถึงดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบการบริหาร

จดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
11. จดัทาํและทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้

3. คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งเป็นอิสระ ตามกฎระเบียบ และคาํแนะนาํตามหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดีในการใหค้วามเห็นต่อรายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ และโปร่งใส สนบัสนุน
การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนทาํหนา้ท่ีประสานงานกบัคณะกรรมการบริษทัฯ ในการ
จดัการความเส่ียง และระบบควบคุมภายในขององคก์ร ทั้งน้ี เพื่อมุ่งหวงัใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและ
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายจดัการ รวมถึงการตรวจสอบความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจเกิดข้ึน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2541 มีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งท่านละ 2 ปี ต่อมาในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหเ้ปล่ียนแปลงช่ือของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ” ทั้งน้ี เน่ืองจากบทบาท และหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบไดร้วมหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการอยูแ่ลว้ และเพื่อใหม้ัน่ใจวา่
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดมุ่้งเนน้ในการใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ และ
พฒันาการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งต่อเน่ืองต่อไป ปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง สถานะ ระยะเวลาในการ
ดาํรงตาํแหน่ง 

1. นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอาํไพ ** ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ 2 ปี 

2. นายกาํธร ศิลาอ่อน  *, ** กรรมการตรวจสอบและ 
กาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ 2 ปี 

3. รองศาสตราจาย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์*, 
** 

กรรมการตรวจสอบและ 
กาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ 2 ปี 

* นายกาํธร ศิลาอ่อน และรองศาสตราจาย ์ ดร. ภวิดา ปานะนนท ์ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
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1/2556 เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2556 

** กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน ทั้งน้ี รายละเอียด
ของประสบการณ์ ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ “ประวตัคิณะกรรมการบริษทั” ในเอกสารแนบทา้ย 1 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการมีหน้าทีส่อบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ือง
ดงัต่อไปนี ้
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายงานทางการเงินมีการจดัทาํอยา่งถูกตอ้งและมี

การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและครบถว้น 
2. ดูแลเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตร้ะบบการ

ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง ปรับเล่ือน
ตาํแหน่ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และเสนอแนะขอ้ปรับปรุงใหเ้หมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 
4. สอบทานแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลและ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
5. สอบทานการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  
6. คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี

ภายนอก โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และพิจารณาเร่ืองสาํคญัอ่ืนๆอยา่งเป็นอิสระ เพื่อ
เสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จะตอ้งประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีภายนอกอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

7. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเพื่อ
ผลประโยชนท์ั้งหมดของบริษทัฯ และเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการเปิดเผยอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

8. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลตามขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และ
เปิดเผยไวใ้นรายงานน้ีของบริษทัฯ  

9. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายและดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

4. คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วย
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการนาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละการกาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งเป็นอิสระ และนาํเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาขอ้เสนอและ
รับรองทั้งหมด รับรองเป็นบางส่วน หรือไม่รับรองทั้งหมด เพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
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ท่ีดีภายใตข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีจดัทาํโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริษทัฯไม่มีอาํนาจในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่จะนาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัค่าตอบแทนดงักล่าวเพื่อ
เสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2550 มี
วาระการดาํรงตาํแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบนัคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 3 
ท่านซ่ึงมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง สถานะ ระยะเวลาในการ
ดาํรงตาํแหน่ง 

1.  นายกาํธร ศิลาอ่อน * ประธานคณะกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 2 ปี 

2.  รองศาสตราจาย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์* กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 2 ปี 

3.  นายกิริต ชาห์ ** กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 2 ปี 

* นายกาํธร ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรองศาสตราจาย ์ ดร. ภวดิา ปานะนนท ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2556 

**  นายกิริต ชาห์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยมติ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการ  บริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 

สาํหรับปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นอิสระ โดยมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
จาํนวนทั้งส้ิน 2 คร้ัง ซ่ึงมีกรรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุม 

บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
1. กาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ 
2. นาํเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯจดัทาํ

ขอ้เสนอแนะและแสดงความเห็น เพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
3. ใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบัค่าตอบแทนของบริษทัต่างๆในประเทศไทยและต่างประเทศ เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ  
4. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

5. คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการ
บริษทัฯ อยา่งเป็นอิสระ ในการนาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละการกาํหนดแนวทางในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ การ
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สรรหา และการคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาขอ้เสนอและ
ตดัสินใจในการรับรอง หรือไม่รับขอ้เสนอแนะ หรือแกไ้ข เพื่อนาํเสนอและขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ (สาํหรับการ
เสนอแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2550 มีวาระ
การดาํรงตาํแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบนัคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงมีรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง สถานะ ระยะเวลาในการ
ดาํรงตาํแหน่ง 

1.  นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา * ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี 
2.  นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอาํไพ ** กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี 
3.  นายกาํธร ศิลาอ่อน * กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี 

* นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการสรรหา และนายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการสรรหา ไดรั้บการ
แต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 
4 กมุภาพนัธ์ 2556 

** นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอาํไพ กรรมการสรรหา ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง โดย มติของ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 

สาํหรับปี 2556 คณะกรรมการสรรหาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยความ
ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นอิสระ โดยมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา จาํนวนทั้งส้ิน 2 คร้ัง ซ่ึงมีกรรมการทุก
ท่านเขา้ร่วมประชุม  

บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหามีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
1. กาํหนดแนวทางในการคดัเลือกและสรรหา บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ  
2. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ และจดัทาํแผนสืบทอดงานของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
3. นาํเสนอรายช่ือผูส้มคัรท่ีเขา้เกณฑไ์ดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  
4. ใหก้ารช่วยเหลือ/แนะนาํในการดาํเนินการสอบทานการปฏิบติังานของกรรมการ ตามความตอ้งการของ

คณะกรรมการบริษทัฯ  
5. จดัทาํรายงานเก่ียวกบัแนวโน้มและขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นปัจจุบนัในการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูง เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 
6. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

6. เลขานุการบริษทัฯ  
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เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ คือ คุณสมปรารถนา 
เทพนภาเพลิน โดยมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแล และใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑต่์างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติั 
และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และรับผิดชอบจดัประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น 
รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมติดงักล่าว และการรักษาเอกสารขอ้มูลของบริษทัฯ 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร : บริษทัฯกาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) 
เป็นผูค้ดัเลือกบุคคลสาํหรับดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัฯจะพิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งโดยใชเ้สียงขา้งมากตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้หน่ึงหุน้มีหน่ึงคะแนนเสียง  
2. โดยท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการ  
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น และในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบั
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

คณะกรรมการมีอาํนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารจากกรรมการของบริษทัฯ โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า

สามคน เพื่อบริหารกิจการของบริษทัฯ 
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9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

การกาํกบัดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance หมายถึง ระบบท่ีจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการ
ของความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั นาํไปสู่
การเติบโตและเพ่ิมคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนประกอบ คาํจาํกดัความดงักล่าว
ในขา้งตน้ เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ มี
ความพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะผลกัดนัใหก้ารกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าวเกิดข้ึนอยา่งสมบูรณ์ภายในองคก์ร  

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ตระหนักดีว่าการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีนั้นมี
ความสาํคญัและเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื และเป็นการสร้างมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะ
ยาว ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงได้จดัทาํคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดีโดยได้ส่ือสารให้พนักงานทุกคนทราบผ่านช่องทางอีเมล์ และได้เปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกจิการ” 

ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงรางวลัในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัต่อไปน้ี 

 ไดรั้บการจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม “ดีเลิศ” สาํหรับการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในรายงานผลสาํรวจการ
กาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน 4 ปีติดต่อกนั ตั้งแต่ปี 2553 2554 2555 และ 2556 จากบรรษทัภิ
บาลแห่งชาติ 

 ไดรั้บการจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม “ดีเลิศ” สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้สาํหรับปี 2556 
และ 2555 ตามลาํดบั จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 ไดรั้บรางวลั “บริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยีย่ม” จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ในงาน SET Awards ประจาํปี 2556 

 ไดรั้บรางวลั “CSRI Recognition ประจาํปี 2556” เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บริษทัจดทะเบียน
ท่ีมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสงัคม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี
สาํหรับการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื จดัข้ึนโดยสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคม (CSRI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในดา้น “ความปลอดภยัทางทะเล” จากงาน Seatrade Asia Awards ประจาํปี 
2556 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้เปียก/
แหง้เทกองแห่งปี” จากงาน Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2556 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั ”ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เท
กองแห่งปี” จากงาน International Bulk Journal (IBJ) Awards ประจาํปี 2556 

 นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ไดรั้บรางวลั “บุคคลผูป้ระสบความสาํเร็จใน



หนา้ 72 
 

ชีวิต” จากงานSeatrade Asia Awards ประจาํปี 2555 

 ไดรั้บรางวลั “การบริหารจดัการธุรกิจเรือท่ีดีท่ีสุดประจาํปี 2555” ในเอเชีย จากงาน Lloyd's 
List Asia Awards 2012 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เท
กองแห่งปี” จากงาน Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2555 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เท
กองแห่งปี” จากงาน International Bulk Journal (IBJ) Awards ประจาํปี 2555 

 ในปี 2553 บริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกใหน้าํเสนอผลงานขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสงัคมของ
บริษทัฯ เพ่ือประกอบการพิจารณารางวลั CSR Awards ประจาํปี 2553 โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 ไดรั้บคดัเลือกจากผลสาํรวจเก่ียวกบัการบริหารจดัการสาํหรับกลุ่มบริษทัในทวปีเอเชีย โดย 
“FinanceAsia” ท่ีมีการเผยแพร่ผลการสาํรวจในเดือนเมษายน 2553 ใหเ้ป็น “บริษทัท่ีดีท่ีสุดในการ
บริหารจดัการบริษทัสาํหรับกลุ่มท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดกลาง (Medium market cap sector)” และเป็นหน่ึง
ใน “บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์”  

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เท
กอง” ในงานประกาศรางวลัสาํหรับการคา้ทางทะเลในทวีปเอเชีย ประจาํปี 2553 

 ไดรั้บคดัเลือกจากผลสาํรวจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2553 โดยนิตยสาร 
“ASIAMONEY” ใหเ้ป็น “บริษทัดีเด่นในภาพรวมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” “บริษทัดีเด่นในดา้นการ
เปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส” “บริษทัดีเด่นในดา้นสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่ง
เท่าเทียมกนั” “บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์” และ “นกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น” (นายคาลิด ฮาชิม 
กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ) ในประเทศไทย 

 ในปี 2552 นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเป็น “ผูบ้ริหาร
บริษทัจดทะเบียนดีเด่น (Best CEO)” ในกลุ่มบริษทัท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดเลก็และกลาง (Small & 
Medium Market Cap Sector) โดยสมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยข์องไทย 

 ไดรั้บคดัเลือกจากผลสาํรวจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” ท่ีมี
การเผยแพร่ผลการสาํรวจในนิตยสาร Asia Money ฉบบัประจาํเดือนมกราคม 2553 ใหเ้ป็น “บริษทั
ดีเด่นในภาพรวมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” “บริษทัดีเด่นในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปร่งใส” “บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์” “นกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น” (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการ
ผูจ้ดัการของบริษทัฯ) ในประเทศไทย 

 ไดรั้บการจดัอนัดบัตามรายงานของ “CLSA ASIA-PACIFIC MARKETS” ลงวนัท่ี 3 
กมุภาพนัธ์ 2552 ใหเ้ป็น 1 ใน 3 บริษทัดีเด่นในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจากผลการสาํรวจการ
กาํกบัดูแลกิจการในประเทศไทย 
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 ไดรั้บการจดัอนัดบัในปี 2550 จากนิตยสาร “The Asset” ของฮ่องกง ใหเ้ป็นบริษทัท่ีดีท่ีสุดใน
ประเทศไทยดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ จากรายช่ือบริษทัท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจาํนวน 60 บริษทั
ในเอเซีย 

 ไดรั้บรางวลั “Best Corporate Governance Report” และ “Best Performance” จากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในงาน “SET Awards 2006” 

 

การดาํเนินการด้านหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ขีองบริษทัฯ สรุปได้เป็น 5 หมวด ภายใต้หัวข้อดงัต่อไปนี ้

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ เละรักษาไวซ่ึ้งความสมัพนัธ์อนัดีและ
ผลประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ สิทธิพื้นฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุน้ สิทธิใน
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัฯ สิทธิในการไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการ
เสนอวาระสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีหรือกาํหนดค่าสอบบญัชี และสิทธิใน
การมีส่วนร่วมตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การอนุมติัรายการสาํคญัท่ีมีผลต่อทิศ
ทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บขอ้มูลผลการดาํเนินงาน ข่าวสารจาก
ผูบ้ริหาร และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจโดยการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้และการส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดใ้ช้
สิทธิของตน ซ่ึงนโยบายสาํหรับการรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้อยูใ่นส่วนของคู่มือนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

บริษทัฯ มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบติัทางบญัชี 
การใชส้ารสนเทศภายใน และในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความซ่ือสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผู ้
ถือหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยและเพื่อผลประโยชนโ์ดยรวม ทั้งน้ี บางส่วนของนโยบายและกระบวนการ
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ปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

1.1 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล รวมทั้ง
เพิ่มเติมขอ้มูลอ่ืนๆ ของกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านในรายงานน้ีและเสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งครบถว้นและเพยีงพอต่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ประวติัของกรรมการเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ช่ือ ตาํแหน่ง อาย ุประวติัการศึกษา การฝึกอบรม 
อาชีพ ประสบการณ์การทาํงาน และขอ้พิพาททางกฎหมาย (ถา้มี) 

 การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

 วิธีการสรรหา (กรณีพน้จากตาํแหน่งตามวาระการดาํรงตาํแหน่ง) 

 ผลการปฏิบติังานของกรรมการท่ีผา่นมา ในแง่ของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ 

1.2 พจิารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายวา่ดว้ยค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงจะพิจารณาอนุมติัโดยผู ้
ถือหุน้ของ บริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี โดยไดเ้ปิดเผยแนวทาง/วิธีการกาํหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ในขอ้ 5.6 ในรายงานน้ี  

1.3 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีภายนอก 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายวา่ดว้ยการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ซ่ึงพิจารณาอนุมติั
โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี และไดป้รับปรุงขอ้มูลประกอบการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมติัของผูถื้อ
หุน้ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ช่ือสาํนกังานสอบบญัชีภายนอก 

 ช่ือผูส้อบบญัชี 

 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีภายนอกสาํหรับปีท่ีขออนุมติั โดยแยกต่างหากอยา่ง
ชดัเจนระหวา่งค่าสอบบญัชีกบัค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี 

 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีภายนอกสาํหรับปีท่ีผา่นมา 

 ความสมัพนัธ์อ่ืนๆ กบับริษทัฯ เช่น การเป็นท่ีปรึกษาใหก้บับริษทัฯ 

 จาํนวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีภายนอก (ในกรณีท่ีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอกคนเดิม) 

 การประเมินผลงานของผูส้อบบญัชีภายนอกในปีท่ีผา่นมา 

 เหตุผลในการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีภายนอก (ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
ภายนอกคนใหม่) 
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1.4 พจิารณานโยบายจ่ายเงนิปันผล 

ปัจจุบนันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัโดยผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เม่ือคร้ังการประชุม
ผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2547 และถา้มีการเปล่ียนแปลงในอนาคต บริษทัฯ จะนาํเสนอใหมี้การพิจารณา
อนุมติัโดยผูถื้อหุน้ 

1.5 พจิารณาแผนการซ้ือหุ้นคนื 

ในปี 2546 บริษทัฯ ไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สาํหรับแผนการดาํเนินการเร่ืองการซ้ือหุน้คืน 
โดยผูถื้อหุน้อนุมติัใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ สามารถทาํการซ้ือหุน้ของบริษทัฯ คืนได ้โดยใหเ้ป็นไปตามกฎ
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ และจดัใหมี้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 

1.6 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ สาํหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีการปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

 สําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2556 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
เสนอวาระสําหรับการประชุมและไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอช่ือบุคคลที่มีความเหมาะสม
เพื่อเป็นกรรมการของบริษทัฯซ่ึงจะไดป้ฏิบติัต่อเน่ืองสาํหรับการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 
โดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านท่ีมีหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 2,000,000 หุ้น สามารถ
เสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ
บริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงเป็นการใหสิ้ทธิท่ีมากกว่าท่ี
กฎหมายกาํหนดต่อผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ กาํหนดนโยบาย และช่องทางการส่ือสารผา่นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ และประกาศผ่านทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยผูถื้อหุ้นหรือกลุ่มผูถื้อหุ้นสามารถ
นาํเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการเพ่ือพิจารณาบรรจุใน
วาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 
2556 ก่อนวนัประชุม 

 บริษทัฯ จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอต่อ
การพิจารณาของผูถื้อหุน้ซ่ึงถือเป็นนโยบายปกติของบริษทัฯ โดยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ี
จะส่งถึงผูถื้อหุน้สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี ไดร้ะบุถึงจุดประสงค ์ เหตุผล และ
ความเห็นของกรรมการบริษทัฯ ประกอบในแต่ละวาระการประชุม โดยบริษทัฯ จะไม่แกไ้ขวาระ
การประชุมถา้ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2556 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่กาํหนดการประชุม
และระเบียบวาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์ และ
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เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2556 (ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 55 วนั) เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้ไดจ้ดัสรรเวลาเพ่ือมาเขา้ร่วมประชุมได ้ 

 บริษทัฯ เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ตั้งแต่วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2556 (ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 38 วนั) และบริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัฯ ดาํเนินการ
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 (จดัส่งล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนั
ประชุม) 

 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี ผา่นทางส่ือ
หนงัสือพิมพร์ายวนัทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัและประมาณ 14 
วนัล่วงหนา้ ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 

 บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้อยา่งเตม็ท่ีในการมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้และ
สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามในประเดน็สงสยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูบ้ริหารและ/หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเดน็นั้นๆ จะเป็นผูต้อบคาํถาม 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน รวมถึง
ระบุรายช่ือของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ในรายงานการประชุมยงัไดบ้นัทึกคาํถามและคาํตอบ
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีนบัคะแนนเสียงและผลการ
ลงคะแนนเสียง 

 บริษทัฯ มีนโยบายจดัประชุมผูถื้อหุน้เพือ่พิจารณาอนุมติักรณีท่ีมีเหตุการณ์สาํคญัๆ ท่ี
กระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยจดัเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีถูกตอ้งครบถว้น
เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ เช่น ในปี 2547 กรณีซ้ือเรือเดินทะเลจาํนวน 15 ลาํ การทาํ
สญัญาวา่จา้งต่อเรือเดินทะเลใหม่จาํนวน 12 ลาํในปี 2550 และจาํนวน 3 ลาํในปี 2551 เป็นตน้ ซ่ึง
บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทั้งสาม
กรณี 

 บริษทัฯ มีการติดตามและสอบทานเงินปันผลท่ีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บและ
พยายามติดต่อกบัผูถื้อหุน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัได้
แจง้ขอ้มูลและใหค้าํแนะนาํแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ถึงวิธีการรับเงินปันผล 

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุน้ทั้งหมด 1 คร้ัง เป็นการประชุมสามญัประจาํปี เม่ือ
วนัท่ี 1 เมษายน 2556 ท่ีโรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ  เดิมช่ือโรงแรม อมารี เอเทรียม โดยกรรมการทุกท่าน 
เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2556 ทั้งน้ีรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ประธาน
คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการทุกท่าน กรรมการอิสระ และผูส้อบ
บญัชีภายนอกไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมสามญัประจาํปี เพื่อตอบคาํถามจากผูถื้อหุน้ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางบญัชีหรือการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี โดยประธานในท่ีประชุมไดอ้ธิบายเก่ียวกบัวิธีการ
ลงคะแนนเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงเม่ือการประชุมเร่ิมข้ึน และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิอยา่ง
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เท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ เปิดโอกาสใหซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ในแต่ละวาระการประชุมรวมทั้งไดบ้นัทึกมติท่ีประชุมและประเดน็ต่างๆ ไวใ้นรายงาน
การประชุมอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ หลงัจากนั้นบริษทัฯ ไดน้าํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหก้บั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งวดีีโอบนัทึกการประชุม ดงักล่าว
ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” ภายในระยะเวลา 14 วนัหลงัวนัประชุม 

2. การปฏบิตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ มัน่ใจในการใหค้วามสาํคญัถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้ต่างชาติ และผูถื้อหุน้สถาบนั ทั้งในส่วนของการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ การ
จดัประชุมผูถื้อหุน้และเพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้สาํหรับเร่ืองท่ีเป็นสาระสาํคญั โดยไดป้ฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

 กาํหนด วนั เวลา และสถานท่ีในการประชุมผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการ
เขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

 กาํหนดใหหุ้น้ 1 หุน้ มีคะแนนเสียง 1 เสียง 

 อาํนวยความสะดวกสาํหรับการลงคะแนนเสียงดว้ยการจดัใหมี้การมอบฉนัทะ: พร้อม
ทั้งระบุเอกสารท่ีจาํเป็นในการมอบฉนัทะอยา่งชดัเจนและไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้
พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาท่ีมากพอ และเท่าท่ีบริษทั
ฯ สามารถกระทาํไดภ้ายใตข้อ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 
4 สปัดาห์ โดยผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้ประธาน
กรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระรับมอบฉนัทะเพื่อเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
ในการประชุมแต่ละคร้ัง ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้อยา่ง
ครบถว้น นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดแ้สดงแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) และหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ใหส้ามารถ
ดาวนโ์หลดได ้

 กาํหนดใหมี้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง ก่อนเร่ิมประชุมผูถื้อหุน้ 
เพ่ือใหมี้เวลาในการลงทะเบียนท่ีเพียงพอ  

 ไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนสาํหรับการประชุมแต่ละวาระ 

 ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื่ออาํนวยความสะดวก
แก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและเพ่ือความถูกตอ้งแม่นยาํในการนบัคะแนนเสียง 

 เปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ และเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ บริษทัฯ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีในช่องทางส่ือสารต่างๆ 
รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้
บตัรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 
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 ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมใหม่ โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

 กรรมการไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 กรรมการไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ
เป็นประจาํ 

 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบถึง
การมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลใกลชิ้ดท่ีมีความเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีขอ้มูล
สาํหรับใชป้ระโยชนใ์นการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายงาน
การมีส่วนไดเ้สียดงักล่าวนั้นยงัมีประโยชน์ในแง่การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารทาํ
หนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริตโดยมีวิธีการปฏิบติัดงัน้ี 
- กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ตอ้งส่งแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของ

กรรมการและผูบ้ริหาร” ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
- เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” กรรมการ

และผูบ้ริหารตอ้งปรับปรุงขอ้มูลในแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร” โดยทนัทีหรือภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการ 

- เลขานุการบริษทัฯ ส่งสาํเนาแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” 
ใหก้บัประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กิจการ ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานฉบบัดงักล่าว 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางไม่ใหก้รรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สีย
เขา้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ โดยปกติแลว้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดๆ 
จะออกไปจากท่ีประชุมและกลบัเขา้มาในท่ีประชุมอีกคร้ัง เม่ือเร่ืองนั้นๆ ไดถู้กตดัสินใจแลว้ 

 รายละเอียดของการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงระบุถึงช่ือผูเ้ก่ียวโยง ลกัษณะของ
ความเก่ียวโยงกนั แนวโนม้การทาํรายการในอนาคต และมูลค่าของรายการในแต่ละรายการ ได้
ถูกเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในรายงานน้ี  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่เคยมีกรณีไม่
ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสมเก่ียวกับมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดัง
รายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้ “การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานน้ีและยงัไม่เคยมี
กรณีการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารบริษทัฯ  

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน เช่น 
ผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ีการคา้ 
คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน/สงัคม ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัถึงการ
สนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ในอนัท่ีจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกาํไรใหก้บั



หนา้ 79 
 

บริษทัฯ และเป็นแรงสนบัสนุนอยา่งดียิง่ในการสร้างความสาํเร็จและความมัง่คัง่ในระยะยาวใหก้บับริษทัฯ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้รับปรุงแกไ้ขเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงหวัขอ้ “กิจกรรมผูมี้ส่วนไดเ้สีย” นโยบาย
และแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั และรวมถึงการจดัใหมี้
ช่องทางบนเวบ็ไซตส์าํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถใชติ้ดต่อส่ือสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ และ
สามารถติดต่อโดยตรงกบัคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความประสงค ์ โดยไม่ตอ้งผา่นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเกบ็ขอ้ร้องเรียนดงักล่าวเป็นความลบั และหากขอ้ร้องเรียนมีมูลความจริง 
คณะกรรมการบริษทัฯ จะดาํเนินการเพื่อแกไ้ขตามความเหมาะสม 

ด้านผู้บริหาร : บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่ง
ความสาํเร็จของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารมีโครงสร้างท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม และค่าเฉล่ียโดยทัว่ไปของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย บริษทัฯ 
เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารของบริษทัฯ ไดท้าํงานอยา่งอิสระปราศจากการแทรกแซง ภายใตบ้ทบาท หนา้ท่ี และ
ความรับผดิชอบท่ีมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษทัฯ  

ด้านพนักงาน : บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นส่วนสาํคญัของปัจจยัแห่งความสาํเร็จอีกปัจจยั
หน่ึงของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จึงกาํหนดวิธีการจา้งงาน ความเท่าเทียมกนัในโอกาสของการจา้งงาน 
ความมัน่คง และความกา้วหนา้ทางอาชีพ และหลกัการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน และการจา้งงาน บริษทั
ฯ มัน่ใจวา่พนกังานมีความรู้ความชาํนาญท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานในธุรกิจของบริษทัฯ และความ
เขา้ใจในขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้
ความสามารถเพ่ือใหท้นักบัการพฒันาของอุตสาหกรรมในอนาคต และไดอ้ธิบายถึงการดูแลดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัของพนกังานท่ีปฏิบติัการบนเรือของบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “รายงานการพฒันาเพือ่
ความยัง่ยนื” ในรายงานน้ี 

นอกจากน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้นโยบายดา้นผลตอบแทนสาํหรับพนกังานท่ีสาํนกังานของบริษทัฯ ทั้งใน
รูปของเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามความสมคัรใจ 
ผลตอบแทนของพนกังานข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของพนกังาน ส่วนเพิ่ม
อ่ืนๆ /โบนสัข้ึนอยูก่บัฐานะทางการเงินผลการดาํเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ ในเร่ืองการ
สร้างแรงจูงใจระยะยาว แมว้่าบริษทัฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะยาวสาํหรับพนกังานในรูปของ ESOP 
เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นวา่ราคาหุน้ของบริษทัฯ จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงพนกังานไม่สามารถควบคุมได้
โดยตรงเช่นเดียวกบัอตัราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากน้ีราคาหุน้ของบริษทัฯ กไ็ม่ไดส้ะทอ้นถึงผล
การปฏิบติังานของพนกังานท่ีแทจ้ริง ดงันั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงานแก่พนกังานของ
บริษทัฯในรูปของเงินโบนสัประจาํปี โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบั
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ่ายโบนสัประจาํปีแก่พนกังาน 

บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมภายใน และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก สาํหรับทั้งพนกังานท่ี
สาํนกังาน และลูกเรือบนเรือ โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั
อนุญาตใหมี้การลางานพิเศษ และกาํหนดเวลาการทาํงานท่ียดืหยุน่ สาํหรับพนกังานท่ีตอ้งการศึกษาใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดส่้งเสริมการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานดว้ยกนั และ
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ระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารบริษทัฯ  

ด้านนายหน้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่นายหนา้เป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งความสาํเร็จของ
บริษทัฯ และเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในฐานะผูส้นบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงปฏิบติักบั
นายหนา้ดว้ยความเป็นธรรมตามเง่ือนไขการคา้ท่ีตกลงร่วมกนัและคงรักษามาตรฐานการคา้โดยทัว่ไปไว ้
เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัในระยะยาว 

ด้านเจ้าหนีเ้งนิกู้ยมื : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่เจา้หน้ีเงินกูย้มืเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่ง
ความสาํเร็จท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ในฐานะผูส้นบัสนุนดา้นการเงินแก่บริษทัฯ ท่ีตอ้งลงทุนในสินทรัพยด์ว้ย
เงินลงทุนท่ีสูง บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืเงินต่างๆ รวมทั้งปฏิบติัตามวตัถุประสงคก์ารกูเ้งิน 
การชาํระคืนหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งสองฝ่าย 

ด้านคู่ค้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความสาํคญัของคู่คา้ของบริษทัฯ และบริษทัฯ มัน่ใจวา่
เง่ือนไขทางการคา้ต่างๆ เป็นไปดว้ยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทัว่ไป รวมทั้งการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขทางการคา้อยา่งเคร่งครัด 

ด้านลูกค้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่ลูกคา้เป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงปกป้องผลประโยชนข์องลูกคา้ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่ง
ดีท่ีสุด รวมทั้งการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน และการรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของลูกคา้โดยจะไม่
เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว เวน้แต่มีขอ้กฎหมายหรือกฎเกณฑก์าํหนด หรือไดรั้บการยนิยอมจากผูเ้ป็น
เจา้ของสารสนเทศ รวมถึงประเดน็ทางดา้นการตลาด การกาํหนดราคา รายละเอียดของการใหบ้ริการ 
คุณภาพ และความปลอดภยั  

ด้านคู่แข่ง : บริษทัฯ ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทาง
การคา้ดว้ยการกล่าวหาบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้ดว้ยความไม่สุจริต และปราศจากขอ้มูลความจริง 
รวมทั้งไม่เขา้ถึงสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

ด้านชุมชนและสังคม : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความรับผดิชอบต่อชุมชน โดยสนบัสนุน
กิจกรรมของชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูท่ี้อยูร่อบขา้งมากกวา่ท่ีมีกาํหนดไวใ้น
กฎหมายและพยายามเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสงัคม โดยบริษทัฯ ไดร้ายงานส่วนน้ีแยกไวภ้ายใตห้วัขอ้ 
“รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื” ในรายงานน้ี 

ด้านผู้ออกกฎระเบยีบข้อบงัคบั : นอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในส่วนของกฎหมายและระเบียบ
เก่ียวกบัธุรกิจการเดินเรือซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามและไดอ้ธิบายไวใ้นรายงานน้ี บริษทัฯ ตระหนกัเป็น
อยา่งดีวา่ ภาครัฐบาลคือ ผูอ้อกกฎระเบียบขอ้บงัคบั ทาํหนา้ท่ีควบคุมเพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
เป็นไปดว้ยความยติุธรรม และมีความโปร่งใส บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไดร้วมการสอบทาน
การปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ใหเ้ป็นหน่ึงในหนา้ท่ีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีผูต้รวจสอบ
ภายในท่ีมีคุณสมบติัเป็นหวัหนา้ฝ่าย โดยผูต้รวจสอบภายในไดจ้ดัทาํรายงานสอบทานการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบต่างๆ ประจาํปี และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ตาม
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รายละเอียดท่ีกล่าวในหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ”ในรายงานน้ี 

ด้านส่ิงแวดล้อม : บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่การจดัการดา้นการขนส่งทางทะเลท่ีขาดความรับผดิชอบนั้น 
จะก่อใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่มลพิษทางนํ้า และ/หรือ มลพิษทาง
อากาศ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยใหค้วามสาํคญัเทียบเท่ากบั
ปัจจยัทางดา้นการคา้และการดาํเนินธุรกิจบริษทัฯ และส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบายน้ี ซ่ึงไดร้ายงานส่วน
น้ีภายใตห้วัขอ้ “รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื” ในรายงานน้ี 

การเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากล : บริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 
ทุกคนตอ้งปฎิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนสากล
แก่พนกังานเพื่อนาํไปปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินงานและไม่สนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีละเมิดหลกั
สิทธิมนุษยชน รวมถึงการบงัคบัใชแ้รงงานหรือการใชแ้รงงานเดก็ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการปฏิบติั
ดว้ยความเสมอภาค  โดยเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ถ่ินกาํเนิด เพศ ศาสนา สีผวิ 
สภาพร่างกาย ฐานะ หรือชาติตระกลู นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัส่งเสริมใหมี้การตรวจสอบดูแลการปฏิบติัตาม
หลกัสิทธิมนุษยชน และสนบัสนุนใหบ้ริษทัยอ่ย นกัลงทุน คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายปฏิบติัตามหลกั
สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : บริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทัฯ ทุกคนตอ้งมีความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการใชง้านทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ไม่วา่จะ
เป็นเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ขอ้มูลความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทอ่ืนๆ 
ตวัอยา่งเช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง โดยโปรแกรมท่ีใชน้ั้นตอ้งผา่นการตรวจสอบ
และติดตั้งโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเท่านั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัส่งเสริมใหพ้นกังานตรวจสอบเพ่ือให้
มัน่ใจวา่โปรแกรมหรือขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการทาํงานไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น เป็นตน้ 

  นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัการทุจริตและการให้สินบน : บริษทัฯ มีนโยบายหา้มการติดสินบนและ
การคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มต่อผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษทัฯ หรือบริษทั
ในเครือ บริษทัฯ ไม่ยอมรับพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญั
อยา่งจริงจงักบัการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ต่างๆ (หากมี) การละเมิดนโยบายน้ี บริษทัฯ ถือเป็นการ
กระทาํผดิร้ายแรง โดยจะมีการดาํเนินการทางวินยัรวมไปถึงการเลิกจา้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ในปี 2556 เพ่ือเป็นการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ บริษทัฯไดร่้วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตโดยบริษทัฯ ไดร่้วมใหส้ตัยาบนัเพื่อรับทราบขอ้ตกลงในคาํ
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ และจะเตรียมพร้อม
สาํหรับการประเมินตนเองท่ีเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้ช่องทางสาํหรับรายงานการกระทาํท่ีไม่เหมาะสม การทุจริต หรือการ
คอร์รัปชัน่ใดๆ อีกทั้งไดจ้ดัใหมี้มาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วาม
ร่วมมือในเร่ืองดงักล่าว 
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บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ และการติดสินบน เช่น 
แนวทางปฏิบติัในการใหแ้ละการรับของขวญัและส่ิงตอบแทน หรือการช่วยเหลือทางการเมือง เป็นตน้ 
รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัน้ีไดเ้ปิดเผยใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั
ของบริษทัฯ” ซ่ึงผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบร่วมกนั  พร้อมทั้งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy): เพื่อมัน่ใจวา่มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมตามหลกัจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั บริษทัฯ จึงกาํหนดใหมี้
ช่องทางการติดต่อกบัคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรง (ไม่ผา่นผูบ้ริหารของบริษทัฯ) เพื่อใหค้าํแนะนาํ
เก่ียวกบัธุรกิจ ขอ้ร้องเรียน หรือ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความเส่ียง หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนได้
เสียจากการดาํเนินธุรกิจ หรือจากการปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง หรือการละเมิดหลกัจริยธรรมธุรกิจ และแนวทาง
ปฏิบติัท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนกรณีพิเศษ เช่น กรณีท่ีผูบ้ริหารกระทาํผดิศีลธรรม/ไม่ซ่ือสตัย,์ 
การกระทาํผดิจรรยาบรรณ หรือผดิกฏหมาย เป็นตน้  ทั้งน้ี พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆสามารถส่ง
ขอ้ความดงักล่าวทางไปรษณียห์รืออีเมลใ์หก้บั คุณธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
บริษทัฯ ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 

ทางไปรษณีย ์
คุณธีระ  วิภูชนิน  
256  ถนนลาดพร้าว ซอยสนันิบาตเทศบาล  
แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 

ทางอีเมล ์ 
acthira@hotmail.co.th 

สาํหรับขั้นตอนการปฏิบติั และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนไดเ้ปิดเผยไวใ้น “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
และแนวทางปฏิบติั” ของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบ  พร้อมทั้งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ 

ทั้งน้ี ในปี 2556 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ มีการดูแลกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อยา่งเขม้งวด ทั้งขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน และรายงานอ่ืนๆ โดยขอ้มูลจะตอ้งเปิดเผยอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา โปร่งใส โดยผา่นช่องทางท่ีถูกตอ้งและผูใ้ชข้อ้มูลสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัและมี
ความน่าเช่ือถือ 

 4.1  รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ  
  คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานน้ี โดยมีการนาํเสนอรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อ
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รายงานทางการเงินควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ในรายงานน้ี 

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 

2550 เพื่อทาํหนา้ท่ีดูแลเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยการนาํเสนอ
ค่าตอบแทนของกรรมการ ขอ้แนะนาํ และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการ 
จะนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เช่น รายช่ือสมาชิก คุณสมบติั บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนได้
เปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และเปิดเผยภายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานน้ี 

ในปี 2556 และ 2555 บริษทัฯ ไดเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ โดยกาํหนดเป็นค่าตอบแทน
ประจาํและไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสเป็นจาํนวนเท่ากนั ทั้งน้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 

*   กรรมการท่ีทาํงานในตาํแหน่งบริหารและทาํงานเตม็เวลาเหมือนพนกังานในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  
** ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายไตรมาส ใหแ้ก่ ประธานคณะกรรมการ จาํนวน 300,000 บาทต่อไตร

มาส กรรมการบริษทัฯ จาํนวน 137,500 บาทต่อไตรมาสต่อท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการ เพ่ิมอีกจาํนวน 100,000 บาทต่อไตรมาส กรรมการตรวจสอบ เพิ่มอีกจาํนวน 50,000 
บาทต่อไตรมาสต่อท่าน 
สาํหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั (โบนสั

ท่ีจ่ายในระหวา่งปีเป็นโบนสัท่ีอา้งอิงมาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา) และอ่ืนๆ 
เช่น ค่าภาษีเงินไดค่้าเช่าบา้น ซ่ึงในระหวา่งปี 2556 และปี 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทน
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ใหก้รรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง ทั้งหมด 15 ท่าน (ปี 2555: 14 ท่าน) เป็นจาํนวนเงิน 101.67  ลา้น
บาท และ 106.58  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

คณะกรรมการบริหารท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ (การพาณิชย)์ 

3. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน) 

ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2556 มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ (การพาณิชย)์ 

3. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน) 

4. นายไจปาล มนัสุขานี กรรมการ (ทาํงานเตม็เวลาในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

5. นายชีลาล โกปินาธาน ผูอ้าํนวยการ (การพาณิชย)์ 

6. นายโคคา เวนคาตารามานา สุดาการ์ ผูอ้าํนวยการ (บริหารกองเรือ) 

7. นายโกดาการาจีททิล มูราล่ี เมนนอน ผูอ้าํนวยการ (ดา้นเทคนิค) 

8. นายนีลากนัตนั วาสุเดวนั ผูอ้าํนวยการ (การจดัการความเส่ียง) 

9. นายสตีเฟน โคลา ผูอ้าํนวยการ (บริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ) 

10. นายกามาล กมุาร ดู ผูอ้าํนวยการ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

11. นายนิชิคานท ์โกรวิน ดีซาย ผูอ้าํนวยการ (โครงการ) 

12. นายประชาน มหาลิงกมั ผูจ้ดัการอาวโุส (จดัซ้ือ) 

13. นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (การเงินและบญัชี) และเลขานุการบริษทัฯ 

14. นายกิรัน กิสซารินาท ไวดี ผูจ้ดัการอาวโุส (บญัชีและ MIS) 

15. นายยิง่ยง กงัแฮ ผูจ้ดัการอาวโุส (การเงินและบญัชี) 
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การเทียบเคียงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และผูบ้ริหารระหวา่งบริษทัฯ กบักลุ่มบริษทั
จดทะเบียนอ่ืนๆและบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีดงัรายละเอียดขา้งล่างน้ี 
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4.3 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทั้ง

รายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลสาํคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว เพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบผา่นช่อง
ทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ จดหมายแจง้ข่าว และจากการติดต่อ
กบักรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์ในระดบัท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบในส่วนงานน้ีเอง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดบุคคล เพื่อใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารสาํหรับผูล้งทุน ผู ้
ถือหุน้ นกัวิเคราะห์และประชาชนทัว่ไป ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

คุณคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ไดรั้บ
การคดัเลือกเป็น “นกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่นท่ีสุด” ในประเทศไทย ในผล
สาํรวจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ ในเดือนธนัวาคม 2553 จากนิตยสาร 
“ASIAMONEY”)  
โทรศพัท ์66 2696 8801 อีเมล ์kh@preciousshipping.com 

คุณคูชรู คาลี วาเดีย  กรรมการบริหาร  
โทรศพัท ์66 2696 8836 อีเมล ์kw@preciousshipping.com 

คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (การเงินและบญัชี) และเลขานุการบริษทัฯ  
โทรศพัท ์66 2696 8856 อีเมล ์som@preciousshipping.com 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ต่างๆ มากมาย โดยมีกรรมการผูจ้ดัการไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ซ่ึงรายละเอียดของกิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ในช่วงสามปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี 

ปี/จํานวนคร้ัง พบปะกบั 
นักวเิคราะห์ 

พบปะกบั 
นักลงทุน 

การนําสนอ 
(Presentations) 

การให้สัมภาษณ์แก่
หนังสือพมิพ์และทวี ี

รวม 

2556 69 51 18 6 144 
2555 50 35 12 8 105 
2554 38 33 13 2 86 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  

  จาํนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ มีสดัส่วนท่ีสมัพนัธ์และเหมาะสมกบัขนาดของ
กิจการและความซบัซอ้นทางธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงในปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 12 ท่าน 
ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน ซ่ึงทาํหนา้ท่ีบริหารและปฏิบติังานเตม็เวลา
เหมือนพนกังานประจาํในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน และ
กรรมการอิสระ 5 ท่าน (มากกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ) ทั้งน้ี คณะกรรมการ
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ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด  

  บริษทัฯ คาํนึงถึงการเพิ่มความหลากหลายในคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบสาํคญัในการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ และการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
ดงันั้น กรรมการบริษทัฯ จึงมีคุณสมบติัท่ีหลากหลายทั้งในดา้นเพศ อาย ุ การศึกษา ทกัษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 

คาํจํากดัความ 
กรรมการบริหาร (Executive Director)  
คือ กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการเตม็เวลาของบริษทัฯ และไดรั้บค่าตอบแทนราย

เดือนเป็นประจาํจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า 

กรรมการอสิระ (Independent Director)  
คือ กรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจดัการ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งและไม่มีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการในบริษทัฯ และหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชนข์องบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ตาม
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของบริษทัฯ 
ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  
เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมถึงไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดส่้วนเสียไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้งในการบริหารดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือความสมัพนัธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ ญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 
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คาํนิยามของผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมายความรวมถึง ผูท่ี้มีความสมัพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในระดบัท่ีทาํให้

กรรมการอิสระไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระหรือคล่องตวั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หน้ี ลูกหน้ี หรือผูท่ี้มี
ความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นตน้ 

บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของกรรมการอสิระ 
สามารถเขา้ถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอ่ืนอยา่งเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตนได้

อยา่งมีประสิทธิผล 
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจาํทุกคร้ัง รวมทั้งตั้งประเดน็คาํถามใน

ท่ีประชุมเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนของบริษทัฯ ไดรั้บความคุม้ครอง
และเพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 

มีความสามารถและเตม็ใจท่ีจะเรียนรู้ธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมท่ีจะแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
ตลอดจนอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจท่ีจาํเป็นใหก้บับริษทัฯ  

จดัใหมี้การประชุมในส่วนกรรมการอิสระเป็นประจาํและหาโอกาสเขา้พบผูบ้ริหารบริษทัฯ เพื่อ
พดูคุยในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน 

จดัทาํหนงัสือยนืยนัถึงความเป็นอิสระในวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและ
กรณีท่ีถูกร้องขอ 

กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งท่ีชดัเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดท่ีดาํรงตาํแหน่งเกินกวา่วาระ
ท่ีกาํหนด อยา่งไรกต็าม เป็นการยากท่ีจะคน้หาผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะเขา้มารับตาํแหน่งกรรมการอิสระ
แทน อีกทั้งเม่ือพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ของกรรมการอิสระ และความเขา้ใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาท่ี
ดาํรงตาํแหน่งนาํมาพิจารณา ดงันั้น ณ ปัจจุบนัจึงยงัไม่มีการกาํหนดเพดานสูงสุดของวาระการดาํรงตาํแหน่ง
สาํหรับกรรมการอิสระ นอกจากวาระตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

คณะกรรมการอืน่ๆ  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ, คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยรายละเอียดของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น รายช่ือ 
จาํนวนสมาชิก คุณสมบติั บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และภายใต้
หวัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานน้ี 

การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไม่มี

ความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร อีกทั้งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการและ
ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบักรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ี ระหวา่งการกาํหนดนโยบาย
และการบริหารนโยบายท่ีกาํหนดไว ้

ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูน้าํในคณะกรรมการบริษทัฯ และทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ี
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ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ เป็นผูน้าํ และหวัหนา้
ของฝ่ายบริหาร และมีหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯในการบริหารกิจการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ทั้งหมดท่ีไดว้างไว ้

เลขานุการบริษทัฯ  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ 

นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน โดยมีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมทั้งรับผดิชอบในการดูแลและใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑต่์างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติั และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และรับผดิชอบ
จดัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมติ
ดงักล่าว และการรักษาเอกสารขอ้มูล 

ประวติัของนางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้สดงอยูภ่ายใตห้วัขอ้ “คณะ
ผู้บริหาร” ในรายงานน้ี 

5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบ 
ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนสาํคญัในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไปสู่

เป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ และเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดภารกิจ วิสยัทศัน ์ คุณค่า
ขององคก์ร แผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และการ
จดัการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ และใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ 
ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และมีคุณสมบติัท่ีจะปฏิบติังานได้
ตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ โดยยดึถือมาตรฐานสูงสุดของหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดบทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ อยา่งชดัเจน ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานน้ี 

นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจใหมี้การเติบโตและเพิ่มมูลค่า

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการข้ึน 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่และเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการ โดยรวมถึงการกาํหนด
นโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ การใหค้วามสาํคญัต่อความเพียงพอของระบบการควบคุม
และการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายดว้ยความโปร่งใส และจริยธรรม
ทางธุรกิจท่ีดีและไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการข้ึนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศให้
พนกังานในทุกระดบัชั้นไดรั้บทราบ ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายของบริษทัฯ ไดต้ระหนกั และให้
ความสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
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คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ ครอบคลุมหลกัสําคญั 5 ส่วนดงัต่อไปนี ้
1. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
2. โครงสร้าง บทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัฯ  
3. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
4. การควบคุมและการบริหารความเส่ียง 
5. จริยธรรมธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ยงักาํหนดใหมี้การทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ รวมทั้งการ

ประเมินผลการปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ทั้งน้ี เพื่อใหคู่้มือนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการของบริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั และเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมิน
การกาํกบัดูแลกิจการ” (Corporate Governance Self- Assessment) โดยมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไปตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึงผลการประเมินการกาํกบั
ดูแลกิจการโดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก และคณะกรรมการบริษทัฯ จะนาํผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการ
กาํกบัดูแลกิจการใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะประเมินการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํทุกปี 
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการคร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2557  

จริยธรรมธุรกจิ 
บริษทัฯ ไดอ้อกประกาศขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 

เพื่อยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหป้ระสบผลสาํเร็จตามภารกิจของบริษทัฯ ดว้ยความโปร่งใส 
ซ่ือสตัย ์สุจริตและเท่ียงธรรม และบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดน้ีไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือเป็นการป้องกนัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ คณะกรรมการบริษทัฯ และ

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จึงไดดู้แลอยา่งรอบคอบ เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์ โดยกาํหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนไ์วอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 

รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นอยา่งดีถึงรายการท่ีอาจนาํมาซ่ึงความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
นอกเหนือจากการปฏิบติัตามนโยบายภายในและแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัฯ กาํหนด อีกทั้งการทาํรายการ
ดงักล่าวไดอ้ยูบ่นพื้นฐานเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) ซ่ึงเป็นไปโดยปกติตาม
มาตรฐานทางการคา้ทัว่ไปและไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผลและความจาํเป็นไวใ้น
รายงานน้ีและในแบบ 56-1 อยา่งครบถว้นแลว้ 
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อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงาน
ตรวจสอบเร่ืองการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยจดัใหบ้รรจุเร่ืองดงักล่าวไวใ้น
แผนการตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี สาํหรับปี 2556 ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจสอบรายการดงักล่าว
และไดร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2557 ในเดือนกมุภาพนัธ์  2557 ซ่ึงพบวา่ บริษทัฯ มีนโยบายการอนุมติั
รายการเพื่อป้องกนัการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยรายการท่ีบริษทัฯ มีอยูใ่น
ปัจจุบนัเป็นรายการท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการคา้การ
แข่งขนัโดยทัว่ไป โดยยดึถือราคาตลาดเป็นสาํคญั และเพื่อประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ รวมทั้งไดมี้การ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในรายงานน้ีอยา่งเพียงพอแลว้ 

นอกจากน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัได้สอบทานการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 
เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงหนงัสือเวียนคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง คาํแนะนาํในการปฏิบติัตามมาตรา 89/12 (1) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “รายการที่เกีย่วโยงกนั” ใน
รายงานน้ีและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า
รายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ เป็นรายการท่ีเหมาะสม และเพื่อประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ  

การจัดทาํรายงานการถอืครอง/ซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ 
เพ่ือกาํกบัดูแลดา้นการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการ ซ่ึงหมายรวมถึง คู่สมรสตอ้ง

รายงานการถือครอง/ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ใหท้ราบทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือขาย การเปล่ียนแปลงในการ
ถือครอง/ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการกาํหนดใหมี้การรายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ
ทุกไตรมาส 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในระดบัปฏิบติังานเพือ่ใหก้ารดาํเนินงาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี ในการดาํเนินงานของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนมีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เพือ่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 
และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  ผูติ้ดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกนั เพือ่รักษาไวซ่ึ้งการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงิน 
และบญัชี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานท่ีชดัเจน และเพยีงพอเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ 

บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกั และกิจกรรม
การทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตแ้นวทางท่ีกาํหนด และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการปฏิบติังานแต่ละแผนก และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากผูบ้ริหาร ประวติั
หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 3 

นอกจากน้ีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงินและบญัชี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานท่ี
ชดัเจนและเพียงพอเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. เพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน รวมทั้งการใชท้รัพยากรเพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ  

2. เพ่ือความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาของรายงานทางการเงิน 
3. เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารความเส่ียงและมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบโดยตรงในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
ฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ใหด้าํเนินไปอยา่งรัดกมุมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงค ์ ทาง
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดและเปิดเผยนโยบายบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ และในหวัขอ้ “การควบคุมภายใน” ในรายงานน้ี 

บริษทัฯ จดัใหมี้ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล ซ่ึงมีหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร เพ่ือลดความเส่ียงดา้นกฎหมายและเพ่ือใหแ้น่ใจวา่คณะกรรมการบริษทัฯ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั และเป็นไปตามนโยบายและแนวทางของ
บริษทัฯ อีกทั้งพฤติกรรมในองคก์รสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ ประวติัหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย
และกาํกบัดูแล ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 3 

5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุกไตรมาส (ยกเวน้ในไตรมาสแรกท่ีอาจจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการ 2 คร้ัง) และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระการประชุมอยา่ง
ชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ โดยเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะมีข้ึนภายหลงัจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการ 7 ถึง 10 วนั เพ่ือใหร้ายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ
ไดถู้กเสนอเขา้ไปในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและรับทราบ 
อยา่งไรกต็าม ในกรณีท่ีกรรมการท่านใดมีขอ้สงสยัหรือคาํถาม กรรมการท่านนั้นสามารถสอบถามขอ้สงสยั
หรือคาํถามดงักล่าวไดโ้ดยตรงกบักรรมการบริหารไดต้ลอดเวลา 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมและจดัทาํอยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรมีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยเลขานุการ
บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัเกบ็รายงานการประชุม พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
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ปกติการประชุมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 2 - 3 ชัว่โมง โดยในปี 2556 ท่ีผา่นมาคณะกรรมการ
บริษทัฯมีการประชุมตามวาระปกติจาํนวน 7 คร้ัง (ปี 2555: 4 คร้ัง) และมีการประชุมตามวาระพิเศษจาํนวน 
1 คร้ัง (ปี 2555: มีการประชุมตามวาระพิเศษ 1 คร้ัง) โดยการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทัฯ แต่ละ
ท่านสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
ปี 2556 ปี 2555 

การประชุม 
วาระปกต ิ

การประชุม 
วาระพเิศษ 

การประชุม 
วาระปกต ิ

การประชุม 
วาระพเิศษ 

1. นายธีระ วิภูชนิน 7/7 1/1 4/4 1/1 
2. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 7/7 1/1 4/4 1/1 
3. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 7/7 1/1 4/4 1/1 
4. นายคูชรู คาลี วาเดีย * 6/7 1/1 4/4 1/1 
5. นายไจปาล มนัสุขานี 7/7 1/1 4/4 1/1 
6. นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอาํไพ 7/7 1/1 4/4 1/1 
7. นางสาวนิชิตา้ ชาห์ 5/7 0/1 1/4 1/1 
8. นายกิริต ชาห์ 5/7 1/1 4/4 1/1 
9. นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา 7/7 0/1 4/4 1/1 
10. รองศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา ปานะนนท ์ 7/7 1/1 4/4 1/1 
11. นายกาํธร ศิลาอ่อน 7/7 1/1 4/4 1/1 
12. นายอิษฎช์าญ ชาห์ 6/7 0/1 4/4 1/1 

* ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1 คร้ัง เน่ืองจากการเดินทางเร่งด่วนเพื่อปฏิบติังาน
ท่ีฉุกเฉินและเร่งด่วนใหแ้ก่บริษทัฯ 

คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถจดัใหมี้การประชุมระหวา่งกนั เพื่อท่ีจะพดูคุยในประเดน็ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานและผลการดาํเนินงานของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารได ้

5.4 การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ  

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมินการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ” (Board Self Assessment) ซ่ึงมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไปตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ 

 โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ 

 บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 ความพร้อมของกรรมการ 

 การกาํหนดกลยทุธ์และการวางแผนธุรกิจ 

 การจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
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 การดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 การติดตามดูแลรายงานทางการเงินและการดาํเนินงาน 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

 การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 

 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 การสรรหา 

 การพิจารณาค่าตอบแทน 

 การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เ ลิศและ
คณะกรรมการบริษทัฯจะนาํผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไป
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2557 

5.5 การประเมินการปฏบิตังิานของกรรมการผู้จัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมินการ
ปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ” (Managing Director Evaluation) ซ่ึงมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไป
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ 

 ความเป็นผูน้าํ 

 การกาํหนดกลยทุธ์ 

 การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 

 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 

 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 

 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 

 การบริหารงาน และความสมัพนัธ์กบับุคลากร 

 การสืบทอดตาํแหน่ง 

 ความรู้ทางดา้นผลิตภณัฑ ์และบริการ 

 คุณลกัษณะส่วนตวั 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการโดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ” โดยบริษทัฯ มีความ
ตั้งใจท่ีจะประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี ทั้งน้ี การประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการในคร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2557 

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารถูกกาํหนดข้ึนตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด และ
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และกรรมการท่ีบริหารงานเตม็เวลาในบริษทัยอ่ยจะถูกพิจารณาอนุมติัโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนสาํหรับตาํแหน่งท่ีเทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะทาง
การเงิน และผลประกอบการของบริษทัฯ รวมทั้งผลการปฏิบติังานของแต่ละคนท่ีผา่นมา 

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนกาํหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และสามารถเทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียนโดยทัว่ไปและกลุ่มบริษทั
ในอุตสาหกรรมขนส่งได ้

รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสัและ
อ่ืนๆ เช่น ค่าภาษีเงินได ้ค่าเช่าบา้น เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และสําหรับค่าตอบแทนกรรมการ
กาํหนดเป็นเบ้ียประชุมรายปีซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ของ
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส”  

5.7 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจดัใหมี้การเขา้ร่วมกิจกรรม
หลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีสาํคญั
และเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร เช่น หลกัสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออยา่งนอ้ยตอ้งเขา้
ร่วมอบรมในหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD)  

ในปี 2555 กรรมการบริษทัฯ จาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายกาํธร ศิลาอ่อน และรองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา 
ปานะนนท ์ไดเ้ขา้ร่วมการอบรมในหลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

ในปี 2556 รองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนทไ์ดเ้ขา้ร่วมการอบรมในหลกัสูตร Financial 
Statements for Directors (FSD) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในกรณีท่ีมีบุคคลใดไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการอนุมติัจาก
ผูถื้อหุน้เลขานุการบริษทัฯ จะดาํเนินการรายงานและจดัเตรียมเอกสารสาํหรับกรรมการใหม่ เช่น คู่มือ
กรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทางปฏิบติั กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 

ทั้งน้ีในปี 2554 บริษทัไดมี้การจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
ใหม่ทั้งหมด 4 ท่าน  
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและ
เพียงพอ ทั้งรายงานทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและทนัต่อ
เวลาใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และบุคคลทัว่ไป 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ทนัต่อเวลาและดว้ยความโปร่งใส ซ่ึงการดูแลการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานระดบัอาวโุส ซ่ึงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งดูแลและป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบั และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนข์องบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด รวมถึงขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ หรือราคาหุน้ของบริษทัฯ อีกทั้งการหา้มใชข้อ้มูลของบริษทัฯ ท่ีไดม้าจาก
การเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชนส่์วนตน หรือในเร่ืองการทาํธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ 
หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้าํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติัไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดีของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ  

 ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 
(และรวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามทั้งหมด
ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการบริหารซ่ึงเป็นพนกังานประจาํของบริษทัฯ (หรือ 
บริษทัยอ่ย) และผูบ้ริหารระดบัสูง ไม่สามารถซ้ือขาย/โอนหุน้ของบริษทัฯ ในช่วง 3 สปัดาห์ก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินสาํหรับปีท่ีตรวจสอบแลว้ต่อสาธารณะ และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบดงักล่าวแลว้ (และ 2 สปัดาห์ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสท่ีสอบทานแลว้ต่อสาธารณะ) และอยา่งนอ้ย 3 วนัก่อนการเปิดเผยรายการสาํคญัต่อ
สาธารณะ และฝ่ายบริหารไดถู้กขอใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายน้ีอยา่งเคร่งครัด โดยระหวา่งปีท่ีผา่น
มาฝ่ายบริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 

 ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัฯ ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงคู่สมรสและบุตร

ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ แจง้บริษทัฯ เม่ือมีความตั้งใจท่ีจะทาํรายการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั

ก่อนทาํรายการ 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 ไดมี้
การพิจารณาเพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอก และมีมติเพื่อเสนอการแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีท่านใดท่านหน่ึงจากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสาํหรับปี 2557 ดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาวสุมาลี รีวราบณัฑิต (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  
 ในระหวา่งปี 2546 ถึง ปี 2550 และอีกคร้ังสาํหรับปี 2553 ถึง ปี 2556 
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  
 สาํหรับปี 2551 และปี 2552 
3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัฯ ได ้ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ ใหบ้ริษทั 
สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั มีอาํนาจเสนอช่ือผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทั 
สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั มาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยแทน 

 บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มี
ความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบติังานสาํหรับปีท่ีผา่นมาเป็นท่ีน่าพึงพอใจ โดยบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์
ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดพ้ิจารณาเพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทน
การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภายนอกสาํหรับ ปี 2557 จาํนวนเงินไม่เกิน 1.90 ลา้นบาท (ปี 2556: 1.90 ลา้นบาท) 
แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ซ่ึงจะไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าวขา้งตน้ ไดมี้การพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของนางสาวสุมาลี รีวราบณัฑิต (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) จากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท 

แอนด ์ ยงั จาํกดั ท่ีไดท้าํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทุกบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและบริษทัยอ่ย 

1 บริษทัท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศสาํหรับปี 2556 และคาดวา่จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีต่อไปอีกสาํหรับปี 2557 

ดว้ยค่าตอบแทนการสอบบญัชี จาํนวนเงิน 3.42 ลา้นบาท(ปี 2556 จ่ายจริง: จาํนวน 3.41 ลา้นบาท) นอกจากน้ีท่ี

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการยงัไดพ้จิารณาค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงไม่

เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี ไดแ้ก่ ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขบตัรส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ดว้ยจาํนวนเงินไม่เกิน 0.31 ลา้นบาท (ปี 2556 จ่ายจริง : 0.35 ลา้น



หนา้ 99 
 

บาท) และค่าบริการสอบทานขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศสาํหรับงบการเงินรวม ดว้ยจาํนวนเงิน

ไม่เกิน 0.60 ลา้นบาท (ปี 2556 จ่ายจริง : 0.40 ลา้นบาท) 

9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัฯ มิได้นํามาปฏบิตัิ
ในปี 2556 มีดงัต่อไปนี ้

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการ ความคดิเห็นจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการควรสนบัสนุนใหมี้การจดัทาํ
แผนการสืบทอดงาน (succession plan) 
สาํหรับกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทัฯ กาํลงัจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง
งาน (succession plan) สาํหรับกรรมการผูจ้ดัการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูง แต่ยงัไม่สามารถจดัทาํใหแ้ลว้เสร็จภายใน
ปีน้ีได ้

คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระท่ีมีวาระ 
การดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี 

เน่ืองจากเป็นการยากท่ีจะหากรรมการท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสม ดงันั้น ในปัจจุบนั หลกัเกณฑใ์นเร่ืองระยะเวลา
ในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระจึงยงัไม่สามารถ
ปฏิบติัตามได ้

คณะกรรมการควรจดัใหมี้การประเมินผล 
การปฏิบติังานของคณะกรรมการเป็น
รายบุคคล 

หลกัเกณฑน้ี์ไม่สามารถปฏิบติัไดภ้ายในปีน้ี แต่อาจนาํมา
ปฏิบติัในอนาคต 

คณะกรรมการควรจดัใหมี้การประเมินผล 
การปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

หลกัเกณฑน้ี์ไม่สามารถปฏิบติัไดภ้ายในปีน้ี แต่อาจนาํมา
ปฏิบติัในอนาคต 

บริษทัควรจดัใหมี้นโยบายค่าตอบแทนของ 
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯ อาจพิจารณาใหมี้การจดัทาํนโยบายน้ี โดยจดัทาํ
ตามคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก แต่ยงัไม่สามารถ
จดัทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในปีน้ีได ้
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
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บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการสร้างผลตอบแทนสูงสุดอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยรายงานฉบบั
น้ีไดร้วบรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเนน้ไปท่ีธุรกิจหลกั
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ห่งความยัง่ยนื 

บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีเจตนารมณ์ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอยา่ง
มีคุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่การท่ีบริษทัฯ มี
เรือเดินทะเลเดินเรืออยูท่ ัว่โลก และเรือไดถื้อธงสญัชาติไทยนั้นถือเป็นเสมือนตวัแทนของประเทศ จึงเป็นหนา้ท่ี
ของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืฉบบัปี 2555 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2556 
ไม่ไดท้าํตามกรอบ GRI แต่สาํหรับปี 2556 รายงานน้ีถือเป็นรายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืฉบบัท่ี 2 ซ่ึงรวมอยู่
ในรายงานน้ีเพื่อนาํเสนอผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมีสาระสาํคญัแบ่งเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม 
และสงัคม นอกจากนั้น เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ การบริหารจดัการความเส่ียง ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึง
ในความยัง่ยนืของบริษทัฯไดถู้กนาํเสนอแยกไวใ้นหวัขอ้ “รายงานการกาํกบัดูแลกจิการ” “การควบคุมภายใน” 

“ปัจจัยความเส่ียงทีสํ่าคญั” ของรายงานน้ี 

รูปแบบของรายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืฉบบัน้ี ถือเป็นรายงานฉบบัแรกภายใตก้รอบ GRI ฉบบั G3 
ระดบั C ในแง่ของสารัตภาพ (Materiality) ความเช่ือมโยงของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Engagements) เน้ือหา
สาระ (Sustainability Context) ความสมบูรณ์ (Completeness) ความถูกตอ้งแม่นยาํ (Accuracy) และการเปรียบเทียบ
ได ้(Comparability) และเป็นการนาํเสนอกิจกรรมและขอ้มูลของบริษทัฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2556 

ขอบเขตของรายงาน 

ขอ้มูลในรายงานฉบบัน้ีไดร้วมขอ้มูลของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

กรอบและข้อจาํกดัของรายงาน 

ขอ้มูลในรายงานฉบบัน้ีไดถู้กรวบรวมจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

กระบวนการในการกาํหนดเนือ้หาในรายงาน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดเน้ือหาของรายงานโดยการคน้ควา้ร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัเพื่อใหไ้ดรั้บขอ้คิดเห็น
จากบุคคลเหล่านั้น ขอ้มูลต่างๆในรายงานฉบบัน้ีไดถู้กทบทวนโดยผูบ้ริหารระดบัสูงก่อนนาํเสนอใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการอนุมติั หลงัจากนั้น รายงานฉบบัน้ีไดถู้กนาํเสนอเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

ความเช่ือมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagements) 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายใน กล่าวคือ ผูถื้อหุน้ พนกังาน 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และภายนอก กล่าวคือ เจา้หน้ี คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ และ
องคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯและมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
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มีดงัต่อไปน้ี  

 

บริษทัฯ ไดร้วบรวมกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจากหลากหลายวธีิการ โดยคาํนึงจากความถ่ีและการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัหาช่องทางในการส่ือสารผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้มี้ส่วนได้
เสียสามารถแสดงความคิดเห็นและสามารถติดต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ไดโ้ดยตรงโดยไม่ผา่นผูบ้ริหาร โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ จะดาํเนินการกบัขอ้มูลดงักล่าวอยา่งจริงจงัและจะเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั

ผู้มีส่วนได้เสีย พนัธสัญญาหลกั 

ผูถื้อหุน้  สร้าง รักษา และเพิ่มพนูมูลค่าเพิ่มอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํและทนัเวลา 
 ตอบขอ้สงสยัต่างๆ 

ลูกคา้  พฒันาการใหบ้ริการตามความตอ้งการท่ีหลากหลาย 
 ใหบ้ริการลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได ้และเป็นมืออาชีพ 

พนกังาน  เคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
 พฒันาศกัยภาพของพนกังาน 
 ใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียมกนั 
 ใหค้วามปลอดภยัในการทาํงาน 
 ใหผ้ลตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นท่ีจูงใจ 

ชุมชนและสงัคม  สนบัสนุนและเขา้ร่วมกิจกรรมการต่างๆของชุมชนและสงัคมอยา่งสมํ่าเสมอ 

ผูอ้อกกฎระเบียบ  ปฏิบติัตามขอ้แนะนาํในการติดต่อกบัภาครัฐ จริยธรรมธุรกิจ รวมถึงใหค้วาม
ร่วมมือในการศึกษาวิจยั 

นายหนา้  มีการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมตามหลกัจารีตประเพณีของอุตสาหกรรม 

คู่คา้  ปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยเง่ือนไขตามหลกัปฏิบติัและจารีตประเพณีของอุตสาหกรรม 
 ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญาอยา่งเคร่งครัด 
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เจา้หน้ี  ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญากู ้รวมถึงเง่ือนไขในแง่ของวตัถุประสงคข์องเงินกู ้การ
ชาํระคืนหลกัประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีไดต้กลงกนั 

ผลการดาํเนินงานในการจัดการเพือ่ความยัง่ยนื 
ผลการดาํเนินงานทางด้านเศรษฐกจิ  

 ในปี 2556 ผูบ้ริหารอาวโุสของบริษทัฯ ไดต้ั้งเป้าหมายสาํหรับปีหนา้ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ มากกวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 

 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอยา่งนอ้ยร้อยละ 15 ตาม
รายงานของ Moore Stephens  

 จ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 จ่ายโบนสัใหแ้ก่พนกังานตามกาํไรสุทธิของผลประกอบการประจาํปี 

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดส่้งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างผลประโยชนท์างเศรษฐกิจผา่นทาง
กลุ่มผูถื้อหุน้ต่างๆ รวมไปถึงผา่นทางกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 
มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงทีส่ร้างขึน้และแจกจ่าย (ล้านเหรียญสหรัฐ)

 



หนา้ 104 
 

สาํหรับผลการดาํเนินงานทางดา้นการเงิน โปรดดู “จุดเด่นทางการเงนิ” และ “คาํอธิบายและการวเิคราะห์
ของผู้บริหาร” ในรายงานน้ี 

ผลการดาํเนินงานทางด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่การขนส่งทางทะเลท่ีขาดความรับผดิชอบนั้น จะก่อใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีรุนแรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นมลภาวะทางอากาศ และ/หรือทางนํ้า ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้อง
และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยใหค้วามสาํคญัเทียบเท่ากบัปัจจยัทางดา้นการคา้ และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

อยา่งไรกต็าม จากการดาํเนินธุรกิจตลอดหลายปีท่ีผา่นมา ทาํใหบ้ริษทัฯ เขา้ใจดีวา่แค่การปฏิบติัตามกฏ
ขอ้บงัคบัต่างๆ นั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะช่วยปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ยงัมีส่ิงอ่ืนท่ีสาํคญัท่ีจะตอ้งปฏิบติั 
นอกเหนือจากกฎเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้นัน่คือ การพฒันาแผนงานภายในเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการ
ควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการคน้หาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อนาํมาใชใ้นการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงความมุ่งมัน่อยา่งแน่วแน่ในการท่ีจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละของเสีย 

รายงานน้ีไดน้าํเสนอรายละเอียดกฎขอ้บงัคบัทางทะเลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญัท่ีสุด และส่ิงท่ีบริษทัฯ 
ไดด้าํเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัดงักล่าว รวมทั้งรายงานน้ีไดแ้สดงถึงแผนงานภายในท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์
ฉุกเฉิน และระบบการควบคุมคุณภาพ และความพยายามในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และในตอนทา้ยของ 
รายงานฉบบัน้ีจะเป็นการสรุปถึงเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดไวส้าํหรับปีถดัไป 

จุดเด่นผลการดาํเนินงานทางด้านส่ิงแวดล้อม 
1. การประชุมประจาํปีท่ีจดัข้ึนทุกๆปีโดยมีการพิจารณาและพดูต่อในประเดน็ท่ีเก่ียวกบักฎหมายพาณิชยนาวีต่างๆ 
2. นโยบายในการป้องกนัส่ิงแวดลอ้มตามดา้นล่าง ไดถู้กจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานเดียวกนักบั มอก. 14001 ซ่ึง

เป็นนโยบายของบริษทัฯ ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ในการท่ีจะป้องกนัส่ิงแวดลอ้มและความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนบนโลกในปัจจุบนัและในอนาคต (โปรดดูรายละเอียดดา้นล่างในหวัขอ้ “มาตรฐานระบบการ
จัดการส่ิงแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001)”) 

3. สาํหรับการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ บริษทัฯไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ ซ่ึงมีรายละเอียดของ
คุณลกัษณะของตวัเรือมากกวา่ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย อนัจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือในการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

4. เป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการจดัการส่ิงแวดลอ้มไดถู้กกาํหนดและนํามาใชก้บัพนกังานทั้งใน
สาํนกังานและพนกังานท่ีอยูบ่นเรือ โดยไดก้าํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการและให้มีการปฏิบติั บริษทัฯ 
ตระหนกัดีว่าการอบรมและปรับปรุงความนึกคิดของพนกังานทุกระดบัจะเป็นส่ิงท่ีนาํไปสู่ความสําเร็จใน
นโยบายส่ิงแวดลอ้ม และความสาํเร็จน้ีไดแ้สดงผา่นการอบรมพนกังานในบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ มีการประเมินผลกระทบท่ีสาํคญัต่อส่ิงแวดลอ้มสาํหรับกิจกรรมต่างๆทั้งบนเรือและภายใน
สาํนกังาน และพบวา่ระเบียบและขั้นตอนการดาํเนินการต่างๆ ท่ีมีอยูปั่จจุบนัสามารถลดผลกระทบท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. โครงการฝึกอบรมภายในองคก์รฯ ท่ีจดัข้ึนเพื่อพนกังานทุกคน (ทั้งท่ีสาํนกังานบริษทัฯ และบนเรือ) ซ่ึง
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เป็นไปตามนโยบายของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (EMS Policy) ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งและปลูก
จิตสาํนึกเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยโครงการฝึกอบรมน้ีไดจ้ดัฝึกการอบรมทั้งท่ีศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ และ
ผา่นทางผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกบัเรือท่ีไปตรวจเรือ 

7. บริษทัใชค้วามพยายามอย่างดีท่ีสุดเพ่ือชกัจูงและสนบัสนุนผูค้า้ทุกรายของบริษทัให้ปฏิบติัตามมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอ้ม/แนวทางการปฏิบติัท่ีดี 

การปฏบิตัิตามกฎข้อบงัคบัและอนุสัญญาต่างๆ 

การท่ีบริษทัฯ จะสามารถนาํเรือวิง่ผา่นน่านนํ้าสากลไดน้ั้น บริษทัฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัและอนุสญัญาต่างๆ ซ่ึงกาํหนดโดยองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (International 
Maritime Organization: IMO) และหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนๆอยา่งครบถว้น 

อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) 
อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution 
“MARPOL”) อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรมการรับรองคุณสมบติัคนประจาํเรือ และการ
เขา้ยามของคนประจาํเรือ (Standards for Training Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสญัญาแรงงาน
ทางทะเล (Maritime Labour Convention “MLC”) เป็น 4 อนุสญัญาหลกัท่ีใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหวา่ง
ประเทศ 

ทั้งน้ี มีกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
• อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ้าถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004 

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

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

• อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความรับผดิทางแพง่ต่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามนั ค.ศ. 2001 
(International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001) 

• อนุสญัญาทางทะเลระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตราย (International Maritime Dangerous 
Goods Code) 

• อนุสญัญาทางทะเลระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้เทกองแบบแขง็ (International Maritime 
Solid Bulk Goods Code) 

• กฎขอ้บงัคบัในระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินซ่ึงมีความเขม้งวดกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นกฏขอ้บงัคบัระหวา่ง
ประเทศ ตวัอยา่งเช่น พระราชบญัญติัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (US Environment 
Protection Act: EPA) และคาํสั่งของสหภาพยโุรปเก่ียวกบัการเผาผลาญเช้ือเพลิงในเขตยโุรป ฯลฯ  

 นอกจากกฎขอ้บงัคบัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น บริษทัฯ ยงัไดป้ฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัท่ีสาํคญัอ่ืนๆ 
ดงัต่อไปน้ี  
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ประมวลข้อบงัคบัเกีย่วกบัการบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (International Safety Management 
Code: ISM Code) จากประสบการณ์เรียนรู้ดา้นอุบติัเหตุทางทะเลตลอดหลายปีท่ีผา่นมา ไดถู้กรวบรวมเป็น
ประมวลขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ (ISM Code) ซ่ึงถูกเผยแพร่โดยองคก์ารทาง
ทะเลระหวา่งประเทศ เพ่ือส่งเสริมความปลอดภยัในการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนัมลพิษต่างๆ 
ISM Code ไดมี้ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2541 สาํหรับเรือขนส่งผูโ้ดยสารรวมถึงเรือเร็วสาํหรับขนส่ง
ผูโ้ดยสาร เรือบรรทุกนํ้ามนั เรือบรรทุกสารเคมี เรือบรรทุกก๊าซ เรือบรรทุกสินคา้แบบเทกอง และเรือบรรทุกสินคา้
ท่ีมีความเร็วสูงท่ีมีระวางขบันํ้ าตั้งแต่ 500 ตนักรอสข้ึนไป ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบั และไดรั้บ
ใบรับรองตั้งแต่ปี 2538 ก่อนท่ีจะมีผลบงัคบัใช ้ 

กฎขอ้บงัคบัน้ีถูกนาํไปใชท้ั้งบนเรือและท่ีสาํนกังานบนฝ่ังเพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค ์
ดงัต่อไปน้ี 

1.  เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินเรือ 
2.  เพื่อป้องกนัการบาดเจบ็และสูญเสียชีวิต 
3.  เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม 

กราฟต่อไปน้ี แสดงถึงจาํนวนคร้ังของเหตุการณ์การละเมิด ISM Code เปรียบเทียบกบัจาํนวนวนัในการ
เดินเรือ ตั้งแต่ปี 2549 - 2556 ของบริษทัฯ สาํหรับการวิเคราะห์น้ี ไดพ้ิจารณาการละเมิด ISM Code ซ่ึงส่งผลใหเ้กิด
เหตุไฟไหม ้การระเบิด การบาดเจบ็ หรือเสียชีวิตของลูกเรือ เรือโดนกนั และ เรือเกยต้ืน โดยในปี 2549 เป็นปีท่ีมี
จาํนวนวนัในการเดินเรือสูงสุด อยูท่ี่ 19,710 วนั ในขณะท่ีปี 2550 เป็นปีท่ีมีจาํนวนคร้ังของการละเมิด ISM Code 
เกิดข้ึนสูงสุด 18 คร้ัง อยา่งไรกต็าม ในระหวา่งปี 2550 - 2554 การละเมิด ISM Code มีจาํนวนลดลงถึงร้อยละ 94 
และมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยในปี 2555 และปี 2556 โดยบริษทัฯ ไดว้ิเคราะห์รายละเอียดของการละเมิดในแต่ละ
เร่ือง และไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารระดบัสูงทราบเพ่ือเป็นกรณีศึกษา และเป็นการหลีกเล่ียงการเกิดการละเมิดแบบ
เดียวกนัข้ึนอีก เม่ือเปรียบเทียบจาํนวนคร้ังของการละเมิดขอ้บงัคบักบัจาํนวนวนัในการเดินเรือพบวา่ในปี 2549 
และปี 2554 เป็นปีท่ีดีท่ีสุดของบริษทัฯ เน่ืองจากมีการละเมิดเกิดข้ึนมีเพียงร้อยละ 0.02 และแมว้า่ในปี 2550 ซ่ึงเป็น
ปีท่ีแยท่ี่สุด แต่การละเมิดท่ีเกิดข้ึนกน็บัไดว้า่มีเพียงเลก็นอ้ย คือร้อยละ 0.11 เท่านั้น สาํหรับในช่วงเวลาทั้งหมดท่ี
กล่าวมา จาํนวนการละเมิดเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนสาํหรับกองเรือทั้งหมด อยูท่ี่ร้อยละ 0.06 เท่านั้น 
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เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ISM Code ไดมี้การตรวจสอบภายในบนเรือประจาํปีโดยทีมงานซ่ึง
ประกอบดว้ยผูต้รวจสอบเรือซ่ึงมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อ
กรรมการผูจ้ดัการโดยตรง เหตุการณ์ท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การเกิดอุบติัเหตุ 
รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิดอุบติัเหตุทั้งหมดจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ และหลงัจากนั้น จะมีการ
ทบทวนขั้นตอนการดาํเนินงานทนัที นอกจากน้ี บทเรียนทั้งหมดท่ีไดจ้ากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนและเหตุการณ์ท่ีเกือบ
เกิดอุบติัเหตุต่างๆจะถูกถ่ายทอดผา่นทาง Marine Accident Reporting Scheme (MARS) เพื่อเป็นประโยชนต่์อ
อุตสาหกรรมเดินเรือ และเป็นการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัในการเดินเรือใหสู้งข้ึนอีกดว้ย The Nautical 
Institute กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่เอกสารรายงาน Marine Accident Reporting Scheme 
(MARS) ทุกเดือน ไดช่ื้นชมท่ีบริษทัฯ ไดใ้หค้วามร่วมมือกบั MARS ในการส่งเสริมและร่วมแบ่งปัน “บทเรียน” 
จากเหตุการณ์ต่างๆเพ่ือเป็นกรณีศึกษา ซ่ึงเป็นประโยชนต่์ออุตสาหกรรมการเดินเรือ ทั้งน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
บริหารจดัการท่ีมีคุณภาพและความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งสูงสุดของบริษทัฯ  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดริ้เร่ิมการดาํเนินการเพื่อควบคุมการละเมิด ISM Code โดยการใชว้ิธีป้องกนัต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

