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ส่วนที ่1.  การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 สรุปภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล” หรือ “บริษทัฯ”) ก่อตั้งในปี 2532 และเขา้เป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2536 โดยดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นเจา้ของและบริหาร
จดัการการเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองแบบไม่ประจาํเส้นทาง พีเอสแอลไดจ้ดัโครงสร้างของบริษทัฯ เหมือนกบั
โครงสร้างบริษทัเดินเรือทัว่ไป คือมีบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของเรือเพียง 1 ลาํ (บางบริษทัยอ่ยอาจเป็นเจา้ของเรือ 2 หรือ 
3 ลาํ) เพื่อจาํกดัความรับผดิ 

ปัจจุบนั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) พีเอสแอลมีเรือขนส่งสินคา้เทกองจาํนวน 41 ลาํ และเรือขนส่ง
ซีเมนตจ์าํนวน 4 ลาํ (“กองเรือ”) ซ่ึงกองเรือของพีเอสแอล มีขนาดระวางรวมทั้งส้ิน 1,628,398 เดทเวทตนั โดยเรือ 
33 ลาํเป็นเรือธงไทย และเรือ 12 ลาํเป็นเรือธงสิงคโปร์ โดยเป็นเรือขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จาํนวน 4 ลาํ เรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 9 ลาํ และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 32 ลาํ (รวมเรือขนส่ง
ซีเมนต ์จาํนวน 4 ลาํ) 

พีเอสแอลจดัเป็นหน่ึงในบริษทัเดินเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีดาํเนินธุรกิจเป็นเจา้ของเรือประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่าย
สินคา้ติดกบัตวัเรือ (Geared Sector) (ขนาด 10,000 ถึง 64,000 เดทเวทตนั) สาํหรับขนส่งสินคา้แหง้เทกองในตลาด
การเดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทาง ซ่ึงเรือประเภทน้ีประกอบดว้ยเรือขนาดต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มเรืออเนกประสงคข์นาดเลก็ คือ เรือท่ีมีขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการเดินเรือ
ไดเ้ร่ิมรวมเอาเรือขนาด 30,000 - 40,000 เดทเวทตนัมาไวใ้นกลุ่มน้ีดว้ย 2. กลุ่มเรือแฮนด้ีแมกซ์ คือ เรือท่ีมีขนาด 
30,000 - 50,000 เดทเวทตนั 3. กลุ่มเรือซุปราแมกซ์ คือ เรือท่ีมีขนาด 50,000 - 60,000 เดทเวทตนั และ 4. กลุ่มเรืออลั
ตราแมกซ์ คือ เรือท่ีมีขนาด 60,000 - 70,000 เดทเวทตนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัในกลุ่ม
เรืออเนกประสงคข์นาดเลก็ ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจในกลุ่มน้ีมีความหลากหลายและมีลกัษณะเฉพาะ กล่าวคือ 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็นเจา้ของเรือขนาดดงักล่าวเพียง 2 หรือ 3 ลาํเท่านั้น ทาํใหก้องเรืออเนกประสงคข์นาด
เลก็ของพีเอสแอลเป็นหน่ึงในกองเรือทีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดซ่ึงดาํเนินธุรกิจในเรือกลุ่มน้ี นอกจากน้ี ในระหวา่งปี 2553 
