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ส่วนที ่1.  การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 สรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล” หรือ “บริษทัฯ”) ก่อตั้งในปี 2532 และเขา้เป็นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2536 โดยดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นเจา้ของและเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้
เทกองไม่ประจาํเสน้ทาง พีเอสแอลไดจ้ดัโครงสร้างของบริษทัฯ เหมือนกบัโครงสร้างบริษทัเดินเรือทัว่ไป คือ มีบริษทัยอ่ย
เป็นเจา้ของเรือเพียง 1 ลาํ (บางบริษทัยอ่ยอาจเป็นเจา้ของเรือ 2 หรือ 3 ลาํ) เพ่ือจาํกดัความรับผดิ 
 ปัจจุบนั (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557) พีเอสแอลมีเรือขนส่งสินคา้เทกองจาํนวน 41 ลาํ และเรือขนส่งซีเมนต์
จาํนวน 3 ลาํ (“กองเรือ”) ซ่ึงกองเรือของพีเอสแอล มีขนาดระวางรวมทั้งส้ิน 1,525,054 เดทเวทตนั โดยเรือ 34 ลาํเป็น
เรือธงไทย เรือ 10 ลาํเป็นเรือธงสิงคโปร์ โดยเป็นเรือขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จาํนวน 2 ลาํ เรือขนาดซุปราแมกซ์ 
(Supramax) จาํนวน 9 ลาํ และเป็นเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 33 ลาํ (รวมเรือขนส่งซีเมนต ์จาํนวน 3 ลาํ) 
 พีเอสแอลจดัเป็นหน่ึงในบริษทัเดินเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีดาํเนินธุรกิจเป็นเจา้ของเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก 
(ขนาด 10,000 ถึง 30,000 เดทเวทตนั) สําหรับขนส่งสินคา้แห้งเทกองในตลาดการเดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทาง ผู ้
ประกอบธุรกิจในกลุ่มน้ีมีความหลากหลายและมีลกัษณะเฉพาะ กล่าวคือ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็นเจา้ของเรือ
ขนาดดงักล่าวเพียง 2 หรือ 3 ลาํเท่านั้น ทาํใหพ้ีเอสแอลเป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มน้ี นอกจากน้ี ใน
ระหวา่งปี 2553 บริษทัฯ ไดเ้ขา้สู่ธุรกิจเดินเรือในขนาดซุปราแมกซ์โดยการเขา้ซ้ือสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ จาํนวน 4 สัญญา 
สาํหรับต่อเรือซุปราแมกซ์ 4 ลาํ ซ่ึงไดรั้บมอบแลว้ในปี 2555 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจในการเดินเรือขนาดน้ีอีก โดย
การซ้ือเรือขนาดดงักล่าวเพิ่มจาํนวน 2 ลาํในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2554 นอกจากนั้น และอีกจาํนวน 3 ลาํ ในปี 
2556 วิศวกรต่อเรือไดพ้ฒันาการออกแบบของตวัเรือขนาดซุปราแมกซ์ (จากเดิม 57,000 เดทเวทตนั) โดยไดเ้พิ่มขนาด
ระวางบรรทุกเป็น 64,000 เดทเวทตนั (ในวงการอุตสาหกรรม เรียกกนัว่า “ขนาด อลัตราแมกซ์ (Ultramax)”) ซ่ึงมี
เคร่ืองยนตท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยไม่เพิ่มอตัราการกินนํ้าลึกมากนกั ในปัจจุบนัน้ี ดว้ยราคาเช้ือเพลิงท่ีมีความผนั
ผวนสูงและความเขม้งวดท่ีมากข้ึนในกฎระเบียบควบคุมการปล่อยมลพิษ รูปแบบของเรือขนาดอลัตราแมกซ์ จึงไดรั้บ
ความนิยมจากเจา้ของเรือเป็นจาํนวนมาก ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดเ้ขา้สู่เรือขนาดน้ีโดยการลงนามสัญญาสั่งต่อเรือใหม่
สาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์จาํนวน 20 ลาํ บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือแลว้จาํนวน 2 ลาํ ในปี 2557 โดยลาํท่ีเหลือมีกาํหนด
รับมอบในปี 2558 - 2559 เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ก็ไดรั้บการพฒันาอยา่งมาก เช่นเดียวกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ ในอนาคต 
เรือขนาดแฮนด้ีไซส์จะมีขนาดถึง 39,000 เดทเวทตนั ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดเ้ขา้สู่เรือขนาดน้ีโดยการลงนามสัญญาสั่งต่อ
เรือใหม่ สาํหรับเรือขนาด 38,000 เดทเวทตนั จาํนวน 6 ลาํ ซ่ึงมีกาํหนดรับมอบในปี 2558 - 2559 ทั้งน้ีผูค้วบคุมบริหาร
การเดินเรือดา้นเทคนิคของกองเรือพีเอสแอล คือ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของพีเอ
สแอล และเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นมาตรฐานระบบการจดัการ
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ส่ิงแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) ทาํให้บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั เป็นหน่ึงในบรรดาบริษทั
ใหบ้ริการบริหารเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีไดใ้บรับรองมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มอก. 
14001 (ISO 14001) 

 ปี 2557 ปีแห่งความประหลาดใจ ในขณะท่ีปี 2556 เป็นปีแห่งความแตกต่างโดยคร่ึงปีหลงัดีกวา่คร่ึงปีแรกส่งผล
ในแง่ดีต่ออุตสาหกรรมเดินเรือรอบโลก จึงทาํใหมี้การคาดการณ์วา่ปี 2557 จะเป็นปีท่ีตลาดฟ้ืนตวัซ่ึงไดร้อคอยกนัมา
นาน แต่สุดทา้ยกต็อ้งประหลาดใจท่ีผลลพัธ์ไม่เป็นไปดงัคาด โดยปี 2557 เป็นปีท่ีย ํา่แยส่าํหรับอุตสาหกรรมเดินเรือทัว่
โลก ทั้งน้ี ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ของปีน้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 1,105 จุด ซ่ึงถือเป็นดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีหกในประวติัการณ์ 
อนัเป็นเคร่ืองบ่งบอกสถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี และเน่ืองจากเป็นปีท่ีน่าผดิหวงั จึงมีความเห็นส่วนใหญ่วา่ปี 2558 จะเป็น
ปีท่ีทา้ทายอยา่งยิง่ 

 ความแตกต่างระหวา่งคร่ึงหลงัของปี 2557 เม่ือเปรียบเทียบกบัคร่ึงหลงัของปี 2556 มีดงัต่อไปน้ี การขนส่งแร่
เหลก็จากบราซิลไปจีนในปี 2557 มีปริมาณไม่มากเท่าปี 2556 การขนส่งจากบราซิลดีกวา่การขนส่งจากออสเตรเลียใน
แง่ของตวัเลขปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมล ์ซ่ึงบราซิลมากกวา่ประมาณ 3 - 3.5 เท่า โดยในปี 2557 ออสเตรเลียส่งออก
แร่เหลก็ไปจีนเพิ่มข้ึนถึง 110 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปี 2556 ซ่ึงโดยปกติแลว้ เม่ือสองปีท่ีผา่นมา ตวัเลขการนาํเขา้จาก
ออสเตรเลียและบราซิลอยูใ่นสดัส่วนท่ีเท่าๆกนั แต่ในปี 2557 ไม่เป็นเช่นนั้น ส่งผลทาํใหอ้ตัราค่าระวางเรือขนาดเคป
ไซตล์ดลง ความแตกต่างอีกอยา่งหน่ึงก็คือ ในปี 2557 รูปแบบการขนส่งตามฤดูกาลไดข้าดหายไป ตลาดเรือขนส่งเท
กองนั้นมีรูปแบบท่ีมีปริมาณมากข้ึนอยา่งรวดเร็วหรือเป็นไปตามฤดูกาล ทั้งน้ี จีนไม่ไดซ้ื้อสินคา้ในปริมาณมากเหมือน
เคยเน่ืองจากมาตราการปล่อยสินเช่ือท่ีเขม้งวดข้ึน นอกจากน้ี ฤดูกาลส่งออกธญัพชืจากอเมริกาใตก้ไ็ม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะ
ชาวนาพอใจท่ีจะเก็บธญัพืชไวใ้นไซโลมากกวา่ท่ีจะนาํออกมาขายเน่ืองจากค่าเงินตกตํ่าอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยปัจจยัดงักล่าว 
เม่ือเดือนมิถุนายน 2557 ไม่มีเรือจอดรอเทียบท่าเพื่อรอโหลดสินคา้ธญัพืชในเขตน่านนํ้าบราซิล ในขณะท่ีในช่วงเดือน
มิถุนายน 2556 มีเรือมากกวา่ 100 ลาํจอดรอโหลดสินคา้ธญัพืช ณ ท่าเรือแห่งหน่ึงในบราซิล ปารานากวั  

 ตลาดเรือขนส่งสินคา้เทกองทาํใหเ้ราประหลาดใจอยูเ่สมอ เราเคยมัน่ใจอยา่งมากวา่ปี 2557 จะเป็นปีท่ีดี แต่
สุดทา้ยก็ตอ้งประหลาดใจ เช่นเดียวกนัน้ี ปี 2558 มีการคาดการณ์วา่จะเป็นปีท่ีตกตํ่า แต่สุดทา้ยอาจทาํใหเ้ราตอ้ง
ประหลาดใจอยา่งน่ายนิดี ทั้งน้ี ตลาดเรือเทกองอยูท่่ามกลางวิกฤตมาเป็นเวลาเกือบเจ็ดปีแลว้ หวงัวา่น่ีคงเป็นปีท่ีย ํา่แยปี่
สุดทา้ย 

 Hartland Shipping Service สรุปวา่การคาดการณ์ทั้งหมดสาํหรับปี 2557 ผดิพลาด โดยระบุวา่ “ส่ิงหน่ึงท่ีเห็นได้
ชดั คือ ปี 2557 เป็นปีท่ีภาคอุปสงคต์กตํ่าอยา่งมาก สืบเน่ืองจากปัจจยัหลายอยา่งท่ีไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้กล่าวคือ ฤดู
หนาวท่ีรุนแรงในสหรัฐอเมริกาและฤดูหนาวท่ีอากาศไม่หนาวมากในทวีปยโุรปส่งผลใหป้ริมาณการขนส่งถ่านหินขา้ม
มหาสมุทรแอตแลนติกไปทางทิศตะวนัออกลดลง การประกาศหา้มการส่งออกแร่ดิบของอินโดนีเซียในเดือนมกราคม
ส่งผลใหก้ารขนส่งแร่อะลูมิเนียมและแร่นิเกิลลดลง ในฤดูใบไมผ้ลิ จีนไดย้กเลิกการนาํเขา้ถัว่เหลืองปริมาณ 2 ลา้นตนั
จากการท่ีไขห้วดันกกลบัมาระบาดทาํใหมี้ความตอ้งการใชถ้ัว่เหลืองเพือ่เป็นอาหารนกลดลง ในเดือนสิงหาคมซ่ึงเป็น
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ฤดูร้อนแต่มีฝนตกในจีนไดเ้พิ่มกาํลงัการผลิตไฟฟ้าพลงังานนํ้าร้อยละ 40 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทาํใหก้าร
นาํเขา้ถ่านหินลดลง ในขณะน้ี ถ่านหินนาํเขา้ทั้งหมดอาจไดรั้บผลกระทบจากภาษีนาํเขา้ท่ีภาครัฐไดป้ระกาศในเดือน
ตุลาคมเพ่ือเป็นการคุม้ครองเหมืองแร่ในประเทศ เราเห็นวา่ปัจจยัเชิงลบส่วนใหญ่ดงักล่าวอาจค่อยๆลดลงหรือหมดไป
ทาํใหปี้ 2558 กลบักลายเป็นปีท่ีดี เพียงแค่อุปทานไม่เพิม่ข้ึน เม่ือช่วงส้ินเดือนตุลาคม อตัราค่าระวางของเรือขนาดเคป
ไซตไ์ดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเน่ืองจากโรงงานผลิตเหลก็ในจีนตอ้งการสตอ็กแร่เหลก็ท่ีมีราคาถูกกวา่การนาํเขา้จากออสเตรเลีย
และบราซิล ราคาแร่เหลก็ท่ีลดลงสามารถกระตุน้ใหมี้การขนส่งทางเรือมากข้ึน กล่าวคือ เม่ือเหลก็ในจีนมีราคาถูกมาก 
โรงงานผลิตกจ็ะส่งออกมากข้ึนถึงร้อยละ 73 ในเดือนกนัยายน เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ราคานํ้ามนัดิบ
ตกตํ่าลงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน โดยราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงในสหรัฐฯลดลงอยา่งมากจากสูงสุดท่ี 3.64 เหรียญสหรัฐต่อ
แกลลอนในเดือนเมษายน ซ่ึงส่งผลดีต่อลูกคา้ และหวงัวา่จะเป็นเป็นปัจจยัท่ีทาํใหต้วัเลขการบริโภคเพิ่มข้ึนและในท่ีสุด 
จะช่วยเพิ่มปริมาณความตอ้งการในการขนส่งสินคา้ทางทะเลสาํหรับสินคา้สาํเร็จรูปหรือสินคา้วตัถุดิบ ในปีน้ี ราคา
สินคา้โภคภณัฑส่์วนใหญ่ได ้ ตกตํ่าลง เช่นเดียวกนัปีก่อนหนา้น้ี กล่าวคือ ราคาแร่เหลก็ลดลงเกินคร่ึงตั้งแต่ช่วงตน้ปี 
2556 ซ่ึงอยูท่ี่ 160 เหรียญสหรัฐต่อตนั ราคาขา้วโพดลดลงเกือบร้อยละ 60 ตั้งแต่กลางปี 2555 ซ่ึงมีราคาท่ีสูง ราคาฝ้าย
ลดลงร้อยละ 70 จากตน้ปี 2554 ราคาทองแดงลดลงร้อยละ 35 และราคาถ่านหินลดลงร้อยละ 45 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน และลดลงอีกร้อยละ 10 และร้อยละ 13 ตามลาํดบัในปีน้ี หากการท่ีราคาสินคา้โภคภณัฑล์ดลงจะ
ช่วยกระตุน้ใหมี้ความตอ้งการมากข้ึน ดงันั้น ปี 2558 อาจเป็นปีท่ีดีข้ึนสาํหรับอุตสาหกรรมเดินเรือ ตรงกนัขา้มกบั
คาดการณ์ต่างๆท่ีมีตอนน้ี ปัจจยัต่างๆจะตอ้งเป็นไปใหทิ้ศทางเดียวกนัท่ีถูกตอ้ง แต่เราเช่ือวา่โชคน่าจะเขา้ขา้งเราอยูบ่า้ง
หลงัจากเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายในปี 2557” 

 ธนาคารได้เคยปล่อยเงนิกู้ให้แก่บริษัทเดินเรืออยา่งง่ายดายในช่วงท่ียคุเฟ่ืองฟกู่อนและในปี 2551 ซ่ึงทาํให้
เจา้ของเรือท่ีไดรั้บเงินกูส้ัง่ต่อ/ซ้ือเรือในปริมาณท่ีมากเกิน ทั้งๆท่ีมีเงินทุนของตนเพียงเลก็นอ้ย และไม่มีสญัญาเช่า
ล่วงหนา้รองรับ ธนาคารเหล่าน้ี ตอ้งประสบกบัความยากลาํบากและตอ้งขายต่อเงินกู ้ มีคดีอยูเ่พียงสองสามคดีท่ีอยู่
ระหวา่งการปรับโครงสร้างหน้ีทั้งในหรือนอกศาลลม้ละลาย ส่วนคดีอ่ืนๆอยูร่ะหวา่งเจรจา ผลท่ีตามมา คือ ธนาคาร
หลายแห่งไดข้ายต่อเงินกู ้ โดยบางแห่งไดล้ดพอร์ตของตนลงโดยการขายต่อเงินกูส้าํหรับธุรกิจเดินเรือใหแ้ก่ธนาคารอ่ืน 
หรือยกเลิกการปล่อยกูใ้หแ้ก่ธุรกิจน้ีและไดป้ลดเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลธุรกิจน้ีออก การดาํเนินการดงักล่าวส่งผลใหธ้นาคาร
ขาดทุน ทาํใหธ้นาคารท่ีปล่อยกูใ้หแ้ก่บริษทัเดินเรือจะตอ้งปล่อยกูอ้ยา่งไม่เตม็ใจใหก้บับริษทัในอุตสาหกรรมน้ี ดงันั้น 
การจดัหาเงินทุนสาํหรับเรือจึงไม่มีทีท่าวา่จะง่ายข้ึน  

 สถานการณ์ของอู่ต่อเรือนั้นดูย ํา่แย ่โดยเฉพาะอู่ต่อเรือท่ีเพ่ิงก่อตั้งในปี 2549 – ปี 2551 อู่ต่อเรือท่ีสามารถบริหาร
ใหร้อดพน้วกิฤต ไดล้ดปริมาณการต่อเรือลงโดยสร้างความแขง็แกร่งในส่วนอ่ืน กล่าวคือ บางแห่งไดก้ลบัไปใหบ้ริการ
ผลิตช้ินส่วนและซ่อมแซมตวัเรือแทน บางแห่งไดเ้ปล่ียนเป็นอู่รีไซเคิลเรือแบบอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ขณะน้ี อู่ต่อเรือทัว่
โลกกาํลงัเสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” ทั้งน้ี มีอู่ต่อเรือในจีนและเกาหลีใตจ้าํนวน
มากซ่ึงตอ้งปิดตวัลง หรือกาํลงัประสบปัญหาทางการเงิน 

 ราคาน้ํามันที่ลดลงกับเศรษฐกิจโลก จากการวจิยัของธนาคารดอยซ์แบงค ์ทุกๆ 10 เหรียญสหรัฐราคานํ้ามนัลดลง 
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ตวัเลขจีดีพีโลกจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.40 ต่อปี เน่ืองจากอุปสงคก์ารขนส่งทางทะเลมาจากอตัราการขยายตวัของตวัเลขจีดีพี
โลก ดงันั้น เม่ือตวัเลขจีดีพีโลกเพิ่มข้ึนยอ่มส่งผลดีต่อธุรกิจของเรา ทั้งน้ี มีหลกัการท่ีไม่เป็นทางการวา่อุปสงคสิ์นคา้เท
กองจะเพิ่มข้ึนประมาณ 1.5 – 2 เท่าของตวัเลขจีดีพีโลก ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัวา่ราคานํ้ามนัท่ีลดลงจะช่วยผลกัดนัใหต้วัเลขจีดี
พีโลกปรับตวัเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งไร ยอ้นหลงักลบัไปในปี 2540 ซ่ึงเป็นวกิฤตทวปีเอเชีย ราคานํ้ามนัลดลงเกินคร่ึง (จาก 20 - 
23 เหรียญสหรัฐ เป็น 9 – 10 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีช่วยใหเ้ศรษฐกิจเอเชียรอดจากวกิฤตได ้
เรามัน่ใจวา่ราคานํ้ามนัท่ีลดลงจะสามารถช่วยใหเ้ศรษฐกิจรอบโลกรอดพน้วิกฤตอีกคร้ังหน่ึง อนัจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจ
ของประเทศต่างๆฟ้ืนตวั นอกจากนั้นสินคา้โภคภณัฑส่์วนใหญ่จะมีตน้ทุนเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตท่ีตํ่าลงประมาณร้อย
ละ 50 หากราคานํ้ามนัลดลงมากอาจส่งผลใหร้าคาสินคา้โภคภณัฑล์ดลงตามไปดว้ยและจะยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าต่อไปอีก
ระยะหน่ึง โดยทัว่ไปแลว้ ราคาท่ีลดลงจะช่วยใหอุ้ปสงคป์รับตวัเพิ่มข้ึน ซ่ึงหมายถึงปริมาณสินคา้สาํหรับขนส่งมีมาก
ข้ึน เราตอ้งคอยดูกนัวา่ปี 2558 ราคานํ้ามนัท่ีลดลงจะมีบทบาทอยา่งไร 

 ราคาน้ํามันที่ลดลงกับการเดินเรือที่ช้าลง ตามทฤษฎีแลว้ ราคานํ้ามนัท่ีลดลงจะส่งผลใหมี้การแล่นเรือท่ีเร็วข้ึนแต่
เฉพาะในกรณีท่ีอตัราค่าระวางเรือต่อวนัอยูใ่นระดบัท่ีสูงพอ อตัราค่าระวางในระดบัปัจจุบนัน้ี คงไม่มีรายใดจะแล่นเรือ
เร็วข้ึนในความเป็นจริงแลว้ Charterer ทุกราย เนน้ใหไ้ดเ้รือท่ีสามารถเดินเรือในความเร็วท่ีประหยดั และไดส้ัง่กปัตนัได้
เดินเรือตามความเร็วนั้น  

 การปลดระวางเรือสินค้าแห้งเทกองในปี 2555 มีตวัเลขท่ีมากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์อยูท่ี่ 35.97 ลา้นเดทเวทตนั 
อยา่งไรกต็ามตวัเลขการปลดระวางเรือในปี 2556 และปี 2557 กลบัเป็นท่ีน่าผดิหวงัอยูท่ี่เพียง 21.39 ลา้นเดทเวทตนั และ 
16.72 ลา้นเดทเวทตนั ตามลาํดบั อตัราการปลดระวางข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกัสองอยา่ง กล่าวคือ ตลาดค่าระวาง (ปัจจยั
แรก) และราคาเศษเหลก็ (ปัจจยัท่ีสอง) และไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัราคานํ้ามนัไม่วา่จะสูงข้ึนหรือลดลง ราคาเศษเหลก็
ล่าสุดอยูท่ี่ตํ่ากวา่ 400 เหรียญสหรัฐต่อตนัของเหลก็ท่ีมาจากเรือท่ีถูกปลดระวางซ่ึงยงัอยูใ่นระดบัตํ่าและมีการคาดการณ์
วา่ราคาเศษเหลก็น่าจะปรับตวัเพิ่มข้ึนจากน้ีต่อไป ซ่ึงหากราคาเศษเหลก็ปรับตวัเพิ่มข้ึน และตลาดค่าระวางยงัคงอยูใ่น
ระดบัท่ีตํ่าดงัเช่นปัจจุบนั คาดวา่จะมีเรือถูกปลดระวางในปี 2558 มากกวา่ปี 2557 โดยทัว่ไปแลว้ ค่าระวางท่ีตกตํ่า ซ่ึง 
Charterer มีเรือใหเ้ลือกมากมาย จึงไม่เลือกเรือเก่าท่ีกินนํ้ามนัมากกวา่และค่าเบ้ียประกนัสินคา้สูงกวา่ นอกจากนั้น ลูกคา้
ของ Charterer ไม่ตอ้งการขนส่งในเรือเก่าหากยงัมีเรือท่ีอายนุอ้ยกวา่ในอตัราค่าระวางท่ีเท่าๆกนั ดงันั้น เรือเก่าจึงไม่มี
ใครเช่าในช่วงท่ีตลาดตกตํ่า และเจา้ของเรือตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการดูแล ดงันั้น ในช่วงท่ีตลาดตกตํ่า เจา้ของเรือเก่าส่วน
ใหญ่จะเฝ้าดูราคาเศษเหลก็จากการปลดระวางอยา่งใกลชิ้ด และเม่ือราคาดงักล่าวปรับตวัเพิ่มข้ึน เจา้ของเรือคงจะ
ตดัสินใจปลดระวางเรือของตนง่ายยิง่ข้ึน 

 อตัราความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่ซ่ึงคือผลต่างระหวา่งขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีสัง่ต่อท่ีอู่ต่อ
เรือ ณ ตน้ปีกบัขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีมีการส่งมอบกนัจริงๆ ณ ส้ินปี ของปีเดียวกนั สาํหรับปี 2557 อตัรา
ความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่อยูท่ี่ร้อยละ 35.4 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของตวัเลขในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมา ดงันั้น 
สาํหรับปี 2557 ตวัเลขอุปทานเพิ่มข้ึนสุทธิ จาํนวน 35.15 ลา้นเดทเวทตนั มาอยูท่ี่ 770.34 ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินปี ซ่ึงคิด
เป็นการเพิ่มข้ึนสุทธิร้อยละ 4.78 ของกองเรือสินคา้แหง้เทกองโลก ถือเป็นตวัเลขท่ีนอ้ยท่ีสุดในรอบเกา้ปีท่ีผา่นมา อตัรา
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ความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่ และการปลดระวางเรือดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความผนัผวนของตลาด ส่งผลให้
การคาดการณ์ตวัเลขท่ีแทจ้ริงของการเพิม่ข้ึนสุทธิของขนาดระวางบรรทุกรวมของกองเรือโลกในอนาคตเป็นไปไดย้าก 
บริษทัฯ คิดวา่อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่และการปลดระวางเรือจะยงัคงไม่สามารถคาดการณ์ไดแ้ละจะ
ผนัผวนสวนทางกบัอตัราค่าระวางเรือท่ีแขง็แกร่งข้ึนหากตั้งสมมติฐานวา่ อตัราการส่งมอบเรือล่าชา้อยูท่ี่ร้อยละ 35 และ
มีการปลดระวางเรือ 20 ลา้นเดทเวทตนั ต่อปี จะส่งผลใหมี้การเพิ่มข้ึนของเรือสินคา้แหง้เทกองทัว่โลกเลก็นอ้ยเพียงร้อย
ละ 4.61 หรือคิดเป็น 28.64 ลา้นเดทเวทตนั มาอยูท่ี่ 805.84 ลา้นเดทเวทตนั ณ ตน้ปี 2559 ซ่ึงภายใตส้มมติฐานดงักล่าว 
จะส่งผลใหมี้การเพิ่มข้ึนของเรือสินคา้แหง้เทกองทัว่โลก 26.79 ลา้นเดทเวทตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 5.30 มาอยูท่ี่ 848.51 
ลา้นเดทเวทตนั ณ ตน้ปี 2560  

 ในด้านอุปสงค์ของเรือ อุปสรรคของความไม่แน่นอนยงัคงปรากฏอยู ่ ประเทศจีนซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ของการ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกองตอ้งเผชิญกบัปัญหาตวัเลขจีดีพีลดลงเหลือเพียงร้อยละ 7.4 ในปี 2557 อยา่งไรกต็าม คาดวา่
เศรษฐกิจของจีนในปี 2558 จะขยายตวัราวๆร้อยละ 7 โดยอยูบ่นสมมติฐานวา่สถานการณ์ทางการเงินท่ีผอ่นคลายอยา่ง
ต่อเน่ืองและนโยบายทางการเงินท่ีรอบคอบ การคอร์รัปชัน่ท่ีลดลง รวมถึงการขยายตวัของการบริโภคภายในประเทศ 
และการขยายตวัของตวัเลขการส่งออกจากแนวโนม้เศรษฐกิจของตลาดใหญ่ท่ีสุด คือ สหรัฐอเมริกา จีนพยายามกระตุน้
เศรษฐกิจของตน และควบคุมการพึ่งพาการส่งออก ในแง่ของตวัเลขการนาํเขา้นั้น จีนไดส้ร้างความประหลาดใจต่อ
ตลาดโดยเพิ่มการนาํเขา้แร่เหลก็อยา่งมากท่ีปริมาณ 933.11 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 13.75) ถัว่เหลืองท่ี
ปริมาณ 71 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 12.6) ไมซุ้งท่ีปริมาณ 67 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 11.1) แต่
นาํเขา้ถ่านหินลดลงอยูท่ี่ปริมาณ 292 ลา้นตนั (ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.4) จีนไดส่้งออกเหลก็เพิ่มข้ึนร้อยละ 50.5 เม่ือ
เทียบกบัปี 2556 มาอยูท่ี่ปริมาณ 93.78 ลา้นตนั ทั้งๆท่ีตวัเลขดงักล่าวไดเ้พิ่มข้ึน แต่กลบัมาการพาดหวัข่าววา่ “เศรษฐกิจ
จีนชะลอตวั” ในระหวา่งปี 2557 กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ไดร้ะบุวา่เศรษฐกิจจีนไดก้ลายมาเป็นเศรษฐกิจ
ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของโลกจากการท่ีกาํลงัซ้ือมากถึง 17.6 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจสหรัฐตกไปอยู่
ในอนัดบัท่ีสอง (17.4 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ) ตวัเลข จีดีพีของจีนคาดวา่จะอยูท่ี่ขยายตวัร้อยละ 7 ในปี 2558 และ
หนงัสือพิมพต่์างๆทัว่โลกไดพ้าดหวัข่าววา่เศรษฐกิจจีนจะย ํา่แย ่ ทั้งๆท่ีตวัเลขจีดีพีของสหรัฐจะอยูท่ี่ร้อยละ 4 – 5 ดู
เหมือนวา่มีการนาํเสนอข่าวแบบไม่ยติุธรรม  

 เศรษฐกิจเร่ิมดีข้ึนของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาไม่
เพียงแต่ไดห้ยดุใชม้าตรการผอ่นคลายแผนการกระตุน้เศรษฐกิจ (QE) แต่ยงัจะปรับเพิม่อตัราดอกเบ้ียทีละนอ้ยในช่วง
คร่ึงหลงัของปี 2558  

 ส่วนสหภาพยุโรป ซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของโลกรองจากสหรัฐฯ และเป็นหน่ึงใหผู้ส่้งออกราย
ใหญ่ท่ีสุดของโลก เศรษฐกิจของสหภาพยโุรปเป็นท่ีน่าผิดหวงั จึงทาํใหธ้นาคารกลางสหภาพยโุรปจะเร่ิมแผนกระตุน้
เศรษฐกิจ (QE) อนัจะส่งผลใหค่้าเงินยโูรอ่อนตวัลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และคาดวา่อาจจะลด
ตํ่าลงอีก จากมาตรการ QE ดงักล่าวรวมกบัค่าเงินท่ีอ่อนตวัลงอาจส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของสหภาพยโุรปฟ้ืนตวั และไม่
สามารถมองขา้มตวัเลขการส่งออกไดเ้น่ืองจากเยอรมนีเคยเป็นหน่ึงในผูส่้งออกรายใหญ่ท่ีสุดของโลกเม่ือไม่นานมาน้ี 
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รางวัลและเกยีรติยศ:  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหพ้ีเอสแอลเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีผลงานโดดเด่นทางดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมและยงัให้พีเอสแอลเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีผลงานท่ีโดดเด่นทางดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยี่ยม สาํหรับปี 2557 
เช่นเดียวกนันั้น บริษทัฯ ถูกจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่นอนัดบัท่ีหน่ึงในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของประเทศไทย และใหอ้ยู่
ในอนัดบัท่ีสอง เม่ือเทียบกบับริษทัต่างๆใน 12 ประเทศ โดยผลการตดัสินมาจากนกัวเิคราะห์และผูล้งทุนจาํนวน 322 
รายซ่ึงไดล้งความเห็นในโครงการสาํรวจซ่ึงจดัโดยนิตยสาร Asiamoney นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผู ้
เขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับ “รางวลัผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้เทกอง” (Bulk Ship Operator of the Year) ในงาน IBJ 
Awards 2014 และบริษทัฯ ยงัไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับ “รางวลัการบริหารจดัการธุรกิจเรือท่ีดี
ท่ีสุดประจาํปี” ในงาน Lloyd’s List Asia Awards 2014 
  

จุดเด่นทางการเงิน (จากงบการเงินสกลุเงนิบาท) และผลการดําเนินงานประจําปี 

 ผลการดาํเนินงานระหวา่งปี รายไดร้วมของบริษทัฯ เป็นเงิน 4,661.59 ลา้นบาท (ปี 2556: 4,828.61 ลา้นบาท) 
และขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 80.22 ลา้นบาท (ปี 2556: กาํไรสุทธิ 527.77 ลา้นบาท) ส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 15,283.85 ลา้น
บาท (ปี 2556: 15,631.03 ลา้นบาท) และสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนในระหวา่งปีเป็น 27,908.53 ลา้นบาท (ปี 
2556: 25,509.76 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากการรับมอบเรือจาํนวน 5 ลาํ ในปี 2557 ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนสินทรัพยร์วมควรจะ
มากกวา่น้ีหากรวมเงินสาํรองถา้ไม่ไดใ้ชส้าํหรับการจ่ายเงินกูคื้นล่วงหนา้ การจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินล่วงหนา้สาํหรับ
เรือสัง่ต่อใหม่ และการจ่ายค่าซ้ือเรือท่ีไดม้า ระหวา่งปี สินทรัพยร์วมในสกลุเงินบาท (เป็นสกลุเงินตามงบการเงิน) นั้น
ซ่ึงไดถู้กปรับปรุงใหม่จากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน (Functional Currency) ได้
เพิ่มข้ึนเน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวัเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ ส้ินปี 2557 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2556  

 ในระหวา่งปี บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน 82.31 ลา้นบาท (ปี 2556: กาํไรสุทธิ 522.34 ลา้นบาท) ก่อนกาํไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 4.33 ลา้นบาท (ปี 2556: กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 13.33 ลา้นบาท) และภาษีเงินได้
จาํนวน 2.24 ลา้นบาท (ปี 2556: จาํนวน 7.90 ลา้นบาท) ในดา้นของรายได ้ปีน้ีเรือของบริษทัฯ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํ
คิดเป็น 8,096 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั 7,508 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํของปี 2556 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ 
(รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง) สูงกวา่ปีท่ีแลว้ สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากจาํนวนเรือ
เฉล่ียท่ีดาํเนินงานมีมากข้ึนในปี 2557 ท่ีจาํนวน 42 ลาํ เม่ือเทียบกบัจาํนวน 39 ลาํ ในปี 2556 รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํของ
ปี 2557 สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2556 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 19 สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากจาํนวนเรือเฉล่ียท่ี
ดาํเนินงานมีมากข้ึนในปี 2557 เม่ือเทียบกบัปี 2556 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํในระหวา่งปีเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือ
เทียบกบัปี 2556 ระยะเวลาหยดุการเดินเรือเพื่อการซ่อมบาํรุงของปีน้ีเฉล่ียประมาณ 10.67 วนั ต่อลาํเรือ ซ่ึงถือวา่ดีมาก
เม่ือคาํนึงถึงอายเุฉล่ียของกองเรือท่ีประมาณ 10 ปี ในปี 2557 บริษทัฯ ไดรั้บเงินจาก การยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือเดิน
ทะเลจาํนวน 1,454.28 ลา้นบาท โดยไดบ้นัทึกกาํไรจาํนวน 39.55 ลา้นบาทจาก การยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล
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จาํนวน 1 ฉบบั บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวน 311.82 ลา้นบาทไปในระหวา่งปี 2557 

 บริษทัฯ ไดล้องคาํนวณผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้อีกคร้ังในปีน้ี สาํหรับ 21 ปีนบัตั้งแต่บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จนถึงวนัจนัทร์ ท่ี 16 กนัยายน 2557 ซ่ึงราคาหุน้บริษทัฯ มีราคาปิดอยูท่ี่ 25.75 บาทต่อหุน้ (บริษทัฯ 
เร่ิมซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2536) หากนกัลงทุนไดถื้อหุน้ไวต้ั้งแต่ออก IPO คร้ังแรกจน
ครบ 21 ปี นกัลงทุนจะไดผ้ลตอบแทนถึง 18.24 เท่าของเงินลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี การคาํนวณน้ียงัไม่ไดค้าํนึงถึง
ผลตอบแทนจากการนาํเงินปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ในรูปหุน้หรือดอกเบ้ียรับ 

การปรับลดอายุกองเรือ 

 ณ ตน้ปี 2558 บริษทัฯ มีเรือจาํนวน 44 ลาํในกองเรือ (ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จาํนวน 2 ลาํ ขนาดซุปรา
แมกซ์ (Supramax) จาํนวน 9 ลาํ และขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 33 ลาํ) มีขนาดระวางบรรทุกรวม 1,525,040 
เดทเวทตนั หรือเฉล่ีย 34,660 เดทเวทตนัต่อลาํ โดยมีอายเุฉล่ียของกองเรือประมาณ 10.5 ปี  

 ในธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และมีอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงมาก รวมทั้งยงัมีลกัษณะท่ีเป็นวฎัจกัร
ข้ึนลงท่ีกวา้งและคาดเดาไดย้ากนั้น จงัหวะเวลาในการตกลงซ้ือเรือนั้น ถือไดว้า่เป็นจงัหวะการตดัสินใจท่ีสาํคญัท่ีสุด 

 แผนการปรับลดอายกุองเรือไดก้าํลงัดาํเนินการอยู ่โดยปี 2558 จะเป็นปีท่ีทา้ทายอยา่งยิง่สาํหรับการเดินเรือ ทั้งน้ี 
บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขายเรือเก่าและเรืออายนุอ้ยท่ีไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดจาํนวน 21 ลาํ และจะรับมอบเรือต่อ
ใหม่จาํนวน 18 ลาํ ซ่ึงเป็นเรือท่ีมีเคร่ืองยนตเ์ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยในตน้ปี 2559 บริษทัฯ จะรับมอบเรือต่อใหม่อีก
จาํนวน 7 ลาํ ส่งผลใหก้องเรือของบริษทัฯ จะอยูท่ี่ 48 ลาํ โดยมีอายเุฉล่ีย 3.5 ปีและขนาดเฉล่ีย 50,000 เดทเวทตนัต่อลาํ 

 อู่ต่อเรือ ABG บริษทัฯ ไดท้าํสญัญากบัอู่ต่อเรือ ABG สาํหรับสัง่ต่อเรือทั้งหมด 21 ลาํ (ขนาด 34,000 เดทเวทตนั
จาํนวน 12 ลาํ ขนาด 54,000 เดทเวทตนัจาํนวน 6 ลาํ และเรือขนส่งซีเมนตข์นาด 20,000 เดทเวทตนัจาํนวน 3 ลาํ) ซ่ึง 
บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือต่อใหม่ขนาด 34,000 เดทเวทตนั ลาํแรกเม่ือกลางเดือนมิถุนายน 2554 และลาํท่ีสองเม่ือส้ินเดือน
มีนาคม 2555 บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือลาํท่ีสามในเดือนมกราคม 2556 ในระหวา่งปี 2554 - 2556 บริษทัฯ ไดก้าํไรจาก
การขายต่อสญัญาสัง่ต่อเรือโดยการแปลงหน้ีใหม่ จาํนวน 9 ฉบบั (สาํหรับเรือขนาด 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 5 ฉบบั 
และเรือขนาด 54,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 ฉบบั) ใหก้บับุคคลท่ีสามซ่ึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ต่อมาในระหวา่งปี 2556 
– เดือนกรกฎาคม 2557 บริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องเงินงวดตามสญัญาคํ้าประกนัการคืนเงินงวดจากธนาคาร (refund 
guarantees) สาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 9 ฉบบั (สาํหรับเรือขนาด 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 ฉบบั และเรือขนาด 
54,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ฉบบั เรือขนส่งซีเมนตข์นาด 20,000 เดทเวทตนัจาํนวน 3 ฉบบั) และน่ีไดเ้ป็นตอนจบของ
ตาํนาน ABG  
 

เหตุการณ์สําคญัของปี 2557 

 ตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเป็นท่ีน่าผิดหวงัในปี 2557 ในขณะท่ีมีคาดการณ์วา่ตลาดจะฟ้ืนตวัแต่สุดทา้ยก็
ไม่เป็นเช่นนั้น ส่งผลใหบ้ริษทัเดินเรือส่วนใหญ่มีมูลค่าหุน้ท่ีลดลงอยา่งมาก ณ ส้ินปี โดยมีเหตุการณ์หลกัๆท่ีเกิดข้ึน คือ 
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บราซิลไดสู้ญเสียตวัเลขการส่งออกใหแ้ก่ออสเตรเลีย โดยในปริมาณ 110 ลา้นตนัของแร่เหลก็ท่ีนาํเขา้มาท่ีจีนใน
ระหวา่งปี 2557 มาจากออสเตรเลียเกือบทั้งหมดส่งผลใหต้วัเลขปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมลล์ดลง นอกจากนั้น ในปีน้ี 
รูปแบบฤดูกาลการขนส่งไดห้ายไป และจีนไม่ไดซ้ื้อสินคา้ในปริมาณท่ีมากเหมือนเคยเน่ืองจากการปล่อยสินเช่ือ
เขม้งวดข้ึน การขนส่งสินคา้ธญัพชืจากอเมริกาใตไ้ดห้ายไปโดยไม่มีเรือแมแ้ต่ลาํเดียวท่ีรอขนสินคา้ธญัพืชในน่านนํ้า
บราซิลเม่ือเทียบกบัจาํนวนมากกวา่ 100 ลาํท่ีรอขนสินคา้ดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2556 

 ตัวเลขภาคอุปทานไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงทางสวา่งในทา้ยท่ีสุดของหนทางท่ีมืดมิด มีเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง
จาํนวน 749 ลาํ คิดเป็นขนาด 51.88 ลา้นเดทเวทตนัถูกส่งมอบในช่วงปี 2557 และในช่วงเวลาเดียวกนั เจา้ของเรือถูก
บงัคบัใหต้อ้ง  รีไซเคิลเรือของตนมากเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ตวัเลขการปลดระวางเรือปีน้ีไม่เหมือนกบัตวัเลขปีท่ีแลว้ท่ีมี
การปลดระวางเรือ 21.39 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) จาํนวน 26 ลาํ เรือขนาดปา
นาแมกซ์ (Panamax) จาํนวน 26 ลาํ เรือขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จาํนวน 47 ลาํ เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) 
จาํนวน 59 ลาํ เรือขนาดแฮนด้ีแมกซ์ (Handymax) จาํนวน 54 ลาํ และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 132 ลาํ 
ซ่ึงเท่ากบัขนาดระวางรวม 16.72 ลา้นเดทเวทตนั ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลใหก้องเรือโลกแขง็แกร่งมากข้ึน โดยเม่ือตน้ปี 2558 
กองเรือขนส่งสินคา้เทกองโลกมีขนาด 770.34 ลา้นเดทเวทตนั และมีเรือขนาดระวางรวม 85.40 ลา้นเดทเวทตนั และ 
66.52 ลา้นเดทเวทตนั มีกาํหนดส่งมอบในปี 2558 และ 2559 ตามลาํดบั หากตั้งสมมติฐานวา่มีการปลดระวางเรือท่ี 20 
ลา้นเดทเวทตนัต่อปี (ปี 2557 อยูท่ี่ 16.72 ลา้นเดทเวทตนั) รวมกบัอตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ร้อยละ 35 ของการส่งมอบ
เรือทั้งปี (ปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 35.40) ส้ินปี 2558 ขนาดกองเรือโลกจะอยูท่ี่ 805.84 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 
4.6 และภายใตส้มมติฐานทั้งสองน้ี ส้ินปี 2559 ขนาดกองเรือโลกจะอยูท่ี่ 848.51 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 
5.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเลข ณ ส้ินปี 2558  

 ในท่ีสุด ผลพวงของวิกฤติการเงินโลกกค่็อยๆคล่ีคลายลง ดว้ยตวัเลขทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมปรับตวัดีข้ึน ตามท่ีได้
กล่าวขา้งตน้ สหรัฐอเมริกาไดเ้ลิกใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจ (QE) และระบุวา่อตัราดอกเบ้ียจะเร่ิมปรับตวัเพ่ิมข้ึน
ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 เน่ืองจากธนาคารกลางสหรัฐมัน่ใจวา่เศรษฐกิจของตนเร่ิมแขง็แกร่งข้ึน  

 ส่วนเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป มีตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย โดยสหราชอาณาจกัรและสเปน
มีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ในขณะท่ีเศรษฐกิจของเยอรมนี อิตาลี และฝร่ังเศสไดอ่้อนตวัลง และดูเหมือนกรีซจะออกจากการ
เป็นสมาชิกในการเลือกตั้งในวนัท่ี 25 มกราคม 2558 ดว้ยสาเหตุดงักล่าวจึงทาํใหธ้นาคารกลางสหภาพยโุรปจะเร่ิมแผน
กระตุน้เศรษฐกิจ (QE) ในอนาคตอนัใกล ้ซ่ึงจะส่งผลใหค่้าเงินยโูรอ่อนตวัลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ 
และคาดวา่อาจจะลดตํ่าลงอีก จากมาตรการQE ดงักล่าวรวมกบัค่าเงินท่ีอ่อนตวัลงอาจส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของสหภาพ
ยโุรปฟ้ืนตวั ทั้งน้ี สหภาพยโุรปมีเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาเลก็นอ้ยและเป็นผู ้
ส่งออกรายใหญ่ของโลก เศรษฐกิจของสหภาพยโุรปท่ีแขง็แกร่งข้ึน ยอ่มส่งผลดีต่อตลาดเรือเทกอง โดยจะมีการนาํเขา้
วตัถุดิบจาํนวนมากและการส่งออกผลิตภณัฑก่ึ์งสาํเร็จรูปหรือสาํเร็จรูปจาํนวนมากเช่นกนั 

 ประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงเป็นประเทศท่ีเศรษฐกิจอ่อนแอในสายตาขององคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
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พฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development “OECD”) ภายใตก้ารนาํของนายก Abe และ
นโยบาย Abenomics ประสบความสาํเร็จในการบริหารจดัการเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงมาตรการกระตุน้ทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของญ่ีปุ่นไดเ้ร่ิมปรับตวัดีข้ึน ดว้ยค่าเงินเยนท่ีอ่อนลงจาก 75 เยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
มาอยูท่ี่ประมาณ 115 - 120 เยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัญ่ีปุ่นส่วนใหญ่กาํไรไดม้ากมาย ไม่เพียงแต่
บริษทัภายในประเทศแต่ยงัรวมไปถึงโรงงานต่างๆท่ีตั้งอยูใ่นต่างประเทศ ปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผลใหอุ้ปสงคสิ์นคา้เทกอง
เพิ่มข้ึนเป็นทวีคูณ เพือ่นาํมาป้อนโรงงานอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นรอบโลก การนาํเขา้ถ่านหินของญ่ีปุ่นนั้นไดเ้ร่ิมขยายตวั
จากการท่ีประชากรญ่ีปุ่นไม่ช่ืนชอบนิวเคลียร์ทุกรูปแบบหลงัจากเม่ือเดือนมีนาคม 2556 ท่ีมีเหตุการณ์โรงงานไฟฟ้า
นิวเคลียร์ฟุกชิุมะไดร้ะเบิดจากสึนามิ 

 ประเทศอนิเดีย ไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นแลว้วา่เป็นประเทศท่ีส่งเสริมตลาดสินคา้แหง้เทกอง ภายใตรั้ฐบาลใหม่ท่ีมุ่งเนน้
การตลาด จากการท่ีมีการนาํเขา้ถ่านหินมากข้ึนเร่ือยๆเพ่ือใชป้้อนโรงงานผลิตไฟฟ้า จากรายงานของ International 
Energy Agency ณ กรุงปารีสไดค้าดวา่อินเดียจะสามารถแซงจีนข้ึนเป็นประเทศผูซ้ื้อถ่านหินผา่นการขนส่งทางทะเล
มากท่ีสุดในโลกและจะเพิ่มปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินเป็น 300 - 350 ลา้นตนั ก่อนส้ินปี 2559 การนาํเขา้ถ่านหินของ
อินเดียไดเ้พิม่ข้ึนร้อยละ 19 มาอยูท่ี่ 196.12 ลา้นตนัในช่วง ปี 2557 เน่ืองจากโรงไฟฟ้าไดส้ัง่ซ้ือถ่านหินเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก
ถ่านหินนาํเขา้มีราคาตํ่าและถ่านหินในประเทศมีไม่เพียงพอ ส่งผลใหปี้ 2558 จะมีการนาํเขา้ถ่านหินเพิ่มข้ึนเป็น 230 
ลา้นตนั อินเดียเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสามรองจากจีนและญ่ีปุ่น อินเดียอาจกลายเป็นผูส่้งออก
ผลิตภณัฑท์างการเกษตรรายใหญ่ จากการท่ีมีท่าเรือท่ีเลก็ ร่องนํ้าต้ืนเขิน และไม่มีประสิทธิภาพ ทาํใหท่้าเรือเกิดความ
แออดัอยา่งมาก ส่งผลใหป้ริมาณการขนส่งโดยเรือขนส่งขนาดเลก็ลดลง ปัจจยัน้ีจะเป็นแรงผลกัดนัตลาดเรือขนส่ง
ขนาดเลก็ใหดี้ข้ึน  

 ประเทศจีน ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ของการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ไดพ้ยายามด้ินรนกบัตวัเลขจีดีพท่ีีลดลงในแต่ละ 
ไตรมาส จากร้อยละ 7.4 เป็นร้อยละ 7.5 เป็นร้อยละ 7.3 ก่อนจะส่งทา้ยปีท่ีร้อยละ 7.3 ดว้ยค่าเฉล่ียตวัเลขจีดีพทีั้งปีท่ีร้อย
ละ 7.4 อยา่งไรกต็าม คาดวา่เศรษฐกิจของจีนในปี 2558 จะขยายตวัประมาณร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 8 โดยอยูบ่นสมมติฐาน
ของสถานการณ์ทางการเงินท่ีผอ่นคลายอยา่งต่อเน่ือง นโยบายทางการเงินท่ีรอบคอบ การขยายตวัของการบริโภค
ภายในประเทศ และการขยายตวัของการส่งออกจากการท่ีเศรษฐกิจทัว่โลกไดแ้ขง็แกร่งข้ึน จากการเปล่ียนถ่ายอาํนาจ
ทางการเมืองในรอบทศวรรษท่ีผา่นมาจะยงัคงไม่ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัในแผนกระตุน้เศรษฐกิจ
ระยะเวลา 5 ปีซ่ึงดาํเนินการมาแลว้คร่ึงทางและการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนจะเป็นไปภายใตก้ารบริหารของผูน้าํคนใหม่ 

 การนาํเขา้แร่เหลก็โดยประเทศจีน มีปริมาณมากอยูท่ี่ 933.11 ลา้นตนัในปี 2557 หรือขยายตวัร้อยละ 13.75 เม่ือ
เทียบกบั 820.3 ลา้นตนัเม่ือปี 2556 โดยเดือนธนัวาคม 2557 มีการนาํเขา้แร่เหลก็มากถึง 86.85 ลา้นตนั ซ่ึงถือเป็นเดือนท่ี
มีการนาํเขา้แร่เหลก็มากท่ีสุดในประวติัการณ์ สาํหรับสินคา้โภคภณัฑท์ัว่โลก ตวัเลขการนาํเขา้ในอนาคตจะข้ึนอยูก่บั
ราคาแร่ท่ีซ้ือจากต่างประเทศเทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศและค่าขนส่ง ตวัเลขเบ้ืองตน้ของการผลิตเหลก็ใน
จีนสาํหรับปี 2557 ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว อยูท่ี่ประมาณ 813 ลา้นตนั หรือขยายตวัร้อยละ 4.96 เม่ือเทียบกบั
ปริมาณ 774.57 ลา้นตนัในปี 2556 ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีมากอยูแ่ลว้ ส่วนถ่านหินซ่ึงถือวา่เป็นแหล่งพลงังานประมาณร้อยละ 
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80 ของความตอ้งการใชพ้ลงังานทั้งหมดของจีน ในอดีต จีนมีถ่านหินในประเทศมากเพียงพอต่อความตอ้งการ แต่ใน
ปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นแลว้ จีนไดน้าํเขา้ถ่านหิน 126 ลา้นตนัในปี 2552 ปริมาณ 164 ลา้นตนัในปี 2553 ปริมาณ 182 
ลา้นตนัในปี 2554 ปริมาณ 288.9 ลา้นตนัในปี 2555 เพิ่มข้ึนเป็นปริมาณ 322.01 ลา้นตนัในปี 2556 ต่อมาลดลงเป็น
ปริมาณ 291.63 ลา้นตนัในปี 2557 ส่งผลใหจี้นกลายเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินมากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกส่ีปีซอ้นแซงหนา้
ประเทศญ่ีปุ่นจากผลการสาํรวจตั้งแต่ปี 2518! และคาดวา่จะมีการนาํเขา้ถ่านหินมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัคงข้ึนอยูก่บั
ราคาถ่านหินท่ีซ้ือจากต่างประเทศเทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศ และค่าขนส่ง สาํหรับประเทศท่ีในปัจจุบนั
ผลิตและใชถ่้านหินในปริมาณ 3,800 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงคาดวา่จะมีการขยายตวัถึง 4,150 ลา้นตนั ในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
แมว้า่ตวัเลขการนาํเขา้ถ่านหินจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยกส็ามารถส่งผลกระทบอยา่งมากต่อตลาดค่าระวางเรือ
บรรทุกสินคา้เทกองได ้ 

 ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ณ ตน้ปีอยูท่ี่ 2,113 จุด แต่ส้ินปีอยูท่ี่ 782 จุด ทั้งๆ ท่ีจีนมีการนาํเขา้แร่เหลก็เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 13.75 หรือประมาณ 110 ลา้นตนัในปี 2557 เม่ือเทียบกบัปี 2556 สินคา้นาํเขา้อ่ืนๆปรับตวัเพิม่ข้ึนยกเวน้ถ่านหินท่ี
ลดลงจาก 322.01 ลา้นตนั มาอยูท่ี่ 291.63 ลา้นตนั หรือประมาณ 9.43 ลา้นตนั ปัจจยัสุดทา้ยคือ มีการปลดระวางเรือเก่า
ปริมาณ 19.11 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงไดช่้วยพยงุดชันีค่าระวางเรือไว ้

 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือของปี 2557 อยูท่ี่ 1,105 จุด ซ่ึงถือเป็นค่าเฉล่ียของดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีหกใน
ประวติัการณ์ ทั้งๆท่ีเคยมีการคาดการณ์วา่จะเป็นปีท่ีแขง็แกร่งค่าเฉล่ียระยะยาวของดชันีค่าระวางเรือ (ช่วงปี 2528 - 
2546) ก่อนเกิดภาวะกระทิงรอบล่าสุด ดชันีอยูท่ี่ 1,358 จุด ช่วงท่ีเกิดภาวะกระทิงขาข้ึน (ช่วงปี 2528 - 2553) ดชันีอยูท่ี่ 
2,133 จุด และช่วงภาวะกระทิง (ช่วงปี 2547 - 2553) ดชันีอยูท่ี่ 4,265 จุด 

 รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือของบริษทัฯ ในปี 2557 เฉล่ียอยูท่ี่ 8,096 เหรียญสหรัฐ ส่วนของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ อยู่
ท่ี 4,695 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํซ่ึงมากกวา่เป้าหมายท่ีวางไวท่ี้ 4,600 เหรียญสหรัฐ ต่อวนัต่อลาํเรือ เลก็นอ้ย 

 การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทียบ ในปี 2557 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่
ระดบั 524 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 7,681 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของ
บริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 7,895 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 2.79 สาํหรับปี 2557 
ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 939 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 
9,818 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ท่ีทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 9,034 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตํ่า
กวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 7.99 
 

ทิศทางอุตสาหกรรม  

 การปลดระวาง มีเรือ 132 ลาํถูกปลดระวาง ในขณะท่ีมีเรือต่อใหม่ 119 ลาํเขา้มาในตลาด ส่งผลใหก้องเรือมี
ขนาดลดลงจาํนวน 13 ลาํ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.47 โดยกองเรือของโลกในประเภทเดียวกบัขนาดเรือของบริษทัฯ (ขนาด 
10,000 - 30,000 เดทเวทตนั) โดยลดลงจาก 2,770 ลาํ เป็น 2,757 ลาํ ในปี 2557 การท่ีตลาดค่าระวางเรือตกตํ่าอยา่งต่อ
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เน่ือเป็นสาเหตุสาํคญัทาํใหอ้ตัราการปลดระวางเรือเก่ามีมากข้ึน และยงัช่วยใหร้าคาเศษเหลก็ปรับตวัสูงข้ึนดว้ย ทั้งน้ี คง
เป็นการยากท่ีจะหลีกเล่ียงบทสรุปวา่ เม่ือเรือท่ีมีอายมุากข้ึนเพิ่มจาํนวนข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีอตัราค่าระวางเรือยงัคง
ปรับตวัลดลง จะส่งผลใหอ้ตัราการปลดระวางเรือสูงข้ึนในอนาคต 

โดยการเปรียบเทียบ คาดว่าจะมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดจํานวนปกติ ในปี 2558 และ 2559 กล่าวคือ  

 เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจํานวน 1,934 ลาํ ขนาดระวางรวม 336 ล้านเดทเวทตัน ณ 
ต้นปี 2558) มีเรือจาํนวน 386 ลาํ ขนาดระวางรวม 74.2 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 22.1 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะ
ถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2561 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 282 ลาํ ขนาดระวางรวม 52.4 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 15.6 
ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2561 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2558 - 2561  

 เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจํานวน 1,972 ลาํ ขนาดระวางรวม 154 ล้านเดทเวท
ตัน  ณ ต้นปี 2558) มีเรือจาํนวน 366 ลาํ ขนาดระวางรวม 29.8 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 19.4 ของขนาดระวาง
ทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2561 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 271 ลาํ ขนาดระวางรวม 19.9 ลา้นเดทเวทตนั หรือ
ร้อยละ 13 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2561 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2558 - 2561  

 เรือขนาดอลัตราแมกซ์ (60,000 - 70,000 เดทเวทตัน - มีเรือจํานวน 394 ลาํ ขนาดระวางรวม 25.5 ล้านเดทเวท
ตัน  ณ ต้นปี 2558) มีเรือจาํนวน 613 ลาํ ขนาดระวางรวม 38.6 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 151 ของขนาดระวางทั้งหมด
ท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2561 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 163 ลาํ ขนาดระวางรวม 11 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 
43.2 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2561 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2558 - 2561 

 เรือขนาดซุปราแมกซ์ (40,000 - 60,000 เดทเวทตัน - มีเรือจํานวน 2,767 ลาํ ขนาดระวางรวม 145.5 ล้านเดทเวท
ตัน ณ ต้นปี 2558) มีเรือจาํนวน 173 ลาํ ขนาดระวางรวม 9 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 6.2 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะ
ถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2561 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 491 ลาํ ขนาดระวางรวม 22.2ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 15.2 
ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2561 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2558 - 2561  

 เรือขนาดแฮนดีแ้มกซ์ (30,000 - 40,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 1,573 ลาํ ขนาดระวางรวม 54.4 ล้านเดทเวทตัน 
ณ ต้นปี 2558) มีเรือจาํนวน 446 ลาํ ขนาดระวางรวม 16.4 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 30.2 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ี
จะถูกส่งมอบ 
จนถึงส้ินปี 2561 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 230 ลาํ ขนาดระวางรวม 8.27 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 15.2 ท่ีจะมีอายุ
เกิน 20 ปี ภายในปี 2561 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2558 - 2561  

 เรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ (10,000 - 30,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 2,757 ลาํ ขนาดระวางรวม 55.3 ล้านเดทเวทตัน  
ณ ต้นปี 2558) มีเรือจาํนวน 135 ลาํ ขนาดระวางรวม 2.1 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 3.7 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะ
ถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2561 ในเรือขนาดน้ี มีจาํนวน 939 ลาํ ขนาดระวางรวม 20 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 36.1 ท่ีจะ
มีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2561 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2558 - 2561 ดว้ยจาํนวนเรือเก่าท่ีมีจาํนวนมากเช่นน้ี 
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ทาํใหดู้วา่ตวัเลขอุปทานของเรือประเภทน้ีซ่ึงเป็นประเภทเดียวกบัเรือของบริษทัฯ จะแขง็แกร่งมากท่ีสุดในตลาดเรือ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

 เม่ือพิจารณาตวัเลขอุปทานของเรือท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ควรตอ้งคาํนึงถึงอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือซ่ึงเฉล่ีย
อยูท่ี่ร้อยละ 35 ในปีก่อนๆท่ีผา่นมาดว้ย ซ่ึงสวนทางกบัดชันี BDI และสินเช่ือในตลาด 

 ค่าระวางเรือ สถานภาพการแข่งขันของบริษัทฯ จากการท่ีบริษทัฯ มีเรือในปัจจุบนั 44 ลาํ รวมกบัเรือสัง่ต่อใหม่
อีก 25 ลาํ ทาํใหบ้ริษทัฯ เป็นหน่ึงในบริษทัเจา้ของเรือท่ีใหญ่ในตลาด และเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีจาํนวนเรือสัง่ต่อใหม่
มากท่ีสุด และเน่ืองจากเจา้ของเรือ ในธุรกิจเรือประเภทน้ีมีลกัษณะเป็นบริษทัเลก็ๆ อยูก่ระจดักระจาย ช่ือของบริษทัฯ 
จึงไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้วา่เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง โดยลูกคา้หลายรายตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทัฯ เป็นอนัดบัแรก
ก่อนท่ีจะไปใชบ้ริการจากเจา้ของเรือรายยอ่ยอ่ืนๆ 

 นอกจากน้ี จากแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีจะจดัหาเรือท่ีใหม่กวา่ ใหญ่กวา่ ทนัสมยักวา่ และประหยดักวา่จาก
ตลาดเม่ือราคาตกตํ่าจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ขง็แกร่งในอนาคตต่อไป  
 

ปัญหาที่อุตสาหกรรมเผชิญอยู่ 

 ดว้ยอตัราค่าระวางท่ีพุง่ข้ึนสู่ระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์และร่วงตํ่าลงอยา่งรวดเร็วสู่ระดบัตํ่าสุดในรอบสอง
ทศวรรษท่ีผา่นมา บริษทัท่ีมีความรอบคอบท่ีสุดและมีหน้ีสินเพียงเลก็นอ้ยในบญัชีงบดุล รวมถึงมีเงินสดคงเหลือมาก 
อาจช่วยสร้างความมัน่คงใหก้บัอุตสาหกรรมได ้ ดว้ยการซ้ือเรือมือสองหรือเรือต่อใหม่ ในช่วงท่ีราคาตกตํ่าเป็น
ประวติัการณ์หรือโดยการควบรวมกิจการหรือการซ้ือกิจการของบริษทัอ่ืน หรือจากการท่ีกองทุนส่วนบุคคล (PE) ได้
รวมการถือหุน้ในบริษทัต่างๆใหเ้หลือเพียงถือหุน้ในหน่ึงบริษทัเท่านั้น ซ่ึงน่าจะเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ ไม่วา่จะเป็นวิธีใดกต็ามกล็ว้นเป็นท่ีน่ายนิดีทั้งส้ิน เพราะวา่เป็นการช่วยใหทุ้กภาคส่วนในอุตสาหกรรมน้ี
มัน่คงข้ึนแมจ้ะเพยีงเลก็นอ้ยก็ตาม 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ของบริษทัฯ ยงัคงท่ีในปี 2557 โดยค่าใชจ่้ายแทบทุกดา้นคงท่ีเท่ากบัก่อนหนา้น้ี อยา่งไร
กต็าม ค่าจา้งคนประจาํเรือไดเ้พ่ิมข้ึนและคาดวา่จะเพิ่มข้ึนอีกในปีต่อๆไปสาํหรับทั้งบริษทัฯ และบริษทัเดินเรืออ่ืนๆ 
ความตอ้งการคนประจาํเรือในตาํแหน่งอาวโุสท่ีมีประสบการณ์ยงัคงเป็นปัญหาหลกั ปัญหาการขาดแคลนน้ีเกิดจากการ
จา้งงานตามสาํนกังานต่างๆ และในอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ังซ่ึงมีสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยักวา่ นอกจากน้ี ความ
ทนัสมยัของเทคโนโลยต่ีางๆ บนเรือทั้งในแง่ของการนาํทางและเคร่ืองมือในการเดินเรือทาํใหต้อ้งการคนประจาํเรือท่ี
ไดรั้บการฝึกอบรม อนัส่งผลใหส้ถานการณ์การขาดแคลนเช่นน้ีเลวร้ายลงอีก  

 ผู้รับประกนัภัย P&I Clubs สบายใจข้ึนจากการท่ีการเรียกร้องค่าเสียหายมีจาํนวนลดลง และรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน เงิน
สาํรองท่ีเพิม่ข้ึนอยา่งมาก ผลกระทบจากเรือเก่าซ่ึงตอ้งจ่ายเบ้ียประกนัสูงไดถู้กปลดระวาง หรือขาย หรือถูกทดแทนเรือ
ใหม่ท่ีทนัสมยันั้นมีจาํนวนลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้น้ี อยา่งไรกต็าม ผูรั้บประกนัซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่ม P&I clubs 



หนา้ 14 
 

ระหวา่งประเทศ ไดค้งปรับเพ่ิมเบ้ียประกนัภยั กล่าวคือ เพิม่เบ้ียประกนัเป็นเปอร์เซ็นคงท่ีสาํหรับกรมธรรมท่ี์เร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 เป็นตน้ไป เพื่อเป็นการชดเชยเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึนในตน้ทุนการเรียกร้องค่าเสียหายและเพื่อให้
ฐานะทางการเงินโดยรวมมัน่คงข้ึน ตามท่ีไดเ้คยรายงานมาแลว้ การประกนัภยัประเภทน้ีมีรูปแบบท่ีพิเศษดว้ยการให้
ความคุม้ครองท่ีแทบจะไม่มีขีดจาํกดั และใหบ้ริการช่วยเหลือจดัการกบัปัญหาฟ้องร้องทุกกรณีท่ีเกิดจากการเป็นเจา้ของ
หรือบริหารเรือ ดงันั้น เจา้ของเรือจะตอ้งเผชิญกบัการเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัแมว้า่จะเป็นภาระแก่ผูเ้อาประกนัก็ตาม 

 ดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด ทาํใหค่้าใชจ่้ายเฉล่ียในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํสาํหรับปี 2557 นั้นเพิม่ข้ึน
เลก็นอ้ยจากปีก่อนหนา้น้ี ถึงแมว้า่บริษทัฯ ไม่มีตวัเลขค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียของบริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั แต่
จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา บริษทัฯ คาดวา่บริษทัฯ ไดจ้ดัการค่าใชจ่้ายไดดี้กวา่บริษทัเจา้ของเรือรายอ่ืนๆ 

 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซ่ึงออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้น ไดมี้การปรับปรุง
แกไ้ขอยูเ่สมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการท่ีจะปกป้องส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน  

 ในปี 2557 ไดเ้ห็นราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีลดลงและการเปล่ียนมามุ่งเนน้การใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่าเพื่อเป็น
การปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเขม้งวดในการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 

 จากกฎระเบียบหลากหลายฉบบั มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเคร่ืองจกัร (Engine exhaust emission standards) 
อยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) โดยเขตควบคุมการ
ปล่อยมลพษิบริเวณเขตทะเลแคริเบียน (Caribbean Emission Control Area “ECA”) ไดมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2557 โดยมีมาตรฐานการปล่อยมลพษิเช่นเดียวกบัเขตควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณทวปีอเมริกาเหนือ ทะเล
เหนือ และทะเลบอลติก กล่าวคือ เรือท่ีแล่นผา่นบริเวณน้ีจะตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่า (Low Sulfur Fuel Oil 
“LSFO”) ซ่ึงตอ้งไม่เกินร้อยละ 1 ในช่วงแรกของการบงัคบัใช ้ คือ ระหวา่งเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 
ส่วนในช่วงท่ีสองของการบงัคบัใช ้คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นตน้ไป เม่ือเรือแล่นในเขตควบคุมการปล่อยมลพิษ
ดงักล่าว ค่ากาํมะถนัของเช้ือเพลิงจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.1 สืบเน่ืองจากการขาดแคลนเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมทัว่โลก เรือ
ต่างๆจึงจาํเป็นตอ้งใช ้ Low Sulphur Marine Gas oil (MGO) ซ่ึงมีราคาสูงมากกวา่เช้ือเพลิงท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั การใช ้
MGO กบัเคร่ืองยนตห์ลกั ถือเป็นความทา้ทายอยา่งมากในทางเทคนิคเน่ืองจากเคร่ืองยนตแ์ละระบบการเผาไหม้
เช้ือเพลิงของเรือในปัจจุบนัไม่ไดถู้กออกแบบมาเพื่อรองรับเช้ือเพลิงชนิดน้ี ความทา้ทายทางดา้นเทคโนโลยใีนอนาคต
นั้นจะรวมไปถึงการมีเคร่ืองยนตท่ี์ใชเ้ช้ือเพลิงสองประเภท กล่าวคือ LNG และนํ้ามนัเช้ือเพลิง เน่ืองจากกฎหมายการ
ควบคุมการปล่อยมลพษิต่างๆเขม้งวดข้ึน บริษทัฯ ไดพ้ยายามติดตั้งเคร่ืองยนต ์ (สาํหรับเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ทั้งหมด) ท่ี
สามารถปรับไปติดตั้งเคร่ืองยนตส์องระบบดงักล่าวในอนาคตได ้