• การพฒันาการฝึกอบรมบุคลากร: เน่ืองจากแนวโนม้ท่ีการตรวจเรือโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจเรือของรัฐเมือง
ท่านั้นจะมีความเขม้งวดมากข้ึนในส่วนของการบงัคบัใช ้ ISM Code ดงันั้น บุคลากรประจาํเรือของ
บริษทัฯ จึงไดรั้บการทบทวนความรู้ดา้น ISM Code อยา่งสมํ่าเสมอ และจดัใหมี้การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัภายในกองเรือ 

• การพฒันาการบาํรุงรักษาตัวเรือ: บริษทัฯ ไดเ้นน้ย ํ้าถึงความสาํคญัของการตรวจสอบสภาพและ
ทดสอบเคร่ืองจกัรทุกเคร่ืองอยา่งสมํ่าเสมอ และหากเจา้หนา้ท่ีประจาํเรือพบเห็นส่ิงผดิปกติใดๆ ใหรี้บ
รายงานในทนัที นอกจากน้ีฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ไดเ้นน้ย ํ้าใหผู้ต้รวจสอบภายในตอ้งสอบทานการ
บงัคบัใชก้ฎเกณฑต่์างๆอยา่งเขม้งวดเพิ่มข้ึนจากการตรวจสอบปกติ เพื่อใหย้กระดบัการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบและความปลอดภยัสาํหรับตวัเรือ สินคา้ และลูกเรือ 

• มีการแจ้งเตอืนอย่างทนัท่วงทไีปยงัเรือ: โดยปกติเรือท่ีเขา้สู่น่านนํ้าในอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย 
จะตอ้งมีใบรับรองเพิ่มเติมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน และเพือ่เป็นมาตรการ
ในการป้องกนัเร่ืองดงักล่าว บริษทัฯ ไดมี้การแจง้เตือนถึงรายละเอียดขั้นตอนการดาํเนินการแก่ลูกเรือ
ไวล่้วงหนา้ก่อนท่ีเรือจะมาถึงน่านนํ้าดงักล่าว เพื่อใหม้ัน่ใจวา่เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดไดถู้กจดัเตรียม
ไวเ้รียบร้อย และเรือสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆไดอ้ยา่งครบถว้น  

• ในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก INTERCARGO (International Association of Dry Cargo 
Shipowners)Intercargo มีคาํกล่าววา่ “เพื่อเช่ือมโยงผูมี้ส่วนไดเ้สียในอุตสาหกรรม โดยมุ่งมัน่เพื่อความ
ปลอดภยั ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินคา้แหง้เท
กอง ดงันั้น วสิยัทศันข์องเราจึงคือ ความปลอดภยั ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
ของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองซ่ึงมีเรือสมาชิกท่ีคา้ขายอยูท่ ัว่โลก – เดินเรืออยา่งมี
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ความสามารถในการแข่งขนั ปลอดภยั และสร้างผลกาํไร” คาํกล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาของบริษทัฯ 
เป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ี การเขา้เป็นสมาชิก Intercargo ของบริษทัฯ นั้น สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

• ในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก RightShip ซ่ึงเป็นองคก์รตรวจประเมินคุณภาพเรืออิสระ 
ก่อตั้งโดย BHP Billiton, Rio Tinto และ Cargill สามบริษทัขนส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็น
ผูใ้ชบ้ริการหลกัในการขนส่งทางเรือซ่ึงระบบการตรวจประเมินคุณภาพเรือของ RightShip เป็นท่ีรู้จกั
โดยทัว่กนัวา่มีมาตรฐานท่ีแม่นยาํและเขม้งวด รวมทั้งเนน้เร่ืองความปลอดภยัของเรือ (รวมถึงลูกเรือ
และสินคา้) และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางทะเล การเขา้เป็นสมาชิกของบริษทัฯ เป็นการยนืยนัถึงการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ อีกอยา่งดว้ย 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ท่ีลดลงของกราฟท่ีไดแ้สดงก่อนหนา้น้ี บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดเป้าหมายภายใน
เท่ากบัศูนย ์สาํหรับการละเมิด ISM Code ท่ีก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็ หรือเสียชีวิต ไฟไหม ้เรือโดนกนั เรือเกยต้ืน หรือ
การถูกกกัเรือ  

ประมวลข้อบงัคบัว่าด้วยการรักษาความปลอดภยัของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship 
and Port Safety: ISPS) สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัทัว่โลก จึงมีการ
รับรอง ISPS ในปี 2547  ISPS เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตใน
ทะเล (SOLAS) ซ่ึงไดร้วมถึงการยกระดบัความปลอดภยัของเรือและท่าเรือ ขอ้บงัคบัดงักล่าวไดก้าํหนดบทบาท
หนา้ท่ีความรับผดิชอบระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ บริษทัเดินเรือ คนประจาํเรือ และบุคลากรประจาํท่าเรือ/บุคลากรผู ้
อาํนวยความสะดวก เพ่ือท่ีจะใชใ้น “การตรวจจบัการคุกคามความปลอดภยัและการใชม้าตรการป้องกนัสาํหรับ
เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภยัของตวัเรือ หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีท่าเรือซ่ึงใชใ้นการคา้ระหวา่ง
ประเทศ” (ISPS Code Part A 1.2.1) 

เพื่อเป็นการปฏิบติัตาม ISPS บริษทัฯ ไดพ้ฒันามาตรฐานสาํหรับขั้นตอนการปฏิบติังานของเรือท่ีเขา้ท่าท่ีมี 
อตัราเส่ียงต่อการลกัลอบคา้ยาเสพติดและผูล้กัลอบหนีข้ึนเรือ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้สุนขัดมกล่ิน และเจา้หนา้ท่ี
พร้อมอาวธุตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นนโยบายมาตรฐานของบริษทัฯท่ีจะจดัใหมี้ส่ิงเหล่าน้ี หากเรือ
เขา้ท่าเรือท่ียโุรป องักฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย หรือ แคนนาดา จนถึงบดัน้ี บริษทัฯ เพิ่งมีเหตุการณ์ถูกกกักนัเรือท่ี
เกิดจากการละเมิด ISPS เพียงแค่คร้ังเดียวเท่านั้น  

มีการสอบทานภายในประจาํปีสาํหรับมาตรการการป้องกนัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงผลการดาํเนินการของบริษทัฯ 
ในการจดัหาสุนขัดมกล่ินและเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ดงัเช่นการตรวจสอบ ISM ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ การ
สอบทานจะกระทาํโดยทีมงานซ่ึงประกอบดว้ยผูต้รวจสอบท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงได้
รายงานผลการสอบทานต่อกรรมการผูจ้ดัการโดยตรง การไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การเกิด
อุบติัเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิดอุบติัเหตุทั้งหมดจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ในกรณีท่ีมี
ขอ้ผดิพลาดในขั้นตอนการดาํเนินงานมาตรฐาน จะมีการสอบทานขั้นตอนต่างๆ ทนัที  

กราฟดา้นล่างน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ จาํนวนคร้ังของเหตุการณ์การละเมิด ISPS (แกนดา้นซา้ย) เปรียบเทียบกบั
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จาํนวนวนัในการเดินเรือ (แกนดา้นขวา) ในช่วงปี 2549 - 2556 การละเมิด ISPS นั้นมีจาํนวนสูงสุดในปี 2548 คือ มี
การละเมิดทั้งหมด 11 คร้ัง ในขณะท่ีปี 2549 มีจาํนวนวนัในการเดินเรือสูงสุดถึง 19,710 วนั ทั้งจาํนวนวนัในการ
เดินเรือและจาํนวนคร้ังของการละเมิด ISPS ไดล้ดลงมาอยูท่ี่จุดตํ่าสุดในปี 2554 คือ การละเมิดอยูท่ี่ 0 คร้ัง โดยมี
จาํนวนวนัในการเดินเรือ 5,842 วนั ทั้งน้ี ไม่มีการละเมิด ISPS ในปี 2554 และปี 2555 แต่ในปี 2556 มีการละเมิด 3 
คร้ัง โดยเหตุการณ์เกิดข้ึนเม่ือผูห้ลบหนีข้ึนเรือซ่ึงเป็นคนยากจนและตอ้งการหนีไปอยูต่่างประเทศเพ่ือชีวิตท่ีดีข้ึน 
แมว้า่เม่ือคนเรือของบริษทัฯ ตรวจพบผูห้ลบหนีเหล่าน้ีไดน้าํไปส่งท่ีท่าเรือท่ีหลบหนีข้ึนมา แต่บริษทัฯ กไ็ดร้วม
เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นการละเมิด ISPS เพ่ือรายงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการละเมิดเท่ากบัศูนยท่ี์ตั้งไว ้ 

 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายใหก้ารละเมิด ISPS เท่ากบัศูนย ์สาํหรับปีท่ีจะมาถึง 

MARPOL: เป็นอีกกฎขอ้บงัคบัหน่ึงท่ีสาํคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในอุตสาหกรรมการเดินเรือทาง
ทะเล โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะ “อนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทางทะเล โดยการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากนํ้ามนั และสาร
อนัตราย รวมถึง การลดจาํนวนของอุบติัเหตุในการขนถ่ายสารเหล่านั้น” ซ่ึงในอนุสญัญาน้ีแบ่งออกเป็น 6 หมวด 
กล่าวคือ:  

1. ขอ้กาํหนดการป้องกนัมลพิษจากนํ้ามนั (Regulations for the Prevention of Pollution by Oil) 
2. ขอ้กาํหนดการควบคุมมลพิษจากสารเคมีเหลว (Regulations for the Control of Pollution by Noxious 

liquidsubstances in bulk) 
3. ขอ้กาํหนดการควบคุมมลพิษจากสารอนัตรายท่ีบรรจุหีบห่อ หรือตูค้อนเทนเนอร์ หรือถงับรรจุ 

(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. ขอ้กาํหนดการป้องกนัมลพิษจากนํ้ าเสียจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage 
from ships) 

5. ขอ้กาํหนดการป้องกนัมลพิษจากการป้องกนัมลพิษจากขยะจากเรือ (Regulations for the Prevention of 
Pollution by Garbage from ships) 

6. ขอ้กาํหนดการป้องกนัมลพิษทางอากาศจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Air 
from ships) 
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บริษทัฯ มีความเขา้ใจถึงความเส่ียงของการเกิดผลกระทบท่ีร้ายแรงต่อสภาพแวดลอ้มทางทะเลเน่ืองจาก
อุบติัเหตุทางทะเล ซ่ึงบริษทัฯ จดัใหมี้มาตรการเชิงป้องกนัเพื่อจาํกดัความเส่ียงในเร่ืองน้ี โดยลาํดบัแรกคือ จาํกดั
ความผดิพลาดอนัเน่ืองมาจากบุคลากร และลาํดบัท่ีสองคือการดูแลรักษาเคร่ืองจกัรบนเรือใหมี้มาตรฐานสูงสุด 

เพื่อจาํกดัความผดิพลาดของบุคลากร บริษทัฯ ไดพ้ฒันาปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมสาํหรับเจา้หนา้ท่ี
ประจาํเรือทุกคน ซ่ึงรวมไปถึงหอ้งอบรมเสมือนจริง ซ่ึงออกแบบมาเพื่อพฒันาปรับปรุงความชาํนาญในการนาํเรือ 
และความระมดัระวงัต่างๆ โดยใส่ตวัแปรทั้งทางดา้นสภาพอากาศและสภาพทอ้งทะเล หรือเมืองท่าต่างๆ ในโลก 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีความเช่ือมัน่วา่วศิวกรช่างเคร่ืองไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งเขม้งวด เพื่อใหเ้กิดทกัษะและ
ความสามารถในการดูแลรักษาเคร่ืองจกัร และหลีกเล่ียงการขนถ่ายกากนํ้ามนั ขณะท่ีอยูก่ลางทะเลหรืออยูเ่มืองท่า 

 

จากกราฟดา้นบนแสดงถึง จาํนวนคร้ังของการละเมิดอนุสญัญา MARPOL (แกนดา้นซา้ย) ซ่ึงส่งผลใหเ้กิด
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และจาํนวนวนัในการเดินเรือ (แกนดา้นขวา) ในช่วงปี 2546 - 2556 เพื่อการ
วิเคราะห์น้ี เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีถือเป็นการละเมิดจะมาจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จะเห็นไดว้า่การละเมิด
อนุสญัญา MARPOL นั้นมีจาํนวนมากท่ีสุดในปี 2550 ซ่ึงเกิดข้ึนทั้งหมด 8 คร้ัง ในขณะท่ีปี 2549  มีจาํนวนวนัใน
การเดินเรือมากท่ีสุด ทั้งน้ี การละเมิดอนุสญัญา MAPROLโดยเฉล่ียเกิดข้ึนนอ้ยกวา่ 3 คร้ัง ในขณะท่ีจาํนวนวนัใน
การเดินเรือโดยเฉล่ียเท่ากบั 13,805 วนั โดยในระหวา่งปี 2550 - 2555 จาํนวนการละเมิดอนุสญัญา MARPOL นั้น
ลดลงถึงร้อยละ 100 ในขณะท่ีจาํนวนวนัในการเดินเรือลดลงร้อยละ 32 อยา่งไรกต็าม ในปี 2550 บริษทัฯ มีการ
ละเมิดอนุสญัญา MARPOL คิดเป็นร้อยละ 0.03 ต่อจาํนวนวนัในการเดินเรือทั้งหมดในปีนั้น ในขณะท่ีปี 2553 ปี 
2554 และปี 2555 บริษทัฯ มีการละเมิดอนุสญัญา MARPOL คิดเป็นร้อยละศูนย ์ ต่อจาํนวนวนัในการเดินเรือ ในปี 
2556 บริษทัฯ มีการละเมิดอนุสญัญา MARPOL จาํนวน 2 คร้ัง แต่ทั้งสองคร้ังนั้นเกิดจากการไม่ระมดัระวงัของคน
ประจาํเรือมากกวา่การปล่อยมลพิษออกจากเรือของบริษทัฯ เหตุการณ์ทั้งสองคร้ังน้ีไดถู้กนาํมาวิเคราะห์เพื่อหาทาง
แกไ้ขและแจง้ใหแ้ก่เรือทุกลาํของบริษทัฯ ทราบ ทั้งน้ี เช่นเดียวกบัเป้าหมายสาํหรับสองขอ้บงัคบัขา้งตน้ บริษทัฯ 
ไดก้าํหนดเป้าหมายสาํหรับการละเมิดอนุสญัญา MARPOL เท่ากบัศูนย ์ สาํหรับปี 2557 และกาํหนดใหไ้ม่มี
เหตุการณ์ท่ีเรือของบริษทัฯ ถูกกกัเน่ืองจากการละเมิดอนุสญัญา MARPOL น้ีเลย 

 กฎข้อบงัคบัใหม่ทีก่าํลงัจะมีผลบงัคบัใช้: กฎขอ้บงัคบัต่อไปน้ีกาํลงัจะมีผลบงัคบัใชใ้นเร็วๆน้ี 
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• กฎขอ้บงัคบั Vessel General Permit (VGP) ของสาํนกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้มสหรัฐ (EPA) ซ่ึงได้
เขม้งวดมากข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 

• แผนรองรับสาํหรับเรือท่ีไม่ใช่เรือแทง็ค ์ (Non-tank vessel response plan “NTVRP”) ตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 มีการใชข้อบเขตของ NTVRP กวา้งมากข้ึนและครอบคลุม
เรือจาํนวนมากข้ึน 

• การเดินเรือในเขตทะเลชายฝ่ังแคลิฟอร์เนีย นบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เรือท่ีแล่นในบริเวณน้ีจะตอ้งมี
ปริมาณค่ากาํมะถนัไม่เกินร้อยละ 0.1 สาํหรับทั้ง Marine Gas Oil และนํ้ามนัดีเซล 

• เขตควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณเขตทะเลแคริเบียน (Caribbean Emission Control Area “CECA”) ไดมี้
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 โดยมีมาตรฐานการปล่อยมลพิษเช่นเดียวกบัเขตควบคุมการ
ปล่อยมลพิษบริเวณทวีปอเมริกาเหนือ (North American ECA) กล่าวคือ เรือท่ีแล่นผา่นบริเวณน้ีจะตอ้งใช้
เช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่า (Low Sulfur Fuel Oil “LSFO”) ซ่ึงตอ้งไม่เกินร้อยละ 1 ในระหว่างช่วงแรก
ของการบงัคบัใช ้คือ ระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 ส่วนในระหว่างช่วงท่ีสองของ
การบงัคบัใช ้คือ ระหวา่งเดือนมกราคม 2558 เป็นตน้ไป เม่ือเรือแล่นผา่นทวีปอเมริกาเหนือและเขตทะเล
แคริเบียน ซ่ึงเป็นเขตท่ีควบคุมการปล่อยมลพิษ ค่ากาํมะถนัของเช้ือเพลิงจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.1 โปรด
ระลึกไวว้่า เขตควบคุมการปล่อยมลพิษไม่เหมือนกบัเขตควบคุมขยะบริเวณเขตทะเลแคริเบียน (Wider 
Caribbean area for Garbage Special area) กล่าวคือเขตควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณเขตทะเลแคริเบียน
และทวีปอเมริกาเหนือนั้น ไดร้วมถึงพ้ืนท่ีทางทะเลท่ีตั้งอยู่นอกชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกและเขต
ทะเลแคริเบียนของเครือรัฐเปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาดว้ย 

• กฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัเรือช่วยชีวิต ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามเม่ือมีการนาํเรือเขา้อู่แหง้คร้ังแรก 

หลงัจากท่ีไดแ้สดงและไดอ้ธิบายถึงกฎขอ้บงัคบัทางทะเลท่ีสาํคญั ซ่ึงมีส่วนช่วยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
รวมถึงกฎขอ้บงัคบัใหม่ท่ีกาํลงัจะมีผลบงัคบัใช ้ ในหวัขอ้ถดัไปจะเป็นรายละเอียดของระบบการควบคุมภายใน
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 

การป้องกนัและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001): เน่ืองจากแนวโนม้ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มมีมากข้ึนบริษทัฯ จึงไดก้าํหนด “นโยบายการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม” ข้ึน นอกเหนือจากขอ้กาํหนดตาม
กฏหมาย และอนุสญัญาระหวา่งประเทศท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment Management System: EMS) ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 ซ่ึงมาตรฐาน ISO 14001:2004 น้ี
ไดก้าํหนดกรอบแบบองคร์วม ทั้งในดา้นยทุธศาสตร์เพื่อกาํหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ การวางแผน
งานและการดาํเนินการ และการแสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม จากการดาํเนินงาน
ใน 1 ปีหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการรับรอง บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการตรวจสอบประจาํปีโดยสมาคมผู ้
ตรวจสอบเรือแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Class NK) ซ่ึงไดย้นืยนัวา่บริษทัฯ ปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวอยา่งครบถว้น ซ่ึง
ระบบ EMS น้ีจะเป็นระบบท่ีเขา้มาเสริมระบบการจดัการคุณภาพ (Quality Management System) ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
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เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานระบบการจดัการดา้นคุณภาพ มอก. 9001 (ISO 9001) และประมวลขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
การบริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ (ISM) ซ่ึงระบบการจดัการแบบผสมผสานน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของ
ระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้ม (Safety Quality and Environment Management 
System: SQEMS) ซ่ึงตามหลกัระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้มแลว้ ผูจ้ดัการ
ทางดา้นเทคนิคซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ดว้ยนั้น ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนของฝ่ายบริหารและเป็น 
ผูท่ี้รับมอบหมายใหด้าํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องประมวลขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารความปลอดภยัระหวา่ง
ประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผูต้รวจสอบเรือแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Class NK)ไดอ้อกใบรับรองระบบบริหาร
คุณภาพ (QMS Certificate) แก่บริษทัฯ ซ่ึงเป็นฉบบัใหม่ของ ISO 9001: 2008 ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัเดินเรือ
ประเภทขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัใบรับรองประเภทดงักล่าว เน่ืองจากส่วนใหญ่จะเป็น
เร่ืองสาํคญัสาํหรับบริษทัเรือขนส่งสินคา้ประเภทนํ้ามนั ซ่ึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นเร่ืองสาํคญัสูงสุด 

วตัถุประสงค์ของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (EMS) 
• ลดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
• ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ ท่ีเก่ียวกบัดา้นมลพิษ

ทางส่ิงแวดลอ้ม 
• กาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
• ปลุกจิตสาํนึกของพนกังานในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
• มีการติดตามผลการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
• มีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองในส่วนของการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการป้องกนัมลพิษ 

จากการสอบทานและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองในระบบ SQEMS บริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะสามารถ
ยกระดบัการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มใหดี้ยิง่ข้ึนในปีถดัไป รวมทั้งเป็นส่วนสาํคญัในการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ และอีกหน่ึงความพยายามของบริษทัฯ ในการท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินธุรกิจ นัน่คือ การนาํเทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาใชส้าํหรับเรือใหม่ของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดรั้บ Port of Long Beach Green Environment Achievement Flag จาก Port of Long Beach ซ่ึงเป็น
ท่าเรือสีเขียว รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จากการท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลดการปล่อยมลพิษทางอากาศในบริเวณ
ตอนใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนั้น กองเรือบริษทัฯ ยงัไดส่้วนลดร้อยละ 25 ของค่าใชจ่้ายสาํหรับการเทียบท่า
จาก Port of Long Beach อีกดว้ย 

การใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่: 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รวมถึงการป้องกนัมิใหเ้กิดมลภาวะ ซ่ึง
ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นจากการทาํสัญญาสัง่ต่อเรือใหม่ของบริษทัฯ กบัอู่ต่อเรือหลายแห่งในประเทศจีน  ซ่ึงเรือทุก
ลาํท่ีต่อใหม่จะปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั รวมถึงท่ีจะบงัคบัใชใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้ดว้ย 
นอกจากน้ี รายละเอียดของเรือท่ีต่อใหม่เหล่าน้ียงัมีมาตรฐานสูงกวา่ขอ้กาํหนดตามกฎหมายดว้ย ทั้งน้ี เพื่อใหก้าร
เดินเรือง่ายยิง่ข้ึน และยงัเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของเรือในการปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกดว้ย 
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คุณลกัษณะในด้าน ”การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” ของเรือต่อใหม่เหล่านี ้คอื  

1. โครงสร้างผนงัต่อเรือสองชั้น (สาํหรับเรือขนส่งสินคา้เทกองขนาด 38,500 เดทเวทตนั) เพื่อประโยชน์
ในการลดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม หากเกิดอุบติัเหตุกบัตวัเรือ 

2. รูปแบบตวัเรือมีความสมบูรณ์ หลงัจากท่ีผา่นการพิจารณาวิเคราะห์การออกแบบ หลายๆคร้ังโดยใช้
เทคโนโลยล่ีาสุดในการออกแบบตวัเรือ เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบของตวัเรือท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมท่ีสุด ทั้งขนาด
และรูปลกัษณ์ เพ่ือใหเ้รือสามารถท่ีจะทาํความเร็วตามตอ้งการ ในขณะท่ีมีการเผาผลาญเช้ือเพลิงท่ีตํ่า 
สาํหรับเรือเหล่าน้ี จะมีการเผาผลาญเช้ือเพลิงตํ่ากวา่เรือขนาดเดียวกนัท่ีอายมุากกวา่ โดยเคร่ืองยนตข์อง
เรือขนาด 38,500 เดทเวทตนั จะใชเ้ช้ือเพลิงประมาณ 19 ตนัต่อวนั เม่ือเทียบกบัเรือขนาดเดียวกนัแต่อายุ
มากกวา่ซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิงประมาณ 25 ตนัต่อวนั ในขณะท่ีเคร่ืองยนตข์องเรือขนาด 64,000 เดทเวทตนัใช้
เช้ือเพลิงประมาณ 26.4 ตนัต่อวนัเม่ือเทียบกบัเรือขนาด57,000 เดทเวทตนั ท่ีอายมุากกวา่ซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิง
ประมาณ 30 ตนัต่อวนั การเผาผลาญเช้ือเพลิงท่ีตํ่านั้นทาํไดโ้ดยการใชเ้คร่ืองยนตท่ี์มีประสิทธิภาพดว้ย
การออกแบบใบจกัรใหม่ท่ีหมุนชา้ลง เรือใหม่เหล่าน้ีมีค่าช้ีวดัการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(Energy Efficiency Design Index “EEDI”) ท่ีประมาณร้อยละ 25 ซ่ึงตํ่ากวา่ค่าท่ีกาํหนด 

3.  แมว้า่กฎหมายยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นตอนน้ี แต่เรือสัง่ต่อใหม่เหล่าน้ีจะมีการติดตั้งเคร่ืองบาํบดันํ้าถ่วง
เรือซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต เคร่ืองบาํบดัน้ีจะฆ่าแบคทีเรียและส่ิงมีชีวติ
เลก็ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นนํ้าทะเล ซ่ึงอาจทาํลายส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติของเมืองท่าแต่ละแห่ง 

4. เคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์

5. ระวางสินคา้แบบกล่อง ผนงัเรียบ เพื่อลดการสะสมของสินคา้ตกคา้งในระวาง ซ่ึงจะเป็นการลดการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอนัตรายในการชะลา้งสินคา้ตกคา้งเหล่าน้ี เพราะวา่ระวางสินคา้แบบน้ีสามารถท่ีจะใชน้ํ้ า
เพียงอยา่งเดียวในการทาํความสะอาดกเ็พียงพอแลว้ 

6. ระบบสูบจ่ายนํ้ ามนัหล่อล่ืนแบบหลุมลึกสาํหรับระบบใหไ้หลเวียนในเคร่ืองจกัรใหญ่ จะเป็นการลด
ปริมาณนํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีตอ้งใชท้ั้งหมด ซ่ึงเป็นการลดปริมาณของกากนํ้ามนั 

7. เตาเผาขยะขนาดใหญ่ เป็นไปตามมาตรฐานการทาํงานท่ีกาํหนดโดย IMO ซ่ึงสามารถใชเ้ผาพลาสติกได้
ถา้จาํเป็น 

8. เรือทุกลาํจะติดตั้งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้นเป็นไปตามมาตรฐานของ MEPC.76(40) 
Marine Environment Protection Committee (คณะกรรมการป้องกนัสภาวะแวดลอ้มทางทะเล) ซ่ึงระบุ
วา่สามารถใชเ้ผาขยะและกากนํ้ ามนัได ้ ทั้งน้ีจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการขยะ 
และส่ิงปฏิกลูของบริษทัฯ อนัเป็นส่ิงท่ีกองเรือของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัอยูแ่ลว้ 

9. ถงัเกบ็นํ้าทอ้งเรือและกากนํ้ามนัขนาดใหญ่ท่ีแยกจากกนัจะช่วยใหก้ารกาํจดัส่ิงปฏิกลูเหล่าน้ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เพราะสามารถท่ีจะช่วยใหผู้รั้บกาํจดัส่ิงปฏิกลู จดัการแยกนํ้าทอ้งเรือและกากนํ้ามนั
อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดได ้
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10. เคร่ืองบาํบดัส่ิงปฏิกลูบนเรือท่ีไดรั้บการพฒันาจะถูกติดตั้งบนเรือท่ีต่อใหม่น้ี 

11. เรือท่ีต่อใหม่จะปฏิบติัตาม “อนุสญัญาการยบุเรือเป็นเศษเหลก็” ขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ 
(IMO) (อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการยบุเรือเป็นเศษเหลก็อยา่งปลอดภยัและรักษาส่ิงแวดลอ้มปี 
ค.ศ. 2009) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างความมัน่ใจวา่ เรือท่ี
ถูกยบุเป็นเศษเหลก็หลงัจากท่ีหมดอายกุารใชง้านแลว้ จะไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงใดๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของมนุษยแ์ละความปลอดภยั หรือสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัอนุสญัญาฉบบัน้ีไดเ้ปิดใหมี้การลง
นามจากรัฐต่างๆ และจะมีผลบงัคบัใชใ้น 24 เดือนนบัจากวนัท่ีมีการร่วมลงนามโดย 15 รัฐ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 40 ของขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือเชิงพาณิชยท์ัว่โลก เพื่อการใหส้ตัยาบนั การรับรอง หรือ
การเห็นชอบ หรือการเขา้ร่วม หรือไดว้างหลกัประกนัในการใหส้ตัยาบนั การรับรอง การเห็นชอบ หรือ
การเขา้ร่วมไวก้บัเลขาธิการฯ โดยปราศจากขอ้จาํกดั นอกจากน้ี จาํนวนเรือทั้งหมดท่ีถูกยบุเป็นเศษ
เหลก็ของแต่ละรัฐ ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของขนาดระวางบรรทุกเรือขนส่งเชิง
พาณิชย ์ ดงันั้น สญัญาสัง่ต่อเรือก่อนปี 2558 จะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าวภายในปี 2563 และ
สาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือตั้งแต่ปี 2558 จะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าว ณ วนัท่ีส่งมอบเรือ สาํหรับ
สญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ของบริษทัฯ นั้นไดมี้ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักฏเกณฑด์งักล่าว พร้อมกนัน้ี 
บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมใหเ้รือท่ีมีอยูทุ่กลาํตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าวก่อนถึงวนัท่ีอนุสญัญาฯ
ดงักล่าวน้ีจะมีผลบงัคบัใช ้  เรือดงักล่าวจะตอ้งจดัทาํบญัชีวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีอนัตราย ตามขอ้แนะนาํของ
อนุสญัญาฯ โดยเฉพาะการหา้มและการควบคุมมิใหใ้ชว้สัดุอนัตรายตั้งแต่ขั้นตอนในการต่อเรือ หากมี
การใชว้สัดุอนัตรายเหล่านั้นในการต่อเรือแลว้ จะตอ้งมีการจดัทาํบญัชีรายการวสัดุเหล่าน้ีไว ้ ซ่ึงจะทาํ
ใหเ้รือมีสิทธิยืน่ขอใบรับรองบญัชีวสัดุอนัตรายได ้

พฒันาการใหม่ๆ ในการออกแบบเรือและการต่อเรือมีรายละเอียดตามดา้นล่างน้ี ตราบเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้
บริษทัฯ จะนาํปัจจยัเหล่าน้ีมาประกอบการตดัสินใจสาํหรับการซ้ือเรือในอนาคต 

เรือทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Eco-friendly ships) - ธุรกิจเดินเรือเป็นหน่ึงในธุรกิจระหวา่งประเทศท่ี
สะอาดท่ีสุดและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากท่ีสุด และยงัเป็นธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ คาดวา่มีการขนส่งทางเรือมากถึงร้อยละ 90 โดยประมาณ ของการคา้ขายทัว่โลก และจากตวัเลขของ 
IMO ธุรกิจเดินเรือมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พียงร้อยละ 2.7 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ัว่
โลก อยา่งไรกต็าม ธุรกิจเดินเรือยงัคงกา้วไปขา้งหนา้เพื่อหาทางลดตวัเลขการปล่อยก๊าซดงักล่าวต่อไป 

ธุรกิจเดินเรือยงัไม่สามารถแกปั้ญหาในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดทุ้กเร่ือง โดยในปัจจุบนั ความพยายามของ
อุตสาหกรรมเดินเรือและของ IMO แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กล่าวคือ 

• สาํหรับเรือท่ีมีอยูแ่ลว้ - ใหน้าํ “แนวปฏิบติัในการจดัการท่ีดี” มาใชบ้งัคบั เพื่อรักษาและประหยดัพลงังาน
ท่ีใชบ้นเรือ 

• สาํหรับเรือต่อใหม่ - ใหใ้ชก้ารออกแบบตวัเรือแบบใหม่ โดยมีเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยท่ีีประหยดั
พลงังานมากข้ึน 

การจัดการนํา้ถ่วงเรือ (Ballast Water Treatment) - ในปัจจุบนั มีการอนุญาตใหมี้การเปล่ียนถ่ายนํ้ าถ่วงเรือ
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กลางมหาสมุทรไดเ้พื่อกาํจดัส่ิงมีชีวิตท่ีไม่พึงประสงคท่ี์อยู่ในนํ้ าถ่วงเรือซ่ึงอาจทาํลายส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีอาศยัอยู่ใน
ท่าเรือต่างๆ อยา่งไรก็ตาม เม่ืออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ้ าถ่วงเรือฯ มีผลบงัคบั
ใชใ้น 12 เดือนหลงัจากท่ีมีการใหส้ัตยาบนัโดย 30 รัฐ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางรวมของเรือขนส่งเชิง
พาณิชยท์ัว่โลก ดงันั้น การติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าถ่วงเรือสาํหรับเรือของบริษทัฯจึงผอ่นคลายลง โดยตามกาํหนดวนั
เร่ิมบงัคบัใหม่นั้นเรือจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวเม่ือมีการตรวจเรือคร้ังแรกเพ่ือเปล่ียน International oil 
pollution prevention certificate (IOPP) หลงัจากท่ีอนุสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้    ณ ปัจจุบนั มี 38 ประเทศ ซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 30.38 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก  ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในอนุสญัญาน้ี 

ความพยายามทั้งหมดจะไม่มีประโยชนเ์ลย หากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไม่มีความมุ่งมัน่ในการลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค ์ ดงันั้น รายงานในส่วนต่อไปจะเป็นการแสดงถึงความพยายามของบริษทัฯ ในการจาํกดั
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละของเสีย 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย: 

เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปวา่ตน้เหตุของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์าจากการเผาไหมข้องนํ้ามนัเช้ือเพลิงบน
เรืออยา่งต่อเน่ืองการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดมี์เพียงทางเลือกเดียวท่ีเป็นไปได ้ นัน่คือ การลดการเผา
ผลาญนํ้ามนัเช้ือเพลิง แต่นัน่จะเป็นไปไม่ได ้ถา้ไม่มีการลดการเติบโตและการพฒันา ดงันั้น ส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งทาํ คือ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดปริมาณการเผาผลาญนํ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี เพื่อท่ีจะไดบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 

• ส่งเสริมใหมี้การวางแผนการเดินทางดีข้ึนพร้อมกบัลดจาํนวนเท่ียวเรือเปล่า 

• เส้นทางท่ีปลอดภยัจากสภาพอากาศแปรปรวน 

• ความเร็วในการเดินเรือท่ีเหมาะสม 

• ลกัษณะการทรงตวัของเรือท่ีเหมาะสมต่อการนาํเรือ 

• การบาํรุงรักษาตวัเรือ 

• การใชสี้กนัเพรียงท่ีมีส่วนผสมของซิลิคอนทาตวัเรือ ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม  

• ส่งเสริมการขนถ่ายสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อลดการตกหล่น หรือลดการเหลือเศษของสินคา้ 

• การบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรเป็นอยา่งดี เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

บริษทัฯ ไดเ้ลือกท่ีจะซ้ือเรือขนาดใหญ่ข้ึน คือ ขนาดระวางบรรทุก 54,000 - 64,000 เดทเวทตนั โดยเรือ
เหล่าน้ีสามารถรับขนสินคา้ไดม้ากกวา่เป็นสองเท่า กล่าวคือ ร้อยละ 100 หรือมากกวา่ เม่ือเทียบกบัเรือขนาดเลก็กวา่
ในกองเรือของบริษทัฯอยา่งไรกต็าม ส่ิงท่ีสาํคญักวา่นั้นคือ เรือขนาดใหญ่กวา่จะเผาผลาญเช้ือเพลิงมากกวา่เรือ
ขนาดเลก็กวา่เพียงร้อยละ 40 - 45 ต่อวนัในการเดินเรือ ดงันั้น เช้ือเพลิงท่ีใชไ้ปต่อหน่ึงหน่วยสินคา้นั้นยอ่มลดลง
อยา่งมากตามไปดว้ย จะเห็นไดว้า่ น่ีคือหน่ึงในความพยายามของบริษทัฯ เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและเพื่อลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ 

บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะมีเรือประมาณ 60 - 70 ลาํในอนาคตอนัใกล ้โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการใชน้ํ้ ามนั
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เช้ือเพลิงและนํ้ามนัดีเซลลงในอตัรากา้วหนา้ในทุกๆ ปี   เพื่อท่ีจะใหส้าํเร็จตามจุดมุ่งหมาย บริษทัฯ ไดดู้แลอยา่ง
ต่อเน่ืองในการเสาะหาเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีมีในทอ้งตลาดและตรวจสอบการใชง้านเพื่อใหเ้ขา้กบัประเภทและ
ขนาดของเรือของบริษทัฯ ขณะน้ี อู่ต่อเรือทัว่โลกกาํลงัเสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม” โดยบรรยายถึงความเร็วและตวัเลขการใชเ้ช้ือเพลิงซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อน บริษทัฯ ไดป้ระเมิน
เทคโนโลยใีหม่ๆน้ีอยา่งจริงจงั อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ยงัคงตระหนกัวา่คาํโฆษณาของอู่ต่อเรือบ่อยคร้ังดูจะเกิน
ความเป็นจริงเพ่ือใหดู้น่าจูงใจ แต่เม่ือมีการตรวจวดัทางเทคนิคจริงๆ เช่น ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงการออกแบบ
และอตัราการกินนํ้าลึกสูงสุด รวมทั้งตวัเลขช้ีวดัสภาพทะเลท่ียอมรับได ้กป็รากฏวา่คาํโฆษณาเหล่านั้นไม่เป็นความ
จริงรวมทั้งไม่สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายไดจ้ริง  นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดดู้แลอยา่งใกลชิ้ดในเร่ืองการติดตั้งเคร่ืองจกัร
สาํหรับเรือใหม่ท่ีไดม้า ไม่วา่จะเป็นเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง รวมถึงเฝ้าติดตามการปฏิบติังานและผลงานอยา่ง
สมํ่าเสมอเพ่ือใหค้วามเร็วและปริมาณการเผาผลาญเช้ือเพลิงเป็นไปอยา่งเหมาะสม ในขณะท่ีการปล่อยก๊าซฯเป็นไป
อยา่งนอ้ยท่ีสุด 

นอกจากน้ี การท่ีเรือเผาผลาญนํ้ามนัเช้ือเพลิงและนํ้ ามนัดีเซลยงัก่อใหเ้กิดมลพิษอีกทางหน่ึง นัน่คือ กากนํ้ ามนั 
โดยกากนํ้ามนัน้ีจะเกิดข้ึนบนเรือจากการสงัเคราะห์นํ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงทางเลือกหน่ึงในการกาํจดักากนํ้ามนัน้ี
สามารถทาํไดโ้ดยการเผาแต่จะก่อใหเ้กิดก๊าซท่ีเป็นมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศ ดงันั้น บริษทัฯ จึงพยายามกาํจดักาก
นํ้ามนัโดยการนาํข้ึนฝ่ังไปยงัเมืองท่าท่ีมีการรองรับ ซ่ึงวิธีการน้ีถือเป็นวิธีการท่ีมีใชค่้าใชจ่้ายสูงในการท่ีจะแกปั้ญหา
มลพิษ แต่บริษทัฯถือเป็นความมุ่งมัน่ในการท่ีจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซคใ์นอากาศและความพยายามในการท่ีจะ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในระหวา่งปี 2555 ถึงปี 2556 บริษทัฯไดเ้พิ่มการกาํจดักากนํ้ามนัดว้ยการส่งข้ึนฝ่ังคิดเป็นร้อยละ 
11 จากจาํนวนกากนํ้ามนั จากปริมาณ 900 ตนัเป็น 995 ตนั ซ่ึงคิดเป็นการลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหมก้ากนํ้ามนับนเรือประมาณ 2,985 ตนักากนํ้ามนัเหล่าน้ีสามารถนาํไปแปรสภาพเพ่ือนาํกลบัมาใชใ้หม่
ไดเ้ป็นผลิตภณัฑจ์าํพวกสารหล่อล่ืน เช่น จาระบี ซ่ึงใชก้นัอยา่งแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม 