บริษทัฯ ไดเ้ขา้สู่ธุรกิจเดินเรือในขนาดซุปราแมกซ์โดยการเขา้ซ้ือสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ จาํนวน 4 สญัญา สาํหรับต่อ
เรือซุปราแมกซ์ 4 ลาํ ซ่ึงไดรั้บมอบแลว้ในปี 2555 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจในการเดินเรือขนาดน้ีอีก โดยการซ้ือ
เรือขนาดดงักล่าวเพิ่มจาํนวน 2 ลาํในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2554 และซ้ือเรือขนาดดงักล่าวเพิ่มอีกจาํนวน 3 ลาํ
ในปี 2556 วิศวกรต่อเรือไดพ้ฒันาการออกแบบตวัเรือขนาดซุปราแมกซ์ (จากเดิมขนาดระวางบรรทุก 57,000 เดท
เวทตนั) โดยไดเ้พ่ิมขนาดระวางบรรทุกเป็น 64,000 เดทเวทตนั (ในวงการอุตสาหกรรม เรียกกนัวา่ “ขนาดอลัตรา
แมกซ์ (Ultramax)”) ซ่ึงมีเคร่ืองยนตท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยไม่เพิม่อตัราการกินนํ้าลึกมากนกั ในปัจจุบนัน้ี 
ดว้ยราคาเช้ือเพลิงท่ีมีความผนัผวนสูงและกฎระเบียบในการควบคุมการปล่อยมลพิษท่ีมีความเขม้งวดมากข้ึน 
รูปแบบของเรือขนาดอลัตราแมกซ์จึงไดรั้บความนิยมจากเจา้ของเรือเป็นจาํนวนมาก ดงันั้น ในปี 2556 - 2557 
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บริษทัฯ จึงไดเ้ขา้สู่เรือขนาดน้ีโดยการลงนามสญัญาสัง่ต่อเรือสาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์จาํนวน 20 ลาํ บริษทัฯ 
ไดรั้บมอบเรือแลว้จาํนวน 4 ลาํ ในปี 2557 - 2558 เม่ือรวมเรือขนาดอลัตราแมกซ์ จาํนวน 4 ลาํท่ีทาํสญัญาสัง่ต่อไป
ในปี 2558 และหลงัจากการยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 9 สญัญาสาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์จาํนวน 9 ลาํ (ณ 
วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2559) คงเหลือเรือขนาดอลัตราแมกซ์จาํนวน 11 ลาํท่ีมีกาํหนดรับมอบในปี 2559 เช่นเดียวกบัเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์กไ็ดรั้บการพฒันาอยา่งมาก ในอนาคตเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จะมีขนาดถึง 
39,000 เดทเวทตนั ในปี 2558 บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือแฮนด้ีไซส์ขนาด 38,000 เดทเวทตนัจาํนวน 1 ลาํ และรับมอบ
เรือขนาดดงักล่าวอีก 1 ลาํในเดือนมกราคม 2559 ทั้งน้ี ผูค้วบคุมบริหารการเดินเรือดา้นเทคนิคของกองเรือพีเอ
สแอล คือ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของพีเอสแอล และเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) ทาํใหบ้ริษทั เกรท 
เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั เป็นหน่ึงในบรรดาบริษทัใหบ้ริการบริหารเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองเพียงไม่ก่ีแห่งท่ี
ไดใ้บรับรองมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) 