 หลายประเทศยนืยนัท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบเก่ียวกบัการจดัการนํ้าถ่วงเรือท่ีเขม้งวดข้ึน อนุสญัญาระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ้าถ่วงเรือและตะกอนมีผลบงัคบัใชภ้ายใน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีมี 30 ประเทศ
เขา้ร่วมรับรอง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก จะตอ้งมีการจดัการนํ้าถ่วงเรือใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานของ IMO ดงันั้น การติดตั้งระบบบาํบดันํ้าถ่วงเรือสาํหรับเรือของบริษทัฯจึงผอ่นคลายลง โดยตามกาํหนด
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ใหม่นั้นเรือจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวเม่ือมีการตรวจเรือรอบแรกสาํหรับ International oil pollution 
prevention certificate (IOPP) หลงัจากท่ีอนุสญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ อยา่งไรกต็าม พระราชบญัญติัพิทกัษ์
ส่ิงแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act (EPA)) ไดก้าํหนดวนับงัคบัใชท่ี้แตกต่างออกไป
สาํหรับเรือสัง่ต่อใหม่ กล่าวคือ เรือสัง่ต่อใหม่ของบริษทัฯ (วางโครงเรือหลงัจากวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556) มีการติดตั้ง
ระบบบาํบดันํ้าถ่วงเรือตามกฎระเบียบของ US EPA ณ ปัจจุบนั มี 43 ประเทศ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 32.54 ของขนาดระวาง
เรือของกองเรือโลก เขา้ร่วมลงนามในอนุสญัญาน้ี จึงคาดวา่อนุสญัญาดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในปี 2558 

 จากการผลกัดนัขององคก์รแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization “ILO”) ทาํใหม้าตรฐาน
ความเป็นอยูต่่างๆบนเรือของคนประจาํเรือไดรั้บความสาํคญัเพิ่มมากข้ึน โดย ILOไดอ้อกอนุสญัญาแรงงานทางทะเล 
ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention “MLC 2006”) เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานและควบคุมดูแลสภาพการทาํงานและ
ความเป็นอยูข่องคนประจาํเรือ โดยเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศทุกลาํท่ีมีขนาดมากกวา่ 500 ตนัจะตอ้งไดรั้บการตรวจ
เพื่อออกใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Maritime Labour Certificate “MLC”) และใบประกาศการปฏิบติั
ดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Declaration of Maritime Labour Compliance “DMLC”) โดยรัฐเจา้ของธงหรือโดย
สถาบนัตรวจเรือท่ีรัฐนั้นรับรอง อนุสญัญา MLC 2006 ฉบบัน้ี ไดรั้บการใหส้ตัยาบนัจากรัฐสมาชิกตามขอ้ตกลงเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้เม่ือเดือนสิงหาคม 2555 อนัมีผลใหเ้รือทุกลาํจะตอ้งปฏิบติัตามอนุสญัญาน้ี และจะตอ้งไดรั้บใบรับรอง
ดงักล่าวก่อนวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 เน่ืองจากยงัคงมีอีกหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดของ MLC อยา่งครบถว้น ILO จึงไดใ้หเ้วลาผอ่นผนัหน่ึงปี สาํหรับการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดน้ี โดยส้ินสุดลง
เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 เรือท่ีชกัธงไทยของบริษทัฯ นั้นไดรั้บ ใบรับรองตามอนุสญัญา MLC 2006 หลงัจากท่ีไดรั้บ
การตรวจจากองคก์รองคก์รท่ีรับผดิชอบ ยงัไม่มีความชดัเจนวา่ประเทศไทยจะรับรองอนุสญัญาดงักล่าวในอนาคต
อนัใกลน้ี้ ใบรับรองตามอนุสญัญา MLC 2006 ของเรือชกัธงไทยอาจจะไม่เป็นท่ียอมรับจากประเทศท่ีรับรองอนุสญัญา
ดงักล่าว ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กิดอุปสรรคในการเดินเรือภายใตธ้งไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ กาํลงัหารือปัญหาดงักล่าว
กบัหน่วยงานราชการเพ่ือหาทางออกต่อไป 

 ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสญัญา MLC ดงันั้น เรือของบริษทัฯท่ีชกัธงสิงคโปร์ไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดในอนุสญัญาอยา่งครบถว้น 

 บริษทัฯ ไดก้าํลงัเตรียมความพร้อมกบัทางการและสถาบนัตรวจเรือท่ีไดรั้บการรับรอง เพ่ือใหเ้รือทุกลาํของเรา
ไดรั้บใบรับรองน้ีก่อนวนัท่ีกาํหนด คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปท่ีบริษทัฯ จะกล่าวแต่เพียงวา่ “เพ่ือโลกสีเขียว” (Going 
Green) บริษทัต่างๆทัว่โลกไดถู้กกดดนัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆใหบ้ริษทัของตนเกิดจิตสาํนึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
มากข้ึน โดยตอ้งปฏิบติัตามกฏขอ้บงัคบัใหม่ต่างๆ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรการต่างๆท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้งัคบัแต่ดว้ยความ
สมคัรใจเพ่ือลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ โดยไดอ้ธิบายไวใ้นรายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยืน นอกจากน้ี ยงัมีอนุสญัญา
ของ IMO และขอ้บงัคบัท่ีออกโดยแต่ละประเทศเพ่ือใชใ้นการควบคุมการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ ก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด ์ ก๊าซฮาลอน และก๊าซคลอโรฟลูโอคาร์บอน จากเรือต่างๆท่ีมีส่วนทาํใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก 
ขอ้บงัคบัต่างๆเหล่าน้ีจะมีความเขม้งวดมากข้ึนในอนาคตอนัใกล ้นอกจากน้ี รัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกายงัมีขอ้บงัคบัให้
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เรือท่ีเขา้มายงัเมืองท่าของตนตอ้งใชแ้หล่งจ่ายไฟฟ้าของทางเมืองท่าซ่ึงจะสร้างมลภาวะนอ้ยกวา่เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของ
เรือ อาจมีการบงัคบัใช ้ “BONNET” ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีมีใชใ้นบางเมืองท่าในการเป็นตวัรับและช่วยบาํบดัก๊าซเสียจาก
เรือก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มาตรการเหล่าน้ียงัคงอยูใ่นขั้นพิจารณาและอาจสร้างปัญหาในการเดินเรือตาม
รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเพิม่ข้ึนใหก้บัเจา้ของเรือ/ผูบ้ริหารเรือ เพ่ือปฏิบติัตามพนัธสญัญาของบริษทัฯ ในการท่ีจะดาํรงรักษา
และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯใหเ้ป็นแบบแผน ทางบริษทัฯ ไดใ้หมี้การตรวจสอบและไดรั้บ
ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14001:2004 จากองคก์รตรวจชั้นเรือ (CLASS NK) ของประเทศญ่ีปุ่น มาตรฐาน 
ISO 14001:2004 น้ีเป็นระบบท่ีกาํหนดกรอบโครงสร้างโดยรวมและขั้นตอนวธีิการใหก้บัการวางนโยบาย การวางแผน 
และการปฏิบติังานเพื่อส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ อีกทั้งยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เรือของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมใช ้ “แผนการบริหารการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพของเรือ” (Ship Energy 
Efficiency Management Plan “SEEMP”) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 6 ของอนุสญัญา MARPOL เรือ
เหล่าน้ียงัไดมี้การเตรียมความพร้อมในการกาํจดัส่ิงปฏิกลูท่ีเขม้งวดมากข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 5 
ของอนุสัญญา MARPOL  

 ศูนย์ฝึกอบรมคนประจําเรือ (Maritime Training Center) ตามท่ีเคยไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัฯ ไดก่้อตั้งศูนย์
ฝึกอบรมคนประจาํเรือเตม็รูปแบบข้ึนภายในสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนมีนาคม 2551 
โดยภายในศูนยฝึ์กอบรมน้ี ไดมี้การติดตั้งหอ้งฝึกจาํลองการเดินเรือท่ีทนัสมยัท่ีสุด (Bridge Navigation Simulator) เพ่ือ
ใชส้าํหรับฝึกคนประจาํเรือโดยเฉพาะ โดยมีเคร่ืองฝึกจาํลองการเดินเรือเสมือนจริงและมีการจาํลองสะพานเดินเรือจริง 
และสามารถฝึกการเดินเรือเขา้เมืองท่าสาํคญัไดอ้ยา่งเสมือนจริงซ่ึงจะทาํใหค้นประจาํเรือไดมี้โอกาสลงมือฝึกปฏิบติัการ
เดินเรือจริงๆ ในรูปแบบและสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการทาํงานเป็นทีมของกปัตนัเรือและนกั
เดินเรือ ทกัษะในการเดินเรือและบงัคบัเรือ ส่ิงน้ีถือวา่เป็นกา้วยา่งสาํคญัของบริษทัฯ ในการท่ีจะฝึกฝนและเพิม่ศกัยภาพ
ใหก้บับุคลากรประจาํเรือใหส้ามารถปฏิบติังานดูแลเรือเพือ่ใหเ้กิดความปลอดภยัของคนประจาํเรือ สินคา้ และตวัเรือ 
จากอุบติัเหตุทางทะเลและเป็นการปกป้องส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีทัว่โลกมีการขาดแคลนคน
ประจาํเรือท่ีมีทกัษะความสามารถ และส่งผลใหก้ารไดเ้ล่ือนตาํแหน่งบนเรือเกิดข้ึนเร็วกวา่ท่ีควรจะเป็น ศูนยฝึ์กอบรม
ของบริษทัจึงมีวธีิการท่ีจะช่วยฝึกทกัษะความสามารถใหก้บัคนเรือเพื่อทดแทนกบัการฝึกปฏิบติับนเรือท่ีลดนอ้ยลง
ดงักล่าว 

 หลกัสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”) เป็น
หลกัสูตรสาํหรับฝึกอบรมนายประจาํเรือทั้งนกัเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนกังานประจาํสาํนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารงานเรือ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจถึงขีดความสามารถและขีดจาํกดัของมนุษย ์ และเพื่อเสริมสร้างใหเ้กิด
ทศันคติท่ีดีในเร่ืองความปลอดภยัและการทาํงานเป็นทีม หลกัสูตร MRM น้ีไดมี้การยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางวา่เป็น
วธีิการท่ีดีท่ีสุดในการช่วยเพิ่มทกัษะและพฒันาการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม และลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัภยัทาง
ทะเลท่ีมีสาเหตุมาจากความผดิพลาดของมนุษย ์ (Human Error) รวมทั้งการจดัการทรัพยากรและการทาํงานเป็นทีมท่ีไม่
มีประสิทธิภาพ หลกัสูตร MRM น้ีไดรั้บการรับรองและออกแบบโดย The Swedish Club ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้หป้ระกนัภยั
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ทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตในการนาํหลกัสูตรน้ีมาเป็นตน้แบบในการฝึกคนประจาํเรือ
ของบริษทัฯ นอกจากหลกัสูตร MRM แลว้ ภายในศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัมีหอ้งฝึกอบรมต่างๆสาํหรับโปรแกรม
การฝึกต่างๆเช่นโปรแกรมการฝึกโดยใชค้อมพิวเตอร์ (Computer based training “CBT”) และวดีีทศัน์ (Video-Based 
Training “VBT”) การฝึกอบรมหลกัสูตรการจดัการระบบเดินเรือเป็นทีม (Bridge Team Management “BTM”) 
หลกัสูตรทกัษะการเดินเรือและบงัคบัเรือ (Bridge Team Competency “BTC”) หลกัสูตรการปฎิบติัหนา้ท่ีเวรยาม 
(Officer Of the Watch “OOW”) หลกัสูตรการปฏิบติังานตาํแหน่งตน้เรือ (Chief Mate Course “CMC”) หลกัสูตรการ
เป็นกปัตนัเรือ (Command Course) หลกัสูตรความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือ (Shipboard Safety Course “SSC”) 
หลกัสูตรแนะนาํแกไ้ขปัญหาการทาํงานบนเรือ (Maritime Professional Briefing “MPB”) หลกัสูตรอบรมการใช้
ภาษาองักฤษ (ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั) เป็นตน้ หลกัสูตรต่างๆเหล่าน้ีไดมี้การพฒันาปรับปรุงตลอดเวลา และถือวา่เป็นการ
วางรากฐานท่ีสาํคญัต่อคุณภาพของคนประจาํเรือและการเรียนรู้เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานเรือ 

 ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัมีการทาํงานร่วมกนักบัแผนกบริหารงานเรือของบริษทัฯ เพื่อใหท้ราบถึงส่ิงท่ี
จาํเป็นตอ้งมีการฝึกใหก้บัคนเรือและการออกแบบหลกัสูตรใหเ้หมาะสม ดว้ยแนวทางน้ีจึงไดมี้การพฒันาหลกัสูตรข้ึน
ใหม่สาํหรับฝึกนายช่างกลเรือในทุกระดบัไม่วา่จะเป็นหลกัสูตร MAN Diesel Engine and Turbo (ME course) หลกัสูตร
เสริมทกัษะและการบริหารจดัการหอ้งเคร่ือง (Engine Room Management and Competency Enhancement “EMC”) 
สาํหรับนายช่างกลเรือระดบัสูง และหลกัสูตรการปฏิบติัหนา้ท่ีเขา้เวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) สาํหรับนายช่าง
กลเรือระดบัปฏิบติัการ ในอนาคตไดมี้แผนการท่ีจะเพิม่เติมหลกัสูตรอีก เช่น หลกัสูตรสาํหรับ “ระบบการทาํงานของ
ซีลเพลาใบจกัร” “การทาํงานของอุปกรณ์ยกขนสินคา้โดยเฉพาะระบบไฮดรอลิก” และ “ความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังานบนเรือสาํหรับลูกเรือ” ทางศูนยฝึ์กอบรมไดจ้ดัใหมี้การติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองจกัรพื้นฐานสาํคญั เช่นเคร่ืองยนต์
เทอร์โบชาร์จเจอร์ และเคร่ืองแยกกรองนํ้ามนั เพ่ือใชส้าํหรับการฝึกปฏิบติัจริงเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ส่ิง
เหล่าน้ีจะเป็นตวัช่วยเสริมร่วมกบัหอ้งฝึกจาํลองการเดินเรือ เพ่ือใหศู้นยฝึ์กอบรมสามารถทาํการฝึกในส่ิงท่ีจาํเป็นไดท้ั้ง
นายประจาํเรือฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ รวมถึงลูกเรือ เรือท่ีบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อใหม่ไปนั้น มีเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดั
พลงังานโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั โดบบริษทัฯ ไดจ้ดัใหน้ายช่างกลระดบับริหาร นายช่างไฟฟ้าและผูจ้ดัการฝ่าย
เทคนิคของบริษทัฯ เขา้รับการอบรมสาํหรับการใชง้านเคร่ืองยนตเ์หล่าน้ีจากผูผ้ลิตโดยตรงเพือ่ความเขา้ใจท่ีดีข้ึนในการ
เดินเรือและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนนายช่างกลระดบัปฏิบติัการจะไดรั้บการอบรมในศูนยฝึ์ก
พาณิชยนาวขีองบริษทัฯ และฝึกฝนวธีิการปฏิบติับนเรือ  

 การใชอุ้ปกรณ์การเดินเรือท่ีใหข้อ้มูลและแสดงผลดว้ยแผนท่ีอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and 
Information System ”ECDIS”) ไดมี้การบงัคบัใชบ้นเรือใหม่ท่ีต่อเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป เรือใหม่
ส่วนใหญ่มีการติดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ไวใ้ชง้านแลว้ สาํหรับเรือเก่าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจะมีการบงัคบัใหติ้ดตั้งอุปกรณ์ 
ECDIS ในปี 2561 เป็นตน้ไป การใชง้านอุปกรณ์ ECDIS น้ีจาํตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้การทาํงานของระบบ
ทัว่ๆไป รวมถึงการใชง้านอุปกรณ์แต่ละยีห่อ้ท่ีอาจมีรูปแบบการใชง้านแตกต่างกนัไปตามโรงงานผูผ้ลิต นกัเดินเรือท่ีจะ
ใชง้านอุปกรณ์ ECDIS ในการเดินเรือจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมท่ีถูกตอ้ง และไดรั้บใบรับรองผา่นการฝึกอบรมมาแลว้
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ก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหใ้ชง้านไดจ้ริงบนเรือ 

 ในบรรดาอุปกรณ์นาํทางในการเดินเรือท่ีทนัสมยัทั้งหมด เช่น เรดาร์ AIS และ GPS นกัเดินเรือจะไดรั้บ
เคร่ืองช่วยนาํทางในการเดินเรือดว้ยอุปกรณ์ ECDIS ซ่ึงเป็นเคร่ืองช่วยนาํทางในการเดินเรือจะทาํใหอุ้ปกรณ์ต่างๆ (ซ่ึง
อยูบ่นแผน่กระดาษ) หมดความสาํคญัไป ทั้งน้ี การใชอุ้ปกรณ์ ECDIS นั้น นกัเดินเรือจะตอ้งรู้วธีิใชง้านท่ีถูกตอ้งดว้ย 

 ไดมี้การออกแบบเรือขนาดเลก็เพื่อใหมี้คนประจาํเรือนอ้ยท่ีสุด โดยผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าววา่ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ 
เรือต่างๆอาจไม่ตอ้งมีคนประจาํเรืออยูเ่ลยโดยจะมีแต่เคร่ืองยนตร์ะบบอตัโนมติัซ่ึงสามารถควบคุมไดจ้ากบนบก และ
แมว้า่จะยงัคงเป็นไปไดย้ากท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนั แต่หากเม่ือพฒันาการใหม่ๆดงักล่าวเกิดข้ึน ก็ยอ่มส่งผลใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมากในรูปแบบการเดินเรือปัจจุบนั 

 บริษทัฯ มัน่ใจวา่นกัเดินเรือของเราสามารถใชง้าน ECDIS ไดเ้ป็นอยา่งดีก่อนจะประจาํการบนเรือ โดยนกั
เดินเรือไดรั้บการฝึกอบรมการใชง้าน ECDIS จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง นอกจากนั้น นกัเดินเรือดงักล่าวยงัไดรั้บ
การฝึกอบรมจากบริษทัผลิตอุปกรณ์ ECDIS อีกดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือวา่การไดรั้บใบรับรองอยา่งเดียวอาจจะไม่ทาํให้
นกัเดินเรือคุน้เคยและใชง้าน ECDISไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ จึงไดติ้ดตั้งอุปกรณ์และพฒันา
หลกัสูตรการฝึกอบรมการใชง้าน ECDIS โดยหลงัจากท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตร ECDIS น้ีแลว้ นกัเดินเรือจะตอ้งเขา้
อบรมการใชง้าน ECDIS จริงอีกดว้ย  

 ภัยจากโจรสลดั ยงัคงเป็นภยัคุกคามท่ีสร้างความกงัวลใจอยา่งมาก  

 ในปี 2556 - 2557 ไม่มีการรายงานการถูกโจรสลดัโจมตีในบริเวณอ่าวโซมาเลีย เม่ือเปรียเบทียบกบัจาํนวน 35 
คร้ังในปีก่อนหนา้ ทั้งน้ี ยงัไม่มีรายงานยนืยนัถึงข่าวเหตุการณ์ตอ้งสงสยัในบริเวณ Horn of Africa ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมี
ความเส่ียงสูง  

 การลดลงของตวัเลขความสาํเร็จในการยดึเรือของโจรสลดันั้นยงัคงไม่น่าไวว้างใจ บริษทัเดินเรือต่างๆยงัคง
กงัวลวา่โจรสลดัจะเปล่ียนรูปแบบเพื่อรองรับมาตรการป้องกนัต่างๆท่ีเรือส่วนใหญ่ใชอ้ยูใ่นระหวา่งเดินเรือผา่นเขต
เส่ียงภยั อยา่งไรกต็าม จากการท่ีมีกองทพัเรือระหวา่งประเทศซ่ึงลาดตระเวนในเขตท่ีมีความเส่ียงสูง และการมีหน่วย
รักษาความปลอดภยับนเรือ ไดส่้งผลใหโ้จรสลดัโซมาเลียมีรายไดล้ดลง หวงัวา่บริษทัประกนัภยัต่างๆจะรับรู้ถึง
แนวโนม้เช่นน้ี 

 นอกจากโจรสลดัโซมาเลียแลว้ บริเวณทะเลอาราเบียน มหาสมุทรอินเดีย ประเทศไนจีเรีย และบริเวณนอก
ชายฝ่ังในอ่าวกินี ยงัคงเป็นอีกพื้นท่ีเส่ียงต่อการถูกโจรสลดัโจมตี ในช่วงหลายเดือนท่ีผา่นมามีการเตือนภยัโจรสลดัมาก
ข้ึนในบริเวณน้ี อยา่งไรกต็าม พื้นท่ีทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกนัตรงท่ีประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลและนโยบายท่ีชดัเจน
ในการจดัการกบัปัญหาโจรสลดัในน่านนํ้าของตน ซ่ึงไดช่้วยจาํกดัภยัโจรสลดัในบริเวณนั้นได ้

 การโจมตีบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นไดมี้จาํนวนเพ่ิมข้ึน โดยเรือท่ีถูกโจมตีจะเป็นเรือขนส่งนํ้ามนัขนาด
เลก็ซ่ึงมีสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของโจรสลดั บริษทัฯ ไดมี้บทบาทหลกัในการรายงานต่อองคก์ร IFC (Information Fusion 
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Centre) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้าดูความเคล่ือนไหวของเรือต่างๆในน่านนํ้าบริเวณน้ี โดยองคก์ร IFC นั้นมี
สาํนกังานใหญ่อยูใ่นประเทศสิงคโปร์ และถ่ายทอดข่าวสารต่างๆใหแ้ก่หน่วยงานรักษาความปลอดภยัชายฝ่ัง ซ่ึงเป็น
องคก์รท่ีช่วยลดภยัจากโจรสลดัในภูมิภาคน้ี 
 

1.2 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 

 

1.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั (ตั้งแต่ ปี 2555 ถงึปี 2557) 
 

ปี 2555 
 

 การแก้ไขสัญญาเงนิกู้สําหรับเรือต่อใหม่จากธนาคาร DNB BANK ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ และธนาคาร
อืน่บางแห่ง  
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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 (ซ่ึงจะจดทะเบียนเป็นเจา้ของเรือ 
“จินตนา นารี” ตวัเรือหมายเลข 335) เขา้ร่วมเป็นคู่สญัญาในสญัญาเงินกูส้าํหรับเรือต่อใหม่ฉบบัดงักล่าวดว้ย 
 

 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  
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 ์
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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)  
เพื่อเป็นการต่อระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้สําหรับซ้ือเรือมือสองวงเงิน  200 ล้านเหรียญสหรัฐ  จาก
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน), ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (เดิมในฐานะ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 
(มหาชน)) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) จาํกัด (มหาชน) (เงินกู้) เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2555              
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูจ้าํนวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในเง่ือนไขของสัญญาเดิม กบัหน่ึงในสามธนาคาร
ขา้งตน้ กล่าวคือ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“TBank”) โดยมีระยะเวลาการเบิกถอนเงินกูจ้นถึงเดือน
มีนาคม 2555 ทั้งน้ี วงเงินกู ้50 ลา้นเหรียญสหรัฐดงักล่าว มาจากวงเงินกูค้งเหลือหลงัจากการเบิกถอนเงินกู้
จาํนวน 92 ลา้นเหรียญสหรัฐ และการยกเลิกวงเงินกูจ้าํนวน 58 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2554 
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 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 ยงัเป็นหน่ึงในสามผูไ้ดรั้บ
การเสนอช่ือเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เทกองแห่งปี” (The Dry Bulk Operator of the Year) 
อีกดว้ย Seatrade เป็นองคก์รท่ีมีบทบาทในการให้รางวลัเพื่อพฒันาภาคอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีมาเป็นเวลา
หลายปี โดยใหก้ารรับรองความเป็นเลิศในหลากหลายสาขา ตน้กาํเนิดของรางวลั Seatrade Asia นั้นเกิดข้ึนท่ี
เมืองลอนดอนในปี 2531 โดยไดรั้บความร่วมมือจากองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) รวมทั้งเลขาธิการ
องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศยงัเป็นประธานคณะกรรมการตดัสินจนถึงทุกวนัน้ี โครงการประกาศรางวลัน้ี
สาํหรับภูมิภาคเอเชียไดถื้อกาํเนิดข้ึนเม่ือปี 2551 เพื่อยกระดบัอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีทัว่ภูมิภาคเอเชียและ
เนน้ย ํ้าถึงความเป็นเลิศทางดา้นนวตักรรมดา้นความปลอดภยัและคุณภาพดา้นความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และสงัคม ดา้นความสาํเร็จและการลงทุนรวมทั้งดา้นการฝึกอบรมและการใหก้ารศึกษา 
 
พีเอสแอลไดรั้บรางวลั “การบริหารจดัการธุรกิจเรือท่ีดีท่ีสุดประจาํปี 2555” จากงาน Lloyd's List Asia Awards 
บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัน้ีจากความสามารถของบริษทัฯ ในการยนืหยดั ความมัน่คง การพฒันากองเรือ และการ
ผลกัดนัธุรกิจใหก้า้วไปขา้งหนา้ภายใตส้ภาพตลาดเดินเรือท่ียากลาํบากตั้งแต่ปี 2523 น่ีเป็นคร้ังแรกของบริษทั
ฯ กบัการไดรั้บรางวลั Lloyd's List Asia Awards กรรมการตดัสินไดก้ล่าวถึงความสามารถของบริษทัฯ ในการ
ลดค่าใชจ่้ายในการเดินเรือและความเขม้งวดในการบริหารความเส่ียง แมว้า่ในขณะน้ีผูป้ระกอบการเรือขนส่ง
สินคา้แหง้เทกองตอ้งเผชิญความทา้ทายมากมายตามความคิดเห็นของคณะกรรมการตดัสิน บริษทัฯ ไดห้ลีกเล่ียง 
“บาป 7 ประการ (the seven deadly sins)” ดว้ยการไม่ซ้ือเรือในช่วงฟองสบู่ ซ่ึงส่งผลใหต้อนน้ีบริษทัฯ 
สามารถซ้ือเรือมือสองสภาพดีมากในราคาตํ่าในช่วงสภาวะตลาดตกตํ่าเช่นน้ี  
 
นิตยสาร Marine Money ประจาํเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2555 ไดจ้ดัใหบ้ริษทัฯอยูใ่นอนัดบัท่ี 23 ของบริษทั
ขนส่งทางเรือท่ีดีท่ีสุดในโลกสาํหรับปี 2554 เกณฑก์ารตดัสินสาํหรับนิตยสาร Marine Moneyในการจดัอนัดบั
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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 
 

 รายงานการรับมอบเรือลําแรกของสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ ในประเทศจีน  
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 เรือลาํแรกจากสัญญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 4 ฉบบักบัอู่ต่อเรือ Yangzhou Guoyu 
Shipbuilding Co., Ltd. ในประเทศจีนไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์และไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยเรือ
ลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “อภิรดี นารี” (“Apiradee Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 
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 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 
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
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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”) ซ่ึงแต่ละบริษทัไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือ
ใหม่จาํนวน 1 ฉบบั สาํหรับเรือขนส่งซีเมนต ์ขนาด 20,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ จาํนวน 1 ลาํ กบัผูข้ายใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผูซ้ื้อแต่ละรายกบัผูข้ายไดต้กลงกนัในสญัญาสัง่ต่อเรือแต่ละฉบบัโดยกาํหนดราคาเรือ
แต่ละลาํเป็นเงิน 24.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (“ราคาตามสญัญา”) ดงันั้น ราคารวมตามสัญญาของเรือทั้งสอง
ลาํเป็นเงิน 48.36 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี ราคาตามสญัญาของเรือแต่ละลาํจะถูกแบ่งชาํระออกเป็น 5 งวด  
 

 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 เดทเวทตนั 
โดยประมาณ สร้างในประเทศอินเดีย เม่ือปี 2553 และปี 2554 ตามลาํดบั ราคาซ้ือเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 13.25 
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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 
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 
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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 ต่อทา้ยสญัญาเงินกูส้าํหรับเรือต่อใหม่ (เงินกูใ้ชส้าํหรับการสัง่ต่อเรือใหม่หลายลาํท่ีอู่ต่อเรือ 
ABG) เพื่อชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดท่ีไดเ้บิกถอนไปแลว้จาํนวน 7,599,999 เหรียญสหรัฐ สาํหรับสญัญาสัง่
ต่อเรือใหม่ของตวัเรือหมายเลข 348 ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 และยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิก
ถอนจาํนวน 22,800,001 เหรียญสหรัฐ สาํหรับเรือลาํดงักล่าว 
 

 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. 
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(“ผูซ้ื้อ”) ไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 1 ฉบบั สาํหรับเรือขนส่งซีเมนต ์ ขนาด 20,000 เดทเวทตนั 
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) โดยหลกัเพ่ือขยายระยะเวลาเบิกเงินกูข้องวงเงินสินเช่ือ ไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
(เดิม วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556) 
 

 รายงานการแก้ไขวงเงินสินเช่ือ จากธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีประเทศสิงคโปร์ กล่าวคือ บริษทั เอบีซี ท ูพีทีอี ลิมิเตด 
และ บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1 ต่อทา้ยสญัญาเงินกูก้บัธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ ฉบบัลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 เพือ่ใชช้าํระราคาเรือขนส่ง
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 
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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 ใหมี้การเบิกได ้2 คร้ัง 
 เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ จาํนวน 19,344,000 หรือ ร้อยละ 80 ของราคา

ตามสญัญา ใหมี้การเบิกไดค้ร้ังเดียว ซ่ึงบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระ
เงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือ  

การชําระคืนเงินกู้: เงินกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
ชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บเรือแต่ละ
ลาํจากเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 
 

เงินกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือของเรือ
แต่ละลาํจะถูกชาํระคืนจาํนวน 39 
งวด เป็นรายไตรมาสๆ ละ 
322,400 เหรียญสหรัฐ เร่ิมจากวนั
สุดทา้ยของ  ไตรมาสแรก หลงัจาก
วนัรับมอบเรือ และงวดสุดทา้ย
จาํนวน 6,770,400 เหรียญสหรัฐ ณ 
วนัสุดทา้ยของสญัญา   

หลกัประกนั: เงินกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
การคํ้าประกนัร้อยละ 100 จากบริษทัฯ 

เงินกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ ไม่เกิน
วงเงิน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือ 

 

 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 เดทเวทตนั 
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  
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 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 เพื่อ
ใชซ้ื้อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองต่อใหม่หรือเรือมือสองหลายลาํ กบัธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่ง
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  

 
ปี 2557 

 

 รายงานการขายเรือขนส่งซีเมนต์จํานวน 1 ลาํ (M.V. Fujisan Maru)  
เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2557 Precious Shipping (Panama) S.A. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศปานามาของบริษทัฯ 
(“บริษทัยอ่ยซ่ึงถือหุน้จาํนวน 41 จาก 64 หุน้ ในเรือ”) กบัเจา้ของร่วม (Rederiaktiebolaget Transmark ซ่ึงเป็น
เจา้ของร่วมโดยถือหุน้จาํนวน 23 จาก 64 หุน้ ในเรือลาํดงักล่าว) (ร่วมกนั เรียกวา่“ผูข้าย”) ไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือขนส่งซีเมนต ์ ขนาด 16,922 เดทเวทตนั เพือ่ขายเรือกบัผูซ้ื้อเป็นบริษทัซ่ึง
จดัตั้งข้ึนใน Cayman Islands ราคาขายเรือเป็นเงิน 2.31 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ราคาขายเรือซ่ึงบริษทัยอ่ยจะ
ไดรั้บเป็นเงิน 1.48 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  หรือประมาณ 48.86 ลา้นบาท  คงเหลือจาํนวน 0.83 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะถูกชาํระใหแ้ก่เจา้ของร่วม 
 



หนา้ 31 
 

 การลงนามสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ จํานวน 2 ฉบับ สําหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง จํานวน 2 ลาํ 
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ (“ผูซ้ื้อ”) ไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 2 ฉบบั สาํหรับเรือ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 64,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ จาํนวน 2 ลาํ กบัผูข้ายในสาธารณรัฐประชาชน
จีนโดยกาํหนดราคาเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 27.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยจะถูกแบ่งชาํระออกเป็น 5 งวด  

 
 การแต่งต้ังที่ปรึกษาอิสระทางการเงิน (IFA) สําหรับรายการการส่ังต่อเรือใหม่จํานวน 12 ลาํ  

ตามรายงานการเปิดเผยสารสนเทศ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 สาํหรับการสั่งต่อเรือใหม่จาํนวน 12 ลาํ กบัอู่
ต่อเรือ 2 แห่ง ในประเทศจีน บริษทัฯ ไดแ้จง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามคาํแนะนาํและการอนุมติั
ของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการวา่ บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งใหบ้ริษทั แกรนท ์ ธอนตนั เซอร์วสิ
เซส จาํกดั เป็น IFA  เพื่อใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้สาํหรับรายการการไดม้าดงักล่าวน้ี  
 

 รายงานการรับมอบเรือขนส่งซีเมนต์ลาํแรกจากอู่ต่อเรือในประเทศจีน 
เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2557 เรือขนส่งซีเมนตล์าํแรกตามสญัญาสัง่ต่อเรือกบั China Shipbuilding & Offshore 
International Co., Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบ
ใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “อภิญญา นารี” (“Apinya Naree”) และไดจ้ด
ทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์  
 

 รายงานสินเช่ือใหม่จํานวน 19.34 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีประเทศสิงคโปร์ กล่าวคือ บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด 
(ABC Four Pte. Ltd.) (“บริษทัยอ่ย”) ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ เพื่อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตาม
สัญญาต่อเรือขนส่งซีเมนตใ์หม่ขนาดระวางบรรทุก 20,000 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข 
CC200-03 ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดส้ั่งไป รายละเอียดโดยสรุปของขอ้สญัญาและเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้มีดงัน้ี 
 

ผู้กู้ 
บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทัยอ่ย”) ของบริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี 
ลิมิเตด (“ABC”) 

ผู้ให้กู้ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
ตัวแทนสินเช่ือ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
ตัวแทนหลกัประกนั ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

ผู้ให้บริการ Interest 
Rate Swap 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

วัตถุประสงค์ เป็นสินเช่ือสาํหรับใชช้าํระเงินงวดก่อนและเม่ือรับมอบเรือขนส่งซีเมนตส์ัง่ต่อใหม่จาํนวน 1 ลาํ 
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กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข CC200-03 (“เรือ”) ซ่ึงไดส้ัง่ต่อไวก้บั Shanhaiguan New Shipbuilding 
Industry Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวงเงินสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญา  

จํานวนเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ จะตอ้งไม่เกิน 19,344,000 เหรียญสหรัฐ  (“จาํนวนเงินกู”้) โดยจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน (“เงินกูแ้ต่ละส่วน”) 

เงินกู้แต่ละส่วน เงินกูจ้ะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  เงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือ จาํนวน 4,836,000 หรือ ร้อยละ 20 ของราคาตามสญัญา ให้

มีการเบิกได ้2 คร้ัง 
 เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ จาํนวน 19,344,000 หรือ ร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญา ให้

มีการเบิกไดค้ร้ังเดียว ซ่ึงบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือ  
ระยะเวลาเบิกถอน
เงินกู้ 

เงินกูส้าํหรับเรือนั้น ผูกู้จ้ะสามารถเบิกเงินกูส่้วนใชก่้อนรับเรือไดห้ลงัจากวนัท่ีไดล้งนามใน
สญัญาเงินกู ้จนถึงวนัท่ีรับมอบเรือ หรือวนัอ่ืนๆท่ีผูใ้หกู้ย้นิยอม 

อตัราดอกเบีย้ US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงิน 

ร้อยละ 0.6 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 
 

การเบิกเงินกู้ เงินกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
การเบิกเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือใหเ้ป็นไป
ตามสัญญาสัง่ต่อเรือ 

เงินกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ
ซ่ึงจะเบิกเงินกูไ้ดเ้ม่ือรับเรือ 

การชําระคืนเงินกู้ เงินกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
ชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บเรือจาก
เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 
 

เงินกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
เงินตน้ของเงินกูจ้ะถูกชาํระคืนจาํนวน 39 งวด 
เป็นรายไตรมาสๆ ละ 322,400 เหรียญสหรัฐ 
เร่ิมจากวนัสุดทา้ยของไตรมาสแรก หลงัจาก
วนัรับมอบเรือ และงวดสุดทา้ยจาํนวน 
6,770,400 เหรียญสหรัฐ ณ วนัสุดทา้ยของ
สญัญา   

หลกัประกนั เงินกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 

 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของ
สญัญาสัง่ต่อเรือของเรือ 

 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของ
สญัญาคํ้าประกนัการคืนเงินงวดเพ่ือเป็น
หลกัประกนัการชาํระเงินงวด 

 การจาํนาํหุน้ทั้งหมดของผูกู้ท่ี้ถือโดย 

เงินกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  

 การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของ

สญัญาประกนัภยัเรือ 
 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของ

สญัญาเช่าเรือเหมาลาํเป็นระยะเวลา 
 การจดจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินได้
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ABC 
 การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ และ ABC 

 

และบญัชีเงินชาํระคืน 
 การคํ้าประกนัจาก ABC และ 
 การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ ไม่เกินวงเงิน 

8 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
ข้อตกลงทางการเงนิ: ตลอดระยะเวลาตามสญัญาเงินกู ้ ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 

และหลงัจากวนัท่ีไดรั้บมอบเรือ ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงรายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) 
ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า ของภาระหน้ีทั้งหมด  

ข้อตกลงอื่นๆ:  จะตอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารหรือการถือหุน้ในบริษทัผูกู้ ้ 
 ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยบริษทัฯ และผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้โดยไม่มีขอ้จาํกดั  เวน้แต่กรณีท่ีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี นอ้ยกวา่ 
1.1 เท่า หรือกรณีมีการผดิสญัญาเกิดข้ึน 

 รายงานสินเช่ือใหม่จํานวน 19.58 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีประเทศสิงคโปร์ กล่าวคือ บริษทั เอบีซี วนั พทีีอี ลิมิเตด 
(ABC One Pte. Ltd.) (“บริษทัยอ่ย”) ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวน 19.58 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร
ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เพื่อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญาต่อเรือขนส่ง
ซีเมนตใ์หม่ขนาดระวางบรรทุก 20,000 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข CC200-04 ซ่ึง
บริษทัยอ่ยไดส้ั่งไป รายละเอียดโดยสรุปของขอ้สญัญาและเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้มีดงัน้ี 

ผู้กู้ บริษทั เอบีซี วนั พทีีอี ลิมิเตด (“บริษทัยอ่ย”) ของบริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์ แคริเออร์ พีทีอี 
ลิมิเตด (“บริษทัแม่”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีประเทศสิงคโปร์ 

ผู้ให้กู้ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ตัวแทนสินเช่ือ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

ตัวแทนหลกัประกนั ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ผู้ให้บริการ Interest 
Rate Swap 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

วัตถุประสงค์ เป็นสินเช่ือสาํหรับใชช้าํระเงินงวดก่อนและเม่ือรับมอบเรือขนส่งซีเมนตส์ัง่ต่อใหม่จาํนวน 1 ลาํ 
กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข CC200-04 (“เรือ”) ซ่ึงไดส้ัง่ต่อไวก้บั Shanhaiguan New Shipbuilding 
Industry Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวงเงินสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 80 ของราคาตาม
สญัญา  

จํานวนเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ จะตอ้งไม่เกิน 19,584,000 เหรียญสหรัฐ  (“จาํนวนเงินกู”้) โดยจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน (“เงินกูแ้ต่ละส่วน”) 
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เงินกู้แต่ละส่วน เงินกูจ้ะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  เงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือ จาํนวน 4,896,000 หรือ ร้อยละ 20 ของราคาตามสญัญา 
 เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ จาํนวน 19,584,000 หรือ ร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญา ให้

มีการเบิกไดค้ร้ังเดียว ซ่ึงบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือ  
ระยะเวลาเบิกถอน
เงินกู้ 

เงินกูส้าํหรับเรือนั้น ผูกู้จ้ะสามารถเบิกเงินกูส่้วนใชก่้อนรับเรือไดห้ลงัจากวนัท่ีไดล้งนามใน
สญัญาเงินกู ้จนถึงวนัท่ีรับมอบเรือ หรือวนัอ่ืนๆท่ีผูใ้หกู้ย้นิยอม 

อตัราดอกเบีย้ US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงิน 

ร้อยละ 0.6 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 
 

การเบิกเงินกู้ เงินกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
การเบิกเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือใหเ้ป็นไป
ตามสัญญาสัง่ต่อเรือ 

เงินกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ
ซ่ึงจะเบิกเงินกูไ้ดเ้ม่ือรับเรือ 

การชําระคืนเงินกู้ เงินกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
ชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บเรือจาก
เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 
 

เงินกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
เงินตน้ของเงินกูจ้ะถูกชาํระคืนจาํนวน 40 งวด 

เป็นรายไตรมาสๆ ละ 489,600 เหรียญสหรัฐ เร่ิม

จากวนัสุดทา้ยของไตรมาสแรก หลงัจากวนัรับ

มอบเรือ 

หลกัประกนั เงินกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 

 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของ
สญัญาสัง่ต่อเรือของเรือ 

 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของ
สญัญาคํ้าประกนัการคืนเงินงวดเพ่ือเป็น
หลกัประกนัการชาํระเงินงวด 

 การจาํนาํหุน้ทั้งหมดของผูกู้ท่ี้ถือโดย
บริษทัแม่ 

 การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ และบริษทัแม่ 
 

เงินกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  

 การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของ

สญัญาประกนัภยัเรือ 
 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของ

สญัญาเช่าเรือเหมาลาํเป็นระยะเวลา 
 การจดจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินได้

และบญัชีเงินชาํระคืน 
 การคํ้าประกนัจากบริษทัแม่ และ 
 การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ ไม่เกินวงเงิน 

8 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
ข้อตกลงทางการเงนิ: ตลอดระยะเวลาตามสญัญาเงินกู ้ ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 

และหลงัจากวนัท่ีไดรั้บมอบเรือ มีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า  
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ข้อตกลงอื่นๆ:  จะตอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารหรือการถือหุน้ในบริษทัผูกู้ ้ 
 ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยบริษทัฯ และผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้โดยไม่มีขอ้จาํกดั  เวน้แต่กรณีท่ีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี นอ้ยกวา่ 
1.1 เท่า หรือกรณีมีการผดิสญัญาเกิดข้ึน 

 รายงานสินเช่ือใหม่จํานวน 81.50 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกูจ้าํนวน 81.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคารเพือ่การ
ส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ("EXIM") เพื่อใชช้าํระราคาเรือหลายลาํท่ีบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อไปในวงเงินสูงสุด
ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาเรือ รายละเอียดโดยสรุปของขอ้สญัญาและเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้มีดงัน้ี 

ผู้กู้: บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) และ/หรือ บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้
ทั้งหมด 

ผู้ให้กู้: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ("EXIM") 
วัตถุประสงค์: เป็นสินเช่ือสาํหรับใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80  ของราคาเรือสัง่ต่อใหม่ โดยมี

ขนาดระวางบรรทุกของเรือแต่ละลาํตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 35,000 เดทเวทตนั  
จํานวนเงินกู้: วงเงินกูร้วมไม่เกิน 81.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับการเบิกถอนหลายคร้ัง 
อตัราดอกเบีย้: LIBOR 6 เดือน บวก ส่วนเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการ
จัดการวงเงนิ: 

ร้อยละ 1 ต่อปี ของวงเงินกูค้งเหลือ โดยชาํระเป็นรายไตรมาส จนถึงวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 

ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงิน: 

ร้อยละ 0.7 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 

ระยะเวลาเบิกถอน
เงินกู้: 

ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 
 

การชําระคืนเงินกู้: เงินกูท่ี้เบิกทั้งหมดจะชาํระคืนภายใน 10 ปี โดยแบ่งการชาํระคืนออกเป็น 39 งวด เป็นรายไตร
มาสเท่าๆกนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/55 เร่ิมจากวนัส้ินสุดไตรมาสถดัไปของวนัท่ีเบิกถอนงินกู้
แต่ละคร้ัง และงวดท่ี 40 ชาํระคืนเงินกูค้งเหลือทั้งหมด  

หลกัประกนั:  การจดจาํนองเป็นลาํดบัแรกในเรือท่ีไดม้าจากเงินกู;้ และ 
 การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้

ข้อตกลงทางการเงนิ: ณ ส้ินปีปฏิทินของแต่ละปี บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางเงินดงัต่อไปน้ี โดยพิจารณา
จากงบการเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐ: 
 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1;   
 อตัราส่วนหน้ีเงินกูต่้อรายไดก่้อนหกัภาษี ค่าเส่ือมราคา และรายการตดัจ่าย ไม่เกิน 
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(Funded Debt/EBITDA)  5 ต่อ 1;  
 อตัราส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกิน (Funded Debt/Total Shareholder’s Equity) 

2 ต่อ 1 
ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ:  เรือท่ีไดม้าจากเงินกูจ้ะตอ้งจดทะเบียนเป็นเรือธงไทย 

 ถา้เรือมีมูลค่าตํ่ากวา่ร้อยละ 125 ของยอดเงินกูค้งเหลือ โดยจะทดสอบรายปี ผูกู้จ้ะตอ้ง
จดัหาหลกัประกนัเพิ่มเติมหรือชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับเงินกูส่้วนท่ีเกิน 

 

 รายงานการรับมอบเรือขนส่งซีเมนต์ลาํที่สองจากอู่ต่อเรือในประเทศจีน 
เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2557  เรือขนส่งซีเมนตล์าํท่ีสองตามสญัญาสัง่ต่อเรือกบั China Shipbuilding & Offshore 
International Co., Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบ
ใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “บุญญา นารี” (“Boonya Naree”) และไดจ้ดทะเบียน
เรือในประเทศสิงคโปร์ 
 

 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 64,000 เดทเวทตันลาํแรก จากอู่ต่อเรือ Sainty 
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด 64,000 เดทเวทตนัลาํแรก ตามสญัญาสัง่ต่อเรือ
กบั Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดย
เรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “อินทิรา นารี” (“Inthira Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศไทย 
 

 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 64,000 เดทเวทตันลาํที่สอง จากอู่ต่อเรือ Sainty 
เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2557 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด 64,000 เดทเวทตนัลาํท่ีสอง ตามสญัญาสัง่ต่อ
เรือกบั Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “อิสรา นารี” (“Issara Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศไทย 
 

 รายงานการรับมอบเรือขนส่งซีเมนต์ลาํที่สามจากอู่ต่อเรือในประเทศจีน 
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2557 เรือขนส่งซีเมนตล์าํท่ีสามตามสัญญาสัง่ต่อเรือกบั China Shipbuilding & Offshore 
International Co., Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบ
ใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “ชญัญา นารี” (“Chanya Naree”) และไดจ้ดทะเบียน
เรือในประเทศสิงคโปร์ 
 

 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จํานวน 41.85 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร Norddeutsche Landesbank 
Girozentrale สาขาประเทศสิงคโปร์ ("ธนาคาร NordLB") 
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เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน 41.85 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร 
NordLB เพื่อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 
ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข SAM14019B และ SAM14020B 
ซ่ึงบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อไปเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างในประเทศจีน (“สญัญา”) 
รายละเอียดโดยสรุปของขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญา มีดงัน้ี 

ผู้กู้ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล”) ร่วมกบับริษทัยอ่ยบางรายซ่ึงจะเป็น
เจา้ของเรือโดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวถูกตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ก่อนการรับมอบเรือแต่ละลาํ 
(“บริษทัยอ่ยผูกู้”้) 

ผู้ให้กู้ ธนาคาร Norddeutsche Landesbank Girozentrale สาขาประเทศสิงคโปร์ ("ธนาคาร NordLB") 
ตัวแทนสินเช่ือ ธนาคาร NordLB 
ตัวแทนหลกัประกนั ธนาคาร NordLB 
วัตถุประสงค์ เพื่อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตามสัญญาต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เท

กอง ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข SAM14019B 
และ SAM14020B ซ่ึงไดส้ัง่ต่อไวก้บั Sainty Marine Corporation Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน   
(“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือทุกลาํ”)   

จํานวนเงินกู้ วงเงินกูสู้งสุด 41.85 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสาํหรับเรือแต่ละลาํ (“เงินกู้
สาํหรับเรือแต่ละลาํ” หรือ “เงินกูส้าํหรับเรือทุกลาํ”) ทั้งน้ี เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํจะตอ้งไม่
เกินจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ของ 

(ก) 20,925,000 เหรียญสหรัฐ   
(ข) ร้อยละ 75 ของราคาตลาดของเรือแต่ละลาํ 

อตัราดอกเบีย้ US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงิน 

ร้อยละ1.02 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 
 

ระยะเวลาเบิกถอน
เงินกู้ 

จนถึงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 หรือวนัท่ีเงินกูส้าํหรับเรือทุกลาํไดถู้กเบิกถอนหรือถูกยกเลิก
ทั้งหมดในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเกิดข้ึนก่อน  

การชําระคืนเงินกู้ เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํจะตอ้งชาํระคืนภายใน 8 ปี โดยแบ่งชาํระเท่าๆกนัจาํนวน 32 งวดเป็นราย
ไตรมาสเท่ากบั 348,750 เหรียญสหรัฐต่องวด เร่ิมจาก 3 เดือนหลงัจากการเบิกถอนเงินกูข้องเรือ
แต่ละลาํ (โดยจะทาํการเบิกถอนประมาณวนัรับมอบเรือแต่ละลาํ) และชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด
จาํนวน 9,765,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ยของเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ 

หลกัประกนั  การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 



หนา้ 38 
 

 การจาํนาํหุน้ในบริษทัยอ่ยผูกู้ ้
 การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้องบริษทัยอ่ยผูกู้ ้
 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสญัญาประกนัภยัเรือและการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนของเรือ และ 
 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของใบรับประกนัของเรือจากอู่ต่อเรือ 

ข้อตกลงทางการเงนิ พีเอสแอลจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี โดยจะมีการคาํนวณเป็นรายไตรมาสจากงบ
การเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 

ก) อตัราส่วนหน้ีเงินกูต่้อส่วนของผูถื้อหุน้รวมสูงสุด (Funded Debt/Total Shareholder’s 
Equity)  2 ต่อ 1 

ข) อตัราส่วนหน้ีเงินกูต่้อรายไดก่้อนหกัภาษี ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ่ายสูงสุด 
(Funded Debt/EBITDA)  6 ต่อ 1 นบัตั้งแต่วนัท่ีตามสญัญาจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 หลงัจากนั้นอตัราส่วนสูงสุด 5 ต่อ 1 และ  

ค) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือซ่ึงพีเอสแอลและบริษทัยอ่ยเป็น
เจา้ของ 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ  เรือจะตอ้งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และ 
 เรือจะตอ้งมีมูลค่าขั้นตํ่าอยา่งนอ้ยร้อยละ 125 ของยอดเงินกูร้วมคงเหลือ 

ข้อตกลงอื่นๆ  พีเอสแอลจะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยพีเอสแอล และบริษทัยอ่ยผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตให้

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยปราศจากขอ้จาํกดั เวน้แต่ในกรณีมีเหตุแห่งการผดิ
สญัญาเกิดข้ึน  

 

 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จํานวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร DNB Asia Ltd. (“ธนาคาร DNB”) และ 
ธนาคาร Export-Import Bank of China (“ธนาคาร CEXIM”) 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวน 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร 
DNB และธนาคาร CEXIM เพื่อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาต่อเรือบรรทุก
สินคา้แหง้เทกอง ขนาดแฮนด้ีไซส์ 38,500 เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ และขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนั
จาํนวน 8 ลาํ ซ่ึงบริษทัฯ ไดส้ั่งต่อไปและขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างในประเทศจีน (“สญัญา”) รายละเอียด
โดยสรุปของขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญา มีดงัน้ี 

ผู้กู้ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล”) ร่วมกบับริษทัยอ่ยบางรายซ่ึงจะเป็น
เจา้ของเรือ(“บริษทัยอ่ยผูกู้”้) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวถูกตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ก่อนการรับ
มอบเรือแต่ละลาํ  
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ผู้ให้กู้ ธนาคาร DNB Asia Ltd. (“ธนาคาร DNB”) และ ธนาคาร Export-Import Bank of China 
(“ธนาคาร CEXIM”) 

ตัวแทนสินเช่ือ ธนาคาร DNB 
ตัวแทนหลกัประกนั ธนาคาร DNB 
วัตถุประสงค์ เพื่อใชช้าํระสาํหรับก่อนรับเรือและเม่ือรับเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตาม

สญัญาต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองแต่ละลาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงไดส้ัง่ต่อไวก้บั Shanhaiguan New 
Shipbuilding Industry Co. Ltd. (“SHG”) และ Sainty Marine Corporation Ltd. (“Sainty”) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือทุกลาํ”)   

เรือลาํดับที่ ตัวเรือหมายเลข เดทเวทตัน ผู้ขาย 
เรือลาํดบัท่ี 1 BC385-11 38,500 SHG 
เรือลาํดบัท่ี 2 BC385-12 38,500 SHG 
เรือลาํดบัท่ี 3 SAM14021B 64,000 Sainty 
เรือลาํดบัท่ี 4 SAM14022B 64,000 Sainty 
เรือลาํดบัท่ี 5 SAM14023B 64,000 Sainty 
เรือลาํดบัท่ี 6 SAM14024B 64,000 Sainty 
เรือลาํดบัท่ี 7 SAM14025B 64,000 Sainty 
เรือลาํดบัท่ี 8 SAM14026B 64,000 Sainty 
เรือลาํดบัท่ี 9 SAM14027B 64,000 Sainty 
เรือลาํดบัท่ี 10 SAM14028B 64,000 Sainty 

จํานวนเงินกู้ วงเงินกูสู้งสุด 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 10 ส่วนสาํหรับเรือแต่ละลาํ (“เงินกู้
สาํหรับเรือแต่ละลาํ” หรือ “เงินกูส้าํหรับเรือทุกลาํ”) โดยแบ่งออกเป็น ดงัต่อไปน้ี 

 เงินกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ  
ก. สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 1 และ 2 วงเงิน

สูงสุด 3,347,700 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํ 
ข. สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 3 4 7 8 9 และ 10 

วงเงินสูงสุด 4,185,000 เหรียญสหรัฐ 
ต่อลาํ 

ค. สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 5 และ 6 วงเงิน

สูงสุด 4,110,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํ 

เงินกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
ก. สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 1 และ 2 วงเงิน

สูงสุดไม่เกินจาํนวนตํ่ากวา่ของ (1) 
16,738,500 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํ หรือ 
(2) ร้อยละ 75 ของราคาตลาดของเรือ
แต่ละลาํ 

ข. สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 3 4 7 8 และ 9 
วงเงินสูงสุดไม่เกินจาํนวนตํ่ากวา่ของ 
(1) จาํนวน 20,900,000 เหรียญสหรัฐ 
ต่อลาํ หรือ (2) ร้อยละ 75 ของราคา
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ตลาดของเรือแต่ละลาํ 
ค. สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 5 และ 6 วงเงิน

สูงสุดไม่เกินจาํนวนตํ่ากวา่ของ (1) 
จาํนวน 20,550,000 เหรียญสหรัฐ ต่อ
ลาํ หรือ (2) ร้อยละ 75 ของราคา
ตลาดของเรือแต่ละลาํ 

ง. สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 10 วงเงินสูงสุดไม่
เกินจาํนวนตํ่ากวา่ของ (1) จาํนวน 
20,923,000 เหรียญสหรัฐ หรือ (2)   
ร้อยละ 75 ของราคาตลาดของเรือ 

อตัราดอกเบีย้ US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงิน 

ร้อยละ1.00 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 
 

วันครบกําหนด (1) 7 ปีนบัจากวนัรับมอบเรือลาํสุดทา้ย หรือ (2)  27 กนัยายน 2566 วนัใดท่ีเกิดข้ึนก่อน 
ระยะเวลาเบิกถอน
เงินกู้ 

จนถึงวนัท่ีดงัต่อไปน้ี  
(ก) 25 กุมภาพนัธ์ 2559 สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 1 
(ข) 26 กนัยายน 2559 สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 2 
(ค) 27 กุมภาพนัธ์ 2559 สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 3 และ 4 
(ง) 28 เมษายน 2559 สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 5 และ 6 
(จ) 12 มิถุนายน 2559 สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 7 และ 8 
(ฉ) 27 กนัยายน 2559 สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 9 และ 10 

การชําระคืนเงินกู้ เงินกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
เงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือจะตอ้งชาํระคืน
ทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บเรือจากเงินกูส้าํหรับ
ใชเ้ม่ือรับเรือสาํหรับเรือแต่ละลาํ 

เงินกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือแต่ละลาํจะตอ้งชาํระ
คืนโดยแบ่งชาํระเท่าๆกนัเป็นรายไตรมาส
เท่ากนั โดยคาํนวณจากระยะเวลาเงินกู ้ 15 ปี 
ดงัน้ี  

 278,975 เหรียญสหรัฐ ต่องวดต่อลาํ 
สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 1 และ 2 

 348,333 เหรียญสหรัฐ ต่องวดต่อลาํ 
สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 3 4 7 8 และ 9 

 342,500 เหรียญสหรัฐ ต่องวดต่อลาํ 
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สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 5 และ 6 
 348,717 เหรียญสหรัฐ ต่องวดต่อลาํ 

สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 10 

โดยเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือแต่ละลาํส่วน
คงเหลือหลงัจากการชาํระคืนรายไตรมาส
ดงักล่าวจะตอ้งถูกชาํระคืนทั้งหมด ในวนัครบ
กาํหนด 

หลกัประกนั วงเงินสินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
 โอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกในสญัญา

คํ้าประกนัการคืนเงินงวด และ 
 โอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกในสญัญา

สัง่ต่อเรือ  
 

เงินกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  

 การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
 การจาํนาํหุน้ในบริษทัยอ่ยผูกู้ ้
 การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดข้อง

บริษทัยอ่ยผูกู้ ้และ 
 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของ

สญัญาประกนัภยัเรือและการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนของเรือ  

ข้อตกลงทางการเงนิ พีเอสแอลจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี โดยจะมีการคาํนวณเป็นรายไตรมาสจากงบ
การเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 

ก) อตัราส่วนหน้ีเงินกูต่้อส่วนของผูถื้อหุน้รวมสูงสุด (Funded Debt/Total Shareholder’s 
Equity)  2 ต่อ 1 

ข) อตัราส่วนหน้ีเงินกูต่้อรายไดก่้อนหกัภาษี ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ่ายสูงสุด 
(Funded Debt/EBITDA)  6 ต่อ 1 นบัตั้งแต่วนัท่ีตามสญัญาจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 หลงัจากนั้นอตัราส่วนสูงสุด 5 ต่อ 1 และ  

ค) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือซ่ึงพีเอสแอลและบริษทัยอ่ยเป็น
เจา้ของ 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ  เรือจะตอ้งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และ 
 เรือจะตอ้งมีมูลค่าขั้นตํ่าอยา่งนอ้ยร้อยละ 125 ของยอดเงินกูร้วมคงเหลือ 

ข้อตกลงอื่นๆ  พีเอสแอลจะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยพีเอสแอล และบริษทัยอ่ยผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตให้

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยปราศจากขอ้จาํกดั เวน้แต่ในกรณีมีเหตุแห่งการผดิ
สญัญาเกิดข้ึน  
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 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จํานวน 42 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร BNP Paribas  ("ธนาคาร BNP") 
เม่ือ 29 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวน 42 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร BNP 
(“สญัญา”) เพื่อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 
ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข SF130128 และ SF130129 ซ่ึง
บริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อไปเม่ือเดือนมีนาคม 2557 และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างในประเทศจีน รายละเอียดโดย
สรุปของขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญา มีดงัน้ี 
 

ผู้กู้ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล”) ร่วมกบับริษทัยอ่ยบางรายซ่ึงจะเป็น
เจา้ของเรือโดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวถูกตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ก่อนการรับมอบเรือแต่ละลาํ 
(“บริษทัยอ่ยผูกู้”้) 

ผู้ให้กู้ ธนาคาร BNP Paribas ("ธนาคาร BNP") 
ตัวแทนสินเช่ือ ธนาคาร BNP 
ตัวแทนหลกัประกนั ธนาคาร BNP 
วัตถุประสงค์ เพื่อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตามสัญญาต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เท

กอง ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ (“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือทุกลาํ”)  
กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข SF130128 และ SF130129 ซ่ึงไดส้ัง่ต่อไวก้บั Taizhou Sanfu Ship 
Engineering Co. Ltd.   สาธารณรัฐประชาชนจีน   

จํานวนเงินกู้ วงเงินกูสู้งสุด 42 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสาํหรับเรือแต่ละลาํ (“เงินกูส้าํหรับ
เรือแต่ละลาํ” หรือ “เงินกูส้าํหรับเรือทุกลาํ”) ทั้งน้ี เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํจะตอ้งไม่เกินจาํนวน
ท่ีตํ่ากวา่ของ 

(ค) 21 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
(ง) ร้อยละ 75 ของราคาตลาดของเรือแต่ละลาํ 

อตัราดอกเบีย้ US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงิน 

ร้อยละ1.00 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 
 

ระยะเวลาเบิกถอน
เงินกู้ 

เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํ มีระยะเวลาเบิกถอนเงินกูจ้นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หรือวนัท่ีเงินกู้
สาํหรับเรือแต่ละลาํไดถู้กเบิกถอนหรือถูกยกเลิกทั้งหมดในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเกิดข้ึนก่อน  

การชําระคืนเงินกู้ เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํจะตอ้งชาํระคืนภายใน 8 ปี โดยแบ่งเป็น 32 งวด เร่ิมจาก 3 เดือนหลงัจาก
การเบิกถอนเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ (โดยจะทาํการเบิกถอนประมาณวนัรับมอบเรือแต่ละลาํ) กล่าวคือ 
งวดท่ี 1 ถึงวดท่ี 16 ชาํระเป็นรายไตรมาสเท่ากบั 350,000 เหรียญสหรัฐต่องวด และงวดท่ี 17 ถึงงวด
ท่ี 32 ชาํระเป็นรายไตรมาสเท่ากบั 525,000 เหรียญสหรัฐต่องวด และชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด
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จาํนวน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐ พร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ยของเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ 

หลกัประกนั  การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
 การจาํนาํหุน้ในบริษทัยอ่ยผูกู้ ้
 การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้องบริษทัยอ่ยผูกู้ ้และ 
 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสญัญาประกนัภยัเรือและการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนของเรือ  
ข้อตกลงทางการเงนิ พีเอสแอลจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี โดยจะมีการคาํนวณเป็นรายไตรมาสจากงบ

การเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 
ก) อตัราส่วนหน้ีเงินกูต่้อส่วนของผูถื้อหุน้รวมสูงสุด (Funded Debt/Total Shareholder’s 

Equity)  2 ต่อ 1 
ข) อตัราส่วนหน้ีเงินกูต่้อรายไดก่้อนหกัภาษี ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ่ายสูงสุด 

(Funded Debt/EBITDA)  6 ต่อ 1 นบัตั้งแต่วนัท่ีตามสญัญาจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 หลงัจากนั้นอตัราส่วนสูงสุด 5 ต่อ 1 และ  

ค) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือซ่ึงพีเอสแอลและบริษทัยอ่ยเป็น
เจา้ของ 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ  เรือจะตอ้งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และ 
 เรือจะตอ้งมีมูลค่าขั้นตํ่าอยา่งนอ้ยร้อยละ 125 ของยอดเงินกูร้วมคงเหลือ 

ข้อตกลงอื่นๆ  พีเอสแอลจะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยพีเอสแอล และบริษทัยอ่ยผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตให้

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยปราศจากขอ้จาํกดั เวน้แต่ในกรณีมีเหตุแห่งการผดิ
สญัญาเกิดข้ึน  

 



 

1.4 โครงสร้างงการถอืหุ้นของกลุลุ่มบริษัท  
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1.5 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
จากอดีตถึงปัจุจบนับริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอนัมีนยัสาํคญัท่ีกระทบต่อโครงสร้างและอาํนาจการควบคุม
บริษทัฯ กล่าวคือบริษทัฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงมี บริษทั 
โกลเบก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่มาตั้งแต่เร่ิมตน้ โดยมี นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม เป็น
กรรมการผูจ้ดัการ 

 

2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
1. ลกัษณะของธุรกจิ 
  พีเอสแอลจดัเป็นหน่ึงในบริษทัเดินเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีดาํเนินธุรกิจเป็นเจา้ของเรืออเนกประสงคข์นาดเล็ก (ขนาด 
10,000 ถึง 30,000 เดทเวทตนั) สาํหรับขนส่งสินคา้แหง้เทกองในตลาดการเดินเรือแบบไม่ประจาํเสน้ทาง  
  พีเอสแอลบริหารงานกองเรือแบบไม่ประจาํเส้นทางซ่ึงมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมไปทัว่โลก สินคา้พื้นฐานท่ี     
กองเรือพีเอสแอลขนส่ง คือ สินคา้ทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเน้ือแร่ ไมซุ้ง ถ่านหินและอ่ืนๆ พีเอสแอลได้
ประมาณเครือข่ายการขนส่งสินคา้ของกองเรือของบริษทัฯ อย่างคร่าวๆ เป็น 5 ภูมิภาค ประกอบดว้ย สหรัฐอเมริกา/
แคนาดา ยโุรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวนัออกกลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออกไกล เรือ
ในกองเรือพีเอสแอลส่วนใหญ่สามารถใหบ้ริการในท่าเรือท่ีมีขีดจาํกดัในเร่ืองของร่องนํ้ า (เรือของพีเอสแอลมีอุปกรณ์ขน
ถ่ายสินคา้ติดตั้งพร้อมอยู)่ เน่ืองจากขนาดเรือของพีเอสแอลสามารถเขา้เทียบท่าในร่องนํ้ าต้ืนได ้ขณะท่ีเรือขนาดใหญ่ไม่
สามารถเขา้เทียบท่าได ้ลกัษณะดงักล่าวถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบและส่งผลใหพ้ีเอสแอลไดอ้ตัราค่าระวางท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบ
กบัผูป้ระกอบการเดินเรือขนาดใหญ่ ซ่ึงความไดเ้ปรียบน้ีช่วยใหเ้รือของบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจในประเทศท่ีพฒันาแลว้ดว้ย
ตน้ทุนค่าแรงท่ีตํ่ากวา่ค่าแรงของประเทศนั้นๆ และดว้ยลูกเรือพร้อมอุปกรณ์เกียร์เรือ เรือของบริษทัฯ สามารถขนถ่ายสินคา้
ไดง่้ายและประหยดัตน้ทุนกว่าเม่ือเทียบกบัเรือขนาดใหญ่กว่าท่ีไม่มีอุปกรณ์ ถึงแมว้่าเรือขนาดใหญ่กว่าน้ีจะสามารถ
ประหยดัตน้ทุนจากการมีขนาดท่ีใหญ่กวา่ไดก้ต็าม 
  รูปแบบการให้บริการสําหรับขนส่งสินค้าของพเีอสแอล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 

 การเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา (Time Charter): การใหบ้ริการลกัษณะน้ี Charterer จะชาํระค่าใชเ้รือ (Charter 
Hire) ใหพี้เอสแอลเป็นค่าปฏิบติัการควบคุมเรือตามระยะเวลาท่ีตกลง Charterer จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้าย
สาํหรับเท่ียวการเดินทางนั้นๆ (voyage costs) ซ่ึงรวมถึงค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง ทั้งน้ี ในกรณีดงักล่าว พีเอสแอล (หรือ
บริษทัเจา้ของเรือ) ไม่ใช่ผูใ้หเ้ช่าเรือ (Lessor of the Ship) แต่เป็นผูใ้หบ้ริการ เน่ืองจากพีเอสแอลยงัคงมีสิทธิ
ครอบครองและควบคุมดูแลเรือทั้งหมดตามกฎหมาย 
 การให้บริการเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter): Charterer จะชาํระค่าระวาง (Freight) ใหพ้ีเอสแอลสาํหรับ
การรับขนส่งสินคา้จากท่าเรือตน้ทางไปยงัอีกท่าเรือปลายทางใดๆตามท่ีตกลง ดงันั้น พีเอสแอลจึงเป็น
ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายสาํหรับเท่ียวการเดินเรือ (voyage costs) ซ่ึงรวมถึงค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง 
 เส้นทางการเดินเรือของกองเรือพีเอสแอลไม่ไดก้าํหนดตายตวั ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของ Charterers ท่ีผา่น
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  2.1  ตลาดเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก (Small Handy Size Market) 
  ตลาดเรืออเนกประสงคข์นาดเล็กประกอบดว้ยเรือเดินทะเลท่ีมีขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั แมว้า่ 
ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการเดินเรือจะไดเ้ร่ิมรวมเอาเรือขนาด 30,000 - 40,000 เดทเวทตนัมาไวใ้นประเภทน้ี
ดว้ยอุปสงค์ในการใชบ้ริการเรือเดินทะเลในตลาดน้ีค่อนขา้งหลากหลายอนัเน่ืองมาจากความสามารถในการ
ขนส่งสินคา้ได้หลายชนิดและท่าเรือจาํนวนมากท่ีสามารถให้บริการแก่เรือเดินทะเลขนาดน้ีได้ ซ่ึงลกัษณะ
ดงักล่าวทาํให้ความตอ้งการใชบ้ริการของเรือเดินทะเลขนาดเล็กซ่ึงมีความผนัผวนนอ้ยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบั
ความตอ้งการใชเ้รือท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 
  ในดา้นอุปทาน ผูใ้หบ้ริการทัว่โลกท่ีมีเรือในกลุ่มน้ีมีความหลากหลาย เรือในกลุ่มน้ีมีประมาณ 2,757 ลาํ 
(ณ ส้ินปี 2557) โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีสุดมีเรือเพียง 100 ลาํ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของส่วนแบ่งใน
ตลาดของความสามารถในการขนส่งคิดเป็นหน่วยเดทเวทตนั ท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการบริษทัเอกชนมี
เรือเพยีงไม่ก่ีลาํ 
  จากอดีตท่ีผา่นมาอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีวฏัจกัร โดยแต่ละรอบของวฏัจกัรจะ
มีช่วงท่ีอตัราค่าเช่าขนส่งสินคา้ลดตํ่าลงประมาณสองปี หลงัจากนั้นจะมีการปรับตวัของอุปทานและอุปสงค์
ก่อนท่ีอตัราค่าเช่าขนส่งสินคา้จะเร่ิมปรับตวัเพ่ิมข้ึน ช่วงตกตํ่าคร้ังล่าสุดเร่ิมตน้ในกลางปี 2540 อนัเน่ืองมาจาก
วิกฤตการณ์เอเชีย ทาํให้ความตอ้งการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลนอ้ยลง และต่อมาการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจกไ็ดค้่อยๆ ปรับเพิ่มข้ึนในทุกภูมิภาคของโลก ทาํใหมี้ความตอ้งการขนส่งสินคา้แหง้เทกองมากข้ึนในปี 
2543 และยงัคงปรับเพิ่มข้ึนจนถึงคร่ึงแรกของปี 2544 นอกจากน้ีราคารับซ้ือเศษเหลก็ท่ีสูงข้ึนก็ช่วยทาํใหเ้กิดการ
ขายเรือเก่าเพิ่มข้ึนทาํใหอุ้ปทานในกองเรือกลุ่มน้ีลดลงและส่งผลต่ออตัราค่าระวางใหเ้พิ่มข้ึน หลงัจากส้ินปี 2544 
ตลาดไดป้รับตวัลดลงอีกคร้ังอนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลายอยา่งตลาดการขนส่งทางเรือไดเ้ร่ิมมีการปรับตวัดีข้ึน
อยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึน ซ่ึงตลาดไดป้รับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงไตรมาสสาม/ไตรมาสส่ีของปี 2546 - 2547 
และจนถึงคร่ึงปีแรกของปี 2548 หลงัจากนั้นตลาดก็ไดเ้ผชิญกบัการปรับตวัของอตัราค่าระวางอีกคร้ัง โดย
ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ความเห็นว่าเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของอุปทานของเรือ ประกอบกบัการลดลงของการปลด
ระวางเรือเก่า ซ่ึงอยา่งไรก็ตามกเ็ป็นส่ิงท่ีสวนทางกบัการคาดการณ์ เน่ืองจากตลาดไดป้รับตวัข้ึนจากส้ินไตรมาส
สองของปี 2549 และในระหวา่งปี 2550 ตลาดไดป้รับตวัพุ่งสูงข้ึนและถึงจุดสูงสุดตามดชันี Baltic Dry Index 
(BDI - โปรดดูคาํอธิบายดา้นล่างในหวัขอ้ 2.3) ท่ีข้ึนไปถึง 11,039 จุด ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2550 ก่อนท่ีจะ
ปรับตวัตํ่าลงจนถึงส้ินเดือนมกราคม 2551 ตลาดไดเ้ร่ิมปรับตวัสูงข้ึนอีกคร้ังจนแตะระดบัสูงสุดท่ี 11,793 จุด 
เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2551 หลงัจากนั้น ตลาดก็ปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองจนถึงระดบั 663 จุด เม่ือวนัท่ี 5 
ธนัวาคม 2551 และปิดทา้ยท่ี 774 จุด ณ ส้ินปี 2551 
 ในช่วงปี 2557 ดชันี BDI  ไดล้ดลงจาก 2,277 จุด ณ ส้ินปี 2556 ลงมาท่ีระดบั 782 จุด ณ ส้ินปี 2557 ซ่ึงเป็นการ
ปรับตวัลดลงอยา่งมาก อุปทานซ่ึงคือเรือต่อใหม่ของกองเรือโลกไดล้ดลง แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีอตัราการปลดระวาง
เรือยงัคงชะลอตวัในช่วงท่ีผา่นมาเช่นเดียวกนั หากสภาพตลาดยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าเช่นน้ี คาดวา่อตัราการปลดระวาง
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  ตวัเลขท่ีนาํมาคูณนั้น นาํมาใชค้ร้ังแรกเม่ือดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ไดถู้กใชแ้ทนดชันีค่าระวางเรือตวัเดิม 
(BFI) และไดมี้การเปล่ียนแปลงตวัเลขดงักล่าวในปีต่อๆมา ตามการปรับปรุงเปล่ียนแปลงของดชันีช้ีวดัต่างๆ ท่ี
เป็นส่วนประกอบและวธีิการคาํนวณ 
 
ดัชนีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) 
 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 มีพ้ืนท่ี 67,756 ลูกบาศกเ์มตรสาํหรับ

บรรทุกสินคา้ 
 ความเร็วขณะบรรทุกสินคา้เตม็ลาํ 14 ไมลท์ะเล ความเร็วขณะเรือเปล่า 14.5 ไมลท์ะเล อตัราการ

ส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงในขณะท่ีเรือว่ิงกลางทะเล 30 เมตตริกตนัต่อวนั 
 มีเครนยกสินคา้ 4 ตวั ซ่ึงแต่ละตวัสามารถยกนํ้าหนกัสินคา้พร้อมอุปกรณ์ตกัสินคา้ขนาด 12 ลูกบาศก์

เมตรได ้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 สาํหรับการเช่าเหมา
ลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือท่ีมีเสน้ทางผา่นประเทศออสเตรเลียหรือขา้มมหาสมุทรแป
ซิฟิค ระยะเวลาประมาณ 35 - 40 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ี
ระหวา่งประเทศเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่น นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 25 

เส้นทางที ่3: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพ้ืนท่ีระหวา่งประเทศเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่น สาํหรับการเช่า
เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 60 - 65 วนั โดยมีการส่งมอบเรือ
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คืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่ง Gibraltar/Skaw นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 25 
เส้นทางที ่4ก: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในชายฝ่ังของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเมก็ซิโก (US Gulf) 

สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 30 วนั โดยมีการส่ง
มอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่ง Skaw/Passero นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่
ร้อยละ 12.5 

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

ทุกเสน้ทางทั้งหมดขา้งตน้ อยูบ่นสมมติฐานวา่มีการจ่ายค่านายหนา้รวมทั้งหมดร้อยละ 5 ของเงินค่าเช่าเรือทั้งหมด 
และมีการตกลงเช่าเรือกนัภายใน 5-10 วนั ก่อนท่ีเรือจะวา่งหลงัจากขนถ่ายสินคา้ของเท่ียวท่ีแลว้เสร็จส้ินลง 
ดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ (BHSI) 
 ดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ คาํนวณโดยใชป้ระเภทของเรือ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองประเภทท่ีมีระวางชั้นเดียว ขนาดระวางบรรทุก 28,000 เดทเวทตนั ท่ี
อตัรากินนํ้าลึก 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 โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของ
เรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่ง Recalada/Rio de Janeiro นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 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 สาํหรับการเช่าเหมา
ลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้
เจา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่ง Skaw/Passero นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 
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  2.4 กฎหมายพาณิชยนาวีและกฎระเบียบเกีย่วกบัธุรกิจการเดินเรือ 
 กฎหมายพาณิชยนาวีและกฎระเบียบท่ีใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศเป็นกฎระเบียบท่ีมี
ความซบัซอ้นและเขม้งวด แต่เน่ืองจากการท่ีพีเอสแอลไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบดงักล่าวอยา่งเขม้งวดควบคู่กบั
การบาํรุงรักษาเรือท่ีดีเยีย่ม ทาํใหก้ารเพ่ิมความเขม้งวดของกฎระเบียบต่างๆ กลบัช่วยใหก้องเรือของพีเอสแอลมี
ความแข็งแกร่งมากข้ึน ตวัอย่างเช่น เรือของบริษทัฯ บ่อยคร้ังจะเขา้น่านนํ้ าของออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และสหภาพยโุรป ท่ีซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีความเขม้งวด ซ่ึงหากเป็นผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีบริหารหรือ
มีเรืออายเุช่นเดียวกบัเรือของบริษทัฯ ก็อาจเลือกท่ีจะไม่นาํเรืออายมุากเขา้น่านนํ้ าของประเทศดงักล่าว เน่ืองจาก
มีความเส่ียงต่อการถูกกกัเรือซ่ึงก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก ในการซ่อมแซมเรือท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามระยะการ
บาํรุงซ่อมแซมตามปกติ 
 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีสาํคญัท่ีใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศมีดงัต่อไปน้ี 
1. รัฐเจ้าของธงชาติ (Flag State) 
 เรือแต่ละลาํจะตอ้งมีการจดทะเบียนภายใตรั้ฐเจา้ของธงชาติซ่ึงเป็นประเทศท่ีเรือไดจ้ดทะเบียนข้ึนสัญชาติ
และเป็นประเทศท่ีมีอาํนาจทางกฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเรือนั้นการจดทะเบียนเรือจะมีการออกใบ
ทะเบียนเรือซ่ึงเป็นเอกสารสําคญัท่ีเรือแต่ละลาํตอ้งมีเพื่อให้เรือนั้นสามารถทาํการเดินเรือในน่านนํ้ าระหว่าง
ประเทศรวมถึงการเข้าเทียบท่าเรือต่างๆทั่วโลกได้ โดยทั่วไปทะเบียนเรือดังกล่าวน้ีจะประกอบไปด้วย 
รายละเอียดเก่ียวกบัตวัเรือ ธงประจาํเรือ และเจา้ของเรือ 
2. องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) 
 องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (The International Maritime Organization “IMO”) เป็นองคก์ารหรือ
ทบวงการชาํนาญพิเศษองคก์ารหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตส้หประชาชาติ (United Nation “UN”) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง
ของความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิก ในการกาํหนดมาตรฐาน ขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติั เพื่อความปลอดภยั
ในชีวติ ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม  
 IMO มีการรับรองอนุสญัญาหลายฉบบั โดยหลกัๆ ไดแ้ก่ อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยั
แห่งชีวติในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ 
(Maritime Regulations for Prevention of Pollution “MARPOL”) อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐาน
การฝึกอบรมการรับรองคุณสมบติัคนประจาํเรือ และการเขา้ยามของคนประจาํเรือ (Standards for Training 
Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสญัญาแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention “MLC”) 
อนุสญัญาเหล่าน้ีถือเป็น 4 อนุสัญญาหลกัท่ีใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศ 
 อนุสญัญาหลายฉบบัของ IMO ยงัคงถูกนาํกลบัมาทบทวนและปรับปรุงเพื่อใหท้นัเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนไปอยา่ง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ี รัฐเจา้ของธงชาติ (Flag States) ยงัเป็นสมาชิกของ IMO ซ่ึงไดล้งนามยอมรับกฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัเหล่าน้ี ทั้งน้ี ขอ้บงัคบัของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพษิจากเรือ (MARPOL) ไดมี้
การเปล่ียนแปลงในสาระสาํคญัเร่ืองการลดมลภาวะทางอากาศซ่ึงไดมี้ผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ทาํ
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ใหเ้รือต่อใหม่หลงัจากวนัดงักล่าว จะตอ้งมีดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (EEDI) ในระหวา่งการสร้าง
โดย IMO ไดจ้าํกดัค่า EEDI ไม่ใหมี้ปริมาณเกินกวา่ท่ีกาํหนด อีกทั้ง IMO ยงัไดอ้อกคู่มือแนวทางการปรับปรุง
ค่า EEDI ในปีต่อๆ ไปดว้ย โดยเรือทุกลาํถูกกาํหนดใหต้อ้งมีแผนการบริหารพลงังานบนเรืออยา่งมี
ประสิทธิภาพ (SMEEP) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเคร่ืองจกัร 
(Engine exhaust emission standards) อยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษ
จากเรือ (MARPOL) เช่นกนั เขตควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณเขตทะเลแคริเบียน (Caribbean Emission 
Control Area “ECA”) ไดมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 โดยมีมาตรฐานการปล่อยมลพษิเช่นเดียวกบั
เขตควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณทวปีอเมริกาเหนือ ทะเลเหนือ และทะเลบอลติก กล่าวคือ เรือท่ีแล่นผา่น
บริเวณน้ีจะตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่า (Low Sulfur Fuel Oil “LSFO”) ซ่ึงตอ้งไม่เกินร้อยละ 1 ในระหวา่ง
ช่วงแรกของการบงัคบัใช ้คือ ระหวา่งเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 ส่วนในระหวา่งช่วงท่ีสองของ
การบงัคบัใช ้ คือ ระหวา่งเดือนมกราคม 2558 เป็นตน้ไป เม่ือเรือแล่นเขตควบคุมการปล่อยมลพษิดงักล่าว ค่า
กาํมะถนัของเช้ือเพลิงจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.1 สืบเน่ืองจากการขาดแคลนเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมทัว่โลก เรือต่างๆ 
จึงจาํเป็นตอ้งใช ้ Low Sulphur Marine Gas oil (MGO) ซ่ึงมีราคาสูงมากกวา่เช้ือเพลิงท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั การใช ้
MGO กบัเคร่ืองยนตห์ลกั ถือเป็นความทา้ทายอยา่งมากในทางเทคนิคเน่ืองจากเคร่ืองยนตแ์ละระบบการเผาไหม้
เช้ือเพลิงของเรือในปัจจุบนัไม่ไดถู้กออกแบบมาเพื่อรองรับเช้ือเพลิงชนิดน้ี 
 โปรดระลึกไวว้่า เขตควบคุมการปล่อยมลพิษไม่เหมือนกบัเขตควบคุมขยะบริเวณเขตทะเลแคริเบียน (Wider 
Caribbean area for Garbage Special area) กล่าวคือเขตควบคุมการปล่อยมลพษิบริเวณเขตทะเลแคริเบียนและ
ทวีปอเมริกาเหนือนั้น ไดร้วมถึงพื้นท่ีทางทะเลท่ีตั้งอยูน่อกชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกและเขตทะเลแคริเบียน
ของเครือรัฐเปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาดว้ย 
3. สมาคมจัดช้ันเรือ (Classification Societies) 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเลไดมี้การกาํหนดใหมี้การจดัชั้นเรือ โดยเรือแต่ละลาํจะตอ้งมีการจดทะเบียน
หรือมีการจดัชั้นเรือ โดยหน่วยงานท่ีมีประสบการณ์ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับซ่ึงเรียกกนัวา่สมาคมจดัชั้นเรือ 
(Classification Societies) โดยสมาคมจดัชั้นเรือระหวา่งประเทศ (The International of Classification Societies, 
IACS) ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือปี 2511 ซ่ึงมีสมาคมจดัชั้นเรือต่างๆ เขา้ร่วมเป็นสมาชิก โดยสมาคมจดัชั้นเรือจะ
ตรวจสอบในเร่ืองมาตรฐานในการก่อสร้างเรือ และการบาํรุงรักษาตวัเรือ และยงัไดรั้บมอบอาํนาจจากรัฐเจา้ของ
ธงใหต้รวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ IMO 
4. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea Act)  
 พระราชบญัญติัการรับขนของทางทะเล (The Carriage of Goods by Sea Act: (COGSA)) มีข้ึนในปี 2467 ท่ี 
กรุงบรัลเซลส์ภายหลงัจากท่ีมีการประชุมเก่ียวกบัการขนส่งทางเรือหลายคร้ัง ระหวา่งกลุ่มประเทศยโุรปท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการขนส่งทางเรือ และต่อมากฎหมายในลกัษณะเดียวกนัน้ีกไ็ดมี้ข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกนั 
โดยกฎหมายน้ีไดค้รอบคลุมการขนส่งสินคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ และไดมี้การแกไ้ขเพิม่เติมหลายคร้ัง
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ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา โดยการแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังล่าสุดเกิดข้ึนเม่ือปี 2535 
5. ประมวลข้อบังคับเก่ียวกบัการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ  
 (International Safety Management Code: ISM Code)  
 ประมวลขอ้บงัคบัน้ีมีข้ึนเพื่อความปลอดภยัในการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนัมลพิษทาง
ทะเล โดยไดมี้ผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2541 ISM Code ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอนุสัญญาระหวา่ง
ประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) ของ IMO น้ีไดใ้ชบ้งัคบักบัเรือเดินทะเลในน่านนํ้ า
ระหวา่งประเทศ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของ ISM Code จึงไดมี้การออกใบประกาศนียบตัรใน 2 ระดบั คือ
ระดบัของผูบ้ริหารเรือ (ภายใตค้าํนิยามว่า “บริษทัฯ” ในประมวลน้ี) ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแสดงถึงการปฏิบติั
ตามประมวลกฎหมายน้ี (Document of Compliance: DOC) และสาํหรับเรือทุกลาํ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองการ
บริหารความปลอดภยั (Safety Management Certificate: SMC) เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไม่เพียงแต่เรือเท่านั้นท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บการตรวจรับรองแต่ยงัรวมถึงบริษทัผูบ้ริหารเรือเช่นกนัท่ีจะตอ้งไดรั้บการตรวจรับรองดงักล่าว 
6. ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ  
 (International Code for the Security of Ships and of Port Facility: ISPS Code) 
 ประมวลขอ้บงัคบัน้ีไดถู้กพฒันามาจาก IMO หลงัเกิดเหตุการณ์การก่อการร้ายในกรุงนิวยอร์ค เม่ือวนัท่ี 11 
กนัยายน (9/11) ISPS Code มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกรกฎาคม 2547 โดยเป็นประมวลกฎหมายท่ีไดก้าํหนด
มาตรการการรักษาความปลอดภยัต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัตามเพื่อเพิ่มระดบัความปลอดภยัของเรือและท่าเรือใหมี้
ระบบการป้องกนัตนเองจากการก่อการร้ายต่างๆ ใหดี้มากข้ึน 
7. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization (ILO)) 
 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization (ILO)) ไดรั้บรองอนุสญัญาแรงงาน
ทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention (MLC 2006)) อนุสญัญา MLC ถือเป็นเสาหลกัท่ี 4 ของกฎ
พาณิชยนาวี นอกเหนือจาก SOLAS, MARPOL และ STCW 
 อนุสญัญา MLC 2006 ไดรั้บการใหส้ตัยาบนัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือเดือนสิงหาคม 2555 อนัมีผลใหเ้รือทุกลาํ
จะตอ้งปฏิบติัตามอนุสญัญา MLC 2006 ก่อนวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556  
 ภาคผนวกของอนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (MLC 2006) น้ีประกอบดว้ย เอกสารหลกั 2 
ส่วน คือ ใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (a maritime labour certificate) และ ใบประกาศการปฏิบติั
ดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (a declaration of maritime labour compliance) เอกสารเหล่าน้ีจะออกใหโ้ดยรัฐ
เจา้ของธงท่ีเรือนั้นชกัธงอยู ่ เม่ือรัฐเจา้ของธง (หรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากรัฐเจา้ของธง อนุญาต
ใหส้ามารถทาํการตรวจสอบได)้ ไดต้รวจสอบวา่การใชแ้รงงานบนเรือไดป้ฏิบติัตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ 
รวมทั้งขอ้บงัคบัของอนุสญัญาต่างๆ 
 อนุสญัญา MLC 2006 ไดก้าํหนดหวัขอ้การทาํงานบนเรือ ไวด้งัต่อไปน้ี 
 หวัขอ้ท่ี 1  ขอ้กาํหนดขั้นตํ่าในการทาํงานบนเรือของคนประจาํเรือ  
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 หวัขอ้ท่ี 2  สภาพการจา้งงาน 
 หวัขอ้ท่ี 3 ท่ีพกัอาศยั ส่ิงสนัทนาการ อาหาร และ การจดัหาอาหาร 
 หวัขอ้ท่ี 4  การคุม้ครองสุขภาพ การรักษาพยาบาล สวสัดิการ และการคุม้ครองดา้นประกนัสงัคม 
 หวัขอ้ท่ี 5 การปฏิบติัตามและการบงัคบัใช ้
  ประเทศไทยยงัไม่ไดรั้บรองอนุสญัญาดงักล่าว ใบรับรองตามอนุสญัญา MLC 2006 ของเรือชกัธงไทยอาจจะ
ไม่เป็นท่ียอมรับจากประเทศท่ีรับรองอนุสญัญาดงักล่าว ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กิดอุปสรรคในการเดินเรือ
ภายใตธ้งไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ กาํลงัหารือปัญหาดงักล่าวกบัหน่วยงานราชการเพือ่หาทางออกต่อไป  
 ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสญัญา MLC ดงันั้น เรือของบริษทัฯท่ีชกัธงสิงคโปร์ไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดในอนุสญัญาอยา่งครบถว้น 
8. องค์การอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Organization (IHO)) 
 เรือจะตอ้งไดรั้บการรับรองเก่ียวกบัการยกเวน้หรือการควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Exemption / 
Control Certificate) ในอดีตเรือจะตอ้งไดรั้บการตรวจเพ่ือใหมี้ใบรับรองการกาํจดัหนูหรือใบรับรองวา่ไดรั้บการ
ยกเวน้จากการตอ้งกาํจดัหนู (de-rat / exemption certificate) ซ่ึงเป็นการป้องกนัการแพร่กระจายของโรคระบาด
ในเบ้ีองตน้อนัเกิดจากหนูท่ีอยูบ่นเรือเป็นพาหะ ทั้งน้ี กฎขอ้บงัคบัเพื่อการอนามยัระหวา่งประเทศ ค.ศ. 2005 
(International Health Regulation (IHR) 2005) ไดบ้งัคบัใชใ้บรับรองควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation 
Certificate) แทนท่ีการออกใบรับรองเก่ียวกบัการกาํจดัหนูดงักล่าว ซ่ึงกฎขอ้บงัคบัการอนามยัระหวา่งประเทศ 
(IHR) น้ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรคซ่ึงมีทั้งโรคติดต่อทั้งจากการติดเช้ือและการ
ปนเป้ือน ทั้งน้ี มีความเป็นไปไดอ้ยา่งมากท่ีโรคติดต่อหรือการติดเช้ืออาจจะแพร่กระจายมาจากเรือ ดงันั้น กฎ
ขอ้บงัคบัการอนามยัระหวา่งประเทศ (IHR) จึงกาํหนดใหเ้รือเดินทะเลระหวา่งประเทศจะตอ้งไดรั้บใบรับรอง 
ดงัต่อไปน้ี ใบรับรองวา่ไดรั้บการยกเวน้จากการตอ้งถูกควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Control Exemption 
Certificates) จะออกใหเ้ม่ือหน่วยงานสาธารณสุขไดต้รวจเรือและไม่พบหลกัฐานของการติดเช้ือ หรือการ
ปนเป้ือน แหล่งสะสมหรือท่อระบายของเสียติดเช้ือ หรือไม่พบเช้ือแบคทีเรีย สารเคมี และภยัอ่ืนๆ ท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพมนุษย ์ หรือไม่พบสญัญาณของการไม่มีสุขาภิบาลท่ีเพียงพอ หรือใบรับรองวา่ไดมี้การ
ควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Control Certificates) จะออกใหเ้ม่ือหน่วยงานสาธารณสุขพอใจกบัการใช้
มาตรการท่ีจาํเป็นและมีประสิทธิภาพในการกาํจดัและควบคุมการติดเช้ือ การปนเป้ือน และแหล่งสะสมหรือ
เพาะเช้ือท่ีเกิดข้ึนบนเรือ 
9. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบกันเพรียงของเรือ  
 (International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems for ships (AFS)) 
 อนุสัญญา IMO ฉบบัใหม่ ไดก้าํหนดขอ้ห้ามในการใชสี้ป้องกนัการจบัเกาะของเพรียงเรือท่ีมีสารท่ีเป็น
อนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตและไดก้าํหนดมาตรการในการป้องกนัการใชส้ารอนัตรายอ่ืนๆในระบบกนัเพรียงท่ีอาจมี
การนาํมาใชใ้นอนาคต เรือจะตอ้งไดรั้บใบรับรองเพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่ไดป้ฏิบติัตามอนุสญัญา AFS ดงักล่าว  



หนา้ 58 
 

10. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้าเวรยามของ 
คนประจําเรือ ค.ศ. 1978 ที่มีการแก้ไขเพิม่เติม  
(International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping for 
Seafarers, 1978, as amended (STCW 1978)) 
อนุสญัญา STCW 1978 เป็นอนุสญัญาแรกท่ีไดมี้การกาํหนดขอ้บงัคบัพื้นฐานสาํหรับการฝึกอบรม การออก

ประกาศนียบตัร และการเขา้เวรยามของคนประจาํเรือในระดบัมาตรฐานสากล ซ่ึงก่อนหนา้น้ีมาตรฐานการ
ฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร และการเขา้เวรยามของนายประจาํเรือและลูกเรือ ไดถู้กกาํหนดข้ึนเองโดย
รัฐบาลของแต่ละประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การอา้งอิงถึงวิธีการปฏิบติัของประเทศอ่ืนๆ เป็นผลใหเ้กิดความแตกต่าง
และความหลากหลายของมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบติัของประเทศต่างๆในอุตสาหกรรมการเดินเรืออยา่ง
มาก ทั้งๆท่ีถือไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นสากลท่ีสุดกต็าม ดงันั้น อนุสญัญาดงักล่าวจึงไดก้าํหนดมาตรฐานขั้น
ตํ่าท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรการเขา้เวรยามของคนประจาํเรือ ซ่ึงทุกประเทศจะตอ้งมี
มาตรฐานอยา่งนอ้ยหรือมากกวา่มาตรฐานของอนุสญัญาดงักล่าว ในปี 2538 ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขคร้ังใหญ่ 
เพื่อใหมี้มาตรฐานท่ีเขม้งวดมากข้ึน 

ท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงในการแกไ้ขอนุสญัญา STCW ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากท่ีประชุมทางการทูตท่ีกรุง
มะนิลา ในเดือนมิถุนายน 2553 เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่มาตรฐานระดบัโลกไดถู้กนาํมาใชฝึ้กอบรมและรับรองคน
ประจาํเรือวา่ควบคุมเรือท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงในอนาคตได ้การแกไ้ขเพิม่เติมน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือวา่ “The Manila 
amendments to the STCW Convention and Code” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2555 หลงัจากท่ีมีการ
รับรองโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาและปรับปรุงอนุสญัญาหลงัจากท่ีไดรั้บการรับรองคร้ังแรกในปี 2521 
และมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในปี 2538 และเพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ในบรรดาการแกไ้ขท่ี
ไดรั้บการรับรองนั้น มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัหลายแห่งในแต่ละหมวดของอนุสญัญา 
11. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน้ําถ่วงเรือและตะกอน ปี ค.ศ. 2004  

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

 เน่ืองจากเรือตอ้งใชน้ํ้าถ่วงเรือ (Ballast Water) ปริมาณมาก ในการสร้างสมดุลเรือภายหลงัจากท่ีไดข้นถ่าย
สินคา้ออกจากเรือ แต่นํ้าถ่วงเรือน้ีจะมีส่ิงมีชีวติสายพนัธ์ุต่างๆปะปนอยู ่ดงันั้น เม่ือนํ้าถ่วงเรือจากสถานท่ีหน่ึงถูก
ปล่อยออกไปอีกสถานท่ีหน่ึงเม่ือมีการขนสินคา้ข้ึนเรือ ทาํใหเ้กิดปัญหาการแพร่กระจายของส่ิงมีชีวติในนํ้า
เหล่านั้นไปทาํลายระบบนิเวศน์ชีวภาพของอีกสถานท่ีหน่ึง การขยายตวัทางการคา้ระหวา่งประเทศ ในรอบ 2 - 3 
ทศวรรษท่ีผา่นมาทาํใหเ้กิดผลกระทบดงักล่าวมากข้ึน โดยในหลายพื้นท่ีทัว่โลกไดก้าํลงัเกิดผลกระทบอยา่ง
รุนแรง มีขอ้มูลจาํนวนมากไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่อตัราการทาํลายท่ีมีต่อระบบชีวภาพนั้นไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองใน
ระดบัท่ีน่าเป็นห่วง โดยบางพ้ืนท่ีไดเ้พิม่ข้ึนเป็นทวคูีณ ในขณะท่ีพ้ืนท่ีใหม่ๆซ่ึงไดรั้บผลกระทบน้ีเกิดข้ึน
ตลอดเวลา ปัจจุบนักฎขอ้บงัคบัน้ีกาํหนดใหเ้รือจะตอ้งเปล่ียนถ่ายนํ้าถ่วงเรือ (Ballast Water) ในบริเวณท่ีเป็น
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ทะเลเปิดก่อนท่ีจะเขา้ท่าเรือต่างๆ นอกจากน้ียงัมีกฎขอ้บงัคบัใหม่ไดก้าํหนดใหเ้รือตอ้งมีการบาํบดันํ้าถ่วงเรือท่ีมี
อยูใ่นถงัต่างๆบนเรือ ดว้ยการใชร้ะบบการบาํบดันํ้าถ่วงเรือท่ีไดผ้า่นการรับรองแลว้ โดยจะตอ้งติดตั้งระบบน้ีบน
เรือทุกลาํ หลงัจากท่ีอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ้าถ่วงเรือและตะกอนมีผล
บงัคบัใชภ้ายใน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีมี 30 ประเทศเขา้ร่วมรับรอง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางเรือของ
กองเรือโลก จะตอ้งมีการจดัการนํ้าถ่วงเรือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ IMO ดงันั้นการติดตั้งระบบบาํบดันํ้าถ่วง
เรือสาํหรับเรือของบริษทัฯจึงผอ่นคลายลง โดยตามกาํหนดใหม่นั้นเรือจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวเม่ือมี
การตรวจเรือรอบแรกสาํหรับ International oil pollution prevention certificate (IOPP) หลงัจากท่ีอนุสญัญา
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ณ ปัจจุบนั มี 43 ประเทศ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 32.54 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก เขา้
ร่วมลงนามในอนุสญัญาน้ี 
12. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผดิทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพษิน้ํามัน 

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

เช้ือเพลิงจะไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายอยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และดว้ยความรวดเร็ว อนุสญัญา CLC น้ีใช้
บงัคบัสาํหรับความเสียหายของมลพิษนํ้ามนัท่ีเกิดข้ึนภายในอาณาเขตประเทศของภาคีสมาชิก รวมถึงในทะเล
อาณาเขตและทะเลในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะของประเทศท่ีเป็นภาคีของอนุสญัญาน้ี 
13. กฎระเบียบของภูมิภาค และกฎระเบียบของท้องถิ่นทั่วโลก 

•  ธุรกิจการเดินเรือ อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบและอนุสญัญาอ่ืนๆอีกมาก เช่น พระราชบญัญติัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม
ของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act (EPA))  
 •  ระบบการกาํจดัและปลดปล่อยของเสียของสหรัฐอเมริกา US National Pollutant Discharge Elimination 
System (NPDES) คือ ระบบท่ีอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบในส่วนของพระราชบญัญติัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของ
สหรัฐอเมริกา เพื่อท่ีจะลดปริมาณมลพิษท่ีจะเกิดข้ึนในน่านนํ้าของสหรัฐอเมริกา (ในระยะ 3 ไมลท์ะเล) สาํหรับ
เรือท่ีมีความยาวมากกวา่ 79 ฟุต กฎขอ้บงัคบัไดอ้อกเป็นเอกสารท่ีเรียกวา่ “Vessel General Permit (VGP)” ซ่ึงกฎ
ขอ้บงัคบัเหล่าน้ีเป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมในกฎระเบียบระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น MARPOL 
สาํหรับกฎขอ้บงัคบั VGP ไดมี้ขอ้กาํหนดสาํหรับเรือทุกลาํ เก่ียวกบัเทคโนโลยแีละขอบเขตของการถ่ายเทของ
เสียทั้งหมด 26 ชนิด รวมตั้งแต่เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนและการปฏิบติังานตามปกติ นอกจากการถ่าย
ของเสีย และกฎขอ้บงัคบัพิเศษเหล่าน้ีแลว้ ยงัไดมี้การขยายกฎขอ้บงัคบัใหค้รอบคลุมถึงระบบการตรวจสอบ 
ติดตาม การรายงานและเกบ็บนัทึกขอ้มูล ซ่ึงตอ้งตรวจสอบรายละเอียดของระบบการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม การ
ฝึกอบรมลูกเรือและเกบ็บนัทึกขอ้มูล ซ่ึงกฎขอ้บงัคบัเหล่าน้ีมีผลบงัคบั ตั้งแต่ตน้ปี ค.ศ. 2009 เป็นตน้มา กฎ
ขอ้บงัคบั VGP ของสาํนกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้ม (EPA) ไดเ้ขม้งวดมากข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 
 •  เน่ืองจากในปี 2552 เรือขนส่งสินคา้เทกอง (ไม่ใช่เรือแทง็ค)์ ไดถู้กกาํหนดใหมี้แผนรองรับสาํหรับเรือท่ี
ไม่ใช่เรือแทง็ค ์ (Non-tank vessel response plan “NTVRP”) ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยตั้งแต่เดือน
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มกราคม 2557 มีการใชข้อบเขตของ NTVRP กวา้งมากข้ึนและครอบคลุมเรือจาํนวนมากข้ึน โดยจะตอ้งมีการเขา้
ทาํสญัญากบับริษทัประกนัอคัคีภยัทางทะเล (Salvage and Marine Fire Fighting) รวมถึงองคก์รรองรับนํ้ามนั
ร่ัวไหล (Oil spill response organizations) 
 •  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”) ไดก้าํหนดใหต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 เรือทุกลาํจะตอ้งมีมาตรการควบคุมและจดัทาํรายงานการดาํเนินการป้องกนัเรือจาก
เพรียง (bio-fouling activity) ในขณะท่ีเดินเรืออยูใ่นน่านนํ้าของสหรัฐอเมริกา 
 •  ส่วนของสหภาพยโุรปนั้น นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาไหมภ้ายในอาณาเขตของสหภาพยโุรป จะตอ้งมีค่า
กาํมะถนัไม่เกินร้อยละ 0.1  
 •  แถบทะเลดาํ กล่าวคือ ประเทศบลัแกเรีย ประเทศจอร์เจีย ประเทศโรมาเนีย สหพนัธรัฐรัสเซีย ประเทศ
ยเูครน และประเทศตุรกี ซ่ึงเป็นสมาชิก Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution โดย
เรือท่ีเขา้ท่าดงักล่าวจะตอ้งมีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของ MARPOL และของสหรัฐอเมริกา การปล่อยนํ้าถ่วงเรือ 
ส่ิงปฏิกลู นํ้าเสียจากการซกัลา้ง นํ้าเสียจากการลา้งดาดฟ้าเรือ จะตอ้งถูกตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี 
14. การจัดการให้มีการตรวจเรือโดยรัฐเมืองท่า 
 เรือท่ีเขา้เทียบท่าในเมืองท่าของประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศท่ีเรือนั้นจดทะเบียนไว ้ เรือลาํดงักล่าวจะตอ้ง
ไดรั้บการตรวจสอบตามบนัทึกความเขา้ใจของรัฐเมืองท่าในหลายภูมิภาค หรือภายใตค้วามรับผดิชอบของรัฐ
ทอ้งถ่ิน การตรวจสอบต่างๆเหล่าน้ี มีเป้าหมายท่ีจะแยกแยะเรือท่ีไม่ไดม้าตรฐาน และขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัท่ี
ผูต้รวจสอบพบอาจส่งผลใหถู้กกกัเรือ จนกวา่ขอ้บกพร่องนั้นๆจะไดรั้บการแกไ้ขจนถึงระดบัท่ีพอใจ 
นอกจากนั้นหน่วยงานของการตรวจเมืองท่ายงัเป็นหน่วยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียนจากคนประจาํเรือเช่นกนั ซ่ึง
เปรียบเสมือนผูเ้ป่าร้องเม่ือพบการกระทาํอนัเป็นการผดิกฎหมายของทางเรือ 

 

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” แมว้า่บริษทัฯ ไดด้าํเนินการบา้งแลว้ใน



หนา้ 61 
 

การขจดัความเส่ียงน้ีตั้งแต่ปี 2556 แต่ความเส่ียงดงักล่าวยงัคงส่งผลกระทบอยู ่ดงันั้น บริษทัฯ จึงยงัคงเปิดเผยความเส่ียง
น้ีจนกวา่จะขจดัความเส่ียงน้ีใหห้มดไปได ้ นอกจากนั้นแลว้ บริษทัฯ ยงัคงเสนอปัจจยัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากวกิฤต
การเงินโลก รวมทั้งผลพวงจากวกิฤตการเงินโลกท่ีเกิดข้ึนและรุนแรงข้ึนจากวกิฤตเศรษฐกิจยโุรปท่ียงัคงส่งผลต่อเน่ือง 
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 ข้ึนอยู่กบัการเพ่ิมข้ึนและการเปล่ียนแปลงของกฎหมายป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม และ
กฎระเบียบพาณิชยน์าวีอ่ืนๆ การไม่ดาํเนินการตามกฎหมายเหล่าน้ีอาจทาํให้มีความเส่ียงในการถูกกกัเรือซ่ึงทาํให้
เสียเวลา และนาํไปสู่การเสียรายไดห้รือก่อใหเ้กิดการเรียกร้องค่าเสียหายจาก Charterer รวมถึงค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง
เรือและการเปล่ียนแปลงระเบียบปฏิบติัในการเดินเรือ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ระมดัระวงัในประเด็นเหล่าน้ีและไดรั้กษา
มาตรฐานความปลอดภยัและมาตรฐานทางเทคนิคใหอ้ยูใ่นระดบัสากลตลอดมา 
 การดาํเนินธุรกิจการเดินเรือและการบริหารงานของบริษัทฯ ในฐานะบริษทัมหาชนจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น ตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ไม่วา่จะเป็นลูกเรือท่ีตอ้งควบคุมการเดินเรือ หรือ
ผูจ้ดัการระดบัต่างๆ ในบริษทัฯ ท่ีตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจการเดินเรือ การจดัหาและรักษาไวซ่ึ้งบุคลากร
เหล่านั้นเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงถือวา่ยงัคงเป็นความเส่ียงท่ีสาํคญัมากโดยเฉพาะในช่วงแผนการ
ปรับลดอายกุองเรือของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม สืบเน่ืองจากรับรองนโยบายท่ียติุธรรมและเหมาะสมต่อพนกังาน บริษทัฯ 
จึงประสบความสาํเร็จในการจดัหาและรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีคุณภาพ อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดริ้เร่ิม
ส่ิงใหม่ๆอย่างต่อเน่ืองซ่ึงรวมไปถึงการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง เพื่อจูงใจและคงไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
ดงันั้น บริษทัฯ คาดวา่จะไม่มีปัญหาดา้นบุคลากรในอนาคต แมว้า่ธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศ กาํลงัประสบปัญหา
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การขาดแคลนลูกเรือท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนของนายประจาํเรือซ่ึงจะตอ้งทาํงานประจาํบนเรือ 
 ในฐานะบริษทัมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
มากมาย การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบใดๆ อาจทาํให้ถูกปรับหรือถูกดาํเนินคดีทางกฎหมายทั้งต่อ
บริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูง ดงันั้น บริษทัฯ ไดด้าํเนินงานอย่างระมดัระวงัในประเด็นน้ี โดยมีมาตรการในการรับ
พนกังานท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและจดัระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
 บริษทัฯ ไม่ไดเ้ผชิญกบัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนัโลกโดยตรง กล่าวคือ ในกรณีการเดินเรือ
แบบรายเท่ียว (Voyage Charter) ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูจ่้ายค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง แต่ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มข้ึน/ลดลง
ดงักล่าว ลูกคา้จะเป็นผูรั้บภาระ เน่ืองจากอตัราค่าระวางเรือท่ีกาํหนดและเรียกเก็บจากลูกคา้นั้นไดร้วมค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง
ท่ีเพิ่มข้ึน/ลดลงไวด้ว้ยและในกรณีการใหบ้ริการเป็นแบบระยะเวลา (Time Charter) ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงจะตกเป็นภาระ
ของลูกคา้โดยตรง 
 
ความเส่ียงทางการเงนิ 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งสินทรัพยถ์าวรส่วนใหญ่ของ
บริษทัฯ คือ เรือเดินทะเลก็มีพื้นฐานเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากเรือเดินทะเลมีตลาดการซ้ือขายสากลท่ีเป็นเงิน
สกลุดอลลาร์สหรัฐ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของ
บริษทัฯ ท่ีอยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศอ่ืนท่ีมิใช่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ กล่าวคือ หน้ีสินท่ีอยู่ในรูปสกุลเงินตรา
ต่างประเทศอ่ืนท่ีมิใช่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเม่ือเทียบเท่าเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามอตัรา
แลกเปล่ียน บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนน้ี ดงันั้น จึงไดพ้ยายามลดความเส่ียงจากสกุลเงินอ่ืนๆ 
โดยใหว้งเงินสินเช่ือและหน้ีเงินกูอ้ยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีหน้ีเงินกูแ้ละวงเงิน
สินเช่ือเพ่ือการสั่งต่อเรือใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงสกุลเดียวเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม จากผลกระทบของวิกฤต
การเงินโลก และข้อจาํกัดบางประการของผูใ้ห้กูภ้ายในประเทศ ท่ีไม่สามารถขยายระยะเวลาเงินกู้ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐในช่วงเร่ิมตน้ของปี 2552 ทาํใหห้น่ึงในวงเงินกูส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีบริษทัฯ มีอยูต่อ้งถูกแปลงเป็น
สกุลเงินไทยบาทเม่ือระยะเวลาเบิกถอนไดถู้กขยายต่อไปอีกหน่ึงปี อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษทัฯ ไดต้ระหนักถึง
ความเส่ียงน้ี บริษทัฯ จึงไดท้าํสัญญากบัผูใ้หกู้ร้ายดงักล่าวเพื่อแปลงหน้ีเงินกูจ้ากสกุลเงินไทยบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ โดยผ่านสัญญา Swap USD/THB ดงันั้น เงินตน้จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงจะขจดัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากหน้ีเงินกู ้โดยมีหน้ีเงินกูส้กุลเงินไทยบาทจาํนวน 1,502.35 ลา้นบาท ท่ีเบิกถอนเพื่อใชใ้นการ
ซ้ือเรือ 2 ลาํ และไดถู้กแปลงสภาพโดยการ swap เป็นหน้ีเงินกูส้กุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐทนัที ซ่ึงมีตารางการชาํระ
คืนตรงกบัเงินกูส้กุลไทยบาท ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูด้งักล่าวยงัคงตอ้งชาํระเป็นเงินสกุลไทยบาท และบริษทัฯ ยงัคงมี
ความเส่ียงน้ี นอกจากน้ี เงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือทั้งหมดของบริษทัฯอยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงสกลุเดียวเท่านั้น 
 นอกจากน้ี เงินฝากเกือบทั้งหมดของบริษทัฯ ยงัคงฝากในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อไม่ให้เกิดความเส่ียงจาก
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การขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนกบับญัชีเหล่าน้ีเม่ือเทียบเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อยา่งไรก็ดี ควรตระหนกัวา่บริษทัฯ 
มีความเส่ียงจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาทท่ีมาจากการแปลงค่าสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาท เน่ืองจากเป็นการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
ในการแปลงค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทในงบการเงินสกุลเงินบาท รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆของบริษทัฯ ท่ีอยูใ่น
สกลุเงินบาท 
 วงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ ไดก้าํหนดดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัตามอตัรา LIBOR (อตัราดอกเบ้ียระหว่างธนาคาร
ในกรุงลอนดอน) ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราดอกเบ้ีย LIBOR  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดติ้ดตามความเคล่ือนไหว และเฝ้าระวงัอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินอยา่ง
สมํ่าเสมอ นอกจากน้ี เน่ืองจากรายไดข้องบริษทัฯไม่คงท่ีและเปล่ียนแปลงไปตามอตัราดอกเบ้ียของเงินเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ จึงเป็นการบริหารความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ทาํให้ไม่มีความจาํเป็นตอ้งกาํหนดเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี ในปี 2555 เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียในตลาดลดลงอยา่งมาก บริษทัฯจึงไดท้าํสัญญา Interest Rate Swap 
(IRS) สาํหรับดอกเบ้ียของเงินกูจ้าํนวน 64.82 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเดิมเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัจะถูกแปลง
เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ เห็นวา่อตัราดอกเบ้ียน่าจะยงัคงไม่ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจนถึงปี 2557 ดงันั้น จึง
กาํหนดใหอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีดงักล่าวมีผลเร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป ในปี 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญา Interest Rate 
Swap (IRS) สาํหรับดอกเบ้ียของวงเงินสินเช่ือรวมจาํนวน 77.45 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากวงเงินสินเช่ือ
ดงักล่าวใชส้ําหรับชาํระราคาเรือขนส่งซีเมนต์หลายลาํซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโดยกาํหนดค่าเช่าคงท่ีเป็นระยะ
เวลานาน (มากกวา่ระยะเวลาของสินเช่ือ) ดงันั้น จึงไม่มีการบริหารความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ดงักล่าว
ขา้งตน้ กล่าวคือบริษทัฯจะมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียหากไม่มีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
 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 ไม่สามารถระดมเงินทุนเพื่อนาํมาใชซ้ื้อเรือเพ่ือคง
ระดบัความสามารถของกาํลงักองเรือ ความสามารถของกองเรือบริษทัฯ ก็จะลดลง ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงใน
ดา้นการระดมเงินทุน อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวน้ี บริษทัฯ จึงไดจ้ดัหาสัญญาสินเช่ือสาํหรับ
สญัญาสัง่ต่อเรือส่วนใหญ่ท่ีไดล้งนามไปในระหวา่งปี 2556 ถึงปี 2557  
 
ความเส่ียงทางการตลาด 
 อุตสาหกรรมและตลาดการเดินเรือขนส่งสินคา้ทางทะเลมีการข้ึนลงเป็นวฏัจกัร มีความผนัผวนในเร่ืองของการ
ทาํกาํไร มูลค่าเรือ และอตัราค่าระวาง ซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในอุปสงคแ์ละอุปทานของกองเรือ ตามท่ีได้
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อธิบายภายใตห้วัขอ้ “ลกัษณะการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม” แต่เดิมบริษทัฯ ไดท้าํการตลาดในลกัษณะท่ีอิงกบั
ราคาตลาดในขณะนั้น (Spot Market) สาํหรับเรือของบริษทัฯ ทั้งหมด ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากความผนัผวน
ของตลาดและวฏัจกัรของธุรกิจ บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ เรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯมีกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่ม คืออยูใ่นกลุ่มเรือ
อเนกประสงคข์นาดเลก็ซ่ึงมีปัจจยัพื้นฐานท่ีเป็นบวกคือมีอุปสงคม์ากกวา่อุปทาน จะเป็นตวัช่วยพยงุในช่วงภาวะตกตํ่า
ของวฏัจกัรของธุรกิจ ในอดีตลูกคา้ในกลุ่มน้ีจะไม่ทาํสญัญาระยะยาวแต่เลือกท่ีจะทาํธุรกิจส่วนใหญ่หรือทั้งหมดโดยอิง
กบัตลาดปัจจุบนั (Spot Market) อยา่งไรกดี็ สถานการณ์ดงักล่าวไดเ้ปล่ียนไปในช่วง ระหวา่งปี 2548 ถึงปี 2549 ซ่ึงเป็น
ผลมาจากการปรับตวัเพิ่มข้ึนของตลาดค่าระวาง ทาํใหบ้ริษทัฯ และลูกคา้ปรับเปล่ียนแผนการตลาด ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญา Long Term Charter ทาํใหบ้ริษทัฯ หลีกเล่ียงจากการผนัผวนของราคาตลาดปัจจุบนัและทาํให้
มัน่ใจวา่จะมีรายไดท่ี้เห็นไดช้ดัเจนและมัน่คง อยา่งไรกต็าม จากสภาพตลาดท่ีอ่อนตวัลงมากในสองสามปีท่ีผา่นมาน้ี จึง
เป็นไปไดย้ากท่ีบริษทัฯ ทาํสญัญาแบบ Long Term Charter สาํหรับเรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดด้งันั้น บริษทัฯ จึงยงัคง
มีความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาดค่าระวางเรือ 
 อุปสงคข์องธุรกิจของบริษทัฯ นั้นเกิดจากปริมาณของสินคา้ท่ีตอ้งการขนส่ง การก่อเกิดของอุปสงคน้ี์ข้ึนอยูก่บั
การคา้โลกและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ภาวะถดถอยของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการคา้จะทาํใหอุ้ปสงค์
เรือลดลง ความตอ้งการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเลท่ีเพิม่มากข้ึนในช่วง 7-8 ปีท่ีผา่นมาน้ีเป็นผลจากความตอ้งการ
จากประเทศจีน (รวมทั้งความตอ้งการจากประเทศอินเดีย และประเทศในแถบตะวนัออกกลาง) ท่ีตอ้งการนาํเขา้สินคา้
และวตัถุดิบต่างๆ เป็นจาํนวนมาก เพื่อก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ ดงันั้น ถา้อุปสงคจ์ากประเทศ
จีนลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัโดยเฉพาะในอีกสองถึงสามปีขา้งหนา้ ในขณะท่ีมีเรือต่อใหม่ซ่ึงเขา้สู่ตลาดขนส่งแลว้ในช่วง
สองถึงสามปีท่ีผา่นมา (ปี 2552 – ปี 2557) อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานท่ีมีอยูใ่นตลาดการ
ขนส่ง ซ่ึงจะทาํใหอ้ตัราค่าระวางลดลงอยา่งต่อเน่ืองและรวมถึงการลดลงของมูลค่าเรือเช่นกนั บริษทัฯ ไดซ้ื้อเรือมือ
สองเขา้มาเพิ่มเติม ณ ราคาตลาด จาํนวนหลายลาํในปี 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 ในดา้นรายได ้จากเรือ
ท่ีเหลืออยูใ่นกองเรือ บริษทัฯ ไดพ้ยายามดาํเนินตามแผนงานเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว โดยนาํกองเรือของบริษทัฯ เขา้
ทาํสญัญาระยะยาว (Long Term) ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถคงรายไดใ้นอนาคตท่ีอตัราค่า
ระวางท่ีสูงกวา่ จึงเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายในการดาํเนินธุรกิจท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ในปี 2547 กล่าวคือ บริษทัฯ ได้
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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 - 2557 อยา่งไรกดี็ ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ บริษทัฯ มีความเห็นวา่ ท่ามกลางตลาดท่ีมีความผนั
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 จึงไม่มีความเส่ียงดา้นภมิูศาสตร์ในการตลาดและลูกคา้ของ
บริษทัฯ ดงันั้น ความเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงของโลกอนัเน่ืองมาจากสงคราม หรือการก่อการทางการเมือง 
หรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม จะไม่ส่งผลกระทบสาํคญัท่ีทาํใหร้ายไดข้องบริษทัฯ ลดลงได ้ 
 รายไดข้องบริษทัฯ มาจากจาํนวนของลูกคา้หลากหลายและไม่ข้ึนต่อลูกคา้รายใดรายหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่มีความเส่ียงต่อการท่ีจะตอ้งทาํธุรกิจกบัลูกคา้เพียงรายเดียว หรือไดรั้บผลกระทบรุนแรง หรือ
สูญเสียรายได ้หากลูกคา้รายนั้นๆประสบภาวะขาดทุนอยา่งมีนยัท่ีสาํคญั  
 
ความเส่ียงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่าและการขยายกาํลังความสามารถของกองเรือ  
 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ สินทรัพยข์องบริษทัฯ คือ เรือเดินทะเลซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์มีอายกุารใชง้านท่ีจาํกดั เม่ือ
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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
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 ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2554 บริษทัฯ สามารถซ้ือเรือต่อใหม่และเรือมือสองไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม ในปี 
2555 ถึงปี 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่หลายฉบบักบัอู่ต่อเรือสามแห่งในประเทศจีน เพ่ือส่งมอบเรือ
ขนส่งซีเมนตแ์ละเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองหลายลาํ ตามท่ีไดร้ายงานไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบัน้ี ซ่ึงจะช่วยขจดัความ
เส่ียงของกองเรือบริษทัฯ และในขณะเดียวกนัไดช่้วยขยายกองเรือในแง่ของขนาดระวางบรรทุกและลดอายกุองเรือลง 
รวมถึงประโยชน์ในแง่อ่ืนๆ ทั้งน้ี ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจและความเส่ียงทางการตลาดของเรือสัง่ต่อใหม่ท่ีจะ
ไดรั้บมอบเรือไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ ส่วนความเส่ียงท่ีเกิดจากสัญญาสัง่ต่อเรือใหม่สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

• ความเส่ียงที่เกีย่วกบัอู่ต่อเรือ (Ship Builder) บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากอู่ต่อเรือหลายแห่งในเร่ืองการส่ง
มอบเรือตามกาํหนด และ/หรือ ส่งมอบเรือท่ีมีคุณภาพตามสญัญา กล่าวคือ อาจจะไม่สามารถส่งมอบเรือ
ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม หรือส่งมอบเรือล่าชา้ และ/หรือ ส่งมอบเรือท่ีมีสภาพไม่ตรงตามท่ีคาดหมายและท่ี
กาํหนดไวใ้นสัญญา บริษทัฯ ไดมุ่้งมัน่ท่ีจะขจดัความเส่ียงเหล่าน้ีดว้ยการใชค้วามระมดัระวงัประเมิน
ความสามารถของอู่ต่อเรือแต่ละแห่งไม่วา่จะเป็นตารางเวลาการส่งมอบซ่ึงยอมรับทั้งสองฝ่ายและการคงไว้
ซ่ึงคุณภาพ และการเรียกหลกัประกนั ในรูปของสญัญาคํ้าประกนัธนาคาร เพื่อใหค้รอบคลุมเงินงวดท่ีได้
ชาํระก่อนรับมอบเรือ และ/หรือ การส่งมอบล่าชา้ อีกทั้งมีค่าปรับท่ีเขม้งวด ท่ีไดร้ะบุในสัญญาเร่ืองของการ
ส่งมอบเรือล่าชา้ และการส่งมอบเรือท่ีไม่ถูกตอ้งตามท่ีระบุ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดแ้ต่งตั้งและจา้งทีมงาน
ท่ีมีประสบการณ์พาณิชยนาวเีพื่อควบคุมการต่อเรือท่ีอู่ต่อเรือแต่ละแห่ง ในกรณีท่ีเรือลาํใดลาํหน่ึงหรือ
หลายลาํไม่สามารถส่งมอบใหบ้ริษทัฯ ไดท้นัเวลาท่ีกาํหนด บริษทัฯ ยงัสามารถจาํหน่ายและแปลงหน้ีของ
สญัญาสัง่ต่อเรือเหล่าน้ีได ้หรือบริษทัฯ สามารถยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือตามเง่ือนไขขอ้สญัญา ซ่ึงบริษทัฯ จะ
ไม่ไดรั้บผลกระทบทางการเงินโดยตรงเน่ืองจากบริษทัฯ จะไดรั้บเงินงวดท่ีชาํระไปแลว้ทั้งหมดคืนพร้อม
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ดอกเบ้ีย แมว้า่บริษทัฯ สูญเสียโอกาสในการหาเรือทดแทน และพลาดโอกาสจากรายไดอ้นัเน่ืองมาจากการ
ไดรั้บเรือล่าชา้/การยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงมีความเส่ียงจากคู่สญัญาซ่ึงคืออู่ต่อ
เรือแต่ละแห่ง โดยหากอู่ต่อเรือนั้นไม่สามารถชาํระคืนเงินงวดท่ีบริษทัฯไดช้าํระไปแลว้ได ้ บริษทัฯ จะใช้
สิทธิเรียกร้องจากสญัญาคํ้าประกนัจากธนาคาร และเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามสัญญาคํ้าประกนัธนาคารดงักล่าว 
มีความเป็นไปไดท่ี้บริษทัฯ อาจไดรั้บเงินคืนล่าชา้เน่ืองจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (ถา้มี) ซ่ึงอาจ
เสนอโดยอู่ต่อเรือตามสญัญาสัง่ต่อเรือแต่ละฉบบั หรือจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่นเดียวกบักรณีการทาํสญัญาแปลง
หน้ีใหม่ แมว้า่จะมีผูซ้ื้อรายใหม่ก็ตาม แต่ยงัคงมีความเป็นไปไดท่ี้ผูซ้ื้อรายใหม่อาจจะผิดนดัไม่ปฏิบติัตาม
สญัญาแปลงหน้ีใหม่ อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ อาจไม่ไดรั้บชาํระเงินจากสญัญาการแปลงหน้ีใหม่น้ี ซ่ึงในกรณี
น้ี บริษทัฯ ก็สามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องจากสญัญาคํ้าประกนัธนาคารท่ีไดจ้ากอู่ต่อเรือแต่ละแห่งไดเ้ช่นเดียวกนั 

• ความเส่ียงที่เกดิจากวัฏจักรของอุตสาหกรรม บริษทัฯ มีความเส่ียงเม่ือไดรั้บเรือท่ีสัง่ต่อใหม่หรือทนัทีท่ีได้
ซ้ือเรือมือสอง จากตลาดขนส่งสินคา้ท่ียงัคงอยูใ่นช่วงขาลงต่อไปอีกระยะเวลาหน่ึง อนัจะส่งผลใหน้อกจาก
มูลค่าเรือจะลดตํ่าลงแลว้ บริษทัฯ ยงัอาจจะไม่สามารถปล่อยเรือสัง่ต่อใหม่ใหบ้ริการ Charter ในอตัราท่ี
คาดการณ์ไวท้าํใหบ้ริษทัฯ เกิดความเส่ียงจากการขาดทุนจากการดาํเนินธุรกิจ (รวมทั้งความเส่ียงจากการ
ขาดเงินสด) หากเกิดการขาดทุน หรือ หากอตัราค่าระวางยงัคงตกตํ่าอยูเ่ช่นน้ีต่อไป อาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ ผิด
นดัในเร่ืองขอ้ตกลงในการชาํระหน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงทางการเงินอ่ืนๆ ตามสัญญาเงินกูห้ลายฉบบัของบริษทัฯ 
ได ้ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไดเ้ฝ้าติดตามการปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการเงิน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ ได้
ปฏิบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดไว ้

  ยิง่ไปกว่านั้น ถา้เรือต่อใหม่ถูกส่งมอบในขณะท่ีอุตสาหกรรมยงัคงอยูใ่นช่วงขาลงอยา่งต่อเน่ือง ราคาตลาด
ของเรือต่อใหม่อาจจะลดลงจนถึงระดบัท่ีตํ่ากวา่ราคาเรือเม่ือตอนซ้ือมาอยา่งมากและในกรณีท่ีลดลงอยา่ง
ถาวร อาจจะส่งผลกระทบต่อรายการดอ้ยค่าในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัฯ อาจจะผิดสัญญาใน
เง่ือนไขของหน้ีสินต่อมูลค่าเรือ ท่ีตอ้งดาํรงสดัส่วนตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้ 

• ความเส่ียงที่เกดิจากการระดมทุน บริษทัฯ มีความเส่ียงซ่ึงเกิดจากการไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนสาํหรับเรือ
สัง่ต่อใหม่ซ่ึงในกรณีน้ี บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งใชก้ระแสเงินสดภายในจากการดาํเนินงานเพ่ือเรือสั่งต่อใหม่ ทาํ
ใหบ้ริษทัฯ อาจจะเหลือกระแสเงินสดไม่เพียงพอหรือเหลือเงินสดส่วนเกินไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล
หรือเพื่อการลงทุนอ่ืนๆ เพื่อขจดัความเส่ียงน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัหาสินเช่ือสําหรับสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ส่วน
ใหญ่ ซ่ึงบริษทัฯ ไดส้ั่งต่อไปแลว้ในปี 2556 ถึงปี 2558 โดยสัญญาสินเช่ือดกังล่าวไดร้ายงานไวใ้นรายงาน
ประจําปีฉบับน้ี อย่างไรก็ตาม ควรตระหนักว่าวงเงินสินเช่ือท่ีจัดหาสําหรับสัญญาสั่งต่อเรือน้ีไม่ได้
ครอบคลุมตน้ทุนราคาเรือเต็มจาํนวน โดยบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้งินสดบางส่วนเพ่ือชาํระส่วนต่างระหว่าง
ตน้ทุนราคาเรือและวงเงินสินเช่ือ ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาเงินสดน้ีได ้(ตน้ทุนหกัดว้ยหน้ี) บริษทัฯ 
อาจผดิสญัญาสัง่ต่อเรือได ้ 
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ผลกระทบของวิกฤตการเงินโลก 
 ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนและเป็นผลกระทบโดยตรงจากวกิฤตการเงินโลกต่ออุตสาหกรรมการขนส่ง
สินคา้รวมทั้งบริษทัฯ มีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

• ความเส่ียงจากการไม่มีอุปสงค์  วกิฤตการเงินไดน้าํไปสู่การปิดกิจการหรือการลดขนาดของภาคธุรกิจใน
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ทัว่โลก ประกอบกบัการลดช่องทางของการเงินในระบบการคา้ (Trade Finance) ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการคา้ทัว่โลกรวมทั้งทาํใหไ้ม่มีอุปสงคต่์อการบริการขนส่ง ทาํใหอ้ตัราค่าระวางเรือล่ม
สลายลงในปี 2551 และตน้ปี 2552 แมว้า่อุปสงคไ์ดมี้การปรับตวัข้ึนเลก็นอ้ยในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2552 
จนถึงคร่ึงแรกของปี 2554 ในช่วงปี 2553 บริษทัฯ ไดด้าํเนินแผนงานดว้ยการทาํสญัญา Long Term Charters 
ในอตัราค่าระวางท่ีสูงและซ่ึงช่วยพยงุรายไดข้องบริษทัฯ จากผลกระทบของการลดลงและรุนแรงของอตัรา
ค่าระวาง อยา่งไรกต็าม จากวิกฤตเศรษฐกิจยโุรปและภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าของสหรัฐอเมริกาท่ีต่อเน่ือง ทาํ
ใหอุ้ปสงคไ์ม่สามารถปรับตวัสูงข้ึนทนักบัการเพ่ิมข้ึนของอุปทานของเรือสัง่ต่อใหม่ ดงัจะเห็นไดจ้ากภาวะ
ตลาดค่าระวางท่ีตกตํ่าต่อเน่ืองนบัตั้งแต่คร่ึงปีหลงัของปี 2554 จนถึงส้ินปี 2557  ในกรณีท่ีเกิดภาวะตกตํ่า
ของตลาดค่าระวางอยา่งต่อเน่ือง รายไดข้องบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ี เน่ืองจาก
บริษทัฯ กาํลงัถูกกดดนัใหต้อ้งปล่อยเรือลาํท่ียงัไม่มีสญัญา Charter ระยะยาวหรือเรือลาํท่ีสญัญาใหบ้ริการ
ไดส้ิ้นสุดลง ดว้ยอตัรา Charter ท่ีต ํ่ามากนอกจากน้ีหากสถานการณ์ยงัคงเป็นอยูเ่ช่นน้ี บริษทัฯ อาจถูกกดดนั
ใหต้อ้งปลดระวางเรือเก่าท่ีมีอายไุม่มากนกั เน่ืองจากไม่มีอุปสงคใ์นเรือดงักล่าว หรือเน่ืองจากไม่สามารถ
ปล่อยใหบ้ริการ Charter เรือเหล่าน้ีในอตัรา ณ จุดคุม้ทุน  

• ปัจจัยเส่ียงจากคู่สัญญา ในกรณีของวิกฤตการเงินโลก หรือผลกระทบสู่ประเทศอ่ืนๆหลงัจากสหรัฐอเมริกา
และยโุรป บริษทัหลายแห่งซ่ึงใชบ้ริการขนส่งสินคา้ รวมถึงลูกคา้ของบริษทัฯ หรือ “Charterers” ซ่ึงบริษทัฯ 
ไดท้าํสญัญาปล่อยเรือใหบ้ริการระยะยาว (Long Term Period Charters) ในอตัราท่ีสูงอาจตอ้งปิดกิจการลง
หรือลม้ละลาย หรือประสบกบัปัญหาทางการเงินในอนาคต ทาํใหไ้ม่สามารถชาํระค่า Charter เรือใหก้บั
บริษทัฯ หรือยกเลิกสญัญา Charter ก่อนถึงกาํหนด อยา่งไรกต็าม ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้บริษทัฯ 
ตระหนกัถึงความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญา Chartersได ้ ดงันั้น บริษทัฯ ไดท้าํการ
วิเคราะห์ลูกคา้ (Charterers) ท่ีจะทาํสญัญาระยะยาว โดยเลือกเฉพาะลูกคา้ชั้นดีและมีเครดิตสูงท่ีสุดเท่านั้น 

• ปัจจัยเส่ียงจากภาวะสินเช่ือตึงตัว (Credit Crunch) วกิฤตการเงินไดน้าํไปสู่ภาวะสินเช่ือตึงตวัเน่ืองจาก
นโยบายการยอมรับความเส่ียงของธนาคารทัว่โลกเพื่อเพิ่มหรือคงไวซ่ึ้งทุนสาํรอง ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะ
ขอสินเช่ือใหม่จากธนาคารระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธนาคารสญัชาติยโุรปซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู ้
ปล่อยเงินกูใ้หแ้ก่อุตสาหกรรมการเดินเรือ ซ่ึงหากสถานการณ์น้ียงัคงอยูต่่อไป บริษทัฯ อาจจะไม่สามารถ
หาสินเช่ือใหม่หรือต่ออายสุญัญาขอสินเช่ือปัจจุบนัท่ีบริษทัฯ มีอยู ่ ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นเพื่อระดมทุนในการซ้ือ
หรือสั่งต่อเรือเขา้มาทดแทนหรือขยายกาํลงักองเรือของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม เพื่อเป็นการจาํกดัความเส่ียง
น้ี ปัจจุบนับริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือเพื่อใชใ้นการสัง่ต่อเรือใหม่ส่วนใหญ่  
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ความเส่ียงจากการลงทุน 
 นอกเหนือจากความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ท่ีบริษทัฯตอ้งเผชิญแลว้ ผูล้งทุนท่ีถือหุน้ของบริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงจาก
การลงทุนในหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 

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

• การซ้ือหุน้นั้นอยูใ่นรูปสกลุเงินไทยบาท ผูล้งทุนจึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนของ
สกลุเงินตน้ทางต่อสกุลเงินไทยบาท ซ่ึงอาจทาํใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการแปลงค่าเงินจากสกุลเงินตน้ทาง
เป็นสกลุเงินไทยบาท หากสกุลเงินไทยบาทมีมูลค่าลดลง รวมถึงเม่ือขายหุน้ไป เงินท่ีไดจ้ะถูกแปลงจาก
สกลุเงินไทยบาทเป็นสกลุเงินตน้ทางของผูล้งทุน 

• ผูล้งทุนอาจขาดทุนหากมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ตวัอยา่งเช่น การ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีอากรในการซ้ือขายหุน้ 

• หากรัฐบาลไทยมีการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนในเงินลงทุนท่ีส่งเขา้มาในประเทศหรือส่งออกนอกประเทศ 
ค่าใชจ่้ายในการลงทุนของผูล้งทุนอาจเพิ่มข้ึน และ/หรือ ผูล้งทุนอาจไม่สามารถส่งเงินท่ีไดจ้ากการขายหุน้
ออกนอกประเทศได ้

• นอกจากนั้น ผูล้งทุนยงัมีความเส่ียงอ่ืนๆ เช่น การขาดมาตรฐานในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของบางบริษทั
ท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การไม่เพยีงพอของกฎหมายในตรวจสอบและถ่วงดุล
ทางการบริหารของบริษทั สดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเฉพาะเจาะจงอนัอาจส่งผลใหเ้กิด
การควบคุมท่ีมากเกินไป จากคนเหล่านั้น การขาดแคลนกรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์ 
เป็นตน้ 

 

4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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ที่ดิน อาคารชุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 

99.99 มีหอ้งชุดในคอนโดมิเนียม เพรสทีจ ทาวเวอร์ เอ 19 ยนิูตและบี 9 ยนิูต เพื่อใหพ้นกังานต่างชาติของบริษทัฯ พกั

อาศยั โดยใชว้ธีิราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี เป็น 13.85 ลา้นบาท 

4.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557) 
 
บริษทัฯจดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึน เพื่อเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิเรือ บริษทัยอ่ยละหน่ึงถึงสองลาํ ทั้งน้ี บริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย
เหล่าน้ีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 99 การท่ีบริษทัฯ มีนโยบายจดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึน โดยใหแ้ต่ละบริษทัยอ่ยถือกรรมสิทธ์ิเรือ 1-2 
ลาํนั้น มีจุดประสงคท่ี์จะจาํกดัความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ในกรณีท่ีเรือลาํหน่ึงลาํใดก่อความ
เสียหายข้ึน ซ่ึงการจดัโครงสร้างบริษทัฯในลกัษณะน้ีถือเป็นบรรทดัฐานของอุตสาหกรรมเดินเรือโดยทัว่ไป บริษทัฯ
ควบคุมการบริหารงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวโดยคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ เป็นคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวและมีอาํนาจอยา่งเตม็ท่ีในการบริหารและตดัสินใจ  
 
ในปี 2557 บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ กล่าวคือ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พทีีอี ลิมิเตด ไดจ้ดัตั้ง
บริษทัยอ่ยจาํนวน 2 บริษทั เพือ่รับเรือแต่ละลาํซ่ึงบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อไปและขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างท่ีอู่ต่อเรือสาม
แห่งในประเทศจีน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

ช่ือบริษัททีจ่ัดตั้ง วนัท่ีจัดตั้ง ประเทศที่จัดตั้ง ทุนจดทะเบยีนและเรียกชําระแล้ว 
(ชําระเต็มมูลค่าแล้ว) 

ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถ่ือ 

 
บริษทั พรีเชียส ไทดส์ พีทีอี ลิมิเตด 18 พฤศจิกายน 2557 สิงคโปร์ 1 เหรียญสิงคโปร์ พีเอสแอล สิงคโปร์ ร้อยละ 100 

บริษทั พรีเชียส สกายส์ พทีีอี ลิมิเตด 18 พฤศจิกายน 2557 สิงคโปร์ 1 เหรียญสิงคโปร์ พีเอสแอล สิงคโปร์ ร้อยละ 100 

 
 
ในส่วนของการลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ธุรกิจเจา้ของเรือนั้นจะพิจารณาการลงทุนโดยข้ึนอยูก่บั
โครงการหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ และบริษทัฯสามารถใชค้วามรู้ความสามารถ รวมทั้งทรัพยากรท่ีมีอยูเ่ขา้
ไปเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ มิใช่ลงทุนเฉพาะในส่วนของเงินทุนเพียงอยา่งเดียว ดงันั้น การควบคุมและการ
บริหารงานจะเป็นลกัษณะกิจการร่วมคา้ (Joint Ventures) ท่ีบริษทัฯจะเขา้ไปมีส่วนร่วมการบริหารผา่นคณะกรรมการ
โครงการนั้นๆตามสดัส่วนการลงทุน 
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โครงการร่วมทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีการดําเนินงานของการร่วมทุน มีดังต่อไปนี ้

- Southern LPG Pvt Ltd (SLPG) ขั้นตอนการปิดกิจการของบริษทัร่วมทุนน้ียงัคงดาํเนินอยูแ่ต่ใกลจ้ะเสร็จ
สมบูรณ์แลว้  

- International Seaports (Haldia) Pvt Ltd บริษทัร่วมทุนน้ีเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียงแห่ง
เดียวของบริษทัฯ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองท่าฮลัเดีย (โดยบริษทัฯ ไดร่้วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด) และไดด้าํเนินงานภายใตแ้ผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษทัฯ บริษทัร่วมทุนน้ีมีผลการ
ดาํเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและจนถึงปัจจุบนัเราไดรั้บเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 2.48 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 121 ของเงินลงทุนเร่ิมแรกเม่ือปี 2545 - 2546 ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าและ
หวงัวา่ บริษทัฯ จะสามารถเพ่ิมสดัส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมน้ีในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
สาํหรับช่ือ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โปรดดูขอ้มูลในหวัขอ้ “ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคญัอื่น” ของแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจาํปี 2557 น้ี  

 

5 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 ข

 

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

ปและข้อมูลสํสําคญัอืน่ 
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ส่วนที ่

7. 