สรุปวตัถุประสงค์และเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดอ้ธิบายในทุกแง่มุมท่ีเป็นความพยายามของบริษทัฯ ในการท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงในส่วนน้ีจะ
สรุปถึงวตัถุประสงคต่์างๆท่ีไดมี้การดาํเนินการ รวมถึงการดูแลและการติดตามผล สาํหรับการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั
และอนุสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั ISM, ISPS และ MARPOL จะมีการดูแลและติดตามผลโดยทีมงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัฯ ซ่ึงการตดัสินใจท่ีจะดาํเนินการต่อจากนั้นเพื่อเป็นการลดการละเมิดขอ้บงัคบัและอนุสญัญาดงักล่าว จะ
ข้ึนอยูก่บัการประเมินผลงานรอบคร่ึงปีโดยผูบ้ริหารระดบัสูงและทีมงานทางดา้นเทคนิคของบริษทัฯ ตามท่ีไดก้ล่าว
ไวก่้อนหนา้น้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายใหก้ารละเมิดขอ้บงัคบัและอนุสญัญาสาํหรับปี 2557 เท่ากบั 
“ศูนย”์ นอกจากน้ี บริษทัฯ พยายามท่ีจะรักษามาตรฐานความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้ม SQEMS ท่ีไดรั้บ
การรับรอง ซ่ึงบริษทัยงัคงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และ
ส่ิงแวดลอ้ม (SQEMS) รวมถึงการนาํกฎขอ้บงัคบัใหม่ๆ มาบงัคบัใชก้บัเรือของบริษทัฯก่อนท่ีกฎขอ้บงัคบัเหล่านั้น
จะมีผลบงัคบัใช ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ จะพยายามนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชง้านบนเรือของบริษทัฯ เพื่อช่วยลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สุดทา้ยน้ี แมว้า่กองเรือของบริษทัฯ จะเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว แต่บริษทัฯ ยงัคงกาํหนด
เป้าหมายอยา่งแน่วแน่ในการท่ีจะลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงและนํ้ามนัดีเซลลงร้อยละ 3 – 5 
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ผลการดาํเนินงานทางด้านสังคม 

บริษทัฯ กาํหนดใหค้วามรับผดิชอบต่อสงัคมเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเร่ืองดงักล่าวไวใ้นพนัธ
กิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรกาํไรจาํนวนร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงจะมีจาํนวนขั้นตํ่า 
1.75 ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ใหเ้ป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม สาํหรับการ
ใชเ้งินสาํรองดงักล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหารระดบัสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษทัฯ และนาํเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือตรวจสอบเป็นระยะหรืออยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 

บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การประสบความสาํเร็จของอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล ซ่ึงเป็นการขนส่ง
สินคา้จากแหล่งผูผ้ลิตส่งต่อไปยงัแหล่งผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยูก่บัการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความ
รับผดิชอบของบริษทัฯ บริษทัฯ ตระหนกัถึงการตอบขอ้สงสยัของลูกคา้อยา่งละเอียดโดยทนัที หรือภายใน 24 
ชัว่โมง รวมทั้งในวนัหยดุประจาํสปัดาห์ วนัหยดุประจาํชาติ และวนัหยดุสากล ในการดาํเนินธุรกิจตามสญัญาเม่ือ
ลูกคา้ประสบเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆกต็าม บริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น ถึงแมว้า่เรือของบริษทัฯ 
จะไม่เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าวกต็ามทางบริษทัฯ ยนิดีท่ีจะรายงานวา่การใหบ้ริการลูกคา้ของบริษทัฯ นั้น
ไดรั้บการตอบรับอยา่งดี และส่วนหน่ึงในขอ้คิดเห็นท่ีไดรั้บจากลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ เช่น  

 

การจัดการฐานข้อมูลคอมพวิเตอร์ใหม่ เช่นเดียวกบัการรายงานเม่ือปีก่อน บริษทัฯ ปรับปรุงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหม่ ซ่ึงครอบคลุมทุกการปฏิบติังานในสาํนกังานใหญ่และเช่ือมต่อกบักองเรือของบริษทัฯ โปรแกรม
น้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานบนเรือ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและขอ้มูลอ่ืนๆ แบบทนัที และช่วยใหส้าํนกังานใหญ่
สามารถติดต่อกบักปัตนัเรือทุกคนบนเรือทุกลาํไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงช่วยในการตดัสินใจเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน 
นอกจากน้ี โปรแกรมดงักล่าว ยงัช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน และสนบัสนุนใหก้ารทาํงาน
ระหวา่งพนกังานในสาํนกังานใหญ่กบักองเรือมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนดว้ย 

พนักงาน  

บริษทัฯ มีความต้ังใจในการดูแลพนักงานด้วยความโปร่งใส่และให้โอกาสอย่างเท่าเทยีมกนัเพือ่ให้พนักงาน
ได้พฒันาศักยภาพของตนเอง 

เพื่อสอดคลอ้งกบัจริยธรรมธุรกิจและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้นโยบายการแจง้เบาะแส
สาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้จง้ถึงการกระทาํท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ โดยทางบริษทัฯ 
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จะเกบ็เป็นความลบั ทั้งน้ี พนกังานสามารถส่งขอ้คิดเห็นไดท้ั้งทางอีเมลแ์ละทางไปรษณีย ์

 

การจ้างงาน 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่พนกังานนั้นเป็นส่วนสาํคญัของปัจจยัแห่งความสาํเร็จอีกปัจจยัหน่ึงของการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ จึงกาํหนดวิธีการจา้งงาน ความเท่าเทียมกนัในโอกาสของการจา้งงาน ความมัน่คง และ
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ และหลกัการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานและการจา้งงาน นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัจดัให้
พนกังานมีความรู้ความชาํนาญท่ีเหมาะสมสาํหรับการทาํงานในหนา้ท่ีๆต่างๆในบริษทัฯ รวมถึงทาํใหพ้นกังานมี
ความเขา้ใจในขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้
ความสามารถเพ่ือใหท้นักบัการพฒันาของอุตสาหกรรมในอนาคต 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่: ในกรณีท่ีมีบุคคลใดไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริษทัฯ โดยการอนุมติัจากผูถื้อหุน้เลขานุการบริษทัฯ จะดาํเนินการรายงานและจดัเตรียมเอกสารสาํหรับกรรมการ
ใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
และแนวทางปฏิบติั กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 

การพฒันาพนักงาน 

บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมภายใน และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก สาํหรับทั้งพนกังานท่ีสาํนกังาน และ
ลูกเรือบนเรือโดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอนุญาตใหมี้การลางาน
พิเศษ และกาํหนดเวลาการทาํงานท่ียดืหยุน่ สาํหรับพนกังานท่ีตอ้งการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ไดส่้งเสริมการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานดว้ยกนั และระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารบริษทัฯ 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ 
โดยจดัใหมี้การเขา้ร่วมกิจกรรมหลกัสูตรและเขา้ร่วมสมัมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพ่ิมพนูองคค์วามรู้และทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน ไดเ้ขา้ร่วมสมัมนาหลกัสูตร
ท่ีสาํคญัและเป็นประโยชนต่์อองคก์ร เช่น หลกัสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออยา่งนอ้ยตอ้งเขา้
ร่วมอบรมในหลกัสูตร DirectorAccreditation Program (DAP) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

ผลตอบแทนสําหรับพนักงาน 

บริษทัฯ จดัใหมี้นโยบายดา้นผลตอบแทนสาํหรับพนกังานท่ีสาํนกังานของบริษทัฯ ทั้งในรูปของเงินเดือน 
โบนสั และสวสัดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามความสมคัรใจ ผลตอบแทนของพนกังาน
ข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของพนกังาน ส่วนเพิ่มอ่ืนๆ /โบนสัข้ึนอยูก่บัฐานะทางการ
เงิน ผลการดาํเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ ในเร่ืองการสร้างแรงจูงใจระยะยาว แมว้า่บริษทัฯ จะไม่
มีผลตอบแทนระยะยาวสาํหรับพนกังานในรูปของ ESOP เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นวา่ราคาหุน้ของบริษทัฯ จะข้ึนอยู่
กบัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงพนกังานไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยตรงเช่นเดียวกบัอตัราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากน้ี
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ราคาหุน้ของบริษทัฯ กไ็ม่ไดส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแทจ้ริง ดงันั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรผลกาํไร
จากการดาํเนินงานแก่พนกังานของบริษทัฯในรูปของเงินโบนสัประจาํปี โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ่ายโบนสัประจาํปีแก่พนกังาน 
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จํานวนและสัดส่วนของพนักงานทีสํ่านักงาน แบ่งตามเพศและสัญชาต ิ*  

 

หมายเหตุ:  * รวมพนกังานบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงปฎิบติังานท่ีสาํนกังาน 

ความปลอดภยั และอาชีวอนามัย บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐาน
ของการพฒันาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัธุรกิจ นอกจากน้ี ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัหลกัใน
การสร้างความสาํเร็จทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าใหก้บับริษทัฯ ในทุกๆ ดา้น บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะสนบัสนุน
กิจกรรมเพือ่ส่งเสริมทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ และ
พนกังานไดส้นบัสนุนทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของบุคคลอ่ืนดว้ย บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่องานดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัเท่าเทียมกบังานเชิงพาณิชยแ์ละงานดา้นการปฏิบติังาน ซ่ึงถือเป็นความรับผดิชอบของ
ผูบ้ริหาร กล่าวคือ มีการกาํหนดความรับผดิชอบเก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยัของบุคลากรทุกคนอยา่งชดัเจน
และเป็นสดัส่วน ระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยัของบริษทัฯไดถู้กจดัตั้งข้ึนเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว โดย
อยูภ่ายใตพ้ื้นฐานหลกัการวา่อุบติัเหตุสามารถป้องกนัหากมีการกาํหนดและบริหารความเส่ียง 

นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัยาเสพติดและการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์หเ้ป็นไป
ตามขอ้เสนอแนะมาตรฐานของ OCIMF ในเร่ือง “คาํแนะนาํสาํหรับการควบคุมยาเสพติดและเคร่ืองด่ืมท่ีมี
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แอลกอฮอลบ์นเรือ” ซ่ึงรายละเอียดระบุอยูใ่นคู่มือระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยับนเรือทุกลาํ รวมทั้ง
ประกาศใหลู้กเรือทุกคนรับทราบ 

ลูกเรือแต่ละคนตอ้งไดรั้บการพกัผอ่นท่ีเพียงพอซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงจาํเป็น เพื่อหลีกเล่ียงความเหน่ือยลา้ และ
ความตึงเครียด ซ่ึงอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุบนเรือ ดงันั้น บริษทัฯ จึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
เวลาการพกัผอ่นอยา่งนอ้ยท่ีสุดตามอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและการ
เขา้ยามสาํหรับคนบนเรือ ค.ศ. 1995 (STCW 95) และอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 180 ทั้งน้ี 
อนุสญัญาทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าว กาํลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมใหมี้ความเขม้งวดมากข้ึน โดยอนุสญัญา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและการเขา้ยามสาํหรับคนบนเรือ ซ่ีงมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม ณ กรุงมะนิลาในปี ค.ศ. 2010 (STCW 2010 Manila amendments) มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคม 2555 ซ่ึง
คือ อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ค.ศ. 2006 (MLC 2006) โดยมีการใหส้ตัยาบนัในเดือนสิงหาคม 
2555 และไดมี้ผลบงัคบัใชใ้นภายในเดือนสิงหาคม 2556 เรือท่ีชกัธงไทยของบริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ
เพื่อขอใบรับรองตามอนุสญัญา MLC 2006 หลงัจากไดรั้บการตรวจสอบโดยองคก์รท่ีรับผดิชอบ อยา่งไรกต็าม ณ 
ปัจจุบนั ประเทศไทยยงัไม่ไดรั้บรองอนุสญัญาดงักล่าว และยงัไม่มีความชดัเจนวา่ประเทศไทยจะรับรองอนุสญัญา
ดงักล่าว ก่อนเดือนสิงหาคม 2557 หรือไม่ หลงัจากช่วงเวลาผอ่นผนัหน่ึงปีซ่ึงเสนอโดย ILO โดยจะส้ินสุดในเดือน
สิงหาคม 2557 ใบรับรองตามอนุสญัญา MLC 2006 ของเรือชกัธงไทยจะไม่เป็นท่ียอมรับจากประเทศท่ีรับรอง
อนุสญัญาดงักล่าว ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กิดอุปสรรคในการเดินเรือภายใตธ้งไทย 

บริษทัฯ จดัระบบเวชกรรมท่ีเหมาะสมในระดบัท่ีสูงกวา่มาตรฐานของ International Labor Organization 
(ILO) รวมทั้งขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ ประสบปัญหากรณีลูกเรือลม้ป่วยนอ้ยมาก 

โจรสลดั ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “รายงานจากคณะกรรมการ” โจรสลดัเป็นภยัคุกคามหลกัท่ีเรือของบริษทัฯ 
ตอ้งเผชิญ คนประจาํเรือ/ลูกเรือตอ้งวิตกกงัวลอยูเ่สมอเม่ือแล่นเรือไปในพื้นท่ีท่ีทราบวา่มีโจรสลดัติดอาวธุอยู ่
โดยเฉพาะแถบมหาสมุทรอินเดีย/บริเวณทะเลอาหรับ รวมไปถึง ปากอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่ทางเหนือจนถึงทางใตข้อง
สาธารณรัฐมาดากสัการ์ บริษทัฯจดัใหภ้ยัคุกคามน้ีอยูใ่นระดบัร้ายแรงมาก โดยใหเ้รือทุกลาํของบริษทัฯ แล่นออก
นอกเส้นทางเหล่าน้ีโดยใหแ้ล่นอยูใ่กลแ้ถบชายฝ่ังอินเดียซ่ึงเป็นบริเวณท่ีปลอดภยั อีกทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้
พนกังานรักษาความปลอดภยัลงเรือไปดว้ยเม่ือแล่นผา่นเขตพื้นท่ีเส่ียงภยั กรณีเรือของบริษทัฯ จะตอ้งผา่นบริเวณ
พื้นท่ีเส่ียงภยัสูง จะมีการขึงลวดหนามรอบตวัเรือเพือ่ใหย้ากต่อโจรสลดัในการปีนข้ึนมาบนเรือ ทั้งน้ี บริษทัฯ 
สญัญาวา่จะทาํทุกวิถีทางในการสร้างความปลอดภยัใหแ้ก่เรือของบริษทัฯ รวมทั้งคนประจาํเรือและลูกเรือทุกคน 

การทาํงานเป็นทมี บริษทัฯ มีความแตกต่างจากบริษทัเจา้ของเรือขนส่งรายอ่ืนท่ีมกัจะจา้งบริษทัอ่ืนเป็น
ผูบ้ริหารเรือให ้  การบริหารการเดินเรือของบริษทัฯ จะจดัการโดยบริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จะรับผดิชอบดา้นการบริหารการเดินเรือ สาํหรับกองเรือทั้งหมดของบริษทัฯ โดย
เจา้หนา้ท่ีทุกคนมีการทาํงานเป็นทีมและมีการประสานงานท่ีดี ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการ
บริหารการเดินเรือ นอกจากนั้น บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั ยงัไดรั้บประกาศนียบตัรของ ISM 
Code และยงัไดรั้บประกาศนียบตัรการรับรองมาตรฐานคุณภาพ “ISO 9001:2008” และมาตรฐานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม “ISO 14001:2004” อีกดว้ย 
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การฝึกอบรมและการพฒันา ตลอดหลายปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่เพียงแต่มีการฝึกอบรมความชาํนาญดา้นการ
บริหารการเดินเรือเท่านั้น แต่ยงัไดมี้การพฒันาดา้นคุณภาพและความสามารถของพนกังานทั้งบนเรือและท่ี
สาํนกังานอีกดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ เห็นวา่จะสามารถประสบความสาํเร็จตามเกณฑคุ์ณภาพและความปลอดภยัในการ
เดินเรือไดด้ว้ยการอุทิศตนและความซ่ือสตัยข์องลูกเรือ ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ บริษทัฯ จึงมี
นโยบายท่ีจะสนบัสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของคนประจาํเรือและใหโ้อกาสพวกเขา
ไดมี้ความกา้วหนา้ในองคก์รต่อไป 

พนกังานประจาํเรือทุกนายของบริษทัฯ ถูกกาํหนดใหเ้ขา้ร่วมฟังการบรรยายสรุป ณ สาํนกังานใหญ่ของ
บริษทัฯท่ีกรุงเทพฯ ก่อนท่ีจะถูกมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีบนเรือของบริษทัฯ พนกังานประจาํเรือจะไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชนท่ี์เป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
บ่อยคร้ังท่ีพนกังานประจาํเรือจะถูกส่งไปอบรม เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ โดยบริษทัฯ จะเป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 

บริษทัฯ มีกลไกท่ีใหพ้นกังาน และลูกเรือบนเรือ สามารถส่งขอ้ร้องเรียน หรือขอ้แนะนาํต่างๆ มายงั
สาํนกังานของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ หวงัวา่กลไกน้ีจะสนบัสนุนใหพ้นกังานบนเรือปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิผล 
และช่วยปรับปรุงการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหดี้ยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมบนเรือ โดยนาํโปรแกรมวีดีทศันเ์ก่ียวกบัความปลอดภยับนเรือท่ีดีท่ีสุดมา
ใชอี้กดว้ย เพ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจต่อพนกังานประจาํเรือใหม่ และใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดเวลาท่ีประจาํการบนเรือ 
บริษทัฯ จึงกาํหนดใหท้าํกิจกรรมร่วมกบันายประจาํเรืออาวโุส และเพื่อทดสอบวดัระดบัความสามารถ บริษทัฯ ได้
จดัหาคอมพิวเตอร์สาํหรับวดัระดบัความสามารถไวป้ระจาํบนเรือ โดยผลของการทดสอบดงักล่าวทาํใหพ้นกังาน
ประจาํเรือสามารถทราบจุดอ่อนของตนเอง และกาํหนดแนวทางแกไ้ขเพ่ือปรับปรุงจุดอ่อนดงักล่าวต่อไป 

ศูนย์ฝึกอบรมการเดนิเรือทะเลและหอบงัคบัการเดนิเรือจําลอง บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือ
ทางทะเลและหอบงัคบัการเดินเรือจาํลอง ณ สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยศูนยฝึ์กอบรมดงักล่าวของบริษทัฯ ได้
เปิดใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2551 โดยส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการวางรากฐานท่ีมัน่คงของกระบวนการ
ฝึกอบรมต่างๆ ของบริษทัฯ และทาํใหท้ั้งพนกังานและลูกเรือไดพ้ฒันาในเร่ืองการเดินเรือทะเลท่ีทนัสมยั สาํหรับ
หอบงัคบัการเดินเรือจาํลองถูกสร้างใหเ้หมือนหอบงัคบัการจริงของเรือ โดยจาํลองสถานการณ์ขณะนาํเรือเขา้สู่
ท่าเรือหลกั เพือ่ใหพ้นกังานและลูกเรือไดเ้ห็นภาพและเขา้ใจระบบการนาํเรือเขา้เทียบท่า ศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือ
ทะเลไดจ้ดัอบรมหลกัสูตรใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันานายช่างกลเรือ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการบนเรือและลูกเรือ 
ในทุกระดบั ศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเลน้ีเป็นกา้วท่ีสาํคญัของ บริษทัฯ ท่ีจะดาํเนินการฝึกอบรมใหพ้นกังานและ
ลูกเรือมีการดูแลตวัเองท่ีดีและดูแลเรือท่ีตอ้งประจาํการ ทั้งหมดน้ีคือความมุ่งหมายเพ่ือใหม้ัน่ใจในความปลอดภยั
ของลูกเรือและเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุและเป็นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ย 
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ระบบการกู้ภยัเรือร่วมกนั Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) : โดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจากหน่วยควบคุมรักษาชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น
เฉพาะ โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ควบคุม และมีเรือพาณิชยท์ัว่โลกสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการในการรายงานข่าวสาร  
การคน้หา และการกูภ้ยัเรือท่ีครอบคลุมทัว่โลก เพื่อช่วยเหลือเรือท่ีประสบภยัในทะเล ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วม
โครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและมีผลการปฏิบติังานท่ีดีจากการรับรองโดย USCG โดยบริษทัฯ ไดรั้บรางวลั AMVER 
ทุกปีจากตวัแทนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ณ กรุงเทพฯ อา้งอิงถึงขอ้ความในจดหมายชมเชยจากหน่วยควบคุม
รักษาชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงรางวลัท่ีไดรั้บ “บริษทัฯ ควรภาคภูมิใจในเจา้หนา้ท่ี
และลูกเรือท่ีมีความมุ่งมัน่และรับผดิชอบในดา้นความปลอดภยัของชีวิตเม่ืออยูก่ลางทะเล” 

การพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่ชุมชนและสงัคมท่ีเขม้แขง็เป็นปัจจยัหลกัท่ีสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัฯ 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสงัคมอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัฯ ตระหนกัถึง
ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อผูท่ี้อยูร่อบขา้งนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้
รวมถึงการค่อยๆเขา้ไปมีส่วนร่วมในความรับผดิชอบทางสงัคม การจดัตั้งและขยายกองทุนเพื่อทาํกิจกรรมชุมชนและ
สงัคมจะช่วยใหเ้กิดกรอบความคิดและการทาํงานอยา่งย ัง่ยนื เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคมของบริษทัฯ ต่อไป  

ในปี 2554 เหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ในประเทศไทย ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคนจาํนวนนบัลา้น ทรัพยสิ์น
เกิดความเสียหายและถูกทาํลายอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน ซ่ึงเหตุการณ์คร้ังน้ี พนกังานของบริษทัฯ เองกไ็ดรั้บ
ผลกระทบดว้ยเช่นกนั บา้นของพนกังานหลายคนตอ้งจมอยูใ่ตน้ํ้ าท่ีความสูง 2 เมตร! และถึงแมว้า่พนกังานเหล่าน้ี
จะตอ้งเผชิญกบัความยากลาํบากของสภาพท่ีอยูอ่าศยั รวมถึงส่ิงของมีค่าต่างๆเสียหาย แต่พนกังานยงัคงมาปฏิบติั
หนา้ท่ีตามปกติ ซ่ึงบริษทัฯ รู้สึกขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ถึงความมุ่งมัน่ของพนกังานในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยทางบริษทัฯ 
ไดก้าํหนดนโยบายใหค้วามช่วยเหลือแก่พนกังานท่ีเดือดร้อนจากอุทกภยัในดา้นต่างๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและ
ความเดือดร้อนโดยกาํหนดใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลทาํหนา้ท่ีรับเร่ืองและประสานงานสาํหรับพนกังานท่ีไม่สามารถ
เดินทางมาปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ บริษทัฯไดอ้นุญาตใหล้าหยดุเป็นกรณีพิเศษ สาํหรับพนกังานท่ีไดรั้บความเดือดร้อนใน
ดา้นท่ีพกัอาศยั บริษทัฯไดจ้ดัเตรียมท่ีพกัอาศยัใจกลางเมืองใหแ้ก่พนกังานและครอบครัว นอกจากน้ีพนกังานท่ี
จดัหาท่ีพกัอาศยัเองกส็ามารถนาํค่าใชจ่้ายมาเบิกกบับริษทัฯ ได ้

สําหรับกจิกรรมด้านสังคมและชุมชน ซ่ึงบริษทัฯ ให้การสนับสนุน มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

 บริษทัฯ ใหก้ารสนนัสนุนการฝึกอบรมบุคลากรของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (Merchant Marine 
Training Center) โดยการใหทุ้นการศึกษาแก่ผูมี้ผลการเรียนดีโดยมอบรางวลัเหรียญทองแก่นกัเรียน
ของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีท่ีมีผลการเรียนดีเด่นและประพฤติดีเป็นประจาํทุกปี ตั้งแต่ปี 2541 เป็นตน้
มา นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดบ้ริจาคหนงัสือเรียนใหก้บัศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีอยา่งสมํ่าเสมอดว้ย 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งทุนการศึกษาสาํหรับนกัเรียนของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (MMTC) โดยในปี 
2556 ปี 2555 ปี 2554 และ ปี 2553 บริษทัฯ ไดใ้หทุ้นการศึกษารวมทั้งส้ิน 1,345,400 บาท 
2,131,900 บาท 2,339,800 บาท และ 2,355,120 บาทตามลาํดบั แก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนเงินทุน 
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 บริษทัฯ ไดรั้บนกัเรียนท่ีจบการศึกษาจากศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีมาเป็นพนกังาน/ลูกเรือของ
บริษทัฯ และใหก้ารส่งเสริมเพื่อพฒันาคุณภาพของพนกังาน/ลูกเรือไทยเหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
พนกังาน/ลูกเรือเหล่าน้ีสามารถทาํงานกบัเจา้ของเรือไทยทัว่ไปไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัวา่จะตอ้ง
ทาํงานกบับริษทัฯ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

 จากท่ีเคยรายงานไวแ้ลว้ในรายงานน้ีเม่ือปีท่ีแลว้ บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ 
(MOU) กบัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอน 
สาํหรับวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซ่ึงตามบนัทึกความเขา้ใจน้ี 
บริษทัฯ ไดส้ร้างหอพกั เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่นกัศึกษาสาํเร็จตามโครงการท่ีวางไวเ้รียบร้อยแลว้ 
และไดส่้งมอบหอพกัดงักล่าวใหก้บัวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 
ซ่ึงมีมูลค่าทั้งส้ินประมาณ 25.40 ลา้นบาท บริษทัฯ ใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงินอยา่งต่อเน่ืองแก่
นกัเรียน รวมการซ้ือหนงัสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาในหอ้งสมุด ทางดา้นวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ไดเ้พิ่มหลกัสูตรการเรียนใหม่โดยมีบริษทัฯ เป็นท่ีปรึกษา 
เพื่อเป็นการฝึกหดัและพฒันาวศิวกรสาํหรับการดาํเนินอาชีพการเดินเรือในอนาคต ในการน้ี ท่าน
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการไดม้อบรางวลัโล่เกียรติยศใหแ้ก่บริษทัฯ จากการท่ีบริษทัฯ มี
ส่วนร่วมในวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 

 บริษทัฯ มอบทุนการศึกษาจาํนวน 165,000 บาท แก่นกัศึกษาวิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสนบัสนุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษาในหลกัสูตร
วิทยาศาสตร์การเดินเรือ การมอบทุนการศึกษางวดสุดทา้ยภายใตโ้ครงการน้ีไดถู้กจ่ายในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2553 

 ในปี 2556 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 137,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 
15” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปจดัสร้างหอ้งนํ้า ซ่อมแซม
อาคาร ปรับปรุงหอ้งพยาบาลของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นหนองแค จงัหวดั
สระแกว้ ไดแ้ก่ 1) ในปี 2554 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 113,160 บาท ในโครงการ “ห่มผา้
ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 14” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปจดัสร้าง
หอ้งอาหาร สาํหรับโรงเรียนวดัตะพงัคลี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2) ในปี 2553 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน
จาํนวน 139,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 13” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์อง
ศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปจดัสร้างหอ้งนํ้า สาํหรับโรงเรียนโนนผาสุก จงัหวดัสระแกว้ 3) ในปี 
2552 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 80,466 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 12” ใหก้บั
คณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปซ้ือเคร่ืองโปรเจกเตอร์ และจดัทาํเวที
กิจกรรมสาํหรับโรงเรียนวดับางกระเจา้ จงัหวดัสมุทรสาคร และ 4) ในปี 2551 บริษทัฯ ไดร่้วม
บริจาคเงินจาํนวน 100,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 11” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือ
พาณิชย ์ ศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปใชใ้นการซ่อมแซมหอ้งเรียนและปรับปรุงหอ้งสมุดใหแ้ก่ 
โรงเรียนบา้นใบสีทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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 เม่ือเดือนมกราคม 2556 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินจาํนวน 5,000 บาทใหแ้ก่กรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานเพ่ือจดัหาของขวญัใหแ้ก่เด็กๆในงานวนัเดก็ท่ีสนามเสือป่า พระราชวงัดุสิต   

 ในปี พ.ศ 2553 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์จาํนวน 28 เคร่ือง แก่โรงเรียนมธัยม
วาริชภูมิ โรงเรียนสุโขทยั โรงเรียนบา้นคอ้ โรงเรียนสตัตยาสยั และสาํนกังานบริหารชุมชน อาํเภอ
ปากเกร็ด บริษทัฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือดา้นการศึกษาแก่เดก็ยากจนอยา่งต่อเน่ือง จากท่ีเคยรายงาน
ไวแ้ลว้ในรายงานน้ีเม่ือปีท่ีแลว้ บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์จาํนวน 15 เคร่ือง เพื่อใชใ้น
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ และไดบ้ริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
มีความทนัสมยัเพิ่มอีกจาํนวน 3 เคร่ือง (Dell Celeron 2 GHZ, Hard Disk 40 GB) แก่โรงเรียน
เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนในโรงเรียนมีความทนัสมยัมากข้ึนดว้ย 

 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 40,000 บาท ใหก้บัยวุมุสลิม บา้นปากลดั อาํเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อใชส้นบัสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการศึกษาและเป็น
ทุนการศึกษาในกิจกรรมวนัเดก็เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2551 

 โดยปกติแลว้บริษทัฯ มกัจะจดัใหมี้การบริจาคเงินและส่ิงของสาํหรับผูท่ี้มีความจาํเป็นและผูท่ี้
ยากไร้ เช่น บริษทัฯ ร่วมกบัพนกังาน ไดบ้ริจาคเงินกวา่ 1 ลา้นบาท ผา่นสภากาชาดไทยสาํหรับ
ผูป้ระสบภยัธรณีพิบติัจากคล่ืนยกัษสึ์นามิในประเทศไทย และเม่ือตน้ปี 2547 บริษทัฯ ไดบ้ริจาค
คอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนระดบัประถมและมธัยม จาํนวน 4 แห่งในจงัหวดัระยอง ท่ีมีนกัเรียน
จาํนวน 877 คน ใหมี้โอกาสศึกษา 

 บริษทัฯ ใหค้วามช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนสาํหรับเดก็ท่ีประสบภยัจากแผน่ดินไหวใน
ภาคตะวนัตกของประเทศอินเดีย เม่ือปี 2544 และในท่ีสุดโรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย กเ็กิดข้ึน
และสามารถเปิดดาํเนินการไดแ้ลว้ซ่ึงสามารถรับนกัเรียนได ้ จาํนวน 700 คน ทั้งในระดบัประถม 
มธัยมตน้ รวมทั้งมธัยมปลาย ซ่ึงทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ รู้สึกซาบซ้ึงและประทบัใจอยา่งมากใน
ความช่วยเหลือจากประเทศไทย 

 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีอยูอ่าศยัทางภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บ
ผลกระทบและความเสียหายจากภยัสึนามิ เม่ือเดือนธนัวาคม 2547 โดยบริษทัฯ และพนกังานได้
บริจาคเงินช่วยเหลือจาํนวน 590,000 บาท ใหก้บัหมู่บา้นทะเลนอก จงัหวดัระนอง และปรับปรุง/
ซ่อมแซมเรือประมงเพ่ือใหส้ามารถนาํกลบัมาประกอบอาชีพได ้ และบริษทัฯ ไดอ้าสาดูแลและเขา้
มาเยีย่มเยยีนหมู่บา้นน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็ท่ีขาดแคลนไดรั้บ
ทุนการศึกษา โดยปัจจุบนับริษทัฯ ยงัใหทุ้นการศึกษาเดก็ผูห้ญิงคนหน่ึง ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่น
โรงเรียนแห่งหน่ึงท่ีกรุงเทพฯ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัหาแหล่งประกอบอาชีพใหแ้ก่เยาวชนและ
ใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กหนุ่มในหมู่บา้นแห่งน้ี เพื่อท่ีจะกา้ว
เขา้มาฝึกอบรมอาชีพการเดินเรือขั้นพื้นฐาน โดยทางบริษทัฯ เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายดงักล่าว ซ่ึงบุคคล
เหล่าน้ีจะเขา้มาประกอบอาชีพการเดินเรือใหก้บับริษทัฯ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์และตรงกบัสายงานอาชีพ
ในการเดินเรือทะเลระหวา่งประเทศ 
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 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 1,325,867 บาท ในปี 2551 เพื่อสร้างบา้นฟิสิกส์ เคมี และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใหก้บัโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ี เซมงักดีุ ทามิล นาดูล ประเทศอินเดีย โรงเรียน
แห่งน้ีอยูใ่นหมู่บา้นท่ียากจนมากและไดรั้บผลกระทบและความเสียหายจากภยัสึนามิในเดือน
ธนัวาคม 2547 

 บริษทัฯ ไดป้ระสานงานกบัสภากาชาดไทยใหห้น่วยเคล่ือนท่ีรับบริจาคโลหิตมารับบริจาคท่ี
สาํนกังานบริษทัฯ มาตั้งแต่อดีต และในปี 2556 หน่วยเคล่ือนท่ีรับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิต
ท่ีบริษทัฯ ทั้งส้ิน 2 คร้ัง ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม มีจาํนวนโลหิตรวม 43,200 ซีซี 

 ในทุกๆ ปี บริษทัฯ จดักิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร เรียกวา่ “พีเอสแอลวิ่งเพ่ือวนัเดินเรือประจาํปี” 
ท่ีสวนลุมพินีเพ่ือสนบัสนุนใหพ้นกังานบริษทัฯ มีนิสยัรักการออกกาํลงักายและมีสุขภาพท่ีดี และ
ในปี 2555 บริษทัฯ ไม่ไดจ้ดักิจกรรมวิ่งดงักล่าว โดยบริษทัฯ ไดน้าํเงินจาํนวนน้ี ไปช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัจากนํ้าท่วมในไทยแทน  

 บริษทัฯ เป็นหน่ึงในกลุ่มผูส้นบัสนุนงานวนักีฬาประจาํปี ณ ศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี ซ่ึงบริษทัฯ 
ใหค้วามร่วมมือในการขยายดา้นกีฬารวมถึงการศึกษา (ท่ีไดก้ล่าวไปแลว้) และช่วยในเร่ืองการ
พฒันาของคณะนกัเรียนพาณิชยน์าวี 

 บริษทัฯ จดัโครงการช่วยเหลือพนกังานดว้ยการใหทุ้นการศึกษาประจาํปี สาํหรับค่าเล่าเรียน
แก่บุตรของพนกังานท่ีไม่สามารถหาเงินค่าเล่าเรียนของบุตรตนเองได ้

 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อจดัทาํหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และ
สนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นต่างๆ ของโรงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ ในเดือน
กนัยายน 2549 

 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน 100,000 บาท และหนงัสือใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชย ์ศูนย์
ฝึกพาณิชยน์าวี เพ่ือนาํไปใชใ้นการซ่อมแซมอาคารเรียนและสร้างหอ้งสมุดใหแ้ก่โรงเรียนบา้นวงั
สนวน จงัหวดันครราชสีมาในเดือนกนัยายน 2550  

 บริษทัฯ ไดร่้วมสมทบเงิน 100,000 บาท แก่สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์ เพ่ือใชใ้นการอบรมความรู้และพฒันาทกัษะวิชาชีพแก่คนพิการ เพื่อใหส้ามารถหา
เล้ียงตนเองไดใ้นงานวนัคนพิการคร้ังท่ี 43 ซ่ึงจดัข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2550 

 ในปี 2551 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน 68,000 บาท ใหโ้รงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ เพื่อ
สนบัสนุนใน “โครงการ พานกัเรียนไปทศันศึกษา” ณ สถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดั
นครราชสีมา 
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กปัตนันพพงศ ์รัตนชยัพรพนัธ ์ผูจ้ดัการอาวโุส - Post Fixture และคุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน 
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (การเงินและบญัชี) รับมอบรางวลั CSRI Recognition 2013 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

รางวลัให้แก่ผู้บริจาคโลหิต 
เดือนมีนาคม 2556 พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี ไดป้ระทานรางวลัใหแ้ก่นายสตีเฟน โกลา 

ผูอ้าํนวยการ (บริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ) ของบริษทัฯ เน่ืองจากไดบ้ริจาคโลหิตมากกวา่ 36 คร้ัง 
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โครงการ “ห่มผ้าให้น้อง คร้ังที ่15” คณะนักเรียนเดนิเรือพาณชิย์ของศูนย์ฝึกพาณชิยนาว ี 

เม่ือเดือนตุลาคม 2556 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินจาํนวน 137,000 บาทใหแ้ก่โครงการห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 15 
ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปจดัสร้างหอ้งนํ้าอาหาร ซ่อมแซมอาคาร 
ปรับปรุงหอ้งพยาบาลของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นหนองแค จงัหวดัสระแกว้  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบการควบคุมภายในในระดบัปฏิบติัการ 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีเพยีงพอกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีติดตามการปฏิบติัตามการ
ควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีมาตรการควบคุมต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม
และความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปบริษทัฯ ไดมี้การจดัการระบบการควบคุมภายในตามขอ้แนะนาํมาตรฐานของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการกาํหนดสภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีเหมาะสมจึงไดจ้ดัทาํคู่มือ

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ ข้ึนอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อใหพ้นกังานทุกคนไดต้ระหนกัและยดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงาน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การ
กาํหนดโครงสร้างองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย และลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งมีการกาํหนด
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ และสายการบงัคบับญัชาของหน่วยงานต่างๆ ในบริษทัฯ อยา่งชดัเจน เน่ืองจากบริษทัฯ 
ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การทาํงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีดีนั้นจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ  

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประเมินความเส่ียงวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งบอกล่วงหนา้ถึงสญัญาณ

อนัตรายท่ีอาจสร้างความเสียหายใหแ้ก่บริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงกาํหนดใหมี้การประเมินความเส่ียงทุกปี โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดบั คือ 1) การประเมินความเส่ียงในระดบัองคก์รซ่ึงกาํกบัดูแลโดยผูบ้ริหารระดบัสูง โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้น
รายงานน้ีของบริษทัฯ และ 2) การประเมินความเส่ียงในระดบักิจกรรมซ่ึงเป็นความรับผดิชอบในการประเมินร่วมกนั
ระหวา่งฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็นอิสระ และผูป้ฏิบติังานแต่ละฝ่าย (ซ่ึงมีความชาํนาญการและเขา้ใจเป็น
อยา่งดีถึงกระบวนการทาํงาน) ทั้งน้ี การประเมินดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเส่ียงของการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงซ่ึง
ตอ้งการการบริหารโดยการกาํหนดกลไกการควบคุมท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ผลการประเมินความเส่ียงในแต่ละ
กิจกรรมน้ีไดถู้กนาํเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่พิจารณาเป็นระยะๆ  

3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
การประเมินความเส่ียงดังกล่าวขา้งตน้จะดาํเนินการควบคู่พร้อมกับการประเมินกลไกการควบคุม 

เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีการจดัวางระบบการควบคุมท่ีดี และเหมาะสมกบัความเส่ียงต่างๆ เพื่อเป็นการลดและ
กระจายความเส่ียงต่างๆ อนัจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน
ดา้นการการบริหารหน่วยงานต่างๆของบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการไดก้ระจายอาํนาจและมอบอาํนาจให้ผูบ้ริหาร
ของหน่วยงานต่างๆ อยา่งชดัเจน ทาํให้เกิดความคล่องตวัและชดัเจนในการปฏิบติังานท่ีสามารถตรวจสอบกนัได ้
โดยบริษทัฯ ไดแ้บ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการตรวจสอบ ควบคุม และกาํกบัดูแลในการปฏิบติัตามกฎหมายและ
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ขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ออกเป็น 4 หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ แผนกเลขานุการบริษทัและปฏิบติัการ
ตามระบบ แผนกตรวจสอบภายใน แผนกบญัชีและการเงิน และแผนกตรวจสอบและบริหารความปลอดภยัเรือ 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัเก่ียวกับความถูกตอ้ง เช่ือถือได้และทนัเวลาของขอ้มูลสารสนเทศและการ
ส่ือสาร รวมถึงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงรวมถึงระบบขอ้มูลดา้นการเงิน ดา้นการ
ปฏิบติังาน และดา้นการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ทั้งน้ี เพื่อใหมี้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํและทนัเวลาต่อการ
ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  โดยบริษทัฯ ได้จัดให้มีช่องทางการส่ือสารทั้ งภายในและภายนอกท่ีเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี สําหรับการติดต่อส่ือสารภายในบริษทัฯ จะผ่านระบบ Intranet ซ่ึงพนักงานในทุกระดบัชั้น 
รวมทั้งผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถติดต่อส่ือสารถึงกนัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว เพื่อใหก้ารประสานการทาํงานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้สาํหรับการติดต่อกบับุคคลภายนอก บริษทัฯ  ได้
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รวมทั้งผูบ้ริหารสูงสุดของ
บริษทัฯ กพ็ร้อมท่ีจะตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ จากนกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

5. การตดิตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 

บริษทัฯ กาํหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ระดบัการประเมิน ผู้ตดิตามและประเมินผล ความถีข่องการตดิตามและประเมินผลการทาํงาน (ต่อปี) 

พนกังาน หวัหนา้แผนก อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

หวัหนา้แผนก ผูบ้ริหารระดบัสูง อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

ผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง 

ผลจากการติดตามและการประเมินท่ีไดจ้ะถูกนาํไปกาํหนดเป็นแผนเชิงกลยทุธ์เพื่อใหก้ารปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการติดตามและ
ประเมินขั้นตอนและผลการควบคุมภายใน เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ทั้งน้ี ผล
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาํปี 2556 ไดร้ายงานไวภ้ายใตห้วัขอ้ “รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ” ในรายงานน้ี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ สรุปความเห็นในเร่ืองความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
กล่าวคือ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี ผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2556 โดยผูส้อบบญัชีภายนอกจากบริษทั 
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สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั กมิ็ไดร้ะบุขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีร้ายแรงหรือก่อใหเ้กิดการหยดุชะงกัของการดาํเนินธุรกิจแต่ประการใด 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย
กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่านไดแ้ก่ นายสุพฒัน ์ ศิวะศรีอาํไพ ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการ นายกาํธร ศิลาอ่อน และ รองศาสตราจารย ์ ดร. ภวิดา ปานะนนท ์ ดาํรงตาํแหน่งสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ทั้งน้ี นายกาํธร ศิลาอ่อน และ รองศาสตราจารย ์ ดร. ภวิดา ปานะ
นนท ์ ซ่ึงหมดวาระในวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามมติ
ของท่ีประชุมคณะบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2556  

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

ในปี 2556 ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อพิจารณา
สอบทานงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดป้ระชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกทุกไตรมาสเพ่ือรับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัรายงานของผูส้อบบญัชี ผลการตรวจสอบงบ
การเงิน และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมี
ความเห็นวา่ บริษทัฯ มีกระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีถูกตอ้งเพยีงพอ และเป็นท่ีเช่ือถือได ้

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระและสายงานบงัคบับญัชาของฝ่าย
ตรวจสอบภายในเพ่ือใหฝ่้ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเช่ือถือไดอ้ยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดร่้วมปรึกษากบัผูต้รวจสอบตรวจสอบภายในเก่ียวกบัขอบเขตความรับผดิชอบ
และหนา้ท่ีของฝ่ายตรวจสอบภายในและไดอ้นุมติัแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2556 ฝ่าย
ตรวจสอบภายในไดท้าํการประเมินความเส่ียงและกลไกการควบคุมภายในสาํหรับทุกแผนกของบริษทัฯ สอบทาน
ดา้นการปฏิบติังานสาํหรับบางแผนก สอบทานรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ และสอบทานการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ เช่น พระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั ประมวลรัษฎากร พระราชบญัญติัเรือไทย พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมถึง
กฎระเบียบและประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์นอกจากน้ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการติดตามผลการตรวจสอบ และนาํผลการตรวจสอบ รวมทั้ง
คาํเสนอแนะต่างๆ ไปปรึกษาหารือกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร และไดร้ายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
เพียงพอและไม่มีจุดบกพร่องท่ีมีสาระสาํคญั 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการดาํเนินการ ซ่ึงกฎหมายหลกัท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีกคื็อ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
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ประมวลรัษฎากร พระราชบญัญติัเรือไทย พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมถึงกฎระเบียบและ
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดส้อบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เร่ืองคาํแนะนาํในการปฏิบติัตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ผลการสอบทานพบว่า
บริษทัฯ มีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจาํนวน 6 รายการ โดยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทท่ี 2 จาํนวน 5 รายการ และ
เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทท่ี 3 จาํนวน 1 รายการตามความหมายของประกาศฉบบัดงักล่าวกล่าวคือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าใชจ่้ายสาํหรับการใชบ้ริการโรงแรม ค่าใชจ่้ายค่าเบ้ียประกนัภยั ค่าใชจ่้ายในการซ้ือคอมพิวเตอร์ และ
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือพร้อมติดตั้ง รวมถึง ค่าซ่อมบาํรุงรักษา เคร่ืองปรับอากาศท่ีสํานกังานบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
และท่ีคอนโดมิเนียมของบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทท่ี 2 ซ่ึงเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษทัฯ ในขณะท่ีค่าเช่าสํานักงานจดัอยู่ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทท่ี 3 คือรายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้น ซ่ึงรายละเอียดของรายการดงักล่าวไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ ภายใตห้ัวขอ้เร่ือง “รายการที่เกี่ยว
โยงกนั” ในรายงานฉบบัน้ี ผลการสอบทานดงักล่าวไดถู้กนาํเสนอเพ่ือทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ัง
ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ 
มีความเห็นวา่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวมีความยติุธรรมและเพ่ือผลประโยชนท์ั้งหมดของบริษทัฯ 

ในระหวา่งปี 2556 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้าํการสอบทานรายการเก่ียวกบัการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ พ.ศ. 
2547 และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมรวมถึงประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการ
ทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ เห็นวา่การไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยของ บริษทัฯ มีความ
สมเหตุสมผล และเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ สอบทานแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
โดยเปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติัของสากล รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทบทวนนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการรวมทั้งสอบทานการประเมินผลการปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงผล
การประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก  

สาํหรับปี 2556 บริษทัฯ ไดรั้บการจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม “ดีเลิศ”สาํหรับการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จาก
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติ และจดัอยูใ่นกลุ่ม Top Quartile ของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดสูงกวา่ 10,000 ลา้นบาท  

ปกติ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จะมีข้ึนก่อนการประชุมคณะกรรมการ
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บริษทัฯ ทั้งน้ีเพ่ือใหร้ายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงประชุมร่วมกบั
ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม สามารถส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ 
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบและปรึกษาหารือ รวมทั้งรับ
คาํแนะนาํต่างๆ จากคณะกรรมการบริษทัฯ 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การพูดคุยกบัผูต้รวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ท่ีผูต้รวจสอบภายในตรวจพบ สําหรับการประชุมอย่างเป็น
ทางการของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง โดยในปี 2556 
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีการประชุมตามวาระปกติจาํนวน 4 คร้ัง (ปี 2555: 4 คร้ัง) และมีการ
ประชุมตามวาระพิเศษจาํนวน 2 คร้ัง (ปี 2555: มีการประชุมตามวาระพิเศษ 1 คร้ัง) โดยการเขา้ร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกาํกบัดูแลกจิการ 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

ปี 2556 ปี 2555 

การประชุม 
วาระปกต ิ

การประชุม 
วาระพเิศษ 

การประชุม 
วาระปกต ิ

การประชุม 
วาระพเิศษ 

1. นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอาํไพ 4/4 2/2 4/4 1/1 

2. นายกาํธร ศิลาอ่อน 4/4 2/2 4/4 1/1 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.ภวิดา ปานะ
นนท ์

4/4 2/2 4/4 1/1 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 ไดมี้
การพิจารณาเพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอก และมีมติเพื่อเสนอการแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีท่านใดท่านหน่ึงจากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสาํหรับปี 2557 ดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาวสุมาลี รีวราบณัฑิต (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  
 ในระหวา่งปี 2546 ถึง ปี 2550 และอีกคร้ังสาํหรับปี 2553 ถึง ปี 2556 
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  
 สาํหรับปี 2551 และปี 2552 
3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัฯ ได ้ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ ใหบ้ริษทั 
สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั มีอาํนาจเสนอช่ือผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทั 
สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั มาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และ
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บริษทัยอ่ยแทน 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มี
ความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบติังานสาํหรับปีท่ีผา่นมาเป็นท่ีน่าพึงพอใจ โดยบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์
ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดพ้ิจารณาเพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทน
การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภายนอกสาํหรับ ปี 2557 จาํนวนเงินไม่เกิน 1.90 ลา้นบาท (ปี 2556: 1.90 ลา้นบาท) 
แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ซ่ึงจะไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าวขา้งตน้ ไดมี้การพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของนางสาวสุมาลี รีวราบณัฑิต (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) จากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท 
แอนด ์ ยงั จาํกดั ท่ีไดท้าํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทุกบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและบริษทัยอ่ย 
1 บริษทัท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศสาํหรับปี 2556 และคาดวา่จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีต่อไปอีกสาํหรับปี 2557 
ดว้ยค่าตอบแทนการสอบบญัชี จาํนวนเงิน 3.42 ลา้นบาท(ปี 2556 จ่ายจริง: จาํนวน 3.41 ลา้นบาท) นอกจากน้ีท่ี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการยงัไดพ้จิารณาค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงไม่
เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี ไดแ้ก่ ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขบตัรส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ดว้ยจาํนวนเงินไม่เกิน 0.31 ลา้นบาท (ปี 2556 จ่ายจริง : 0.35 ลา้น
บาท) และค่าบริการสอบทานขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศสาํหรับงบการเงินรวม ดว้ยจาํนวนเงิน
ไม่เกิน 0.60 ลา้นบาท (ปี 2556 จ่ายจริง : 0.40 ลา้นบาท) 
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12. รายการระหว่างกนั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการทาํรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัต่อไปน้ี 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการทาํรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัต่อไปน้ี 

1. สัญญาเช่าสํานักงานระหว่างบริษทัฯ กบับริษัท ยูนิสเตรทช์ จํากดั 

ความเกีย่วโยงกนั 

บริษทัฯ ทาํสญัญาเช่าสาํนกังานและบริการอ่ืนๆ กบับริษทั ยนิูสเตรทช ์ จาํกดั ซ่ึงมีนางสาวนิชิตา้ ชาห์ 
และนายอิษฎช์าญ ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง เน่ืองจากนางสาวนิชิตา้ ชาห์ 
และนายอิษฎช์าญ ชาห์ เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั ยนิูสเตรทช ์ จาํกดั และนายกิริต ชาห์ ในฐานะ
กรรมการของบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย เน่ืองจากเป็นกรรมการของบริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั 

ความสําคญัของการทาํรายการ 

สญัญาเช่าสาํนกังานมีความจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

ความเป็นธรรมของการกาํหนดราคาและเงือ่นไข 

สาํหรับปี 2556 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 1.93 ลา้นบาท (ปี 2555: 2.15 
ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2555: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ โดยบริษทัฯ ไดท้าํสญัญาเช่า
สาํนกังานและบริการในอตัรา 210 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน ซ่ึงเป็นอตัราเช่าท่ีเท่ากนักบัท่ีบริษทัฯ ไดท้าํ
สญัญาเช่าสาํนกังานและบริการกบับุคคลภายนอก ในชั้นอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกนัในอาคารสาํนกังานเดียวกนั ท่ีอตัรา 
210 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน 

แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

สาํนกังานมีความจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงันั้นบริษทัฯ จึงต่อสญัญาเช่าสาํนกังานและ
บริการในปี 2557 ในอตัราค่าเช่าอตัราเดียวกนั (หรือท่ีใหผ้ลประโยชนท่ี์มากกวา่) กบัปี 2556 

2. ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินจาก บริษทั แอมบก้ิา ทวัร์ เอเยนซ่ี จํากดั  

ความเกีย่วโยงกนั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อตัว๋เคร่ืองบินจาก บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จาํกดั ซ่ึงมีนางสาวนิชิตา้ 
ชาห์ และ นายอิษฎช์าญ ชาห์ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง เน่ืองจากเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั
ดงักล่าว 

ความสําคญัของการทาํรายการ 

โดยปกติการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย นอกเหนือจากค่าตัว๋เคร่ืองบินสาํหรับการเดินทาง
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ไปต่างประเทศของผูบ้ริหารแลว้นั้น ตัว๋เคร่ืองบินมีความจาํเป็นตามสญัญาวา่จา้งลูกเรือ เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้ง
จดัหาตัว๋เคร่ืองบินเพื่อรับส่งลูกเรือไปทาํงานบนเรือ และเดินทางกลบัจากเรือท่ีท่าเทียบเรือต่างๆ ทัว่โลก เม่ือ
สญัญาวา่จา้งส้ินสุดลง บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จาํกดั ไดถู้กเลือกใหม้าบริการในเร่ืองน้ี โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นราคาและบริการ การใหบ้ริการท่ีรวดเร็วกวา่ และมีประสิทธิภาพมากกวา่ 
รวมทั้งมีสาํนกังานอยูใ่กลก้บับริษทัฯ ซ่ึงทาํใหไ้ม่มีปัญหาในการรับส่งตัว๋เคร่ืองบินในกรณีเร่งด่วน  

ความเป็นธรรมของการกาํหนดราคาและเงือ่นไข 

สาํหรับปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยซ้ือตัว๋เคร่ืองบินจากบริษทัดงักล่าวจาํนวน 11.43 ลา้นบาท (ปี 
2555: 10.03 ลา้นบาท) หรือเท่ากบัร้อยละ 0.08 (ปี 2555: ร้อยละ 0.07) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 

แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

สาํหรับปี 2557 มีความเป็นไปไดว้า่ มูลค่าการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะมีจาํนวน
มากกวา่ปี  2556 อนัเน่ืองมาจากกองกาํลงัเรือของบริษทัฯ มีขนาดใหญ่ข้ึน อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดท้าํการ
เปรียบเทียบราคาและมาตรฐานการใหบ้ริการของผูจ้าํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินรายอ่ืนๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงรวมทั้ง 
บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จาํกดั ในกรณีท่ีราคาตัว๋เคร่ืองบินและมาตรฐานการใหบ้ริการท่ีเสนอโดยผู ้
จาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินไม่ไดเ้ป็นไปตามราคาตลาดโดยทัว่ไป หรือเง่ือนไขต่างๆ ไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือผลประโยชน์
สูงสุดของบริษทัฯ บริษทัฯ จะพิจารณาเลือกซ้ือจากบริษทัจดัหาตัว๋เคร่ืองบินอ่ืนแทน 

3. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการจากบริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จํากดั  

ความเกีย่วโยงกนั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศและค่าบริการอ่ืนๆ ในส่วน
สาํนกังาน และหอ้งพกัอาศยัสาํหรับพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ใหแ้ก่บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ 
จาํกดั ซ่ึงเป็นรายการเก่ียวโยงกนัโดย นางสาวนิชิตา้ ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย
โดยตรง เน่ืองจากนางสาวนิชิตา้ ชาห์ เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั นายกิ
ริต ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษทัฯ เป็นกรรมการของบริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั และนายอิษฎ์
ชาญ ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั  

ความสําคญัของการทาํรายการ 

การบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศสาํหรับสาํนกังานของบริษทัฯ และหอ้งพกัอาศยั รวมถึงค่าใชจ่้าย
ในการจดัการนั้นมีความจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นหอ้งพกัอาศยัสาํหรับ
พนกังานชาวต่างชาติของบริษทัฯ และถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย โดยบริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั  
ถูกเลือกใหม้าดาํเนินการในเร่ืองน้ี โดยราคาและการใหบ้ริการต่างๆ เป็นไปตามการแข่งขนัโดยทัว่ไป 

ความเป็นธรรมของการกาํหนดราคาและเงือ่นไข 

สาํหรับปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศและค่าใชจ่้ายในการ
จดัการ สาํหรับสาํนกังานบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และท่ีคอนโดมิเนียมของบริษทัยอ่ยจาํนวน 0.91 ลา้นบาท (ปี 
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2555: 1.02 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2555: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 

แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

สาํหรับปี 2557 บริษทัฯ ยงัคงมีค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ  และค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
และติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ กบับริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ ไดท้าํการเปรียบเทียบ
ดา้นราคา และมาตรฐานการใหบ้ริการ ในกรณีท่ีราคาและมาตรฐานการใหบ้ริการไม่ไดเ้ป็นไปตามการแข่งขนั
โดยทัว่ไป หรือไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ บริษทัฯ จะพิจารณาเปล่ียนผูใ้หบ้ริการ 

4. ค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้บริการโรงแรมและการบริหารจัดการ จากบริษทั แมกซ์วนิ บลิเดอร์ส จํากดั 

ความเกีย่วโยงกนั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าใชจ่้ายสาํหรับการใชบ้ริการโรงแรมและการบริหารจดัการ ใหแ้ก่
บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั ซ่ึงเป็นรายการเก่ียวโยงกนัโดย นางสาวนิชิตา้ ชาห์ และนายอิษฎช์าญ ชาห์ 
ในฐานะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง เน่ืองจากเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั นายคูชรู คาลี วาเดีย และนายกิริต ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษทัฯ เป็น
กรรมการของบริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั  

ความสําคญัของการทาํรายการ 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับการใชบ้ริการของโรงแรม (เช่น การจดัประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมอ่ืนๆ) และ
ค่าใชจ่้ายสาํหรับการบริหารจดัการนั้น มีความจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึง
ไดเ้ลือกใชบ้ริการน้ีจากบริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั  โดยคาํนึงถึงราคาและการใหบ้ริการต่างๆ ตาม
ความสามารถทางการแข่งขนัโดยทัว่ไป 

ความเป็นธรรมของการกาํหนดราคาและเงือ่นไข 

สาํหรับปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าใชจ่้ายสาํหรับการใชบ้ริการโรงแรมและการบริหาร
จดัการ จาํนวน 1.42 ลา้นบาท (ปี 2555: 1.23 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2555: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพย์
ท่ีมีตวัตนสุทธิ 

แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

สาํหรับปี 2557 จะไม่มีรายการค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ แต่บริษทัฯ ยงัคงมีค่าใชจ่้ายสาํหรับการใช้
บริการโรงแรม กบับริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้าํการเปรียบเทียบดา้นราคา และมาตรฐาน
การใหบ้ริการ ในกรณีท่ีราคาและมาตรฐานการใหบ้ริการไม่ไดเ้ป็นไปตามการแข่งขนัโดยทัว่ไป หรือไม่ได้
เป็นไปเพ่ือผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ บริษทัฯ จะพิจารณาเปล่ียนผูใ้หบ้ริการ 

5. ค่าเบีย้ประกนัภยัจากกลุ่มบริษทั อนิชัวร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อนิชัวรันซ์ โบรกเกอร์ส จํากดั  

ซ่ึงเป็นตวัแทนบริษทัประกนัภยั 

ความเกีย่วโยงกนั 
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตส์าํหรับพนกังานชาวต่างชาติของบริษทัฯ และ
เบ้ียประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ใหแ้ก่ บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ ์ โบรก
เกอร์ส จาํกดั และบริษทัฯ ไดจ่้ายค่าเบ้ียประกนัชีวิตสาํหรับพนกังานของบริษทัฯ ใหแ้ก่บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซล
เลนซ ์ ไลฟ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีนางสาวนิชิตา้ ชาห์ นายอิษฎ์
ชาญ ชาห์ และนายกิริต ชาห์ ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัฯ มีความสมัพนัธ์กบันางสาวสมิหรา ชาห์ ในฐานะ
กรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั และบริษทั อินชวัร์
เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั 

ความสําคญัของการทาํรายการ 

การประกนัชีวิตและสุขภาพและการประกนัภยัรถยนต ์ เป็นสวสัดิการสาํหรับพนกังานของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย และการประกนัทรัพยสิ์นมีความจาํเป็นต่อทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บริษทั อินชวัร์
เอก็ซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั และบริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชวัร์รันซ ์ โบรก
เกอร์ส จาํกดั ไดถู้กเลือกมาใหบ้ริการในเร่ืองน้ีโดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาและ
บริการ หลงัจากผา่นการเปรียบเทียบราคาและบริการจากตวัแทนประกนัภยัอ่ืนๆ ในตลาด 

ความเป็นธรรมของการกาํหนดราคาและเงือ่นไข 

สาํหรับปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าเบ้ียประกนัภยัประเภทต่างๆ ใหก้บั 2 บริษทัดงักล่าว 
จาํนวนรวม 2.35 ลา้นบาท (ปี 2555: 2.38 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ปี 2555: ร้อยละ 0.02) ของสินทรัพยท่ี์
มีตวัตนสุทธิ 

แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

สาํหรับปี 2557 บริษทัฯ ยงัคงมีค่าใชจ่้ายในการทาํประกนัภยัเช่นเดิม กบับริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ 
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั และบริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั 
อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ ไดท้าํการเปรียบเทียบดา้นราคาและเง่ือนไขต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตามการแข่งขนัโดยทัว่ไป
และเป็นผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ 

6. รายการซ้ืออุปกรณ์คอมพวิเตอร์จากบริษทั ควดิแลบ จํากดั 

ความเกีย่วโยงกนั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดซ้ื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์รวมถึงค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากบริษทั ควิดแลบ จาํกดั ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากนาย กามาล กมุาร ดู ในฐานะผูอ้าํนวยการ 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) และเป็นหน่ึงในผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีความสมัพนัธ์เป็นคู่สมรสของนางจารุ ดู ซ่ึง
เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง ในฐานะกรรมการและผูถื้อหุน้ของ บริษทั ควิดแลบ จาํกดั 

ความสําคญัของการทาํรายการ 

ในการดาํเนินธุรกิจทัว่ไปนั้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์รวมถึงค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น มีความจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินธุรกิจ โดยท่ีบริษทั ควิดแลบ จาํกดั เป็นหน่ึงในคู่คา้ของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บ
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การพิจารณาเลือกเป็นกรณีไปตามวตัถุประสงคใ์นการสัง่ซ้ือในแต่ละคร้ังรวมถึงกรณีการสัง่ซ้ือและใหบ้ริการ
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และไดรั้บการพิจารณาใหท้าํธุรกิจกบับริษทัฯ โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขนั
ดา้นราคาและบริการ หลงัจากผา่นการเปรียบเทียบราคาและบริการจากบริษทัอ่ืนๆ ในตลาด 

ความเป็นธรรมของการกาํหนดราคาและเงือ่นไข 

สาํหรับปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟทแ์วร์ จาํนวนรวม 0.38 
ลา้นบาท (ปี 2555: 1.29 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.003 (ปี 2555: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 

แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

การซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์รวมถึงค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง มีความจาํเป็นในการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ดงันั้นในปี 2557 บริษทัฯ อาจมีรายการซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์รวมถึงค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งจากบริษทั ควิดแลบ จาํกดั ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 
โดยผา่นการเปรียบเทียบราคาและบริการกบับริษทัอ่ืน นอกจากน้ีบริษทัฯ จะพิจารณาราคาและมาตรฐานการ
ใหบ้ริการเก่ียวกบัการซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์รวมถึงค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั
อ่ืนเปรียบเทียบกบับริษทั ควิดแลบ จาํกดั อยา่งสมํ่าเสมอ หากราคาและมาตรฐานการใหบ้ริการของบริษทั ควิด
แลบ จาํกดั ไม่เหมาะสม และ/หรือเง่ือนไขการคา้ท่ีเสนอ ไม่ไดเ้ป็นเพื่อประโยชนสู์งสุดกบับริษทัฯ บริษทัฯ จะ
ไม่ทาํรายการดงักล่าวกบั บริษทั ควิดแลบ จาํกดั 

อน่ึงกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล และรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนได้
เสียของตนและของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีขอ้มูลสาํหรับใชป้ระโยชนภ์ายในบริษทัฯ ใน
การดาํเนินการตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหาร
ทาํหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสตัยสุ์จริตและไม่เกิดรายการท่ีเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยผู ้
ตรวจสอบภายในไดส้อบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัขา้งตน้และไดร้ายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการ โดยมีการพิจารณาและสอบทานรายการดงักล่าวในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 และไดร้ายงานรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงไดมี้การสอบทาน
รายการดงักล่าว จากความเห็นและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริษทัฯ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีกฎขอ้บงัคบัและนโยบายป้องกนัการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนอ์ยา่งเพียงพอ โดยรายการระหวา่งกนัท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทัขา้งตน้ 
เป็นไปตามมาตรฐานทางการคา้ทัว่ไป โดยยดึถือราคาตลาดเป็นสาํคญั และเพื่อประโยชนท์ั้งหมดของบริษทัฯ 
และมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอแลว้ในงบการเงิน และรายงานน้ีของบริษทัฯ 
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ส่วนที ่3. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั  
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของผู้บริหาร 

1. ลกัษณะของตลาด (โปรดอ่านคู่กบัรายงานจากคณะกรรมการบริษทัซ่ึงแสดงในรายงานนี)้ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล” หรือ “บริษทัฯ”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นเจา้ของเรือ

อเนกประสงคข์นาดเล็กสาํหรับขนส่งสินคา้แหง้เทกองระหว่างประเทศ โดยใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง อยา่งไรก็ดี 
ในไตรมาส 4 ของปี 2554 บริษทัฯ ไดซ้ื้อเรือประเภทซุปราแมกซ์จาํนวน 2 ลาํ และเร่ิมดาํเนินธุรกิจในกลุ่มเรือประเภท
ซุปราแมกซ์ อีกทั้งบริษทัฯ มีแผนจะเร่ิมดาํเนินธุรกิจในกลุ่มเรือประเภทอลัตราแมก็ซ์ในปี 2557 โดยไดท้าํสัญญาสั่งต่อ
เรือใหม่ จาํนวน 6 ฉบบัในกลุ่มเรือขนาดดงักล่าว  ตั้งแต่ปี 2547 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยกลยทุธ์การทาํสัญญาใหเ้ช่าเรือ
ระยะยาวผกูมดัค่าเช่าไวใ้นอตัราค่าระวางท่ีสูง ซ่ึงระยะเวลาในการเช่าเรือดงักล่าว มีตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี หรืออาจมี
ระยะเวลายาวกว่านั้น ตามโอกาส นโยบายน้ีทาํให้บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมากจนถึงไตรมาสสามปี 2551 
หลงัจากช่วงเวลาดงักล่าวตลาดไดป้รับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วทาํใหไ้ม่สามารถต่อสัญญา หรือทาํสัญญาใหเ้ช่าเรือใหม่ใน
อตัราท่ีน่าสนใจได ้ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาให้เช่าเรือระยะยาวนอ้ยมาก เน่ืองจากตลาดค่าระวางเรือ
ยงัคงอยู่ในระดบัตํ่ามากในช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 และได้เร่ิมฟ้ืนตวัในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2556  ทั้งน้ี เป็นท่ี
คาดการณ์ว่าตลาดจะยงัคงฟ้ืนตวัต่อไปในปี 2557 ดงันั้นสัญญาให้เช่าเรือระยะยาวท่ีบริษทัฯ มีอยูต่ามกราฟดา้นล่างน้ี
น่าจะดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีผา่นมาเร็วๆน้ี 
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จาํนวนวนัในการเดินเรือทั้งหมด ตามรูปดา้นบน มาจากจาํนวนเรือในกองเรือของบริษทัฯ ทั้งส้ิน 40 ลาํ ณ ส้ินปี 2556 
โดยมีสมมติฐานวา่ ไม่รวมเรือท่ีจะซ้ือเขา้มาใหม่อีก แต่ไดร้วมเรือประเภทแฮนด้ีแมก็ซ์ ขนาดระวาง 39,000 เดทเวทตนั 
จาํนวน 6 ลาํ ซ่ึงมีกาํหนดรับเรือในระหวา่งปี 2558-2559  เรืออลัตราแมก็ซ์ ขนาดระวาง 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 6 ลาํ 
มีกาํหนดรับเรือในปี 2557-2559 และเรือขนส่งซีเมนต ์จาํนวน 4 ลาํ ท่ีไดส้ัง่ต่อเรือในระหวา่งปี 2555 - 2556  สร้างใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีกาํหนดรับเรือในปี 2557 โดยเรือท่ีกล่าวมาไดถู้กนาํมารวมไวใ้นประมาณการน้ี
ตามกาํหนดการรับเรือ  

โปรดอ่านคาํอธิบายและการวิเคราะห์ลกัษณะตลาด ประกอบได้ท่ี รายงานจากคณะกรรมการบริษทั ท่ีแสดงใน
รายงานฉบับนี ้

2. ภาพรวมอุตสาหกรรม ทศิทางอุปสงค์ อุปทานของโลก สําหรับเรืออเนกประสงค์ขนาดเลก็ (โปรดอ่านประกอบกบั
รายงานจากคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงในรายงานฉบบัน้ี) 

 

 

จากกราฟขา้งตน้แสดงถึงการลดลงอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ปี 2546 ของกองเรือโลกทั้งหมดในกลุ่มเรือ
อเนกประสงคข์นาดเลก็ อยา่งไรกดี็ในระหวา่งปี 2547 กองเรือโลกเพิ่มสุทธิจาํนวน 1 ลาํ ในระหวา่งปี 2548 ปี 2549 ปี 
2550 และ ปี 2551 กองเรือโลกเพ่ิมข้ึนจาํนวน 46 ลาํ 9 ลาํ 80 ลาํ และ 55 ลาํตามลาํดบั เน่ืองจากอตัราการปลดระวางเรือ
ค่อยๆ ลดลง เป็นผลจากรายไดอ้ตัราค่าระวางเรือในระหวา่งปี 2547 - 2551 เพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา อยา่งไรก็
ตามตั้งแต่ไตรมาสส่ีปี 2551 อตัราการปลดระวางเรือเพิ่มข้ึน เน่ืองจากรายไดค่้าระวางเรือในตลาดเรือลดลง อุปทานของ
เรือจึงลดลง และจาํนวนเรือท่ีเพ่ิมข้ึนในกองเรือโลกในปี 2551 มีเพียง 55 ลาํเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนเรือท่ีเพิ่มข้ึนในปี 
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2550 จาํนวน 80 ลาํ การปลดระวางเรือยงัคงดาํเนินต่อไปในช่วงตน้ปี 2552 มีผลใหก้องเรือโลกมีจาํนวนเรือลดลงสุทธิ 
93 ลาํในปี 2552 อยา่งไรกดี็ เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของตลาดค่าระวางเรือ เม่ือส้ินปี 2552 ทาํใหอ้ตัราการปลดระวางเรือ
ลดลงอีกคร้ัง และอุปทานเรือใหม่จึงเพ่ิมข้ึน ทาํใหก้องเรือโลกในปี 2553 เพิ่มข้ึนจาํนวน 25 ลาํ  ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
2554 และตลอดทั้งปี 2555 ค่าระวางเรือลดลงมาก เน่ืองจากอุปทานของเรือใหม่ท่ีเพิ่มเขา้มาในกองเรือโลกทาํใหมี้การ
ปลดระวางเรือในกองเรือโลกลดลงอีก 235 ลาํ และ 164 ลาํ ตามลาํดบัในสองปีน้ี  ต่อมาตลาดเรือเร่ิมฟ้ืนตวัดีข้ึนในช่วง
ไตรมาสสุดทา้ยของปี 2556 ทาํใหอ้ตัราการปลดระวางเรือเร่ิมชะลอตวัลงเลก็นอ้ยรวมถึงอุปทานของเรือใหม่ท่ีเพ่ิมเขา้
มา มีผลใหก้องเรือโลกในปี 2556 มีจาํนวนเพิ่มข้ึนสุทธิ 18 ลาํ 

 

จากกราฟขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ อุปทานของเรือใหม่ในปี 2557 ยงัมีมาก ในอีก 3 ปีขา้งหนา้น้ี มีเรือท่ีครบกาํหนด
ส่งมอบประมาณร้อยละ 1 เม่ือเปรียบเทียบกบักองเรือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงมีจาํนวนเรือถึงร้อยละ 20.3 ท่ีมีอายมุากกวา่ 
27 ปี ดงันั้น ดูเหมือนวา่อุปทานเรือในกลุ่มเรือของบริษทัฯ จะมีภาพเป็นท่ีน่าพอใจอยา่งยิง่  
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จากกราฟขา้งตน้และกราฟเก่ียวกบัอายขุองกองเรือ (โปรดดูหวัขอ้ 1.2 ในเร่ืองลกัษณะการประกอบธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมซ่ึงแสดงในรายงานน้ี)  แสดงใหเ้ห็นวา่ ประมาณร้อยละ 28 ของเรือในประเภทเดียวกนักบัของบริษทัฯ จะมี
อายเุกิน 20 ปี การลดลงของค่าระวางเรือจะทาํใหอ้ตัราการปลดระวางเรือเก่าเพิ่มข้ึน  ทั้งน้ีอตัราการปลดระวางเรือลดลง
จากปี 2555 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของค่าระวางเรือในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2556 ดงันั้นจากการคาดการณ์วา่ตลาดค่า
ระวางเรือจะฟ้ืนตวัในปี 2557 จะทาํใหอ้ตัราการปลดระวางเรือจะยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่ปีก่อน 
 โปรดอ่านคาํอธิบายและการวิเคราะห์ลกัษณะของตลาดนี ้ ประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดง
ในรายงานนี ้

3. การซ้ือและการขายเรือ 

3.1 สัญญาส่ังต่อเรือใหม่ในปี 2550 และ 2551 จํานวน 18 ลาํ 

ในปี 2550 และปี 2551 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 12 ฉบบั กบั ABG Shipyard 
Limited (ABG หรืออู่ต่อเรือ) ประเทศอินเดีย สาํหรับสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 12 ลาํ ซ่ึงมีขนาดระวางบรรทุก 32,000 
เดทเวทตนั (ในความเป็นจริงสามารถบรรทุกไดถึ้ง 34,000 เดทเวทตนั ดงันั้นเรือกลุ่มน้ีจะขอกล่าวต่อไปในรายงาน
ฉบบัน้ี ในขนาดระวางบรรทุก 34,000 เดทเวทตนัต่อลาํ) และเรือประเภทซุปราแมกซ์จาํนวน 6 ลาํ ซ่ึงแต่ละลาํมี
ขนาดระวาง 54,000 เดทเวทตนั โดยถึงเดือนมกราคม 2556 บริษทัฯ ไดรั้บเรือแลว้จาํนวน 3 ลาํจากจาํนวนเรือ
ทั้งหมดท่ีสัง่ต่อ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดบ้นัทึกรายการแปลงหน้ีใหม่ (Novation) สาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 3 ฉบบั
ในปี 2554 และ 2 ฉบบัในปี 2555 และรายการแปลงหน้ีใหม่/การยกเลิกสญัญา สาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือ จาํนวน 9 
ฉบบัในปี 2556 ทั้งน้ีเน่ืองจาก การส่งมอบเรือจะล่าชา้เกินกวา่วนัท่ีในการยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือแต่ละลาํตามลาํดบั  
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ปัจจุบนั บริษทัฯ มีสญัญาสั่งต่อเรือท่ีเหลืออยูเ่พียงหน่ึงฉบบักบัอู่ต่อเรือน้ี ซ่ึงถา้การส่งมอบเรือจะล่าชา้กวา่
วนัท่ีสามารถบอกยกเลิกสญัญา กเ็ป็นไปไดว้่าสญัญาน้ีจะไดรั้บการยกเลิกดว้ย  

 

 
3.2 สัญญาส่ังต่อเรือใหม่เพือ่ขนส่งซีเมนต์ 

(ก) บนัทกึความเข้าใจ (“MOU”) และสัญญา Charters กบับริษทั Ultratech Cement Limited 

บริษทัฯ ไดล้งนามใน MOU เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2552 และไดล้งนามในสญัญา Long Term Time Charter 
(“สญัญา Charters”) เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2552 กบับริษทั Ultratech Cement Limited, Mumbai, ประเทศอินเดีย 
(“Charterer”) สาํหรับสญัญา Charters จาํนวนทั้งส้ิน 4 ลาํ (ทั้งน้ีเป็นท่ีแน่นอนแลว้จาํนวน 3 ลาํ ส่วนอีก 1 ลาํนั้น 
Charterer จะพิจารณาท่ีจะรับบริการเพ่ิมเติมซ่ึงตอ้งยนืยนัก่อนวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2555 แต่ Charterer ขอขยาย
เวลาและในเวลาต่อมาไดแ้จง้วา่จะรับบริการ) โดยรายละเอียดสาํหรับการส่งมอบเรือทั้ง 4 ลาํ มีดงัน้ี  

ตารางการส่งมอบเรือ 
เรือลาํท่ี 1  -  กาํหนดส่งมอบเรือระหวา่ง 30 กรกฎาคม 2554 ถึง 15 สิงหาคม 2554 ( คาดวา่จะส่งมอบเรือใน

เดือนกมุภาพนัธ์ 2557) 
เรือลาํท่ี 2  -  กาํหนดส่งมอบเรือระหวา่ง 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 
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เรือลาํท่ี 3 -  กาํหนดส่งมอบเรือระหวา่ง 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 
เรือลาํท่ี 4 - (หลงัจากท่ี Charterer ไดแ้จง้ความประสงคจ์ะใชบ้ริการเรือเพิม่) - กาํหนดส่งมอบเรือระหวา่ง 

1 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึง 30 เมษายน 2557  

สรุปสาระสําคญัเนือ้หาของสัญญา Charters 

บริษทัฯ หรือ ตวัแทนของบริษทัฯ (“เจา้ของเรือ”) เป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิในเรือและจะดาํเนินการใหเ้รือบริการ
แก่Charterer จาํนวนทั้งส้ิน 3 ลาํ และอาจเพิ่มอีก 1 ลาํ (ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของ Charterer โดย Charterer 
จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์จะใชบ้ริการเพ่ิมเติม ภายในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2555 ซ่ึงไดข้ยายเวลาต่อใหอี้ก) โดย
มีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึง Charterer สามารถต่อสญัญา Charters ดงักล่าวน้ีไดอี้กคร้ังละ 5 ปี เป็นจาํนวน 2 
คร้ัง (ซ่ึงจะมีระยะเวลารวมทั้งส้ิน 15+5+5 = 25 ปี) สาํหรับเรือแต่ละลาํ 

ทั้งน้ี Charterer ไดแ้จง้ความประสงคท่ี์จะใชบ้ริการสาํหรับเรือลาํท่ี 4 แลว้ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไดต้กลงไว ้
ดงันั้นบริษทัฯ มีสญัญา Charters จาํนวนทั้งส้ิน 4 ลาํ ภายใต ้MOU น้ี 

เรือ 

เป็นเรือท่ีสัง่ต่อข้ึนใหม่เพ่ือการขนส่งซีเมนต ์ โดยสัง่ต่อข้ึนตามลกัษณะท่ีไดต้กลงไวก้บั Charterer 
โดยเฉพาะ  

อตัราค่าบริการเรือ (“Charter Rate”) 

Charter Rate สาํหรับระยะเวลา 15 ปีแรก เท่ากบั 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัต่อลาํเรือ 
หลงัจากนั้น ในกรณีท่ี Charterer เลือกต่อสญัญาไปอีก 5 ปี Charter Rate จะลดลงจาํนวน 2,000 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อวนัต่อลาํเรือ กล่าวคือ Charter Rate ในปีท่ี 16 ถึง ปีท่ี 20 จะเป็น 13,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ต่อวนัต่อลาํเรือ และถา้ Charterer เลือกต่อสญัญาไปอีก 5 ปี Charter Rate ในปีท่ี 21 ถึง ปีท่ี 25 จะเป็น 11,000 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ 

อยา่งไรกต็าม หาก Charterer ตอ้งการใหเ้รือจดทะเบียนในประเทศอินเดีย (ถือธงประเทศอินเดีย) เจา้ของเรือ
จะรับดาํเนินการให ้โดย Charter Rate จะเพ่ิมข้ึนอีก 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัต่อลาํเรือ สาํหรับ
แต่ละช่วงเวลา ดงันั้น Charter Rate ในกรณีน้ีจะเท่ากบั 17,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ สาํหรับ
ระยะเวลา 15 ปีแรก และจะลดลง 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัต่อลาํเรือ สาํหรับแต่ละคร้ังของการต่อ
สญัญาคร้ังละ 5 ปี  