ปีแห่งความประหลาดใจทีเ่ลวร้าย ปี 2558  นั้นจะถูกจดจาํวา่เป็นหน่ึงในปีท่ีแยท่ี่สุดของตลาดเรือเทกอง 
ค่าเฉล่ียดชันี BDI สาํหรับทั้งปี อยู่ท่ี 719 จุด ซ่ึงสูงกว่าตวัเลขดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดในอดีตท่ีผ่านมาเพียง 4 จุด อนัเป็น
เคร่ืองบ่งบอกสถานการณ์ของตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี สืบเน่ืองจากปีท่ีน่าผดิหวงัน้ีเอง ทาํใหมี้ความเห็นตรงกนัวา่ปี 
2559 นั้นกจ็ะเป็นปีท่ีลาํบากอีกปีหน่ึง 

ดัชนี BDI เร่ิมตน้ปีดว้ยระดบั 771 จุด และลดลงตํ่าเป็นประวติัการณ์ ท่ีระดบั 509 จุด เม่ือวนัท่ี 18 
กุมภาพนัธ์ 2558 โดยดชันีไดอ้ยูใ่นระดบัราวๆ 500 จุดจนถึงตน้เดือนมิถุนายน  ตามปกติแลว้ในฤดูร้อน กล่าวคือ 
ช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม เป็นเดือนท่ีดชันีตํ่าท่ีสุดของปี แต่ปีน้ีไม่ไดเ้ป็นเหมือนเช่นเคย ตลาด
สร้างความประหลาดใจดว้ยดชันี 1,222 จุด เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม ซ่ึงเป็นดชันีท่ีสูงท่ีสุดของปี และหลงัจากนั้นก็
ลดลงมาและตํ่าสุดเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม ท่ีระดบั 471 จุด ซ่ึงโดยปกติแลว้เป็นช่วงท่ีดชันีแขง็แกร่งท่ีสุดของปี ส่งผล
ให้ค่าดชันีตามฤดูกาลปีน้ีกลบัตาลปัตร ในช่วงหน้าร้อนดงักล่าวแมด้ชันีไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนแต่อุปสงคก์ลบัไม่ได้
เพิ่มข้ึนแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตาม มีเรือเทกองอยา่งนอ้ยปริมาณ 20 ลา้นเดทเวทตนั ถูกปลดระวางในช่วงคร่ึงแรก
ของปี 2558 ซ่ึงไดช่้วยลดช่องว่างระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานลงและทาํใหด้ชันี BDI ปรับตวัสูงข้ึน ปริมาณการสั่ง
ต่อเรือใหม่เกือบนอ้ยท่ีสุดในประวติัการณ์ การสั่งต่อเรือเดิมก็ถูกทาํให้ล่าชา้หรือเล่ือนเวลาออกรับเรือออกไปอนั
เน่ืองมาจากสถานะทางการเงินไม่ว่าของผูซ้ื้อหรืออู่ต่อเรือ มีการเปล่ียนการสั่งต่อเรือจากเรือเทกองท่ีมีกาํหนดรับ
มอบในปี 2559 เป็น เรือแทงค ์และ/หรือ เรือคอนเทนเนอร์ ปัจจยัเหล่าน้ีเองไดช่้วยลดความกดดนัในภาคอุปทาน 
อนัส่งผลให้สถานการณ์ท่ีเลวร้ายไดเ้ร่ิมคล่ีคลายไปในทางท่ีดีก่อนกลางปี 2558  ซ่ึงส่งผลให้ดชันี BDI ปรับตวั
สูงข้ึน นาํโดยกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ซ่ึงตวัเลขการปลดระวางส่งผลให้การขยายตวัของกองเรือขนาดน้ีติดลบ ส่ิง
เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าจุดสมดุลระหว่างภาคอุปทานและภาคอุปสงคน์ั้นคงจะไม่ไกลจนเกินไปและหากมีการลด
ปริมาณเรือในตลาดลงจริงก็จะทาํให้เกิดความสมดุลเร็วยิง่ข้ึน แต่เป็นท่ีน่าเสียดาย อตัราการปลดระวางเรือในช่วง
คร่ึงหลงัของปี 2558 ลดลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัช่วงคร่ึงแรกของปี ส่งผลใหด้ชันี BDI นั้นปรับตวัลดลงอยา่งมาก
ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 บริษทัฯ คาดว่าช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 ตลาดก็คงจะไม่ดีนกัดว้ยปริมาณเรือใหม่ท่ีเขา้
มาสู่ตลาดและอุปสงคท่ี์ยงัไม่เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั หากการปลดระวางเรือมีปริมาณมากตลอดทั้งปี 2559 ก็คงจะ
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ไดเ้ห็นตลาดมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนในช่วงส้ินปี 2559 ระดบัดชันี BDI ในปัจจุบนันั้นส่งผลใหเ้รือเทกองเกือบทุกขนาด
ตอ้งดาํเนินธุรกิจตํ่ากวา่จุดคุม้ทุนเงินสด แต่ตามหลกัแลว้สภาพตลาดท่ีผดิปกติเช่นน้ีคงเกิดข้ึนเป็นระยะเวลาไม่นาน 
อยา่งไรก็ตาม ตามท่ี Lord Keynes ไดก้ล่าวไวว้่าตลาดนั้นสามารถผิดปกตินานกว่าท่ีคนเราจะหาเงินมาไดเ้พียงพอ 
บริษทัฯ เห็นวา่ดชันี BDI คงจะไม่ตกตํ่ามากไปกวา่น้ี และน่าจะแกวง่ตวัอยูท่ี่ระดบั 400 ถึง 750 จุด ในปี 2559  