7.1 

7.2 

 2. การจัดก

ข้อมูลหลกัท

จํานวนทุนจด

บริษทัมีทุนจด

1,039,520,600

ผู้ถือหุ้น 

การและการ

ทรัพย์และผู้

ดทะเบียนและ

ดทะเบียน 1,0

0 หุน้ มูลค่าหุน้

รกาํกบัดูแล

ผู้ถอืหุ้น 

ะทุนชําระแล้ว

039,520,600 

นละ 1 บาท  

หนา้ 78 

ลกจิการ 

ว 

บาท เรียกชาําระแลว้ 1,0339,520,600 บบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
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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” 



 

88. โครงสร้างงการจดัการ 

หนา้ 80 

 



หนา้ 81 
 

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
ขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายช่ือสมาชิก 
คุณสมบติั บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ และเปิดเผยภายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานน้ี 

ในปี 2557 และ 2556 บริษทัฯ ไดเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ โดยกาํหนดเป็นค่าตอบแทนประจาํ
และไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสเป็นจาํนวนเท่ากนั ทั้งน้ี ค่าตอบแทน
กรรมการ บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 



 

 
*   กรรมก
** ค่าตอบ

จาํนวน
มาส กร

 สาํ
ในระหว่า
ไดค่้าเช่าบ
ผูบ้ริหารร
ตามลาํดบั
 

การท่ีทาํงานในตํ
บแทนกรรมการจ
น 137,500 บาทต่อ
รรมการตรวจสอ

าหรับค่าตอบแ
างปีเป็นโบนสั
บา้น ซ่ึงในระห
ระดบัสูง ทั้งห
บ 

าแหน่งบริหารแ
จ่ายเป็นรายไตรม
อท่านต่อไตรมาส
อบ เพิ่มอีกจาํนวน

แทนของกรรม
สท่ีอา้งอิงมาจา
หวา่งปี 2557 แ
หมด 15 ท่าน (

ละทาํงานเตม็เวล
มาส ใหแ้ก่ ประ
ส ประธานคณะกร
น 50,000 บาทต่

มการบริหารแ
ากผลประกอบ
และปี 2556 บริ
(ปี 2556: 15 
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ลาเหมือนพนกัง
ะธานคณะกรรม
รรมการตรวจสอ
อท่านต่อไตรมา

และผูบ้ริหารระ
บการของบริษั
ริษทัฯ และบริ
ท่าน) เป็นจาํ

านในบริษทัยอ่ย
มการ จาํนวน 3
อบและกาํกบัดูแล
าส 

ะดบัสูงประกอ
ทัฯ ในช่วง 3 ี
รษทัยอ่ยไดจ่้าย
นวนเงิน 102.

ยของบริษทัฯ  
00,000 บาทต่อ
ลกิจการ เพิ่มอีกจํ

อบดว้ย เงินเดือ
ปีท่ีผา่นมา) แ
ยค่าตอบแทนใ
97  ลา้นบาท

อไตรมาส กรรม
จาํนวน 100,000 

อน โบนสั (โบ
ละอ่ืนๆ เช่น ค
ใหก้รรมการบ
ท และ 101.67 

 

การบริษทัฯ 
บาทต่อไตร

บนสัท่ีจ่าย
ค่าภาษีเงิน
ริหารและ
 ลา้นบาท 
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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 2557 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) 

 การเทียบเคียงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และผูบ้ริหารระหวา่งบริษทัฯ กบักลุ่มบริษทั
จดทะเบียนอ่ืนๆและบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีดงัรายละเอียดขา้งล่างน้ี 
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(หน่วย : พนั

(หน่วย : พนั

นบาท/คน/ปี)

 
 
 
 

นบาท/คน/ปี)
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8.5 บุคลากร 
โปรดดูหวัขอ้ “พนกังาน” ในรายงานความรับผดิชอบต่อสงัคม ดา้นล่างน้ี 



หนา้ 87 
 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจใหมี้การเติบโตและเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผู ้
ถือหุ้นในระยะยาว  คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการข้ึน  โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่และเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการ โดยรวมถึงการกาํหนดนโยบายและทิศ
ทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ การใหค้วามสาํคญัต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้น
ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายดว้ยความโปร่งใส และจริยธรรมทางธุรกิจท่ีดีและไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการข้ึนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศใหพ้นกังานในทุกระดบัชั้นไดรั้บทราบ ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายของบริษทัฯ ไดต้ระหนกั และใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งไดเ้ปิดเผยนโยบาย
ดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลกัสําคญั 5 ส่วนดังต่อไปนี ้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2.  โครงสร้าง บทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัฯ  

3. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

4. การควบคุมและการบริหารความเส่ียง 

5. จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ยงักาํหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ รวมทั้งการประเมินผล
การปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ทั้งน้ี เพื่อใหคู่้มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ได้
มีการปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั และเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมินการ
กาํกบัดูแลกิจการ” (Corporate Governance Self- Assessment) โดยมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึงผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ
โดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก และคณะกรรมการบริษทัฯ จะนาํผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการ
ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะประเมินการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการคร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2558 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 
บริษทัฯ มีคณะกรรมการรวม 5 ชุด คอื 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ  

2. คณะกรรมการบริหาร 

3. คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

5. คณะกรรมการสรรหา 
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ  
การแต่งตั้งกรรมการกระทาํโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้หน่ึงหุน้มีหน่ึงคะแนนเสียง โดยท่ีผูถื้อหุน้แต่ละ

คน ตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมด เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียง
สูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง
ในคร้ังนั้น และในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลาํดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั ทาํให้เกินจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

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

 รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 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 31 มีนาคม 2557 

4. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการบริหาร 31 มีนาคม 2557 

5. นายไจปาล มนัสุขานี กรรมการ 31 มีนาคม 2557 

6. นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอาํไพ กรรมการอิสระ 31 มีนาคม 2557 
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ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ ล่าสุด 

7. นางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 26 มีนาคม 2555 

8. นายกิริต ชาห์ กรรมการ 26 มีนาคม 2555 

9. นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  กรรมการอิสระ 1 เมษายน 2556 

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 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดรวมทั้งจดัการกิจการของบริษทัฯ ภายในขอบเขต
ของกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งมีอาํนาจ
กระทาํการใดๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ กรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านมีส่วนร่วมใน
การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลางเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอ่ืน 

2.  กรรมการ มีหน้าท่ีกระทาํการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ เพื่อรักษา
ผลประโยชนข์องบริษทัฯ 

3.  องค์ประชุมของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีอย่างน้อยจาํนวน 2 ใน 3 ของจาํนวน
คณะกรรมการบริษทัฯทั้งหมด อยา่งไรก็ดี ในกรณีฉุกเฉิน องคป์ระชุมของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
สามารถเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัฯได ้ 

4.  คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีอาํนาจกาํหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนั
บริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนักรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯ มีรายนามดงัต่อไปน้ี โดยสองในสาม
ท่านลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

  1)  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 
  2)  นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 
  3)  นายคูชรู คาลี วาเดีย 
5.  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจท่ีจะขาย หรือจํานองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ หรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัฯ มากกว่าสามปีข้ึนไป หรือให ้หรือประนีประนอมยอมความ หรือยืน่ฟ้อง
ต่อศาล หรือยืน่ขอ้พิพาทใดๆ ใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณา 
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6.  สอบทานและอนุมติัในพนัธกิจ ภารกิจท่ีสําคญั และจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั ตามช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม หรืออยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

7.  พิจารณาและหารือเก่ียวกบักลยุทธ์ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร เลือกสรรและอนุมติัในประเด็นสาํคญัท่ีเก่ียวกบั
ทิศทางธุรกิจและนโยบายของบริษทัฯ รวมทั้งพิจารณาและอนุมติัแผนธุรกิจและเป้าหมายการปฏิบติังานท่ี
เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

8.  ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และความคืบหนา้เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และเป็นการปฏิบติั
ตามกฎหมายระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.  ดูแลกาํกบัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

10.  ดูแลใหมี้การกาํกบัตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก  

11.  อนุมติังบการเงินประจาํไตรมาสและประจาํปี และดูแลให้มีการจัดทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

12.  ดูแลใหมี้ระบบท่ีเหมาะสมในการส่ือสารเร่ืองต่างๆ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และสาธารณชน 

13.  กาํหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียง และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบการบริหารจดัการ
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

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.  มีอาํนาจทาํความตกลงหรือทาํสัญญาผูกพนับริษทัฯ โดยขอ้ตกลงหรือสัญญานั้นจะตอ้งอยู่ในขอบเขต 
อาํนาจหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ได้ให้ไวแ้ละจะต้องให้มีกรรมการบริหารสองคนลงนามและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  
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3.  มีอาํนาจกระทาํการใดๆ ในนามและเพ่ือผลประโยชนข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในการดาํเนินธุรกิจ 

4.  มีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อรับทราบและหารือถึงกิจการท่ีคณะกรรมการบริหารได้
ดาํเนินการลงไป อย่างไรก็ดี สําหรับประเด็นท่ีเก่ียวกบันโยบายของบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งกระทาํโดยคณะกรรมการ
บริษทัฯ หรือเร่ืองซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ ทั้งน้ีรวมถึง
เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายเร่ือง หรือตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหเ้สนอเพื่อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อน 

5.  จดัทาํและทบทวนวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ แผนทางการเงินและนโยบายท่ีสาํคญัของบริษทัฯ และนาํเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

6.  ทบทวนอํานาจดําเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในตารางการมอบอํานาจ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

7.  แต่งตั้ ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตั้ งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายลงมาถึงผูจ้ ัดการ
ระดบักลาง 

8.  ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และความกา้วหนา้ใน
การดาํเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  

9.  ติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รตามความจาํเป็นในแต่ละคร้ัง ตามอาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

10.  จดัทาํและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงรวมถึงดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบการ
บริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

11.  จดัทาํและทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้

3.  คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างเป็นอิสระ ตามกฎระเบียบ และคาํแนะนาํตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในการให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และ
โปร่งใส สนบัสนุนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนทาํหนา้ท่ีประสานงานกบัคณะกรรมการ
บริษทัฯ ในการจดัการความเส่ียง และระบบควบคุมภายในขององคก์ร ทั้งน้ี เพื่อมุ่งหวงัใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานและความเป็นอิสระในการตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายจดัการ รวมถึงการตรวจสอบความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจเกิดข้ึน 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2541 มีวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งท่านละ 2 ปี ต่อมาในวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้เปล่ียนแปลงช่ือของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ” ทั้งน้ี เน่ืองจากบทบาท และหนา้ท่ี
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ของคณะกรรมการตรวจสอบได้รวมหน้าท่ีท่ี เ ก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการอยู่แล้ว  และเพ่ือให้มั่นใจว่า
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดมุ่้งเนน้ในการให้ความสําคญักบัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ืองต่อไป  ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
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 

* นายสุพฒัน ์ ศิวะศรีอาํไพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2557 

** กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน ทั้งน้ี รายละเอียด 
ของประสบการณ์ ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ “ประวตัคิณะกรรมการบริษทั” ในรายงานน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการมีหน้าที่สอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ือง
ดงัต่อไปนี ้

1.  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินมีการจดัทาํอยา่งถูกตอ้งและมี
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและครบถว้น 

2.  ดูแลเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตร้ะบบการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง ปรับเล่ือนตาํแหน่ง 
โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และเสนอแนะขอ้ปรับปรุงใหเ้หมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  สอบทานแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลและ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

5.  สอบทานการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  
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6.  คดัเลือก และเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ รวมทั้ งเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี
ภายนอก โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และพิจารณาเร่ืองสาํคญัอ่ืนๆอยา่งเป็นอิสระ เพ่ือ
เสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จะตอ้งประชุมกบัผูส้อบบญัชี
ภายนอกอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

7.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเพื่อผลประโยชน์
ทั้งหมดของบริษทัฯ และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการเปิดเผยอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

8.  จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และเปิดเผยไวใ้น
รายงานน้ีของบริษทัฯ  

9.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

4.  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วย
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการนาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละการกาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งเป็นอิสระ และนาํเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาขอ้เสนอและ
รับรองทั้งหมด รับรองเป็นบางส่วน หรือไม่รับรองทั้งหมด เพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดีภายใตข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีจดัทาํโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริษทัฯ ไม่มีอาํนาจในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่จะนาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัค่าตอบแทนดงักล่าว
เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2550 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบนัคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย กรรมการ
จาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี

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 กรรมการ 2 ปี 
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 สําหรับปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นอิสระ โดยมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน จาํนวนทั้งส้ิน 2 คร้ัง ซ่ึงมีกรรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุม 

บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
ดงัต่อไปน้ี 

1.  กาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ 

2.  นําเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯจัดทํา
ขอ้เสนอแนะและแสดงความเห็น เพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3.  ให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกับค่าตอบแทนของบริษทัต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ  

4.  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทน 

• ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ และนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

• กาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนประจาํต่อปี 

• หลกัเกณฑค่์าตอบแทนจะพิจารณาจากฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล และสามารถเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนทัว่ไป และบริษทัจดทะเบียน
อ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

5. คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการ
บริษทัฯ อยา่งเป็นอิสระ ในการนาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละการกาํหนดแนวทางในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ การ
สรรหา และการคดัเลือกผูบ้ริหารระดับสูง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาขอ้เสนอและ
ตดัสินใจในการรับรอง หรือไม่รับขอ้เสนอแนะหรือแกไ้ข เพื่อนาํเสนอและขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ (สาํหรับการเสนอ
แต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ) 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2550 มี
วาระการดาํรงตาํแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบนัคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงมีรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี  
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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 

 สาํหรับปี 2557 คณะกรรมการสรรหาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ย
ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นอิสระ โดยมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา จาํนวนทั้งส้ิน 2 คร้ัง ซ่ึงมี
กรรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุม  

บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหามีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

1.  กาํหนดแนวทางในการคดัเลือกและสรรหา บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ  

2.  ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ และจดัทาํแผนสืบทอดงานของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

3.  นาํเสนอรายช่ือผูส้มคัรท่ีเขา้เกณฑไ์ดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

4.  ให้การช่วยเหลือ/แนะนาํในการดาํเนินการสอบทานการปฏิบติังานของกรรมการ ตามความตอ้งการของ
คณะกรรมการบริษทัฯ  

5. จดัทาํรายงานเก่ียวกบัแนวโน้มและขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นปัจจุบนัในการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

6.  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

หลกัเกณฑ์การสรรหา 

 การสรรหากรรมการนั้ นบริษทัฯ จะคาํนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อ
สนบัสนุนการดาํเนินงานตามกลยทุธ์ทางธุรกิจและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของบริษทัฯ ทั้งน้ีการคดัเลือกคณะกรรมการ
ข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูส้มคัร โดยหลกัเกณฑก์ารพิจารณามีดงัต่อไปน้ี 

• พิจารณาผูส้มคัรโดยคาํนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบติัของคณะกรรมการ ซ่ึงรวมถึง เพศ อาย ุคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้และความเช่ียวชาญ  

• พิจารณาบทบาทความเป็นผูน้าํ วิสัยทศัน์ จริยธรรมและความซ่ือสัตย ์โดยยึดถือหลกัสูงสุดของการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี 
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• ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีถูกข้ึนบญัชีดาํ (Black List) จากองคก์รใดๆ (รวมถึงสํานกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ หรือเคยถูกตดัสินในความผดิทางอาญา 

• ผูส้มคัรเป็นกรรมการอิสระ จะตอ้งเขา้เกณฑต์ามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

• พิจารณาจากคุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 

6. เลขานุการบริษทัฯ  

 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้แต่งตั้ งเลขานุการบริษัทฯ คือ คุณสม
ปรารถนา เทพนภาเพลิน โดยมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์รวมทั้งรับผดิชอบในการดูแล และใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑต่์างๆ ท่ี
ตอ้งปฏิบติั และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และรับผิดชอบจดัประชุมคณะกรรมการและการประชุม
ผูถื้อหุน้ 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
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

คณะกรรมการมีอาํนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารจากกรรมการของบริษทัฯ โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า

สามคน เพื่อบริหารกิจการของบริษทัฯ 
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9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 การกาํกบัดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance หมายถึง ระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั นาํไปสู่การ
เติบโตและเพ่ิมคุณค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนประกอบ คาํจาํกดัความดงักล่าวใน
ขา้งตน้ เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ มี
ความพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะผลกัดนัใหก้ารกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าวเกิดข้ึนอยา่งสมบูรณ์ภายในองคก์ร  

 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ตระหนกัดีว่าการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีนั้นมีความสาํคญั
และเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื และเป็นการสร้างมูลค่าให้กบัผูถื้อหุน้ในระยะยาว ดงันั้น 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัท่ีดีโดยได้
ส่ือสารให้พนกังานทุกคนทราบผ่านช่องทางอีเมล์ และไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้ัวขอ้ “การ
กาํกบัดูแลกจิการ” 

 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงรางวลัในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัต่อไปน้ี 

 ไดรั้บการจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม “ดีเลิศ” สาํหรับการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในรายงานผลสาํรวจการกาํกบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียน 5 ปีติดต่อกนั ตั้งแต่ปี 2553 2554 2555 2556 และ 2557 จากบรรษทัภิบาล
แห่งชาติ 

 ไดรั้บการจดัให้อยู่ในกลุ่ม 50 อนัดบัแรกของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย ประเมินจากแนว
ทางการกาํกบัดูแลกิจการของอาเซียน สําหรับปี 2013/2014 (ASEAN Corporate Governance 
Scorecard Guidelines) โดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และ ธนาคารAsian 
Development (ADB) 

 ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นอนัดบัสองของเอเชีย และเป็นบริษทัท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทยสําหรับ “บริษทั
ดีเด่นในภาพรวมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” จากผลสํารวจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 
2557 โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” 

 ไดรั้บการจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม “ดีเลิศ” สามปีติดต่อกนัสาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้สาํหรับปี 
2555 2556 และ 2557 ตามลาํดบั จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 ไดรั้บรางวลั “CSR Recognition” ประจาํปี 2556 และ 2557 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บริษทัจดทะเบียน
ท่ีมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี
สาํหรับการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน จดัข้ึนโดยสถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “เจา้ของเรือ/ผูป้ระกอบกิจการแห่งปี” จากงาน 
Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2557 

 เป็นหน่ึงในสามบริษทัท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “บริษทัเรือแห่งปี” จาก
งาน BIMCO Awards ประจาํปี 2557 



หนา้ 98 
 

 ไดรั้บคดัเลือกให้เขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับ รางวลั “การบริหารจดัการธุรกิจเรือแห่งปี” จากงาน Lloyd's 
List Asia Awards ประจาํปี 2557 

 บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิพป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั บริษทัย่อยของบริษทัฯ ได้รับการเสนอช่ือให้เขา้รอบ
สุดทา้ยสาํหรับ รางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” จากงาน Lloyd’s List Asia Awards ประจาํปี 2557 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เทกองแห่งปี” 
จากงาน International Bulk Journal (IBJ) Awards ประจาํปี 2555 2556 และ 2557 

 ไดรั้บรางวลั “บริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยี่ยม” จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ในงาน SET Awards ประจาํปี 2556 

 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในดา้น “ความปลอดภยัทางทะเล” จากงาน Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2556 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้เปียก/แหง้เทกอง
แห่งปี” จากงาน Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2556 

 นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ไดรั้บรางวลั “บุคคลผูป้ระสบความสาํเร็จในชีวิต” จาก
งาน Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2555 

 ไดรั้บรางวลั “การบริหารจดัการธุรกิจเรือท่ีดีท่ีสุด” ในเอเชีย จากงาน Lloyd's List Asia Awards 
ประจาํปี 2555 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เทกองแห่งปี” 
จากงาน Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2555 

 ในปี 2553 บริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกใหน้าํเสนอผลงานขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ 
เพื่อประกอบการพิจารณารางวลั CSR Awards ประจาํปี 2553 โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ได้รับคัดเลือกจากผลสํารวจเก่ียวกับการบริหารจัดการสําหรับกลุ่มบริษัทในทวีปเอเชีย โดย 
“FinanceAsia” ท่ีมีการเผยแพร่ผลการสาํรวจในเดือนเมษายน 2553 ให้เป็น “บริษทัท่ีดีท่ีสุดในการ
บริหารจดัการบริษทัสาํหรับกลุ่มท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดกลาง (Medium market cap sector)” และเป็น
หน่ึงใน “บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์”  

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง” ใน
งานประกาศรางวลัสาํหรับการคา้ทางทะเลในทวีปเอเชีย ประจาํปี 2553 

 ได้รับคัดเลือกจากผลสํารวจเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการประจําปี 2553 โดยนิตยสาร 
“ASIAMONEY” ใหเ้ป็น “บริษทัดีเด่นในภาพรวมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” “บริษทัดีเด่นในดา้น
การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส” “บริษทัดีเด่นในดา้นสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
อยา่งเท่าเทียมกนั” “บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์” และ “นกัลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่น” (นายคาลิด ฮา
ชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ) ในประเทศไทย 

 ในปี 2552 นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเป็น “ผูบ้ริหารบริษทัจด
ทะเบียนดีเด่น (Best CEO)” ในกลุ่มบริษทัท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดเล็กและกลาง (Small & Medium 
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จากผูบ้ริหาร และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจโดยการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้และการส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดใ้ช้
สิทธิของตน ซ่ึงนโยบายสําหรับการรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นอยู่ในส่วนของคู่มือนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ
ของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

  บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบติัทาง
บญัชี การใช ้สารสนเทศภายใน และในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความซ่ือสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผู ้
ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยและเพ่ือผลประโยชน์โดยรวม ทั้งน้ี บางส่วนของนโยบายและกระบวนการ
ปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

  1.1  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 

  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล รวมทั้ง
เพิ่มเติมขอ้มูลอ่ืนๆ ของกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านในรายงานน้ีและเสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

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

 การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
 วิธีการสรรหา (กรณีพน้จากตาํแหน่งตามวาระการดาํรงตาํแหน่ง) 
 ผลการปฏิบติังานของกรรมการท่ีผา่นมา ในแง่ของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ 

  1.2  พจิารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 

  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายวา่ดว้ยค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงจะพิจารณาอนุมติัโดยผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี โดยไดเ้ปิดเผยแนวทาง/วิธีการกาํหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทัฯ ในขอ้ 5.6 ในรายงานน้ี  

  1.3  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก 

  บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามนโยบายว่าดว้ยการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ซ่ึงพิจารณาอนุมติั
โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี และไดป้รับปรุงขอ้มูลประกอบการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมติัของผูถื้อ
หุน้ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ช่ือสาํนกังานสอบบญัชีภายนอก 
 ช่ือผูส้อบบญัชี 
 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีภายนอกสาํหรับปีท่ีขออนุมติั โดยแยกต่างหากอยา่งชดัเจนระหวา่ง
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ค่าสอบบญัชีกบัค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี 
 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีภายนอกสาํหรับปีท่ีผา่นมา 
 ความสมัพนัธ์อ่ืนๆ กบับริษทัฯ เช่น การเป็นท่ีปรึกษาใหก้บับริษทัฯ 
 จาํนวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีภายนอก (ในกรณีท่ีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอกคนเดิม) 
 การประเมินผลงานของผูส้อบบญัชีภายนอกในปีท่ีผา่นมา 
 เหตุผลในการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีภายนอก (ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอกคนใหม่) 

  1.4  พจิารณานโยบายจ่ายเงนิปันผล 

  ปัจจุบนันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัโดยผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เม่ือคร้ังการประชุม
ผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2547 และถา้มีการเปล่ียนแปลงในอนาคต บริษทัฯ จะนาํเสนอให้มีการพิจารณา
อนุมติัโดยผูถื้อหุน้ 

  1.5  พจิารณาแผนการซ้ือหุ้นคนื 

  ในปี 2546 บริษทัฯ ไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสาํหรับแผนการดาํเนินการเร่ืองการซ้ือหุน้คืน 
โดยผูถื้อหุน้อนุมติัใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ สามารถทาํการซ้ือหุน้ของบริษทัฯ คืนได ้โดยใหเ้ป็นไปตามกฎ
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ และจดัใหมี้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 

  1.6  การประชุมผู้ถือหุ้น 

  บริษทัฯ ได้มีการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สําหรับการจัดประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีการปฏิบัติ
ดงัต่อไปน้ี 

 สาํหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2557 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ
สําหรับการประชุมและไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือเป็น
กรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงจะไดป้ฏิบติัต่อเน่ืองสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 โดยให้
สิทธิผูถื้อหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านท่ีมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 2,000,000 หุ้น สามารถเสนอ
วาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
ตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2557 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงเป็นการให้สิทธิท่ีมากกว่าท่ี
กฎหมายกําหนดต่อผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ี บริษทัฯ กําหนดนโยบาย และช่องทางการส่ือสารผ่าน
เว็บไซต์ของบริษทัฯ และประกาศผ่านทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยผูถื้อหุ้นหรือกลุ่มผูถื้อหุ้น
สามารถนาํเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการเพ่ือพิจารณา
บรรจุในวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2557 ก่อน
วนัประชุม 

 บริษทัฯ จดัทาํหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอต่อการ
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พิจารณาของผูถื้อหุ้นซ่ึงถือเป็นนโยบายปกติของบริษทัฯ โดยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีจะ
ส่งถึงผูถื้อหุ้นสําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ไดร้ะบุถึงจุดประสงค ์เหตุผล และ
ความเห็นของกรรมการบริษทัฯ ประกอบในแต่ละวาระการประชุม โดยบริษทัฯ จะไม่แกไ้ข
วาระการประชุมถา้ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2557 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่กาํหนดการประชุมและระเบียบ
วาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์ และเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557 (ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 51 วนั) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ได้
จดัสรรเวลาเพ่ือมาเขา้ร่วมประชุมได ้ 

 บริษทัฯ เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่
วนัท่ี  24 กมุภาพนัธ์ 2557 (ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 34 วนั) และบริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัฯ 
ดาํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 (จดัส่ง
ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนัประชุม) 

 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี ผา่นทางส่ือหนงัสือพิมพร์ายวนั
ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัและประมาณ 14 วนัล่วงหนา้ ก่อน
การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นอย่างเต็มท่ีในการมีส่วนร่วมในการประชุมผู ้ถือหุ้นและ
สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามในประเด็นสงสัยต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูบ้ริหารและ/หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเดน็นั้นๆ จะเป็นผูต้อบคาํถาม 

 บริษทัฯ ได้จัดทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้งครบถว้นและชัดเจน รวมถึงระบุ
รายช่ือของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ในรายงานการประชุมยงัไดบ้นัทึกคาํถามและคาํตอบ
อย่างถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียงและผลการ
ลงคะแนนเสียง 

 บริษทัฯ มีนโยบายจดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติักรณีท่ีมีเหตุการณ์สําคญัๆ ท่ีกระทบ
ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยจดัเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ
ต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ เช่น ในปี 2547 กรณีซ้ือเรือเดินทะเลจาํนวน 15 ลาํ การทาํสัญญา
ว่าจา้งต่อเรือเดินทะเลใหม่จาํนวน 12 ลาํในปี 2550 และจาํนวน 3 ลาํในปี 2551 การทาํสัญญา
ว่าจา้งต่อเรือเดินทะเลใหม่จาํนวน 12 ลาํในปี 2557 เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทั้งสามกรณี 

 บริษทัฯ มีการติดตามและสอบทานเงินปันผลท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บและพยายาม
ติดต่อกบัผูถื้อหุ้นเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทุกคนไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัไดแ้จง้
ขอ้มูลและใหค้าํแนะนาํแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ถึงวิธีการรับเงินปันผล 

  ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุ้นทั้งหมด 2 คร้ัง เป็นการประชุมสามญัประจาํปี 1 
คร้ัง เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ท่ีโรงแรม อวานี เอเทรียม เดิมช่ือโรงแรม เอเทรียมและการประชุมวิสามญัผู ้
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ถือหุน้ 1 คร้ัง ในวนัท่ี 30 เมษายน 2557 ท่ีโรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค โดยกรรมการทุกท่าน เขา้ร่วม
ประชุมกนัอยา่งพร้อมเพรียงทั้งในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2557 และในการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุ้นคร้ังท่ี 1/2557 ทั้งน้ีรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 
กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการทุกท่าน กรรมการอิสระและผูส้อบบญัชีภายนอกไดเ้ขา้ร่วมในการ
ประชุมสามญัประจาํปี เพื่อตอบคาํถามจากผูถื้อหุน้ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชีหรือการปฏิบติังาน
ตรวจสอบบญัชี โดยประธานในท่ีประชุมไดอ้ธิบายเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียง
เม่ือการประชุมเร่ิมข้ึน และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ในแต่ละวาระ
การประชุมรวมทั้งได้บนัทึกมติท่ีประชุมและประเด็นต่างๆ ไวใ้นรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งและ
ครบถว้นแลว้ หลงัจากนั้นบริษทัฯ ไดน้าํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยและเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งวีดีโอบนัทึกการประชุม ดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใต้
หวัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” ภายในระยะเวลา 14 วนัหลงัวนัประชุม 

2.  การปฏบิตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บริษทัฯ มัน่ใจในการใหค้วามสาํคญัถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้ต่างชาติ และผูถื้อหุ้นสถาบนั ทั้งในส่วนของการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น 
การจดัประชุมผูถื้อหุน้และเพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้สาํหรับเร่ืองท่ีเป็นสาระสาํคญั โดยไดป้ฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

 กาํหนด วนั เวลา และสถานท่ีในการประชุมผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วม
ประชุมของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

 กาํหนดใหหุ้น้ 1 หุน้ มีคะแนนเสียง 1 เสียง  
 อาํนวยความสะดวกสาํหรับการลงคะแนนเสียงดว้ยการจดัให้มีการมอบฉนัทะ: พร้อมทั้งระบุ

เอกสารท่ีจาํเป็นในการมอบฉันทะอย่างชดัเจนและไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ส่งให้กบัผูถื้อหุ้นภายในระยะเวลาท่ีมากพอ และเท่าท่ีบริษทัฯ 
สามารถกระทาํไดภ้ายใตข้อ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 
4 สัปดาห์ โดยผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้ประธาน
กรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระรับมอบฉนัทะเพ่ือเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
ในการประชุมแต่ละคร้ัง ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นอย่าง
ครบถว้น นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดแ้สดงแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) และหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นให้สามารถ
ดาวนโ์หลดได ้

 กาํหนดใหมี้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง ก่อนเร่ิมประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหมี้เวลา
ในการลงทะเบียนท่ีเพียงพอ  

 ไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนสาํหรับการประชุมแต่ละวาระ 
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 ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและเพ่ือความถูกตอ้งแม่นยาํในการนบัคะแนนเสียง 

 เปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
เป็นกรรมการ บริษทัฯ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีในช่องทางส่ือสารต่างๆ รวมถึงเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ  

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้ งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้บัตร
ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมใหม่ โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
 กรรมการไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 กรรมการไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ

เป็นประจาํ 
 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วน

ไดเ้สียของตนหรือของบุคคลใกลชิ้ดท่ีมีความเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีขอ้มูลสาํหรับใช้
ประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายงานการมีส่วน
ไดเ้สียดงักล่าวนั้นยงัมีประโยชน์ในแง่การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารทาํหนา้ท่ีดว้ย
ความระมดัระวงัและซ่ือสตัยสุ์จริตโดยมีวิธีการปฏิบติัดงัน้ี 

- กรรมการและผูบ้ริหารท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ตอ้งส่งแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมการและผูบ้ริหาร” ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

- เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” กรรมการ
และผูบ้ริหารต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร” โดยทนัทีหรือภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการ 

- เลขานุการบริษทัฯ ส่งสําเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร” 
ให้กบัประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กิจการ ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานฉบบัดงักล่าว 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียเขา้ร่วม
ในกระบวนการตดัสินใจ โดยปกติแลว้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดๆ จะ
ออกไปจากท่ีประชุมและกลบัเขา้มาในท่ีประชุมอีกคร้ัง เม่ือเร่ืองนั้นๆ ไดถู้กตดัสินใจแลว้ 

 รายละเอียดของการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงระบุถึงช่ือผูเ้ก่ียวโยง ลกัษณะของความเก่ียวโยง
กนั แนวโนม้การทาํรายการในอนาคต และมูลค่าของรายการในแต่ละรายการ ไดถู้กเปิดเผยไว้
ในหัวขอ้ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในรายงานน้ี  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ปฏิบติัตามนโยบายอย่างเหมาะสมเก่ียวกบัมาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายในดงัรายละเอียดท่ี
กล่าวไวใ้นหัวขอ้ “การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานน้ีและยงัไม่เคยมีกรณีการใช้
ขอ้มูลภายในของกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารบริษทัฯ  
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3.  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
  บริษทัฯ ตระหนักและให้ความสําคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน 
เช่น ผูถื้อหุ้น พนกังาน และผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ี
การคา้ คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน/สังคม ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัถึงการ
สนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ในอนัท่ีจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกาํไรให้กบั
บริษทัฯ และเป็นแรงสนบัสนุนอยา่งดียิง่ ในการสร้างความสาํเร็จและความมัง่คัง่ในระยะยาวให้กบับริษทัฯ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้รับปรุงแกไ้ขเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงหัวขอ้ “กิจกรรมผูมี้ส่วนไดเ้สีย” นโยบาย
และแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั และรวมถึงการจดัให้มี
ช่องทางบนเว็บไซต์สําหรับผูมี้ส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อส่ือสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ และ
สามารถติดต่อโดยตรงกบัคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความประสงค ์โดยไม่ตอ้งผ่านผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเก็บขอ้ร้องเรียนดงักล่าวเป็นความลบั และหากขอ้ร้องเรียนมีมูลความจริง 
คณะกรรมการบริษทัฯจะดาํเนินการเพื่อแกไ้ขตามความเหมาะสม 
  ด้านผู้บริหาร : บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่ง
ความสําเร็จของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารมีโครงสร้างท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม และค่าเฉล่ียโดยทัว่ไปของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย บริษทัฯ 
เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารของบริษทัฯ ไดท้าํงานอยา่งอิสระปราศจากการแทรกแซง ภายใตบ้ทบาท หนา้ท่ี และ
ความรับผดิชอบท่ีมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษทัฯ  
  ด้านพนักงาน : บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นส่วนสาํคญัของปัจจยัแห่งความสําเร็จอีกปัจจยั
หน่ึงของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จึงกาํหนดวิธีการจา้งงาน ความเท่าเทียมกนัในโอกาสของการจา้งงาน 
ความมัน่คง และความกา้วหนา้ทางอาชีพ และหลกัการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน และการจา้งงาน บริษทั
ฯ มัน่ใจว่าพนักงานมีความรู้ความชาํนาญท่ีจาํเป็นสําหรับการดาํเนินงานในธุรกิจของบริษทัฯ และความ
เขา้ใจในขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และสนับสนุนให้มีการพฒันาความรู้
ความสามารถเพื่อให้ทนักบัการพฒันาของอุตสาหกรรมในอนาคต และได้อธิบายถึงการดูแลดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัของพนกังานท่ีปฏิบติัการบนเรือของบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “รายงานการพฒันาเพื่อ
ความยัง่ยนื” ในรายงานน้ี 
  นอกจากน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้นโยบายดา้นผลตอบแทนสาํหรับพนกังานท่ีสาํนกังานของบริษทัฯ ทั้งใน
รูปของเงินเดือน โบนัส และสวสัดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามความสมคัรใจ 
ผลตอบแทนของพนกังานข้ึนอยู่กบัผลการปฏิบติังาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังาน ส่วนเพิ่ม
อ่ืนๆ /โบนสัข้ึนอยูก่บัฐานะทางการเงินผลการดาํเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ ในเร่ืองการ
สร้างแรงจูงใจระยะยาว แมว้่าบริษทัฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะยาวสําหรับพนักงานในรูปของ ESOP 
เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นว่าราคาหุ้นของบริษทัฯ จะข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงพนักงานไม่สามารถควบคุมได้
โดยตรงเช่นเดียวกบัอตัราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากน้ีราคาหุ้นของบริษทัฯ ก็ไม่ไดส้ะทอ้นถึงผล
การปฏิบติังานของพนกังานท่ีแทจ้ริง ดงันั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงานแก่พนกังานของ
บริษทัฯในรูปของเงินโบนัสประจาํปี โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เปรียบเทียบกับ
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เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ่ายโบนสัประจาํปีแก่พนกังาน 
 บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมภายใน และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก สาํหรับทั้งพนกังานท่ีสาํนกังาน 
และลูกเรือบนเรือ โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอนุญาตให้มี
การลางานพิเศษ และกาํหนดเวลาการทาํงานท่ียืดหยุ่น สําหรับพนกังานท่ีตอ้งการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดส่้งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังานดว้ยกนั และระหว่างพนกังาน
กบัผูบ้ริหารบริษทัฯ  
 ด้านนายหน้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีว่านายหนา้เป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งความสาํเร็จของ
บริษทัฯ และเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในฐานะผูส้นบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงปฏิบติักบั
นายหน้าดว้ยความเป็นธรรมตามเง่ือนไขการคา้ท่ีตกลงร่วมกนัและคงรักษามาตรฐานการคา้โดยทัว่ไปไว ้
เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัในระยะยาว 
 ด้านเจ้าหนี้เงินกู้ยืม : บริษทัฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเจา้หน้ีเงินกูย้ืมเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่ง
ความสาํเร็จท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ในฐานะผูส้นบัสนุนดา้นการเงินแก่บริษทัฯ ท่ีตอ้งลงทุนในสินทรัพยด์ว้ยเงิน
ลงทุนท่ีสูง บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินต่างๆ รวมทั้งปฏิบติัตามวตัถุประสงคก์ารกูเ้งิน การ
ชาํระคืนหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งสองฝ่าย 
 ด้านคู่ค้า : บริษทัฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสําคญัของคู่คา้ของบริษทัฯ และบริษทัฯ มัน่ใจว่า
เง่ือนไขทางการคา้ต่างๆ เป็นไปดว้ยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทัว่ไป รวมทั้งการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขทางการคา้อยา่งเคร่งครัด 
 ด้านลูกค้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่าลูกคา้เป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งความสําเร็จของการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงปกป้องผลประโยชนข์องลูกคา้ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่ง
ดีท่ีสุด รวมทั้งการให้บริการท่ีไดม้าตรฐาน และการรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของลูกคา้โดยจะไม่
เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว เวน้แต่มีขอ้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์กาํหนด หรือได้รับการยินยอมจากผูเ้ป็น
เจ้าของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางด้านการตลาดการกาํหนดราคา รายละเอียดของการให้บริการ 
คุณภาพ และความปลอดภยั  
 ด้านคู่แข่ง : บริษทัฯ ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทาง
การคา้ด้วยการกล่าวหาบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้ด้วยความไม่สุจริต และปราศจากขอ้มูลความจริง 
รวมทั้งไม่เขา้ถึงสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
 ด้านชุมชนและสังคม : บริษทัฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยสนบัสนุน
กิจกรรมของชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูท่ี้อยูร่อบขา้งมากกว่าท่ีมีกาํหนดไวใ้น
กฎหมายและพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม โดยบริษทัฯ ได้รายงานส่วนน้ีแยกไวภ้ายใต้หัวข้อ 
“รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื” ในรายงานน้ี 
 ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ : นอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในส่วนของกฎหมายและระเบียบ
เก่ียวกบัธุรกิจการเดินเรือซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามและไดอ้ธิบายไวใ้นรายงานฉบบัน้ี บริษทัฯ ตระหนกั
เป็นอยา่งดีว่า ภาครัฐบาลคือ ผูอ้อกกฎระเบียบขอ้บงัคบั ทาํหนา้ท่ีควบคุมเพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทั
ฯ เป็นไปดว้ยความยุติธรรม และมีความโปร่งใส บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการปฏิบติัตามกฎ 
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ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไดร้วมการสอบทาน
การปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ให้เป็นหน่ึงในหน้าท่ีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีผูต้รวจสอบ
ภายในท่ีมีคุณสมบติัเป็นหัวหน้าฝ่าย โดยผูต้รวจสอบภายในได้จัดทาํรายงานสอบทานการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบต่างๆ ประจาํปี และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ตาม
รายละเอียดท่ีกล่าวในหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ” ในรายงานน้ี 
 ด้านส่ิงแวดล้อม : บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการจดัการดา้นการขนส่งทางทะเลท่ีขาดความรับผิดชอบนั้น 
จะก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่มลพิษทางนํ้ า และ/หรือ มลพิษทาง
อากาศ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยใหค้วามสาํคญัเทียบเท่ากบั
ปัจจยัทางดา้นการคา้และการดาํเนินธุรกิจบริษทัฯ และส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบายน้ี ซ่ึงไดร้ายงานส่วน
น้ีภายใตห้วัขอ้ “รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื” ในรายงานน้ี 
  การเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากล : บริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั
ฯ ทุกคนตอ้งปฎิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนสากล
แก่พนกังานเพ่ือนาํไปปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินงานและไม่สนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีละเมิดหลกั
สิทธิมนุษยชน รวมถึงการบงัคบัใชแ้รงงานหรือการใชแ้รงงานเด็ก ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการปฏิบติั
ดว้ยความเสมอภาค  โดยเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ถ่ินกาํเนิด เพศ ศาสนา สีผิว 
สภาพร่างกาย ฐานะ หรือชาติตระกูล นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้มีการตรวจสอบดูแลการปฏิบติัตาม
หลกัสิทธิมนุษยชน และสนบัสนุนให้บริษทัยอ่ย นกัลงทุน คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายปฏิบติัตามหลกั
สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 
  จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : บริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทัฯ ทุกคนตอ้งมีความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการใชง้านทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ไม่ว่า
จะเป็นเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ขอ้มูลความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภท
อ่ืนๆ  ตวัอย่างเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง โดยโปรแกรมท่ีใช้นั้นตอ้งผ่านการ
ตรวจสอบและติดตั้งโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้พนักงาน
ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าโปรแกรมหรือขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการทาํงานไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ผูอ่ื้น เป็นตน้ 
  นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัการทุจริตและการให้สินบน : บริษทัฯ มีนโยบายหา้มการติดสินบนและ
การคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ หรือบริษทั
ในเครือ บริษทัฯ ไม่ยอมรับพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัฯ ให้ความสําคญั
อย่างจริงจงักบัการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ต่างๆ (หากมี) การละเมิดนโยบายน้ี บริษทัฯ ถือเป็นการ
กระทาํผดิร้ายแรง โดยจะมีการดาํเนินการทางวินยัรวมไปถึงการเลิกจา้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
  ในปี 2556 เพ่ือเป็นการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ บริษทัฯไดร่้วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตโดยบริษทัฯ ไดร่้วมให้สัตยาบนัเพื่อรับทราบขอ้ตกลงในคาํ
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
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  ในปี 2557 บริษทัฯ ยงัคงรักษามาตรฐานท่ีสูงในเร่ืองจริยธรรม รวมถึงมุมมองในเร่ืองการต่อตา้น
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ ซ่ึงกิจกรรมท่ีทาํต่อเน่ืองตลอดทั้งปี มีดงัน้ี  

 การประเมินความเส่ียงเก่ียวกับสินบนและการทุจริต ซ่ึงเป็นการสอบทานและบรรเทา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และเพื่อใหแ้น่ใจวา่มีการดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม 

 การจดัโปรแกรมอบรมสําหรับพนกังานทุกคนเพ่ือให้ตระหนกัถึงโทษของการให้สินบนและ
การทุจริตทั้งท่ีเกิดจากการกระทาํด้วยตนเองหรือให้ผูอ่ื้นกระทาํ และการหลีกเล่ียงในเร่ือง
ดงักล่าว 

 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และวิธีการควบคุมภายในเพื่อใหแ้น่ใจว่ามีกลไกป้องกนั
การใหสิ้นบน และการทุจริตท่ีมีประสิทธิผล 

 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีนโยบายและขั้นตอนการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 การจดัทาํแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของ CAC  ซ่ึงไดน้าํเสนอ
ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาลงนาม และนาํเสนอคณะกรรมการโครงการแนวร่วม
ต่อตา้นการทุจริตเพ่ือขอการรับรองเป็นสมาชิก 

 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ พิจารณารับรองการประเมินตนเองดา้นการ
ทุจริตของบริษทัฯ  

  นอกจากน้ี บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางสําหรับรายงานการกระทาํท่ีไม่เหมาะสม การทุจริต หรือการ
คอร์รัปชัน่ใดๆ อีกทั้งไดจ้ดัใหมี้มาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วาม
ร่วมมือในเร่ืองดงักล่าว 
  บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ และการติดสินบน เช่น 
แนวทางปฏิบติัในการให้และการรับของขวญัและส่ิงตอบแทน หรือการช่วยเหลือทางการเมือง เป็นตน้ 
รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัน้ีไดเ้ปิดเผยใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั
ของบริษทัฯ” ซ่ึงผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบร่วมกนั  พร้อมทั้งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
  นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy): เพื่อมัน่ใจว่ามีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมตามหลกัจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั บริษทัฯ จึงกาํหนดให้มี
ช่องทางการติดต่อกบัคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรง (ไม่ผ่านผูบ้ริหารของบริษทัฯ) เพื่อให้คาํแนะนาํ
เก่ียวกบัธุรกิจ ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความเส่ียง หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนได้
เสียจากการดาํเนินธุรกิจ หรือจากการปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง หรือการละเมิดหลกัจริยธรรมธุรกิจ และแนวทาง
ปฏิบติัท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว  ้หรือแจ้งขอ้ร้องเรียนกรณีพิเศษ เช่น กรณีท่ีผูบ้ริหารกระทาํผิดศีลธรรม/ไม่
ซ่ือสตัย,์ การกระทาํผดิจรรยาบรรณ หรือผดิกฏหมาย เป็นตน้ ทั้งน้ี พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆสามารถ
ส่งข้อความดังกล่าวทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ให้กับ คุณธีระ วิภูชนิน  กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 
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ทางไปรษณีย ์
  คุณธีระ  วิภูชนิน  
  256  ถนนลาดพร้าว ซอยสนันิบาตเทศบาล  
  แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร  
  กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
  ทางอีเมล ์ 
  acthira@hotmail.co.th 

  สาํหรับขั้นตอนการปฏิบติั และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนไดเ้ปิดเผยไวใ้น “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทางปฏิบติั” ของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบ  พร้อมทั้งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

  ทั้งน้ี ในปี 2557 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

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

  4.1  รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ  

  คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานน้ี โดยมีการนาํเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อ
รายงานทางการเงินควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ในรายงานน้ี 

  4.2  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เ ม่ือวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2550 เพื่อทาํหนา้ท่ีดูแลเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยการ
นําเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ข้อแนะนํา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เ ก่ียวกับ
ค่าตอบแทนกรรมการ  จะนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  ทั้ ง น้ี  รายละเอียดเก่ียวกับ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายช่ือสมาชิก คุณสมบติั บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ
หลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยขอ้มูลบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ และเปิดเผยภายใตห้ัวขอ้ 
“โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานน้ี 

 ในปี 2557 และ 2556 บริษทัฯ ไดเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ โดยกาํหนดเป็นค่าตอบแทน
ประจาํและไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน ซ่ึงไดจ่้ายให้แก่กรรมการบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสเป็นจาํนวนเท่ากนั ทั้งน้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 



 

*   กรรมก
** ค่าตอบ

จาํนวน
ไตรมา

 สาํ
ในระหว่า
ไดค่้าเช่าบ
ผูบ้ริหารร
ตามลาํดบั

คณ

 

การท่ีทาํงานในตํ
บแทนกรรมการจ
น 137,500 บาทต่
ส กรรมการตรว

าหรับค่าตอบแ
างปีเป็นโบนสั
บา้น ซ่ึงในระห
ระดบัสูง ทั้งห
บ 

ณะกรรมการบ

าแหน่งบริหารแ
จ่ายเป็นรายไตรม
ต่อท่านต่อไตรมา
วจสอบ เพิ่มอีกจาํ

แทนของกรรม
สท่ีอา้งอิงมาจา
หวา่งปี 2557 แ
หมด 15 ท่าน (

บริหารท่ีแต่งตั้

ละทาํงานเตม็เวล
มาส ใหแ้ก่ ประ
าส ประธานคณะ
านวน 50,000 บา

มการบริหารแ
ากผลประกอบ
และปี 2556 บริ
(ปี 2556: 15 

ั้งโดยคณะกรร
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ลาเหมือนพนกัง
ะธานคณะกรรม
ะกรรมการตรวจ
าทต่อท่านต่อไต

และผูบ้ริหารระ
บการของบริษั
ริษทัฯ และบริ
ท่าน) เป็นจาํ

รมการบริษทัฯ

านในบริษทัยอ่ย
การ จาํนวน 30
จสอบและกาํกบัด
ตรมาส 

ะดบัสูงประกอ
ทัฯ ในช่วง 3 ี
รษทัยอ่ยไดจ่้าย
นวนเงิน 102.

ฯ มีรายนามดงั

ยของบริษทัฯ  
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ดูแลกิจการ เพิ่มอี

อบดว้ย เงินเดือ
ปีท่ีผา่นมา) แ
ยค่าตอบแทนใ
97  ลา้นบาท

ต่อไปน้ี 

(หน่วย

ไตรมาส กรรม
อีกจาํนวน 100,0

อน โบนสั (โบ
ละอ่ืนๆ เช่น ค
ใหก้รรมการบ
ท และ 101.67 

 : ลา้นบาท) 

การบริษทัฯ 
000 บาทต่อ

บนสัท่ีจ่าย
ค่าภาษีเงิน
ริหารและ
 ลา้นบาท 
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มการตรวจสอบ
ริษทัจดทะเบีย
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ฯ และบริษทัย่

ณะกรรมการบ ิ
บและกาํกบัดูแ
ยนในกลุ่มธุรกิ

อ่ย ณ 31 ธนัว

ริษทัฯ กรรมก
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าคม 2557 มีร
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ลจิสติกส์ มีดงั

ายนามดงัต่อไ

คณะกรรมการต
หวา่งบริษทัฯ 
รายละเอียดขา้

ไปน้ี 

ตรวจสอบ
 กบักลุ่ม
างล่างน้ี 
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 คณะกรร
ายงานขอ้มูลท
ริษทัฯ โดยได
างการเผยแพร่
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    คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของบริษทัฯ 

  • กรรมการอิสระตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัใน
เครือ บริษทัร่วมหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

  • กรรมการอิสระตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษทัฯ และไม่เป็นผูบ้ริหาร พนกังาน หรือท่ี
ปรึกษาผูไ้ดรั้บเงินเดือนประจาํหรือค่าตอบแทนอ่ืนใดจากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการอิสระ 

  • กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ ตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในการบริหารดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการอิสระ 

  “ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหน่ึงรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนัซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง
ตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไปหรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่า
กวา่ 

  • กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยูใ่นช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

  • กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน หรือ ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อน
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

  • กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย 
รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ  

  • กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนในการรักษาผลประโยชน์
ของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

  • กรรมการอิสระจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีในการแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผู ้
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ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ ญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

    คาํนิยามของผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

  ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมายความรวมถึง ผูท่ี้มีความสมัพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในระดบัท่ีทาํให้
กรรมการอิสระไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระหรือคล่องตวั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หน้ี ลูกหน้ี หรือผูท่ี้มี
ความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นตน้ 

    บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของกรรมการอสิระ 

  สามารถเขา้ถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอ่ืนอยา่งเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิผล 

  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจาํทุกคร้ัง รวมทั้งตั้งประเด็นคาํถามในท่ี
ประชุมเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนของบริษทัฯ ไดรั้บความคุม้ครองและ
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 

  มีความสามารถและเต็มใจท่ีจะเรียนรู้ธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมท่ีจะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
ตลอดจนอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจท่ีจาํเป็นใหก้บับริษทัฯ  

  จดัให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเป็นประจาํและหาโอกาสเขา้พบผูบ้ริหารบริษทัฯ เพื่อ
พดูคุยในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน 

  จดัทาํหนังสือยืนยนัถึงความเป็นอิสระในวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ
และกรณีท่ีถูกร้องขอ 

  กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งท่ีชดัเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดท่ีดาํรงตาํแหน่งเกินกว่าวาระ
ท่ีกาํหนด อยา่งไรก็ตาม เป็นการยากท่ีจะคน้หาผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะเขา้มารับตาํแหน่งกรรมการอิสระ
แทน อีกทั้งเม่ือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 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
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ความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร อีกทั้งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการและ
ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบักรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ี ระหว่างการกาํหนดนโยบาย
และการบริหารนโยบายท่ีกาํหนดไว ้

  ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูน้าํในคณะกรรมการบริษทัฯ และทาํหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บทบาทหน้าท่ีของประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 
รวมถึงการส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมีระบบการปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพ และมี
ส่วนร่วมโดยตรงกบักรรมการผูจ้ดัการในการตรวจสอบผลการปฏิบติังาน และกาํกบัดูแลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ เป็นผูน้าํและหัวหน้าของฝ่ายบริหาร และมีหน้าท่ีต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯในการบริหารกิจการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ั้งหมดท่ีไดว้างไว ้

    เลขานุการบริษทัฯ  

  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ 
นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน โดยมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแลและให้คาํแนะนําแก่คณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑต่์างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติั และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และรับผิดชอบ
จดัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบติัตามมติ
ดงักล่าว และการรักษาเอกสารขอ้มูล 

 ประวติัของนางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้สดงอยู่ภายใตห้ัวขอ้ “คณะ
ผู้บริหาร” ในรายงานน้ี 

  5.2  บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบ 

    ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 

  คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนสาํคญัในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไปสู่
เป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้และเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดภารกิจ วิสยัทศัน ์คุณค่าของ
องคก์ร แผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และการจดัการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของบริษทัฯ และใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูมี้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และมีคุณสมบติัท่ีจะปฏิบติังานไดต้ามหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ โดยยดึถือมาตรฐานสูงสุดของหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

    ความรับผดิชอบทีชั่ดเจนของคณะกรรมการบริษทัฯ 

  คณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน และดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบงัคบัใช ้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการจะมีส่วนร่วม
ในเร่ืองใดๆ ท่ีอาจจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ สาํหรับเร่ืองดงัต่อไปน้ีตอ้งไดรั้บการ
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ตดัสินใจหรือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 สิทธิท่ีจะกาํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

 การแต่งตั้งกรรมการบริหาร  คณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทัฯ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจท่ีจะขายหรือจาํนองอสังหาริมทรัพยใ์ดๆของบริษทัฯ หรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทฯ ท่ีมีระยะเวลามากกว่าสามปีข้ึนไป หรือให้ หรือ
ประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาลหรือยื่นข้อพิพาทใดๆต่ออนุญาโตตุลาการ
พิจารณา 

 การอนุมติัผลการดาํเนินงานประจาํปีและรายไตรมาส 

 อนุมติัพนัธกิจ ค่านิยมหลกั และจรรยาบรรณของธุรกิจ 

 อนุมติัการตดัสินใจท่ีสาํคญัในแง่ของทิศทางธุรกิจของบริษทั ฯ และนโยบาย 

 การตดัสินใจในการลงทุนท่ีสาํคญัและการทาํสัญญาท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัใหก้บับริษทัฯ 

 เร่ืองใดๆ และ/หรือรายการท่ีอยู่ภายในขอบเขตของคณะกรรมการตามหนังสือบริคณห์สนธิ
ขอ้บงัคบัตามพระราชบญัญติั บริษทั มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ หลกัเกณฑต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

  คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ยอ่ยชุดต่างๆอยา่งชดัเจน ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานน้ี 

    แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

  คณะกรรมการบริษทัฯ แน่ใจว่า บริษทัฯ มีระบบการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือมาแทนท่ีตาํแหน่ง
ท่ีสําคญั เช่น ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการ หรือตาํแหน่งระดับบริหารท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
นโยบายแผนการสืบทอดตาํแหน่ง คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งให้มาทาํหน้าท่ีเสนอแต่งตั้ง
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีสําคญั (กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร) ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดย
พิจารณาผูส้มคัรท่ีเหมาะสมจากผูส้มคัรทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนบัสนุนแผนการสืบทอดตาํแหน่งน้ี 
ในปี 2557 บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในการจดัหาและการรักษาบุคลากรผูมี้คุณสมบติั และมีทกัษะสูง 
อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัแผนการสืบทอด
ตาํแหน่งเพ่ือดึงดูดและรักษาบุคลากรของบริษทัฯ ท่ีมีความสามารถ นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมและ
เพิ่มพนูทกัษะท่ีสาํคญั เช่น การจดัการความรู้ การจดัการแผนการสืบทอดตาํแหน่ง และโปรแกรมการพฒันา
ความเป็นผูน้าํซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาผูบ้ริหารของเราและกระบวนการของแผนสืบทอดตาํแหน่ง 

    นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 
  บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัและความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจให้มีการเติบโตและเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการข้ึน 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่และเสริมสร้างการกาํกับดูแลกิจการ โดยรวมถึงการกาํหนด
นโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ การให้ความสาํคญัต่อความเพียงพอของระบบการควบคุม
และการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
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ประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้นภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายดว้ยความโปร่งใส และจริยธรรม
ทางธุรกิจท่ีดีและไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการข้ึนอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศให้
พนักงานในทุกระดบัชั้นได้รับทราบ ทั้งน้ี เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายของบริษทัฯ ได้ตระหนัก และให้
ความสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

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

  คณะกรรมการบริษทัฯ ยงักําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้ งการ
ประเมินผลการปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ทั้งน้ี เพื่อให้คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการของบริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั และเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมิน
การกาํกบัดูแลกิจการ” (Corporate Governance Self- Assessment) โดยมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไป
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึงผลการประเมินการ
กาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก และคณะกรรมการบริษทัฯ จะนาํผลการประเมินท่ีได้ไป
ปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการให้ดียิ่งข้ึนต่อไป โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ
เป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการคร้ังต่อไป
จะมีข้ึนในปี 2558  

    จริยธรรมธุรกจิ 
  บริษทัฯ ไดอ้อกประกาศขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 
เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีให้ประสบผลสําเร็จตามภารกิจของบริษทัฯ ดว้ยความโปร่งใส 
ซ่ือสตัย ์สุจริตและเท่ียงธรรมและบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดน้ีไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

    ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
  เพื่อเป็นการป้องกันรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทัฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จึงไดดู้แลอยา่งรอบคอบ เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนไ์วอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 

    รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

  คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นอยา่งดีถึงรายการท่ีอาจนาํมาซ่ึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้ งมีการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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นอกเหนือจากการปฏิบติัตามนโยบายภายในและแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัฯ กาํหนด อีกทั้งการทาํรายการ
ดงักล่าวไดอ้ยูบ่นพ้ืนฐานเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) ซ่ึงเป็นไปโดยปกติตาม
มาตรฐานทางการคา้ทัว่ไปและไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจาํเป็นไวใ้น
รายงานประจาํปีและในแบบ 56-1 อยา่งครบถว้นแลว้ 

  อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงาน
ตรวจสอบเร่ืองการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยจดัให้บรรจุเร่ืองดงักล่าวไวใ้น
แผนการตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี สาํหรับปี 2557 ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจสอบรายการดงักล่าว
และไดร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2558 ในเดือนมกราคม 2558 ซ่ึงพบว่า บริษทัฯ มีนโยบายการอนุมติัรายการ
เพื่อป้องกนัการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยรายการท่ีบริษทัฯ มีอยูใ่นปัจจุบนัเป็น
รายการท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการคา้การแข่งขนั
โดยทัว่ไป โดยยึดถือราคาตลาดเป็นสําคญั และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ รวมทั้งไดมี้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในรายงานน้ีอยา่งเพียงพอแลว้ 

  นอกจากน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัได้สอบทานการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 
เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงหนงัสือเวียนคณะกรรมการ
กาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์เร่ืองคาํแนะนําในการปฏิบติัตามมาตรา 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 ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัต่อระบบควบคุมภายในระดบัปฏิบติังานเพื่อให้การดาํเนินงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี ในการดาํเนินงานของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนมีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  ผูติ้ดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกนั เพื่อรักษาไวซ่ึ้ง
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การถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทางการเงิน และบญัชี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบรายงานท่ีชดัเจน และเพียงพอเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ี
รับผดิชอบ 

บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกั และกิจกรรม
การทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯ ได้ดาํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางท่ีกาํหนด และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการปฏิบติังานแต่ละแผนก และรายงานผลตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจาก
ผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ คือ นางสาวภณิดา สัจจะเดชาชัย ทั้งน้ีประวติัหัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 3 

  นอกจากน้ีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงินและบญัชี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานท่ี
ชดัเจนและเพียงพอเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. เพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรเพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ  

2. เพ่ือความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาของรายงานทางการเงิน 
3. เพื่อให้การปฏิบติังานของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสําคญัต่อการบริหารความเส่ียงและมีหน้าท่ี
รับผดิชอบโดยตรงในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
ฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ให้ดาํเนินไปอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพ 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 มีการประชุมโดยปกติอย่างน้อย 7 คร้ังต่อปี โดยกาํหนดวนัประชุมไว้
ล่วงหนา้ตลอดทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น  
  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละคร้ังประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ
จะร่วมกนักาํหนดวาระการประชุมล่วงหนา้อย่างชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็น
ประจาํ  
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ได้จัดส่งหนัง
ะวาระก่อนกา
ยงพอก่อนเขา้ร
มการบริษทัฯ
น เพื่อใหร้ายงา
ชุมคณะกรรมก
การท่านใดมีข้
งกบักรรมการ
รรมการบริษทั
บและรับรอง
ดเก็บรายงานก

า้ร่วมประชุมข

2557 คณะกร
กบัการบริหารง

หนา้ 122 

งสือเชิญประ
ารประชุมล่วง
ร่วมประชุม 
 จะมีข้ึนภายห
านการประชุม
การบริษทัฯ เพื
ขอ้สงสัยหรือค
รบริหารไดต้ล
ทฯ ทุกคร้ัง ได้
งรายงานการ
การประชุม พ

ของคณะกรรม

รรมการท่ีไม่เป็
งานและผลกา

ชุมพร้อมระเ
หนา้อยา่งนอ้ย

หลงัจากการป
ของคณะกรรม
พื่อใหค้ณะกรร
คาํถาม กรรมก
อดเวลา 
มี้การจดบนัทึ
ประชุมดังกล
พร้อมให้คณะ

มการบริษทัฯ 

ป็นผูบ้ริหารเขา้
รดาํเนินงานขอ

บียบวาระกา
ย 7 วนั เพื่อให้

ประชุมคณะกร
มการตรวจสอ
รมการบริษทัฯ
การท่านนั้นสา

ทึกการประชุม
ล่าวจากคณะก
กรรมการบริ

และคณะกร

าร่วมการประช
องกรรมการบ ิ

ารประชุมแล
หค้ณะกรรมกา

รรมการตรวจ
อบและกาํกบัดู
ฯ พิจารณาและ
มารถสอบถาม

และจดัทาํอย่า
กรรมการบริษ
ษทัฯ และผูท่ี้

รรมการชุดยอ่ย

ชุมระหวา่งกนั
บริหาร 

ะเอกสาร
ารบริษทัฯ 

จสอบและ
ดูแลกิจการ
ะรับทราบ 
มขอ้สงสัย

างเป็นลาย
ษทัฯ โดย
ทีเก่ียวขอ้ง

ยสาํหรับปี 

น เพื่อท่ีจะ
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5.4  การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ  

  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมินการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ” (Board Self Assessment) ซ่ึงมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไปตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ 

 โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ 
 บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 ความพร้อมของกรรมการ 
 การกาํหนดกลยทุธ์และการวางแผนธุรกิจ 
 การจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
 การดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 การติดตามดูแลรายงานทางการเงินและการดาํเนินงาน 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
 การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 
 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
 การสรรหา 
 การพิจารณาค่าตอบแทน 
 การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ 

  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และ
คณะกรรมการบริษทัฯจะนาํผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไป
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2558 

  5.5  การประเมินการปฏบิตังิานของกรรมการผู้จัดการ 

  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมินการ
ปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ” (Managing Director Evaluation) ซ่ึงมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไป
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ 

 ความเป็นผูน้าํ 
 การกาํหนดกลยทุธ์ 
 การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
 การบริหารงาน และความสมัพนัธ์กบับุคลากร 
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 การสืบทอดตาํแหน่ง 
 ความรู้ทางดา้นผลิตภณัฑ ์และบริการ 
 คุณลกัษณะส่วนตวั 

  ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการโดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์ “ดีเลิศ” โดยบริษทัฯ มี
ความตั้งใจท่ีจะประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี การประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการในคร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2558 

  5.6  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารถูกกาํหนดข้ึนตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด และ
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 ให้ความสําคญัต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจัดให้มีการเขา้ร่วม
กิจกรรมหลกัสูตรและเขา้ร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพ่ิมพนูองคค์วามรู้และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
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. ภวิ
ดา ปานะนนท ์ไดเ้ขา้ร่วมการอบรมในหลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) ซ่ึงจดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
  ในปี 2556 รองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนทไ์ดเ้ขา้ร่วมการอบรมในหลกัสูตร Financial 
Statements for Directors (FSD) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  ในปี 2557 นายธีระ วิภูชนิน ไดเ้ขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตร Chartered Director Class (CDC) ซ่ึงจดั
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โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

    การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการอนุมติั
จากผูถื้อหุน้เลขานุการบริษทัฯ จะดาํเนินการรายงานและจดัเตรียมเอกสารสาํหรับกรรมการใหม่ เช่น คู่มือ
กรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทางปฏิบติั กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 
  ทั้งน้ีในปี 2554 บริษทัไดมี้การจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
ใหม่ทั้งหมด 4 ท่าน 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

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

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ทนัต่อเวลาและด้วยความโปร่งใส ซ่ึงการดูแลการใช้ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานระดบัอาวุโส ซ่ึงมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งดูแลและป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบั และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจหรือราคาหุ้นของบริษทัฯ อีกทั้งการห้ามใชข้อ้มูลของบริษทัฯ 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
ในระหว่างปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง  ไม่สามารถซ้ือขาย/โอน
หุน้ของบริษทัฯ ในช่วง 3 สปัดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินสาํหรับปีท่ีตรวจสอบแลว้ต่อสาธารณะ และ 2 วนัหลงั
เปิดเผยงบดงักล่าวแลว้ (และ 2 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสท่ีสอบทานแลว้ต่อสาธารณะ) และ
อยา่งนอ้ย 3 วนัก่อนการเปิดเผยรายการสาํคญัต่อสาธารณะ และฝ่ายบริหารไดถู้กขอใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติั
ตามนโยบายน้ีอยา่งเคร่งครัด โดยระหวา่งปีท่ีผา่นมาฝ่ายบริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 
 ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัฯ ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงคู่สมรสและบุตร
ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ แจง้บริษทัฯ เม่ือมีความตั้งใจท่ีจะทาํรายการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั
ก่อนทาํรายการ  
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2558 ไดมี้
การพิจารณาเพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอก และมีมติเพื่อเสนอการแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีท่านใดท่านหน่ึงจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สาํหรับปี 2558 ดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) เป็นผูส้อบบญัชีแทนนางสาว
สุมาลี รีวราบณัฑิต ซ่ึงไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกนั (ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 
2557) ครบตามวาระสูงสุดตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

2. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ์ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) 
3. นายกฤษดา เลิศวนา (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958) 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัฯ ได ้ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ ใหบ้ริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั มีอาํนาจเสนอช่ือผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทั สาํนกังาน 
อีวาย จาํกดั มาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทน 

 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีความเป็น
อิสระ และมีผลการปฏิบติังานสาํหรับปีท่ีผา่นมาเป็นท่ีน่าพึงพอใจ โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบ
บญัชีภายนอกของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดพ้ิจารณาเพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทน
การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภายนอกสาํหรับ ปี 2558 จาํนวนเงินไม่เกิน 1.90 ลา้นบาท (ปี 2557: 1.90 ลา้นบาท) 
แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ซ่ึงจะไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าวขา้งตน้ ไดมี้การพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของนางสาวสุมาลี รีวราบณัฑิต (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย 
จาํกดั ท่ีไดท้าํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทุกบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและบริษทัยอ่ย 1 บริษทัท่ี
จดทะเบียนในต่างประเทศสาํหรับปี 2557 และคาดวา่จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีต่อไปอีกสาํหรับปี 2558 ดว้ย
ค่าตอบแทนการสอบบญัชี จาํนวนเงิน 3.40 ลา้นบาท (ปี 2557 จ่ายจริง: จาํนวน 3.36 ลา้นบาท) นอกจากน้ีท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการยงัไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงไม่
เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี ไดแ้ก่ ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขบตัรส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ดว้ยจาํนวนเงินไม่เกิน 0.31 ลา้นบาท  (ปี 2557 จ่ายจริง : 0.31 ลา้น
บาท) และค่าบริการสอบทานขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศสาํหรับงบการเงินรวม ดว้ยจาํนวนเงิน
ไม่เกิน 0.60 ลา้นบาท (ปี 2557 จ่ายจริง : 0.60 ลา้นบาท) 
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9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัฯ มิได้นํามาปฏบิตัิ
ในปี 2557 มีดงัต่อไปนี้

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการ ความคดิเห็นจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระท่ีมีวาระ
การดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี 

เ น่ืองจากเป็นการยากท่ีจะหากรรมการท่ีมี คุณสมบัติ
เหมาะสม ดงันั้น ในปัจจุบนั หลกัเกณฑใ์นเร่ืองระยะเวลาใน
การดํารงตาํแหน่งของกรรมการอิสระจึงยงัไม่สามารถ
ปฏิบติัตามได ้

คณะกรรมการควรจดัใหมี้การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 

หลกัเกณฑ์น้ีไม่สามารถปฏิบติัได้ภายในปีน้ี แต่อาจนาํมา
ปฏิบติัในอนาคต 

คณะกรรมการควรจดัใหมี้การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

หลกัเกณฑ์น้ีไม่สามารถปฏิบติัได้ภายในปีน้ี แต่อาจนาํมา
ปฏิบติัในอนาคต 

บริษทัควรจดัใหมี้นโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯ อาจพิจารณาให้มีการจดัทาํนโยบายน้ี โดยจัดทาํ
ตามคาํแนะนําจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก แต่ยงัไม่สามารถ
จดัทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในปีน้ีได ้

 

  



 

10. 

 

ความรับผดิดชอบต่อสังคคม (Corpor
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บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัอย่างยิ่งต่อการสร้างผลตอบแทนสูงสุดอย่างย ัง่ยืนให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยรายงาน
ฉบบัน้ีไดร้วบรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเนน้ไปท่ีธุรกิจ
หลกัซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ห่งความยัง่ยนื ทั้งน้ีบริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการท่ีบริษทัฯ มีเรือเดิน
ทะเลเดินเรืออยูท่ ัว่โลก ซ่ึงเรือส่วนใหญ่ไดถื้อธงสัญชาติไทยนั้นถือเป็นเสมือนตวัแทนของประเทศ จึงเป็นหนา้ท่ี
ของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

 รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืฉบบัปี 2556 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 ได้
ทาํตามกรอบ GRI ฉบบั G3 สาํหรับปี 2557 รายงานน้ีเป็นรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนืฉบบัท่ี 3 ซ่ึงรวมอยูใ่น
รายงานน้ีซ่ึงไดน้าํเสนอผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทางดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลท่ี
ย ัง่ยืนเพื่อให้เหมาะสมกบัการเป็นบริษทัฯท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียโดยการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และดาํเนินธุรกิจภายใตว้ิสัยทศัน์และภารกิจท่ี
สําคญั บริษทัฯให้ความสําคญัในเร่ืองความโปร่งใส ความเช่ือถือได ้การมีความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และ
ความเท่าเทียมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไว ้

 นอกจากนั้น เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ การบริหารจดัการความเส่ียง และกลยุทธ์ในการ
บรรเทาผลกระทบต่างๆ ถือเป็นส่วนหน่ึงในบริบทความยัง่ยืนของบริษทัฯ ซ่ึงได้ถูกนาํเสนอแยกไวใ้นหัวขอ้ 
“รายงานจากคณะกรรมการ” “รายงานการกํากับดูแลกิจการ” “การควบคุมภายใน” “ปัจจัยความเส่ียงที่สําคัญ” 
ของรายงานน้ี 

 รูปแบบของรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนฉบบัน้ี ถือเป็นรายงานฉบบัแรกไดอ้า้งอิงตามแนวทางการ
รายงานของ GRI ฉบบั G4 โดยบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาระดบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ี ‘In accordance’- Core ในแง่ของสา
รัตภาพ (Materiality) ความเช่ือมโยงของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Engagements) เน้ือหาสาระ (Sustainability 
Context) ความสมบูรณ์ (Completeness) ความถูกตอ้งแม่นยาํ (Accuracy) และการเปรียบเทียบได ้(Comparability) 
และเป็นการนาํเสนอกิจกรรมและขอ้มูลของบริษทัฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2557 

ขอบเขตของรายงาน  

 ขอ้มูลในรายงานฉบบัน้ีไดร้วมขอ้มูลของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

กรอบและข้อจาํกดัของรายงาน  

 ขอ้มูลในรายงานฉบบัน้ีไดถู้กรวบรวมจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และไม่มีการ
เปล่ียนแปลงกรอบการรายงานจากปี 2556  

กระบวนการในการกาํหนดเนือ้หาในรายงาน 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดเน้ือหาของรายงานโดยการคน้ควา้ร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัเพื่อใหไ้ดรั้บขอ้คิดเห็น
จากบุคคลเหล่านั้น ขอ้มูลต่างๆในรายงานฉบบัน้ีไดถู้กทบทวนโดยผูบ้ริหารระดบัสูงก่อนนาํเสนอให้กรรมการ
ผูจ้ดัการอนุมติั หลงัจากนั้น รายงานฉบบัน้ีไดถู้กนาํเสนอเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

 



 

การประเม

 เนื
ความทา้ท
ประเมิน
ช่วยเหลือ
การพบป

 เพื
ขั้นตอนดั
และผลกร
และการป

 ตา
ประเด็นก
รายงานก
ปรับปรุง
ของผูมี้ส่

มินสารัตถภาพ

น้ือหาของรายง
ทายดา้นการพั
สารัตถภาพ ซ
อจากผูบ้ริหาร
ะกบันกัลงทุน

พื่อใหส้อดคลอ้
ดงัต่อไปน้ี 1) 
ระทบต่อผูมี้ส่
ประเมินผล 4) 

ารางแสดงสารั
การดาํเนินธุรกิ
การพฒันาเพ่ือค
การประเมินส
วนไดเ้สีย 

พ (Materialit

งานการพฒันา
พฒันาอย่างย ัง่
ซ่ึงการประเมิ
ร รวมถึงขอ้แน
น เวบ็ไซตบ์ริษั

องกบักรอบกา
การระบุเร่ืองที
สวนไดเ้สียและ
 การตรวจสอบ

รัตถภาพของเนื
กิจอยา่งย ัง่ยืนที
ความย ัง่ยนืปีน้ี
สารัตภาพในเน

y) ของเนือ้หา

าเพื่อความยัง่ยื
ยืนภายในกรอ
มินน้ีได้จัดทาํ
นะนาํจากผูมี้ส่
ษทัฯ หน่วยงาน

รรายงานของ 
ท่ีมีความเก่ียวเ
ะต่อบริษทัฯ 3
บบริบทของรา

น้ือหาดา้นล่าง
ท่ีบริษทัฯให้ค
น้ีของบริษทัฯ บ
น้ือหาน้ี และไ
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า 

ยืนฉบบัน้ี มุ่งเ
อบระยะเวลาใ
ผ่านทางตวัแ

ส่วนไดเ้สียผ่าน
นกาํกบัดูแล แล

 GRI ฉบบั G4
เน่ือง (Relevan
) การลาํดบัค
ายงานเป็นประ

น้ีประกอบดว้
ความสาํคญั สาํ
บริษทัฯใหค้วา
ไดเ้พิ่มขอ้มูลที

นน้ท่ีจะนาํเสน
ในการรายงาน
แทนภายในจา
นช่องทางต่าง
ละการรายงาน

4 การประเมิน
nce) 2) การจดั
วามสาํคญัของ
ะจาํทุกปี 

วย 11 หวัขอ้ท่ีส
าหรับ 11 หวั
ามสาํคญัต่อกา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัร

นอนโยบายบริ
น บริษทัฯไดท้
ากแต่ละหน่ว
ๆ เช่น บริษทัจ
ข่าวบริษทัฯ จ

สารัตถภาพขอ
ดลาํดบัความส
งแต่ละประเด็น

สาํคญั ซ่ึงแต่ล
ขอ้น้ี ถือเป็นข้
ารมีส่วนร่วมกั
รายงานฉบบันี

ริษทัฯ ความสํ
ทบทวนเน้ือห
วยงาน โดยได้
จดทะเบียนพบ
จากส่ือมวลชน

องเน้ือหาน้ีคร
สาํคญัเน้ือหาท่ี
นโดยผ่านการ

ะหวัขอ้จะครอ
ขอ้มูลท่ีมีความ
กบัผูมี้ส่วนไดเ้
น้ีตามลาํดบัคว

สาํเร็จ และ
หาผ่านการ
ด้รับความ
บผูล้งทุน/
น 

รอบคลุม 4 
ท่ีมีอิทธิพล 
รสอบทาน

อบคลุมถึง
มสาํคญัต่อ
เสียในการ
วามสําคญั
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ความเช่ือมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagements)] 

 บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้ งภายใน กล่าวคือ ผูถื้อหุ้น พนักงาน 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และภายนอก กล่าวคือ เจ้าหน้ี คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ และ
องคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯและมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดร้วบรวมกลุ่มผูมี้
ส่วนไดเ้สียจากหลากหลายวิธีการ โดยคาํนึงจากความถ่ีและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด บริษทัฯ ยงัได้
จดัหาช่องทางในการส่ือสารผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็นและ
สามารถติดต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ไดโ้ดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้ริหาร โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะดาํเนินการกบั
ขอ้มูลดงักล่าวอยา่งจริงจงัและจะเกบ็ขอ้มลูดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั 

 ในปัจจุบนั บริษทัฯแบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สียออกเป็น 8 กลุ่ม ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี หน่วยธุรกิจทุกหน่วยงาน
มีความรับผิดชอบในการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยผ่านการส่ือสาร รับฟัง
ขอ้เสนอแนะ และประเมินความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั หลกัปฏบิตัแิละการมีส่วนร่วม 

ลูกค้า • การบริการอย่างมืออาชีพ  ในอัตรา
ค่าบริการท่ียติุธรรม 

• ส่งสินค้าตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด
โดยปราศจากปัญหา 

• พฒันาการใหบ้ริการตามความตอ้งการท่ีหลากหลาย 
• ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได ้เป็นมืออาชีพ และ
ใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกคา้ 

• ตอบขอ้ซกัถามอยา่งละเอียดโดยทนัที 

ผู้ถอืหุ้น • ไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล 
• การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ 
• ดําเนินกิจการด้วยความยุติธรรมและ
โปร่งใส 

• การบริหารความเส่ียง 

• สร้าง รักษา และเพิ่มพูนมูลค่าเพ่ิมอย่างย ัง่ยืนให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ 

• เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํและทนัเวลา 
• ตอบขอ้สงสยัต่างๆทั้งหมด 
• ส่ือสารกบัผูล้งทุนอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านการเยี่ยมชมบริษทัฯ 
การจดั Road Show และ การจดัประชุม  

• มีช่องทางการส่ือสารโดยตรงระหวา่งผูถื้อหุน้กบัผูบ้ริหารและ 
คณะกรรมการบริษทัฯ 

• จัดการประชุมผู ้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละคร้ัง รวมถึงการจัด
กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) ทุก
ไตรมาส 

• จดหมายข่าวจากกรรมการผูจ้ดัการ 

พนักงาน • ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
• ความมัน่คงและความกา้วหนา้ทางอาชีพ 
• การพฒันาความรู้ความสามารถ 

• เคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
• ใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียมกนั 
• ใหค้วามปลอดภยัในการทาํงาน 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั หลกัปฏบิตัแิละการมีส่วนร่วม 

• สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี 
• ความปลอดภยัในการทาํงาน 

• พฒันาศกัยภาพของพนกังาน ผา่นการฝึกอบรม 
• ทบทวนโครงสร้างผลตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์
เป็นประจําทุกปี เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัได ้

• ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

นักลงทุน • ผลตอบแทนจากการลงทุน 
• การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ 
• ดําเนินกิจการด้วยความยุติธรรมและ
โปร่งใส 

• การบริหารจดัการความเส่ียง 

• มีช่องทางการส่ือสารโดยตรงระหวา่งผูถื้อหุน้กบัผูบ้ริหารและ 
คณะกรรมการบริษทัฯ 

• การพบปะและการประชุมทางโทรศพัท ์(conference call) 
รวมถึงจดัใหมี้ช่วงตอบขอ้ซกัถาม 

• เปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์อยา่งสมํ่าเสมอ  
• การจดั Road Show 18 คร้ัง ในปี 2557 
• จดัทาํรายงานประจาํปี และรายงานอ่ืนๆ เช่น แบบ 56-1 ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ฯลฯ 

ชุมชนและ
สังคม 

• ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
• สนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม 
• รักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรธรรมชาติ 

• สนบัสนุนและเขา้ร่วมกิจกรรมการต่างๆของชุมชนและสังคม
อยา่งสมํ่าเสมอ 

• จัดการประชุมร่วมกับศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเล เพื่อ
วางแผนกิจกรรมพฒันาสงัคมและชุมชน 

ผู้ออก
กฎระเบยีบ 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  และ 
กฎระเบียบต่างๆ 

• มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและโปร่งใส 
• เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอและทนัต่อ
เวลา 

• ปฏิบติัตามขอ้แนะนาํในการติดต่อกบัภาครัฐจริยธรรมธุรกิจ 
รวมถึงใหค้วามร่วมมือในการศึกษาวิจยั 

• สอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัเป็นประจาํ 
• เปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์อยา่งสมํ่าเสมอ  
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ 
• จดัทาํรายงานประจาํปี และรายงานอ่ืนๆ เช่น แบบ 56-1 ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ฯลฯ 

• มีช่องทางการรับฟังขอ้คิดเห็น และนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง 

คู่ค้า • เปิดโอกาสให้มีกระบวนการในการ
จดัซ้ืออยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

• กาํหนดราคาท่ียติุธรรม 
• รักษาช่ือเสียงท่ีดีและความน่าเช่ือถือ 

• ปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยเง่ือนไขตามหลกัปฏิบติัและจารีตประเพณี
ของอุตสาหกรรม  

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญา 
• ชาํระเงินตามกาํหนด 
• มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนผา่นทางเวบ็ไซต ์
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั หลกัปฏบิตัแิละการมีส่วนร่วม 

เจ้าหนี ้ • ความสามารถในการชําระหน้ี ภายใน
เวลาท่ีกาํหนด 

• กําหนดผลตอบแทนจากเ งินกู้ และ
ค่าธรรมเนียมท่ียติุธรรม 

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญา 

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญากู ้ รวมถึงเง่ือนไขในแง่ของ 
วตัถุประสงคข์องเงินกู ้การชาํระคืนหลกัประกนั และเง่ือนไข
อ่ืนๆท่ีไดต้กลงกนั 

• จัดให้มีการประชุมเ พ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลและคงไว้ซ่ึง
ความสมัพนัธ์อนัดีอยา่งสมํ่าเสมอ 

• จัดทํารายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงาน
ประจาํปี 

การกาํกบัดูแลกจิการ จริยธรรมและความซ่ือสัตย์  

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีเจตนารมณ์ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การส่งเสริม
ใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงเป็นความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ และถือเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีจะสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้นในการกาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โครงสร้างในการกาํกบัดูแลกิจการได้
รวมถึงคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ในรายงานน้ี 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงหลกัสาํคญัของความซ่ือสตัย ์
การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และเป็นความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในการนาํไปใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความจริงใจ โปร่งใส และซ่ือสตัย ์ทั้งน้ีคู่มือดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ 

การต่อต้านการคอรัปช่ัน 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการเดินเรือมามากกว่าสองทศวรรษและมีช่ือเสียงในการไม่ยอมรับ
พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและการคอรัปชัน่ ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯไดย้ึดถือนโยบายน้ีมาโดย
ตลอด  และไม่นานมาน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติันโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และเคร่ืองมือการประเมิน
ตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

 นโยบายน้ีไดร้วมแนวทางการดาํเนินธุรกิจท่ีต่อตา้นการคอรัปชัน่และการกระทาํท่ีผิดจรรยาบรรณมาตั้งแต่
ในอดีต และไดส่ื้อสารแก่คณะกรรมการบริษทัฯ และพนกังานทุกคนใหรั้บทราบในทางเดียวกนั 

 นโยบายฉบบัน้ีครอบคลุมถึงบุคคล กิจการ หรือ องคก์ร ท่ีบริษทัฯทาํธุรกิจดว้ย ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้าํหนด
ช่องทางในการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง เพื่อให้คาํแนะนําเก่ียวกับธุรกิจ ข้อร้องเรียนหรือ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความเส่ียง หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการดาํเนินธุรกิจ หรือจากการ
ปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง หรือการละเมิดหลกัจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้หรือการกระทาํ
ท่ีผิดกฎหมาย ฯลฯ ดงันั้นบริษทัฯจึงให้ความมัน่ใจไดว้่าบุคคล กิจการ หรือ องคก์ร ท่ีบริษทัฯเก่ียวขอ้งดว้ย ไม่มี
การกระทาํท่ีผดิจรรยาบรรณ 
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ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนบนโลกในปัจจุบนัและในอนาคต (โปรดดูรายละเอียดดา้นล่างในหวัขอ้ “มาตรฐาน
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001)”)  

3. สําหรับการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ บริษทัฯไดล้งนามสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ ซ่ึงมีรายละเอียด
ของคุณลกัษณะของตวัเรือมากกว่าขอ้กาํหนดตามกฎหมาย อนัจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือ
ในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

4. เป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการจดัการส่ิงแวดลอ้มไดถู้กกาํหนดและนาํมาใชก้บัพนกังานทั้งใน
สํานกังานและพนักงานท่ีอยู่บนเรือ โดยได้กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการและให้มีการปฏิบติั 
บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการอบรมและปรับปรุงความนึกคิดของพนักงานทุกระดบัจะเป็นส่ิงท่ีนาํไปสู่
ความสาํเร็จในนโยบายส่ิงแวดลอ้ม และความสาํเร็จน้ีไดแ้สดงผา่นการอบรมพนกังานในบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ มีการประเมินผลกระทบท่ีสําคญัต่อส่ิงแวดลอ้มสําหรับกิจกรรมต่างๆทั้งบนเรือและภายใน
สาํนกังาน และพบว่าระเบียบและขั้นตอนการดาํเนินการต่างๆ ท่ีมีอยู่ปัจจุบนัสามารถลดผลกระทบท่ีมี
ต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. โครงการฝึกอบรมภายในองคก์รฯ ท่ีจดัข้ึนเพื่อพนกังานทุกคน (ทั้งท่ีสาํนกังานบริษทัฯ และบนเรือ) ซ่ึง
เป็นไปตามนโยบายของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (EMS Policy) ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งและ
ปลูกจิตสํานึกเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยโครงการฝึกอบรมน้ีไดจ้ดัฝึกการอบรมทั้งท่ีศูนยฝึ์กอบรมของ
บริษทัฯ และผา่นทางผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกบัเรือท่ีไปตรวจเรือ 

7. บริษทัใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดเพ่ือชกัจูงและสนบัสนุนผูค้า้ทุกรายของบริษทัใหป้ฏิบติัตามมาตรฐาน
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) 

• อนุสญัญาทางทะเลระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตราย (International Maritime Dangerous 
Goods Code (IMDG)) 



หนา้ 137 
 

• อนุสญัญาทางทะเลระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้เทกองแบบแขง็ (International Maritime 
Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC)) 

• 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) 

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

 นอกจากกฎขอ้บงัคบัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น บริษทัฯ ยงัไดป้ฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัท่ีสาํคญัอ่ืนๆ 
ดงัต่อไปน้ี  

 ประมวลข้อบังคบัเกีย่วกบัการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management 
Code: ISM Code) จากประสบการณ์เรียนรู้ดา้นอุบติัเหตุทางทะเลตลอดหลายปีท่ีผ่านมา ไดถู้กรวบรวมเป็น
ประมวลขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (ISM Code) ซ่ึงถูกเผยแพร่โดยองคก์ารทาง
ทะเลระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความปลอดภยัในการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนัมลพิษต่างๆ 
ISM Code ไดมี้ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2541 สาํหรับเรือขนส่งผูโ้ดยสารรวมถึงเรือเร็วสาํหรับขนส่ง
ผูโ้ดยสาร เรือบรรทุกนํ้ามนั เรือบรรทุกสารเคมี เรือบรรทุกก๊าซ เรือบรรทุกสินคา้แบบเทกอง และเรือบรรทุกสินคา้
ท่ีมีความเร็วสูงท่ีมีระวางขบันํ้ าตั้งแต่ 500 ตนักรอสข้ึนไป ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั และได้รับ
ใบรับรองตั้งแต่ปี 2538 ก่อนท่ีจะมีผลบงัคบัใช ้ 

 กฎขอ้บงัคบัน้ีถูกนาํไปใชท้ั้งบนเรือและท่ีสาํนกังานบนฝ่ังเพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค ์
ดงัต่อไปน้ี 

1.  เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินเรือ 

2.  เพื่อป้องกนัการบาดเจบ็และสูญเสียชีวิต 

3.  เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 กราฟต่อไปน้ี แสดงถึงจาํนวนคร้ังของเหตุการณ์การละเมิด ISM Code เปรียบเทียบกบัจาํนวนวนัในการ
เดินเรือ ตั้งแต่ปี 2549 - 2557 ของบริษทัฯ สาํหรับการวิเคราะห์น้ี ไดพ้ิจารณาการละเมิด ISM Code ซ่ึงส่งผลใหเ้กิด
เหตุไฟไหม ้การระเบิด การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของลูกเรือ เรือโดนกนั และ เรือเกยต้ืน โดยในปี 2549 เป็นปีท่ีมี
จาํนวนวนัในการเดินเรือสูงสุด อยูท่ี่ 19,710 วนั ในขณะท่ีปี 2550 เป็นปีท่ีมีจาํนวนคร้ังของการละเมิด ISM Code 
เกิดข้ึนสูงสุด 18 คร้ัง อยา่งไรก็ตาม ในระหว่างปี 2550 - 2554 การละเมิด ISM Code มีจาํนวนลดลงถึงร้อยละ 94 
และมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยในปี 2556 และปี 2557 โดยบริษทัฯ ไดว้ิเคราะห์รายละเอียดของการละเมิดเพ่ือระบุ
สาเหตุท่ีแทจ้ริงและเร่ิมดาํเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมในแต่ละเร่ือง และไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารระดบัสูงทราบเพ่ือเป็น
กรณีศึกษา และเป็นการหลีกเล่ียงการเกิดการละเมิดแบบเดียวกนัข้ึนอีก เม่ือเปรียบเทียบจาํนวนคร้ังของการละเมิด
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เคร่ืองจกัรทุกเคร่ืองอย่างสมํ่าเสมอ และหากเจา้หนา้ท่ีประจาํเรือพบเห็นส่ิงผิดปกติใดๆ ให้รีบรายงาน
ในทนัที นอกจากน้ีฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ไดเ้น้นย ํ้าให้ผูต้รวจสอบภายในตอ้งสอบทานการบงัคบัใช้
กฎเกณฑต่์างๆอยา่งเขม้งวดเพ่ิมข้ึน จากการตรวจสอบปกติ เพื่อใหย้กระดบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบและ
ความปลอดภยัสาํหรับตวัเรือ สินคา้ และลูกเรือ 

• มีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีไปยังเรือ: โดยปกติเรือท่ีเขา้สู่น่านนํ้ าในอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย 
จะตอ้งมีใบรับรองเพิ่มเติมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน และเพื่อเป็นมาตรการ
ในการป้องกนัเร่ืองดงักล่าว บริษทัฯ ไดมี้การแจง้เตือนถึงรายละเอียดขั้นตอนการดาํเนินการแก่ลูกเรือไว้
ล่วงหนา้ก่อนท่ีเรือจะมาถึงน่านนํ้ าดงักล่าว เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดไดถู้กจดัเตรียมไว้
เรียบร้อย และเรือสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆไดอ้ยา่งครบถว้นตลอดเวลา  

• ในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก INTERCARGO (International Association of Dry Cargo 
Shipowners) Intercargo มีคาํกล่าวว่า “เพื่อเช่ือมโยงผูมี้ส่วนไดเ้สียในอุตสาหกรรม โดยมุ่งมัน่เพื่อความ
ปลอดภยั ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
ดงันั้น วิสัยทศัน์ของเราจึงคือ ความปลอดภยั ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของ
อุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง  ซ่ึงมีเ รือสมาชิกท่ีค้าขายอยู่ทั่วโลก  – เดินเรืออย่างมี
ความสามารถในการแข่งขนั ปลอดภยั และสร้างผลกาํไร” คาํกล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาของบริษทัฯ 
เป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ี การเขา้เป็นสมาชิก Intercargo ของบริษทัฯ นั้น สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
ของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

• ในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก RightShip ซ่ึงเป็นองคก์รตรวจประเมินคุณภาพเรืออิสระ 
ก่อตั้งโดย BHP Billiton, Rio Tinto และ Cargill สามบริษทัขนส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นผูใ้ชบ้ริการ
หลกัในการขนส่งทางเรือซ่ึงระบบการตรวจประเมินคุณภาพเรือของ RightShip เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่กนัว่ามี
มาตรฐานท่ีแม่นยาํและเขม้งวด รวมทั้งเนน้เร่ืองความปลอดภยัของเรือ (รวมถึงลูกเรือและสินคา้) และ
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางทะเล การเขา้เป็นสมาชิกของบริษทัฯ เป็นการยนืยนัถึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
ของบริษทัฯ อีกอยา่งดว้ย 

 บริษทัฯไดก้าํหนดเป้าหมายภายในเท่ากบัศูนย ์สาํหรับการละเมิด ISM Code ท่ีก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิตไฟไหม ้เรือโดนกนั เรือเกยต้ืน หรือการถูกกกัเรือ  

 ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship 
and Port Safety: ISPS) สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัทัว่โลก จึงมีการ
รับรอง ISPS ในปี 2547 ISPS เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตใน
ทะเล (SOLAS) ซ่ึงไดร้วมถึง การยกระดบัความปลอดภยัของเรือและท่าเรือ ขอ้บงัคบัดงักล่าวไดก้าํหนดบทบาท
หนา้ท่ีความรับผดิชอบระหวา่งหน่วยงาน ภาครัฐ บริษทัเดินเรือ คนประจาํเรือ และบุคลากรประจาํท่าเรือ/บุคลากรผู ้
อาํนวยความสะดวก เพื่อท่ีจะใชใ้น “การตรวจจบัการคุกคามความปลอดภยัและการใชม้าตรการป้องกนัสําหรับ
เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภยัของตวัเรือ หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีท่าเรือซ่ึงใชใ้นการคา้ระหว่าง
ประเทศ” (ISPS Code Part A 1.2.1) 
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 จากกราฟดา้นบนแสดงถึง จาํนวนคร้ังของการละเมิดอนุสัญญา MARPOL (แกนดา้นซา้ย) ซ่ึงส่งผลใหเ้กิด
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และจาํนวนวนัในการเดินเรือ (แกนดา้นขวา) ในช่วงปี 2549 - 2557 เพื่อการ
วิเคราะห์น้ี เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีถือเป็นการละเมิดจะมาจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จะเห็นไดว้่าการละเมิด
อนุสัญญา MARPOL นั้นมีจาํนวนมากท่ีสุดในปี 2550 ซ่ึงเกิดข้ึนทั้งหมด 8 คร้ัง ในขณะท่ีปี 2549 มีจาํนวนวนัใน
การเดินเรือมากท่ีสุด ทั้งน้ี การละเมิดอนุสัญญา MAPROLโดยเฉล่ียเกิดข้ึนนอ้ยกว่า 3 คร้ัง ในขณะท่ีจาํนวนวนัใน
การเดินเรือโดยเฉล่ียเท่ากบั 13,805 วนั โดยในระหว่างปี 2550 - 2555 จาํนวนการละเมิดอนุสัญญา MARPOL นั้น
ลดลงถึงร้อยละ 100 ในขณะท่ีจาํนวนวนัในการเดินเรือลดลงร้อยละ 32 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2550 บริษทัฯ มีการ
ละเมิดอนุสัญญา MARPOL คิดเป็นร้อยละ 0.03 ต่อจาํนวนวนัในการเดินเรือทั้งหมดในปีนั้น ในขณะท่ีปี 2553 ปี 
2554 และปี 2555 บริษทัฯ มีการละเมิดอนุสัญญา MARPOL คิดเป็นร้อยละศูนย ์ต่อจาํนวนวนัในการเดินเรือ ในปี 
2557 บริษทัฯ มีการละเมิดอนุสัญญา MARPOL จาํนวน 1 คร้ัง แต่ทั้งสองคร้ังนั้นเกิดจากการไม่ระมดัระวงัของคน
ประจาํเรือมากกวา่การปล่อยมลพิษออกจากเรือของบริษทัฯ เหตุการณ์ทั้งสองคร้ังน้ีไดถู้กนาํมาวิเคราะห์เพื่อหาทาง
แกไ้ขและแจง้ให้แก่เรือทุกลาํของบริษทัฯ ทราบ ทั้งน้ี เช่นเดียวกบัเป้าหมายสําหรับสองขอ้บงัคบัขา้งตน้ บริษทัฯ 
ไดก้าํหนดเป้าหมายสําหรับการละเมิดอนุสัญญา MARPOL เท่ากบัศูนย ์สําหรับปี 2558 และกาํหนดให้ไม่มี
เหตุการณ์ท่ีเรือของบริษทัฯ ถูกกกัเน่ืองจากการละเมิดอนุสญัญา MARPOL น้ีเลย 

 กฎข้อบงัคบัใหม่ทีก่าํลงัจะมีผลบงัคบัใช้: กฎขอ้บงัคบัต่อไปน้ีกาํลงัจะมีผลบงัคบัใชใ้นเร็วๆน้ี 
• อนุสญัญา IMDG และ IMSBC ตอ้งการใหมี้ความเขม้งวดในในการขนส่งสินคา้อนัตราย 
• การแกไ้ข ISM Code ตอ้งการใหบ้ริษทัฯมีหนา้ท่ีดูแลความปลอดภยัในการทาํงานของลูกเรือ ตาม

หลกัการความปลอดภยัพ้ืนฐานท่ีกาํหนดโดย IMO นอกจากน้ีบริษทัฯมีหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั ISM Code วา่เป็นไปตามท่ีบริษทัฯกาํหนดภายใตข้อ้บงัคบัน้ีหรือไม่ 

• เช้ือเพลิงท่ีเรือใชแ้ล่นผา่นบริเวณเขตควบคุมการปล่อยมลพิษ (Emission Control Areas “ECA”) ตอ้งมี
ค่ากาํมะถนันอ้ยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 0.1 นบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

• กฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัเรือช่วยชีวิต ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามเม่ือมีการนาํเรือเขา้อู่แหง้คร้ังแรก บงัคบัใชน้บัจาก
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 

 หลงัจากท่ีไดแ้สดงและไดอ้ธิบายถึงกฎขอ้บงัคบัทางทะเลท่ีสาํคญั ซ่ึงมีส่วนช่วยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
รวมถึงกฎขอ้บงัคบัใหม่ท่ีกาํลงัจะมีผลบงัคบัใช ้ในหัวขอ้ถดัไปจะเป็นรายละเอียดของระบบการควบคุมภายใน
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของ บริษทัฯ 

การป้องกนัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001): เน่ืองจากแนวโนม้ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มมีมากข้ึนบริษทัฯ จึงไดก้าํหนด “นโยบายการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม” ข้ึน นอกเหนือจากขอ้กาํหนดตาม
กฏหมาย และอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment Management System: EMS) ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 ซ่ึงมาตรฐาน ISO 14001:2004 น้ี
ไดก้าํหนดกรอบแบบองคร์วม ทั้งในดา้นยทุธศาสตร์เพื่อกาํหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ การวางแผน
งานและการดาํเนินการ และการแสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม จากการดาํเนินงาน
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ใน 1 ปีหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการรับรอง บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในการตรวจสอบประจาํปีโดยสมาคมผู ้
ตรวจสอบเรือแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Class NK) ซ่ึงไดย้นืยนัว่าบริษทัฯ ปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวอยา่งครบถว้น ซ่ึง
ระบบ EMS น้ีจะเป็นระบบท่ีเขา้มาเสริมระบบการจดัการคุณภาพ (Quality Management System) ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานระบบการจดัการดา้นคุณภาพ มอก. 9001 (ISO 9001) และประมวลขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
การบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (ISM) ซ่ึงระบบการจดัการแบบผสมผสานน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของ
ระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้ม (Safety Quality and Environment 
Management System: SQEMS) ซ่ึงตามหลกัระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้ม
แลว้ ผูจ้ดัการทางดา้นเทคนิคซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ดว้ยนั้น ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนของฝ่าย
บริหารและเป็น ผูท่ี้รับมอบหมายให้ดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องประมวลขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารความ
ปลอดภยัระหวา่งประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผูต้รวจสอบเรือแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Class NK) ไดอ้อกใบรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพ (QMS Certificate) แก่บริษทัฯ ซ่ึงเป็นฉบบัใหม่ของ ISO 9001: 2008 ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ 
บริษทัเดินเรือประเภทขนส่งสินคา้แห้งเทกองจะไม่ค่อยให้ความสําคญักบัใบรับรองประเภทดงักล่าว เน่ืองจากส่วน
ใหญ่จะเป็นเร่ืองสาํคญัสาํหรับบริษทัเรือขนส่งสินคา้ประเภทนํ้ ามนั 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 รวมถึงการป้องกนัมิให้เกิดมลภาวะ 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นจากการทาํสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ของบริษทัฯ กบัอู่ต่อเรือหลายแห่งในประเทศจีน ซ่ึงเรือ
ทุกลาํท่ีต่อใหม่จะปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั รวมถึงท่ีจะบงัคบัใชใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้
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ดว้ย นอกจากน้ี รายละเอียดของเรือท่ีต่อใหม่เหล่าน้ียงัมีมาตรฐานสูงกว่าขอ้กาํหนดตามกฎหมายดว้ย ทั้งน้ี เพื่อให้
การเดินเรือง่ายยิง่ข้ึน และยงัเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเรือในการปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกดว้ย 

 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 ตนัต่อวนัเม่ือเทียบกบัเรือขนาด 57,000 เดทเวทตนั ท่ีอายมุากกวา่ซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิง
ประมาณ 30 ตนัต่อวนั การเผาผลาญเช้ือเพลิงท่ีตํ่านั้นทาํไดโ้ดยการใชเ้คร่ืองยนตท่ี์มีประสิทธิภาพดว้ย
การออกแบบใบจกัรใหม่ท่ีหมุนชา้ลง เรือใหม่เหล่าน้ีมีค่าช้ีวดัการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(Energy Efficiency Design Index “EEDI”) ท่ีประมาณร้อยละ 25 ซ่ึงตํ่ากวา่ค่าท่ีกาํหนด 

3. เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเรือ ควนั
ของเคร่ืองยนตจ์ะถูกปล่อยผา่นหมอ้นํ้าโดยตรง ซ่ึงวิธีการน้ีจะช่วยลดการเผาไหมข้องนํ้ามนัในเตาหลอม 

4.  เรือสั่งต่อใหม่เหล่าน้ีจะมีการติดตั้งเคร่ืองบาํบดันํ้าถ่วงเรือซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีจะมีผลบงัคบั
ใช้ในอนาคต เคร่ืองบาํบดัน้ีจะฆ่าแบคทีเรียและส่ิงมีชีวติเลก็ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นนํ้าทะเล ซ่ึงอาจทาํลาย
ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติของเมืองท่าแต่ละแห่ง 

5. เคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซดล่์าสุด 
6. ระวางสินคา้แบบกล่อง ผนงัเรียบ เพื่อลดการสะสมของสินคา้ตกคา้งในระวาง ซ่ึงจะเป็นการลดการใช้

สารเคมีท่ีเป็นอนัตรายในการชะลา้งสินคา้ตกคา้งเหล่าน้ี เพราะวา่ระวางสินคา้แบบน้ีสามารถท่ีจะใชน้ํ้ า
เพียงอยา่งเดียวในการทาํความสะอาดกเ็พียงพอแลว้ 

7. ระบบสูบจ่ายนํ้ ามนัหล่อล่ืนแบบหลุมลึกสาํหรับระบบใหไ้หลเวียนในเคร่ืองจกัรใหญ่ จะเป็นการลด
ปริมาณนํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีตอ้งใชท้ั้งหมด ซ่ึงเป็นการลดปริมาณของกากนํ้ามนั 

8. เตาเผาขยะขนาดใหญ่ เป็นไปตามมาตรฐานการทาํงานท่ีกาํหนดโดย IMO ซ่ึงสามารถใชเ้ผาพลาสติกได้
ถา้จาํเป็น 

9. เรือทุกลาํจะติดตั้งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้นเป็นไปตามมาตรฐานของ MEPC.76(40) 
Marine Environment Protection Committee (คณะกรรมการป้องกนัสภาวะแวดลอ้มทางทะเล) ซ่ึงระบุว่า
สามารถใชเ้ผาขยะและกากนํ้ ามนัได ้ทั้งน้ีจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการขยะ และ
ส่ิงปฏิกลูของบริษทัฯ อนัเป็นส่ิงท่ีกองเรือของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัอยูแ่ลว้ 

10. ถงัเกบ็นํ้าทอ้งเรือและกากนํ้ามนัขนาดใหญ่ท่ีแยกจากกนัจะช่วยใหก้ารกาํจดัส่ิงปฏิกลูเหล่าน้ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เพราะสามารถท่ีจะช่วยใหผู้รั้บกาํจดัส่ิงปฏิกลู จดัการแยกนํ้าทอ้งเรือและกากนํ้ามนั
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อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดได ้
11. เคร่ืองบาํบดัส่ิงปฏิกลูบนเรือท่ีไดรั้บการพฒันาจะถูกติดตั้งบนเรือท่ีต่อใหม่น้ี 
12. เรือท่ีต่อใหม่จะปฏิบติัตาม “อนุสัญญาการยุบเรือเป็นเศษเหล็ก” ขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ 

(IMO) (อนุสัญญาระหวา่งประเทศว่าดว้ยการยบุเรือเป็นเศษเหลก็อยา่งปลอดภยัและรักษาส่ิงแวดลอ้มปี 
ค.ศ. 2009) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างความมัน่ใจว่า เรือท่ี
ถูกยบุเป็นเศษเหล็กหลงัจากท่ีหมดอายกุารใชง้านแลว้ จะไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงใดๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของมนุษยแ์ละความปลอดภยั หรือสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัอนุสัญญาฉบบัน้ีไดเ้ปิดใหมี้การลง
นามจากรัฐต่างๆ และจะมีผลบงัคบัใชใ้น 24 เดือน นบัจากวนัท่ีมีการร่วมลงนามโดย 15 รัฐ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 40 ของขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือเชิงพาณิชยท์ัว่โลก เพื่อการใหส้ัตยาบนั การรับรอง หรือ
การเห็นชอบ หรือการเขา้ร่วม หรือไดว้างหลกัประกนัในการให้สัตยาบนัการรับรอง การเห็นชอบ หรือ
การเขา้ร่วมไวก้บัเลขาธิการฯ โดยปราศจากขอ้จาํกดั นอกจากน้ี จาํนวนเรือทั้งหมดท่ีถูกยบุเป็นเศษเหลก็
ของแต่ละรัฐ ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 ของขนาดระวางบรรทุกเรือขนส่งเชิง
พาณิชย ์ดงันั้น สัญญาสั่งต่อเรือก่อนปี 2558 จะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าวภายในปี 2563 และ
สาํหรับสัญญาสั่งต่อเรือตั้งแต่ปี 2558 จะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าว ณ วนัท่ีส่งมอบเรือ สาํหรับ
สัญญาสั่งต่อเรือใหม่ของบริษทัฯ นั้น ไดมี้ดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบักฏเกณฑ์ดงักล่าว พร้อมกนัน้ี 
บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมใหเ้รือท่ีมีอยูทุ่กลาํตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าวก่อนถึงวนัท่ีอนุสัญญาฯดงักล่าว
น้ีจะมีผลบงัคบัใช ้เรือดงักล่าวจะตอ้งจดัทาํบญัชีวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีอนัตราย ตามขอ้แนะนาํของอนุสัญญาฯ 
โดยเฉพาะการห้ามและการควบคุมมิให้ใชว้สัดุอนัตรายตั้งแต่ขั้นตอนในการต่อเรือ หากมีการใชว้สัดุ
อนัตรายเหล่านั้นในการต่อเรือแลว้ จะตอ้งมีการจดัทาํบญัชีรายการวสัดุเหล่าน้ีไว ้ซ่ึงจะทาํใหเ้รือมีสิทธิ
ยืน่ขอใบรับรองบญัชีวสัดุอนัตรายได ้

 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 ความพยายาม
ของอุตสาหกรรมเดินเรือและของ IMO แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กล่าวคือ 

• สาํหรับเรือท่ีมีอยูแ่ลว้ - ใหน้าํ “แนวปฏิบติัในการจดัการท่ีดี” มาใชบ้งัคบั เพื่อรักษาและประหยดัพลงังานท่ี
ใชบ้นเรือ 

• สาํหรับเรือต่อใหม่ - ใหใ้ชก้ารออกแบบตวัเรือแบบใหม่ โดยมีเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยท่ีีประหยดั
พลงังานมากข้ึน 
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 การจัดการนํา้ถ่วงเรือ (Ballast Water Treatment) - นํ้าถ่วงเรือหากมีการปล่อยท่ีไม่ถูกวิธี สามารถทาํให้
เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศท่ีท่าเรือได ้ในปัจจุบนันโยบายของบริษทัฯอนุญาตให้มีการเปล่ียนถ่ายนํ้ าถ่วงเรือ
กลางมหาสมุทรไดเ้พื่อกาํจดัส่ิงมีชีวิตท่ีไม่พึงประสงคท่ี์อยู่ในนํ้ าถ่วงเรือซ่ึงอาจทาํลายส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีอาศยัอยู่ใน
ท่าเรือต่างๆ วิธีการน้ีถือวา่เป็นการลดความเสียหายท่ีเกิดต่อระบบนิเวศไดเ้ม่ืออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการ
ควบคุมและการจดัการนํ้าถ่วงเรือฯ มีผลบงัคบัใชใ้น 12 เดือนหลงัจากท่ีมีการใหส้ัตยาบนัโดย 30 รัฐ ซ่ึงคิดเป็นร้อย
ละ 35 ของขนาดระวางรวมของเรือขนส่งเชิงพาณิชยท์ัว่โลก ดงันั้น การติดตั้งระบบบาํบดันํ้าถ่วงเรือสาํหรับเรือของ
บริษทัฯจึงผ่อนคลายลง โดยตามกาํหนดวนัเร่ิมบงัคบัใหม่นั้นเรือจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวเม่ือมีการ
ตรวจเรือคร้ังแรกเพื่อเปล่ียน International oil pollution prevention certificate (IOPP) หลงัจากท่ีอนุสัญญาดงักล่าว
มีผลบงัคบัใช ้ณ ปัจจุบนั มี 38 ประเทศ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 30.38 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก ไดเ้ขา้ร่วมลง
นามในอนุสญัญาน้ี 

 อยา่งไรกต็าม ถึงแมว้า่การจดัการนํ้าถ่วงเรือยงัไม่กาํหนดเป็นกฎหมาย แต่บริษทัฯมัน่ใจวา่เรือสัง่ต่อใหม่ทั้งหมด
ของบริษทัฯจะมีระบบการจดัการนํ้าถ่วงเรือ เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนถ่ายนํ้าถ่วงเรือ 

 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย: 
 เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปวา่ตน้เหตุของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์าจากการเผาไหมข้องนํ้ามนัเช้ือเพลิงบน
เรืออยา่งต่อเน่ือง การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดมี์เพียงทางเลือกเดียวท่ีเป็นไปได ้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 เม่ือเทียบกบัเรือขนาดเลก็กว่า
ในกองเรือของบริษทัฯอย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีสําคญักว่านั้นคือ เรือขนาดใหญ่กว่าจะเผาผลาญเช้ือเพลิงมากกว่าเรือ
ขนาดเลก็กว่าเพียงร้อยละ 40 - 45 ต่อวนัในการเดินเรือ ดงันั้น เช้ือเพลิงท่ีใชไ้ปต่อหน่ึงหน่วยสินคา้นั้นยอ่มลดลง
อยา่งมากตามไปดว้ย จะเห็นไดว้่า น่ีคือหน่ึงในความพยายามของบริษทัฯ เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและเพ่ือลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ 

 บริษทัฯใชก้ฎขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่ึงในหลกัเกณฑห์ลกัในกระบวนการคดัเลือกคู่คา้ 
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 บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะมีเรือประมาณ 60 - 70 ลาํในอนาคตอนัใกล ้โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการใชน้ํ้ ามนั
เช้ือเพลิงและนํ้ ามนัดีเซลลงในอตัรากา้วหน้าในทุกๆ ปี เพื่อท่ีจะให้สําเร็จตามจุดมุ่งหมาย บริษทัฯ ไดดู้แลอย่าง
ต่อเน่ืองในการเสาะหาเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมีในทอ้งตลาดและตรวจสอบการใชง้านเพ่ือให้เขา้กบัประเภทและ
ขนาดของเรือของบริษทัฯ ขณะน้ี อู่ต่อเรือทั่วโลกกําลังเสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม” โดยบรรยายถึงความเร็วและตวัเลขการใช้เช้ือเพลิงซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อน บริษทัฯ ไดป้ระเมิน
เทคโนโลยีใหม่ๆน้ีอย่างจริงจงั อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงตระหนกัว่าคาํโฆษณาของอู่ต่อเรือบ่อยคร้ังดูจะเกิน
ความเป็นจริงเพ่ือให้ดูน่าจูงใจ แต่เม่ือมีการตรวจวดัทางเทคนิคจริงๆ เช่น ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงการออกแบบ
และอตัราการกินนํ้าลึกสูงสุด รวมทั้งตวัเลขช้ีวดัสภาพทะเลท่ียอมรับได ้กป็รากฏว่าคาํโฆษณาเหล่านั้นไม่เป็นความ
จริงรวมทั้งไม่สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายไดจ้ริง นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดดู้แลอยา่งใกลชิ้ดในเร่ืองการติดตั้งเคร่ืองจกัร
สาํหรับเรือใหม่ท่ีไดม้า ไม่ว่าจะเป็นเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง รวมถึงเฝ้าติดตามการปฏิบติังานและผลงานอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้ความเร็วและปริมาณการเผาผลาญเช้ือเพลิงเป็นไปอย่างเหมาะสม ในขณะท่ีการปล่อยก๊าซฯ
เป็นไปอยา่งนอ้ยท่ีสุด 
 นอกจากน้ี การท่ีเรือเผาผลาญนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและนํ้ ามนัดีเซลยงัก่อให้เกิดมลพิษอีกทางหน่ึง นัน่คือ กาก
นํ้ ามนั โดยกากนํ้ ามนัน้ีจะเกิดข้ึนบนเรือจากการสังเคราะห์นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงทางเลือกหน่ึงในการกาํจดักากนํ้ ามนั
น้ีสามารถทาํไดโ้ดยการเผาแต่จะก่อให้เกิดก๊าซท่ีเป็นมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศ ดงันั้น บริษทัฯ จึงพยายามกาํจดั
กากนํ้ ามนัโดยการนาํข้ึนฝ่ังไปยงัเมืองท่าท่ีมีการรองรับ ซ่ึงวิธีการน้ีถือเป็นวิธีการท่ีมีใชค่้าใชจ่้ายสูงในการท่ีจะ
แกปั้ญหามลพิษ แต่บริษทัฯถือเป็นความมุ่งมัน่ในการท่ีจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซคใ์นอากาศและความพยายาม
ในการท่ีจะอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ในระหว่างปี 2556 ถึงปี 2557 บริษทัฯไดเ้พิ่มการกาํจดักากนํ้ ามนัดว้ยการส่งข้ึนฝ่ังคิดเป็นร้อยละ 14 จาก
จาํนวนกากนํ้ามนั จากปริมาณ 1,149 ตนัเป็น 1,311 ตนั ซ่ึงคิดเป็นการลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหมก้ากนํ้ ามนับนเรือประมาณ 3,933 ตนั กากนํ้ ามนัเหล่าน้ีสามารถนาํไปแปรสภาพเพื่อนาํกลบัมาใช้
ใหม่ไดเ้ป็นผลิตภณัฑจ์าํพวกสารหล่อล่ืน เช่น จาระบี ซ่ึงใชก้นัอยา่งแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม 
 สรุปวตัถุประสงค์และเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ ไดอ้ธิบายในทุกแง่มุมท่ีเป็นความพยายามของบริษทัฯ ในการท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงในส่วนน้ีจะ
สรุปถึงวตัถุประสงคต่์างๆท่ีไดมี้การดาํเนินการ รวมถึงการดูแลและการติดตามผล สาํหรับการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั
และอนุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั ISM, ISPS และ MARPOL จะมีการดูแลและติดตามผลโดยทีมงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัฯ ซ่ึงการตดัสินใจท่ีจะดาํเนินการต่อจากนั้นเพื่อเป็นการลดการละเมิดขอ้บงัคบัและอนุสญัญาดงักล่าว จะ
ข้ึนอยูก่บัการประเมินผลงานรอบคร่ึงปีโดยผูบ้ริหารระดบัสูงและทีมงานทางดา้นเทคนิคของบริษทัฯ ตามท่ีไดก้ล่าว
ไวก่้อนหนา้น้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายให้การละเมิดขอ้บงัคบัและอนุสัญญาสําหรับปี 2558 เท่ากบั 
“ศูนย”์ นอกจากน้ี บริษทัฯ พยายามท่ีจะรักษามาตรฐานความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้ม SQEMS ท่ีไดรั้บ
การรับรอง ซ่ึงบริษทัยงัคงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย คุณภาพ และ
ส่ิงแวดลอ้ม (SQEMS) รวมถึงการนาํกฎขอ้บงัคบัใหม่ๆ มาบงัคบัใชก้บัเรือของบริษทัฯก่อนท่ีกฎขอ้บงัคบัเหล่านั้น
จะมีผลบงัคบัใช ้นอกจากน้ี บริษทัฯ จะพยายามนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชง้านบนเรือของบริษทัฯ เพื่อช่วยลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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 บริษทัฯ ตระหนักดีว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดดงันั้น แมว้่ากองเรือของบริษทัฯ จะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่บริษทัฯ ยงัคงกาํหนดเป้าหมาย
อยา่งแน่วแน่ในการท่ีจะลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงและนํ้ ามนัดีเซลลงร้อยละ 3 – 5 ในปี 2558 สาํหรับปี 2557 
การใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงของบริษทัฯไดล้ดลงใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวทางขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในการกาํหนดตวับ่งช้ี
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (Energy Efficiency Operational Index “EEOI”) เน่ืองดว้ยปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดเ์ก่ียวขอ้งกบัการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง EEOI จึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง
ของเรือ 
 แนวทางของ IMO เสนอแนวคิดการบ่งช้ีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในการเดินเรือ ซ่ึงวดัไดจ้ากการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต่์อหน่วยการเดินเรือ หรือวดัไดจ้ากจาํนวนตนัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ปล่อยต่อจาํนวน
ตนัสินคา้ท่ีบรรทุกต่อระยะทางการเดินเรือ 
 ตั้งแต่ปี 2557 บริษทัเรือทุกบริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูล EEOI ดงันั้นในอนาคต ขอ้มูลน้ีจะถือเป็นส่วนสาํคญัใน
การวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเรือ  
 บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งว่า รายงานประจําปีของบริษัทฯ สําหรับปีนี้ได้ถูกจัดพิมพ์บน
กระดาษที่นํากลบัมาใช้ใหม่ (recycled paper) เพือ่ช่วยในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นไปตามความประสงค์ของ
บริษทัฯ ในการทีจ่ะลดก๊าซคาร์บอนฯ 
ผลการดาํเนินงานทางด้านสังคม 
 บริษทัฯ กาํหนดใหค้วามรับผดิชอบต่อสงัคมเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเร่ืองดงักล่าวไวใ้นพนัธ
กิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรกาํไรจาํนวนร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงจะมีจาํนวนขั้นตํ่า 
1.75 ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ใหเ้ป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม สาํหรับการ
ใชเ้งินสาํรองดงักล่าวจะพิจารณา โดยผูบ้ริหารระดบัสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษทัฯ และนาํเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือตรวจสอบเป็นระยะหรืออยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 

 บริษทัฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการประสบความสําเร็จของอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล ซ่ึงเป็นการขนส่ง
สินคา้จากแหล่งผูผ้ลิตส่งต่อไปยงัแหล่งผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยูก่บัการเพิ่มมูลค่าใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ บริษทัฯ ตระหนักถึงการตอบขอ้สงสัยของลูกคา้อย่างละเอียดโดยทนัที หรือภายใน 24 
ชัว่โมง รวมทั้งในวนัหยดุประจาํสัปดาห์ วนัหยดุประจาํชาติ และวนัหยดุสากล ในการดาํเนินธุรกิจตามสัญญาเม่ือ
ลูกคา้ประสบเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆ กต็าม บริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น ถึงแมว้่าเรือของบริษทัฯ 
จะไม่เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าวก็ตาม ทางบริษทัฯ ยินดีท่ีจะรายงานว่าการให้บริการลูกคา้ของบริษทัฯ นั้น
ไดรั้บการตอบรับอยา่งดี และส่วนหน่ึงในขอ้คิดเห็นท่ีไดรั้บจากลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ เช่น  

“ผู้เช่ารู้สึกประทบัใจ และขอบคุณมากในความพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอือย่างรวดเร็วของบริษทัฯ” 

“อยากจะขอขอบคุณสําหรับความร่วมมือทีด่ใีนการให้บริการ รู้สึกพอใจและมีสิทธิพเิศษมากทีไ่ด้ทาํงานกบัคุณและ 

ลูกเรือของคุณ สําหรับความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงและมปีระสิทธิภาพ” 
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 การจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ใหม่ เช่นเดียวกบัการรายงานเม่ือปีก่อน บริษทัฯ ปรับปรุงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหม่ ซ่ึงครอบคลุมทุกการปฏิบติังานในสาํนกังานใหญ่และเช่ือมต่อกบักองเรือของบริษทัฯ โปรแกรม
น้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานบนเรือ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและขอ้มูลอ่ืนๆ แบบทนัที และช่วยให้สาํนกังานใหญ่
สามารถติดต่อกบักปัตนัเรือทุกคนบนเรือทุกลาํได้อย่างใกลชิ้ด ซ่ึงช่วยในการตดัสินใจเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน 
นอกจากน้ี โปรแกรมดงักล่าว ยงัช่วยให้บริษทัฯสามารถให้บริการลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน และสนบัสนุนให้การทาํงาน
ระหวา่งพนกังานในสาํนกังานใหญ่กบักองเรือมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนดว้ย 
 ความเป็นส่วนตวัของลูกค้า 
 สําหรับขอ้มูลของลูกคา้ บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาขอ้มูลลูกคา้จากการสูญหาย การถูกขโมย การนาํไปใช้
ในทางท่ีผิดการเปิดเผย การแกไ้ข และการทาํลายโดยไม่ไดรั้บอนุมติั บริษทัฯ รับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้ผ่านทาง
โทรศพัท ์อีเมล ์และจดหมาย บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริการเพ่ือท่ีจะ
มอบบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ บริษทัฯตอบสนองอยา่งรวดเร็วต่อการร้องเรียน หรือการร้องขอต่างๆจากลูกคา้ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของความมุ่งมัน่ใหบ้ริการและรักษาความลบัของลูกคา้ ดงันั้นในระหว่างรอบระยะเวลาของการรายงานน้ี 
บริษทัฯไม่มีขอ้ร้องเรียนใดๆในปัญหาดงักล่าว และไม่ถูกปรับ หรือถูกลงโทษจากปัญหาเก่ียวกบัการละเมิดการ
รักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ 
พนักงาน 
 บริษทัฯ มีความตั้งใจในการดูแลพนกังานดว้ยความโปร่งใส่และใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียมกนัเพื่อใหพ้นกังาน
ไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง 
 เพื่อสอดคลอ้งกบัจริยธรรมธุรกิจและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีนโยบายการแจง้เบาะแส
สาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้จง้ถึงการกระทาํท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ โดยทางบริษทัฯ 
จะเกบ็เป็นความลบั ทั้งน้ี พนกังานสามารถส่งขอ้คิดเห็นไดท้ั้งทางอีเมลแ์ละทางไปรษณีย ์
 การจ้างงาน 
 บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานนั้นเป็นส่วนสําคญัของปัจจยัแห่งความสําเร็จอีกปัจจยัหน่ึงของการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ จึงกําหนดวิธีการจ้างงาน ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคง และ
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ และหลกัการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานและการจา้งงาน นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัจดัให้
พนกังานมีความรู้ความชาํนาญท่ีเหมาะสมสําหรับการทาํงานในหน้าท่ีต่างๆ ในบริษทัฯ รวมถึงทาํให้พนกังานมี
ความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติต่างๆ มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง และสนับสนุนให้มีการพฒันาความรู้
ความสามารถเพ่ือใหท้นักบัการพฒันาของอุตสาหกรรมในอนาคต 
 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่: ในกรณีท่ีมีบุคคลใดไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริษทัฯ โดยการอนุมติัจากผูถื้อหุน้เลขานุการบริษทัฯ จะดาํเนินการรายงานและจดัเตรียมเอกสารสาํหรับกรรมการ
ใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
และแนวทางปฏิบติั กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 
 การพฒันาพนักงาน 
 บริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก สําหรับทั้งพนกังานท่ีสํานกังาน 
และลูกเรือบนเรือโดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอนุญาตให้มีการลา
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อกจากนั้น บริ
สนอแนะมาต
ฮอลบ์นเรือ” ซ่ึ
ใหลู้กเรือทุกค