ค่าปรับ  

กรณีท่ีเจา้ของเรือไม่สามารถส่งมอบเรือให ้ Charterer ไดภ้ายในระยะเวลาตามตารางการส่งมอบเรือขา้งตน้ 
เจา้ของเรือจะตอ้งชาํระค่าปรับจาํนวน 4,250 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อลาํเรือต่อวนัท่ีไดส่้งมอบล่าชา้ 
บริษทั ABC One Pte. Ltd. (ABC One) ไม่สามารถส่งมอบเรือแก่ Chaterer ไดท้นักาํหนดเวลาส่งมอบเรือ คือ
ก่อนหรือภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2554 ไดจ่้ายค่าปรับจาํนวน 4,250 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัต่อลาํ
โดยเร่ิมคาํนวณตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2554 โดย ABC One ไดจ่้ายค่าปรับใหแ้ก่ Chaterers จนถึง ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 เป็นจาํนวนเงิน 3,693,250 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ บริษทั ABC Two Pte. Ltd. (ABC 
Two) ไดจ่้ายค่าปรับใหแ้ก่ Charterer โดยเร่ิมคาํนวณตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2556 จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
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2556 เป็นจาํนวนเงิน 1,419,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกนั  

(ข) การลงนามและการยกเลกิสัญญาส่ังต่อเรือ 3 ฉบบั เพือ่ส่ังต่อเรือสําหรับขนส่งซีเมนต์ จํานวน 3 ลาํ 

เพื่อปฏิบติัตามสญัญา Charter ท่ีบริษทัฯ ไดมี้การลงนามแลว้ บริษทัฯไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยท่ีมีวตัถุประสงค์
เฉพาะ (“บริษทัยอ่ย SPV”) ของบริษทั Associated Bulk Carriers Pte.Ltd (ABC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
ไดแ้ก่ บริษทั ABC One บริษทั ABC Two และบริษทั ABC Three Pte. Ltd. (ABC Three) โดยทั้ง 3 บริษทัไดล้ง
นามในสญัญาสัง่ต่อเรือ สาํหรับขนส่งซีเมนต ์ (“เรือ”) กบับริษทั ABG Shipyard Limited ประทศอินเดีย (“อู่ต่อ
เรือ”) โดยมีตน้ทุนเรือลาํละ 28.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

การต่อสร้างเรือสาํหรับขนส่งซีเมนตก์บัอู่ต่อเรือ ABG มีความล่าชา้ ดงันั้นในปี 2555 - 2556 บริษทัฯ (โดย
ผา่น 3 บริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ABC Two บริษทั ABC Three และบริษทั ABC Four Pte. Ltd.(ABC Four)) ได้
ทาํสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 3 ฉบบั เพ่ือสัง่ต่อเรือสาํหรับขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 3 ลาํกบัอู่ต่อเรืออีกแห่งในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงจะไดอ้ธิบายไวต่้อไปจากน้ี และในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯ ไดย้กเลิกสญัญาสัง่ต่อ
เรือสาํหรับขนส่งซีเมนตท์ั้ง 3 ฉบบั กบัอู่ต่อเรือ ABG โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

(ค) การลงนามในสัญญาส่ังต่อเรือ 4 ฉบบั เพือ่ต่อเรือขนส่งซีเมนต์ จํานวน 4 ลาํ 

เพื่อใหส้ามารถส่งมอบเรือสาํหรับขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 4 ลาํ ใหแ้ก่ Charterer ไดเ้ร็วท่ีสุด (และแทนเรือท่ีได้
สัง่ต่อไวก่้อนหนา้น้ีและต่อมายกเลิกสญัญาสั่งต่อเรือดงักล่าวกบัอู่ต่อเรือ ABG) บริษทัฯ โดยผา่นแต่ละบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯ กล่าวคือ ABC Two  ABC Three และ ABC Four (โดยแต่ละบริษทัจะเรียกวา่ “ผูซ้ื้อ”) ซ่ึงไดล้ง
นามสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 3 ฉบบั เพื่อสัง่ต่อเรือสาํหรับขนส่งซีเมนต ์ ขนาดระวาง 20,000 เดทเวทตนั กบั
บริษทั China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. และShanhaiguan New Shipbuilding Industry 
Co., Ltd. (ร่วมกนั เรียกวา่ “ผูข้าย”)  

นอกจากเรือ 3 ลาํดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2555 บริษทัABC ไดล้งนามในสญัญาออพชัน่กบั
ผูข้าย ภายใตส้ญัญาดงักล่าว ABC มีออพชัน่ในการตั้งบริษทัในกลุ่มเพ่ือสัง่ต่อเรือสาํหรับขนส่งซีเมนต ์ ขนาด
ระวาง 20,000 เดทเวทตนั เพ่ิมอีก 1 ลาํ (“เรือออพชัน่”) ในราคาและเง่ือนไขท่ีเหมือนกนักบัเรือสาํหรับขนส่ง
ซีเมนต ์ จาํนวน 3 ลาํ ท่ีไดส้ัง่ไปก่อนหนา้น้ี ทั้งน้ี  ABC ไดใ้ชสิ้ทธ์ิในการสัง่ต่อเรือออพชัน่ในระหวา่งปี 2556 
ดงันั้น รายละเอียดเรือสาํหรับขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 4 ลาํ ไดแ้ก่ รายละเอียดของตน้ทุนเรือ ตารางการจ่ายชาํระ 
และวนัท่ีคาดว่าจะส่งมอบเรือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
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3.3 แผนการปรับปรุงกองเรือสําหรับอนาคต 

ในรายงานประจาํปีสาํหรับปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดก้ล่าวถึงการวางแผนระยะสั้น/ระยะกลางสาํหรับการซ้ือ
เรือ มือสอง หรือ การลงนามเพ่ือสัง่ต่อเรือ/ซ้ือสญัญาเรือสัง่ต่อใหม่ ซ่ึงบริษทัฯ เฝ้ารอโอกาสสาํหรับการจดัหา
เรือใหม่และมีราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงโอกาสดีน้ีไดเ้ขา้มาในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2554 เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บขอ้เสนอเรือ
ใหม่ในราคาท่ีน่าสนใจ ต่อมาในปี 2555 บริษทัฯ (โดยผา่นบริษทัยอ่ย) ไดซ้ื้อเรือจาํนวน 6 ลาํ และเพ่ือให้
แผนการน้ีดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2556 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ต่อเรือ จาํนวน 12 ฉบบั เพื่อสัง่ต่อ
เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง จาํนวน 12 ลาํกบัอู่ต่อเรือหลายแห่งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนดงัต่อไปน้ี 

(ก) เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ ลงนามในสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 2 ฉบบัสาํหรับสัง่ต่อเรือ
ขนาดระวาง 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํกบั Sainty Marine Corporation Ltd. รายละเอียดตน้ทุน ตารางการ
ชาํระเงินงวด และวนัท่ีคาดวา่จะส่งมอบเรือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
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(ข) เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาสั่งต่อเรือจาํนวน 2 ฉบบั สาํหรับเรือขนาด
ระวาง 38,500 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ กบั China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. and 
Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. (รวมเรียกว่า ผูข้าย) รายละเอียดตน้ทุน ตารางการชาํระ
เงินงวด และวนัท่ีคาดวา่จะส่งมอบเรือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
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(ค) เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาสั่งต่อเรือ จาํนวน 8 ฉบบั สําหรับเรือขนส่ง
สินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง 39,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 ลาํ และเรือขนาดระวาง 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 
ลาํ กบั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd.  รายละเอียดตน้ทุน ตารางการชาํระเงินงวด และวนัท่ีคาดว่าจะ
ส่งมอบเรือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
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4. คาํนิยาม  

การวิเคราะห์รายงานทางการเงินในรายงานคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของผูบ้ริหารน้ี ไดใ้ชข้อ้มูลจากงบการเงิน
รวมของ บริษทัฯ ซ่ึงจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีไทยท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และงบการเงินแปลงค่าเป็นเงิน
เหรียญสหรัฐ คาํนิยามต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัคาํทางการเงินและการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลีย่แสดงเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (Opex) - ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนั
ต่อลาํ คาํนวณโดยถือวา่มี 365 วนัทาํการในรอบปี ซ่ึงไม่รวมค่าเส่ือมราคาแต่รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจ
เรือตดับญัชีตามนโยบายทางการบญัชี (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.6) ซ่ึงรวมอยู่
ในส่วนของค่าเส่ือมราคาในงบการเงินของบริษทัฯ ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเป็นตน้ทุนท่ีตอ้งเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัลูกเรือค่าซ่อมแซม ค่าประกนัภยั ค่านํ้ ามนัตน้ทุนการจดัการ และค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดั
บญัชี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ - ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในงบการเงินหมายถึง ตน้ทุนในการเดินเรือซ่ึงไม่รวมค่าใชจ่้าย
ในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชี 

ค่าใช้จ่ายรายเทีย่วการเดินเรือ - ค่าใชจ่้ายรายเท่ียวการเดินเรือ หมายถึง ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือใน
เท่ียวนั้นๆ ไดแ้ก่ ค่านํ้ ามนั และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีท่าเรือซ่ึงรวมถึงค่าธรรมเนียมท่าเรือ ค่าขนถ่ายสินคา้ข้ึนลงเรือ 
ค่าธรรมเนียมการผา่นคลอง ค่าธรรมเนียมตวัแทนเรือ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีท่าเรือ ค่าใชจ่้ายรายเท่ียวการเดินเรือ
แบบเป็นระยะเวลา (Time Charter) ลูกคา้ (ผูเ้ช่าเรือ) เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายรายเท่ียวการเดินเรือท่ีเกิดข้ึน และค่าใชจ่้าย
รายเท่ียวการเดินเรือเป็นรายเท่ียว (Voyage Charter) บริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด อยา่งไรกดี็ เม่ือ
บริษทัฯ จะรวมค่าใชจ่้ายรายเท่ียวท่ีอาจเกิดข้ึนนั้นในค่าระวางเรือท่ีบริษทัฯ จะคิดกบัลูกคา้ ทาํใหอ้ตัราค่าระวางเรือท่ี
บริษทัฯ กาํหนดข้ึนในการเช่าแบบเป็นรายเท่ียวใกลเ้คียงกบัการเช่าแบบเป็นระยะเวลา 

ต้นทุนจากการเดินเรือรวม - ตน้ทุนจากการเดินเรือรวมในงบการเงินหมายถึง ผลรวมของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ
และค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเป็นรายเท่ียว 

รายได้จากการเดินเรือเฉลีย่แสดงเป็นเงินเหรียสหรัฐอเมริกาต่อวนัต่อลาํ (TC Rate) - ค่าเช่าค่าระวางเรือเฉล่ีย
ต่อวนัต่อลาํโดยถือวา่มี 350 วนัในรอบปี อตัราค่าเช่าค่าระวางเฉล่ียต่อลาํคาํนวณจากการนาํรายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือ
หารดว้ยจาํนวนวนัท่ีใชใ้นการเดินเรือเท่ากบั 350 วนัและจาํนวนเรือ 

รายได้จากการเดินเรือ - รายไดจ้ากการเดินเรือ หมายถึง รายไดค่้าเช่าเรือและรายไดค่้าระวางเรือท่ีไดรั้บ ในอีก
ความหมายหน่ึงคือรายไดท้ั้งหมดท่ีเกิดจากการใหเ้ช่าเรือแบบเป็นระยะเวลาและการใหเ้ช่าเรือแบบเป็นรายเท่ียว 

รายได้จากการเดินเรือสุทธิ - รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ หมายถึง รายไดจ้ากการเดินเรือหกัดว้ยค่าใชจ่้ายรายเท่ียว
การเดินเรือ ท่ีเรียกทัว่ไปวา่ Time Charter สุทธิ 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ - บริษทัฯ ตอ้งนาํเรือเขา้อู่เรือแหง้เพ่ือตรวจเช็ค ซ่อมแซมและ
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บาํรุงรักษา และการปรับปรุงอ่ืนๆ ตามกาํหนดเวลาเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด และกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
อุตสาหกรรม โดยปกติบริษทัฯ จะนาํเรือเขา้อู่แหง้เพ่ือตรวจเช็คทุกๆ สองปีคร่ึงและหา้ปีสาํหรับการสาํรวจเรือขั้นตน้
และสาํรวจเรือพิเศษตามลาํดบั บริษทัฯ บนัทึกตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี และตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน
การซ่อมแซมเรือตดับญัชี (Dry-Docking Cost) ภายในระยะเวลาสองปีจากการสาํรวจเรือขั้นตน้ และเป็นค่าใชจ่้ายใน
การสาํรวจเรือตดับญัชีภายในระยะเวลาส่ีปีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือพิเศษ จาํนวนเงินท่ีตดับญัชีของค่าใชจ่้าย
ในการซ่อมแซม และสาํรวจเรือรวมอยูใ่นค่าเส่ือมราคา แต่ไม่ไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนการเดินเรือท่ีแสดงในงบการเงิน 
อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไดร้วมค่าซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชี ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ีย (Opex) 
เพื่อเป็นการครบถว้นสาํหรับค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 

ค่าเส่ือมราคา - ส่วนประกอบหลกัในรายการค่าเส่ือมราคาในงบการเงิน ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคาท่ีเกิดจากเรือ ซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนค่าซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชีดงัท่ีอธิบายไวแ้ลว้ขา้งตน้  

วนัหยุดการเดนิเรือ - วนัหยดุการเดินเรือ หมายถึง วนัท่ีไม่มีการเดินเรือ เน่ืองจากเหตุผลทางดา้นเทคนิค และอาจ
หมายถึงเรืออยูใ่นระหวา่งการซ่อมแซมเรือท่ีอู่แหง้ หรือท่ีกลางทะเล หรือท่ีท่าเรือ หรือในกรณีเรือเสีย 

กาํไรขั้นต้น - หมายถึง รายไดจ้ากการเดินเรือหกัดว้ยตน้ทุนจากการเดินเรือ 

อตัรากาํไรขั้นต้น - เกิดจากกาํไรขั้นตน้หารดว้ยรายไดจ้ากการเดินเรือ แสดงค่าเป็นร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร หมายถึง เงินเดือนสาํหรับพนกังานสาํนกังาน ค่าเช่าสาํนกังาน
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน ค่าใชจ่้ายในการบริหารยงัรวมถึงค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวกบัพนกังานทางดา้นเทคนิคท่ีทาํหนา้ท่ีจดัการเดินเรือดว้ย อยา่งไรกต็ามสาํหรับการคาํนวณค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ
ต่อวนัต่อลาํเรือ (Opex) บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งของค่าใชจ่้ายในการบริหารคือ ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
จดัการ ไปรวมคาํนวณในค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 

5. วงเงนิสินเช่ือ/เงนิกู้ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

5.1 วงเงนิสินเช่ือสําหรับจัดซ้ือเรือมือสองจากธนาคารแห่งโตเกยีว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากดั (BTMU) และ

ธนาคารอืน่ 3 แห่ง 

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2553 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาวงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนัจาํนวน 250 ลา้นเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กบั ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารเพ่ือการส่งออก และนาํเขา้แห่งประเทศไทย และธนาคารธนชาต 
(ทั้งหมดคือ ผูจ้ดัหาวงเงินและเป็นผูใ้หกู้)้ เพื่อบริษทัฯ ใชเ้งินกูน้ี้ในการซ้ือเรือมือสองเพิ่มเติม  

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อทา้ยสญัญาสินเช่ือมีหลกัประกนั ฉบบัท่ี 
3 โดยหลกัเพ่ือขยายระยะเวลาเบิกเงินกูส้าํหรับวงเงินสินเช่ือดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

เงือ่นไขหลกัหลงัจากทีไ่ด้แก้ไขแล้วของสัญญาให้สินเช่ือดงักล่าวมีดงัต่อไปนี ้

ผู้กู้  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (PSL) และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศ
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สิงคโปร์และ/หรือ ในประเทศไทยซ่ึงจะเป็นเจา้ของเรือ 

ผู้ให้กู้  ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั (“BTMU”) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) (“KBank”) และ ธนาคารธนชาต (“Thanachart”) 

ผู้ให้บริการ Swap 
(สําหรับ IRS ถ้ามี) 

 BTMU และ KBank 

ตวัแทนผู้ให้กู้   KBank 

ตวัแทนหลกัประกนั  BTMU 

จํานวนวงเงนิสินเช่ือ  วงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนัสําหรับเบิกถอนไดห้ลายคร้ังโดยรวมสูงสุดไดจ้าํนวน 
150 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

วตัถุประสงค์  เพ่ือใชใ้นการซ้ือเรือขนสินคา้เทกองจาํนวนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาเรือ โดย
เรือมีขนาดเดดเวทตนั ระหว่าง 18,000 เดดเวทตนั - 58,000 เดดเวทตนั และอายไุม่
เกิน 10 ปี เรือท่ีซ้ือจะจดทะเบียนในประเทศไทย หรือในประเทศสิงคโปร์ (หรือ
ประเทศอ่ืนๆ ท่ียอมรับได)้ และโดยเรือหน่ึงลาํในเรือทุกๆ ส่ีลาํท่ีซ้ือจะตอ้งจด
ทะเบียนเป็นเรือธงสญัชาติสิงคโปร์ 

ระยะเวลาเบกิถอน
เงนิกู้ 

 เบิกถอนไดจ้นถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

การชําระคนืเงนิต้น  เร่ิมจาก 3 เดือนหลงัจากส้ินสุดระยะเวลาเบิกถอนเงินกูโ้ดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส
เป็นเวลา 8 ปี ชาํระงวดละ 1/32 ของจาํนวนเงินกูท่ี้ได ้เบิกถอนรวมทั้งหมด 

อตัราดอกเบีย้  LIBOR 3 เดือน + ส่วนเพิ่ม 

การป้องกนัความเส่ียง 
ของอตัราดอกเบีย้ 
(Interest Rate 
Hedging) 

 ผูใ้หบ้ริการ Swap จะจดัใหมี้การป้องกนัความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียกรณีท่ีผูกู้ร้้องขอ 
โดยใชห้ลกัประกนัเดียวกบัสญัญาเงินกู ้

ค่าธรรมเนียมการ 
จัดหาวงเงนิ 

 ร้อยละ 1.25 ของวงเงินกู ้

ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงนิกู้ 

 ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของวงเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกถอน 

หลกัประกนั  ผูกู้จ้ะตอ้งใหแ้ละส่งมอบหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี : 
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  ก.  จดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรกสาํหรับเรือท่ีจะซ้ือ (ทั้งน้ี จาํนวนเงินกูท้ ั้งหมด ณ เวลา 
ส้ินสุดระยะเวลาเบิกถอนเงินกู ้จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 65 ของมูลค่าเรือ); 

  ข.  จาํนาํหุน้ของผูกู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง ยกเวน้ PSL; 

  ค.   โอนผลกระโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของเงินรายไดข้องเรือ และบญัชีเงินรายได ้บญัชี
เงินชาํระคืนและบญัชีเงินหลกัประกนั; 

  ง.   โอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของการเรียกร้องค่าชดเชยของเรือ; และ 

  จ.   โอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของสญัญาการประกนัภยัเรือ 

  โดยหลกัประกนัทั้งหมดจะเป็นหลกัประกนัร่วมกนัตลอดจนกวา่จะไดช้าํระคืนเงินกู้
ทั้งหมด 

ข้อตกลงทางการเงนิ  PSL จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการเงิน โดยจะมีการคาํนวณเป็นรายไตรมาส จาก
งบการเงินสกลุเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดงัน้ี : - 

  ก.  อตัราส่วนเงินกูต่้อส่วนของผูถื้อหุน้รวม (Funded Debt to Total Shareholders 
Equity) ณ ช่วงเวลาท่ีกาํหนด จะตอ้งไม่เกิน 2:1 

  ข.  อตัราส่วนเงินกูต่้อรายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 
(Funded Debt to EBITDA) ของ 4 ไตรมาสท่ีผา่นมา ณ ช่วงเวลาท่ีกาํหนดจะตอ้ง
ไม่เกินกวา่ 5:1 

  ค.  มียอดเงินสดคงเหลืออยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อลาํเรือซ่ึงกลุ่ม
ของ PSL เป็นเจา้ของ 

  ง.  อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) 
จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 1.1 เท่า 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ  มูลค่าตลาด (Fair Market Value) ของเรือทั้งหมดท่ีเป็นหลกัประกนั ตลอดระยะเวลา
ของสญัญากูเ้งิน จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 125 ของยอดเงินกูค้งเหลือ 

ข้อตกลงอืน่ๆ  เงนิปันผล - PSL และผูกู้ร่้วม(บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ทั้งหมด) สามารถจ่ายเงินปัน
ผลใหผู้ถื้อหุน้ได ้ เวน้แต่เม่ือเกิดการผดิสญัญา หรือเหตุการณ์ใดๆ ท่ีจะนาํไปสู่การผดิ
สญัญาและมีเงินกูท่ี้ครบกาํหนดคา้งชาํระ 

  การเป็นบริษทัจดทะเบยีน - PSL จะคงการเป็นบริษทัจดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตลอดระยะเวลาของสญัญาเงินกูน้ี้ 

  ข้อตกลงเกีย่วกบัผู้บริหาร - จะถือวา่เป็นการผดิสญัญาเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีผูบ้ริหาร คือ  
นายคาลิด ฮาชิม นายมูนีร ฮาชิม และ นายคูชรู วาเดีย พน้จากการเป็นผูบ้ริหารของ 
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PSL (เวน้แต่การเสียชีวิตและทุพพลภาพ) และเวน้แต่จะไดผู้บ้ริหารอ่ืนท่ียอมรับไดม้า
แทนท่ีภายใน 90 วนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ยงัไม่มีการเบิกใชว้งเงินสินเช่ือน้ี 

5.2 วงเงนิสินเช่ือสําหรับการส่ังต่อเรือใหม่จากธนาคาร DNB Asia Ltd. ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ต่างประเทศอืน่ๆ (วงเงนิสินเช่ือสําหรับเรือต่อใหม่) 
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2551 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาวงเงินสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนัระยะยาว ใชส้าํหรับ

เรือท่ีสัง่ต่อใหม่จากอู่ต่อเรือ ABG จาํนวน 398,400,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคาร DNB Asia Ltd. ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารต่างประเทศอ่ืนๆ สาํหรับเรือสัง่ต่อใหม่จาํนวน 15 ลาํ (เรือขนสินคา้เทกองประเภทแฮนด้ี
ไซส์จาํนวน 9 ลาํ โดยแต่ละลาํมีระวางบรรทุก 32,000 เดทเวทตนัและเรือขนส่งสินคา้เทกองประเภทซุปราแมกซ์
จาํนวน 6 ลาํโดยแต่ละลาํมีระวางบรรทุก 54,000 เดทเวทตนั ) จากจาํนวนเรือสัง่ต่อใหม่ทั้งส้ิน 18 ลาํ 

เงือ่นไขหลกัของสัญญาให้สินเช่ือดงักล่าวมดีงัต่อไปนี ้

ผู้กู้  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล”) และ/หรือบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ จาํนวนสูงสุด 15 บริษทัยอ่ย ซ่ึงตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายสิงคโปร์ หรือภายใต้
กฎหมายไทย หรือภายใตเ้ขตอาํนาจของกฎหมายใดๆ ซ่ึงผูใ้หกู้ย้อมรับ 

ผู้คํา้ประกนั  พีเอสแอล 

ผู้ให้กู้  ธนาคาร DNB Asia Ltd. (“DNB”) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคาร
ต่างประเทศหลายแห่ง 

นายทะเบยีน (Bookrunners) / DNB  

ผู้รับประกนั (Underwriters) / ผู้จัดการผู้มีอาํนาจ (Mandated Lead  
Arranger (“MLA”) และ ตวัแทนและตวัแทนหลกัประกนั 
Facility Agent and Security Agent 

ผู้จัดการร่วม   ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

รายละเอยีดสินเช่ือ   

วตัถุประสงค์   เป็นเงินกูมี้หลกัประกนัสาํหรับก่อนรับเรือและเม่ือรับเรือเพือ่ใชใ้นการสัง่ต่อเรือ
ใหม่จาํนวน 15 ลาํ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  เรือขนสินค้าเทกองประเภทแฮนดีไ้ซส์ 

  เรือขนสินคา้เทกองประเภทแฮนด้ีไซส์ จาํนวน 9 ลาํ โดยแต่ละลาํมีขนาดระวาง
บรรทุก 32,000 เดทเวทตนั แต่ละลาํถูกต่อโดยอู่ต่อเรือ ABG จาํกดั ประเทศอินเดีย 
ราคาต่อเรือแต่ละลาํอยูท่ี่ประมาณ 30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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  เรือขนสินค้าเทกองประเภทซุปราแมกซ์ 

  เรือขนสินคา้เทกองประเภทซุปราแมกซ์ จาํนวน 6 ลาํ โดยแต่ละลาํมีขนาดระวาง
บรรทุก 54,000 เดทเวทตนั แต่ละลาํถูกต่อโดยอู่ต่อเรือ ABG จาํกดั ประเทศอินเดีย 
ราคาต่อเรือแต่ละลาํอยูท่ี่ประมาณ 38 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

วงเงนิสินเช่ือสูงสุด  จาํนวนเงินกูสู้งสุดถึง 398.40 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 80 ของราคาสั่งต่อเรือ
ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้) ซ่ึงประกอบดว้ย 15 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

  สาํหรับเรือขนสินคา้เทกองประเภทแฮนด้ีไซส์ มีวงเงินสินเช่ือสูงสุดถึง 216 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งเป็น 9 ส่วนยอ่ย ดงัน้ี 

  วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ  

  จาํนวนเงิน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 60 ของราคาสัง่ต่อเรือแต่ละ
ลาํ ซ่ึงแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 

  วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้เมื่อรับเรือ  

  เท่ากบัจาํนวนเงิน 24 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 80 ของราคาสัง่ต่อเรือ
แต่ละลาํ ซ่ึงแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 

  สาํหรับเรือขนสินคา้เทกองประเภทซุปราแมกซ์ มีวงเงินสินเช่ือสูงสุดถึง 182.40 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งเป็น 6 ส่วนยอ่ย ดงัน้ี 

  วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ  

  จาํนวนเงิน 22.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 60 ของราคาสัง่ต่อเรือแต่
ละลาํ ซ่ึงแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 

  วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้เมื่อรับเรือ  

  เท่ากบัจาํนวนเงิน 30.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 80 ของราคาสัง่ต่อ
เรือแต่ละลาํ ซ่ึงแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 

การเบกิใช้วงเงนิสินเช่ือและการชําระคนื  

การเบกิใช้วงเงนิสินเช่ือ  สินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ  

  ใหเ้ป็นไปตามขั้นของการต่อเรือท่ีระบุในสญัญาสัง่ต่อเรือ 

  สินเช่ือสําหรับใช้เมื่อรับเรือ 

  เท่ากบัร้อยละ 100 ของวงเงินสินเช่ือสาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ และจะถูกเบิกถอนใน
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เวลารับเรือ 

การชําระคนื  สินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ  

  สินเช่ือสาํหรับใชก่้อนรับเรือจะถูกชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือรับเรือแต่ละลาํ  

  สินเช่ือสําหรับใช้เมื่อรับเรือ 

  สินเช่ือในแต่ละส่วนจะถูกชาํระคืนเป็นงวดรายไตรมาส แต่ละงวดเท่ากบั 1/60 
ของ 
สินเช่ือสาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ และส่วนท่ีเหลือ (balloon amount) จะเท่ากบัเงินกู้
คงเหลือของส่วนนั้นๆ จะจ่ายชาํระเม่ือครบกาํหนดสุดทา้ย ทั้งน้ีการชาํระเงินกูคื้น
งวดแรก จะเร่ิมข้ึนหลงัจากไดรั้บเรือแต่ละลาํแลว้ 3 เดือน  

  ณ วนัครบกาํหนด จาํนวนเงินกูค้งเหลือทั้งหมดจะถูกชาํระคืน และจาํนวนเงินกูใ้น
แต่ละส่วนลดลงเป็นศูนย ์

วนัครบกาํหนด  10 ปี นบัจากวนัท่ีไดเ้บิกเงินกูส้าํหรับเรือลาํแรก ดงันั้นวนัครบกาํหนดของสญัญา
เงินกูน้ี้จะประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

 
ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม 

อตัราดอกเบีย้  จาํนวนรวมของ LIBOR และส่วนเพิ่ม 

ระยะเวลาดอกเบีย้  ทุก 3 เดือน 

ค่าธรรมเนียมการใช้
วงเงนิ 

 ร้อยละ 0.35 ต่อปี ของจาํนวนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนของวงเงินกูท้ ั้งหมด 

หลกัประกนั  ผูกู้แ้ละผูค้ ํ้าประกนัมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

  สินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
ก) การจาํนาํหุน้ของผูกู้ ้คือหุน้บริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งยกเวน้พีเอสแอล 
ข) หลกัประกนัจากผูค้ ํ้าประกนั ถา้พีเอสแอลไม่ไดเ้ป็นผูกู้ร่้วม 
ค) การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกในสญัญาสัง่ต่อเรือ 
ง) การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกในสญัญาคํ้าประกนัการคืนเงินรายงวด 

ซ่ึงเก่ียวเน่ืองจากสญัญาการสัง่ต่อเรือของพีเอสแอล 

  สินเช่ือสําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
ก) การจดจาํนองเรือใหเ้ป็นอนัดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุน้ของผูกู้ ้คือหุน้บริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งยกเวน้พีเอสแอล 
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ค) หลกัประกนัจากผูค้ ํ้าประกนั ถา้พีเอสแอลไม่ไดเ้ป็นผูกู้ร่้วม 
ง) การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของสญัญาเรียกร้องค่าชดเชยของเรือ 
จ) การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของเงินประกนัภยัทั้งหลาย 
ฉ) การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของเงินรายไดจ้ากเรือ และการจดจาํนาํ 

บญัชีเงินได ้(บญัชีจะถูกเปิดเพ่ือเรือแต่ละลาํ) และบญัชีเงินชาํระคืน 
ทั้งน้ีหลกัประกนัดงักล่าวทั้งหมดจะเป็นหลกัประกนัท่ีผกูกนัจนกวา่จะชาํระคืนเงินกู้
ทั้งหมด 

ข้อตกลงต่างๆ   

ข้อตกลงทางการเงนิ  พีเอสแอลจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการเงิน โดยจะมีการคาํนวณเป็นรายไตรมาส
จากงบการเงินรวมแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐของผูค้ ํ้าประกนั ดงัน้ี 
ก)  อตัราส่วนเงินกูต่้อส่วนของผูถื้อหุน้รวม (Funded Debt / Total Shareholder’s 

Equity) สูงสุดไม่เกิน 2 เท่า 
ข)  อตัราส่วนหน้ีต่อรายไดก่้อนหกัภาษี ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ่าย 

(EBITDA) สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า 
ค)  ดาํรงเงินทุนหมุนเวียนอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อลาํ 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ  การจดทะเบยีนเรือ - เรือจะถูกจดทะเบียนท่ีประเทศไทย หรือประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศซ่ึงยอมรับโดยตวัแทนสินเช่ือ โดยทั้งน้ีผูกู้ส้ามารถจดทะเบียนเป็นเรือไทย
ไดสู้งสุดจาํนวน 7 ลาํ  

  มูลค่าเรือขั้นตํา่ - คือราคาตลาดรวมของเรือท่ีรับมอบ จะตอ้งมีมูลค่าอยา่งนอ้ยร้อย
ละ 125 ของยอดคงเหลือรวมของสินเช่ือสาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 

ข้อตกลงอืน่ๆ  เงนิปันผล - ไม่มีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของพีเอสแอล ส่วนผูกู้ร่้วมท่ี
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ กส็ามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ หากมิได้
ปรากฏวา่เกิดเหตุการณ์อนัเป็นการผดิสญัญา หรือมิไดเ้กิดเหตุการณ์ซ่ึงจะนาํไปสู่
การผดิสญัญา และเหตุการณ์ดงักล่าวยงัคงดาํเนินอยู ่

  การเป็นบริษทัจดทะเบยีน - พีเอสแอลจะยงัคงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลาของสญัญาสินเช่ือน้ี 
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ดงันั้น วงเงินสินเช่ือ จาํนวนเงินท่ีเบิกใช ้ และจาํนวนเงินกูค้งเหลือสาํหรับเรือแต่ละลาํ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 (หลงัการชาํระคืน/การชาํระคืนก่อนกาํหนด) มีดงัต่อไปน้ี 

 

  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ไม่มีจํานวนเงนิกู้คงเหลอืในวงเงนิสินเช่ือนี ้
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5.3 วงเงนิสินเช่ือใหม่จํานวน 22.80 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก NIBC BANK LTD. ประเทศสิงคโปร์  

เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2553 บริษทั ABC One Pte. Ltd. บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ ของบริษทั Associated 
Bulk Carriers Pte.Ltd. ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูมี้หลกัประกนัจาํนวน 22.80 ลา้นเหรียญสหรัฐจากธนาคาร NIBC 
BANK LTD. ประเทศสิงคโปร์ เพื่อใชใ้นการสัง่ต่อเรือขนส่งซีเมนต ์จาํนวนร้อยละ 80 ของราคาสญัญาสัง่ต่อเรือท่ี
บริษทัยอ่ยไดส้ัง่ต่อเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไว ้ ทั้งน้ีวงเงินสินเช่ือดงักล่าวไดส้ิ้นสุด
ระยะเวลาในการเบิกถอนเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2555 ในปี 2556 บริษทัยอ่ย ไดช้าํระคืนเงินกูท่ี้เหลือก่อนกาํหนด
ภายใตว้งเงินสินเช่ือดงักล่าว และไดย้กเลิกวงเงินสินเช่ือน้ี   

5.4  วงเงนิสินเช่ือใหม่จํานวน 45.60 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2555 บริษทั ABC Two Pte. Ltd.) และ บริษทัABC Three Pte. Ltd. บริษทัยอ่ยท่ี

ประเทศสิงคโปร์ ของบริษทัAssociated Bulk Carriers Pte. Ltd.(ABC Company) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุน (“บริษทั
ร่วมทุน”) ท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 50 ณ ขณะนั้น ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวน 45.60 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบั
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ เพื่อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคา
สญัญาต่อเรือขนส่งซีเมนตใ์หม่ขนาดระวางบรรทุกลาํละ 20,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ กล่าวคือ สาํหรับตวัเรือ
หมายเลข 379 และตวัเรือหมายเลข 380 ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดส้ัง่ไป ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 บริษทัฯ ซ้ือหุน้ทุน
ของ ABC Companyจาก Varada Marine Pte.Ltd. ซ่ึงถือหุน้อีกร้อยละ 50 ก่อนการทาํรายการซ้ือขายคร้ังน้ี โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมร้อยละ 100 ใน ABC และบริษทัยอ่ยทั้งหมดของ ABC 

 สรุปข้อสัญญาและเงือ่นไขของสัญญาเงนิกู้ จํานวน 45,600,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ผู้กู้ ABC Two Pte. Ltd. และ/หรือ ABC Three Pte. Ltd. (“บริษทัยอ่ย”) ของบริษทั ABC 

Company  

ผู้ให้กู้ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

ตวัแทนสินเช่ือ 

ตวัแทนหลกัประกนั 

ผู้ให้บริการ Interest 

Rate Swap 

วตัถุประสงค์ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

 

เป็นสินเช่ือสาํหรับใชก่้อนและเม่ือรับมอบเรือขนส่งซีเมนตส์ัง่ต่อใหม่จาํนวน 2 ลาํ 

กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข 379 และตวัเรือหมายเลข 380 ซ่ึงมีวงเงินสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 

80 ของราคาสญัญาสัง่ต่อเรือ 

จํานวนเงนิกู้ วงเงินสินเช่ือสาํหรับเรือทั้ง 2 ลาํ จะตอ้งไม่เกิน 45,600,000 เหรียญสหรัฐ (“จาํนวนเงินกู”้) 

ทั้งน้ี ไม่วา่จะรวมหรือแยกกนั จะประกอบไปดว้ย 
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1. วงเงินสินเช่ือสาํหรับเรือ 2 ลาํ ไม่เกินวงเงิน 22,800,000 เหรียญสหรัฐต่อลาํเรือ 

(“เงินกูส้าํหรับเรือทั้งสองลาํ” และ “เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํ”) และ 

2. เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํ ประกอบไปดว้ยวงเงินสินเช่ือ 2 ส่วน (“เงินกูแ้ต่ละส่วน”) 

เงนิกู้แต่ละส่วน เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

• เงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือ จาํนวน 17,100,000 หรือ ร้อยละ 60 ของมูลค่าตามสญัญาให้

มีการเบิกได ้3 คร้ัง 

• เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ จาํนวน 22,800,000 หรือ ร้อยละ 80 ของมูลค่าตามสญัญา ให้

มีการเบิกไดค้ร้ังเดียว ซ่ึงบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือ 

ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู้ เงินกูส้าํหรับเรือทั้งสองลาํนั้น ผูกู้จ้ะสามารถเบิกเงินกูส่้วนใชก่้อนรับเรือสาํหรับเรือแต่

ละลาํโดยรวมกนัหรือแยกกนัไดห้ลงัจากวนัท่ีไดล้งนามในสญัญาเงินกู ้จนถึงวนัท่ีรับ

มอบเรือของเรือแต่ละลาํ หรือวนัอ่ืนๆท่ีผูใ้หกู้ย้นิยอม 

อตัราดอกเบีย้ US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียม 

การรักษาวงเงนิ 

ร้อยละ 1.2 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 

การเบกิเงนิกู้ เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 

การเบิกเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือให ้

เป็นไปตามสัญญาสัง่ต่อเรือ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 

ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือ 

รับเรือซ่ึงจะเบิกเงินกูไ้ดเ้ม่ือรับเรือแต่ละลาํ 

การชําระคนืเงนิกู้ เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 

ชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บเรือแต่

ละลาํ จากเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 

เงินตน้ของเงินกูข้องเรือแต่ละลาํจะถูกชาํระ

คืนจาํนวน 39 งวด เป็นรายไตรมาสๆ ละ 

380,000 เหรียญสหรัฐ เร่ิมจากวนัสุดทา้ยของ

ไตรมาสแรกหลงัจากวนัรับมอบเรือ และงวด

สุดทา้ยจาํนวน7,980,000 เหรียญสหรัฐ ณ วนั

สุดทา้ยของสญัญา 
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หลกัประกนั เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 

• การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรก

ของสญัญาสัง่ต่อเรือของเรือแต่ละลาํ; 

• การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรก

ของสญัญาคํ้าประกนัการคืนเงินงวด

เพ่ือเป็นหลกัประกนัการชาํระเงินงวด; 

• การจาํนาํหุน้ทั้งหมดของผูกู้ท่ี้ถือโดย

บริษทั ABC; 

• การคํ้าประกนัจากบริษทั ABC ; 

• การคํ้าประกนัจากบริษทั ABC  

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 

• การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก; 

• การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของ

สญัญาประกนัภยัเรือ; 

• การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของ

สญัญาเช่าเรือเหมาลาํเป็นระยะเวลา; 

• การจดจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินได้

และบญัชีเงินชาํระคืน; 

• การคํ้าประกนัจากบริษทั ABC; 

• การคํ้าประกนัจากบริษทั ABC ไม่เกิน

วงเงิน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐ  

ข้อตกลงทางการเงนิ จากวนัท่ีไดรั้บมอบเรือผูกู้แ้ต่ละรายจะตอ้งปฎิบติัตามขอ้ตกลงตลอดเวลาของสญัญา

เงินกู ้คือ 

1. ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio, 

 “DSCR”) ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า 

2. อตัราส่วนของผูถื้อหุน้ (ต่อสินทรัพยร์วม) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 

ข้อตกลงอืน่ๆ • ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยบริษทัฯ และผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหจ่้ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่กรณีท่ีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระ

หน้ี (DSCR) นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า หรือกรณีมีการผดิสญัญาเกิดข้ึน 

เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 ผูกู้ไ้ดล้งนามในบนัทึกแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 1 ต่อทา้ยสญัญาเงินกูฉ้บบัดงักล่าว
ขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขและการเปล่ียนแปลงหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี 

วตัถุประสงค์: เป็นสินเช่ือสาํหรับใชช้าํระเงินงวดก่อนและเม่ือรับมอบเรือขนส่งซีเมนตส์ั่งต่อใหม่
จาํนวน 2 ลาํกล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข CC200-01 และ CC200-02 (“เรือ”) ซ่ึงไดส้ั่ง
ต่อไวก้บั Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยมีวงเงินสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือ ซ่ึงไดส้ั่งต่อ
แทนเรือขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 2 ลาํ (เรือหมายเลข379และ380) ท่ีเคยสัง่ต่อกบัอู่ต่อเรือ 
ABG ประเทศอินเดีย แต่ต่อมาไดย้กเลิกไป 
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จํานวนเงนิกู้: วงเงินสินเช่ือสาํหรับเรือทั้ง 2 ลาํ จะตอ้งไม่เกิน 38,688,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ไม่
เกินวงเงิน 19,344,000 เหรียญสหรัฐต่อลาํเรือ 

เงนิกู้แต่ละส่วน: จาํนวนเงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
เงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือ จาํนวน 4,836,000 หรือ ร้อยละ 20 ของราคาตามสญัญา 
ใหมี้การเบิกได ้2 คร้ัง 
เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ จาํนวน 19,344,000 หรือ ร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญา 
ใหมี้การเบิกไดค้ร้ังเดียว ซ่ึงบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระเงินกูส้าํหรับใชก่้อน
รับเรือ 

การชําระคนืเงนิกู้: เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 

ชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บ
เรือแต่ละลาํจากเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือ
รับเรือ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 

เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือของเรือแต่ละลาํ
จะถูกชาํระคืนจาํนวน 39 งวด เป็นรายไตร
มาสๆ ละ 322,400 เหรียญสหรัฐ เร่ิมจากวนั
สุดทา้ยของไตรมาสแรก หลงัจากวนัรับมอบ
เรือ และงวดสุดทา้ยจาํนวน 6,770,400 
เหรียญสหรัฐ ณ วนัสุดทา้ยของสญัญา 

หลกัประกนั: เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 

การคํ้าประกนัร้อยละ 100 จากบริษทั
ฯ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 

การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ ไม่เกินวงเงิน 8 
ลา้นเหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือ 

  

5.5 วงเงนิสินเช่ือใหม่จํานวน 84.96 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก ING Bank N.V. สาขาประเทศสิงคโปร์และ 
DNB Asia Ltd.  