มีสองปัจจัยทีเ่ป็นแรงขบัเคลือ่นดชันี BDI ปัจจยัแรก คือ ปริมาณเรือท่ีมากเกินซ่ึงเป็นเช่นน้ีมาเป็น
ระยะเวลาพอสมควรแลว้ หากตวัเลขการปลดระวางเรือในระหวา่งปี 2559 เพิ่มข้ึนเหมือนในปี 2555 ยงัมีโอกาสท่ีเรา
จะไดเ้ห็นปัญหาน้ีหมดไป ปัจจยัท่ีสอง คือ อุปสงค ์คงจะปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่สถานการณ์เศรษฐกิจรอบโลกนั้นไม่ได้
สร้างความเช่ือมัน่ท่ีจะทาํใหป้ริมาณการคา้ขายขยายตวั การชะลอตวัในการเติบโตของภาคอุปสงคแ์ละปริมาณการ
คา้ขายไม่น่าจะมาเกิดข้ึนในภาวะท่ีตลาดย ํา่แย ่ อยา่งไรกต็าม โปรดระลึกไวว้า่ธนาคารกลางสหรัฐไดป้รับเพิ่มอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 และคาดวา่จะปรับเพิ่มข้ึนอีก ร้อยละ 1 ในระหวา่งปี 2559 อนัเป็นเคร่ืองบ่งบอกวา่สหรัฐฯ ซ่ึงมี
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัท่ีหน่ึงของโลก กาํลงัฟ้ืนตวัในระดบัท่ีธนาคารกลางของตนสามารถปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ีย
ได ้ ดว้ยราคานํ้ามนัท่ีตกตํ่าอยา่งมากและคาดวา่จะตกตํ่าเช่นน้ีต่อไปอีกระยะหน่ึงในอนาคต ผูบ้ริโภคน่าจะมีเงินไว้
จบัจ่ายใชส้อยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยผลกัดนัเศรษฐกิจของสหรัฐฯและน่าจะช่วยกระตุน้การซ้ือสินคา้ราคาถูก
ท่ีผลิตจากจีนและประเทศในทวีปเอเชีย อนัจะส่งผลใหเ้กิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในทางท่ีดี 

ตลาดเรือเทกองอาจสร้างความประหลาดใจและน่าจะยงัคงอยูร่อดไดใ้นสภาพท่ีดี เม่ือช่วงเวลาน้ีของปี 
2558 เราเคยไม่เช่ือกบัการคาดการณ์ของปี 2558 เช่นเดียวกนันั้น เราไม่เช่ือการคาดการณ์สาํหรับปี 2559 แต่เรายงั
หวงัวา่ผลจะออกมาสร้างความประหลาดใจในทางท่ีดีซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการคาดการณ์ ณ ปัจจุบนัน้ี เป็นเวลาเกือบ 8 
ปีแลว้ท่ีเราอยูใ่นวิกฤตของตลาดเรือเทกอง แมก้ระทัง่ในพระคมัภีร์ไบเบิลยงัระบุวา่เวลาท่ีขา้วยากหมากแพงมากสุด 
7 ปี ดงันั้นจึงคาดวา่ปีน้ีจะเป็นปีสุดทา้ยของความตกตํ่าของตลาดเรือเทกอง 

ธนาคารสําหรับธุรกิจเดินเรือได้มีส่วนทาํให้ตลาดตกตํ่าโดยธนาคารดังกล่าวได้ปล่อยกู้ให้แก่บริษทั
เดินเรือต่างๆ อยา่งง่ายดายในช่วงท่ียคุเฟ่ืองฟูก่อนและในปี 2551 ซ่ึงทาํใหเ้จา้ของเรือท่ีไดรั้บเงินกูส้ั่งต่อ/ซ้ือเรือใน
ปริมาณท่ีมากเกิน ทั้งๆ ท่ีใชเ้งินทุนของตนเพียงเล็กน้อยและไม่มีสัญญาเช่าล่วงหน้ารองรับ ธนาคารเหล่าน้ีตอ้ง
ประสบกบัความยากลาํบากและตอ้งขายต่อเงินกู ้มีคดีอยูเ่พียงสองสามคดีท่ีอยูร่ะหว่างการปรับโครงสร้างหน้ีทั้งใน
หรือนอกศาลลม้ละลาย ส่วนคดีอ่ืนๆอยู่ระหว่างเจรจา ผลท่ีตามมา คือ ธนาคารหลายแห่งไดข้ายต่อเงินกู ้โดยบาง
แห่งไดล้ดพอร์ตของตนลงโดยการขายต่อเงินกูส้าํหรับธุรกิจเดินเรือใหแ้ก่ธนาคารอ่ืน หรือยกเลิกการปล่อยกูใ้หแ้ก่
ธุรกิจน้ีและไดป้ลดเจา้หน้าท่ีท่ีดูแลธุรกิจน้ีออก การดาํเนินการดงักล่าวส่งผลให้ธนาคารขาดทุน ทาํให้ธนาคาร
ต่างๆลงัเลท่ีจะปล่อยกูใ้หก้บับริษทัในอุตสาหกรรมน้ี ดงันั้น การจดัหาเงินทุนสาํหรับเรือจึงไม่มีทีท่าวา่จะง่ายข้ึน  