 และอาชีวอน
กรบุคคล ซ่ึงเป็
ทางธุรกิจและ
ทางด้านสุขภา
นทางดา้นสุขภ
ดภยัเท่าเทียมก
รกาํหนดความ
บการจดัการทา
การวา่อุบติัเหต

ริษทัฯ ยงัไดก้าํ
รฐานของ OC
ซึงรายละเอียด
นรับทราบ 

นามัย บริษทัฯ 
ป็นการเพ่ิมมูล
ะเพิ่มมูลค่าให้
าพและความป
าพและความป
กบังานเชิงพา
มรับผิดชอบเก่ี
งดา้นความปล
ตุสามารถป้องก

าหนดนโยบาย
CIMF ในเรื
ระบุอยู่ในคู่มื
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 ตระหนกัเป็น
ลค่าให้กบัธุรกิ
้กบับริษทัฯ ใ
ปลอดภยัของพ
ปลอดภยัของ
ณิชยแ์ละงาน
กียวกบัสุขภาพ
ลอดภยัของบริ
กนัหากมีการก

ยเก่ียวกบัยาเสพ
ร่ือง “คาํแนะ
มือระบบการจั

นอย่างดีว่าการ
จ นอกจากน้ี 
ในทุกๆ ด้าน บ
พนักงาน เพื่อ
บุคคลอ่ืนดว้ย
ดา้นการปฏิบติั
พและความปลอ
ริษทัฯ ไดถู้กจดั
กาํหนดและบริ

พติดและการดื
นาํสําหรับกา
ดัการทางดา้น

เคารพในสิทธิ
ทรัพยากรบุคค
บริษทัฯ จึงมีน
อให้การดาํเนิน
ย บริษทัฯ ให้ค
ติงาน ซ่ึงถือเป็
อดภยัของบุคล
ดตั้งข้ึนเพ่ือวตั
ริหารความเส่ีย

ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
รควบคุมยาเส
นความปลอดภ

ธิมนุษยชนเป็
คลถือเป็นปัจจ
นโยบายท่ีจะส
นงานของบริษ
ความสําคญัต่อ
ป็นความรับผิด
ลากรทุกคนอย
ตถุประสงคด์งัก
ยง 

มีแอลกอฮอล์
สพติดและเคร่ื
ภยับนเรือทุกล

 

นรากฐาน
จยัหลกัใน
สนับสนุน
ษทัฯ และ
องานดา้น
ดชอบของ
ยา่งชดัเจน
กล่าว โดย

ใ์หเ้ป็นไป
รืองด่ืมท่ีมี
ลาํ รวมทั้ง
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 ลูกเรือแต่ละคนตอ้งไดรั้บการพกัผ่อนท่ีเพียงพอซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงจาํเป็น เพื่อหลีกเล่ียงความเหน่ือยลา้ และ
ความตึงเครียด ซ่ึงอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุบนเรือ ดงันั้น บริษทัฯ จึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
เวลาการพกัผ่อนอยา่งนอ้ยท่ีสุด ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและ
การเขา้ยามสาํหรับคนบนเรือ ค.ศ. 1995 (STCW 95) และอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 180 ทั้งน้ี 
อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าว กาํลงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมให้มีความเขม้งวดมากข้ึน โดยอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าดว้ยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและการเขา้ยามสําหรับคนบนเรือ ซ่ีงมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม ณ กรุงมะนิลาในปี ค.ศ. 2010 (STCW 2010 Manila amendments) มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคม 2555 ซ่ึง
คือ อนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2006 (MLC 2006) โดยมีการให้สัตยาบนัในเดือนสิงหาคม 
2555 และไดมี้ผลบงัคบัใชใ้นภายในเดือนสิงหาคม 2556 เรือท่ีชกัธงไทยของบริษทัฯ อยูใ่นระหว่างการดาํเนินการ
เพื่อขอใบรับรองตามอนุสัญญา MLC 2006 หลงัจากไดรั้บการตรวจสอบโดยองคก์รท่ีรับผิดชอบ อยา่งไรก็ตาม ณ 
ปัจจุบนั ประเทศไทยยงัไม่ไดรั้บรองอนุสัญญาดงักล่าว และยงัไม่มีความชดัเจนว่าประเทศไทยจะรับรองอนุสัญญา
ดงักล่าวในเร็ววนัน้ี ในช่วงเวลาผอ่นผนัหน่ึงปีซ่ึงเสนอโดย ILO โดยส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2557 ใบรับรองตาม
อนุสัญญา MLC 2006 ของเรือชกัธงไทยจะไม่เป็นท่ียอมรับจากประเทศท่ีรับรองอนุสัญญาดงักล่าว ปัจจยัดงักล่าว
อาจส่งผลใหเ้กิดอุปสรรคในการเดินเรือภายใตธ้งไทย 

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

 โจรสลัด ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “รายงานจากคณะกรรมการ” โจรสลดัเป็นภยัคุกคามหลกัท่ีเรือของบริษทัฯ 
ตอ้งเผชิญ คนประจาํเรือ/ลูกเรือตอ้งวิตกกงัวลอยู่เสมอเม่ือแล่นเรือไปในพ้ืนท่ีท่ีทราบว่ามีโจรสลดัติดอาวุธอยู ่
โดยเฉพาะแถบมหาสมุทรอินเดีย/บริเวณทะเลอาหรับ รวมไปถึง ปากอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่ทางเหนือจนถึงทางใตข้อง
สาธารณรัฐมาดากสัการ์ บริษทัฯจดัให้ภยัคุกคามน้ีอยูใ่นระดบัร้ายแรงมาก โดยใหเ้รือทุกลาํของบริษทัฯ แล่นออก
นอกเส้นทางเหล่าน้ีโดยให้แล่นอยู่ใกล้แถบชายฝ่ังอินเดียซ่ึงเป็นบริเวณท่ีปลอดภยั อีกทั้งบริษทัฯ ได้จัดให้มี
พนกังานรักษาความปลอดภยัลงเรือไปดว้ยเม่ือแล่นผ่านเขตพื้นท่ีเส่ียงภยั กรณีเรือของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านบริเวณ
พื้นท่ีเส่ียงภยัสูง จะมีการขึงลวดหนามรอบตวัเรือเพื่อให้ยากต่อโจรสลดัในการปีนข้ึนมาบนเรือ ทั้งน้ี บริษทัฯ 
สญัญาวา่จะทาํทุกวิถีทางในการสร้างความปลอดภยัใหแ้ก่เรือของบริษทัฯ รวมทั้งคนประจาํเรือและลูกเรือทุกคน 

 การทํางานเป็นทีม บริษทัฯ มีความแตกต่างจากบริษทัเจา้ของเรือขนส่งรายอ่ืนท่ีมกัจะจา้งบริษทัอ่ืนเป็น
ผูบ้ริหารเรือให้ การบริหารการเดินเรือของบริษทัฯ จะจดัการโดยบริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ จะรับผิดชอบดา้นการบริหารการเดินเรือ สําหรับกองเรือทั้งหมดของบริษทัฯ โดย
เจา้หน้าท่ีทุกคนมีการทาํงานเป็นทีมและมีการประสานงานท่ีดี ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในการ
บริหารการเดินเรือ นอกจากนั้น บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั ยงัไดรั้บประกาศนียบตัรของ ISM 
Code และยงัไดรั้บประกาศนียบตัรการรับรองมาตรฐานคุณภาพ “ISO 9001:2008” และมาตรฐานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม “ISO 14001:2004” อีกดว้ย 

 การฝึกอบรมและการพฒันา ตลอดหลายปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่เพียงแต่มีการฝึกอบรมความชาํนาญดา้นการ
บริหารการเดินเรือเท่านั้น แต่ยงัได้มีการพฒันาด้านคุณภาพและความสามารถของพนักงานทั้งบนเรือและท่ี
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สาํนกังานอีกดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ เห็นว่าจะสามารถประสบความสาํเร็จตามเกณฑคุ์ณภาพและความปลอดภยัในการ
เดินเรือไดด้ว้ยการอุทิศตนและความซ่ือสัตยข์องลูกเรือ ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ บริษทัฯ จึงมี
นโยบายท่ีจะสนบัสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของคนประจาํเรือและใหโ้อกาสพวกเขา
ไดมี้ความกา้วหนา้ในองคก์รต่อไป 

 พนกังานประจาํเรือทุกนายของบริษทัฯ ถูกกาํหนดให้เขา้ร่วมฟังการบรรยายสรุป ณ สํานักงานใหญ่ของ
บริษทัฯ ท่ีกรุงเทพฯ ก่อนท่ีจะถูกมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ีบนเรือของบริษทัฯ พนกังานประจาํเรือจะไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเป็นปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
บ่อยคร้ังท่ีพนักงานประจาํเรือจะถูกส่งไปอบรม เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ โดยบริษทัฯ จะเป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 

 บริษทัฯ มีกลไกท่ีให้พนักงาน และลูกเรือบนเรือ สามารถส่งขอ้ร้องเรียน หรือขอ้แนะนําต่างๆ มายงั
สํานกังานของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ หวงัว่ากลไกน้ีจะสนบัสนุนให้พนกังานบนเรือปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิผล 
และช่วยปรับปรุงการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหดี้ยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมบนเรือ โดยนาํโปรแกรมวีดีทศันเ์ก่ียวกบัความปลอดภยับนเรือท่ีดีท่ีสุดมา
ใช้อีกด้วยเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจต่อพนักงานประจาํเรือใหม่ และให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาท่ีประจาํการบนเรือ 
บริษทัฯ จึงกาํหนดใหท้าํกิจกรรมร่วมกบันายประจาํเรืออาวุโส และเพื่อทดสอบวดัระดบัความสามารถ บริษทัฯ ได้
จดัหาคอมพิวเตอร์สําหรับวดัระดบัความสามารถไวป้ระจาํบนเรือ โดยผลของการทดสอบดงักล่าวทาํให้พนกังาน
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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 ระบบการกู้ภัยเรือร่วมกนั Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) : โดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจากหน่วยควบคุมรักษาชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น
เฉพาะ โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ควบคุม และมีเรือพาณิชยท์ัว่โลกสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการในการรายงานข่าวสาร 
การคน้หา และการกู้ภยัเรือท่ีครอบคลุมทัว่โลก เพื่อช่วยเหลือเรือท่ีประสบภยัในทะเล ซ่ึงบริษทัฯ ได้เขา้ร่วม
โครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและมีผลการปฏิบติังานท่ีดีจากการรับรองโดย USCG โดยบริษทัฯ ไดรั้บรางวลั AMVER 
ทุกปีจากตวัแทนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ณ กรุงเทพฯ อา้งอิงถึงขอ้ความในจดหมายชมเชยจากหน่วยควบคุม
รักษาชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงรางวลัท่ีไดรั้บ “บริษทัฯ ควรภาคภูมิใจในเจา้หนา้ท่ี
และลูกเรือท่ีมีความมุ่งมัน่และรับผดิชอบในดา้นความปลอดภยัของชีวิตเม่ืออยูก่ลางทะเล” 

การพฒันาชุมชนและสังคม 

 บริษทัฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าชุมชนและสังคมท่ีเขม้แข็งเป็นปัจจยัหลกัท่ีสนับสนุนธุรกิจของบริษทัฯ 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสมํ่าเสมอ บริษทัฯ ตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อผูท่ี้อยูร่อบขา้งนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกาํหนด
ไว ้รวมถึงการค่อยๆเขา้ไปมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม การจดัตั้งและขยายกองทุนเพื่อทาํกิจกรรม
ชุมชนและสังคมจะช่วยให้เกิดกรอบความคิดและการทาํงานอย่างย ัง่ยืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ
บริษทัฯ ต่อไป  

 ในปี 2554 เหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ในประเทศไทย ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคนจาํนวนนบัลา้น ทรัพยสิ์น
เกิดความเสียหายและถูกทาํลายอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน ซ่ึงเหตุการณ์คร้ังน้ี พนักงานของบริษทัฯ เองก็ได้รับ
ผลกระทบดว้ยเช่นกนั บา้นของพนกังานหลายคนตอ้งจมอยูใ่ตน้ํ้ าท่ีความสูง 2 เมตร! และถึงแมว้่าพนกังานเหล่าน้ี
จะตอ้งเผชิญกบัความยากลาํบากของสภาพท่ีอยูอ่าศยั รวมถึงส่ิงของมีค่าต่างๆเสียหาย แต่พนกังานยงัคงมาปฏิบติั
หนา้ท่ีตามปกติ ซ่ึงบริษทัฯ รู้สึกขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ถึงความมุ่งมัน่ของพนกังานในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยทางบริษทั
ฯ ไดก้าํหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่พนกังานท่ีเดือดร้อนจากอุทกภยัในดา้นต่างๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและ
ความเดือดร้อนโดยกาํหนดใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลทาํหนา้ท่ีรับเร่ืองและประสานงานสาํหรับพนกังานท่ีไม่สามารถ
เดินทางมาปฏิบติัหนา้ท่ีได ้บริษทัฯไดอ้นุญาตใหล้าหยดุเป็นกรณีพิเศษ สาํหรับพนกังานท่ีไดรั้บความเดือดร้อนใน
ดา้นท่ีพกัอาศยั บริษทัฯไดจ้ดัเตรียมท่ีพกัอาศยัใจกลางเมืองให้แก่พนกังานและครอบครัว นอกจากน้ีพนกังานท่ี
จดัหาท่ีพกัอาศยัเองกส็ามารถนาํค่าใชจ่้ายมาเบิกกบับริษทัฯ ได ้

 สําหรับกจิกรรมด้านสังคมและชุมชน ซ่ึงบริษทัฯ ให้การสนับสนุน มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินเขา้กองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวประมงไทย (ไม่ใช่พนกังานบริษทัฯ) ท่ีถูกจบัเป็น
ตวัประกนันานกวา่ 4 ปีในประเทศโซมาเลียใหไ้ดก้ลบัสู่ประเทศไทย 

 บริษทัฯ ใหก้ารสนนัสนุนการฝึกอบรมบุคลากรของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (Merchant Marine Training 
Center) โดยการใหทุ้นการศึกษาแก่ผูมี้ผลการเรียนดีโดยมอบรางวลัเหรียญทองแก่นกัเรียนของศูนยฝึ์ก
พาณิชยนาวีท่ีมีผลการเรียนดีเด่นและประพฤติดีเป็นประจาํทุกปี ตั้งแต่ปี 2541 เป็นตน้มา นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ไดบ้ริจาคหนงัสือเรียนใหก้บัศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีอยา่งสมํ่าเสมอดว้ย 
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 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งทุนการศึกษาสาํหรับนกัเรียนของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (MMTC) โดยในปี 2557 ปี 
2556 ปี 2555 ปี 2554 และ ปี 2553 บริษทัฯ ไดใ้หทุ้นการศึกษารวมทั้งส้ิน 1,100,000 บาท 1,345,400 
บาท 2,131,900 บาท 2,339,800 บาท และ 2,355,120 บาท ตามลาํดบั แก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนเงินทุน 

 บริษทัฯ ไดรั้บนกัเรียนท่ีจบการศึกษาจากศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีมาเป็นพนกังาน/ลูกเรือของบริษทัฯ และ
ให้การส่งเสริมเพ่ือพฒันาคุณภาพของพนกังาน/ลูกเรือไทยเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงพนกังาน/ลูกเรือ
เหล่าน้ีสามารถทาํงานกบัเจา้ของเรือไทยทัว่ไปไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัว่าจะตอ้งทาํงานกบับริษทัฯ เพียง
แห่งเดียวเท่านั้น 

 จากท่ีเคยรายงานไวแ้ลว้ในรายงานน้ีเม่ือปีก่อน บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบั
สํานกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอน สําหรับ
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซ่ึงตามบนัทึกความเขา้ใจน้ี บริษทัฯ 
ไดส้ร้างหอพกั เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่นกัศึกษาสาํเร็จตามโครงการท่ีวางไวเ้รียบร้อยแลว้ และได้
ส่งมอบหอพกัดงักล่าวให้กบัวิทยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซ่ึงมี
มูลค่าทั้งส้ินประมาณ 25.40 ลา้นบาท บริษทัฯ ให้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงินอย่างต่อเน่ืองแก่
นกัเรียน รวมการซ้ือหนงัสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาในห้องสมุด ทางดา้นวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ไดเ้พิ่มหลกัสูตรการเรียนใหม่โดยมีบริษทัฯ เป็นท่ีปรึกษา 
เพื่อเป็นการฝึกหัดและพฒันาวิศวกรสําหรับการดาํเนินอาชีพการเดินเรือในอนาคต ในการน้ี ท่าน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไดม้อบรางวลัโล่เกียรติยศใหแ้ก่บริษทัฯ จากการท่ีบริษทัฯ มี
ส่วนร่วมในวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 

 บริษทัฯ มอบทุนการศึกษาจาํนวน 165,000 บาท แก่นักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กบันักศึกษาในหลกัสูตร
วิทยาศาสตร์การเดินเรือ การมอบทุนการศึกษางวดสุดทา้ยภายใตโ้ครงการน้ีไดถู้กจ่ายในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2553 

 ในปี 2556 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 137,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้นอ้ง คร้ังท่ี 15” 
ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปจดัสร้างหอ้งนํ้ า ซ่อมแซมอาคาร 
ปรับปรุงห้องพยาบาลของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นหนองแค จงัหวดัสระแกว้ ไดแ้ก่ 
1) ในปี 2554 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 113,160 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 14” 
ให้กบัคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปจดัสร้างห้องอาหาร สําหรับ
โรงเรียนวดัตะพงัคลี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2) ในปี 2553 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 139,000 บาท 
ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 13” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อ
นาํไปจดัสร้างห้องนํ้ า สําหรับโรงเรียนโนนผาสุก จงัหวดัสระแกว้ 3) ในปี 2552 บริษทัฯ ไดร่้วม
บริจาคเงินจาํนวน 80,466 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้นอ้ง คร้ังท่ี 12” ให้กบัคณะนกัเรียนเดินเรือ
พาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนําไปซ้ือเคร่ืองโปรเจกเตอร์ และจัดทาํเวทีกิจกรรมสําหรับ
โรงเรียนวดับางกระเจา้ จงัหวดัสมุทรสาคร และ 4) ในปี 2551 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 



หนา้ 162 
 

100,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้น้อง คร้ังท่ี 11” ให้กบัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชย ์ศูนยฝึ์ก
พาณิชยนาวี เพ่ือนาํไปใชใ้นการซ่อมแซมห้องเรียนและปรับปรุงห้องสมุดให้แก่ โรงเรียนบา้นใบสี
ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 เม่ือเดือนมกราคม 2556 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินจาํนวน 5,000 บาทให้แก่กรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงานเพ่ือจดัหาของขวญัใหแ้ก่เดก็ๆในงานวนัเดก็ท่ีสนามเสือป่า พระราชวงัดุสิต  

 ในปี พ.ศ 2553 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์จาํนวน 28 เคร่ือง แก่โรงเรียนมธัยมวาริชภูมิ 
โรงเรียนสุโขทยั โรงเรียนบา้นคอ้ โรงเรียนสัตตยาสัย และสํานกังานบริหารชุมชน อาํเภอปากเกร็ด 
บริษทัฯ ไดใ้ห้ความช่วยเหลือดา้นการศึกษาแก่เด็กยากจนอย่างต่อเน่ือง จากท่ีเคยรายงานไวแ้ลว้ใน
รายงานน้ีเม่ือปีท่ีแลว้ บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์จาํนวน 15 เคร่ือง เพื่อใชใ้นกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ และไดบ้ริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีความทนัสมยั
เพิ่มอีกจาํนวน 3 เคร่ือง (Dell Celeron 2 GHZ, Hard Disk 40 GB) แก่โรงเรียนเพื่อใหก้ารเรียนการสอน
ในโรงเรียนมีความทนัสมยัมากข้ึนดว้ย 

 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 40,000 บาท ให้กบัยุวมุสลิม บา้นปากลดั อาํเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือใช้สนับสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการศึกษาและเป็นทุนการศึกษาใน
กิจกรรมวนัเดก็เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2551 

 โดยปกติแลว้บริษทัฯ มกัจะจดัให้มีการบริจาคเงินและส่ิงของสาํหรับผูท่ี้มีความจาํเป็นและผูท่ี้ยากไร้ 
เช่น บริษทัฯ ร่วมกบัพนกังาน ไดบ้ริจาคเงินกว่า 1 ลา้นบาท ผ่านสภากาชาดไทยสาํหรับผูป้ระสบภยั
ธรณีพิบติัจากคล่ืนยกัษสึ์นามิในประเทศไทย และเม่ือตน้ปี 2547 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคคอมพิวเตอร์แก่
โรงเรียนระดบัประถมและมธัยม จาํนวน 4 แห่ง ในจงัหวดัระยอง ท่ีมีนกัเรียนจาํนวน 877 คน ให้มี
โอกาสศึกษา 

 บริษทัฯ ให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนสําหรับเด็กท่ีประสบภัยจากแผ่นดินไหวในภาค
ตะวนัตกของประเทศอินเดีย เม่ือปี 2544 และในท่ีสุดโรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย ก็เกิดข้ึนและ
สามารถเปิดดาํเนินการไดแ้ลว้ซ่ึงสามารถรับนกัเรียนได ้จาํนวน 700 คน ทั้งในระดบัประถม มธัยมตน้ 
รวมทั้งมธัยมปลาย ซ่ึงทาํให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ รู้สึกซาบซ้ึงและประทบัใจอยา่งมากในความช่วยเหลือ
จากประเทศไทย 

 บริษทัฯ ไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีอยูอ่าศยัทางภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บผลกระทบ
และความเสียหายจากภยัสึนามิ เม่ือเดือนธันวาคม 2547 โดยบริษทัฯ และพนักงานไดบ้ริจาคเงิน
ช่วยเหลือจาํนวน 590,000 บาท ให้กบัหมู่บา้นทะเลนอก จงัหวดัระนอง และปรับปรุง/ซ่อมแซม
เรือประมงเพ่ือใหส้ามารถนาํกลบัมาประกอบอาชีพได ้และบริษทัฯ ไดอ้าสาดูแลและเขา้มาเยีย่มเยียน
หมู่บ้านน้ีอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีบริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้เด็กท่ีขาดแคลนได้รับทุนการศึกษา โดย
ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัใหทุ้นการศึกษาเดก็ผูห้ญิงคนหน่ึง ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ีกรุงเทพฯ 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัหาแหล่งประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนและให้การสนบัสนุนการพฒันาทาง
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ร่างกายและสติปัญญาของเด็กหนุ่มในหมู่บา้นแห่งน้ี เพื่อท่ีจะกา้วเขา้มาฝึกอบรมอาชีพการเดินเรือขั้น
พื้นฐาน โดยทางบริษทัฯ เป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายดงักล่าว ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีจะเขา้มาประกอบอาชีพการ
เดินเรือใหก้บับริษทัฯ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์และตรงกบัสายงานอาชีพในการเดินเรือทะเลระหวา่งประเทศ 

 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 1,325,867 บาท ในปี 2551 เพื่อสร้างบา้นฟิสิกส์ เคมี และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ให้กบัโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ี เซมงักุดี ทามิล นาดูล ประเทศอินเดีย โรงเรียนแห่งน้ีอยู่ใน
หมู่บา้นท่ียากจนมากและไดรั้บผลกระทบและความเสียหายจากภยัสึนามิในเดือนธนัวาคม 2547 

 บริษทัฯ ไดป้ระสานงานกบัสภากาชาดไทยใหห้น่วยเคล่ือนท่ีรับบริจาคโลหิตมารับบริจาคท่ีสาํนกังาน
บริษทัฯ มาตั้งแต่อดีต และในปี 2557 หน่วยเคล่ือนท่ีรับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตท่ีบริษทัฯ 
ทั้งส้ิน 2 คร้ัง ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม มีจาํนวนโลหิตรวม 32,400 ซีซี 

 ในทุกๆ ปี บริษทัฯ จดักิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร เรียกว่า “พีเอสแอลวิ่งเพ่ือวนัเดินเรือประจาํปี” ท่ีสวน
ลุมพินีเพื่อสนบัสนุนให้พนกังานบริษทัฯ มีนิสัยรักการออกกาํลงักายและมีสุขภาพท่ีดี และในปี 2555 
บริษทัฯ ไม่ไดจ้ดักิจกรรมวิ่งดงักล่าว โดยบริษทัฯ ไดน้าํเงินจาํนวนน้ี ไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากนํ้ า
ท่วมในไทยแทน  

 บริษทัฯ เป็นหน่ึงในกลุ่มผูส้นบัสนุนงานวนักีฬาประจาํปี ณ ศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี ซ่ึงบริษทัฯ ให้ความ
ร่วมมือในการขยายดา้นกีฬารวมถึงการศึกษา (ท่ีไดก้ล่าวไปแลว้) และช่วยในเร่ืองการพฒันาของคณะ
นกัเรียนพาณิชยน์าวี 

 บริษทัฯ จดัโครงการช่วยเหลือพนกังานดว้ยการให้ทุนการศึกษาประจาํปี สําหรับค่าเล่าเรียนแก่บุตร
ของพนกังานท่ีไม่สามารถหาเงินค่าเล่าเรียนของบุตรตนเองได ้

 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อจดัทาํห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และสนบัสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นต่างๆ ของโรงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ ในเดือนกนัยายน 2549 

 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน 100,000 บาท และหนงัสือให้กบัคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย ์ศูนยฝึ์ก
พาณิชยน์าวี เพื่อนาํไปใชใ้นการซ่อมแซมอาคารเรียนและสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบา้นวงัสนวน 
จงัหวดันครราชสีมาในเดือนกนัยายน 2550  

 บริษทัฯ ไดร่้วมสมทบเงิน 100,000 บาท แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ์ เพ่ือใช้ในการอบรมความรู้และพฒันาทกัษะวิชาชีพแก่คนพิการ เพื่อให้สามารถหาเล้ียง
ตนเองไดใ้นงานวนัคนพิการคร้ังท่ี 43 ซ่ึงจดัข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2550 

 ในปี 2551 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน 68,000 บาท ใหโ้รงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ เพื่อสนบัสนุน

ใน “โครงการ พานกัเรียนไปทศันศึกษา” ณ สถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบการควบคุมภายในในระดบั
ปฏิบติัการ เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เพียงพอกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีติดตาม
การปฏิบติัตามการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่ามีมาตรการควบคุมต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสมกบั
สถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้มและความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปบริษทัฯ ไดมี้การจดัการระบบการควบคุมภายในตาม
ขอ้แนะนาํมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการกาํหนดสภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีเหมาะสมจึงไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ ข้ึนอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพื่อให้พนกังานทุกคนไดต้ระหนกัและยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงาน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การกาํหนด
โครงสร้างองคก์รให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย และลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งมีการกาํหนดหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ และสายการบงัคบับญัชาของหน่วยงานต่างๆ ในบริษทัฯ อยา่งชดัเจน เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกั
เป็นอย่างดีว่าการทาํงานภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดีนั้ นจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ  
2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประเมินความเส่ียงว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งบอกล่วงหนา้ถึงสัญญาณ
อนัตรายท่ีอาจสร้างความเสียหายใหแ้ก่บริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงกาํหนดใหมี้การประเมินความเส่ียงทุกปี โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดบั คือ 1) การประเมินความเส่ียงในระดบัองคก์รซ่ึงกาํกบัดูแลโดยผูบ้ริหารระดบัสูง โดยไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นรายงานน้ีของบริษทัฯ และ 2) การประเมินความเส่ียงในระดบักิจกรรมซ่ึงเป็นความรับผิดชอบในการประเมิน
ร่วมกนัระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็นอิสระ และผูป้ฏิบติังานแต่ละฝ่าย (ซ่ึงมีความชาํนาญการและ
เขา้ใจเป็นอย่างดีถึงกระบวนการทาํงาน) ทั้งน้ี การประเมินดงักล่าวจะสะทอ้นให้เห็นถึงความเส่ียงของการ
ดาํเนินงานที่แทจ้ริงซ่ึงตอ้งการการบริหารโดยการกาํหนดกลไกการควบคุมท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ผลการ
ประเมินความเส่ียงในแต่ละกิจกรรมน้ีไดถู้กนาํเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณา
เป็นระยะๆ  

3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
การประเมินความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้จะดาํเนินการควบคู่พร้อมกบัการประเมินกลไกการควบคุม เพื่อให้

มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีการจดัวางระบบการควบคุมท่ีดี และเหมาะสมกบัความเส่ียงต่างๆ เพื่อเป็นการลดและกระจาย
ความเส่ียงต่างๆ อนัจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในดา้นการ
การบริหารหน่วยงานต่างๆของบริษทัฯ กรรมการผูจ้ ัดการได้กระจายอาํนาจและมอบอาํนาจให้ผูบ้ริหารของ
หน่วยงานต่างๆ อยา่งชดัเจน ทาํให้เกิดความคล่องตวัและชดัเจนในการปฏิบติังานท่ีสามารถตรวจสอบกนัได ้โดย
บริษทัฯ ไดแ้บ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการตรวจสอบ ควบคุม และกาํกบัดูแลในการปฏิบติัตามกฎหมายและ
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ขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ออกเป็น 4 หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ แผนกเลขานุการบริษทัและปฏิบติัการ
ตามระบบ แผนกตรวจสอบภายใน แผนกบญัชีและการเงิน และแผนกตรวจสอบและบริหารความปลอดภยัเรือ 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาของขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร 

รวมถึงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงรวมถึงระบบขอ้มูลดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบติังาน 
และดา้นการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ทั้งน้ี เพื่อใหมี้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํและทนัเวลาต่อการตดัสินใจใน
เร่ืองต่างๆ  โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี 
สําหรับการติดต่อส่ือสารภายในบริษทัฯ จะผ่านระบบ Intranet ซ่ึงพนักงานในทุกระดบัชั้น รวมทั้งผูบ้ริหาร
ระดับสูงสามารถติดต่อส่ือสารถึงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้การประสานการทาํงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว  ้สําหรับการติดต่อกับบุคคลภายนอก 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 

ผลจากการติดตามและการประเมินท่ีไดจ้ะถูกนาํไปกาํหนดเป็นแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการติดตามและ
ประเมินขั้นตอนและผลการควบคุมภายใน เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ทั้งน้ี ผล
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาํปี 2557 ไดร้ายงานไวภ้ายใตห้ัวขอ้ “รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ” ในรายงานน้ี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 วนัท่ี 30 มกราคม 2558 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ให้ความเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ สรุปความเห็นในเร่ืองความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
กล่าวคือ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี ผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2557 โดยผูส้อบบญัชีภายนอกจากบริษทั 
สํานักงาน อีวาย จาํกดั ก็มิไดร้ะบุขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีมีสาระสําคญัซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบท่ีร้ายแรงหรือก่อใหเ้กิดการหยดุชะงกัของการดาํเนินธุรกิจแต่ประการใด 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย
กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่านไดแ้ก่ นายสุพฒัน ์ ศิวะศรีอาํไพ ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการ นายกาํธร ศิลาอ่อน และ รองศาสตราจารย ์ ดร. ภวิดา ปานะนนท ์ ดาํรงตาํแหน่งสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ทั้งน้ี นายสุพฒัน ์ ศิวะศรีอาํไพ ซ่ึงหมดวาระในวนัท่ี 24 สิงหาคม 
2557 ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ัง
ท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557  
 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 ในปี 2557 ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อพิจารณา
สอบทานงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดป้ระชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกทุกไตรมาสเพ่ือรับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัรายงานของผูส้อบบญัชี ผลการตรวจสอบงบ
การเงิน และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมี
ความเห็นวา่ บริษทัฯ มีกระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีถูกตอ้งเพยีงพอ และเป็นท่ีเช่ือถือได ้
 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระและสายงานบงัคบับญัชาของฝ่าย
ตรวจสอบภายในเพื่อใหฝ่้ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเช่ือถือไดอ้ยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดร่้วมปรึกษากบัผูต้รวจสอบตรวจสอบภายในเก่ียวกบัขอบเขตความรับผิดชอบ
และหนา้ท่ีของฝ่ายตรวจสอบภายในและไดอ้นุมติัแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2557 ฝ่าย
ตรวจสอบภายในไดท้าํการประเมินความเส่ียงและกลไกการควบคุมภายในสาํหรับทุกแผนกของบริษทัฯ สอบทาน
ดา้นการปฏิบติังานสําหรับบางแผนก สอบทานรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสอบทานการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ เช่น พระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั ประมวลรัษฎากร พระราชบญัญติัเรือไทย พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึง
กฎระเบียบและประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์นอกจากน้ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการติดตามผลการตรวจสอบ และนาํผลการตรวจสอบ รวมทั้ง
คาํเสนอแนะต่างๆ ไปปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร และได้รายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
เพียงพอและไม่มีจุดบกพร่องท่ีมีสาระสาํคญั 
 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการดาํเนินการ ซ่ึงกฎหมายหลกัท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีกคื็อ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
ประมวลรัษฎากรพระราชบญัญติัเรือไทย พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมถึงกฎระเบียบและ
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดส้อบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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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 รายการตามความหมายของประกาศฉบบัดงักล่าว กล่าวคือค่าตัว๋
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 2/2558 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2558  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ 
มีความเห็นวา่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวมีความยติุธรรมและเพ่ือผลประโยชนท์ั้งหมดของบริษทัฯ 
 ในระหวา่งปี 2557 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้าํการสอบทานรายการเก่ียวกบัการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 
และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมรวมถึงประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํ
รายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ เห็นวา่การไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยของ บริษทัฯ มีความ
สมเหตุสมผล และเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ สอบทานแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
โดยเปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติัของสากล รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทบทวนนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการรวมทั้งสอบทานการประเมินผลการปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงผล
การประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก  
 สาํหรับปี 2557 บริษทัฯ ไดรั้บการจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม “ดีเลิศ”สาํหรับการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จาก
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติ และจดัอยูใ่นกลุ่ม Top Quartile ของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดสูงกวา่ 10,000 ลา้นบาท  
 ปกติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จะมีข้ึนก่อนการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ทั้งน้ีเพ่ือใหร้ายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงประชุมร่วมกบั
ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม สามารถส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ 
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบและปรึกษาหารือ รวมทั้งรับ
คาํแนะนาํต่างๆ จากคณะกรรมการบริษทัฯ 
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 กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การพูดคุยกบัผูต้รวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ท่ีผูต้รวจสอบภายในตรวจพบ สําหรับการประชุมอย่างเป็น
ทางการของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง โดยในปี 2557 
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีการประชุมตามวาระปกติจาํนวน 4 คร้ัง (ปี 2556: 4 คร้ัง) และมีการ
ประชุมตามวาระพิเศษจาํนวน 2 คร้ัง (ปี 2556: มีการประชุมตามวาระพิเศษ 2 คร้ัง) โดยการเขา้ร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

และกาํกบัดูแลกจิการ ปี 2557 ปี 2556 

 การประชุม 
วาระปกต ิ

การประชุม 
วาระพเิศษ 

การประชุม 
วาระปกต ิ

การประชุม 
วาระพเิศษ 

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

2. นายกาํธร ศิลาอ่อน 4/4 2/2 4/4 2/2 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.ภวิดา ปานะนนท ์ 4/4 2/2 4/4 2/2 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2558 ไดมี้
การพิจารณาเพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอก และมีมติเพื่อเสนอการแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีท่านใดท่านหน่ึงจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สาํหรับปี 2558 ดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) เป็นผูส้อบบญัชีแทนนางสาวสุมาลี 
รีวราบณัฑิต ซ่ึงไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกนั (ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557) 
ครบตามวาระสูงสุดตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

2. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ์ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) 
3. นายกฤษดา เลิศวนา (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958) 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัฯ ได ้ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ ใหบ้ริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั มีอาํนาจเสนอช่ือผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทั สาํนกังาน อีวาย 
จาํกดั มาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทน 
 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีความเป็น
อิสระ และมีผลการปฏิบติังานสาํหรับปีท่ีผา่นมาเป็นท่ีน่าพึงพอใจ โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบ
บญัชีภายนอกของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดพ้ิจารณาเพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทน
การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภายนอกสาํหรับ ปี 2558 จาํนวนเงินไม่เกิน 1.90 ลา้นบาท (ปี 2557: 1.90 ลา้นบาท) 
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แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ซ่ึงจะไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าวขา้งตน้ ไดมี้การพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของนางสาวสุมาลี รีวราบณัฑิต (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย 
จาํกดั ท่ีไดท้าํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทุกบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและบริษทัยอ่ย 1 บริษทัท่ี
จดทะเบียนในต่างประเทศสาํหรับปี 2557 และคาดวา่จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีต่อไปอีกสาํหรับปี 2558 ดว้ย
ค่าตอบแทนการสอบบญัชี จาํนวนเงิน 3.40 ลา้นบาท (ปี 2557 จ่ายจริง: จาํนวน 3.36 ลา้นบาท) นอกจากน้ีท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการยงัไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงไม่
เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี ไดแ้ก่ ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขบตัรส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ดว้ยจาํนวนเงินไม่เกิน 0.31 ลา้นบาท (ปี 2557 จ่ายจริง : 0.31 ลา้น
บาท) และค่าบริการสอบทานขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศสาํหรับงบการเงินรวมดว้ยจาํนวนเงิน
ไม่เกิน 0.60 ลา้นบาท (ปี 2557 จ่ายจริง : 0.60 ลา้นบาท) 
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12. รายการระหว่างกนั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการทาํรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัต่อไปน้ี 
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการทาํรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัต่อไปน้ี 
1. สัญญาเช่าสํานักงานระหว่างบริษทัฯ กบับริษัท ยูนิสเตรทช์ จํากดั 
 ความเกีย่วโยงกนั 

บริษทัฯ ทาํสัญญาเช่าสาํนกังานและบริการอ่ืนๆ กบับริษทั ยนิูสเตรทช์ จาํกดั ซ่ึงมีนางสาวนิชิตา้ ชาห์ และ
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง เน่ืองจากนางสาวนิชิตา้ ชาห์ และ
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั ยนิูสเตรทช์ จาํกดั และนายกิริต ชาห์ ในฐานะกรรมการ
ของบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย เน่ืองจากเป็นกรรมการของบริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั 
 ความสําคญัของการทาํรายการ 

สญัญาเช่าสาํนกังานมีความจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
 ความเป็นธรรมของการกาํหนดราคาและเงือ่นไข 

สาํหรับปี 2557 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 2.04 ลา้นบาท (ปี 2556: 1.93 ลา้น
บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2556: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ โดยบริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่า
สาํนกังานและบริการในอตัรา 210 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน ซ่ึงเป็นอตัราเช่าท่ีเท่ากนักบัท่ีบริษทัฯ ไดท้าํสัญญา
เช่าสาํนกังานและบริการกบับุคคลภายนอก ในชั้นอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกนัในอาคารสาํนกังานเดียวกนัท่ีอตัรา 210 บาท ต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน 
 แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

สาํนกังานมีความจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงันั้นบริษทัฯ จึงต่อสัญญาเช่าสาํนกังานและบริการใน
ปี 2558 ในอตัราค่าเช่าอตัราเดียวกนั (หรือท่ีใหผ้ลประโยชนท่ี์มากกวา่) กบัปี 2557 

2. ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินจาก บริษทั แอมบก้ิา ทวัร์ เอเยนซ่ี จํากดั  
 ความเกีย่วโยงกนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดซ้ื้อตัว๋เคร่ืองบินจาก บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จาํกดั ซ่ึงมีนางสาวนิชิตา้ ชาห์ 
และ นายอิษฎช์าญ ชาห์ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง เน่ืองจากเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่าว 
 ความสําคญัของการทาํรายการ 

โดยปกติการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษัทย่อย นอกจากค่าตั๋วเคร่ืองบินสําหรับการเดินทางไป
ต่างประเทศของผูบ้ริหาร ตัว๋เคร่ืองบินมีความจาํเป็นตามสัญญาว่าจา้งลูกเรือ เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจดัหาตัว๋เคร่ืองบิน
เพื่อรับส่งลูกเรือไปทาํงานบนเรือ และเดินทางกลบัจากเรือท่ีท่าเทียบเรือต่างๆ ทัว่โลก เม่ือสัญญาว่าจา้งส้ินสุดลง 
บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จาํกดั ไดถู้กเลือกใหม้าบริการในเร่ืองน้ี โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขนั
ทางดา้นราคาและบริการ การให้บริการท่ีรวดเร็วกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า รวมทั้งมีสํานกังานอยู่ใกลก้บั
บริษทัฯ ซ่ึงทาํใหไ้ม่มีปัญหาในการรับส่งตัว๋เคร่ืองบินในกรณีเร่งด่วน 
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 ความเป็นธรรมของการกาํหนดราคาและเงือ่นไข 
สาํหรับปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยซ้ือตัว๋เคร่ืองบินจากบริษทัดงักล่าวจาํนวน 12.68 ลา้นบาท (ปี 2556: 

11.43 ลา้นบาท) หรือเท่ากบัร้อยละ 0.09 (ปี 2556: ร้อยละ 0.08) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
 แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

สาํหรับปี 2558 มีความเป็นไปไดว้่า มูลค่าการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะมีจาํนวนมากกว่า
ปี  2557 อนัเน่ืองมาจากกองกาํลงัเรือของบริษทัฯ มีขนาดใหญ่ข้ึน อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดท้าํการเปรียบเทียบราคา
และมาตรฐานการให้บริการของผูจ้าํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินรายอ่ืนๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงรวมทั้ง บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ 
เอเยนซ่ี จาํกดั ในกรณีท่ีราคาตัว๋เคร่ืองบินและมาตรฐานการให้บริการท่ีเสนอโดยผูจ้าํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินไม่ได้
เป็นไปตามราคาตลาดโดยทัว่ไป หรือเง่ือนไขต่างๆ ไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ บริษทัฯ จะ
พิจารณาเลือกซ้ือจากบริษทัจดัหาตัว๋เคร่ืองบินอ่ืนแทน 

3. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการจากบริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั  
 ความเกีย่วโยงกนั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศและค่าบริการอ่ืนๆ ในส่วนสาํนกังาน และ
หอ้งพกัอาศยัสาํหรับพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ใหแ้ก่บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นรายการ
เก่ียวโยงกนัโดย นางสาวนิชิตา้ ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง เน่ืองจากนางสาว
นิชิตา้ ชาห์ เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั นายกิริต ชาห์ ในฐานะกรรมการของ
บริษทัฯ เป็นกรรมการของบริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั และนายอิษฎช์าญ ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษทัฯ 
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั  
 ความสําคญัของการทาํรายการ 

การบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศสาํหรับสาํนกังานของบริษทัฯ และหอ้งพกัอาศยั รวมถึงค่าใชจ่้ายในการ
จัดการนั้ นมีความจําเป็นสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นห้องพกัอาศัยสําหรับพนักงาน
ชาวต่างชาติของบริษทัฯ และถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย โดยบริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั  ถูกเลือกให้
มาดาํเนินการในเร่ืองน้ี โดยราคาและการใหบ้ริการต่างๆ เป็นไปตามการแข่งขนัโดยทัว่ไป 
 ความเป็นธรรมของการกาํหนดราคาและเงือ่นไข 

สาํหรับปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศและค่าใชจ่้ายในการจดัการ 
สาํหรับสาํนกังานบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และท่ีคอนโดมิเนียมของบริษทัยอ่ยจาํนวน 0.97 ลา้นบาท (ปี 2556: 0.91 ลา้น
บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2556: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
 แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

สําหรับปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัคงมีค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ  และ
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ กบับริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดท้าํ
การเปรียบเทียบดา้นราคา และมาตรฐานการใหบ้ริการ ในกรณีท่ีราคาและมาตรฐานการใหบ้ริการไม่ไดเ้ป็นไปตาม
การแข่งขนัโดยทัว่ไป หรือไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ บริษทัฯ จะพิจารณาเปล่ียนผูใ้หบ้ริการ 
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4. ค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้บริการโรงแรมและการบริหารจัดการ จากบริษทั แมกซ์วนิ บลิเดอร์ส จํากดั 
 ความเกีย่วโยงกนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้จ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้บริการโรงแรมและการบริหารจดัการ ให้แก่บริษทั 
แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั ซ่ึงเป็นรายการเก่ียวโยงกนัโดย นางสาวนิชิตา้ ชาห์ และนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ ในฐานะ
กรรมการของบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง เน่ืองจากเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส 
จาํกดั นายคูชรู คาลี วาเดีย และนายกิริต ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษทัฯ เป็นกรรมการของบริษทั แมกซ์วิน 
บิลเดอร์ส จาํกดั  
 ความสําคญัของการทาํรายการ 
 ค่าใชจ่้ายสําหรับการใชบ้ริการของโรงแรม (เช่น การจดัประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมอ่ืนๆ) และค่าใชจ่้าย
สาํหรับการบริหารจดัการนั้น มีความจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดเ้ลือกใชบ้ริการ
น้ีจากบริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั  โดยคาํนึงถึงราคาและการให้บริการต่างๆ ตามความสามารถทางการแข่งขนั
โดยทัว่ไป 
 ความเป็นธรรมของการกาํหนดราคาและเงือ่นไข 
 สําหรับปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้บริการโรงแรมและการบริหารจดัการ 
จาํนวน 1.44  ลา้นบาท (ปี 2556: 1.42 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2556: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิ 
 แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 
 สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัคงมีค่าใชจ่้ายสาํหรับการใชบ้ริการโรงแรมและการบริหารจดัการกบั
บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้าํการเปรียบเทียบดา้นราคา และมาตรฐานการใหบ้ริการ ในกรณีท่ี
ราคาและมาตรฐานการให้บริการไม่ไดเ้ป็นไปตามการแข่งขนัโดยทัว่ไป หรือไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ บริษทัฯ จะพิจารณาเปล่ียนผูใ้หบ้ริการ 

5. ค่าเบีย้ประกันภัยจากกลุ่มบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ส จํากัด ซ่ึงเป็นตัวแทนบริษัท
ประกนัภยั 
 ความเกีย่วโยงกนั 
 บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้จ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์สําหรับพนักงานชาวต่างชาติของบริษทัฯ และเบ้ีย
ประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ให้แก่ บริษทั อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส 
จาํกดั และจ่ายค่าเบ้ียประกนัชีวิตสาํหรับพนกังานของบริษทัฯ ใหแ้ก่บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชวัร์รันซ์ 
โบรกเกอร์ส จาํกดั ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีนางสาวนิชิตา้ ชาห์ นายอิษฎช์าญ ชาห์ และนายกิริต ชาห์ ซ่ึง
เป็นกรรมการของบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์กบันางสาวสมิหรา ชาห์ ในฐานะกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั อิน
ชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั และบริษทั อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชวัร์รันซ์ โบรก
เกอร์ส จาํกดั 
 ความสําคญัของการทาํรายการ 
 การประกนัชีวิตและสุขภาพและการประกนัภยัรถยนต ์เป็นสวสัดิการสาํหรับพนกังานของบริษทัฯ และบริษทั
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ยอ่ย และการประกนัทรัพยสิ์นมีความจาํเป็นต่อทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ 
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั และบริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั ไดถู้กเลือก
มาให้บริการในเร่ืองน้ีโดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขนัด้านราคาและบริการ หลังจากผ่านการ
เปรียบเทียบราคาและบริการจากตวัแทนประกนัภยัอ่ืนๆ ในตลาด 
 ความเป็นธรรมของการกาํหนดราคาและเงือ่นไข 
 สาํหรับปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัประเภทต่างๆ จาํนวนรวม 2.31 ลา้นบาท (ปี 
2556: 2.35 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ปี 2556: ร้อยละ 0.02) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ  
 แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 
 สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ ยงัคงมีค่าใชจ่้ายในการทาํประกนัเช่นเดิม กบับริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ 
โบรกเกอร์ส จาํกดั และบริษทั อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้าํการ
เปรียบเทียบดา้นราคาและเง่ือนไขต่างๆ ในกรณีท่ีราคาและมาตรฐานการบริการไม่ไดเ้ป็นไปตามการแข่งขนัโดยทัว่ไป 
หรือไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ บริษทัฯ จะพิจารณาเปล่ียนผูใ้หบ้ริการ 

6. รายการซ้ืออุปกรณ์คอมพวิเตอร์และบริการทีเ่กีย่วข้องจากบริษทั ควดิแลบ จํากดั 
 ความเกีย่วโยงกนั 
 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดซ้ื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์รวมถึงค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง จาก
บริษัท ควิดแลบ จํากัด ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เน่ืองจากนาย กามาล กุมาร ดู ในฐานะผูอ้ ํานวยการ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) และเป็นหน่ึงในผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์เป็นคู่สมรสของนางจารุ ดู ซ่ึงเป็น
ผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง ในฐานะกรรมการและผูถื้อหุน้ของ บริษทั ควิดแลบ จาํกดั 
 ความสําคญัของการทาํรายการ 
 ในการดาํเนินธุรกิจทัว่ไปนั้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์รวมถึงค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งนั้น มี
ความจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินธุรกิจ โดยท่ีบริษทั ควิดแลบ จาํกดั เป็นหน่ึงในคู่คา้ของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการพิจารณา
เลือกเป็นกรณีไปตามวตัถุประสงคใ์นการสัง่ซ้ือในแต่ละคร้ังรวมถึงกรณีการสั่งซ้ือและใหบ้ริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
และไดรั้บการพิจารณาให้ทาํธุรกิจกบับริษทัฯ โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาและบริการ 
หลงัจากผา่นการเปรียบเทียบราคาและบริการจากบริษทัอ่ืนๆ ในตลาด 
 ความเป็นธรรมของการกาํหนดราคาและเงือ่นไข 

สาํหรับปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ่้ายซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวนรวม 
1.73 ลา้นบาท (ปี 2556: 0.38 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2556: ร้อยละ 0.003) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
 แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

การซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์รวมถึงค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง มีความจาํเป็นในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ดงันั้นในปี 2558 บริษทัฯ อาจมีรายการซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟทแ์วร์รวมถึงค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งจากบริษทั ควิดแลบ จาํกดั ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี โดยผ่านการ
เปรียบเทียบราคาและบริการกบับริษทัอ่ืน นอกจากน้ีบริษทัฯ จะพิจารณาราคาและมาตรฐานการให้บริการเก่ียวกบั
การซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์รวมถึงค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัอ่ืนเปรียบเทียบกบั
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บริษทั ควิดแลบ จาํกดั อย่างสมํ่าเสมอ หากราคาและมาตรฐานการให้บริการของบริษทั ควิดแลบ จาํกดั ไม่เหมาะสม 
และ/หรือเง่ือนไขการคา้ท่ีเสนอไม่ไดเ้ป็นเพ่ือประโยชน์สูงสุดกบับริษทัฯ บริษทัฯ จะไม่ทาํรายการดงักล่าวกบั 
บริษทั ควิดแลบ จาํกดั 

อน่ึงกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล และรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของ
ตนและของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีขอ้มูลสาํหรับใชป้ระโยชนภ์ายในบริษทัฯ ในการดาํเนินการ
ตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารทาํหนา้ท่ีดว้ยความ
ระมดัระวงัและซ่ือสตัยสุ์จริตและไม่เกิดรายการท่ีเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยผูต้รวจสอบภายในไดส้อบ
ทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัขา้งตน้และไดร้ายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ โดยมีการ
พิจารณาและสอบทานรายการดงักล่าวในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือ
วนัท่ี 29 มกราคม 2558 และไดร้ายงานรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2558 ซ่ึงไดมี้การสอบทานรายการดงักล่าว จากความเห็นและรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีกฎขอ้บงัคบัและ
นโยบายป้องกนัการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งเพียงพอ โดยรายการระหวา่งกนัท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทัขา้งตน้ เป็นไปตามมาตรฐานทางการคา้ทัว่ไป โดยยึดถือราคาตลาดเป็น
สาํคญั และเพื่อประโยชน์ทั้งหมดของบริษทัฯ และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอแลว้ในงบการเงิน และรายงานน้ี
ของบริษทัฯ 
 



 

ส่วนที ่

13. ข้อมู

 3. ฐานะกา

มูลทางการเงิ

ารเงนิและผ

งนิทีสํ่าคญั  

ผลการดาํเนิ

 

หนา้ 177

นินงาน 

 

 



 

หนา้ 178 

 



 

 

  

หนา้ 179 

 



 

14. การ

คาํอธิบาย

1. ลกั
 บ ิ
อเนกประ
ในไตรมา
ราแมกซ์ 
20 ฉบบัใ
เช่าไวใ้นอ
โอกาส น
ไดป้รับตั
2557 บริษ
ยิง่ในช่วง
ทายของต
บริษทัฯ มี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จาํ
2557 โดย
ตนั จาํนว

รวเิคราะห์แล

ยและการวเิคร

กัษณะของตล
ริษทั พรีเชียส
ะสงคข์นาดเลก็
าส 4 ของปี 25
อีกทั้งบริษทัฯ
ในกลุ่มเรือขนา
อตัราค่าระวางท
โยบายน้ีทาํให้
วัลดลงอยา่งรว
ษทัฯ ไดท้าํสญั
งคร่ึงหลงัของปี
ตลาดค่าระวางเ ื
มีอยูต่ามกราฟด

านวนวนัในกา
ยมีสมมติฐานว
วน 6 ลาํ ซ่ึงมีก

ละคาํอธิบาย

าะห์ของผู้บริห

าด (โปรดอ่าน
ส ชิพป้ิง จาํ
กสาํหรับขนส่ง
554 บริษทัฯ ได
 เร่ิมดาํเนินธุร
าดดงักล่าว  ตั้ง
ท่ีสูง ซ่ึงระยะเว
หบ้ริษทัฯ ประส
วดเร็วทาํใหไ้ม่
ญญาใหเ้ช่าเรือ
ปี 2557 จากแน
รือซ่ึงเราคาดก
ดา้นล่างน้ีน่าจะ

ารเดินเรือทั้งห
วา่ ไม่รวมเรือที
กาํหนดรับเรือใ

ยของฝ่ายจดั

หาร 

นคู่กบัรายงานจ
ากดั (มหาชน
สินคา้แหง้เทก
ดซ้ื้อเรือประเภ
กิจในกลุ่มเรือป
แต่ปี 2547 บริ
วลาในการเช่าเ
สบความสาํเร็จ
สามารถต่อสญั
ระยะยาวนอ้ยม
นวโนม้ของดชั
การณ์วา่ตลาดจ
ะดีข้ึนเม่ือเปรีย

หมด ตามรูปดา้
ท่ีจะซ้ือเขา้มาใ
ในระหวา่งปี 2

หนา้ 180

ดการ (Mana

จากคณะกรรม
น) (“พีเอสแอล
กองระหวา่งปร
ภทซุปราแมกซ์
ประเภทอลัตรา
ษทัฯ ดาํเนินธุ
เรือดงักล่าว มีต
จเป็นอยา่งมากจ
ญญา หรือทาํส
มาก เน่ืองจากต
ชนีค่าระวางเรือ
ะฟ้ืนตวัในช่วง
ยบเทียบกบัท่ีผ่

านบน มาจากจ
ใหม่อีก แต่ไดร้
2558-2559  เรื

 

agement Di

มการบริษทัซ่ึง
ล” หรือ “บ
ะเทศ โดยให้

ซจ์าํนวน 2 ลาํ แ
าแมก็ซ์ในปี 25
รกิจดว้ยกลยทุ
ตั้งแต่ 3 เดือน ถึ
จนถึงไตรมาสส
สญัญาใหเ้ช่าเรื
ตลาดค่าระวาง
 (BDI) ท่ีผา่น
งคร่ึงหลงัของปี
ผา่นมาเร็วๆน้ี  

จาํนวนเรือในก
รวมเรือประเภ
รืออลัตราแมก็ซ

iscussion an

แสดงในรายงา
ริษทัฯ”) ดาํเน
บ้ริการแบบไม
และเร่ิมดาํเนิน
557 โดยไดท้าํส
ทธ์การทาํสญัญ
ถึง 5 ปี หรืออา
สามปี 2551 หล
อใหม่ในอตัรา
เรือยงัคงอยูใ่น
มาจึงคาดการณ
ปี 2558 ดงันั้น

กองเรือของบริ
ภทแฮนด้ีไซส์ ข
ซ์ ขนาดระวาง

nd Analysis

านฉบบันี)้ 
นินธุรกิจหลกั
ม่ประจาํเสน้ทา
นธุรกิจในกลุ่มเ
สญัญาสัง่ต่อเรื

ญาใหเ้ช่าเรือระย
าจมีระยะเวลาย
ลงัจากช่วงเวล
าท่ีน่าสนใจได้
นระดบัตํ่ามากโ
ณ์วา่ในปี 2558
นัสญัญาใหเ้ช่า

ริษทัฯ ทั้งส้ิน 4
ขนาดระวาง 3
ง 64,000 เดทเ

s: MD&A) 

เป็นเจา้ของเรือ
าง อยา่งไรกดี็
เรือประเภทซุป
รือใหม่ จาํนวน
ยะยาวผกูมดัค่า
ยาวกวา่นั้นตาม
าดงักล่าวตลาด
 ้ ในระหวา่งปี
โดยเฉพาะอยา่ง
8 จะเป็นปีท่ีทา้
าเรือระยะยาวที

44 ลาํ ณ ส้ินปี
39,000 เดทเวท
วทตนั จาํนวน

 

อ
ดี 
ป
น 
า
ม
ด
ป 
ง
า
ท่ี

ป 
ท
น 



 

18 ลาํ มีก
โดยเรือท่ี
 โป
รายงานฉ
2.  ภา
  (โ

 จา
อเนกประ
2550 และ
ค่อยๆ ลด
ตามตั้งแต
เรือจึงลดล
2550 จาํน
ลาํในปี 2
คร้ัง และ
ตลอดทั้งปี
เรือในกอ
ในช่วงไต
มา มีผลใ

กาํหนดรับเรือใ
ทีกล่าวมาไดถู้ก
ปรดอ่านคาํอธิ
บับนี ้ 
าพรวมอุตสาห
โปรดอ่านประ

ากกราฟขา้งตน้
ะสงคข์นาดเลก็
ะ ปี 2551 กอง
ดลง เป็นผลจา
ต่ไตรมาสส่ี ปี 
ลง และจาํนวน
นวน 80 ลาํ การ
552 อยา่งไรกดี็
อุปทานเรือให
ปี 2555 ค่าร
งเรือโลกลดลง
ตรมาสสุดทา้ยข
หก้องเรือโลก

ในปี 2558-25
กนาํมารวมไวใ้
บายและการวิเ

หกรรม ทศิทาง
กอบกบัรายงา

นแสดงถึงการล
ก อยา่งไรกดี็ใน
งเรือโลกเพิ่มข้ึ
ากรายไดอ้ตัรา
 2551 อตัราก
นเรือท่ีเพิ่มข้ึน
รปลดระวางเรื
ดี เน่ืองจากการ
หม่จึงเพิ่มข้ึน ทํ
ะวางเรือลดลง
งอีก 235 ลาํ แ
ของปี  ทาํให้
ในปี 2556 มีจํ

59 และเรือขน
ในประมาณกา
เคราะห์ลกัษณะ

งอุปสงค์ อุปท
นจากคณะกร

ลดลงอยา่งต่อเ
นระหวา่งปี 25
นจาํนวน 46 ล
ค่าระวางเรือใน
ารปลดระวางเ ื
ในกองเรือโลก
อยงัคงดาํเนินต
รฟ้ืนตวัของตล
ทาํใหก้องเรือโล
มาก เน่ืองจาก
และ 164 ลาํ ต
หอ้ตัราการปลด
าํนวนเพิ่มข้ึนส

หนา้ 181

นส่งซีเมนต ์จาํ
ารน้ีตามกาํหน
ะตลาด ประก

ทานของโลก สํ
รมการบริษทัที

เน่ืองจนกระทั่
547 กองเรือโล
ลาํ 9 ลาํ 80 ลาํ
นระหวา่งปี 25
เรือเพิ่มข้ึน เน่ื
กในปี 2551 มี
ต่อไปในช่วงต้
ลาดค่าระวางเรื
ลกในปี 2553 
กอุปทานของเ ื
ามลาํดบัในสอ
ดระวางเรือเร่ิม
สุทธิ 18 ลาํใน

 

านวน 1 ลาํ ซ่ึง
ดการรับเรือท่ี
กอบได้ท่ี ราย

าหรับเรืออเนก
ท่ีแสดงในราย

งัปี 2546
ลกเพิ่มสุทธิจาํ
า และ 55 ลาํต
547 - 2551 เพิ
องจากรายไดค้
มีเพียง 55 ลาํเมื
ตน้ปี 2552 มีผล
รือ เม่ือส้ินปี 25
เพิ่มข้ึนจาํนวน
รือใหม่ท่ีเพิ่มเข
องปีน้ี  อยา่งไ
มชะลอตวัลงเล็
ช่วงปี 2557 อั

งมีกาํหนดรับเรื
ระบุในสัญญา
ยงานจากคณะก

กประสงค์ขนา
งานฉบบัน้ี) 

6 ของกอ
นวน 1 ลาํ ใน
ามลาํดบั เน่ือง
พิ่มสูงข้ึนเม่ือเที
ค่าระวางเรือใน
ม่ือเปรียบเทียบ
ลใหก้องเรือโล
552 ทาํใหอ้ตัร
น 25 ลาํ  ในช่
ขา้มาในกองเรื
รกต็ามในปี 25
กนอ้ยรวมถึงอ
ตัราการปลดร

รือในเดือนมก
าสัง่ต่อเรือ  
กรรมการบริษั

าดเลก็  

องเรือโลกทั้งห
นระหวา่งปี 25
งจากอตัราการ
ทียบกบัปีท่ีผา่น
นตลาดเรือลดล
บกบัจาํนวนเรือ
ลกมีจาํนวนเรือ
ราการปลดระว
ช่วงคร่ึงหลงัขอ
รือโลกทาํใหมี้ก
556 ตลาดเรือเ
อุปทานของเรือ
ระวางเรือไม่ได้

กราคม ปี 2558

ษทั ท่ีแสดงใน

หมดในกลุ่มเรือ
548 ปี 2549 ปี
ปลดระวางเรือ
นมา อยา่งไรก็
ลง อุปทานของ
อท่ีเพิ่มข้ึนในปี
อลดลงสุทธิ 93
างเรือลดลงอีก
องปี 2554 และ
การปลดระวาง
เร่ิมฟ้ืนตวัดีข้ึน
อใหม่ท่ีเพิ่มเขา้
ดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมี

8 

น

 

อ
ป 
อ
ก็
ง
ป 
3 
ก
ะ
ง
น
า
มี



 

นยัสาํคญั
ใหก้องเรื
  

จา
กาํหนดส่
มากกวา่ 2

 

ญ แต่เน่ืองจากปั
อโลกลดลงสุท

ากกราฟขา้งตน้
สงมอบประมาณ
25 ปี ดงันั้นดูเ

ปัจจยัความล่าช้
ทธิจาํนวน 13 ล

นแสดงใหเ้ห็น
ณร้อยละ 3 เ
หมือนวา่อุปท

ชา้ในการส่งมอ
ลาํ 

วา่ อุปทานขอ
เม่ือเปรียบเทีย
ทานเรือในกลุ่ม

หนา้ 182

อบเรือ และอตั

องเรือใหม่ใน ี
บกบักองเรือที
มเรือของบริษทั

 

ราการปลดระว

ปี 2558 ยงัมี
ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบั
ทฯ จะมีภาพเป็

วางเรือท่ีเพิ่มข้ึ

มีมาก ในอีก 
บนั ซ่ึงมีจาํนว
ปนท่ีน่าพอใจอ

ข้ึนเลก็นอ้ยในช

3 ปีขา้งหนา้นี
วนเรือถึงร้อยล
อยา่งยิง่  

ช่วงส้ินปีส่งผล

 

น้ี มีเรือท่ีครบ
ะ 17 ท่ีมีอายุ

 

ล

บ
ยุ



 

 จา
อุตสาหก
อายเุกิน 2
ปี 2555 เนื
ช่วงตน้ปี 
เรือขนาด
สูงข้ึน เพื่
 โป
ในรายงา
3.  กา
  3.

 
Li
32
ใน
แต
จาํ
 
ปี 
25
กา
สัญ
ใน

  3.
   