 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2554 บริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ (SPCs) 4 บริษทั 
ไดแ้ก่ บริษทั พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด (เดิมช่ือ บริษทั โอเอสดบัเบ้ิลย6ู พีทีอี ลิมิเตด) บริษทั พรีเชียส 
สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด (เดิมช่ือ บริษทั โอเอสดบัเบ้ิลย7ู พีทีอี ลิมิเตด) บริษทั พรีเชียส วิชัน่ส์ พีทีอี ลิมิเตด (เดิมช่ือ 
บริษทั โอเอสดบัเบ้ิลย8ู พีทีอี ลิมิเตด) และ บริษทั พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด (เดิมช่ือ บริษทั โอเอสดบัเบ้ิลย9ู พี
ทีอี ลิมิเตด) ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 84.96 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคาร ING Bank N.V., 
สาขาประเทศสิงคโปร์ (“ING”) และธนาคาร DNB Asia Ltd. (“DNB”) สาํหรับใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อย
ละ 80 ของตน้ทุนรวมของการไดม้าของเรือสัง่ต่อใหม่ ประเภทซุปราแมกซ์ ขนาดระวางบรรทุก 57,000 เดทเวตตนั 
จาํนวน 4 ลาํซ่ึงบริษทั SPCs ไดส้ัง่ต่อเรือกบัอู่ต่อเรือ Guoyu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2555 บริษทั
ยอ่ยแต่ละบริษทัไดรั้บเรือทั้ง 4 ลาํตามลาํดบั 



หนา้ 171 
 

 

สรุปข้อสัญญาและเงือ่นไขของสัญญาเงนิกู้ 

ผู้กู้ / เจ้าของเรือ  บริษทั พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั โอเอสดบัเบ้ิลย6ู 
พีทีอี ลิมิเตด) 

  บริษทั พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั โอเอสดบัเบ้ิลย7ู พีทีอี 
ลิมิเตด) 

 บริษทั พรีเชียส วิชัน่ส์ พีทีอี ลิมิเตด จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั โอเอสดบัเบ้ิลย8ู พีทีอี ลิมิเตด) 
  บริษทั พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั โอเอสดบัเบ้ิลย9ู พีทีอี ลิมิเตด) 

ผู้ให้กู้  ธนาคาร ING Bank N.V., สาขาประเทศสิงคโปร์ (“ING”) และ 
ธนาคาร DNB Asia Ltd.  (“DNB”) 

ผู้ให้บริการ Swap  ING และ DNB 

ตวัแทนผู้ให้กู้  ING 

ตวัแทนหลกัประกนั  DNB 

ผู้คํา้ประกนั  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย (“พีเอสแอล”) 

วตัถุประสงค์  สาํหรับใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของตน้ทุนรวมของการไดม้าของเรือ
สัง่ต่อใหม่ จาํนวน 4 ลาํ ขนาดระวางบรรทุกลาํละ 57,000 เดดเวทตนั คือจาํนวนรวม 
106,200,004 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็น 26,550,001 เหรียญสหรัฐต่อลาํ)  

  ตน้ทุนรวมดงักล่าว ประกอบดว้ย 
1) ราคาซ้ือรวมของหุน้ท่ีไดม้าซ่ึงบริษทัผูกู้ท้ ั้ง 4 บริษทั เป็นเงิน 6,800,004 เหรียญ 

สหรัฐ และ 
2)  ราคารวมของสญัญาสัง่ต่อเรือทั้งหมด เป็นเงิน 98,000,000 เหรียญสหรัฐ และ 
3)  ค่าใชจ่้ายเพื่อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ PSPC เป็นเงิน 1,400,000 เหรียญสหรัฐ 

วงเงนิสินเช่ือ  สูงสุดจาํนวน 84,960,000 เหรียญสหรัฐ แบ่งออกเป็นส่วนๆสาํหรับเรือ 4 ลาํ ดงัน้ี 

  วงเงินสินเช่ือสาํหรับใชก่้อนรับเรือแต่ละลาํ 
จาํนวนสูงสุด 16,060,000 เหรียญสหรัฐ 

  วงเงินสินเช่ือสาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือแต่ละลาํ 
จาํนวนสูงสุด 21,240,000 เหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 80 ของราคาตลาด แลว้แต่วา่ 
ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

  วงเงินสินเช่ือจะถูกแบ่งสาํหรับผูใ้หกู้ ้ดงัน้ี 
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ING จาํนวน 53,960,000 เหรียญสหรัฐ 
DNB จาํนวน 31,000,000 เหรียญสหรัฐ 

อตัราดอกเบีย้  USD LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการรักษา
วงเงนิ 

 ร้อยละ 50 ของส่วนเพิ่มต่อปีของวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนโดยชาํระเป็นรายไตรมาส 

วนัครบกาํหนด  8 ปี หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วดสุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ 

ระยะเวลาเบกิถอนงนิกู้
และการเบกิถอนสินเช่ือ 

 วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
นอกเหนือจากส่วนท่ีใชเ้พื่อการซ้ือหุน้
การเบิกถอนเงินแต่ละคร้ังใหเ้ป็นไปตาม
สญัญาสัง่ต่อเรือ 

วงเงนิสินเช่ือให้สําหรับเมื่อรับเรือ 
ร้อยละ 100 ของวงเงินสินเช่ือสาํหรับใช้
เม่ือรับเรือ ซ่ึงจะเบิกเงินกูเ้ม่ือรับเรือแต่ละ
ลาํ 

การชําระคนื  วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
วงเงินสาํหรับใชก่้อนรับเรือจะถูกชาํระ
คืนงวดเดียว ณ วนัท่ีไดรั้บมอบเรือแต่ละ
ลาํ โดยตดัจากการเบิกเงินกูข้องวงเงิน
สินเช่ือสาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 

วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
สาํหรับเรือแต่ละลาํ แบ่งชาํระเท่าๆ กนั 
จาํนวน 32 งวดเป็นรายไตรมาส แต่ละ
งวดเท่ากบั 354,000 เหรียญสหรัฐ และ
ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจาํนวน 
9,912,000 เหรียญสหรัฐพร้อมกบัการ
ชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ย 
การชาํระคืนงวดแรกจะครบกาํหนด 3 
เดือน หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วด
สุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ 
เม่ือวนัครบกาํหนด เงินกูค้า้งชาํระจะตอ้ง
ถูกชาํระคืนทั้งหมดโดยเงินกูแ้ต่ละ
ส่วนลดลงเป็นศูนย ์

หลกัประกนั  วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้เมื่อรับเรือ 

  • จาํนาํหุน้ของผูกู้;้ 
• โอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกใน

สญัญาคํ้าประกนัการคืนเงินงวดท่ี
ออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ
ธนาคาร/สถาบนัการเงินอ่ืนท่ีผูใ้หกู้้
ยอมรับ; 

• การจาํนาํหุน้ของผูกู้;้ 
• การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก; 
• การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรก

ของเงินไดแ้ละสญัญาเช่าเหมาลาํเป็น
ระยะเวลา; 

• การจาํนาํเป็นลาํดบัแรกของบญัชีเงิน
ไดท่ี้มีกบัตวัแทนหลกัประกนั; 
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• โอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกใน
สญัญาสัง่ต่อเรือ; และ 

• การคํ้าประกนัจากผูค้ ํ้าประกนั 

• การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรก
ในสญัญาประกนัภยั และการ
เรียกร้องค่าชดเชยของเรือ; 

• การคํ้าประกนัจากผูค้ ํ้าประกนั; และ 
• หลกัประกนัทั้งหมดขา้งตน้ถือเป็น

หลกัประกนัร่วมของวงเงินสินเช่ือ
สาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 

ข้อตกลงทางการเงนิ  ผูค้ ํ้าประกนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี โดยจะมีการคาํนวณเป็นรายไตรมาส
จากงบการเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐ 
ก) อัตราส่วนหน้ีเงินกู้ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมสูงสุด (Funded Debt/Total 

Shareholder’s Equity) 2 ต่อ 1; 
ข) อตัราส่วนหน้ีเงินกูต่้อรายไดก่้อนหกัภาษี ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ่ายสูงสุด 

(Funded Debt/EBITDA) 5 ต่อ 1; และ 
ค) ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือซ่ึงกลุ่มบริษทัพรีเชียส 

เป็นเจา้ของ 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ  เรือจะตอ้งมีมูลค่าขั้นตํ่าอย่างน้อยร้อยละ 125 ของยอดคงเหลือรวมของสินเช่ือ
สาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 

ข้อตกลงอืน่ๆ  • ผูค้ ํ้าประกนัจะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
• จะถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญา  ถ้านายคาลิด  มอยนูดดิน  ฮาชิม  และ 

นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม และนายคูชรู คาลี วาเดีย พน้จากการเป็นผูบ้ริหารของ 
ผูค้ ํ้าประกนั ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ เวน้เสียแต่ว่าจะมีบุคคล
อ่ืนท่ีผูใ้หกู้ย้อมรับ ทาํหนา้ท่ีแทนภายใน 90 วนั 

• ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยพีเอสแอล และผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหจ่้ายเงิน
ปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยปราศจากขอ้จาํกดั เวน้แต่ในกรณีผิดสัญญา หรือมีเหตุ
แห่งการผดิสญัญาเกิดข้ึน โดยท่ีเงินกูค้งเหลือถึงกาํหนดชาํระทนัที 

 ในระหวา่งปี 2555 ผูกู้ ้(ตามลาํดบั) ไดเ้บิกถอนเงินกู ้จาํนวน 53.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับเรือจาํนวน 3 ลาํ 
และต่อมาไดเ้บิกถอนเงินกูส้าํหรับเรือลาํท่ี 4 ในเดือนมกราคม 2556 จาํนวน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดงันั้นบริษทัฯ 
เบิกเงินกูจ้ากวงเงินสินเช่ือน้ีทั้งส้ิน จาํนวน 71.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึง ณ ปัจจุบนั วงเงินสินเช่ือน้ีไดปิ้ดการเบิก
ถอนแลว้  
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ตารางต่อไปนีแ้สดงจํานวนเงนิกู้ทีม่ีการเบกิถอนสําหรับเรือแต่ละลาํ และเงนิกู้คงเหลอื ณวนัที ่31 ธันวาคม 2556  

 

5.6  วงเงนิสินเช่ือสําหรับซ้ือเรือต่อใหม่ หรือเรือมือสอง จากธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเข้า แห่งประเทศไทย 

 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกู ้จาํนวน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคารเพ่ือ
การส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ("EXIM") เพื่อใชซ้ื้อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองต่อใหม่ หรือเรือมือสอง
หลายลาํซ่ึงบริษทัฯ อาจไดม้าในโอกาสต่อไปในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของตน้ทุนรวมของเรือ 

สรุปข้อสัญญาและเงือ่นไขของสัญญาเงนิกู้ จํานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนี ้

ผู้กู้  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ทั้งหมด 

ผู้ให้กู้  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ("EXIM") 

วตัถุประสงค์  เป็นสินเช่ือสาํหรับใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของตน้ทุนรวมของ 
การไดม้าของเรือสัง่ต่อใหม่ หรือ เรือมือสองหลายลาํ โดยมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัเรือ  
ดงัต่อไปน้ี 
(1) อายขุองเรือแต่ละลาํตอ้งไม่เกิน 15 ปี; และ 
(2) ขนาดระวางบรรทุกของเรือแต่ละลาํตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 18,000 เดทเวทตนั 

จํานวนเงนิกู้  วงเงินกูร้วมไม่เกิน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับการเบิกถอนหลายคร้ัง 

อตัราดอกเบีย้  LIBOR 6 เดือน บวก ส่วนเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการ 
จัดการวงเงนิ 

 ร้อยละ 1 ต่อปี ของวงเงินกูค้งเหลือทั้งหมด สาํหรับ 5 ปีแรกหลงัจากการเบิกเงินกูค้ร้ัง
แรก 

ค่าธรรมเนียมการ 
รักษาวงเงนิ 

 ร้อยละ 0.7 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 

ระยะเวลาเบกิถอน  ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2555 
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เงนิกู้ 

การชําระคนืเงนิกู้  เงินกูท่ี้เบิกทั้งหมดจะชาํระคืนภายใน 8.5 ปี โดยแบ่งการชาํระคืนออกเป็น 34 งวด 
เป็นรายไตรมาสเท่าๆกนั เร่ิมจาก 3 เดือนหลงัจากวนัส้ินสุดของระยะเวลาเบิกถอนงินกู ้

หลกัประกนั  • การจดจาํนองเป็นลาํดบัแรกในเรือท่ีไดม้าจากเงินกู;้ และ 
• การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้

ข้อตกลงทางการเงนิ  ณ ส้ินปีปฏิทินของแต่ละปี ผูกู้จ้ะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางเงินดงัต่อไปน้ี โดย
พิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐ 
• อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) 

ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1; 
• อตัราส่วนหน้ีเงินกูต่้อรายไดก่้อนหกัภาษี ค่าเส่ือมราคา และรายการตดัจ่าย ไม่เกิน 

(Funded Debt/EBITDA) 5 ต่อ 1; 
• อตัราส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกิน (Funded Debt/Total Shareholder’s 

Equity) 2 ต่อ 1 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ  • เรือท่ีไดม้าจากเงินกูจ้ะตอ้งจดทะเบียนเป็นเรือธงไทย 
• ถา้เรือมีมูลค่าตํ่ากวา่ร้อยละ 125 ของยอดเงินกูค้งเหลือ โดยจะทดสอบรายปี ผูกู้จ้ะ 

ตอ้งจดัหาหลกัประกนัเพิ่มเติมหรือชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับเงินกูส่้วนท่ี
เกิน 

ข้อตกลงอืน่ๆ  ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยพีเอสแอล และผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหจ่้ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่กรณีมีการผดิสญัญาเกิดข้ึนหรือมีเหตุแห่งการผดิ
สญัญาเกิดข้ึน โดยท่ีเงินกูค้งเหลือถึงกาํหนดชาํระแลว้ 

ในระหวา่งปี 2555-2556 บริษทัยอ่ย (เจา้ของเรือ) แต่ละบริษทัเบิกถอนเงินกูจ้ากวงเงินสินเช่ือน้ี จาํนวน 64.82 
ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ือซ้ือเรือ จาํนวน 5 ลาํ และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือคงเหลือ 
จาํนวน 35.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาแกไ้ขสญัญาเงินกูน้ี้ โดยหลกัเพือ่ขยายระยะเวลาเบิก
เงินกูข้องวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนจาํนวน 35.18 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 ไปจนถึงวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2557 
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6. รายได้และค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ 

 

ในปี 2556 รายไดจ้ากการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํอยูท่ี่ 7,508 เหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการ
เดินเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,535 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

 ดชันีค่าระวางเรือเร่ิมปรับตวัดีข้ึนตั้งแต่ตน้ปี 2556 จนถึงไตรมาส 3 ของปี 2556 หลงัจากนั้นไดป้รับลดลงระยะ
สั้นในช่วงตน้ของไตรมาสสุดทา้ย ปี 2556 และไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนอีกคร้ังในช่วงใกลส้ิ้นไตรมาส 4 ของปี 2556 ดชันีค่า
ระวางเรือแตะท่ีจุดสูงสุดของปี อยูท่ี่ 2,277 จุด ทั้งน้ี ดชันีค่าระวางเรือเฉล่ียสาํหรับปี 2556 เท่ากบั 1,206 จุด  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัดชันีค่าระวางเรือเฉล่ียในปี 2555 เท่ากบั 920 จุด การเพ่ิมข้ึนของดชันีค่าระวางเรือในช่วง 3 ไตรมาสแรก
ของปีน้ีเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของค่าระวางเรือประเภทเคปไซส์เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงค่าระวางเรือเร่ิมจากจุดท่ีตํ่า คือ 4,200 
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวนัในเดือนเมษายน ไปสู่จุดท่ีสูงคือ  42,500  เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวนัในสปัดาห์สุดทา้ยของ
เดือนกนัยายน 2556 ในขณะท่ีเรือประเภทอ่ืน ๆ ยงัคงย ํา่แยใ่นช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี และเร่ิมทาํกาํไรไดใ้นช่วงไตร
มาสสุดทา้ยของปี 2556 บริษทัฯ มีรายไดค่้าระวางเรือต่อวนัต่อลาํเฉล่ียท่ี 7,508 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงลดลงร้อยละ 9 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 เน่ืองจากสภาวะตลาดยงัไม่ดี และสญัญาใหเ้ช่าเรือระยะยาวท่ีทาํไวบ้างลาํไดส้ิ้นสุดลงใน
ระหวา่งปี 2556 และมีสญัญาเช่าเรือใหม่ในอตัรา ณ ปัจจุบนัซ่ึงเป็นอตัราท่ีตํ่ากวา่สญัญาใหเ้ช่าเรือระยะยาวท่ีเคยลงนาม
ไวก่้อนปี 2556 
 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยจาก 4,481 เหรียญสหรัฐอเมริกา (รวม
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือต่อวนัจาํนวน 542 เหรียญสหรัฐอเมริกา) ในปี 2555 เป็น 4,535 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2556 (รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือต่อวนัจาํนวน 522 เหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงตํ่า
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กวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม (คาํนวณโดยไม่รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือซ่ึงไม่ไดร้ายงานในค่าใชจ่้ายใน
การเดินเรือเฉล่ีย) รายละเอียดตามตารางขา้งล่างน้ี 
ตารางการเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือต่อวนัต่อลาํของบริษทัฯ กบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม 
(จัดทาํโดย Moore Stephens & Co.) 

 

 เหตุผลหลกัท่ีทาํใหต้น้ทุนการเดินเรือบางรายการ ลดลง/เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนมีดงัน้ี  
• ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการสาํหรับปี 2556 ท่ีเป็นตน้ทุน “คงท่ี” นั้นไม่เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการควบคุมตน้ทุน 

และเม่ือเฉล่ียต่อลาํเรือแลว้มีจาํนวนลดลงเน่ืองจากจาํนวนกองเรือของบริษทัฯ ในปี 2556 มีเพิ่มข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2555 ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการท่ีเป็นตน้ทุน ”ผนัแปร” นั้น ข้ึนอยูก่บัค่าตอบแทนท่ีจ่าย
ใหก้บัพนกังานทางดา้นเทคนิค ซ่ึงในปีน้ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวมีจาํนวนลดลงเน่ืองจากค่าตอบแทนท่ีจ่ายมีจาํนวน
ลดลง เน่ืองจากการลดลงในกาํไรของบริษทัฯในปีน้ี 

• ตน้ทุนสาํหรับลูกเรือยงัคงเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา และน่าจะเพ่ิมข้ึนต่อไปในปีหนา้ 
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• ตน้ทุนของค่าช้ินส่วนอะไหล่เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากตน้ทุนท่ีสูงข้ึนของช้ินส่วน
อะไหล่ท่ีจาํเป็นสาํหรับใชใ้นเรือท่ีไดติ้ดตั้งเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 

• เน่ืองจากเคร่ืองยนตใ์นเรือท่ีซ้ือเขา้มาใหม่มีความทนัสมยัมากข้ึน ทาํใหต้น้ทุนค่านํ้ ามนัหล่อล่ืนลดลงเลก็นอ้ย 
และทาํใหร้าคาตน้ทุนของวสัดุส้ินเปลืองอ่ืนเพิ่มข้ึน 

• ตน้ทุนค่าเบ้ียประกนัภยั โดยเฉพาะค่าเบ้ียประกนัภยัความรับผดิชอบท่ีมีต่อสินคา้ และบุคคลท่ีสามเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา มีสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของการเรียกร้องค่าสินไหม และ
ขาดทุนในผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสมของบริษทัรับประกนัภยั แนวโนม้เช่นน้ียงัคงดาํเนินต่อไป
ในปีท่ีจะมาถึงแต่อาจชดเชยกนัไปจากการจาํหน่ายเรือเก่าและการสัง่ต่อเรือใหม่แทนในกองเรือของบริษทัฯ 

7.  ผลการดาํเนินงานทางการเงนิจากงบการเงนิสกลุเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
(สกลุเงนิหลกัทีใ่ช้ในการดาํเนินงาน) 
ตารางท่ีจะแสดงต่อไปน้ีไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับ 2 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงตวัเลขท่ีแสดงนั้น นาํมา

จากงบการเงินแสดงค่าเป็นสกลุเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สกลุเงินหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 37 ในงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้  
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* EBITDA และค่าเส่ือมราคาคิดหลงัจากการหกัค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ ซ่ึงค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีถูก
รวมอยูใ่นตน้ทุนในการเดินเรืออยูแ่ลว้เพื่อใชส้าํหรับคาํนวณ EBITDA ตามนโยบายบริษทัฯ ท่ีกาํหนดใหมี้
การเปิดเผยค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (Opex) ท่ีรวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ 

** อตัราส่วนน้ีคาํนวณตามขอ้กาํหนดทางการเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญาใหสิ้นเช่ือ 
*** ผลตอบแทนจากเงินปันผล คิดเป็นร้อยละของราคาปิดของหุน้สามญัของบริษทัฯ ณ วนัส้ินปี 

  7.1  รายได้และผลกาํไร 

  รายไดร้วมเพิ่มข้ึนจาก 123.24 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมรายการกาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่ (gain 
on novation)) ของสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ จาํนวน 9.77 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ในปี 2555 เป็น 156.72 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมรายการกาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่ (Novated) ของสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 30.82 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ในปี 2556 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิเพิ่มข้ึนจาก 86.92 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาใน
ปี 2555 เป็น 104.41 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2556 เน่ืองจากจาํนวนเรือท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2556 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2555 อยา่งไรกดี็ รายไดจ้ากการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (TC Rate) ในปี 2556 ลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2555 รายไดข้องบริษทัฯ มาจากจาํนวนเรือเฉล่ีย 39 ลาํในระหวา่งปี 2556 เม่ือเปรียบเทียบกบั
จาํนวนเรือเฉล่ีย 30 ลาํในปี 2555 ทาํใหก้ระแสเงินสดจากการดาํเนินงานหรือกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงิน
ได ้ ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) ไดล้ดลงจาก 30.83 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2555 เป็น 
28.48 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2556 สาํหรับรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (TC Rate) ลดลงจาก 8,221 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2555 เป็น 7,508 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2556 ในขณะเดียวกนัตน้ทุนการเดินเรือโดยเฉล่ีย
ต่อวนัต่อลาํเพิม่ข้ึนจาก 4,481 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2555 เป็น 4,535 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2556  เป็น
ผลใหก้าํไรขั้นตน้ในปี 2556 ปรับตวัลดลงจากปี 2555 
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  ตน้ทุนการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเพิ่มข้ึนเพียงเลก็นอ้ย และยงัคงตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม ดงั
รายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้ 6 เร่ือง “รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ” 

  ค่าเส่ือมราคา (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาของค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ) เพิ่มข้ึนจาก 22.19 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2555 เป็น 28.44 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2556 เน่ืองจากจาํนวนเรือท่ีเพิ่มข้ึน ใน
ระหวา่งปี 2556 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 นัน่คือ ค่าเส่ือมราคาสาํหรับเรือ 4 ลาํ ซ่ึงบริษทัฯ ไดม้าในปี 2556  

  ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพิ่มข้ึนจาก 13.95 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2555 เป็น 14.88 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ในปี 2556 สาเหตุหลกัมาจากดอกเบ้ียจ่ายเพิ่มข้ึนจากการเบิกใชว้งเงินสินเช่ือสาํหรับเรือใหม่ 
จาํนวน 5 ลาํในปี 2556  อยา่งไรกดี็ค่าธรรมเนียมทางการเงินลดลง เน่ืองจากการเบิกใชว้งเงินสินเช่ือตามท่ีได้
อธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5  

  เน่ืองจากการอ่อนค่าของสกลุเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ิน
ปี 2556 สูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลใหก้ารแปลงหน้ีสินหมุนเวียนจากเงินบาทเป็นเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาท่ีอตัราแลกเปล่ียนท่ีสูงกวา่ ทาํใหเ้กิดรายการกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 0.42 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2556  

  เน่ืองจากอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง ทาํใหเ้กิดขาดทุนจากการดาํเนินงานเท่ากบั 14.84 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรจากการดาํเนินงาน จาํนวน 5.31 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2555 
กาํไรอ่ืนท่ีมิใช่กาํไรจากการดาํเนินงาน เพิ่มข้ึนจาก จาํนวน 9.89 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี 2555 เป็นจาํนวน 32.58 
ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2556 จากการเพ่ิมข้ึนของรายการกาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/การยกเลิกสญัญาสั่งต่อเรือ
ในระหวา่งปี 2556 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.1 และ 3.2  

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจาก 0.13 ลา้นเหรียญ ในปี 2555 เป็น 0.25 ลา้นเหรียญในปี 2556 เป็น
ภาษีท่ีเกิดข้ึนจากรายไดอ่ื้น  

  ทาํใหก้าํไรสุทธิของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจาก 4.45 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี 2555 เป็น 17.49 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2556 

  7.2  สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

    เงินลงทุน  

  ตารางขา้งล่างน้ีเป็นการสรุปสถานภาพการลงทุนทั้งหมดในโครงการร่วมทุนในต่างประเทศ ในงบ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (ตวัเลขเป็นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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* ส่วนปรับปรุงตามวิธีส่วนไดเ้สีย หมายถึงการปรับปรุง (+ / -) ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
**  เงินลงทุนจ่ายล่วงหนา้ หมายถึง เงินลงทุนท่ีจ่ายไปในฐานะผูถื้อหุน้ และแสดงไวภ้ายใต ้“สินทรัพยห์มุนเวียน

อ่ืนๆ” 
*** ค่าเผือ่สาํหรับ “เงินลงทุนในหุน้สามญั” แสดงรายการในรูปของค่าเผือ่ผลขาดทุนในเงินลงทุน (Allowance 

for possible loss on other investments) ส่วนค่าเผือ่ในเร่ืองอ่ืนๆ แสดงรายการในรูปของหน้ีสูญและค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญ (Bad debts and allowance for doubtful accounts) ซ่ึงบริษทัฯ บนัทึกไวใ้นปี 2545 

  ในระหวา่งปี 2549 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั บทด จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย
จาํนวน 2,026,086 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 10 บาท บริษทัฯ ชาํระค่าหุน้แลว้หุน้ละ 5 บาท เป็นจาํนวนเงิน 0.26 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 2556 บริษทัฯ ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในบริษทั บทด จาํกดั  

  สินทรัพย์หมุนเวยีน 

  สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เพิ่มข้ึนจาํนวน 54.39 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2555 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 27.59 ลา้นเหรียญ
สหรัฐและการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีอ่ืน จาํนวน 25.47 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากการเรียกเงินงวดคืนจากผู ้
ค ํ้าประกนัเม่ือบริษทัฯ ไดย้กเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือสาํหรับเรือหมายเลข 339 และ 378 ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินจากผูค้ ํ้า
ประกนัในเดือนมกราคม 2557 ลูกหน้ีสุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในสินทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ย จาํนวน 0.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในระหวา่งปีเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดย
ธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไปในธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางทะเล บริษทัฯ จะเรียกเกบ็ค่าระวางเรือจากลูกคา้ล่วงหนา้ 
(จาํนวนร้อยละ 95 ของค่าระวางในกรณีท่ีเป็นการใหบ้ริการเช่าเป็นรายเท่ียว (Voyage Charter) และจะเรียกเกบ็
ค่าเช่าจากลูกคา้ล่วงหนา้ทุก 15 วนั ในกรณีท่ีเป็นการใหเ้ช่าเป็นระยะเวลา (Time Charter) จึงไม่มีปัญหาใดๆ จาก
การติดตามหน้ี ดงันั้นยอดลูกหน้ีจึงเป็นเงินท่ีจะไดรั้บจากตวัแทนผูเ้ช่าเรือ และรายไดค้า้งรับตามจาํนวน
เปอร์เซ็นตข์องการใหบ้ริการท่ีจบส้ินแลว้ นํ้ามนัเช้ือเพลิงลดลงจาก 4.79 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นจาํนวน 
3.12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

 



หนา้ 183 
 

 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

  มูลค่าของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากการส่งมอบเรือ
ดงัต่อไปน้ี เรือหมายเลข 335 (จินตนา นารี) จากอู่ต่อเรือ ABG และในระหวา่งปี บริษทัฯ รับมอบเรือประเภทซุป
ราแมกซ์ ขนาดระวางประมาณ 54,000 เดทเวทตนั  จาํนวน 3 ลาํ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มี
กาํลงักองเรือทั้งส้ินจาํนวน 40 ลาํ ซ่ึงรายละเอียดไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้กาํลงักองเรือในรายงานน้ี  

  รายละเอียดของการซ้ือเรือและการรับเรือในปี 2556 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.1และ 3.3 

 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือใหม่ 

  ในระหวา่งปี 2550 ถึงปี 2551 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 12 ฉบบั สาํหรับสัง่ต่อ
เรือใหม่ประเภทแฮนด้ีไซส์ จาํนวน 12 ลาํ ซ่ึงมีขนาดระวางบรรทุก 32,000 เดทเวทตนั และบริษทัฯ ไดล้งนามใน
สญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 6 ฉบบั สาํหรับสัง่ต่อเรือใหม่ประเภทซุปราแมกซ์ จาํนวน 6 ลาํ ซ่ึงมีขนาดระวาง
บรรทุก 54,000 เดทเวทตนั กบัอู่ต่อเรือ ABG ประเทศอินเดีย ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯ ไดท้าํรายการแปลงหน้ี
ใหม่/การยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 5 ฉบบั สาํหรับเรือประเภทแฮนด้ี ไซส์ และ จาํนวน 4 ฉบบั สาํหรับ
เรือประเภทซุปราแมกซ์  ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ บนัทึกเงินงวดท่ี
จ่ายไปสาํหรับการต่อเรือหมายเลข 342  จาํนวน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือ 
จาํนวน 0.08 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจาํนวน 18.08 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดจ้ดัประเภทไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์มุนเวยีน 

บริษทัฯ บนัทึกเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือใหม่ สาํหรับเรือขนส่งซีเมนต ์จาํนวน 4 ลาํ จาํนวน 27.78 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงเป็นจาํนวนรวม ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือจาํนวน 1.12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.2 (ค) 

บริษทัฯ บนัทึกเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือใหม่ สาํหรับเรือประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 2 ลาํจาํนวน 8.22 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.3 (ก) 

บริษทัฯ บนัทึกเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือใหม่ สาํหรับเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง จาํนวน 2 ลาํ จาํนวน 
4.46 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.3 (ข) 

บริษทัฯ บนัทึกเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือใหม่ สาํหรับเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง จาํนวน 4 ลาํ และเรือ
ประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 4 ลาํ จาํนวน 1.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.3 (ค) 

ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มียอดคงเหลือสาํหรับค่าจา้งต่อเรือ – 
สุทธิจากส่วนท่ีจะไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี จาํนวน 42.06 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายการ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ทั้งน้ีจาํนวนเงินรวมสาํหรับเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือ มีจาํนวน 60.14 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  

 หนีสิ้นรวม 

  ณ วนัส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน 
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262.66 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมียอดเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัคงเหลือ 282.59 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

ในช่วงตน้ปี 2556 บริษทัฯ มีจาํนวนเงินกูค้งเหลือ 301.82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมเงินกูส้าํหรับ
ใชก่้อนรับเรือ จาํนวน 50.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯ ชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด สาํหรับวงเงินใชก่้อนรับเรือจาํนวน 12 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา และเบิกใชเ้งินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ คือ เรือ จินตนา นารี จาํนวน 14.50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา จากวงเงินสินเช่ือสาํหรับสัง่ต่อเรือใหม่ ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.2 และบริษทัฯ ไดช้าํระ
คืนเงินกูก่้อนกาํหนด จาํนวน 27.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับวงเงินสินเช่ือจาก DNB Asia ตามท่ีได้
อธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.2 

บริษทัฯ ไดช้าํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด จาํนวน 11.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และยกเลิกวงเงินดงักล่าว 
สาํหรับวงเงินสินเช่ือจาก NIBC ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.3 

นอกจากสินเช่ือสาํหรับสัง่ต่อเรือใหม่ท่ีไดก้ล่าวมา ในระหวา่งปี บริษทัฯ ไดเ้บิกใชว้งเงินสินเช่ือ จาํนวน 
18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับเรือ 1 ลาํ (ดารณี นารี) จาก ING Bank และ DNB Asia ตามท่ีไดอ้ธิบายไว้
ในหวัขอ้ท่ี 5.5 และจาํนวน 34.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศ
ไทย ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.6 

 ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจาํหน่าย จาํนวน 5.26 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา แสดงหกัจากวงเงินสินเช่ือมี
หลกัประกนัตามสดัส่วนเม่ือมีการเบิกถอนจากวงเงินทั้งหมด 

  หน้ีสินรวมลดลงจาก 311.62 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2555 เป็น 301.06 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
ในปี 2556 

  ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 17.49 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในระหวา่งปี เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี 2556 
จาํนวน 13.76 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (0.40 บาทต่อหุน้ รวมเงินปันผลจ่ายคร้ังสุดทา้ยของปี 2555) และการ
ลดลงสุทธิในผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชนข์องพนกังาน การจดัสรร
สาํรองเพือ่กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ และการแปลงค่างบ
การเงินและส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจาํนวน 0.22 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ทาํใหมี้ส่วนของผูถื้อหุน้ มีจาํนวน 
476.36 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย จาํนวน 3.51 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเม่ือเปรียบเทียบกบัปี
ก่อน ผลจากการเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ขา้งตน้ ทาํใหมู้ลค่าสุทธิตามบญัชีต่อหุน้เพ่ิมข้ึน
จาก จาํนวน 0.45 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุน้ ณ ส้ินปี 2555 เป็นจาํนวน 0.46 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุน้ ณ ส้ิน
ปี 2556  

  7.3  ความสามารถในการก่อหนี้ (Leverage) สภาพคล่อง (Liquidity) และความสามารถในการชําระหนี ้
(Coverage) 

  กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) ยงัคงอยู่ในระดบัท่ี
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เหมาะสมในระหว่างปี 2556 และบริษทัฯ มีเงินกูท่ี้มีหลกัประกนั ณ ส้ินปี 2556 จาํนวน 287.84 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (รวมสินเช่ือท่ีใชก่้อนรับเรือท่ีจ่ายไปสาํหรับเงินงวดค่าต่อเรือใหม่จ่ายล่วงหนา้) อตัราส่วนการก่อ
หน้ี Leverage Ratio ยงัคงแขง็แกร่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ระดบัหน้ีสินของบริษทั อยูท่ี่ 4.32 เท่าของกาํไร
ก่อนหักดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) ภาพรวมหน้ีสินของบริษทัฯ 
(อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ) ลดลงเป็น 0.63 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาก 0.66 เท่า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เน่ืองจากการลดลงของเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นตอนตน้ 

  ความสามารถในการชาํระหน้ี (debt service cover) ของบริษทัฯ สาํหรับปี 2556 อยูท่ี่ 2.58 เท่า อตัราส่วน
ของกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) ต่อดอกเบ้ียจ่าย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 อยูท่ี่ 1.91 เท่า อตัราส่วนดงักล่าวจะเท่ากบั 3.33 เท่า ถา้บริษทัฯ คาํนวณเพียงดอกเบ้ียจ่าย
สาํหรับเงินกูต่้างๆ และไม่รวมค่าใชจ่้ายทางการเงินทั้งหมด เช่น ค่าใชจ่้ายในการจดัเตรียมเงินกู ้ และ
ค่าธรรมเนียมสาํหรับขอขยายวงเงินสินเช่ือต่างๆ อตัราส่วนทั้งสองน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถอนัแขง็แกร่ง
ของบริษทัฯ ต่อการชาํระหน้ีสินท่ีมีอยู ่ หรือความสามารถในการจดัหาเงินกูเ้พื่อนาํมาปรับเปล่ียนกาํลงักองเรือของ
บริษทัฯ  

8.  การวเิคราะห์งบการเงนิรวมเงนิบาททีต่รวจสอบแล้ว  

  8.1  การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุน 

  รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (สุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง) สาํหรับปี 2556 เพิ่มข้ึน(ประมาณ
ร้อยละ 16) จากจาํนวนเรือในปี 2556 ท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 แมว้า่รายไดจ้ากการเดินเรือเฉล่ียต่อ
วนัต่อลาํเรือ (TC Rate) ในปี 2556 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบั ในปี 2555  กล่าวคือจาํนวนเรือท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานในปี 2556 มีจาํนวน 39 ลาํเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนเรือ 30 ลาํในปี 2555  

  ในระหวา่งปี 2556 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเพิม่ข้ึนประมาณร้อยละ 33 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 โดยมี
สาเหตุหลกัจากจาํนวนเรือท่ีใชใ้นการดาํเนินงานมีมากกวา่ปีก่อนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ อยา่งไรกต็าม จะเห็น
ไดว้า่ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (Opex) เพิ่มข้ึน จาก 4,481 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2555 เป็น 
4,535 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2556 (รวมค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่ายของค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจ
เรือ) 

  ในระหวา่งปี 2556 ตน้ทุนในการเดินเรือรวมเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 17 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
รายจ่ายท่าเรือและค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการใหบ้ริการใหเ้ช่าเป็นรายเท่ียว (voyage charter) เพ่ิมข้ึน
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ตน้ทุนในการเดินเรือรวมเพิ่มข้ึนมีสาเหตุหลกัมาจาก จาํนวนเรือในระหวา่งปีเพ่ิมข้ึน
ตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้  