สถานการณ์ของอู่ต่อเรือนั้นดูย ํา่แย ่ โดยมีอู่ต่อเรือบางแห่งไดปิ้ดตวัลง ซ่ึงรวมถึงอู่ต่อเรือท่ีถือหุน้โดย
ภาครัฐของประเทศจีนซ่ึงในอดีตถือวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่น่าเป็นไปได ้ อู่ต่อเรือท่ีสามารถบริหารใหร้อดพน้วกิฤตไดล้ด
ปริมาณการต่อเรือลงโดยสร้างความแขง็แกร่งในส่วนอ่ืน กล่าวคือ บางแห่งไดก้ลบัไปใหบ้ริการผลิตช้ินส่วน และ
ซ่อมแซมตวัเรือแทน บางแห่งไดเ้ปล่ียนเป็นอู่รีไซเคิลเรือแบบอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ขณะน้ี อู่ต่อเรือทัว่โลกกาํลงั
เสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” ทั้งน้ี มีอู่ต่อเรือในจีนและเกาหลีใตจ้าํนวนมากซ่ึง
ตอ้งปิดตวัลง หรือกาํลงัประสบปัญหาทางการเงิน ซ่ึงรวมไปถึงอู่ต่อเรือยกัษใ์หญ่ 3 แห่งในเกาหลีใตซ่ึ้งกาํลงั
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ประสบปัญหาขาดทุนสูงถึงหลกัพนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2558 

ราคานํ้ามันที่ลดลงกับเศรษฐกิจโลก โดยทัว่ไปแลว้ ตน้ทุนราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีลดลงจะส่งผลเกิดการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจ เน่ืองจากความตอ้งการในการขนส่งทางเรือมาจากอตัราการขยายตวัของตวัเลขจีดีพีโลก 
ดงันั้น ยอ่มเป็นการดีต่อธุรกิจเดินเรือหากตวัเลขจีดีพีโลกเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี หลกัการทัว่ๆไปก็คืออุปสงคสิ์นคา้เทกองจะ
เพิ่มข้ึนประมาณ 1.5 เท่าของตวัเลขจีดีพีโลก ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัว่าราคานํ้ ามนัท่ีลดลงจะช่วยผลกัดนัใหต้วัเลขจีดีพีโลก
ปรับตวัเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งไร ยอ้นหลงักลบัไปในปี 2540 ซ่ึงเป็นวิกฤตทวีปเอเชีย ราคานํ้ ามนัลดลงเกินคร่ึง (จาก 20 - 
23 เหรียญสหรัฐ เป็น 9 - 10 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีช่วยให้เศรษฐกิจเอเชียรอดจาก
วิกฤตได ้เรามัน่ใจวา่ราคานํ้ ามนัท่ีลดลงจะสามารถช่วยใหเ้ศรษฐกิจรอบโลกรอดพน้วิกฤตอีกคร้ังหน่ึง อนัจะส่งผล
ให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆฟ้ืนตวั ปัจจุบนั สินคา้โภคภณัฑมี์ปริมาณมากเกินความตอ้งการส่งผลให้ราคาสินคา้
โภคภณัฑต์กตํ่าเป็นประวติัการณ์ โดยทัว่ไปแลว้ ราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ลดลงจะช่วยให้อุปสงคป์รับตวัเพิ่มข้ึน ซ่ึง
หมายถึงปริมาณสินคา้สําหรับขนส่งมีมากข้ึนและหวงัว่าจะไดข้นส่งในเส้นทางท่ีไกลข้ึน เราตอ้งคอยดูกนัว่าปี 
2559 ราคานํ้ามนัท่ีลดลงจะมีบทบาทอยา่งไร 