 
(“
(“
Ch
เว

ากกราฟขา้งตน้
รรมซ่ึงแสดงใ

20 ปี การลดลง
น่ืองจากการฟ้ืน
 และมีการฟ้ืนต
เคปไซส์ (Cap
อลดช่องวา่งระ
ปรดอ่านคาํอธิ
นนี ้
ารซ้ือและการข
1  สัญญาส่ั

 ในปี 2550
imited (ABG
2,000 เดทเวท
นรายงานฉบบั
ต่ละลาํมีขนาด
านวนเรือทั้งห

 นอกจากน้ี 
 2554 และ 2 ฉ
556 และรายกา
ารยกเลิกสญัญ
ญญาการยกเลิ
นปี 2557 มีดงันี

2  สัญญาส่ั
 (ก)  บนัทึ

 บริษทัฯ ได้
“สญัญา Charte
“Charterer”) สํ
harterer จะพจิ
วลาและในเวลา

นและกราฟเก่ีย
ในรายงานน้ี) แ
งของค่าระวางเ ื
นตวัของค่าระว
ตวัของตลาดเป็
pesize) อยา่งไร
ะหวา่งอุปสงค์
ธิบายและการวิ

ขายเรือ 
สังต่อเรือใหม่ใน
0 และปี 2551 
G หรืออู่ต่อเรือ
ตนั (ในความเ
บน้ี ในขนาดระ
ดระวาง 54,000
มดท่ีสัง่ต่อ 
บริษทัฯ ไดบ้นั
ฉบบัในปี 2555
ารยกเลิกสญัญา
าสัง่ต่อเรือแต่ล
ลกิ (Cancellati
นี ้

สังต่อเรือใหม่เพื
ทกึความเข้าใจ
ดล้งนามใน M
ers”) เม่ือวนัท่ี
สาํหรับสญัญา 
จารณาท่ีจะรับ
าต่อมาไดแ้จง้ว

ยวกบัอายขุองก
แสดงใหเ้ห็นวา่
รือจะทาํใหอ้ตั
วางเรือในช่วงไ
ป็นระยะๆตลอด
รกต็าม ถา้ตลา
แ์ละอุปทาน 
วิเคราะห์ลกัษณ

นปี 2550 และ 
 บริษทัฯ ไดล้
อ) ประเทศอิน
เป็นจริงสามาร
ะวางบรรทุก 3
0 เดทเวทตนั 

นทึกรายการแป
5 รายการแปลง
าสัง่ต่อเรือ 1 ฉ
ละลาํตามลาํดบั
ion) เรือส่ังต่อ

พือ่ขนส่งซีเมน
จ (“MOU”) แล

MOU เม่ือวนัท่ี 
ที 2 ธนัวาคม 2

Charters จาํนว
บริการเพิ่มเติม
วา่จะรับบริการ

หนา้ 183

กองเรือ (โปร
า ประมาณร้อ
ตราการปลดระ
ไตรมาสสุดทา้
ดปี แต่ ณ ส้ินปี
าดยงัคงไม่ฟ้ืน

ณะของตลาดนี

 2551 จํานวน 
ลงนามในสญัญ
นเดีย สาํหรับ
รถบรรทุกไดถึ้
4,000 เดทเวท
 โดยถึงเดือนม

ปลงหน้ีใหม่ (N
งหน้ีใหม่/การย
ฉบบั ในปี 255
บ  
อใหม่จํานวน 1

นต์ 
ละสัญญา Cha
 14 ตุลาคม 25
2552 กบับริษทั
วนทั้งส้ิน 4 ลาํ
มซ่ึงตอ้งยนืยนั
ร) โดยรายละเ

 

ดดูหวัขอ้ 1.2
ยละ 25 ของเรื
วางเรือเก่าเพิ่ม
ยของปี 2556 ใ
ปีตลาดยงัคงอยู
ตวั เราสามารถ

นี ้ ประกอบกับ

 18 ลาํ 
ญาสัง่ต่อเรือให
สัง่ต่อเรือใหม่
ถึง 34,000 เดท
ทตนัต่อลาํ) แล
มกราคม 2556

Novation) สาํห
ยกเลิกสญัญา สํ
57  ทั้งน้ีเน่ืองจ

1 ฉบบั สําหรับ

arters กบับริษั
552 และไดล้ง
ท Ultratech C
า (ทั้งน้ีเป็นท่ีแ
นก่อนวนัท่ี 25
เอียดสาํหรับก

2 ในเร่ืองลกัษ
รือในประเภทเ
ข้ึน  ทั้งน้ีอตัรา
ในปี 2557 ตลา
ยูใ่นระดบัตํ่า เนื
ถคาดการณ์ไดว้

บรายงานจากค

หม่จาํนวน 12
จาํนวน 12 ล

ทเวทตนั ดงันั้น
ะเรือประเภทซ

6 บริษทัฯ ไดร้

หรับสญัญาสัง่ต
สาํหรับสญัญาสั
จาก การส่งมอบ

บเรือเลขที ่342

ษทั Ultratech 
งนามในสญัญา

Cement Limite
แน่นอนแลว้จาํ
 กมุภาพนัธ์ 2
ารส่งมอบเรือ

ษณะการประกอ
เดียวกนักบัขอ
าการปลดระวา
าดค่าระวางเรือ
น่ืองจากการถด
ว้า่อตัราการปล

คณะกรรมการ

2 ฉบบั กบั A
ลาํ ซ่ึงมีขนาด
นเรือกลุ่มน้ีจะข
ซุปราแมกซ์จาํ
รับเรือแลว้จาํน

ต่อเรือใหม่จาํน
สัง่ต่อเรือ จาํนว
บเรือจะล่าชา้เกิ

2 ซ่ึงดาํเนินการ

 Cement Lim
า Long Term 

ed, Mumbai, ป
านวน 3 ลาํ ส่ว
2555 แต่ Char
ทั้ง 4 ลาํ มีดงันี

อบธุรกิจ และ
งบริษทัฯ จะมี
างเรือลดลงจาก
อมีการชะลอตวั
ดถอยของตลาด
ลดระวางเรือจะ

รบริษทัท่ีแสดง

ABG Shipyard
ดระวางบรรทุก
ขอกล่าวต่อไป
านวน 6 ลาํ ซ่ึง
นวน 3 ลาํจาก

นวน 3 ฉบบัใน
วน 9 ฉบบัในปี
กินกวา่วนัท่ีใน

รเสร็จสมบูรณ์

mited 
 Time Charter
ประเทศอินเดีย
วนอีก 1 ลาํนั้น
rterer ขอขยาย
น้ี  

ะ
มี
ก
ว
ด
ะ

ง

d 
ก 
ป
ง
ก

น
ป 
น

ณ์

r 
ย 
น 
ย



หนา้ 184 
 

  ตารางการส่งมอบเรือ 
  เรือลาํท่ี 1  -  กาํหนดส่งมอบเรือระหวา่ง 30 กรกฎาคม 2554 ถึง 15 สิงหาคม 2554  
  เรือลาํท่ี 2  -  กาํหนดส่งมอบเรือระหวา่ง 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 
  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
แก่ Charterer 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 หลงัจาก
นั้น 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 ปีแรกและจะลดลง 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัต่อลาํเรือ สาํหรับแต่ละคร้ังของการต่อ
สญัญาคร้ังละ 5 ปี  
 ค่าปรับ  
 กรณีท่ีเจา้ของเรือไม่สามารถส่งมอบเรือให้ Charterer ไดภ้ายในระยะเวลาตามตารางการส่งมอบเรือขา้งตน้
เจา้ของเรือจะตอ้งชาํระค่าปรับจาํนวน 4,250 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อลาํเรือต่อวนัท่ีไดส่้งมอบล่าช้า 
รายละเอียดการชาํระค่าปรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัต่อไปน้ี 
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4.  คาํนิยาม  
 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินในรายงานคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของผูบ้ริหารน้ี ไดใ้ชข้อ้มูลจากงบการเงิน
รวมของบริษทัฯ ซ่ึงจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีไทยท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และงบการเงินแปลงค่าเป็นเงิน
เหรียญสหรัฐ คาํนิยามต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัคาํทางการเงินและการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือเฉลีย่แสดงเป็นเงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา (Opex) - ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อ
ลาํ คาํนวณโดยถือวา่มี 365 วนัทาํการในรอบปี ซ่ึงไม่รวมค่าเส่ือมราคาแต่รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดั
บญัชีตามนโยบายทางการบญัชี (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.6) ซ่ึงรวมอยูใ่นส่วน
ของค่าเส่ือมราคาในงบการเงินของบริษทัฯ ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเป็นตน้ทุนท่ีตอ้งเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
ลูกเรือค่าซ่อมแซม ค่าประกนัภยั ค่านํ้ ามนัตน้ทุนการจดัการ และค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชี 
 ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ - ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในงบการเงินหมายถึง ตน้ทุนในการเดินเรือซ่ึงไม่รวมค่าใชจ่้าย
ในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชี 
 ค่าใช้จ่ายรายเทีย่วการเดนิเรือ - 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 
 ต้นทุนจากการเดนิเรือรวม - ตน้ทุนจากการเดินเรือรวมในงบการเงินหมายถึง ผลรวมของค่าใชจ่้ายในการ
เดินเรือและค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเป็นรายเท่ียว 
 รายได้จากการเดนิเรือเฉลีย่แสดงเป็นเงนิเหรียสหรัฐอเมริกาต่อวนัต่อลาํ (TC Rate) – ค่าเช่าค่าระวางเรือเฉล่ียต่อ
วนัต่อลาํ โดยถือวา่มี 350 วนัในรอบปี อตัราค่าเช่าค่าระวางเฉล่ียต่อลาํคาํนวณจากการนาํรายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือหาร
ดว้ยจาํนวนวนัท่ีใชใ้นการเดินเรือเท่ากบั 350 วนัและจาํนวนเรือ 
 รายได้จากการเดนิเรือ - รายไดจ้ากการเดินเรือ หมายถึง รายไดค่้าเช่าเรือและรายไดค่้าระวางเรือท่ีไดรั้บ ในอีก
ความหมายหน่ึงคือรายไดท้ั้งหมดท่ีเกิดจากการใหเ้ช่าเรือแบบเป็นระยะเวลาและการใหเ้ช่าเรือแบบเป็นรายเท่ียว 
 รายได้จากการเดนิเรือสุทธิ - รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ หมายถึง รายไดจ้ากการเดินเรือหกัดว้ยค่าใชจ่้ายราย
เท่ียวการเดินเรือ ท่ีเรียกทัว่ไปวา่ Time Charter สุทธิ 
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ - บริษทัฯ ตอ้งนาํเรือเขา้อู่เรือแหง้เพ่ือตรวจเช็ค ซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษา และการปรับปรุงอ่ืนๆ ตามกาํหนดเวลาเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด และกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
อุตสาหกรรม โดยปกติบริษทัฯ จะนาํเรือเขา้อู่แหง้เพ่ือตรวจเช็คทุกๆ สองปีคร่ึงและหา้ปีสาํหรับการสาํรวจเรือขั้นตน้
และสาํรวจเรือพิเศษตามลาํดบั บริษทัฯ บนัทึกตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี และตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน
การซ่อมแซมเรือตดับญัชี (Dry-Docking Cost) ภายในระยะเวลาสองปีจากการสาํรวจเรือขั้นตน้ และเป็นค่าใชจ่้ายใน
การสาํรวจเรือตดับญัชีภายในระยะเวลาส่ีปีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือพิเศษ จาํนวนเงินท่ีตดับญัชีของค่าใชจ่้าย
ในการซ่อมแซม และสาํรวจเรือรวมอยูใ่นค่าเส่ือมราคาแต่ไม่ไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนการเดินเรือท่ีแสดงในงบการเงิน 



หนา้ 191 
 

อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไดร้วมค่าซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชี ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ีย (Opex) 
เพื่อเป็นการครบถว้นสาํหรับค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 
 ค่าเส่ือมราคา - ส่วนประกอบหลกัในรายการค่าเส่ือมราคาในงบการเงิน ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคาท่ีเกิดจากเรือ ซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนค่าซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชีดงัท่ีอธิบายไวแ้ลว้ขา้งตน้  
 วนัหยุดการเดนิเรือ - วนัหยดุการเดินเรือ หมายถึง วนัท่ีไม่มีการเดินเรือ เน่ืองจากเหตุผลทางดา้นเทคนิค และ
อาจหมายถึงเรืออยูใ่นระหวา่งการซ่อมแซมเรือท่ีอู่แหง้ 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 2557 
  5.1 วงเงนิสินเช่ือสําหรับจัดซ้ือเรือมือสองจากธนาคารแห่งโตเกยีว-มิตซูบชิิ 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 
(ทั้งหมดคือผูจ้ดัหาวงเงินและเป็นผูใ้หกู้)้ เพื่อบริษทัฯ ใชเ้งินกูน้ี้ในการซ้ือเรือมือสองเพิ่มเติม  
  เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อทา้ยสญัญาสินเช่ือมีหลกัประกนั ฉบบัท่ี 
3 โดยหลกัเพ่ือขยายระยะเวลาเบิกเงินกูส้าํหรับวงเงินสินเช่ือดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และในปี 
2557 บริษทัฯ ไม่ไดข้อขยายระยะเวลาสินเช่ือ ทาํใหว้งเงินสินเช่ือน้ีถูกยกเลิกไปโดยอตัโนมติั 

  5.2 วงเงนิสินเช่ือสําหรับซ้ือเรือมือสองจากธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และธนาคารอืน่ในประเทศ อกี 2 แห่ง 
  ตั้งแต่ปี 2551 บริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือ 300 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบั 3 ธนาคารในประเทศสาํหรับซ้ือ
เรือมือสอง ซ่ึงวงเงินสินเช่ือดงักล่าวจะส้ินสุดสญัญาวนัท่ี 18 มกราคม 2552 เน่ืองจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์
ทางการเงินโลก ผูใ้หกู้ไ้ม่สามารถขยายระยะเวลาเบิกวงเงินกูใ้นสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาไดใ้นช่วงตน้ปี 
2552 จึงไดเ้ปล่ียนเป็นวงเงินกูส้กลุเงินบาท โดยมีระยะเวลาการเบิกถอนเงินกูภ้ายในวนัท่ี 18 มกราคม 2553 
อยา่งไรกต็ามเม่ือคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีอาจมีข้ึน บริษทัฯ ทาํสญัญาวงเงินสินเช่ือแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
(swap)จากผูใ้หกู้เ้ดิม สาํหรับการเปล่ียนแปลงหน้ีเงินกูส้กลุเงินบาท (ณ เวลาเบิกถอนเงินกู)้ ไปเป็นสกลุเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยการใช ้USD/THB Swap เม่ือเงินกูไ้ดถู้กเบิกใช ้เงินกูท่ี้เบิกถอนดงักล่าวจะถูกคาํนวณ
ในสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทนัที ทั้งน้ีเพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึนจากเงิน
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ตน้ของเงินกูด้งักล่าว  ในปี 2553 วงเงินกูน้ี้ไดถู้กเบิกถอนจาํนวน 1,502.35 ลา้นบาทเพื่อนาํใชใ้นการซ้ือเรือ 2 ลาํ 
และเงินกูส้กลุเงินไทยบาทน้ีไดถู้กแปลง โดยการ swap เป็นหน้ีเงินกูส้กลุเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐทนัที ซ่ึงมี
ตารางการชาํระคืนตรงกบัเงินกูส้กลุไทยบาท  
  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2554 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาแกไ้ขวงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนั โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี (i) เปล่ียนวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องส่วน A (Tranche A) ณ วนัส้ินสุดระยะเวลาเบิกเงินกูส่้วน 
A เป็นวงเงินกูส้กลุเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจาํนวน 200 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะเรียกเงินกูส่้วน
น้ีวา่ ส่วน C (Tranche C) (ii) ขยายระยะเวลาเบิกเงินกูข้องส่วน C ไปจนถึงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554 (iii) ขยาย
ขอบเขตการป้องกนัความเส่ียง เพ่ือใหค้รอบคลุมการ swapอตัราดอกเบ้ีย และขยายระยะเวลาของวงเงินการ
ป้องกนัความเส่ียง 

 เงือ่นไขหลกั (หลงัจากได้แก้ไขแล้ว) ของสัญญาให้สินเช่ือดงักล่าวมีดงัต่อไปนี ้

ผู้กู้ : บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล”) / ร่วมกนักบัแต่ละบริษทัยอ่ย
ซ่ึงเป็นเจา้ของเรือ (รวมกนัเรียกวา่ “ผูกู้”้) 

ผู้ให้กู้ : ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) และ
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

จํานวนเงนิกู้ : ส่วน A: เงินกูส้กลุไทยบาท จาํนวน 1,502.35 ลา้นบาท (ไดเ้บิกถอนแลว้) 
ส่วน B: วงเงินสินเช่ือสาํหรับอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจาํนวน 5 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ส่วน C: วงเงินกูจ้าํนวน 200 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
วงเงินสาํหรับป้องกนัความเส่ียง (Hedging Facility) จาํนวนถึง 8.75 พนัลา้นบาท 

วตัถุประสงค์ : ส่วน  A : เพื่อซ้ือเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาดเลก็ต่อใหม่หรือเรือมือสอง ซ่ึงมี
อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 ปี และ / หรือมากกวา่ 10 ปีแต่นอ้ยกวา่ 15 ปี ซ่ึงจะให้
กูย้มืถึงร้อยละ 20 ของวงเงินสินเช่ือ 
ส่วน B : เพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ี
เกิดจากการโอนเงินต่างประเทศเขา้หรือโอนเงินออกในการดาํนินธุรกิจเป็นปกติ 
สาํหรับการปิดสถานะสญัญาท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศตามอตัราตลาด 
ส่วน C : เพื่อซ้ือเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาดเลก็ต่อใหม่หรือเรือมือสอง ซ่ึงมี
อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 ปี และ / หรือมากกวา่ 10 ปีแต่นอ้ยกวา่ 15 ปี ซ่ึงจะให้
กูย้มืถึงร้อยละ 20 ของวงเงินสินเช่ือ 
วงเงินสินเช่ือสาํหรับการป้องกนัความเส่ียง: เพื่อใชใ้นความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงค่าเงินบาทของส่วน A ท่ีเบิกถอนมา โดยการแลกเปล่ียนสกลุเงินของ
เงินตน้ (Principal swap) และการแลกเปล่ียนสกลุเงินของเงินตน้และดอกเบ้ีย (cross
currency swap) 
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ระยะเวลาเบกิเงนิกู้ : เงินกูส่้วน A : ไดเ้บิกถอนหมดแลว้ 
เงินกูส่้วน B, C และวงเงินสาํหรับการป้องกนัความเส่ียง: จนถึงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554 

ระยะเวลาของสินเช่ือ : ส่วน  A : 13 ปี นบัจากเดือนธนัวาคม 2552 
ส่วน C :  12 ปี นบัจากวนัท่ีไดมี้การเบิกถอนคร้ังแรก 

ระยะเวลาการปลอดชําระคนื
เงนิต้น 

: ส่วน  A :  12 เดือน นบัจากวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2552 ดงันั้นการจ่ายคืนเงินกูจึ้งเร่ิมข้ึน
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 
ส่วน C : นบัจากวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 และส้ินสุดในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2554
การชาํระคืนเงินตน้ 

อตัราดอกเบีย้ : วงเงินส่วน  A :  MLR (บาท) 3 เดือนลบร้อยละ 1 
วงเงินส่วน  C : LIBOR บวกร้อยละ 2.75 สาํหรับ 5 ปีแรก หลงัจากนั้น LIBOR
บวกร้อยละ 2.85 

การชําระคนืเงนิต้น : เงินกูส่้วน A :  ชาํระเป็นรายไตรมาส จาํนวน 48 งวดเท่าๆ กนั (ในระยะเวลา 12 ปี)
ของจาํนวนเงินกูท้ ั้งหมด ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 ดงันั้นการชาํระคืน จึงเร่ิมข้ึน
ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553  
เงินกูส่้วน C : ชาํระเป็นรายไตรมาสจาํนวน 44 งวดเท่าๆ กนั ของจาํนวนเงินกู้
ทั้งหมด จากวนัส้ินสุดระยะเวลาเบิกถอนเงินกูส่้วน C 

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงนิ : ร้อยละ 1 ต่อปีของจาํนวนวงเงินท่ีไม่ไดเ้บิกถอน 

หลกัประกนั : หลกัประกนัของสินเช่ือโดยหลกัมีดงัต่อไปน้ี 
1) ก่อนการเบิกถอน การจาํนองเป็นลาํดบัแรกของเรือซ่ึงผูกู้เ้ป็นเจา้ของ โดยมี

มูลค่ารวมอยา่งนอ้ย 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ  
2) การจาํนองเป็นลาํดบัแรกของเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาดเลก็ท่ีจะซ้ือเขา้มา 
3) การโอนผลประโยชนใ์นกรมธรรมป์ระกนัภยัและเงินไดข้องเรือท่ีเป็น

หลกัประกนั 
4) การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นผูกู้ ้

ข้อตกลงของหลกัประกนั : ในช่วงระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้:   จาํนวนมูลค่ารวมของเรือซ่ึงเป็นหลกัประกนั
จะตอ้งมีอยา่งนอ้ยร้อยละ 167 ของ จาํนวนเงินกูค้งเหลือของสินเช่ือ 
หลงัจากพ้นระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู้:   จาํนวนมูลค่ารวมของเรือซ่ึงเป็นหลกัประกนั
จะตอ้งมีอยา่งนอ้ยร้อยละ 154 ของจาํนวนเงินกูค้งเหลือของสินเช่ือ 

ข้อตกลงทางการเงนิ : พีเอสแอล จะปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการเงิน โดยจะมีการคาํนวณเป็นรายไตรมาส
โดย คาํนวณจากงบการเงินรวมแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาของพีเอสแอล ดงัน้ี 
1) อตัราส่วนหน้ีสินต่อผลรวมส่วนของผูถื้อหุน้ (Maximum Debt / Total
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Shareholders’ Equity) สูงสุดไม่เกิน 2 เท่า ; 
2) อตัราส่วนหน้ีสินต่อ EBITDA สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า (อตัราส่วนน้ีถูกแกไ้ขในปี

2557 ใหไ้ม่เกิน 6 เท่าจนถึงธนัวาคม 2558 หลงัจากนั้นไม่เกิน 5 เท่า) 
3) ดาํรงเงินทุนหมุนเวียนอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํ สาํหรับ

เรือท่ีพีเอสแอลเป็นเจา้ของ 
4) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี อยา่งนอ้ย 1.1 เท่า (Minimum

Debt Service Cover of  1.1 times) 

ข้อตกลงทีไ่ม่เกีย่วกบัการเงนิ : บริษทัฯ ไม่มีขอ้จาํกดัใดๆ อนัมีสาระสาํคญักบัขอ้ตกลงท่ีไม่เก่ียวกบัการเงิน 

  ในระหวา่งปี 2553 บริษทัฯ ไดเ้บิกถอนวงเงินกูใ้นส่วน A จาํนวน 1,502 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 45.90 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ สาํหรับซ้ือเรือจาํนวน 2 ลาํ ณ ส้ินปี 2557 วงเงินกูส่้วน A มีวงเงินคงเหลือจาํนวน 29.64 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
  ในระหวา่งปี 2554 บริษทัฯ ไดเ้บิกถอนวงเงินกูใ้นส่วน C จาํนวน 92 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับซ้ือเรือ
จาํนวน 4 ลาํ ณ ส้ินปี 2557 วงเงินกูส่้วน C มีวงเงินคงเหลือจาํนวน 54.36 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
  บริษทัฯ (โดย 4 บริษทัยอ่ย) ไดล้งนามในสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (USD Interest Rate Swap) เม่ือ
วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 และวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 สาํหรับเงินกูย้มืสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาคงเหลือ 
จาํนวน 64.82 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ือแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี โดยมีระยะเวลา
แลกเปล่ียนและชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาสเช่นเดียวกบักาํหนดการชาํระดอกเบ้ียตามสญัญาเงินกูย้มืสกลุเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา สญัญาแลกเปล่ียนดงักล่าวจะมีผลสาํหรับดอกเบ้ียจ่ายหลงัจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

  5.3   วงเงนิสินเช่ือสําหรับซ้ือเรือมือสองจาก ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) (“TBank”) 
  เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2555 บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาเงินกูจ้าํนวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐกบั ธนาคาร ธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) (“TBank”) โดยมีระยะเวลาการเบิกถอนเงินกูจ้นถึงเดือนมีนาคม 2555 
สรุปสาระสําคญัของข้อตกลงและเงือ่นไขของสัญญาเงนิกู้จํานวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ 

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

ผู้ให้กู้ : ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  (“TBank”) 

วตัถุประสงค์ : เป็นสินเช่ือสาํหรับซ้ือเรือใหม่ หรือ เรือมือสองหลายลาํ ขนาดแฮนด้ีไซส์ หรือ ซุป
ราแมกซ์ (“เรือซ้ือใหม่หลายลาํ”) หรือสาํหรับใชช้าํระคืนราคาเรือหลายลาํท่ีบริษทั
ฯไดซ้ื้อในระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2555 

จํานวนเงนิกู้ : วงเงินกูร้วมไม่เกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับการเบิกถอนหลายคร้ัง 

อตัราดอกเบีย้ : LIBOR 3 เดือน บวก ส่วนเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการรักษาวงเงนิ : ร้อยละ 1 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 

ค่าธรรมเนียมอืน่ : ร้อยละ 0.65 ของวงเงินกู ้เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการต่อวงเงิน 
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ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู้ : ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

การชําระคนืเงนิกู้ : เงินกูท่ี้เบิกทั้งหมดจะชาํระคืนโดยแบ่งการชาํระคืนออกเป็น 44 งวด เป็นรายไตรมาส
เท่าๆกนั เร่ิมตั้งแต่ส้ินเดือนมิถุนายน 2555 

หลกัประกนั : เงินกูจ้ะมีหลกัประกนัโดยหลกั ดงัต่อไปน้ี 
1) ก่อนการเบิกถอนเงินกูง้วดแรก การจดจาํนองเป็นลาํดบัแรกในเรือบางลาํท่ีผูกู้ ้

เป็นเจา้ของ โดยมีมูลค่าหลกัประกนัดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 167 ของเงินกู้
ทั้งหมดในระหวา่งการเบิกถอน 

2) การจดจาํนองเป็นลาํดบัแรกในเรือท่ีซ้ือ 
3) การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกในสญัญาประกนัภยั และในเงินไดจ้ากเรือ

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
4) การจาํนาํหุน้เป็นลาํดบัแรกของแต่ละบริษทัยอ่ยผูกู้ ้

ข้อตกลงทางการเงนิ : ณ ส้ินไตรมาส ผูกู้จ้ะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางเงินดงัต่อไปน้ี โดยพิจารณาจาก
งบการเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐ: 
 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่

นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1;  
 อตัราส่วนหน้ีต่อรายไดก่้อนหกัภาษี ค่าเส่ือมราคา และรายการตดัจ่าย

(Debt/EBITDA) ไม่เกิน 5 ต่อ 1 (ในปี 2557 อตัราส่วนน้ีถูกแกไ้ขใหเ้ป็น 6 เท่า 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และหลงัจากนั้น 5 เท่า) ;  

 อตัราส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม (Debt/Total Shareholder’s Equity)
ไม่เกิน 2 ต่อ 1 

 ดาํรงเงินสดสาํรองอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือ ของบริษทัใดก็
ไดใ้นกลุ่มของผูกู้ ้

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ :  ในระหวา่งระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู ้ มูลค่าเรือท่ีเป็นหลกัประกนัจะตอ้งมี
มูลค่าไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 167 ของจาํนวนเงินกูค้งคา้งทั้งหมด 

 หลงัจากระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู ้มูลค่าเรือท่ีเป็นหลกัประกนัจะตอ้งมีมูลค่า
ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 154 ของจาํนวนเงินกูค้งคา้งทั้งหมด  

ข้อตกลงอืน่ๆ :  จะถือวา่เป็นเหตุแห่งการผดิสญัญา ถา้นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม และ นาย
มูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม และนายคูชรู คาลี วาเดีย พน้จากการเป็นผูบ้ริหารของผูกู้ ้
ทั้งน้ีไม่รวม ถึงการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ เวน้เสียแต่วา่จะมีบุคคลอ่ืนท่ีผูใ้หกู้้
ยอมรับ ทาํหนา้ท่ีแทนภายใน 90 วนั 

  บริษทัฯ เบิกถอนวงเงินกูน้ี้ครบเตม็จาํนวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ ณ ส้ินปี ยอดเงินกูค้งเหลือ จาํนวน 
28.41 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
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  5.4   วงเงนิสินเช่ือสําหรับการส่ังต่อเรือใหม่จากธนาคาร DNB Asia Ltd. ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร 
    ต่างประเทศอืน่ๆ (วงเงนิสินเช่ือสําหรับเรือต่อใหม่) 

  เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2551 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาวงเงินสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนัระยะยาว ใชส้าํหรับเรือ
ท่ีสัง่ต่อใหม่จากอู่ต่อเรือ 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) / ผู้จัดการผู้มอีาํนาจ (Mandated Lead Arranger (“MLA”) และ ตวัแทนและตวัแทน
หลกัประกนั 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 
เรือขนสินค้าเทกองประเภทซุปราแมกซ์ 
เรือขนสินคา้เทกองประเภทซุปราแมกซ์ จาํนวน 6 ลาํ โดยแต่ละลาํมีขนาดระวาง
บรรทุก 54,000 เดทเวทตนั แต่ละลาํถูกต่อโดยอู่ต่อเรือ ABG จาํกดั ประเทศอินเดีย 
ราคาต่อเรือแต่ละลาํอยูท่ี่ประมาณ 38 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

วงเงนิสินเช่ือสูงสุด : จาํนวนเงินกูสู้งสุดถึง 398.40 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 80 ของราคาสัง่ต่อเรือ
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ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้) ซ่ึงประกอบดว้ย 15 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
สาํหรับเรือขนสินคา้เทกองประเภทแฮนด้ีไซส์ มีวงเงินสินเช่ือสูงสุดถึง 216 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งเป็น 9 ส่วนยอ่ย ดงัน้ี 
วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ  
จาํนวนเงิน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 60 ของราคาสัง่ต่อเรือแต่ละลาํ 
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
ละลาํซ่ึงแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 
วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
เท่ากบัจาํนวนเงิน 30.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 80 ของราคาสัง่ต่อ
เรือแต่ละลาํ ซ่ึงแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 

การเบกิใช้วงเงนิสินเช่ือและการชําระคนื   

การเบกิใช้วงเงนิสินเช่ือ : สินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ  
ใหเ้ป็นไปตามขั้นของการต่อเรือท่ีระบุในสญัญาสัง่ต่อเรือ 
สินเช่ือสําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
เท่ากบัร้อยละ 100 ของวงเงินสินเช่ือสาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ และจะถูกเบิกถอนใน
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 ์
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วนัครบกาํหนด : 10 ปี นบัจากวนัท่ีไดเ้บิกเงินกูส้าํหรับเรือลาํแรก ดงันั้นวนัครบกาํหนดของสญัญา
เงินกูน้ี้จะประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม   

อตัราดอกเบีย้ : จาํนวนรวมของ LIBOR และส่วนเพิ่ม 

ระยะเวลาดอกเบีย้ : ทุก 3 เดือน 

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงนิ : ร้อยละ 0.35 ต่อปี ของจาํนวนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนของวงเงินกูท้ ั้งหมด 

หลกัประกนั : ผูกู้แ้ละผูค้ ํ้าประกนัมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 
สินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
ก) การจาํนาํหุน้ของผูกู้ ้คือหุน้บริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งยกเวน้พีเอสแอล 
ข) หลกัประกนัจากผูค้ ํ้าประกนั ถา้พีเอสแอลไม่ไดเ้ป็นผูกู้ร่้วม 
ค) การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกในสญัญาสัง่ต่อเรือ 
ง) การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกในสญัญาคํ้าประกนัการคืนเงินรายงวด ซ่ึง

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

บญัชีเงินได ้(บญัชีจะถูกเปิดเพ่ือเรือแต่ละลาํ) และบญัชีเงินชาํระคืน 
ทั้งน้ีหลกัประกนัดงักล่าวทั้งหมดจะเป็นหลกัประกนัท่ีผกูกนัจนกวา่จะชาํระคืน
เงินกูท้ ั้งหมด 

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 (ในปี 2557 อตัราส่วนน้ีถูกแกไ้ขใหเ้ป็น 6 เท่า
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และหลงัจากนั้น 5 เท่า)  

ค)  ดาํรงเงินทุนหมุนเวียนอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อลาํ 
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เงินกู”้) ทั้งน้ี ไม่วา่จะรวมหรือแยกกนั จะประกอบไปดว้ย 
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 ของมูลค่าตาม

สญัญาใหมี้การเบิกได ้3 คร้ัง 
เงินกูส้ําหรับใชเ้ม่ือรับเรือ จาํนวน 22,800,000 หรือ ร้อยละ 80 ของมูลค่าตาม

สัญญา ให้มีการเบิกไดค้ร้ังเดียว ซ่ึงบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระเงินกู้
สาํหรับใชก่้อนรับเรือ 

ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู้ : เงินกูส้าํหรับเรือทั้งสองลาํนั้น ผูกู้จ้ะสามารถเบิกเงินกูส่้วนใชก่้อนรับเรือสาํหรับเรือ
แต่ละลาํโดยรวมกนัหรือแยกกนัไดห้ลงัจากวนัท่ีไดล้งนามในสญัญาเงินกู ้ จนถึง
วนัท่ีรับมอบเรือของเรือแต่ละลาํ หรือวนัอ่ืนๆท่ีผูใ้หกู้ย้นิยอม 

อตัราดอกเบีย้ : US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการรักษา
วงเงนิ 

: ร้อยละ 1.2 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 

การเบกิเงนิกู้ : เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
การเบิกเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือให ้
เป็นไปตามสัญญาสัง่ต่อเรือ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือ 
รับเรือซ่ึงจะเบิกเงินกูไ้ดเ้ม่ือรับเรือแต่ 
ละลาํ 

การชําระคนืเงนิกู้ : เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
ชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บเรือ 
แต่ละลาํ จากเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
เงินตน้ของเงินกูข้องเรือแต่ละลาํจะถูก 
ชาํระคืนจาํนวน 39 งวด เป็นรายไตรมาส  ๆ
ละ380,000 เหรียญสหรัฐ เร่ิมจากวนั 
สุดทา้ยของไตรมาสแรกหลงัจากวนัรับ 
มอบเรือ และงวดสุดทา้ยจาํนวน7,980,000 
เหรียญสหรัฐ ณ วนัสุดทา้ยของสญัญา 

หลกัประกนั : เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรก

ของสญัญาสัง่ต่อเรือของเรือแต่ละลาํ; 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรก

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
 การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรก

ของสญัญาประกนัภยัเรือ; 
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ของสญัญาคํ้าประกนัการคืนเงินงวด
เพ่ือเป็นหลกัประกนัการชาํระ
เงินงวด; 

 การจาํนาํหุน้ทั้งหมดของผูกู้ท่ี้ถือโดย
บริษทั ABC; 

 การคํ้าประกนัจากบริษทั ABC; 
 การคํ้าประกนัจากบริษทั ABC  

 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรก
ของสญัญาเช่าเรือเหมาลาํเป็น
ระยะเวลา 

 การจดจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินได้
และบญัชีเงินชาํระคืน; 

 การคํ้าประกนัจากบริษทั ABC; 
 การคํ้าประกนัจากบริษทั ABC ไม่เกิน

วงเงิน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ข้อตกลงทางการเงนิ : จากวนัท่ีไดรั้บมอบเรือผูกู้แ้ต่ละรายจะตอ้งปฎิบติัตามขอ้ตกลงตลอดเวลาของ
สญัญาเงินกู ้คือ 
1. ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio,

“DSCR”) ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า 
2. อตัราส่วนของผูถื้อหุน้ (ต่อสินทรัพยร์วม) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 

ข้อตกลงอืน่ๆ : ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยบริษทัฯ และผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหจ่้ายเงินปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่กรณีท่ีอตัราส่วนความสามารถในการ
ชาํระหน้ี (DSCR) นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า หรือกรณีมีการผดิสญัญาเกิดข้ึน 

  เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 ผูกู้ไ้ดล้งนามในบนัทึกแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 1 ต่อทา้ยสญัญาเงินกูฉ้บบัดงักล่าว
ขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขและการเปล่ียนแปลงหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี 

วตัถุประสงค์ : เป็นสินเช่ือสาํหรับใชช้าํระเงินงวดก่อนและเม่ือรับมอบเรือขนส่งซีเมนตส์ัง่ต่อใหม่
จาํนวน 2 ลาํกล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข CC200-01 และ CC200-02 (“เรือ”) ซ่ึงไดส้ัง่
ต่อไวก้บั Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยมีวงเงินสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญาสัง่ต่อเรือ ซ่ึงไดส้ัง่ต่อ
แทนเรือขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 2 ลาํ (เรือหมายเลข379และ380) ท่ีเคยสัง่ต่อกบัอู่ต่อ
เรือ ABG ประเทศอินเดีย แต่ต่อมาไดย้กเลิกไป 

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 
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การชําระคนืเงนิกู้ : เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
ชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บเรือ 
แต่ละลาํจากเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือของเรือแต่ละ 
ลาํจะถูกชาํระคืนจาํนวน 39 งวด เป็นราย
ไตรมาสๆละ 322,400 เหรียญสหรัฐ เร่ิม
จากวนัสุดทา้ยของไตรมาสแรก หลงัจาก
วนัรับมอบเรือ และงวดสุดท้ายจํานวน 
6,770,400 เหรียญสหรัฐ ณ วนัสุดทา้ย
ของสญัญา 

หลกัประกนั : เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
การคํ้าประกนัร้อยละ 100 จากบริษทัฯ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ ไม่เกินวงเงิน 
8 ลา้นเหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือ 

  บริษทัฯ เบิกถอนเงินกูจ้ากวงเงินสินเช่ือน้ี จาํนวน 38.52 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
ยอดเงินกูค้งเหลือ จาํนวน 37.56 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 

  5.6  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 (เดิม
ช่ือ บริษทัโอเอส ดบัเบ้ิลย8ู พีทีอี ลิมิเตด) และ บริษทั พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด (เดิมช่ือ บริษทั โอเอสดบัเบ้ิลยู
9 พีทีอี ลิมิเตด) ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 84.96 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคาร ING Bank 
N.V., สาขาประเทศสิงคโปร์ (“ING”) และธนาคาร DNB Asia Ltd. (“DNB”) สาํหรับใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่
เกินร้อยละ 80 ของตน้ทุนรวมของการไดม้าของเรือสัง่ต่อใหม่ ประเภทซุปราแมกซ์ ขนาดระวางบรรทุก 57,000 
เดทเวตตนั จาํนวน 4 ลาํซ่ึงบริษทั SPCs ไดส้ัง่ต่อเรือกบัอู่ต่อเรือ Guoyu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 
2555 บริษทัยอ่ยแต่ละบริษทัไดรั้บเรือทั้ง 4 ลาํตามลาํดบั 
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) 
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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 ของตน้ทุนรวมของการไดม้าของ
เรือสัง่ต่อใหม่ จาํนวน 4 ลาํ ขนาดระวางบรรทุกลาํละ 57,000 เดดเวทตนั คือจาํนวน
รวม 106,200,004 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็น 26,550,001 เหรียญสหรัฐต่อลาํ) ตน้ทุนรวม
ดงักล่าว ประกอบดว้ย 
1)  ราคาซ้ือรวมของหุน้ท่ีไดม้าซ่ึงบริษทัผูกู้ท้ ั้ง 4 บริษทั เป็นเงิน 6,800,004 

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

สหรัฐ 

วงเงนิสินเช่ือ : สูงสุดจาํนวน 84,960,000 เหรียญสหรัฐ แบ่งออกเป็นส่วนๆสาํหรับเรือ 4 ลาํ ดงัน้ี 
วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือแต่ละลาํ 
จาํนวนสูงสุด 16,060,000 เหรียญสหรัฐ 
วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้เมื่อรับเรือแต่ละลาํ 
จาํนวนสูงสุด 21,240,000 เหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 80 ของราคาตลาด แลว้แต่วา่
ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
วงเงนิสินเช่ือจะถูกแบ่งสําหรับผู้ให้กู้ ดงันี ้
ING จาํนวน 53,960,000 เหรียญสหรัฐ 
DNB จาํนวน 31,000,000 เหรียญสหรัฐ 

อตัราดอกเบีย้ : USD LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการรักษา
วงเงนิ 

: ร้อยละ 50 ของส่วนเพิ่มต่อปีของวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนโดยชาํระเป็นรายไตร
มาส 

วนัครบกาํหนด : 8 ปี หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วดสุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ 
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ระยะเวลาเบกิถอนงนิกู้ 
และการเบกิถอนสินเช่ือ 

: วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
นอกเหนือจากส่วนท่ีใชเ้พื่อการซ้ือหุน้ 
การเบิกถอนเงินแต่ละคร้ังใหเ้ป็นไป
ตาม 
สญัญาสัง่ต่อเรือ 

วงเงนิสินเช่ือให้สําหรับเมื่อรับเรือ 
ร้อยละ 100 ของวงเงินสินเช่ือสาํหรับ 
ใชเ้ม่ือรับเรือ ซ่ึงจะเบิกเงินกูเ้ม่ือรับเรือ 
แต่ละลาํ 

การชําระคนื : วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
วงเงินสาํหรับใชก่้อนรับเรือจะถูกชาํระ 
คืนงวดเดียว ณ วนัท่ีไดรั้บมอบเรือแต่ 
ละลาํ โดยตดัจากการเบิกเงินกูข้อง
วงเงินสินเช่ือสาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 

วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
สาํหรับเรือแต่ละลาํ แบ่งชาํระเท่าๆ กนั 
จาํนวน 32 งวดเป็นรายไตรมาส แต่ละ 
งวดเท่ากบั 354,000 เหรียญสหรัฐ และ 
ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดจาํนวน  
9,912,000 เหรียญสหรัฐพร้อมกบัการ 
ชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ย 
การชาํระคืนงวดแรกจะครบกาํหนด 
3 เดือน หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วด 
สุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ 
เม่ือวนัครบกาํหนด เงินกู้คา้งชาํระ
จะตอ้งถูกชาํระคืนทั้งหมดโดยเงินกูแ้ต่
ละส่วน ลดลงเป็นศูนย ์

หลกัประกนั : วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
 จาํนาํหุน้ของผูกู้ ้; 
 โอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกใน

สญัญาคํ้าประกนัการคืนเงินงวดท่ี
ออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ
ธนาคาร/ สถาบนัการเงินอ่ืนท่ีผูใ้หกู้้
ยอมรับ; 

 โอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกใน
สญัญาสัง่ต่อเรือ; และ 

 การคํ้าประกนัจากผูค้ ํ้าประกนั 

วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
 การจาํนาํหุน้ของผูกู้ ้; 
 การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก; 
 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรก

ของเงินได้และสัญญาเช่าเหมาลํา
เป็นระยะเวลา; 

 การจํานําเป็นลําดับแรกของบัญชี
เงินไดท่ี้มีกบัตวัแทนหลกัประกนั; 

 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรก
ในสัญญาประกันภัย และการ
เรียกร้องค่าชดเชยของเรือ; 

 การคํ้าประกนัจากผูค้ ํ้าประกนั; และ
หลกัประกนัทั้งหมดขา้งตน้ถือเป็น
หลกัประกนัร่วมของวงเงินสินเช่ือ
สาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 
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ข้อตกลงทางการเงนิ : ผูค้ ํ้าประกนัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี โดยจะมีการคาํนวณเป็นราย
ไตรมาสจากงบการเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐ 
ก)  อตัราส่วนหน้ีเงินกูต่้อส่วนของผูถื้อหุน้รวมสูงสุด (Funded Debt/Total  

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

สูงสุด (Funded Debt/EBITDA) 5 ต่อ 1; (ในปี 2557 อตัราส่วนน้ีถูกแกไ้ขให้
เป็น 6 เท่า ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และหลงัจากนั้น 5 เท่า) และ 

ค)  ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือซ่ึงกลุ่มบริษทัพรีเชียส
เป็นเจา้ของ 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ : เรือจะตอ้งมีมลูค่าขั้นตํ่าอยา่งนอ้ยร้อยละ 125 ของยอดคงเหลือรวมของสินเช่ือ
สาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 

ข้อตกลงอืน่ๆ :  ผูค้ ํ้าประกนัจะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 จะถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญา ถา้นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม และนาย

มูนีรมอยนูดดิน ฮาชิม และนายคูชรู คาลี วาเดีย พน้จากการเป็นผูบ้ริหารของ 
ผูค้ ํ้ าประกนั ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ เวน้เสียแต่ว่าจะมี
บุคคลอ่ืนท่ีผูใ้หกู้ย้อมรับ ทาํหนา้ท่ีแทนภายใน 90 วนั 

 ไม่มีขอ้จาํกัดในการจ่ายเงินปันผลโดยพีเอสแอล และผูกู้ ้ได้รับอนุญาตให้
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยปราศจากขอ้จาํกดั เวน้แต่ในกรณีผิดสัญญา 
หรือมีเหตุแห่งการผดิสญัญาเกิดข้ึน 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 วงเงินสินเช่ือน้ีไดปิ้ดการเบิกถอน
แลว้  
ตารางต่อไปนีแ้สดงจํานวนเงนิกู้ทีม่ีการเบกิถอนสําหรับเรือแต่ละลาํ และเงนิกู้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

ช่ือเรือ สินเช่ือสําหรับ 
ใช้เมื่อรับเรือ 

เงนิกู้ทีเ่บกิใช้ เงนิกู้คงเหลอื 

อภิรดี นารี 18,200,000 18,200,000 15,014,000 

บารนี นารี 17,000,000 17,000,000 14,168,000 

ชญานี นารี 18,000,000 18,000,000 15,168,000 

ดารณี นารี 18,000,000 18,000,000 15,522,000 

รวม 71,200,000 71,200,000 59,872,000 
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 5.7       วงเงนิสินเช่ือสําหรับซ้ือเรือต่อใหม่ หรือเรือมือสอง จากธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
  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 ถือหุน้
ทั้งหมด 

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 ปีแรกหลงัจากการเบิก 
เงินกูค้ร้ังแรก  

ค่าธรรมเนียมการรักษา
วงเงนิ 

: ร้อยละ 0.7 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 

ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู้ : ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2555 

การชําระคนืเงนิกู้ : เงินกูท่ี้เบิกทั้งหมดจะชาํระคืนภายใน 8.5 ปี โดยแบ่งการชาํระคืนออกเป็น 34  
งวดเป็นรายไตรมาสเท่าๆกนั เร่ิมจาก 3 เดือนหลงัจากวนัส้ินสุดของระยะเวลาเบิก
ถอนงินกู ้

หลกัประกนั : การจดจาํนองเป็นลาํดบัแรกในเรือท่ีไดม้าจากเงินกู;้ และ 

  การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้

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

ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1; 
 อตัราส่วนหน้ีเงินกูต่้อรายไดก่้อนหกัภาษี ค่าเส่ือมราคา และรายการตดัจ่าย ไม่
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เกิน (Funded Debt/EBITDA) 5 ต่อ 1; (ในปี 2557 อตัราส่วนน้ีถูกแกไ้ขใหเ้ป็น 
6 เท่า ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และหลงัจากนั้น 5 เท่า) 

 อตัราส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกิน (Funded Debt/Total 
Shareholder’s Equity) 2 ต่อ 1 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ :  เรือท่ีไดม้าจากเงินกูจ้ะตอ้งจดทะเบียนเป็นเรือธงไทย 
 ถา้เรือมีมูลค่าตํ่ากวา่ร้อยละ 125 ของยอดเงินกูค้งเหลือ โดยจะทดสอบรายปี ผู ้

กูจ้ะตอ้งจดัหาหลกัประกนัเพิ่มเติมหรือชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับเงินกู้
ส่วนท่ีเกิน 

ข้อตกลงอืน่ๆ :  ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยพเีอสแอล และผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหจ่้าย  
เงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่กรณีมีการผดิสญัญาเกิดข้ึน
หรือมีเหตุแห่งการผดิสญัญาเกิดข้ึน โดยท่ีเงินกูค้งเหลือถึงกาํหนดชาํระแลว้ 

  ในระหวา่งปี 2555-2556 บริษทัยอ่ย (เจา้ของเรือ) แต่ละบริษทัเบิกถอนเงินกูจ้ากวงเงินสินเช่ือน้ี จาํนวน 
64.82 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ือซ้ือเรือ จาํนวน 5 ลาํ และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือคงเหลือ 
จาํนวน 51.76 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
  เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาแกไ้ขสญัญาเงินกูน้ี้ โดยหลกัเพื่อขยายระยะเวลา
เบิกเงินกูข้องวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนจาํนวน 35.18 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 ไปจนถึงวนัท่ี 
30 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดย้กเลิกสญัญาเงินกูน้ี้ในปี 2557 

  5.8     วงเงนิสินเช่ือใหม่ จํานวน 19.34 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขา 
    ประเทศสิงคโปร์   

  เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีประเทศสิงคโปร์ กล่าวคือ บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิ
เตด (ABC Four Pte. Ltd.) (“บริษทัยอ่ย”) ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์เพื่อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตาม
สญัญาต่อเรือขนส่งซีเมนตใ์หม่ขนาดระวางบรรทุก 20,000 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข 
CC200-03 ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดส้ัง่ไป 
สรุปสาระสําคญัของข้อตกลงและเงือ่นไขของสัญญาเงนิกู้จํานวน 19,344,000 เหรียญสหรัฐ 

ผู้กู้ : บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทัยอ่ย”) ของบริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริ
เออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“ABC”) 

ผู้ให้กู้ : ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

ตวัแทนสินเช่ือ : ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์  

ตวัแทนหลกัประกนั : ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์  
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ผู้ให้บริการ Interest Rate 
Swap 

: ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
 

วตัถุประสงค์ : เป็นสินเช่ือสาํหรับใชช้าํระเงินงวดก่อนและเม่ือรับมอบเรือขนส่งซีเมนตส์ัง่ต่อใหม่ 
จาํนวน 1 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข CC200-03 (“เรือ”) ซ่ึงไดส้ัง่ต่อไวก้บั  
Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
มีวงเงินสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญา  

จํานวนเงนิกู้ : วงเงินสินเช่ือ จะตอ้งไม่เกิน 19,344,000 เหรียญสหรัฐ  (“จาํนวนเงินกู”้) โดยจะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน (“เงินกูแ้ต่ละส่วน”) 

เงนิกู้แต่ละส่วน : เงินกูจ้ะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ จาํนวน 4,836,000 หรือ ร้อยละ 20 ของราคาตาม

สญัญา ใหมี้การเบิกได ้2 คร้ัง 
เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ จาํนวน 19,344,000 หรือ ร้อยละ 80 ของราคาตาม

สญัญา ใหมี้การเบิกไดค้ร้ังเดียว ซ่ึงบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระเงินกู้
สาํหรับใชก่้อนรับเรือ  

ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู้ : เงินกูส้าํหรับเรือนั้น ผูกู้จ้ะสามารถเบิกเงินกูส่้วนใชก่้อนรับเรือไดห้ลงัจากวนัท่ีได้
ลงนามในสญัญาเงินกู ้จนถึงวนัท่ีรับมอบเรือ หรือวนัอ่ืนๆท่ีผูใ้หกู้ย้นิยอม 

อตัราดอกเบีย้ : US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม  

ค่าธรรมเนียมการรักษา
วงเงนิ 

: ร้อยละ 0.6 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 

การเบกิเงนิกู้ : เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
การเบิกเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือให้
เป็นไปตามสัญญาสัง่ต่อเรือ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือ
รับเรือซ่ึงจะเบิกเงินกูไ้ดเ้ม่ือรับเรือ 

การชําระคนืเงนิกู้ : เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
ชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บเรือ
จากเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 
 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
เงินตน้ของเงินกู้จะถูกชาํระคืนจาํนวน 
39 งวด เป็นรายไตรมาสๆ ละ 322,400 
เหรียญสหรัฐ เร่ิมจากวนัสุดท้ายของ
ไตรมาสแรก หลังจากวนัรับมอบเรือ 
และงวดสุดทา้ยจาํนวน 6,770,400 เหรียญ
สหรัฐ ณ วนัสุดทา้ยของสญัญา   

หลกัประกนั : เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรก

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
 การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
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ของสญัญาสัง่ต่อเรือของเรือ 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรก

ของสญัญาคํ้าประกนัการคืนเงินงวด
เพ่ือเป็นหลกัประกนัการชาํระ
เงินงวด 

 การจาํนาํหุน้ทั้งหมดของผูกู้ท่ี้ถือ
โดย ABC 

 การคํ้าประกนัจากบริษทัฯและ ABC 
 

 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรก
ของสญัญาประกนัภยัเรือ 

 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรก
ของสัญญา เ ช่ า เ รื อ เหมาลํา เ ป็น
ระยะเวลา 

 การจดจาํนําลาํดับแรกในบญัชีเงิน
ไดแ้ละบญัชีเงินชาํระคืน 

 การคํ้าประกนัจาก ABC และ 
 การคํ้ าประกันจากบริษทัฯ ไม่เกิน

วงเงิน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ข้อตกลงทางการเงนิ: : ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเงินกู ้ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 และหลงัจากวนัท่ีไดรั้บมอบเรือ ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงรายไดก่้อนหัก
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า ของภาระหน้ีทั้งหมด  

ข้อตกลงอืน่ๆ: : จะตอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารหรือการถือหุน้ในบริษทัผูกู้ ้ ไม่
มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยบริษทัฯและผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหจ่้ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยไม่มีขอ้จาํกดั  เวน้แต่กรณีท่ีอตัราส่วนความสามารถในการ
ชาํระหน้ี นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า หรือกรณีมีการผดิสญัญาเกิดข้ึน 

  บริษทัฯ ไดเ้บิกถอนเงินกูจ้ากวงเงินสินเช่ือน้ี จาํนวน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 ยอดเงินกูค้งเหลือ จาํนวน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

  5.9     วงเงนิสินเช่ือใหม่จํานวน 19.58 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
  เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีประเทศสิงคโปร์ กล่าวคือ บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิ
เตด (ABC One Pte. Ltd.) (“บริษทัยอ่ย”) ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวน 19.58 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร
ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เพื่อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาต่อเรือขนส่งซีเมนต์
ใหม่ขนาดระวางบรรทุก 20,000 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข CC200-04 ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดส้ัง่
ไป 
สรุปสาระสําคญัของข้อตกลงและเงือ่นไขของสัญญาเงนิกู้จํานวน 19,584,000 เหรียญสหรัฐ 

ผู้กู้ : บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทัยอ่ย”) ของบริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์ 
แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทัแม่”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีประเทศ
สิงคโปร์ 

ผู้ให้กู้ : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  

ตวัแทนสินเช่ือ : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  

ตวัแทนหลกัประกนั : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  
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ผู้ให้บริการ Interest Rate 
Swap 

: ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

วตัถุประสงค์ : เป็นสินเช่ือสาํหรับใชช้าํระเงินงวดก่อนและเม่ือรับมอบเรือขนส่งซีเมนตส์ัง่ต่อ
ใหม่ 
จาํนวน 1 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข CC200-04 (“เรือ”) ซ่ึงไดส้ัง่ต่อไวก้บั 
Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
มีวงเงินสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญา  

จํานวนเงนิกู้ : วงเงินสินเช่ือ จะตอ้งไม่เกิน 19,584,000 เหรียญสหรัฐ  (“จาํนวนเงินกู”้) โดยจะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน (“เงินกูแ้ต่ละส่วน”) 

เงนิกู้แต่ละส่วน : เงินกูจ้ะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 เงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือ จาํนวน 4,896,000 หรือ ร้อยละ 20 ของราคาตาม

สญัญา 
 เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ จาํนวน 19,584,000 หรือ ร้อยละ 80 ของราคาตาม

สัญญา ให้มีการเบิกไดค้ร้ังเดียว ซ่ึงบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระเงินกู้
สาํหรับใชก่้อนรับเรือ  

ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู้ : เงินกูส้าํหรับเรือนั้น ผูกู้จ้ะสามารถเบิกเงินกูส่้วนใชก่้อนรับเรือไดห้ลงัจากวนัท่ีได้
ลงนามในสญัญาเงินกู ้จนถึงวนัท่ีรับมอบเรือ หรือวนัอ่ืนๆท่ีผูใ้หกู้ย้นิยอม 

อตัราดอกเบีย้ : US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการรักษา
วงเงนิ 

: ร้อยละ 0.6 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 

การเบกิเงนิกู้ : เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
การเบิกเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือให้
เป็นไปตามสัญญาสัง่ต่อเรือ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือ
รับเรือซ่ึงจะเบิกเงินกูไ้ดเ้ม่ือรับเรือ 
 

การชําระคนืเงนิกู้ : เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
ชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บเรือ
จากเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 
 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
เงินตน้ของเงินกูจ้ะถูกชาํระคืนจาํนวน  
40 งวด เป็นรายไตรมาสๆ ละ 489,600  
เหรียญสหรัฐ เร่ิมจากวนัสุดทา้ยของไตร
มาสแรก หลงัจากวนัรับมอบเรือ  

หลกัประกนั : เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรก

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
 การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 



หนา้ 212 
 

ของสญัญาสัง่ต่อเรือของเรือ 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรก

ของสญัญาคํ้าประกนัการคืนเงินงวด
เพ่ือเป็นหลกัประกนัการชาํระ
เงินงวด 

 การจาํนาํหุน้ทั้งหมดของผูกู้ท่ี้ถือ
โดยบริษทัแม่ 

 การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ และ
บริษทัแม่ 

 

 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรก
ของสญัญาประกนัภยัเรือ 

 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรก
ของสญัญาเช่าเรือเหมาลาํเป็น
ระยะเวลา 

 การจดจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงิน
ไดแ้ละบญัชีเงินชาํระคืน 

 การคํ้าประกนัจากบริษทัแม่ และ 
 การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ ไม่เกิน

วงเงิน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ข้อตกลงทางการเงนิ: : ตลอดระยะเวลาตามสญัญาเงินกู ้ ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 20 และหลงัจากวนัท่ีไดรั้บมอบเรือ มีอตัราส่วนความสามารถในการ
ชาํระหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า  

ข้อตกลงอืน่ๆ: : จะตอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารหรือการถือหุน้ในบริษทัผูกู้ ้ 
ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยบริษทัฯ และผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหจ่้ายเงินปัน

ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่กรณีท่ีอตัราส่วนความสามารถใน
การชาํระหน้ี นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า หรือกรณีมีการผดิสญัญาเกิดข้ึน 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดเ้บิกถอนเงินกูจ้ากวงเงินสินเช่ือน้ี จาํนวน 4.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
  5.10 วงเงนิสินเช่ือใหม่จํานวน 81.50 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก ธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเข้าแห่ง 
    ประเทศไทย 

  เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกูจ้าํนวน 81.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคารเพ่ือ
การส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (“EXIM”) เพื่อใชช้าํระราคาเรือหลายลาํท่ีบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อไปในวงเงิน
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาเรือ 
สรุปสาระสําคญัของข้อตกลงและเงือ่นไขของสัญญาเงนิกู้จํานวน 81.50 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ผู้กู้ : บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) และ/หรือ บริษทัยอ่ยท่ีบริษทั
ฯ ถือหุน้ทั้งหมด 

ผู้ให้กู้ : ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (“EXIM”) 

วตัถุประสงค์ : เป็นสินเช่ือสาํหรับใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80  ของราคาเรือสัง่ต่อใหม่ 
โดยมีขนาดระวางบรรทุกของเรือแต่ละลาํตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 35,000 เดทเวทตนั  

จํานวนเงนิกู้ : วงเงินกูร้วมไม่เกิน 81.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับการเบิกถอนหลายคร้ัง 

อตัราดอกเบีย้ : LIBOR 6 เดือน บวก ส่วนเพิ่ม 
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ค่าธรรมเนียมการจัดการ
วงเงนิ 

: ร้อยละ 1 ต่อปี ของวงเงินกูค้งเหลือ โดยชาํระเป็นรายไตรมาส จนถึงวนัท่ี 21 
มีนาคม 2561 

ค่าธรรมเนียมการรักษา
วงเงนิ 

: ร้อยละ 0.7 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 

ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู้ : ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 

การชําระคนืเงนิกู้ : เงินกูท่ี้เบิกทั้งหมดจะชาํระคืนภายใน 10 ปี โดยแบ่งการชาํระคืนออกเป็น 39 งวด 
เป็นรายไตรมาสเท่าๆกนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/55 เร่ิมจากวนัส้ินสุดไตรมาส
ถดัไปของวนัท่ีเบิกถอนงินกูแ้ต่ละคร้ัง และงวดท่ี 40 ชาํระคืนเงินกูค้งเหลือ
ทั้งหมด  

หลกัประกนั :  การจดจาํนองเป็นลาํดบัแรกในเรือท่ีไดม้าจากเงินกู;้ และ 
 การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้

ข้อตกลงทางการเงนิ : ณ ส้ินปีปฏิทินของแต่ละปี บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางเงินดงัต่อไปน้ี 
โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐ: 
 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio)  

ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1;  
 อตัราส่วนหน้ีเงินกูต่้อรายไดก่้อนหกัภาษี ค่าเส่ือมราคา และรายการตดัจ่าย 

ไม่เกิน (Funded Debt/EBITDA)  5 ต่อ 1 (ในปี 2557 อตัราส่วนน้ีถูกแกไ้ขให้
เป็น 6 เท่า ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และหลงัจากนั้น 5 เท่า);  

 อตัราส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกิน (Funded Debt/Total 
Shareholder’s Equity) 2 ต่อ 1 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ :  เรือท่ีไดม้าจากเงินกูจ้ะตอ้งจดทะเบียนเป็นเรือธงไทย 
 ถา้เรือมีมูลค่าตํ่ากวา่ร้อยละ 125 ของยอดเงินกูค้งเหลือ โดยจะทดสอบรายปี  

ผูกู้จ้ะตอ้งจดัหาหลกัประกนัเพิ่มเติมหรือชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับ
เงินกูส่้วนท่ีเกิน  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ เบิกถอนเงินกูจ้ากวงเงินสินเช่ือน้ี จาํนวน 43.84 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา สาํหรับชาํระค่าต่อเรือ 2 ลาํ (อินทิรา นารี และอิสรา นารี)  

  5.11 วงเงนิสินเช่ือใหม่จํานวน 41.85 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก ธนาคาร Norddeutsche Landesbank  
    Girozentrale สาขาประเทศสิงคโปร์ (“ธนาคาร NordLB”) 

  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวน 41.85 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร 
NordLB เพ่ือใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตามสัญญาต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 
ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข SAM14019B และ SAM14020B 
ซ่ึงบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อไปเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างในประเทศจีน  
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สรุปสาระสําคญัของข้อตกลงเงือ่นไขในสัญญาเงนิกู้จํานวน 41.85 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ผู้กู้ : บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล”) ร่วมกบับริษทัยอ่ยบางราย
ซ่ึงจะเป็นเจา้ของเรือโดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวถูกตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ก่อนการ
รับมอบเรือแต่ละลาํ (“บริษทัยอ่ยผูกู้”้) 

ผู้ให้กู้ : ธนาคาร Norddeutsche Landesbank Girozentrale สาขาประเทศสิงคโปร์ 
(“ธนาคาร NordLB”) 

ตวัแทนสินเช่ือ : ธนาคาร NordLB 

ตวัแทนหลกัประกนั : ธนาคาร NordLB 

วตัถุประสงค์ : เพ่ือใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาต่อเรือบรรทุก
สินคา้แหง้เทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ กล่าวคือ ตวั
เรือหมายเลข SAM14019B และ SAM14020B ซ่ึงไดส้ัง่ต่อไวก้บั Sainty Marine  
Corporation Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน (“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือทุกลาํ”)   

จํานวนเงนิกู้ : วงเงินกูสู้งสุด 41.85 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสาํหรับเรือแต่ละ
ลาํ (“เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํ” หรือ “เงินกูส้าํหรับเรือทุกลาํ”) ทั้งน้ี เงินกูส้าํหรับ
เรือแต่ละลาํจะตอ้งไม่เกินจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ของ 
1)  20,925,000 เหรียญสหรัฐ   
2)  ร้อยละ 75 ของราคาตลาดของเรือแต่ละลาํ 

อตัราดอกเบีย้ : US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการรักษา
วงเงนิ 

: ร้อยละ1.02 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 

ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู้ : จนถึงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 หรือวนัท่ีเงินกูส้าํหรับเรือทุกลาํไดถู้กเบิกถอน
หรือถูกยกเลิกทั้งหมดในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเกิดข้ึนก่อน  

การชําระคนืเงนิกู้ : เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํจะตอ้งชาํระคืนภายใน 8 ปี โดยแบ่งชาํระเท่าๆกนัจาํนวน 
32 งวดเป็นรายไตรมาสเท่ากบั 348,750 เหรียญสหรัฐต่องวด เร่ิมจาก 3 เดือน
หลงัจากการเบิกถอนเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ (โดยจะทาํการเบิกถอนประมาณวนัรับ
มอบเรือแต่ละลาํ) และชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจาํนวน 9,765,000 เหรียญสหรัฐ 
พร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ยของเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ 

หลกัประกนั :  การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
 การจาํนาํหุน้ในบริษทัยอ่ยผูกู้ ้
 การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้องบริษทัยอ่ยผูกู้ ้
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 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของสญัญาประกนัภยัเรือและการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนของเรือ และ 

 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของใบรับประกนัของเรือจากอู่ต่อเรือ 

ข้อตกลงทางการเงนิ : พีเอสแอลจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี โดยจะมีการคาํนวณเป็นรายไตร
มาสจากงบการเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 
 
ก)  อตัราส่วนหน้ีเงินกู้ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมสูงสุด (Funded Debt/Total  

Shareholder’s Equity)  2 ต่อ 1 
ข)  อตัราส่วนหน้ีเงินกูต่้อรายไดก่้อนหักภาษี ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ่าย

สูงสุด (Funded Debt/EBITDA)  6 ต่อ 1 นบัตั้งแต่วนัท่ีตามสัญญาจนถึงวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2560 หลงัจากนั้นอตัราส่วนสูงสุด 5 ต่อ 1 และ  

ค)  ดาํรงเงินสดอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือซ่ึงพีเอสแอลและ
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ :  เรือจะตอ้งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และ 
 เรือจะตอ้งมีมลูค่าขั้นตํ่าอยา่งนอ้ยร้อยละ 125 ของยอดเงินกูร้วมคงเหลือ 

ข้อตกลงอืน่ๆ :  พีเอสแอลจะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 ไม่มีขอ้จาํกัดในการจ่ายเงินปันผลโดยพีเอสแอล และบริษทัย่อยผูกู้ ้ได้รับ
อนุญาตใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยปราศจากขอ้จาํกดั เวน้แต่ในกรณีมี
เหตุแห่งการผดิสญัญาเกิดข้ึน  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ยงัไม่เบิกถอนเงินกูจ้ากวงเงินสินเช่ือน้ี  
  5.12 วงเงนิสินเช่ือใหม่จํานวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร DNB Asia Ltd. (“ธนาคาร DNB”)  
    และ ธนาคาร Export-Import Bank of China (“ธนาคาร CEXIM”) 

  เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวน 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร 
DNB และธนาคาร CEXIM เพ่ือใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาต่อเรือบรรทุก
สินคา้แหง้เทกอง ขนาดแฮนด้ีไซส์ 38,500 เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ และขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนั
จาํนวน 8 ลาํ ซ่ึงบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อไปและขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างในประเทศจีน 
สรุปสาระสําคญัของข้อตกลงเงือ่นไขในสัญญาเงนิกู้จํานวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ผู้กู้ : บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล”) ร่วมกบับริษทัยอ่ยบางราย
ซ่ึงจะเป็นเจา้ของเรือ(“บริษทัยอ่ยผูกู้”้) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวถูกตั้งข้ึนใน
ประเทศสิงคโปร์ก่อนการรับมอบเรือแต่ละลาํ  
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ผู้ให้กู้ : ธนาคาร DNB Asia Ltd. (“ธนาคาร DNB”) และ ธนาคาร Export-Import Bank of 
China (“ธนาคาร CEXIM”) 

ตวัแทนสินเช่ือ : ธนาคาร DNB 

ตวัแทนหลกัประกนั : ธนาคาร DNB 

วตัถุประสงค์ : เพื่อใชช้าํระสําหรับก่อนรับเรือและเม่ือรับเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 
ของราคาตามสัญญาต่อเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองแต่ละลาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงไดส้ั่ง
ต่อไวก้บั Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co. Ltd. (“SHG”) และ Sainty 
Marine Corporation Ltd. (“Sainty”) สาธารณรัฐประชาชนจีน (“เรือแต่ละลาํ” 
หรือ “เรือทุกลาํ”)   

  เรือลาํดบัที ่ เดทเวทตนั ผู้ขาย 

  เรือลาํดบัท่ี 1 38,500 SHG 

  เรือลาํดบัท่ี 2 38,500 SHG 

  เรือลาํดบัท่ี 3 64,000 Sainty 

  เรือลาํดบัท่ี 4 64,000 Sainty 

  เรือลาํดบัท่ี 5 64,000 Sainty 

  เรือลาํดบัท่ี 6 64,000 Sainty 

  เรือลาํดบัท่ี 7 64,000 Sainty 

  เรือลาํดบัท่ี 8 64,000 Sainty 

  เรือลาํดบัท่ี 9 64,000 Sainty 

  เรือลาํดบัท่ี 10 64,000 Sainty 

จํานวนเงนิกู้ : วงเงินกูสู้งสุด 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 10 ส่วนสาํหรับเรือแต่ละลาํ 
(“เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํ” หรือ “เงินกูส้าํหรับเรือทุกลาํ”) โดยแบ่งออกเป็น  
ดงัต่อไปน้ี 

 : เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ  
ก.  สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 1 และ 2 วงเงิน

สูงสุด 3,347,700 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํ 
ข.  สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 3 4 7 8 9 และ 10 

วงเงินสูงสุด 4,185,000 เหรียญสหรัฐ 
ต่อลาํ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
ก.  สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 1 และ 2 วงเงิน

สูงสุดไม่เกินจาํนวนตํ่ากวา่ของ(1) 
16,738,500 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํ 
หรือ (2) ร้อยละ 75 ของราคาตลาด
ของเรือแต่ละลาํ 
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ค.  สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 5 และ 6 วงเงิน
สูงสุด 4,110,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํ 