  กาํไรขั้นตน้ในปี 2556 เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 2 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน และอตัรากาํไรขั้นตน้สาํหรับ
ปีไดล้ดลงจากร้อยละ 41 มาเป็นร้อยละ 38 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการลดลงของอตัรารายไดจ้ากการ
เดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (TC Rate) แต่เน่ืองจากมีจาํนวนเรือเพิ่มข้ึนตามท่ีอธิบายไวก่้อนหนา้น้ี ทาํใหร้ายได้
รวมระหวา่งปี 2556 สูงกวา่รายไดร้วมปีก่อน 
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  ค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับปี 2556 เพิ่มข้ึน จาํนวน 40.61 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพิ่มข้ึนจากจาํนวน 433.66 ลา้นบาท ในปี 2555 เป็นจาํนวน 458.55 ลา้นบาทในปี 2556 
เน่ืองจากดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมข้ึน จากการเบิกใชเ้งินกูเ้พื่อซ้ือเรือจาํนวน 5 ลาํในปี 2556 อยา่งไรกดี็ ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงินกู ้มีจาํนวนลดลง เน่ืองจากการเบิกใชเ้งินกูต้ามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5 นอกจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิด
จากการเบิกเงินกูส้าํหรับการซ้ือเรือจาํนวน 5 ลาํแลว้ ค่าใชจ่้ายทางการเงินสาํหรับปี 2556 ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้าย
ในการขยายวงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนัในปี 2556 ค่าธรรมเนียมการรักษาวงเงินกูมี้ประกนัของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึน
ในระหวา่งปี 2556 ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจาํหน่ายจากการยกเลิกวงเงินกู ้ ซ่ึงไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี  5.2 
และ 5.3 ส่วนดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการเบิกถอนวงเงินกูส้าํหรับสัง่ต่อเรือใหม่ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
  ค่าใชจ่้ายรวม (ไม่รวมค่าเส่ือมราคา) ในปี 2556 เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน มีสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึน
ของตน้ทุนในการเดินเรือรวมท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึนจาก 910.30 ลา้นบาทในปี 
2555 เป็น 1,136.72 ลา้นบาทในปี 2556 เน่ืองจากจาํนวนเรือท่ีเพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 2556 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
2555 ซ่ึงค่าเส่ือมราคามีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจากจาํนวนเรือท่ีรับมอบในปี 2556 จาํนวน 4 ลาํ  
  บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 13.33 ลา้นบาทสาํหรับปี 2556 ซ่ึงในปี 2555 บริษทัฯ 
บนัทึกขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 5.65 ลา้นบาท รายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาํนวน 4.15 ลา้นบาท 
สาํหรับปี 2555 และจาํนวน 7.90 ลา้นบาท สาํหรับปี 2556 เกิดจากรายไดด้อกเบ้ียรับทั้งสองปี บริษทัฯ ไดบ้นัทึก
กาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/การยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 935.41 ลา้นบาทในระหวา่งปี 2556 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัจาํนวน 305.45 ลา้นบาท ในปี 2555 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.1 และ 3.2 

บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 527.77 ลา้นบาทสาํหรับปี 2556 เม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิจาํนวน 141.03 
ลา้นบาทในปี 2555 

  8.2  การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

  ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จนั้นมีรายการกาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี 2556 จาํนวน 1,025.61 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2555 ซ่ึงแสดงรายการขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน จาํนวน 514.06 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การแขง็ค่าของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัสกลุเงินบาท ทาํใหสิ้นทรัพยสุ์ทธิ โดยหลกัมาจาก 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือจากสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้
ท่ี 3 มีมูลค่าเพิ่มข้ึนเม่ือแปลงค่าเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงินปี 2556 ตามท่ีได้
กล่าวไวข้า้งตน้ ทาํใหส้าํหรับปี 2556 บริษทัฯ มีรายการกาํไรเบด็เสร็จรวม 1,562.27 ลา้นบาท ซ่ึงสาํหรับปี 2555 
มีรายการขาดทุนเบด็เสร็จรวม 370.38 ลา้นบาท  

  8.3  การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ 

  สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เพิ่มข้ึน จาํนวน 1,994.25 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
2555 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 1,040.77 ลา้นบาท และการเพิ่มข้ึน
ของลูกหน้ีอ่ืน จาํนวน 835.69 ลา้นบาท เน่ืองจากการเรียกเงินงวดคืนจากผูค้ ํ้าประกนัจากการยกเลิกสญัญาสัง่ต่อ
เรือสาํหรับตวัเรือหมายเลข 339 และ 378 ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินจากผูค้ ํ้าประกนัแลว้ในเดือนมกราคม 2557   

  ลูกหน้ีสุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยจาํนวน 
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21.49 ลา้นบาท และนํ้ ามนัเช้ือเพลิงลดลงจาํนวน 44.52 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน บริษทัฯ มีสภาพ
คล่องท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองเน่ืองจากมีเงินสดท่ีมากเพียงพอ 

  มูลค่าของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ รับมอบเรือ
หมายเลข 335 (จินตนา นารี) จากอู่ต่อเรือ ABG และเรือประเภทซุปราแมกซ์ ขนาดระวาง 54,000 เดทเวทตนั
สร้างในอินเดีย และรับมอบเรือในระหวา่งปี จาํนวน 3 ลาํ  ณ วนัส้ินปี 2556 บริษทัฯ จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อ
เรือใหม่จาํนวน 1,973.33 ลา้นบาท ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3 มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจาก
มูลค่าของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพิ่มข้ึนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้  

  หน้ีสินหมุนเวียนลดลงจาํนวน 142.43 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากเงินกูร้ะยะยาวส่วนท่ี
ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี มีจาํนวนลดลง บริษทัฯ จ่ายคืนเงินกูก่้อนถึงงวดการชาํระคืนตามสญัญาแก่ผูใ้หกู้บ้าง
รายซ่ึงจะนาํไปลดการชาํระคืนของงวดการชาํระคืนงวดปัจจุบนัก่อน ตามสัญญาวงเงินสินเช่ือนั้น ณ ส้ินปี 2556 
บริษทัฯ มีเงินกูร้ะยะยาว (สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ) จาํนวน 8,618.85 ลา้นบาท และมีเงินกูร้ะยะยาวรวม
จาํนวน 9,272.76 ลา้นบาท 

  ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯ จ่ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนดจาํนวน 355.54 ลา้นบาท และเบิกใชเ้งินกูส้าํหรับเม่ือ
รับเรือ ไดแ้ก่ เรือ จินตนา นารี จาํนวน 429.62 ลา้นบาท ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.2  นอกจากน้ีบริษทัฯ ได้
จ่ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนดแก่ธนาคาร DNB จาํนวน 833.97 ลา้นบาท สาํหรับวงเงินสินเช่ือของ DNB ตามท่ีได้
อธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.2  

  บริษทัฯ จ่ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนด จาํนวน 352.29 บา้นบาท และยกเลิกวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร NIBC 
ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.3 

  นอกจากวงเงินสินเช่ือสาํหรับเรือสัง่ต่อใหม่ ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเบิกถอนเงินกู้
สาํหรับรับเรือ 1 ลาํ (ดารณี นารี) จาํนวน 533.32 ลา้นบาท จากธนาคารไอเอน็จี ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.5 
และจากธนาคารเพื่อการส่งออก และนาํเขา้แห่งประเทศไทย จาํนวน 1,062.90 ลา้นบาท ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น
หวัขอ้ท่ี 5.6 

  ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจาํหน่าย จาํนวน 172.44 ลา้นเบาท แสดงหกัจากวงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนั
ตามสดัส่วนเม่ือมีการเบิกถอนจากวงเงินทั้งหมด 

 ณ ส้ินปี 2556 หน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนจากจาํนวน 9,545.46  ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 9,878.73 ลา้นบาทในปี 
2556 มีสาเหตุหลกัมาจากการแปลงหน้ีสินในสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามาเป็นเงินบาทในอตัราแลกเปล่ียนท่ีสูง
กว่าของเงินบาทเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ีเน่ืองจากการอ่อนค่าของเงินบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นท่ีน่าสงัเกตวา่มูลค่าหน้ีสินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัส้ินปี นั้นลดลง เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปีก่อนตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 7.2 
  เน่ืองจากบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 527.77 ลา้นบาท และรายการกาํไรเบด็เสร็จอ่ืนจาํนวน 1,025.61 ลา้น
บาท เงินปันผลจ่ายจาํนวน 415.47 ลา้นบาท (0.40 บาทต่อหุน้รวมเงินปันผลจ่ายคร้ังสุดทา้ยของปี 2555) ซ่ึงจ่ายไป
แลว้ในระหวา่งปี 2556 การเพ่ิมข้ึนสุทธิจาํนวน 8.89 ลา้นบาทของผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
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เก่ียวกบัผลประโยชนข์องพนกังาน การจดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม และองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินและส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในระหวา่งปี ทาํให้
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ขณะน้ีเป็นจาํนวน 15,631.03 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาํนวน 1,146.80 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบ
กบัปีก่อน 

  8.4  การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

  ในระหวา่งปี บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจาํนวน 1,085.54 ลา้นบาท ซ่ึงอยูใ่นระดบั
เดียวกบัของปีก่อน และหลงัจากรายการปรับปรุงการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน บริษทัฯ มีกระแสเงินสด
จาํนวน 1,012.76 ลา้นบาทไวส้าํหรับใชใ้นกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน 

  ในระหวา่งปี บริษทัฯ มีกระแสเงินสดรับจากการแปลงหน้ีใหม่ (Novation)/การยกเลิกของสญัญาสัง่ต่อ
เรือใหม่ จาํนวน 12 ฉบบัเป็นจาํนวน 4,708.88 ลา้นบาท และกระแสเงินสดจ่ายสาํหรับจ่ายซ้ือเรือจาํนวน 4 ลาํ 
และค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือเป็นจาํนวน 1,730.11 ลา้นบาท บริษทัฯ จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อ
เรือจาํนวน 1,395.14 ลา้นบาท  บริษทัฯ จ่ายเงินจาํนวน 414.47 ลา้นบาทเพื่อซ้ือหุน้ร้อยละ 50 จากกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั ทาํใหปั้จจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเต 
(“บริษทั เอบีซี”) ซ่ึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และหลงัจากการปรับปรุงรายการอ่ืนๆ บริษทัฯ มีกระแสเงิน
สดสุทธิในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 1,199.88 ลา้นบาท 

  ในระหวา่งปี บริษทัฯ เบิกเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัจากธนาคารจาํนวน 429.62 ลา้นบาท จากวงเงินสินเช่ือ
เม่ือรับเรือ เพ่ือเป็นการจ่ายชาํระค่าจา้งต่อเรือ ใหก้บัอู่ต่อเรือ ABG สาํหรับใชรั้บเรือหมายเลข 335 (จินตนา นารี) 
เบิกเงินกูจ้าํนวน 533.32 ลา้นบาท สาํหรับใชรั้บเรือดารณี นารี โดยเบิกใชว้งเงินสินเช่ือจากธนาคาร ไอเอน็จี 
และ DNB ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.5 และเบิกเงินกูจ้าํนวน 1,062.90 ลา้นบาทในวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย สาํหรับซ้ือเรือมือสอง จาํนวน 3 ลาํ ดงัท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นขอ้ 
5.6 ดงันั้นในปี 2556 บริษทัฯ เบิกถอนเงินจากวงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนัทั้งส้ินจาํนวน 2,025.83 ลา้นบาท ใน
ระหวา่งปี 2556 บริษทัฯ ชาํระคืนล่วงหนา้สาํหรับเงินตน้ชาํระคืนรายงวดของเงินกูจ้าํนวน 725.68 ลา้นบาท  
เงินกูจ่้ายคืนก่อนครบกาํหนดจาํนวน 1,024.29 ลา้นบาทและเงินจ่ายคืนล่วงหนา้อ่ืน จาํนวน 833.97 ลา้นบาท 
ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.2 และ 5.3 ดงันั้น บริษทัจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว (รวมเงินท่ีจ่ายคืนเงินกูก่้อน
กาํหนด) จาํนวน 2,583.94 ลา้นบาท บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจาํนวน 415.47 ลา้นบาท และหลงัจากการ
ปรับปรุงรายการอ่ืนๆ บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 1,289.36 ลา้นบาท ดงันั้น
กระแสเงินสดรับจากการแปลงหน้ีใหม่/การยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ และการบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีมี
ประสิทธิภาพทาํใหบ้ริษทัฯ มีเงินสดคงเหลือท่ีเพียงพอโดยไม่มีปัญหาสภาพคล่องแต่อยา่งใด 
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ส่วนที ่4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
   “บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯขอรับรองวา่ 
ขอ้มูลดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ  
ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น
ในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน  และ กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัฯไดแ้จง้
ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯแลว้  ซ่ึง
ครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความถกูตอ้งแลว้ บริษทัฯได ้
มอบหมายให ้ นายคูชรู คาลี วาเดีย  เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ                        
นายคูชรู คาลี วาเดีย  กาํกบัไว ้บริษทัฯจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมอืช่ือ 

 
1.  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม    

 
กรรมการบริหาร    

 
_______________________ 

 
 
2. นายคูชรู คาลี วาเดีย            

 
 
กรรมการบริหาร 

 
 

_______________________ 
   
   

ช่ือ 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

ตาํแหน่ง ลายมอืช่ือ 

นายคูชรู คาลี วาเดีย           กรรมการบริหาร _______________________ 

 

  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED 
                                      

7th Floor, Cathay House,      Tel :   (662)  696-8800         Registration No. : 0107537000629  
8 North Sathorn Road,       Fax :  (662)  236 7654, 633 8460          
Bangkok 10500, THAILAND                         E-Mail: psl@ preciousshipping.com 
Mailing Address :      Home Page :http://www.preciousshipping.com 
G.P.O. Box 915, Bangkok 10501, THAILAND 
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เอกสารแนบ 1 :  รายละเอยีดประวตัคิณะกรรมการบริษทั คณะผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 
1. ประวตัิคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
นายธีระ วภูิชนิน 

ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 13 กรกฎาคม 2543 
อายุ  64 ปี    
ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน - Stevents Point 

สหรัฐอเมริกา 
ประวตักิารอบรม 
» 2548 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Audit Committee Program” (ACP)  
  จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2544 สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย “Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
»  2551 - มีนาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
»  2548 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั สหอุตสาหกรรม นํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 
»  2546 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
»  ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 
ประสบการณ์อืน่ๆ 
»  2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
»  2543 - 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
  กรรมการ บริษทั ซนัโย ยนิูเวอร์แซล อีเลค็ทริค จาํกดั (มหาชน) 
  กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอกชนพฒันาภูมิภาค ประเทศไทย 
  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตั้งบริษทัของ ท.ศ.ท. และ ก.ส.ท. 
  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตั้งบริษทัของ ป.ต.ท. 
  อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนยร์ะดมทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
»  2537 - 2540 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มบริษทั พรีเมียร์ 
»  2533 - 2537 ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย บริษทั พรูเดน็เชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ท ์เอเชีย จาํกดั 
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นายธีระ วภูิชนิน (ต่อ) 
 
»  2518 - 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั 
»  2517 - 2518 ผูจ้ดัการสินเช่ือธุรกิจ บริษทั เครดิตการพาณิชย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
»  2516 - 2517 ประจาํกองพลทหารมา้ 
อาชีพหลกั กรรมการบริษทั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 
»  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์    
 4 บริษทั  : 1. ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

อิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 

4. ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั 
(มหาชน) 

»  บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์    ไม่มี 
 1 บริษทั : บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จาํกดั 
»  บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ        ไม่มี 
»  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)  ไม่มี 
»  กิจการ/องคก์รอ่ืน  กรรมการ สมาคมเจา้ของเรือไทย    
   
จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556          
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   60,000 หุน้ (ร้อยละ 0.00 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556      
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 



                                                      

หนา้ 191 
 

 

 
 
 
 
 
นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ  

ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ* / กรรมการอิสระ /  
  กรรมการสรรหา 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537 
อายุ  67 ปี 
ประวตักิารศึกษา อสัสมัชญัพาณิชย ์
ประวตักิารอบรม ทาํงานและเรียนจากประสบการณ์ในการร่วมลงทุนกบับริษทัใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง 
  ซ่ึงมีทั้งชาวญ่ีปุ่น อเมริกนั และอินเดียน 
»  2549 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Director Accreditation Program” (DAP), Class 57/2006  
  จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
»  มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
»  2541 - 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
ประสบการณ์อืน่ๆ 
»  2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
»  2532 – 2536 กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือปี 2537) 
»  2550 - 2554 ประธานหอการคา้อินเดีย-ไทย (2 สมยั) 
อาชีพหลกั บริหารบริษทัต่างๆ ของครอบครัว 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์การอืน่ 
»  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  ไม่มี 
»  บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   
 3 บริษทั  : 1. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยฟีลาเมนตเ์ทก็ซ์ไทล ์จาํกดั 

2. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทย-อมับิกา้ เคมีคลัส์ จาํกดั 
3. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แรมแบรนดทโ์ฮเตล็ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

»  บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ      ไม่มี 
»  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) ไม่มี 
»  กิจการ/องคก์รอ่ืน       ไม่มี 



                                                      

หนา้ 192 
 

 

นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ (ต่อ) 
 
จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556 
 โดยตนเอง  800,000 หุน้ (ร้อยละ 0.08 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556  
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 



                                                      

หนา้ 193 
 

 

 
 
 
 
 
นายคาลดิ มอยนูดดิน ฮาชิม 

ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537 
อายุ  60 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโทดา้นการบริหารสาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอมเบย ์
ประวตักิารอบรม 
» 2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงไดรั้บ 
  ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย “Directors Certification Program” (DCP)  
  Class 57/2005 
ประสบการณ์ 
» 2537 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
» 2534 – 2536 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือปี 2537) 
» 2527 - 2534 หวัหนา้แผนกชิพป้ิง บริษทั จีพี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
» 2522 - 2526 ผูบ้ริหารอาวโุส บริษทั แพนโอเช่ียน นาวิเกชัน่ แอน เทรดด้ิง พีทีอี จาํกดั 
อาชีพหลกั กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 
»  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   ไม่มี 
»  บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ ไม่มี 
»  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)  
 59 บริษทั  : กรรมการในบริษทัยอ่ย 60 บริษทั  
   (บริษทัยอ่ยท่ี 1 - 60 ในหนา้ 9 – 10 ของรายงานประจาํปี 2556) 
»  กิจการ/องคก์รอ่ืน  
 3 แห่ง :  1. รองประธานคณะกรรมการ The Swedish Club, ประเทศสวีเดน 

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

จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556    
 โดยตนเอง  87,610,850 หุน้ (ร้อยละ 8.43 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 
 
 



                                                      

หนา้ 194 
 

นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชิม (ต่อ) 
 
จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556  
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม เป็นพ่ีชายของนายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืน
หรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 



                                                      

หนา้ 195 
 

 

 
 
 
 
 
นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 

ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537 
อายุ  58 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโทดา้นการบริหารสาขาการตลาด มหาวิทยาลยับอมเบย ์
ประวัติการอบรม 
»  2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
  ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005 
ประสบการณ์ 
»  2537 - ปัจจุบนั กรรมการ (การพาณิชย)์ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
»  2534 – 2536 กรรมการ (การพาณิชย)์ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

เม่ือปี 2537) 
»  2529 - 2534 หวัหนา้ฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั จีพี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
»  2524 - 2528 หวัหนา้ฝ่ายปฏิบติัการพาณิชย ์บริษทั มลัดีฟส์ ชิพป้ิง จาํกดั 
อาชีพหลัก กรรมการ (การพาณิชย)์ และ กรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 
»  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   ไม่มี 
»  บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ ไม่มี 
»  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)  
 59 บริษทั  : กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
     (บริษทัยอ่ยท่ี 1 - 59 ในหนา้ 9 – 10 ของรายงานประจาํปี 2556) 
»  กิจการ/องคก์รอ่ืน  
 1 แห่ง  :  กรรมการ UK Defence Club, ประเทศองักฤษ 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556    
 โดยตนเอง  94,567,850 หุน้ (ร้อยละ 9.10 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 
จํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556   
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม เป็นนอ้งชายของนายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการ 



                                                      

หนา้ 196 
 

ท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 
 
 
 
 
นายคูชรู คาล ีวาเดีย   

ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 20 สิงหาคม 2542 
อายุ  50 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยับอมเบย ์
  ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตจากสถาบนัผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย 
ประวัติการอบรม 
» 2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
  ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  “Directors Certification Program” (DCP) Class 64/2005 
ประสบการณ์ 
» 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ (การเงิน) บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
» 2537 - 2542 กรรมการ (การเงินและบญัชี) กลุ่มบริษทั แมก็ซ์วิน จาํกดั 
» 2540 - 2541 ผูอ้าํนวยการ (การเงินและการจดัการ) บริษทั ชวัร์เทก็ซ์ จาํกดั 
» 2533 - 2537 ผูจ้ดัการแผนกบญัชีและการเงิน กลุ่มบริษทั แมก็ซ์วิน จาํกดั 
» 2531 - 2533 ผูช่้วยผูจ้ดัการ บริษทั เอ.เอฟ.เฟอร์กสูนั แอนด ์โค 
อาชีพหลัก กรรมการ (การเงิน) และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 
»  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 1 บริษทั  :  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
»  บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 และบริษทัท่ีเก่ียวโยง* กบัธุรกิจของบริษทัฯ   

2 บริษทั  : 1. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั* (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและ
ดา้นบริหารจดัการ) 
2. กรรมการ บริษทั ดิ เอเทรียม โฮเตล็ จาํกดั 

 * หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 273 - 274 ของรายงานประจาํปี 2556 
»  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)    
 60 บริษทั  : กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
     (บริษทัยอ่ยท่ี 1 - 60 ในหนา้ 9 – 10 ของรายงานประจาํปี 2556) 
 



                                                      

หนา้ 197 
 

นายคูชรู คาล ีวาเดีย (ต่อ) 
 
»  กิจการ/องคก์รอ่ืน   ไม่มี 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556    
 โดยตนเอง  745,100 หุน้ (ร้อยละ 0.07 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 
จํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556   
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 



                                                      

หนา้ 198 
 

 

 
 
 
 
 
นายไจปาล มันสุขานี   

ตาํแหน่ง กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537 
อายุ  63 ปี 
ประวัติการศึกษา Directorate of Marine Engineering Training ระหวา่งปี 2510 – 2514  
ประวัติการอบรม 
» 2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
  ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  “Directors Certification Program” (DCP) Class 64/2005 
ประสบการณ์ 
»  2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  
»  2534 – 2536 กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือปี 2537) 
»  2531 - 2544 ผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิค บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั 
»  2528 - 2530 รองผูค้วบคุมวิศวกร บริษทั สกินเดีย สตีม นาวิเกชัน่ จาํกดั 
»  2524 - 2527 ผูช่้วยผูค้วบคุมวิศวกร บริษทั สกินเดีย สตีม นาวิเกชัน่ จาํกดั 
»  2520 - 2524 หวัหนา้วิศวกรประจาํเรือ บริษทั สกินเดีย สตีม นาวิเกชัน่ จาํกดั 
»  2514 - 2519 วิศวกรประจาํเรือ บริษทั สกินเดีย สตีม นาวิเกชัน่ จาํกดั 
อาชีพหลัก กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
  กรรมการ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 
»  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   ไม่มี 
»  บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ ไม่มี 
»  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   
 2 บริษทั :  1. กรรมการ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั 

2. กรรมการ บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด 
    ประเทศสิงคโปร์ 
 (บริษทัยอ่ยท่ี 37 และ 51 ในหนา้ 10 ของรายงาน 
 ประจาํปี 2556) 



                                                      

หนา้ 199 
 

 
นายไจปาล มันสุขานี (ต่อ) 
 
»  กิจการ/องคก์รอ่ืน     
 4 แห่ง  :  1. สมาชิก, Regional Committee, Nippon Kaiji Kyokai. 

  2. สมาชิก, Regional Technical Committee, American Bureau of Shipping. 
  3. สมาชิก, Regional Committee LLoyds Register of Shipping. 
  4. สมาชิก, Regional Technical Committee, Bureau Veritas. 

จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556   
 โดยตนเอง  270,000 หุน้ (ร้อยละ 0.03 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 
จํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556  
 โดยตนเอง    ไม่มี 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 



                                                      

หนา้ 200 
 

 

 
 
 
 
 
นางสาวนิชิต้า ชาห์   

ตาํแหน่ง กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 23 สิงหาคม 2545 
อายุ  33 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ)  
  มหาวิทยาลยับอสตนั โรงเรียนการจดัการ 
ประวัติการอบรม 
»  2550 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
  ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  “Directors Certification Program” (DCP) Class 83/2007 
»  2549 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Director Accreditation Program” (DAP), Class 57/2006  
  จดัโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
»  2547 สาํเร็จการฝึกอบรม “Anatomy of Shipping” course, Seatrade Academy/Cambridge Academy 

of Transport 
ประสบการณ์ 
»  2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
อาชีพหลัก ผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั จีพี กรุ๊ป 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น 
»  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  ไม่มี 
»  บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ *   
 6 บริษทั  : 1. กรรมการ บริษทั โกลเบก๊ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

2. กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 
3. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั * (ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของบริษทัฯ) 
4. กรรมการ บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จาํกดั * (ขายตัว๋เคร่ืองบินใหก้บั
บริษทัฯ) 
5. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั * (ให้บริการบาํรุงรักษา
ระบบเคร่ืองปรับอากาศสําหรับสํานักงานหลักและห้องพกัพนักงาน 
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) 



                                                      

หนา้ 201 
 

 
นางสาวนิชิต้า ชาห์ (ต่อ) 
 

6. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั* (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและ
ดา้นบริหารจดัการ) 

 * หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 272 - 274 ของรายงานประจาํปี 2556 
»  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)    
 37 บริษทั  :  กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
   (บริษทัยอ่ยท่ี 1- 37 ในหนา้ 9 - 10 ของรายงานประจาํปี 2556) 
»  กิจการ/องคก์รอ่ืน   ไม่มี 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556    
 โดยตนเอง  98,586,000 หุน้ (ร้อยละ 9.48 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 
จํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556  ไม่มี 
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
นางสาวนิชิตา้ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นพี่สาวของนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบั
กรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 



                                                      

หนา้ 202 
 

 

 
 
 
 
 
นายกริิต ชาห์ 

ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 24 เมษายน 2550 
อายุ  60 ปี 
ประวัติการศึกษา สาํเร็จการศึกษาจาก H.R. College of Commerce, กรุงบอมเบย ์ 
  ประเทศอินเดีย 
ประวัติการอบรม 
»  2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
  ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัร “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005 
ประสบการณ์ 
»  2550 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
»  2542 - 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร  
  บริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จาํกดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 
»  2532 - 2545 กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 
»  2523 - 2546 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั จี.เปรมจี จาํกดั กรุงเทพฯ 
อาชีพหลัก ผูบ้ริหารบริษทั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์การอื่น 
»  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   
 2 บริษทั  : กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ  
   บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
   กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
»  บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ *  
 6 บริษทั : 1. กรรมการ บริษทั โกลเบก๊ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

2. กรรมการบริหาร บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 
3. กรรมการ บริษทั เปรมไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
4. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั * (ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของบริษทัฯ) 
5. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั * (ให้บริการดา้นโรงแรม
และดา้นบริหารจดัการ) 



                                                      

หนา้ 203 
 

 
นายกริิต ชาห์ (ต่อ) 

6. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั* (ให้บริการบาํรุงรักษา
ระบบเคร่ืองปรับอากาศสาํหรับสํานกังานหลกัและห้องพกัพนกังานของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย) 

 * หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 272- 274 ของรายงานประจาํปี 2556 
»  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)    
 2 บริษทั  :  1. กรรมการ บริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย 

  2. กรรมการ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)  
   ไพรเวท ลิมิเตด     
   (บริษทัยอ่ยท่ี 59 และบริษทัร่วมท่ี 60 ในหนา้ 10  
   ของรายงานประจาํปี 2556) 

»  กิจการ/องคก์รอ่ืน   ไม่มี 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556    
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
จํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556   
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
นายกิริต ชาห์ เป็นบิดาของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ และนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืน
หรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 



                                                      

หนา้ 204 
 

 

 
 
 
 
 
นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา 

ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ  
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
อายุ  54 ปี 
ประวัติการศึกษา   
» 2527  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College  
» 2524  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (Metallurgy) Lehigh University  
ประวัติการอบรม 
» 2546  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP)  
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
» 2548  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000  
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
» 2546 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
» 2553 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ธนารักษ ์พฒันาสินทรัพย ์จาํกดั  
» 2544 - 2550  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
ประสบการณ์อื่นๆ 
» มิถุนายน 2556 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
» มิถุนายน 2555 – มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษทั ตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
» พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
» มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา  
   บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  
» 2552 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
  บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
» 2550 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการ  
  บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน)   
» ปัจจุบนั  กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา  
» ปัจจุบนั  กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน  
» 2547 - 2552  กรรมการอิสระ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
» 2546 - 2551  ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย   
» 2546 - 2550  ประธานกรรมการ บริษทั เอค็โค่ คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั  
» 2542 - 2550  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ บริษทั แคปแมก็ซ์ จาํกดั  
» 2542 - 2546  กรรมการอิสระ บริษทั แปซิฟิค แอส็เซท้ จาํกดั (มหาชน)  
» 2542 - 2543  ท่ีปรึกษาประธาน องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย  
» 2542  กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน)   
» 2538 - 2542  กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธ์ิ บาร์นี  
» 2538 - 2542  กรรมการ บริษทั ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั  
» 2536 - 2538  รักษาการ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเมียร์ ไฟแนนซ์ แอนด ์ซีเคียวริต้ีส์  
» 2534 - 2538  กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี วอร์เบิร์ก  
» 2532 - 2534  ผูจ้ดัการ, Thailand Private Banking ลอยดส์์ แบงค ์ 
» 2531 - 2532  ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ  
» 2528 - 2531  เจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
อาชีพหลัก  ประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
  บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น   
»  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   
 1 บริษทั :  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการ   
   บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน)   
»  บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   
 1 บริษทั  :  ประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
   บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
»  บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ       ไม่มี 
»  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   ไม่มี 
»  กิจการ/องคก์รอ่ืน   
 3 แห่ง   : 1. กรรมการและเลขาธิการ  มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
   2. กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
   3. กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556      
  โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
จํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2555    ไม่มี 
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ 

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ * /  
  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
อายุ  46 ปี  
ประวตักิารศึกษา    
» 2544  Doctor of Philosophy, Department of Economics, University of Reading, 

สหราชอาณาจกัร 
» 2535  Master of Business Administration (International Business),  
  Diploma in Management (Asian Studies), McGill University, ประเทศแคนาดา 
» 2532  Bachelor of Accountancy (Accounting), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตักิารอบรม 
» 2554 หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 
» 2555 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 41) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 
รางวลัและทุนการศึกษาทีไ่ด้รับ 
» 2556 – 2557 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขท่ี 5610054 

(เร่ืองAssessing the merit of home-country support for outward foreign direct investment in 
neighboring countries) 

» 2556 ไดรั้บการเสนอช่ือจากสาขาฯในการพิจารณารางวลัครูดีเด่นสาขาสงัคมศาตร์ของ 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
» 2552 – 2555 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขท่ี 5280032 (เร่ือง  
  Competitive Strategies of Thai Multinationals in the Global Economy) 
» 2551 Best Teacher Award จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
» 2539 – 2544 ทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
» 2535 – 2537 ทุนการศึกษาหลกัสูตร MBA จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
ประสบการณ์ 
» มีนาคม 2554 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการและกรรมการ 
  พิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
» 2553 - 2555 หวัหนา้สาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง  
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
» 2549 - ปัจจุบนั  รองศาสตราจารย ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
» 2546 - 2549 ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
» 2535 - 2546 อาจารยป์ระจาํ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ตาํแหน่งอืน่ๆ 
» 2556 – 2557 ประธานการจดังาน Euro-Asia Management Studies Association Annual Conference 2014 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
» 2556 – 2557 ประธานการจดักลุ่มวิจยัเร่ือง Home Economies and the MNE ในงานสมันา Academy of 

International Business Annual Conference 2014 เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
» เมษายน 2556 Visiting Fellow, Henley Business, School University of Reading, สหราชอาณาจกัร 
» 2556 – ปัจจุบนั รองประธาน (ทวีปเอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association 
» 2553 – 2556 สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษา Euro-Asia Management Studies Association 
» 2552 – ปัจจุบนั สมาชิกคณะบรรณาธิการท่ีปรึกษา Southeast Asia Research 
อาชีพหลกั  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่   
»  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์         ไม่มี 
» บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ  ไม่มี 
» บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   ไม่มี 
» กิจการ/องคก์รอ่ืน          ไม่มี 
จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556         
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556        
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน 

 
ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ /  
  กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ* / กรรมการสรรหา  
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
อายุ  43 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 
» 2551 หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุน และสมาคม

บริษทัจดทะเบียนไทย  
» 2554 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 
» 2555 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 
ประสบการณ์ 
» มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
  กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา  
  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  
» 2554 - ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง  
» 2547 - 2554  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง  
» 2542 - 2547  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุส Investment Banking  
  บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน)   
» 2540 - 2542  Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., New York, USA  
  and Singapore   
» 2537 - 2538  นกัวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
» 2535 - 2537  ผูจ้ดัการ Money Market Dept. บมจ ทิสโก ้  
อาชีพหลัก  หวัหนา้สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น   
»  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์       ไม่มี 
»  บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์    ไม่มี 
»  บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ        ไม่มี 
»  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   ไม่มี 
»  กิจการ/องคก์รอ่ืน  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นวิชาการประจาํสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556         
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
จํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556        
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ 

ตาํแหน่ง  กรรมการ  
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
อายุ  25 ปี 
ประวัติการศึกษา   
» 2553  ปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจ (การเงิน และกฏหมายธุรกิจ)  
  University of Southern California, Los Angeles, CA, สหรัฐอเมริกา 
» 2549 Rugby School, Rugby, สหราชอาณาจกัร 
ประวัติการอบรม 
» 2554 หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP)  
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
» 2554 Seatrade Academy, University of Cambridge, สหราชอาณาจกัร 
ประสบการณ์ 
» มีนาคม 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
» มกราคม 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
» มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  
» 2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั โกลเบก๊ซ์ คอร์ปเรชัน่ จาํกดั  
» 2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั  
อาชีพหลัก กรรมการบริษทั  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น   
» บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 2 บริษทั  :  กรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
   กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน)  
» บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ*    
 5  บริษทั : 1. กรรมการ บริษทั โกลเบก๊ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

2. กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 
3. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั* (ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของบริษทัฯ)  
4. กรรมการ บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จาํกดั* (ขายตัว๋เคร่ืองบินให้กบั
บริษทัฯ) 
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นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ (ต่อ) 
 

5. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั * (ให้บริการดา้นโรงแรม
และดา้นบริหารจดัการ) 

 * หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 272 – 274 ของรายงานประจาํปี 2556  
» บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   ไม่มี 
» กิจการ/องคก์รอ่ืน        ไม่มี 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556         
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
จํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556        
 โดยตนเอง    ไม่มี 
 โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี 
นายอิษฎช์าญ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นนอ้งชายของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบั
กรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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2.  ประวตัิผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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เอกสารแนบ 2 :  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม :  ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการ 

 

                              
                                         บริษัท 
รายชื่อกรรมการ 

PSL บ.ย่อย 
ที่ 1-34 

บ.ย่อย  
ที่ 35, 36 

บ.ย่อย 
ที่ 37 

บ.ย่อย 
ที่ 38-40 

บ.ย่อย 
ที่ 41, 
43-50 

บ.ย่อย 
ที่ 42 

บ.ย่อย 
ที่ 51 

บ.ย่อย 
ที่  
52 

บ.ย่อย 
ที่ 

53-57 
 

บ.ย่อย 
ที่ 58  

บ.ย่อย 
ที่ 59 

บ.ย่อย 
ที่ 60 

บ.ร่วม 
ที่ 61 

(1) นายธีระ วิภชูนิน X              
(2) นายสพุฒัน์ ศิวะศรีอําไพ /              
(3) นาย คาลิด มอยนดูดิน ฮาชิม // / / / / / / / / / / / /  
(4) นายมนูีร มอยนดูดิน ฮาชิม // / / / / / / / / / / /   
(5) นายคชูรู คาลี วาเดีย // / / / / / / / / / / / /  
(6) นายไจปาล มนัสขุานี /   /    /       
(7) นางสาวนิชิต้า ชาห์ / / / /           
(8) นายกิริต ชาห์ /            / / 
(9) นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา /              
(10) รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ /              
(11) นายกําธร ศิลาอ่อน /              
(12) นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ /             / 
(13) นายนิรันดร์ สินธภุากร  / / /           
(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       /        
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                                         บริษัท 
รายชื่อกรรมการ 

PSL บ.ย่อย 
ที่ 1-34 

บ.ย่อย  
ที่ 35, 36 

บ.ย่อย 
ที่ 37 

บ.ย่อย 
ที่ 38-40 

บ.ย่อย 
ที่ 41, 
43-50 

บ.ย่อย 
ที่ 42 

บ.ย่อย 
ที่ 51  

บ.ย่อย 
ที่  
52 

บ.ย่อย
ที่  

53-57 

บ.ย่อย 
ที่ 58 

บ.ย่อย 
ที่ 59 

บ.ย่อย 
ที่ 60 

บ.ร่วม 
ที่ 61 

(21) Shoumik Bose              / 

(22) D M Shah              / 

(23) Swapan Sadhan Bose              / 

(24) Kishalay Bandopadhyay              / 

(25) Thomas Tan Boon Yong         /      

(26) R G Ramachandran              / 

(27) P. K. Jaiswal              / 

หมายเหตุ 1) X = ประธานกรรมการ  /  =  กรรมการ  //  =  กรรมการบริหาร 
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ช่ือ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้ เฉพาะรายช่ือของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ ผู้สอบบัญชีใช้ในการจัดทาํงบการเงนิรวม) 
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการ
ปฏิบัตงิานของบริษทั  
 

ประวติัหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน แสดงดงัต่อไปน้ี 

 นางสาวภณดิา สัจจะเดชาชัย 
ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
อายุ                                              37 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโทการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
การฝึกอบรม 

 ตุลาคม 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “CSR Knowledge Management” จดัโดยสถาบนั
ธุรกิจเพื่อสงัคม (CSRI) 

 กมุภาพนัธ์ 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “New CG Principles 2012” จดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 มีนาคม – เมษายน 2553 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Updating International Financial Reporting 
Standard (IFRS)” จดัโดยสาํนกังาน เคพีเอม็จี ภูมิไชย 

ประสบการณ์ 
 สิงหาคม 2555 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2549 – 2555                              ผูช่้วยผู ้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด 

(มหาชน) 
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ประวติัหวัหนา้ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล แสดงดงัต่อไปน้ี 
นางสาวสิรสา สุภาวศิน 
ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล 
อายุ          30 ปี 
การศึกษา  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทนายความ จากสภาทนายความ 
ใบอนุญาตทนายความผูท้าํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร จากสภา
ทนายความ 

ประวตักิารฝึกอบรม 
 ตุลาคม 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “CSR Knowledge Management” จดัโดย

สถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคม (CSRI) 
 กมุภาพนัธ์ 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “New CG Principles 2012” จดัโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 ตุลาคม 2553  เขา้อบรมหลกัสูตร”Effective Minute Taking” จดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ตุลาคม 2551 เ ข้ า อบ รมหลั ก สู ต ร กฎหม า ย ธุ ร กิ จ  จั ด โ ด ย  คณะ นิ ติ ศ า ต ร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ตุลาคม 2550  เขา้อบรมหลกัสูตร “Company Secretary Program” จดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 กนัยายน 2549 เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานธุรกิจ  จัดโดย คณะนิติศาตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ 
 กรกฎาคม 2554 – ปัจจุบนั ผู ้จัดการฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแล บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด 

(มหาชน) 
 2550 – 2554 เจา้หนา้ท่ีกฏหมายอาวโุส บริษทั ยไูนเตด็ ไทย ชิปป้ิง จาํกดั 
 2548 – 2549 เจา้หนา้ท่ีกฏหมาย บริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 
 
 
 
 
 