ราคานํา้มันทีล่ดลงกบัการเดนิเรือทีช้่าลง ตามทฤษฎีแลว้ ราคานํ้ามนัท่ีลดลงจะส่งผลใหมี้การแล่นเรือท่ีเร็ว
ข้ึนแต่เฉพาะในกรณีท่ีอตัราค่าระวางเรือต่อวนัอยูใ่นระดบัท่ีสูงพอ อตัราค่าระวางในระดบัปัจจุบนัน้ี คงไม่มีรายใด
จะแล่นเรือเร็วข้ึน ในความเป็นจริงแลว้ Charterer ทุกราย เนน้ใหไ้ดเ้รือท่ีสามารถเดินเรือในความเร็วท่ีประหยดั 
และไดส้ัง่กปัตนัใหเ้ดินเรือตามความเร็วนั้น  

การปลดระวางเรือสินค้าแห้งเทกองในปี 2555 มีตวัเลขท่ีมากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์อยูท่ี่ 35.97 ลา้นเดท
เวทตนั อยา่งไรกต็าม ตวัเลขการปลดระวางเรือในปี 2556 และปี 2557 กลบัเป็นท่ีน่าผดิหวงัอยูท่ี่เพียง 21.39 ลา้น
เดทเวทตนั และ 16.72 ลา้นเดทเวทตนั ตามลาํดบั ปี 2558 ตวัเลขการปลดระวางเรือดีข้ึนมากโดยมีปริมาณ 32.09 
ลา้นตนัถูกปลดระวางแต่กไ็ม่ดีขนาดท่ีจะช่วยพยงุดชันี BDI ได ้ โดยดชันี BDI ไดท้าํสถิติตกตํ่าท่ีสุดเป็น
ประวติัการณ์มาอยูท่ี่ระดบั 471 จุด ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 ทั้งน้ี อตัราการปลดระวางข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกัสอง
อยา่ง กล่าวคือ ตลาดค่าระวาง (ปัจจยัแรก) และราคาเศษเหลก็ (ปัจจยัท่ีสอง) และไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัราคานํ้ามนั
ไม่วา่จะสูงข้ึนหรือลดลง ราคาเศษเหลก็ล่าสุดอยูท่ี่ต ํ่ากวา่ 300 เหรียญสหรัฐต่อตนัของเหลก็ท่ีมาจากเรือท่ีถูกปลด
ระวางซ่ึงยงัอยูใ่นระดบัตํ่าและมีการคาดการณ์วา่ราคาเศษเหลก็ไม่น่าจะลดลงอีก ซ่ึงหากราคาเศษเหลก็ยงัอยูใ่น
ระดบัเช่นเดียวกบัปัจจุบนั และตลาดค่าระวางยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่าดงัเช่นปัจจุบนั คาดวา่จะมีเรือถูกปลดระวางในปี 
2559 มากกวา่ปี 2555 โดยทัว่ไปแลว้ ในเวลาท่ีค่าระวางตกตํ่า Charterer ซ่ึงมีเรือใหเ้ลือกมากมายจะไม่เลือกเรือเก่า
ท่ีกินนํ้ามนัมากกวา่และค่าเบ้ียประกนัสินคา้สูงกวา่ นอกจากนั้น ลูกคา้ไม่ตอ้งการขนส่งในเรือเก่าหากยงัมีเรือท่ีอายุ
นอ้ยกวา่ในอตัราค่าระวางท่ีเท่าๆกนั ดงันั้น เรือเก่าจึงไม่มีใครเช่าในช่วงท่ีตลาดตกตํ่า และเจา้ของเรือตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการดูแล ดงันั้น ในช่วงท่ีตลาดตกตํ่า เจา้ของเรือเก่าส่วนใหญ่จะเฝ้าดูราคาเศษเหลก็จากการปลดระวาง
อยา่งใกลชิ้ด และหากเกรงวา่ราคาเศษเหลก็จะปรับตวัลดลงอีก เจา้ของเรือคงจะตดัสินใจปลดระวางเรือของตนได้
ง่ายยิง่ข้ึน 

อีกส่ีปีขา้งหนา้ กล่าวคือ ก่อนส้ินปี 2562 จะมีเรือร้อยละ 14.58 ของกองเรือเทกองโลก (ขนาดระวาง
บรรทุกรวม 788.42 ลา้นเดทเวทตนั) (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559) ท่ีอายเุกิน 20 ปี หรือคิดเป็นขนาดระวางบรรทุก 
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114.93 ลา้นเดทเวทตนัซ่ึงคาดวา่เรือดงักล่าวไม่บางส่วนกท็ั้งหมดจะถูกปลดระวาง โดยข้ึนอยูก่บัดชันี BDI และ
ราคาขายเรือเพื่อปลดระวาง 

อตัราความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่ซ่ึงคือผลต่างระหวา่งขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีสัง่ต่อ
ท่ีอู่ต่อเรือ ณ ตน้ปีกบัขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีมีการส่งมอบกนัจริงๆ ณ ส้ินปี ของปีเดียวกนั สาํหรับปี 
2558 อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่อยูท่ี่ร้อยละ 46.03 ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมาซ่ึงอยูท่ี่
ประมาณร้อยละ 35 ดงันั้น สาํหรับปี 2558 มีจาํนวนเรือเพิม่ข้ึนสุทธิคิดเป็นขนาดระวางรวม 18.08 ลา้นเดทเวทตนั 
ทาํให ้ ณ ส้ินปี กองเรือโลกมีขนาด 788.42 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงคิดเป็นการเพิ่มข้ึนสุทธิร้อยละ 2.35 ของกองเรือ
สินคา้แหง้เทกองโลก ซ่ึงถือเป็นตวัเลขท่ีนอ้ยท่ีสุดในรอบสิบปีท่ีผา่นมา! อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่
และการปลดระวางเรือดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความผนัผวนของตลาด ส่งผลใหก้ารคาดการณ์ตวัเลขท่ีแทจ้ริงของ
การเพ่ิมข้ึนสุทธิของกองเรือโลกในอนาคตเป็นไปไดย้าก บริษทัฯ คิดวา่อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่
และการปลดระวางเรือจะยงัคงไม่สามารถคาดการณ์ไดแ้ละจะผนัผวนสวนทางกบัดชันี BDI หากตั้งสมมติฐานวา่
อตัราการส่งมอบเรือล่าชา้อยูท่ี่ร้อยละ 45 และมีการปลดระวางเรือ 36 ลา้นเดทเวทตนั ต่อปี ดงันั้น ณ ตน้ปี 2560 จะ
มีการเพ่ิมข้ึนของกองเรือโลกร้อยละ 1.92 หรือคิดเป็น 15.13 ลา้นเดทเวทตนั  โดยกองเรือโลกจะมีขนาด 803.55 
ลา้นเดทเวทตนั และภายใตส้มมติฐานดงักล่าว ณ ตน้ปี 2561 จะมีการเพ่ิมข้ึนของกองเรือโลกร้อยละ 0.12 หรือคิด
เป็น 0.93 ลา้นเดทเวทตนั หรือคิดเป็น โดยกองเรือโลกจะมีขนาด 804.48 ลา้นเดทเวทตนั  

ในด้านอุปสงค์ของเรือ ยงัคงมีความไม่แน่นอน ประเทศจนีซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ของการขนส่งสินคา้แหง้เท
กองตอ้งเผชิญกบัปัญหาตวัเลขจีดีพีลดลงเหลือเพียงร้อยละ 6.9 ในปี 2558 เศรษฐกิจจีนตามแผนหา้ปีซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ปี 
2559 น่าจะเติบโตเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 6.5 จีนพยายามกระตุน้เศรษฐกิจของตน และควบคุมการพ่ึงพาการ
ส่งออก ในแง่ของตวัเลขการนาํเขา้นั้น ในปี 2558 จีนไดส้ร้างความประหลาดใจต่อตลาดโดยการนาํเขา้แร่เหลก็สูง
ถึงปริมาณ 953.37 ลา้นตนั (เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 2.17) แต่นาํเขา้ถ่านหินลดลงอยูท่ี่ปริมาณ 204.18 ลา้นตนั 
(ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 30) จีนไดส่้งออกเหลก็เพิ่มข้ึนร้อยละ 19.87 เม่ือเทียบกบัปี 2557 มาอยูท่ี่ปริมาณ 112.41 
ลา้นตนั ทั้งๆท่ีตวัเลขดงักล่าวไดเ้พ่ิมข้ึน แต่กลบัมีการพาดหวัข่าววา่ “เศรษฐกิจจีนกาํลงัชะลอตวั” 