ข.  สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 3 4 7 8 และ 9 
วงเงินสูงสุดไม่เกินจาํนวนตํ่ากวา่
ของ (1) จาํนวน 20,900,000 เหรียญ
สหรัฐ ต่อลาํ หรือ (2) ร้อยละ 75 
ของราคาตลาดของเรือแต่ละลาํ 

ค.  สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 5 และ 6 วงเงิน
สูงสุดไม่เกินจาํนวนตํ่ากวา่ของ (1) 
จาํนวน 20,550,000 เหรียญสหรัฐ 
ต่อลาํ หรือ (2) ร้อยละ 75 ของราคา
ตลาดของเรือแต่ละลาํ 

ง.  สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 10 วงเงินสูงสุด
ไม่เกินจาํนวนตํ่ากว่าของ (1) จาํนวน 
20,923,000 เหรียญสหรัฐ หรือ (2) 
ร้อยละ 75 ของราคาตลาดของเรือ 

อตัราดอกเบีย้ : US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการรักษา
วงเงนิ 

: ร้อยละ1.00 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 

วนัครบกาํหนด : (1) 7 ปีนบัจากวนัรับมอบเรือลาํสุดทา้ย หรือ (2)  27 กนัยายน 2566 วนัใดท่ี
เกิดข้ึนก่อน 

ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู้ : จนถึงวนัท่ีดงัต่อไปน้ี  
(ก)   25 กมุภาพนัธ์ 2559 สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 1 
(ข)   26 กนัยายน 2559 สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 2 
(ค)   27 กมุภาพนัธ์ 2559 สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 3 และ 4 
(ง)   28 เมษายน 2559 สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 5 และ 6 
(จ)   12 มิถุนายน 2559 สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 7 และ 8 
(ฉ)   27 กนัยายน 2559 สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 9 และ 10 

การชําระคนืเงนิกู้ : เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
เงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือจะตอ้งชาํระ
คืนทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บเรือจาก
เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือสาํหรับเรือแต่
ละลาํ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือแต่ละลาํ
จะตอ้งชาํระคืนโดยแบ่งชาํระเท่าๆกนั
เป็นรายไตรมาสเท่ากนั โดยคาํนวณจาก
ระยะเวลาเงินกู ้15 ปี ดงัน้ี  
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ก.  278,975 เหรียญสหรัฐ ต่องวดต่อลาํ 
สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 1 และ 2 

ข.  348,333 เหรียญสหรัฐ ต่องวดต่อลาํ 
สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 3 4 7 8 และ 9 

ค.  342,500 เหรียญสหรัฐ ต่องวดต่อลาํ 
สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 5 และ 6 

ง.  348,717 เหรียญสหรัฐ ต่องวดต่อลาํ 
สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 10 

โดยเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือแต่ละลาํ
ส่วนคงเหลือหลงัจากการชาํระคืนราย
ไตรมาสดงักล่าวจะตอ้งถูกชาํระคืน
ทั้งหมด ในวนัครบกาํหนด 

หลกัประกนั : วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
 โอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกใน

สญัญาคํ้าประกนัการคืนเงินงวด 
และ 

 โอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกใน
สญัญาสัง่ต่อเรือ  

 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
 การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
 การจาํนาํหุน้ในบริษทัยอ่ยผูกู้ ้
 การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินได้

ของบริษทัยอ่ยผูกู้ ้และ 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรก

ของสญัญาประกนัภยัเรือและการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ 

ข้อตกลงทางการเงนิ : พีเอสแอลจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี โดยจะมีการคาํนวณเป็นรายไตร
มาสจากงบการเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 
ก)  อตัราส่วนหน้ีเงินกู้ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมสูงสุด (Funded Debt/Total 

Shareholder’s Equity)  2 ต่อ 1 
ข)  อตัราส่วนหน้ีเงินกูต่้อรายไดก่้อนหักภาษี ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ่าย

สูงสุด (Funded Debt/EBITDA)  6 ต่อ 1 นบัตั้งแต่วนัท่ีตามสัญญาจนถึงวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2560 หลงัจากนั้นอตัราส่วนสูงสุด 5 ต่อ 1 และ  

ค)  ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐต่อลาํเรือ ซ่ึงพีเอสแอลและ
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ :  เรือจะตอ้งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และ 
 เรือจะตอ้งมีมลูค่าขั้นตํ่าอยา่งนอ้ยร้อยละ 125 ของยอดเงินกูร้วมคงเหลือ 

ข้อตกลงอืน่ๆ :  พีเอสแอลจะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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 ไม่มีขอ้จาํกัดในการจ่ายเงินปันผลโดยพีเอสแอล และบริษทัย่อยผูกู้ ้ได้รับ
อนุญาตใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยปราศจากขอ้จาํกดั เวน้แต่ในกรณีมี
เหตุแห่งการผดิสญัญาเกิดข้ึน  

  บริษทัฯ ไดเ้บิกถอนเงินกูใ้นส่วนวงเงินสินเช่ือท่ีใชก่้อนรับเรือ จาํนวน 1.12 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 ยอดเงินกูค้งเหลือ จาํนวน 1.12 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

  5.13 วงเงนิสินเช่ือใหม่จํานวน 13.50 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (“KTB”) 
  เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และ5 บริษทัยอ่ย (ไดแ้ก่ บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั บริษทั พรีเชียส 
สตาร์ส จาํกดั บริษทั ฮิลส์ จาํกดั บริษทั พรีเชียส เมานเ์ท่นส์ จาํกดั และบริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั) ไดล้ง
นามในสญัญาวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํหรับใชช้าํระค่าต่อเรือในช่วงก่อนรับมอบเรือ
ภายใตส้ญัญาสั่งต่อเรือ จาํนวน 13.50 ลา้นเหรียญสหรัฐโดยมีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวกส่วนเพิ่มซ่ึงจะชาํระเป็น
รายเดือน 
รายละเอยีดวงเงนิกู้ยมื การเบกิใช้วงเงนิกู้ยมื วนัครบกาํหนด การชําระคนื และหลกัประกนั สามารถสรุปได้ดงันี ้

จํานวนเงนิกู้ : 13,500,000 เหรียญสหรัฐ สาํหรับการเบิกถอนหลายคร้ัง 

การเบกิใช้วงเงนิกู้ยมื : การเบิกขั้นตํ่า จาํนวน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ และเพิ่มในสดัส่วนทีละ 100,000 
เหรียญสหรัฐ แต่ไม่เกินค่าต่อเรือท่ีตอ้งจ่ายชาํระ โดยมีกาํหนดเบิกถอนภายใน 6 
เดือนนบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญากูย้มืเงิน 

วนัครบกาํหนด : 12 เดือน หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วดแรก (“วนัครบกาํหนด”) โดยสามารถขอ
ขยายระยะเวลาอีก 12 เดือน 

การชําระคนื : ชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียวในวนัครบกาํหนด หรือถา้มีการขอขยายระยะเวลา จะ
แบ่งชาํระเท่าๆกนัเป็นรายไตรมาส เร่ิมจาก 3 เดือนหลงัจากวนัครบกาํหนด 

หลกัประกนั : ก) การจาํนาํหุน้ท่ีออกทั้งหมดของบริษทัยอ่ย 
ข)  การจดจาํนองเรือของบริษทัยอ่ยเป็นลาํดบัแรก 
ค)  การโอนผลประโยชน์เป็นลําดับแรกของสัญญาประกันภัยเรือ และการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ 

  ภายใตส้ญัญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึงการดาํรงอตัราส่วน
ทางการเงินในงบการเงินรวมในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 
  ก.  ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1 
  ข.  ดาํรงอตัราส่วน debt to equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
  ค.  ดาํรงอตัราส่วน debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 6 ต่อ 1 
  ง.  ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ยงัไม่เบิกถอนเงินกูจ้ากวงเงินสินเช่ือน้ี  
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  5.14 วงเงนิสินเช่ือใหม่จํานวน 42 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร BNP Paribas (ธนาคาร BNP”) 
  เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน 42 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร BNP 
(“สญัญา”) เพื่อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 
ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข SF130128 และ SF130129 ซ่ึงบริษทั
ฯ ไดส้ัง่ต่อไปเม่ือเดือนมีนาคม 2557 และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างในประเทศจีน 
สรุปสาระสําคญัของข้อตกลงเงือ่นไขในสัญญาเงนิกู้จํานวน 42 ล้านเหรียญสหรัฐ (“สัญญา”) 

ผู้กู้ : บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล”) ร่วมกบับริษทัยอ่ยบางรายซ่ึง
จะเป็นเจา้ของเรือโดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวถูกตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ก่อนการรับ
มอบเรือแต่ละลาํ (“บริษทัยอ่ยผูกู้”้) 

ผู้ให้กู้ : ธนาคาร BNP Paribas (“ธนาคาร BNP”) 

ตวัแทนสินเช่ือ : ธนาคาร BNP 

ตวัแทนหลกัประกนั : ธนาคาร BNP 

วตัถุประสงค์ : เพ่ือใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาต่อเรือบรรทุก
สินคา้แหง้เทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ (“เรือแต่ละ
ลาํ” หรือ “เรือทุกลาํ”)  กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข SF130128 และ SF130129 ซ่ึงได้
สัง่ต่อไวก้บั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd.   สาธารณรัฐประชาชนจีน   

จํานวนเงนิกู้ : วงเงินกูสู้งสุด 42 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสาํหรับเรือแต่ละลาํ 
(“เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํ” หรือ “เงินกูส้าํหรับเรือทุกลาํ”) ทั้งน้ี เงินกูส้าํหรับเรือ
แต่ละลาํ 
จะตอ้งไม่เกินจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ของ 
1)   21 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
2)  ร้อยละ 75 ของราคาตลาดของเรือแต่ละลาํ 

อตัราดอกเบีย้ : US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการรักษา
วงเงนิ 

: ร้อยละ1.00 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 

ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู้ : เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํ มีระยะเวลาเบิกถอนเงินกูจ้นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
หรือวนัท่ีเงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํไดถู้กเบิกถอนหรือถูกยกเลิกทั้งหมดในกรณีท่ี
วนัดงักล่าวเกิดข้ึนก่อน  

การชําระคนืเงนิกู้ : เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํจะตอ้งชาํระคืนภายใน 8 ปี โดยแบ่งเป็น 32 งวด เร่ิมจาก 3 
เดือนหลงัจากการเบิกถอนเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ (โดยจะทาํการเบิกถอนประมาณ
วนัรับมอบเรือแต่ละลาํ) กล่าวคือ งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 16 ชาํระเป็นรายไตรมาสเท่ากบั 
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350,000 เหรียญสหรัฐต่องวด และงวดท่ี 17 ถึงงวดท่ี 32 ชาํระเป็นรายไตรมาส
เท่ากบั 525,000 เหรียญสหรัฐต่องวด และชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจาํนวน 7 ลา้น
เหรียญสหรัฐ พร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ยของเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ 

หลกัประกนั :  การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
 การจาํนาํหุน้ในบริษทัยอ่ยผูกู้ ้
 การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้องบริษทัยอ่ยผูกู้ ้

และ 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของสญัญาประกนัภยัเรือและการเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทนของเรือ  

ข้อตกลงทางการเงนิ : พีเอสแอลจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี โดยจะมีการคาํนวณเป็นรายไตรมาส
จากงบการเงินรวม เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 
ก.  อตัราส่วนหน้ีเงินกู้ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมสูงสุด (Funded Debt/Total 

Shareholder’s Equity)  2 ต่อ 1 
ข.  อตัราส่วนหน้ีเงินกู้ต่อรายได้ก่อนหักภาษี ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ่าย

สูงสุด (Funded Debt/EBITDA)  6 ต่อ 1 นบัตั้งแต่วนัท่ีตามสัญญาจนถึงวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2560 หลงัจากนั้นอตัราส่วนสูงสุด 5 ต่อ 1 และ  

ค.  ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือซ่ึงพีเอสแอลและบริษทั
ยอ่ยเป็นเจา้ของ 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ :  เรือจะตอ้งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และ 
 เรือจะตอ้งมีมลูค่าขั้นตํ่าอยา่งนอ้ยร้อยละ 125 ของยอดเงินกูร้วมคงเหลือ 

ข้อตกลงอืน่ๆ :  พีเอสแอลจะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยพีเอสแอล และบริษทัยอ่ยผูกู้ไ้ดรั้บ
อนุญาตใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยปราศจากขอ้จาํกดั เวน้แต่ในกรณีมี
เหตุแห่งการผดิสญัญาเกิดข้ึน  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ยงัไม่ไดเ้บิกใชว้งเงินสินเช่ือน้ี 
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อวนัต่อลาํอยูท่ี่

อตวั แต่กลบัม
ส้ินปี 2557 ซ่ึง
ยบเทียบกบัดชั

57 เกิดจากการ
ยกเวน้ในไตร
บัตํ่า บริษทัฯ 
บกบัปี 2556 
ส 4 ของปี 25

องบริษทัฯ เพิ่ม
น จาํนวน 52
การซ่อมแซมแ
ดยไม่รวมค่าใ
างขา้งล่างน้ี 

 

ท่ี 8,096 เหรี

มาฟ้ืนตวัในช่ว
งดชันีค่าระวาง
ชนีค่าระวางเรือ
รเคล่ือนไหวขอ
รมาส 3 เม่ือ
 มีรายไดค่้าระ
เน่ืองจากการ

556 ซ่ึงส่งผลอ

มข้ึนเลก็นอ้ยจ
22 เหรียญสหร
และสาํรวจเรือ
ชจ่้ายในการซ่

ยญสหรัฐอเมริ

วงปลายไตรมา
งเรือปิดท่ี 782
อเฉล่ียในปี 25
องค่าระวางเรือ
ค่าระวางเรือข
ะวางเรือต่อวนั
ปรับกองเรือท่ี
ยา่งเห็นไดช้ดั

าก 4,535 เหรี
รัฐอเมริกาซ่ึงสู
อต่อวนัจาํนวน
อมแซมและสํ

ริกา ขณะท่ีค่

าสแรกของปี 2
2 จุด ทั้งน้ี ดชั
556 เท่ากบั 1
อประเภทเคปไ
ขนาดแฮนด้ีไซ
นต่อลาํเฉล่ียท่ี 
ท่ีดีข้ึน และเป็น
ดในคร่ึงแรกขอ

รยญสหรัฐอเมริ
สูงกวา่ปี 2557
น 470 เหรียญส
สาํรวจเรือซ่ึงไม

าใชจ่้ายในการ

2557 หลงัจาก
ชนีค่าระวางเรือ
1,206 จุด การ
ไซส์เพียงอยา่ง
ส์ มีแนวโนม้
8,096 เหรียญ
นเพราะการทาํ
องปี 2557 เม่ือ

ริกาในปี 2556
7) เป็น 4,695
สหรัฐอเมริกา)
ม่ไดร้ายงานใน
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 ตารางการเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือต่อวนัต่อลาํของบริษทัฯ กบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม 
 (จัดทาํโดย Moore Stephens & Co.)

สําหรับปี 
รายการ 

ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม 
2556 

เหรียญสหรัฐ 
(ต่อวนั) 

บริษทัฯ 
2556 

เหรียญสหรัฐ 
(ต่อวนั) 

บริษทัฯ 
2557 

เหรียญสหรัฐ 
(ต่อวนั) 

ค่าจา้งลูกเรือ 2,062  2,039  2,220  

ค่าเสบียงคลงั 173  175  177  

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัลูกเรือ 334  199  251  

รวมค่าใช้จ่ายลูกเรือ 2,569 2,413 2,648 

ค่านํ้ ามนัหล่อล่ืน 306  259  233  

ค่าพสัดุภณัฑอ่ื์นๆ 314  232  226  

รวมค่านํา้มันหล่อลืน่และค่าพสัดุภณัฑ์ 620 491 459 

ค่าอะไหล่ 363  232  242  

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 408  126  146  

รวมค่าอะไหล่ ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 771 358 388 

ค่าเบ้ียประกนัภยัความรับผดิชอบท่ีมีต่อสินคา้ และ 
บุคคลท่ีสาม 

231  193  182  

ค่าเบ้ียประกนัภยัอ่ืนๆ 233  204  177  

รวมค่าเบีย้ประกนัภยั 464 397 359 

ค่าใชจ่้ายในการจดทะเบียนเรือ 26  10  10  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 561  279  273  

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 211  65  88  

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 798 354 371 

รวมค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ 5,222 4,013 4,225 

 เหตุผลหลกัท่ีทาํใหต้น้ทุนการเดินเรือบางรายการ ลดลง/เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนมีดงัน้ี  
• ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการสาํหรับปี 2557 ท่ีเป็นตน้ทุน “คงท่ี” นั้นไม่เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการควบคุมตน้ทุน 

และเม่ือเฉล่ียต่อลาํเรือแลว้มีจาํนวนลดลงเน่ืองจากจาํนวนกองเรือของบริษทัฯ ในปี 2557 มีเพิ่มข้ึนเม่ือ
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เปรียบเทียบกบัปี 2556 ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการท่ีเป็นตน้ทุน ”ผนัแปร” นั้น ข้ึนอยูก่บัค่าตอบแทนท่ีจ่าย
ใหก้บัพนกังานทางดา้นเทคนิค ซ่ึงในปีน้ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวมีจาํนวนลดลงเน่ืองจากค่าตอบแทนท่ีจ่ายมี
จาํนวนลดลง เน่ืองจากการลดลงในกาํไรของบริษทัฯในปีน้ี 

• ตน้ทุนสาํหรับลูกเรือยงัคงเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากการปรับเงินเดือนของลูกเรือใหอ้ยู่
ในระดบัเดียวกนักบัมาตรฐานสากล ซ่ึงน่าจะเพิ่มข้ึนต่อไปในปีหนา้ 

• ตน้ทุนของค่าช้ินส่วนอะไหล่เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากตน้ทุนท่ีสูงข้ึนของช้ินส่วน
อะไหล่ท่ีจาํเป็นสาํหรับใชใ้นเรือท่ีไดติ้ดตั้งเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 

• เน่ืองจากเคร่ืองยนตใ์นเรือท่ีซ้ือเขา้มาใหม่มีความทนัสมยัมากข้ึน ทาํใหต้น้ทุนค่านํ้ ามนัหล่อล่ืนลดลง
เลก็นอ้ย และทาํใหร้าคาตน้ทุนของวสัดุส้ินเปลืองอ่ืนเพิ่มข้ึน 

• ตน้ทุนค่าเบ้ียประกนัภยัในปี 2557 ตํ่ากวา่ปี 2556 มาจากการลดค่าเบ้ียของผูใ้หป้ระกนัภยัเน่ืองจากประวติั
ยอ้นหลงัท่ีดีของกองเรือ (โดยเฉพาะค่าเบ้ียประกนัภยัตวัเรือและเคร่ืองจกัร – H&M)  

7.  ผลการดาํเนินงานทางการเงนิจากงบการเงนิสกลุเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สกลุเงนิหลกัทีใ่ช้ในการ
ดาํเนินงาน) 
 ตารางท่ีจะแสดงต่อไปน้ีไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับ 2 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงตวัเลขท่ีแสดงนั้น นาํมา
จากงบการเงินแสดงค่าเป็นสกลุเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สกลุเงินหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 37 ในงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ 

สําหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2556 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

31 ธันวาคม 2557 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

งบกาํไรขาดทุน 

รายไดร้วม 156.72 143.34 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ 101.41 117.76 

กาํไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได้ ค่าเส่ือมราคา และรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA)* 28.48 41.61 

ค่าเส่ือมราคา* 28.44 31.24 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย และภาษีเงินได ้ 0.04 10.37 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 14.88 15.37 

กาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (14.84) (5.00) 

กาํไรอ่ืนท่ีมิใช่กาํไรจากการดาํเนินงาน 32.58 2.53 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษ ี 17.74 (2.47) 

ภาษีเงินได ้ 0.25 0.07 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 17.49 (2.54) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ   

เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.12 2.90 

เรือ (ราคาทุน) 764.44 892.48 

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ 20.61 20.49 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89.65 16.23 

สินทรัพยห์มุนเวียน 150.42 35.58 

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับค่าจา้งต่อเรือใหม่ 42.06 121.78 

สินทรัพย์รวม 777.41 846.66 

เงินกูมี้หลกัประกนั 262.66 336.78 

หน้ีสินหมุนเวียน 29.78 38.40 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 8.62 7.81 

รวมหนีสิ้น 301.06 382.99 

ทุนเรือนหุน้ 35.31 35.31 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นหรือสินทรัพย์ทีม่ีตวัตนสุทธิ 476.36 463.67 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (ดอลลาร์สหรัฐ) 0.46 0.45 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์ั้งหมด 2% 0% 

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ 4% -1% 

อตัราส่วน (เท่า)   

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 5.05 0.93 

เงินกู/้ ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.59 0.73 

หน้ีสินรวม/ ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.63 0.83 

เงินกู/้ EBITDA** 4.32 5.98 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี** 2.58 1.36 

EBITDA/ดอกเบ้ียจ่าย 1.91 2.71 

ผลตอบแทนจากเงินปันผล*** 2% 2% 

*  EBITDA และค่าเส่ือมราคาคิดหลงัจากการหกัค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ ซ่ึงค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีถูก
รวมอยูใ่นตน้ทุนในการเดินเรืออยูแ่ลว้เพื่อใชส้าํหรับคาํนวณ EBITDA ตามนโยบายบริษทัฯ ท่ีกาํหนดใหมี้
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การเปิดเผยค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (Opex) ท่ีรวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ 
**  อตัราส่วนน้ีคาํนวณตามขอ้กาํหนดทางการเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญาใหสิ้นเช่ือ 
*** ผลตอบแทนจากเงินปันผล คิดเป็นร้อยละของราคาปิดของหุน้สามญัของบริษทัฯ ณ วนัส้ินปี 

  7.1  รายได้และผลกาํไร 
  รายไดร้วมลดลงจาก 156.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมรายการกาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่ (gain on 
novation) ของสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ จาํนวน 30.82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ในปี 2556 เป็น 143.34 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (รวมรายการกาํไรจากการยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 1.23 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ในปี 
2557 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 101.41 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2556 เป็น 117.76 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2557 เน่ืองจากรายไดจ้ากการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ และจาํนวนเรือท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2557 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2556 รายไดจ้ากการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (TC Rate) ในปี 2557 เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบั
ปี 2556 รายไดข้องบริษทัฯ มาจากจาํนวนเรือเฉล่ีย 42 ลาํในระหว่างปี 2557 เม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนเรือเฉล่ีย 
39 ลาํในปี 2556 ทาํใหก้ระแสเงินสดจากการดาํเนินงานหรือกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา
และรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) ไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 28.48 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2556 เป็น 41.61 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2557 สาํหรับรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (TC Rate) เพิ่มข้ึนจาก 7,508 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 
2556 เป็น 8,096 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2557 ในขณะเดียวกนัตน้ทุนการเดินเรือโดยเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเพ่ิมข้ึน
จาก 4,535 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2556 เป็น 4,695 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2557  เป็นผลใหก้าํไรขั้นตน้ใน
ปี 2557 เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 
  ตน้ทุนการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเพิ่มข้ึนเพียงเลก็นอ้ย และยงัคงตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม ดงัรายละเอียด
ท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้ 6 เร่ือง “รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ” 
  ค่าเส่ือมราคา (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาของค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ) เพิ่มข้ึนจาก 28.44 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2556 เป็น 31.24 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2557 เน่ืองจากจาํนวนเรือท่ีเพิ่มข้ึน ใน
ระหวา่งปี 2557 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ซ่ึงในระหวา่งปี 2557 บริษทัรับมอบเรือจาํนวน 5 ลาํและขายเรือไป 1 ลาํ  
  ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพิ่มข้ึนจาก 14.88 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2556 เป็น 15.37 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ในปี 2557 สาเหตุหลกัมาจากดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมข้ึนจากการเบิกใชว้งเงินสินเช่ือสําหรับเรือใหม่ 
จาํนวน 5 ลาํในปี 2557  ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5  
  เน่ืองจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินปี 
2557 สูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลให้การแปลงหน้ีสินหมุนเวียนจากเงินบาทเป็นเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาท่ีอตัราแลกเปล่ียนท่ีสูงกว่า ทาํให้เกิดรายการกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 0.13 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2557  
  เน่ืองจากอตัรากาํไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนจาก  ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ีลดลง 5.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เม่ือ
เปรียบเทียบกบัขาดทุนจากการดาํเนินงาน จาํนวน 14.84 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2556 อยา่งไรกดี็กาํไรอ่ืน
ท่ีมิใช่กาํไรจากการดาํเนินงาน ไดล้ดลงจาก จาํนวน 32.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 2556 เป็นจาํนวน 2.53 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2557 จากการลดลงของรายการกาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/การยกเลิกสัญญาสั่ง
ต่อเรือในระหวา่งปี 2557 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.1 



 

  
สห
  
ลา้

  7.
   

  
วนั

 
จาํ
ลา้
สห

  สิน
 
เป
ส
สห
ส
ห
เป็
เป
ระ
(V
(T
เรื
เห

ภาษีเงินไดนิ้
หรัฐอเมริกาใน
ทาํให้บริษทั

านเหรียญสหรั
2  สินทรัพ

 เงนิลงทุน
ตารางขา้งล่า

นท่ี 31 ธนัวาค

 ในระหวา่ง
านวน 2,026,0
านเหรียญสหรั
หรัฐอเมริกา แ
นทรัพย์หมุนเ
สินทรัพยห์ม

ปรียบเทียบกบั ี
หรัฐอเมริกาแ
หรัฐอเมริกา เ
หรัฐอเมริกา เ
มายเลข 339 แ
ปนส่วนหน่ึงใน
ปรียบเทียบกบั
ะวางเรือจากลู
Voyage Char
Time Charter)
อ และรายไดค้
หรียญสหรัฐอเ

นิติบุคคลลดลง
นปี 2557 เป็นภ
ทฯ ขาดทุน จาํ
รัฐอเมริกา ในปี
ย์ หนีสิ้นและส
น 
างน้ีเป็นการสร
ม 2557 (ตวัเล

ปี 2549 บริษ
086 หุน้ มูลค่า
รัฐอเมริกา ใน ี
และปัจจุบนัมีเงิ
วยีน 
มุนเวียน ณ วนั
ปี 2556 เน่ือง
และเงินล่วงห
ม่ือเปรียเบเทีย
เน่ืองจากการเ ี
และ 378 ทั้งน้ี 
นสินทรัพยห์ม
บปีก่อน โดยธ
ลูกคา้ล่วงหน้า
rter) และจะเรี
) จึงไม่มีปัญห
คา้งรับตามจาํน
มริกา เป็นจาํน

งเล็กนอ้ยจาก 
ภาษีท่ีเกิดข้ึนจ
นวน 2.54 ล้
ปี 2556  
ส่วนของผู้ถอืห้

รุปสถานภาพก
ลขเป็นเหรียญส

ษทัฯ ไดล้งทุน
ตราไวหุ้น้ละ 
ปี 2557 บริษทั
งินลงทุนในบริ

นัท่ี 31 ธันว
งจากการลดลง
น้าค่าจ้างต่อเ
ยบกบัปี 2556 
รียกเงินงวดคื
 ในปี 2557 ไม่
มุนเวียนเพ่ิมข้ึ
รรมเนียมปฏิ
 (จาํนวนร้อย
รียกเก็บค่าเช่า
หาใดๆ จากกา
นวนเปอร์เซ็นต
นวน 3.50 ลา้น

หนา้ 227

 0.25 ลา้นเห
จากรายไดอ่ื้น  
า้นเหรียญสห

หุ้น 

การลงทุนทั้งห
สหรัฐอเมริกา)

นในหุน้สามญั
 10 บาท บริษั
ทัฯ ไดล้งทุนเ
ริษทั บทด จาํก

วาคม 2557 
งของเงินสด แ
เรือ-ส่วนท่ีจะ
 ในระหว่างปี
คืนจากผูค้ ํ้ าปร
ม่มีรายการลูกห
้นเล็กนอ้ย จาํน
บติัทัว่ไปในธุ
ละ 95 ของ
จากลูกคา้ล่วง
ารติดตามหน้ี ด
ตข์องการใหบ้
เหรียญสหรัฐอ

 

หรียญสหรัฐอเ
 
รัฐอเมริกา เม่ื

หมดในโครงกา
)

ของบริษทั บ
ษทัฯ ชาํระค่าหุ้
เพิ่มเติมในบริษ
กดั เท่ากบั 0.4

ลดลงจาํนวน
และรายการเที
ได้รับคืนภาย
ป 2556 มีราย
ะกนัเม่ือบริษทั
หน้ีอ่ืน ลูกหน้ีส
นวน 2.37 ลา้
ธุรกิจการขนส
งค่าระวางในก
งหนา้ทุก 15 ว
ดงันั้นยอดลูกห
บริการท่ีจบส้ิน
อเมริกา 

มริกา ในปี 25

อเปรียบเทียบ

ารร่วมทุนในต

ทด จาํกดั ซ่ึง
หน้แลว้หุน้ละ 
ษทั บทด จาํกั
2 ลา้นเหรียญส

น 114.84 ลา้
ยบเท่าเงินสด
ยในหน่ึงปี จาํ
การลูกหน้ีอ่ืน
ทฯ ไดย้กเลิกส
สุทธิจากค่าเผื่อ
านเหรียญสหรั
ส่งสินคา้ทางท
กรณีท่ีเป็นการ
วนัในกรณีท่ีเป็
หน้ีจึงเป็นเงิน
แลว้ นํ้ามนัเช้ือ

556 เป็น 0.07

บกบักาํไรสุทธิ

ต่างประเทศ ใน

งจดทะเบียนใ
5 บาท เป็นจาํ
กดั จาํนวน 0.1
สหรัฐอเมริกา 

านเหรียญสหรั
 จาํนวน 73.42
นวน 18.08 
 จาํนวน 25.47
สัญญาสั่งต่อเ ื
อหน้ีสงสัยจะส
รัฐอเมริกา ใน
ทะเลบริษทัฯ จ
รให้บริการเช่า
ป็นการให้เช่า
ท่ีจะไดรั้บจาก
อเพลิงเพิ่มข้ึน

7 ลา้นเหรียญ

ธิจาํนวน 17.49

นงบการเงิน ณ

นประเทศไทย
านวนเงิน 0.26
16 ลา้นเหรียญ
 

รัฐอเมริกาเม่ือ
2 ลา้นเหรียญ
ลา้นเหรียญ

7 ลา้นเหรียญ
รือสําหรับเรือ
สูญทั้งหมดซ่ึง
นระหว่างปีเม่ือ
จะเรียกเก็บค่า
าเป็นรายเท่ียว
เป็นระยะเวลา
กตวัแทน ผูเ้ช่า
นจาก 3.12 ลา้น

ญ

9 

ณ 

 

ย
6 
ญ

อ
ญ
ญ
ญ
อ
ง
อ
า
ว 
า 
า
น



หนา้ 228 
 

  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 มูลค่าของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากการรับมอบเรือใน
ระหวา่งปี 2557 ไดแ้ก่ เรือขนส่งซีเมนต ์ จาํนวน 3 ลาํ จากอู่ต่อเรือ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry 
Co.,Ltd ประเทศจีน และเรือประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 2 ลาํ จาก Sainty Marine Corporation Ltd. บริษทัฯ 
ขายหุน้ของเรือขนส่งซีเมนตเ์ก่า (เรือ Fujisan Maru) และรับรู้ผลกาํไรจากการขาย จาํนวน 0.83 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีกาํลงักองเรือทั้งส้ินจาํนวน 44 ลาํ ซ่ึงรายละเอียดได้
แสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้กาํลงักองเรือในรายงานน้ี  
 รายละเอียดของการซ้ือเรือและการรับเรือในปี 2557 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.3 

  เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือใหม่ 
 บริษทัฯ บนัทึกเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือใหม่ สาํหรับเรือขนส่งซีเมนต ์จาํนวน 1 ลาํ จาํนวน 10.72 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงเป็นจาํนวนรวม ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือ และตน้ทุนอ่ืนจาํนวน 0.93 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.2 (ค) 
 บริษทัฯ บนัทึกเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือใหม่ สาํหรับเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง จาํนวน 2 ลาํ จาํนวน 13.76 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงเป็นจาํนวนรวม ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือ และตน้ทุนอ่ืนจาํนวน 0.37 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.3 (ข) 
 บริษทัฯ บนัทึกเงินล่วงหน้าค่าจา้งต่อเรือใหม่ สําหรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง จาํนวน 4 ลาํ และเรือ
ประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 4 ลาํ จาํนวน 30.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  (ซ่ึงเป็นจาํนวนรวม ค่าใชจ่้ายในการ
สาํรวจเรือ และตน้ทุนอ่ืนจาํนวน 1.14 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)  ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.3 (ค) 
 บริษทัฯ บนัทึกเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือใหม่ สาํหรับเรือประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 2 ลาํ จาํนวน 18.27 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  (ซ่ึงเป็นจาํนวนรวม ค่าใชจ่้ายในการสํารวจเรือ และตน้ทุนอ่ืนจาํนวน 1.53 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา)  ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.3 (ง) 
 บริษทัฯ บนัทึกเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือใหม่ สาํหรับเรือประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 12 ลาํ จาํนวน 39.62 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  (ซ่ึงเป็นจาํนวนรวม ค่าใชจ่้ายในการสํารวจเรือ และตน้ทุนอ่ืนจาํนวน 0.66 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา)  และสาํหรับเรือประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 2 ลาํ จาํนวน 8.61 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
(ซ่ึงเป็นจาํนวนรวม ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือ และตน้ทุนอ่ืนจาํนวน 0.24 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ตามท่ีได้
อธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.3 (จ) 
 ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มียอดคงเหลือสาํหรับเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อ
เรือใหม่ จาํนวน 121.78 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  

  หนีสิ้นรวม 
 ณ วนัส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน 336.78 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมียอดเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัคงเหลือ 361.41 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
 ในช่วงตน้ปี 2557 บริษทัฯ มีจาํนวนเงินกูค้งเหลือ 282.59 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หลงัจากหกั
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย จาํนวน 5.26  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯ ไดช้าํระคืนสาํหรับเงินตน้ชาํระคืนรายงวดของเงินกูจ้าํนวน 21.95 ลา้นเหรียญ
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สหรัฐอเมริกา และชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด จาํนวน 6.88 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
 บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้ จาํนวน 38.52 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับชาํระค่าต่อเรือขนส่งซีเมนต ์ จาํนวน 2 ลาํ 
จาก ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.5 
 บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้ จาํนวน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับชาํระค่าต่อเรือขนส่งซีเมนต ์ จาํนวน 1 ลาํ 
จาก ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.8 
 บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้จาํนวน 4.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับชาํระค่าต่อเรือขนส่งซีเมนต ์จาํนวน 1 ลาํ จาก 
ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.9 
 บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้จาํนวน 43.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับชาํระค่าต่อเรือประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 
2 ลาํ จาก ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.10 
 บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้ จาํนวน 1.12 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับชาํระค่าต่อเรือขนาด 38,000 เดทเวทตนั 
จาํนวน 1 ลาํ จาก ธนาคาร DNB และธนาคาร CEXIM ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.12 
 ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯ ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน จาํนวน 0.07 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย จาํนวน 5.54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา แสดงหกัจากวงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนั
ตามสดัส่วนเม่ือมีการเบิกถอนจากวงเงินทั้งหมด 
 หน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนจาก 301.06 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2556 เป็น 382.99 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาใน
ปี 2557 

  ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิจาํนวน 2.54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในระหวา่งปี เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี 2557 
จาํนวน 9.66 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (0.30 บาทต่อหุน้ รวมเงินปันผลจ่ายคร้ังสุดทา้ยของปี 2556) และการ
ลดลงสุทธิในผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชนข์องพนกังาน การจดัสรร
สาํรองเพือ่กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ และการแปลงค่างบ
การเงินและส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจาํนวน 0.49 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ทาํใหมี้ส่วนของผูถื้อหุน้ มีจาํนวน 
463.67 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย จาํนวน 12.69 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเม่ือเปรียบเทียบกบั
ปีก่อน ผลจากการลดลงในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ขา้งตน้ ทาํใหมู้ลค่าสุทธิตามบญัชีต่อหุน้ลดลง
เลก็นอ้ยจาก จาํนวน 0.46 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุน้ ณ ส้ินปี 2556 เป็นจาํนวน 0.45 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ
หุน้ ณ ส้ินปี 2557  

  7.3  ความสามารถในการก่อหนี ้ (Leverage) สภาพคล่อง (Liquidity) และความสามารถในการชําระหนี ้
(Coverage) 
กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ี

เหมาะสม ในระหว่างปี 2557 และบริษทัฯ มีเงินกูท่ี้มีหลกัประกนั ณ ส้ินปี 2557 จาํนวน 366.95 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (รวมสินเช่ือท่ีใชก่้อนรับเรือท่ีจ่ายไปสาํหรับเงินงวดค่าต่อเรือใหม่จ่ายล่วงหนา้) อตัราส่วนการก่อ
หน้ี Leverage Ratio ในปัจจุบนัมีความทา้ทายจากกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและรายจ่าย
ตดับญัชี (EBITDA) ท่ีลดลง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ระดบัหน้ีสินของบริษทั อยูท่ี่ 5.98 เท่าของกาํไรก่อนหกั
ดอกเบ้ียจ่ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA)  ภาพรวมอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
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สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ  เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย เท่ากบั 0.83 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาก 0.63 เท่า ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นตอนตน้ 

ความสามารถในการชาํระหน้ี (debt service cover) ของบริษทัฯ สาํหรับปี 2557 อยูท่ี่ 1.36 เท่า อตัราส่วน
ของกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) ต่อดอกเบ้ียจ่าย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 อยูท่ี่ 2.71 เท่า อตัราส่วนดงักล่าวจะเท่ากบั 4.42 เท่า ถา้บริษทัฯ คาํนวณเพียงดอกเบ้ียจ่าย
สาํหรับเงินกูต่้างๆ และไม่รวมค่าใชจ่้ายทางการเงินทั้งหมด เช่น ค่าใชจ่้ายในการจดัเตรียมเงินกู ้ และ
ค่าธรรมเนียมสาํหรับขอขยายวงเงินสินเช่ือต่างๆ  

8.  การวเิคราะห์งบการเงนิรวมเงนิบาททีต่รวจสอบแล้ว  
  8.1  การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุน 

  รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (สุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง) สาํหรับปี 2557 เพิ่มข้ึน ประมาณ
ร้อยละ 22 จากรายไดจ้ากการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (“TC Rate”) และจาํนวนเรือในปี 2557 ท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2556 กล่าวคือจาํนวนเรือท่ีใชใ้นการดาํเนินงานในปี 2557 มีจาํนวน 42 ลาํเม่ือเปรียบเทียบกบั
จาํนวนเรือ 39 ลาํในปี 2556 
  ในระหวา่งปี 2557 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเพิม่ข้ึนประมาณร้อยละ 19 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 โดยมี
สาเหตุหลกัจากจาํนวนเรือท่ีใชใ้นการดาํเนินงานมีมากกวา่ปีก่อนและค่าใชจ่้ายในเดินเรือโดยเฉล่ียต่อวนัเพิ่มข้ึน
ตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ อยา่งไรกต็าม จะเห็นไดว้า่ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (Opex) เพ่ิมข้ึน 
จาก 4,535 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2556 เป็น 4,695 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2557 (รวมค่าเส่ือมราคา/ค่าตดั
จาํหน่ายของค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ) 
  ในระหวา่งปี 2557 ตน้ทุนในการเดินเรือรวมเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 14 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน รายจ่าย
ท่าเรือและค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากรายจ่ายท่าเรือเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ตน้ทุนในการ
เดินเรือรวมเพิ่มข้ึนมีสาเหตุหลกัมาจาก จาํนวนเรือในระหวา่งปีและค่าใชจ่้ายในการเดินเรือโดยเฉล่ียต่อวนัเพิ่มข้ึน
ตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้  
  กาํไรขั้นตน้ในปี 2557 เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 26 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน และอตัรากาํไรขั้นตน้สาํหรับปี
ไดเ้พิ่มข้ึนจากร้อยละ 38 มาเป็นร้อยละ 40 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของอตัรารายไดจ้ากการ
เดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (TC Rate) อยา่งไรกดี็ กาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/การยกเลิกสัญญาสัง่ต่อเรือไดล้ดลง
จาก 935.41 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 39.55 ลา้นบาท ในปี 2557 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.1 และเน่ืองจาก
การลดลงของกาํไรอ่ืน ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหร้ายไดร้วมระหวา่งปี 2557 ลดลงกวา่รายไดร้วมปีก่อน 
  ค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับปี 2557 เพิ่มข้ึน จาํนวน 75.23 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 
  ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพิ่มข้ึนจากจาํนวน 458.55 ลา้นบาท ในปี 2556 เป็นจาํนวน 499.62 ลา้นบาทในปี 2557 
เน่ืองจากดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมข้ึน จากการเบิกใชเ้งินกูเ้พื่อซ้ือเรือจาํนวน 5 ลาํในปี 2556 นอกจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิด
จากการเบิกเงินกูส้าํหรับการซ้ือเรือจาํนวน 5 ลาํแลว้ ค่าใชจ่้ายทางการเงินสาํหรับปี 2557 ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้าย
สาํหรับสินเช่ือมีหลกัประกนัใหม่ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.8 ถึง หวัขอ้ท่ี 5.13  ค่าธรรมเนียมการรักษา
วงเงินกูมี้ประกนัของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2557 และค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจาํหน่ายจากการ
ยกเลิกวงเงินกู ้ซ่ึงไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี  5.1 5.5 และ 5.7   
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  ค่าใชจ่้ายรวม (ไม่รวมค่าเส่ือมราคา) ในปี 2557 เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน มีสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึน
ของตน้ทุนในการเดินเรือรวมท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึนจาก 1,136.72 ลา้นบาทใน
ปี 2556 เป็น 1,267.08 ลา้นบาทในปี 2557 เน่ืองจากจาํนวนเรือท่ีเพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 2557 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
2556 ซ่ึงค่าเส่ือมราคามีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจากจาํนวนเรือท่ีรับมอบในปี 2557 จาํนวน 5 ลาํ  
  บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 4.33 ลา้นบาทสาํหรับปี 2557 ซ่ึงในปี 2556 บริษทัฯ 
บนัทึกกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 13.33 ลา้นบาท รายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาํนวน 7.90 ลา้นบาท 
สาํหรับปี 2556 และจาํนวน 2.24 ลา้นบาท สาํหรับปี 2557 เกิดจากรายไดด้อกเบ้ียรับทั้งสองปี บริษทัฯ ไดบ้นัทึก
กาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/การยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 39.55 ลา้นบาทในระหวา่งปี 2557 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัจาํนวน 935.41 ลา้นบาทในปี 2556 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.1  
  บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิจาํนวน 80.22 ลา้นบาทสาํหรับปี 2557 เม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิจาํนวน 527.77 
ลา้นบาทในปี 2556 

  8.2  การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
  ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จนั้นมีรายการกาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี 2557 จาํนวน 56.35 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2556 ซ่ึงแสดงรายการขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน จาํนวน 1,025.61 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การแขง็ค่าของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัสกลุเงินบาท ทาํใหสิ้นทรัพยสุ์ทธิ โดยหลกัมาจาก 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือจากสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้
ท่ี 3 มีมูลค่าเพิ่มข้ึนเม่ือแปลงค่าเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน ทาํใหส้าํหรับปี 
2557 บริษทัฯ มีรายการขาดทุนเบด็เสร็จรวม 26.00 ลา้นบาท ซ่ึงปี 2556 มีรายการกาํไรเบด็เสร็จรวม 1,562.27 
ลา้นบาท  

  8.3  การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ 
  สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ลดลง จาํนวน 3,762.94 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 
เน่ืองจากการลดลงของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 2,406.78 ลา้นบาท และเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อ
เรือ-ส่วนท่ีจะไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี จาํนวน 593.14 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั
ฯ มีรายการเพิม่ข้ึนของลูกหน้ีอ่ืน จาํนวน 835.69 ลา้นบาท เน่ืองจากการเรียกเงินงวดคืนจากผูค้ ํ้าประกนัจากการ
ยกเลิกสญัญาสั่งต่อเรือสาํหรับตวัเรือหมายเลข 339 และ 378 ซ่ึงบริษทัฯ ไม่มีรายการลูกหน้ีอ่ืน ณ ส้ินปี 2557   
  ลูกหน้ีสุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยจาํนวน 79.29 
ลา้นบาท และนํ้ามนัเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึนจาํนวน 13.26 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน บริษทัฯ มีสภาพคล่องท่ีดี
อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมีเงินสดท่ีมากเพียงพอ 
  มูลค่าของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ รับมอบเรือ
ขนส่งซีเมนต ์จาํนวน 3 ลาํ จากอู่ต่อเรือ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co.,Ltd ประเทศจีน และเรือ
ประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 2 ลาํ จาก Sainty Marine Corporation Ltd. บริษทัฯ ขายหุน้ของเรือขนส่งซีเมนต์
เก่า (เรือ Fujisan Maru) และรับรู้ผลกาํไรจากการขาย จาํนวน 26.97 ลา้นบาท ณ วนัส้ินปี 2557 บริษทัฯ จ่ายเงิน
ล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือใหม่จาํนวน 4,014.21 ลา้นบาท ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3 มูลค่าสินทรัพยร์วมของ
บริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจากมูลค่าของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพิ่มข้ึนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้  
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  หน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน จาํนวน 288.90 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากเงินกูร้ะยะยาวส่วนท่ี
ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี มีจาํนวนเพิ่มข้ึน จาํนวน 158.07 ลา้นบาท และเงินงวดท่ีเตรียมจ่ายสาํหรับใชก่้อนรับ
เรือจาํนวน 73.57 ลา้นบาทสาํหรับเรือหมายเลข BC 385-11 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.3 (ข) ซ่ึงจดัประเภท
เป็นเจา้หน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีเงินกูร้ะยะยาว (สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ) จาํนวน 11,101.33 
ลา้นบาท และมีเงินกูร้ะยะยาวรวมจาํนวน 11,913.30 ลา้นบาท 
  ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯ ไดช้าํระคืนสาํหรับเงินตน้ชาํระคืนรายงวดของเงินกูจ้าํนวน 714.03 ลา้นบาท 
และชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด จาํนวน 225.26 ลา้นบาท 
  บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้ จาํนวน 1,255.89 ลา้นบาท สาํหรับชาํระค่าต่อเรือขนส่งซีเมนต ์ จาํนวน 2 ลาํ จาก 
ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.5 
  บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้ จาํนวน 621.04 ลา้นบาท สาํหรับชาํระค่าต่อเรือขนส่งซีเมนต ์ จาํนวน 1 ลาํ จาก 
ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.8 
  บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้ จาํนวน 160.40 ลา้นบาท สาํหรับชาํระค่าต่อเรือขนส่งซีเมนต ์ จาํนวน 1 ลาํ จาก 
ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.9 
  บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้จาํนวน 1,407.49 ลา้นบาท สาํหรับชาํระค่าต่อเรือประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 2 ลาํ 
จาก ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.10 
  บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้จาํนวน 36.56 ลา้นบาท สาํหรับชาํระค่าต่อเรือขนาด 38,000 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ 
จาก ธนาคาร DNB และธนาคาร CEXIM ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5.12 
  ดงันั้น บริษทัฯ เบิกถอนเงินกูส้าํหรับเรือสัง่ต่อใหม่จากหลายวงเงินสินเช่ือรวมเป็นจาํนวน 3,481.38 ลา้น
บาท ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นตอนตน้ 
  ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯ ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน จาํนวน 1.82 ลา้นบาท จากค่าธรรมเนียมทาง
การเงินตดัจ่าย ซ่ึงรวมการแปลงค่าทางการเงิน ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย จาํนวน 182.39 ลา้นเบาท แสดง
หกัจากวงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนัตามสดัส่วนเม่ือมีการเบิกถอนจากวงเงินทั้งหมด 
  ณ ส้ินปี 2557 หน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนจากจาํนวน 9,878.73 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 12,624.67 ลา้นบาทในปี 
2557  
  บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิจาํนวน 80.22 ลา้นบาท และรายการกาํไรเบด็เสร็จอ่ืนจาํนวน 56.35 ลา้นบาท เงินปัน
ผลจ่ายจาํนวน 311.82 ลา้นบาท (0.30 บาทต่อหุน้รวมเงินปันผลจ่ายคร้ังสุดทา้ยของปี 2556) ซ่ึงจ่ายไปแลว้ใน
ระหวา่งปี 2557 การลดลงสุทธิจาํนวน 11.48 ลา้นบาทของผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
เก่ียวกบัผลประโยชนข์องพนกังาน การจดัสรรสาํรองเพือ่กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม และองคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินและส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในระหวา่งปี ทาํ
ใหส่้วนของผูถื้อหุน้ ณ ขณะน้ีเป็นจาํนวน 15,283.85 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงเลก็นอ้ย จาํนวน 347.17 ลา้นบาทเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน 

  8.4  การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 
  ในระหวา่งปี บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจาํนวน 1,560.08 ลา้นบาท ซ่ึงมากกวา่ปีก่อน 44%  
จากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนวนัในการเดินเรือและรายไดจ้ากการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือสาํหรับปี 2557 เปรียบเทียบ
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กบัปี 2556 และหลงัจากรายการปรับปรุงการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจาํนวน 
1,354.82 ลา้นบาทไวส้าํหรับใชใ้นกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงินในระหวา่งปี บริษทัฯ มีกระแสเงินสด
รับจากการแปลงหน้ีใหม่ (Novation)/การยกเลิกของสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ จาํนวน 3 ฉบบัเป็นจาํนวน 1,454.28 
ลา้นบาท และกระแสเงินสดจ่ายสาํหรับจ่ายซ้ือเรือจาํนวน 5 ลาํ และค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือเป็น
จาํนวน 3,433.21 ลา้นบาท บริษทัฯ จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือจาํนวน 3,585.55 ลา้นบาท  และหลงัจากการ
ปรับปรุงรายการอ่ืนๆ บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 5,511.84 ลา้นบาท 
  ในระหวา่งปี บริษทัฯ เบิกเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัจากธนาคารจาํนวน 3,481.38 ลา้นบาท จากวงเงินสินเช่ือเม่ือ
รับเรือหลายวงเงินตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 8.3  บริษทัฯ ชาํระคืนล่วงหนา้สาํหรับเงินตน้ชาํระคืนรายงวด
ของเงินกูจ้าํนวน 714.03 ลา้นบาท และเงินกูจ่้ายคืนก่อนครบกาํหนดจาํนวน 225.26 ลา้นบาท ตามท่ีไดอ้ธิบายไว้
ในหวัขอ้ท่ี 5.2 และ 5.7 ดงันั้น บริษทัจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว (รวมเงินท่ีจ่ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนด) จาํนวน 939.29 
ลา้นบาท บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจาํนวน 311.82 ลา้นบาท และหลงัจากการปรับปรุงรายการอ่ืนๆ 
บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 1,777.56 ลา้นบาท  
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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 _______________________ 
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เอกสารแนบ 1 :  รายละเอยีดประวตัคิณะกรรมการบริษทั คณะผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 
1. ประวตัิคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
นายธีระ วภูิชนิน 

ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

13 กรกฎาคม 2543 

อายุ 65 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั

วิสคอนซิน - Stevents Point สหรัฐอเมริกา 
ประวตักิารอบรม  

• 2557 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Chartered Director Class” (CDC)  
จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2548 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Audit Committee Program” (ACP)  
จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2544 สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
“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) 
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นายธีระ วภูิชนิน (ต่อ) 
 

ประสบการณ์อืน่ๆ  
• 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
• 2543 - 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศ

ไทย 
 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 ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• 2537 - 2540 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มบริษทั พรีเมียร์ 
• 2533 - 2537 ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย บริษทั พรูเดน็เชียล แอสเซ็ต แมนเนจ

เมน้ท ์เอเชีย จาํกดั 
• 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 
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

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

 3.  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั 
(มหาชน) 

 4.  ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์
จาํกดั (มหาชน) 



                                                      

หนา้ 237 
 

นายธีระ วภูิชนิน (ต่อ) 
 

• บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
1 บริษทั บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

• บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ  ไม่มี 
• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) 
ไม่มี 

• กิจการ/องคก์รอ่ืน กรรมการ สมาคมเจา้ของเรือไทย 
จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557  

• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 60,000 หุน้ (ร้อยละ 0.00 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 

จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557  
• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 



                                                      

หนา้ 238 
 

 

 
 
 
 
 
นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ  

ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ* / กรรมการ
อิสระ / กรรมการสรรหา 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

11 มกราคม 2537 

อายุ 68 ปี 

ประวตักิารศึกษา อสัสมัชญัพาณิชย ์

ประวตักิารอบรม ทาํงานและเรียนจากประสบการณ์ในการร่วมลงทุนกบับริษทัใหญ่ท่ีมี
ช่ือเสียงซ่ึงมีทั้งชาวญ่ีปุ่น 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 (แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน

จาํกดั 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 



                                                      

หนา้ 239 
 

นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ (ต่อ) 
 

• บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ ไม่มี 
•บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ(บริษทั
ยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

• กิจการ/องคก์รอ่ืน ไม่มี 
จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557  

• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557  
• โดยตนเอง (800,000) หุน้  
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 
* หมายเหตุ :  กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

 



                                                      

หนา้ 240 
 

 

 
 
 
 
 
นายคาลดิ มอยนูดดิน ฮาชิม 

ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

11 มกราคม 2537 

อายุ 61 ปี 

ประวตักิารศึกษา ปริญญาโทดา้นการบริหารสาขาการเงิน มหาวทิยาลยับอมเบย ์

ประวตักิารอบรม  

• 2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย  

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

ประสบการณ์  

• 2537 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
• 2534 – 2536 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั  (แปรสภาพเป็น

บริษทัมหาชนจาํกดั 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 
• บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาด 
  หลกัทรัพยฯ์ และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจ 
  ของบริษทัฯ 

ไม่มี 

• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) 
62 บริษทั  กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

 (บริษทัยอ่ยท่ี 1 - 62 ในหนา้ 9 - 10 ของรายงานประจาํปี 2557) 



                                                      

หนา้ 241 
 

นายคาลดิ มอยนูดดิน ฮาชิม (ต่อ) 
 

• 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. 2557  

• โดยตนเอง 87,610,850 หุน้ (ร้อยละ 8.43 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557  
• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม เป็นพี่ชายของนายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการ
ท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

 



                                                      

หนา้ 242 
 

 

 
 
 
 
 
นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 

ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร* 
(*พน้จากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร  
นบัตั้งแต่วนัท่ี 12 มกราคม 2558) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

11 มกราคม 2537 

อายุ 59 ปี 

ประวตักิารศึกษา ปริญญาโทดา้นการบริหารสาขาการตลาด มหาวิทยาลยับอมเบย ์

ประวตักิารอบรม  
• 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 

อาชีพหลกั กรรมการ (การพาณิชย)์ และ กรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง 
จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 
• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่มี 
• บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาด 
 หลกัทรัพยฯ์ และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจ 
 ของบริษทัฯ 

ไม่มี 

• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)     ไม่มี 
• กิจการ/องคก์รอ่ืน ไม่มี 



                                                      

หนา้ 243 
 

นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม (ต่อ) 
 

จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557  
• โดยตนเอง 94,567,850 หุน้ (ร้อยละ 9.10 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557   
• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม เป็นนอ้งชายของนายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบั
กรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 



                                                      

หนา้ 244 
 

 
 

 
 
 
 
 
นายคูชรู คาล ีวาเดีย   

ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

20 สิงหาคม 2542 

อายุ 51 ปี 

ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยับอมเบย ์
 ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตจากสถาบนัผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาต

แห่งประเทศอินเดีย 
ประวตักิารอบรม  

• 2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

 

• 2556 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 

• 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 

อาชีพหลกั กรรมการ (การเงิน) และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง 
จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 
• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 1 บริษทั  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 



                                                      

หนา้ 245 
 

นายคูชรู คาล ีวาเดยี (ต่อ) 
 

• บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัท่ีเก่ียวโยง* กบัธุรกิจของบริษทัฯ  
 2 บริษทั  1. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั* (ใหบ้ริการดา้น

โรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 
 2. กรรมการ บริษทั ดิ เอเทรียม โฮเตล็ จาํกดั 

* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 292 - 293  ของรายงานประจาํปี 2557 
• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   
  60 บริษทั  กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

 (บริษทัยอ่ยท่ี 1 - 62 ในหนา้ 9 - 10 ของรายงานประจาํปี 2557) 
• กิจการ/องคก์รอ่ืน ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557  
• โดยตนเอง 745,100 หุน้ (ร้อยละ 0.07 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557  
• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายไจปาล มันสุขานี   

ตาํแหน่ง กรรมการ* 
(*ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร  
นบัตั้งแต่วนัท่ี 12 มกราคม 2558) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

11 มกราคม 2537 

อายุ 64 ปี 

ประวตักิารศึกษา Directorate of Marine Engineering Training ระหวา่งปี 2510 – 2514  

ประวตักิารอบรม  
• 2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย)  
 “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 

อาชีพหลกั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 

• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่มี 
• บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาด 
   หลกัทรัพยฯ์ และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจ 
   ของบริษทัฯ 

ไม่มี 
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นายไจปาล มันสุขานี (ต่อ) 
 

• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)  
62 บริษทั  กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

 (บริษทัยอ่ยท่ี 1 - 61 ในหนา้ 9 - 10 ของรายงานประจาํปี 2557) 
• 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. 
จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557  

• โดยตนเอง 280,000  หุน้ (ร้อยละ 0.03 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557  
• โดยตนเอง 10,000 หุน้ 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นางสาวนิชิต้า ชาห์   

ตาํแหน่ง กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

23 สิงหาคม 2545 

อายุ 34 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ)  
 มหาวิทยาลยับอสตนั โรงเรียนการจดัการ 
ประวตักิารอบรม  

• 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) 
อาชีพหลกั ผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั จีพี กรุ๊ป 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 

• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่มี 
• บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ *   

6 บริษทั 1. กรรมการ บริษทั โกลเบก๊ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
 2. กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 
 3. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั * (ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของ

บริษทัฯ) 
 4. กรรมการ บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จาํกดั * (ขายตัว๋เคร่ืองบิน

ใหก้บับริษทัฯ) 
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นางสาวนิชิต้า ชาห์ (ต่อ) 
 

 5. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั * (ใหบ้ริการ
บาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังานหลกัและ
หอ้งพกัพนกังาน ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) 

 6. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั* (ใหบ้ริการดา้น
โรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 

*   หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 291 - 293 ของรายงานประจาํปี 2557 
• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   

37 บริษทั กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
 (บริษทัยอ่ยท่ี 1- 37 ในหนา้ 9 - 10 ของรายงานประจาํปี 2557) 

• กิจการ/องคก์รอ่ืน ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557  

• โดยตนเอง 98,586,000  หุน้ (ร้อยละ 9.48 ของหุน้ทั้งหมดท่ีเรียกชาํระแลว้) 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557  

• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

นางสาวนิชิตา้ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นพี่สาวของนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
กบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายกริิต ชาห์ 

ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

24 เมษายน 2550 

อายุ 61 ปี 

ประวตักิารศึกษา สาํเร็จการศึกษาจาก H.R. College of Commerce, กรุงบอมเบย ์
ประเทศอินเดีย 

ประวตักิารอบรม  
• 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 

อาชีพหลกั ผูบ้ริหารบริษทั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์การอืน่ 
• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   
 2 บริษทั  กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ  

 บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
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นายกริิต ชาห์ (ต่อ) 
 

• 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 * (ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของ

บริษทัฯ) 
 5. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั *  

    (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 
 6. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั*  

    (ใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังาน
หลกัและหอ้งพกัพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย) 

 * หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 291 - 293 ของรายงานประจาํปี 2557 
• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)    
 2 บริษทั  1. กรรมการ บริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย     

 2. กรรมการ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ไพรเวท 
ลิมิเตด  

     (บริษทัยอ่ยท่ี 62 และบริษทัร่วมท่ี 63 ในหนา้ 10 ของรายงาน
ประจาํปี 2557) 

• กิจการ/องคก์รอ่ืน ไม่มี 
จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557  

• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557  

• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

นายกิริต ชาห์ เป็นบิดาของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ และนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการ
ท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา 

ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ  

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

14 มีนาคม 2554 

อายุ 55 ปี 

ประวตักิารศึกษา    

• 2527  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College  
• 2524  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (Metallurgy) Lehigh University  

ประวตักิารอบรม  

• 2546  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

• 2548  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ  

• 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)  

ประสบการณ์อืน่ๆ  

• มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557 กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• มิถุนายน 2555 – มิถุนายน 2556   กรรมการ บริษทั ตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
• พฤษภาคม 2555 –  พฤษภาคม 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา  

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 

• 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)  
• 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 วอร์

เบิร์ก  
• 2532 - 2534  ผูจ้ดัการ, Thailand Private Banking ลอยดส์์ แบงค ์ 
• 2531 - 2532  ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ  
• 2528 - 2531  เจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

อาชีพหลกั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่   

• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   
 1 บริษทั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน)   
• บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   
 1 บริษทั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
• บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ  ไม่มี 
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา (ต่อ) 
 

• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
   (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   

ไม่มี 

• กิจการ/องคก์รอ่ืน   
 2 แห่ง  1. กรรมการและเลขาธิการ  มูลนิธิศรีวิสารวาจา 

 2. กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
  
จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557     

• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 
จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557     

• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ 

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ * /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

14 มีนาคม 2554 

อายุ 47 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)  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• 2555 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 41)  

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• 2556 หลกัสูตร Financial Statements for Director (FSD รุ่น 22)  

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
รางวลัและทุนการศึกษาทีไ่ด้รับ 

 

• 2556 – 2557 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขท่ี 5610054  
(เร่ือง Assessing the merit of home-country support for outward 
foreign direct investment in neighboring countries) 

• 2556 ไดรั้บการเสนอช่ือจากสาขาฯในการพิจารณารางวลัครูดีเด่นสาขา
สงัคมศาตร์ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 

• 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 
ประสบการณ์  

• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  
 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั 

(มหาชน) 
• 2553 - 2555 หวัหนา้สาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และ

การขนส่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร์   

• 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 ในงาน

สมันา 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 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 

• 2553 – 2556 สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษา Euro-Asia Management Studies 
Association 

• 2552 – ปัจจุบนั สมาชิกคณะบรรณาธิการท่ีปรึกษา Southeast Asia Research 
อาชีพหลกั  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่   
• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์    ไม่มี 
• บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาด 
   หลกัทรัพยฯ์ และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจ 
   ของบริษทัฯ   

ไม่มี 

• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
   (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   

ไม่มี 

• กิจการ/องคก์รอ่ืน    ไม่มี 
จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557   

• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 
จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557   

• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน 

ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ /  

 กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ* / กรรมการสรรหา  

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

14 มีนาคม 2554 

อายุ 44 ปี 

ประวตักิารศึกษา    

• 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 

ประวตักิารอบรม  

• 2551  หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) จากสถาบนั
วิทยาการตลาดทุน และสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

• 2554 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2555 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์  

• กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการ Supply Chain 
 บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา  
 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  
• 2554 - 2557  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. 

หลกัทรัพย ์บวัหลวง  
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นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 

• 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 ์ไทย

พาณิชย ์จาํกดั  
• 2535 - 2537  ผูจ้ดัการ Money Market Dept. บมจ ทิสโก ้  
อาชีพหลกั  บริหารสายงานการผลิตและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเบ

เกอร่ี บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่   

• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  ไม่มี 
• บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาด 
   หลกัทรัพยฯ์   

ไม่มี 

• บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ   ไม่มี 
• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
  (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   

ไม่มี 

• กิจการ/องคก์รอ่ืน  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นวิชาการประจาํสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557   
• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 
จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557   

• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

 



                                                      

หนา้ 260 
 

 

 
 
 
 
 
นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ 

ตาํแหน่ง  กรรมการ  
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

14 มีนาคม 2554 

อายุ 26 ปี 
ประวตักิารศึกษา    

• 2553  ปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจ (การเงิน และกฏหมายธุรกิจ)  
 University of Southern California, Los Angeles, CA, สหรัฐอเมริกา 
• 2549 Rugby School, Rugby, สหราชอาณาจกัร 
ประวตักิารอบรม  

• 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 คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
• 2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั  
อาชีพหลกั กรรมการบริษทั  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่   

• 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 
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นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ (ต่อ) 
 

 3. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั* (ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของ
บริษทัฯ)  

 4. กรรมการ บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จาํกดั* (ขายตัว๋เคร่ืองบิน
ใหก้บับริษทัฯ)   

 5. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั * (ใหบ้ริการดา้น
โรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 

* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 291 - 293 ของรายงานประจาํปี 2557  
• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
  (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   

ไม่มี 

• กิจการ/องคก์รอ่ืน  ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557   

• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557   

• โดยตนเอง ไม่มี 
• โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 
นายอิษฎช์าญ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นนอ้งชายของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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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, 
43-52 

บ.ย่อย 
ที่ 42 

บ.ย่อย 
ที่ 51 

บ.ย่อย 
ที่  
54 

บ.ย่อย 
ที่ 

55-59 
 

บ.ย่อย 
ที่ 60  

บ.ย่อย 
ที่ 61 

บ.ย่อย 
ที่ 62 

บ.ร่วม 
ที่ 63 

(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) Amit Gupta     /          

(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, 
43-52 

บ.ย่อย 
ที่ 42 

บ.ย่อย 
ที่ 51  

บ.ย่อย 
ที่  
54 

บ.ย่อย
ที่  

55-59 

บ.ย่อย 
ที่ 60 

บ.ย่อย 
ที่ 61 

บ.ย่อย 
ที่ 62 

บ.ร่วม 
ที่ 63 

(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              / 

(28) Ajaib Hari Dass      /    /     

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  
 

ประวติัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน แสดงดงัต่อไปน้ี 

 นางสาวภณดิา สัจจะเดชาชัย (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน) 
ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
อายุ                                              38 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโทการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
การฝึกอบรม 

ตุลาคม 2557 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “การจดัทาํรายงานแห่งความยัง่ยนืตามแนวทาง 
  GRI (GRI Sustainability Reporting Process)” จดัโดยสถาบนัไทยพฒัน ์

มิถุนายน–กนัยายน 2557 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน(ประเทศไทย)” 
  จดัโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

มกราคม 2557 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “โครงสร้างการควบคุมภายในตามแนวทางของ  
  COSO 2013” จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ตุลาคม 2556  เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “CSR Knowledge Management” 
จดัโดยสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคม (CSRI) 

กมุภาพนัธ์ 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “New CG Principles 2012”  
จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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  ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล 
อายุ          31 ปี 
การศึกษา  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ จากสภาทนายความ 
ใบอนุญาตทนายความผูท้าํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร จากสภา
ทนายความ 

ประวตักิารฝึกอบรม 
 ตุลาคม 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “CSR Knowledge Management” 
   จดัโดยสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคม (CSRI) 
 กมุภาพนัธ์ 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “New CG Principles 2012” จดัโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

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

 ตุลาคม 2551 เขา้อบรมหลกัสูตรกฎหมายธุรกิจ จดัโดย คณะนิติศาตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

 กนัยายน 2549 เขา้อบรมหลกัสูตรกฎหมายแรงงานธุรกิจ จดัโดย 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 

 
 
 
 
 
 