เศรษฐกิจเร่ิมท่ีจะฟ้ืนตวัในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกาไดป้รับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 เม่ือเดือนธนัวาคม 2558 และตั้งใจท่ีจะปรับเพิ่มอีกร้อยละ 1 ใน
ปี 2559 ซ่ึงเป็นการบ่งบอกวา่สหรัฐซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดของโลกไดฟ้ื้นตวัข้ึนในระดบัท่ีธนาคารกลางของตน
สามารถปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียได ้ 

ส่วนสหภาพยุโรป ซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของโลกรองจากสหรัฐฯ และเป็นหน่ึงในผูส่้งออก
รายใหญ่ท่ีสุดของโลก เศรษฐกิจของสหภาพยโุรปเป็นท่ีน่าผดิหวงั จึงทาํใหธ้นาคารกลางสหภาพยโุรปยงัคงใช้
มาตราการคิวอี (QE) ต่อไปอนัจะส่งผลใหค่้าเงินยโูรอ่อนตวัลงเม่ือเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และคาดวา่อาจจะ
ลดตํ่าลงอีกจากมาตรการคิวอีดงักล่าวรวมกบัค่าเงินท่ีอ่อนตวัลงอาจทาํใหเ้ศรษฐกิจของสหภาพยโุรปฟ้ืนตวั และไม่
สามารถมองขา้มตวัเลขการส่งออกไดเ้น่ืองจากเยอรมนีเคยเป็นหน่ึงในผูส่้งออกรายใหญ่ท่ีสุดของโลกเม่ือไม่นาน
มาน้ี หากสหภาพยโุรปสามารถจดัการกบัเศรษฐกิจของตนไดย้อ่มมีการนาํเขา้สินคา้เทกองมากข้ึนเพื่อใชใ้นการ
ผลิตสินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปและสินคา้สาํเร็จรูป ส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการในการขนส่งทางเรือมากข้ึน 
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ประเทศญีปุ่่ น ซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนสินคา้เทกองรายใหญ่อนัดบัท่ีสองของโลกยงัคงประสบปัญหา อยา่งไรก็
ตาม เน่ืองจากมีการเลิกใชพ้ลงังานนิวเคลียร์จึงมีการนาํเขา้ถ่านหินเพิ่มมากข้ึน บริษทัญ่ีปุ่นหลายแห่งทาํกาํไรอยา่ง
คาดไม่ถึง ตอ้งขอบคุณค่าเงินเยนท่ีอ่อนตวัลงจาก 75 เยน เป็นมากกวา่ 120 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ และทาํใหมี้การ
กลบัไปลงทุนในประเทศของตน รวมไปถึงในโรงงานของตนทัว่เอเชียและทัว่โลก ซ่ึงส่งผลใหมี้การนาํเขา้สินคา้
แหง้เทกองมากข้ึน 

ประเทศอินเดีย ดว้ยค่าเงินที่อ่อนตวัลงอีกและภายใตร้ัฐบาลใหม่ที่มุ่งเนน้การตลาด ทาํให้อินเดียอาจ
กลายเป็นผูท่ี้มีบทบาทในตลาดเรือเทกอง ท่าเรือของอินเดียเกิดความแออดัอย่างมากจากปริมาณการนาํเขา้และ
ส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากลกัษณะของท่าเรือท่ีเล็ก ร่องนํ้ าต้ืนเขิน และไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อุปทานในเรือ
ขนส่งขนาดเล็กลดลง ปัจจยัน้ีจะส่งผลดีต่อเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จนถึงเรือขนาดอลัตราแมกซ์ท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่าย
สินคา้ติดกบัตวัเรือ อินเดียซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคเหลก็รายใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของโลกถึงปริมาณ 75 ลา้นตนัในปี 2557 
และคาดว่าปริมาณการบริโภคเหลก็ของอินเดียจะขยายตวัร้อยละ 7 ในปี 2558 เม่ือเทียบกบัอตัราการขยายตวัของ
การบริโภคเหล็กของโลกท่ีร้อยละ 2 อุปสงคใ์นเหล็กภายในประเทศจะเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากรัฐบาลลงทุนอย่าง
มหาศาลในการก่อสร้างถนนและอาคารพาณิชยแ์ละท่ีอยูอ่าศยั รายงานหลากหลายฉบบัไดแ้นะนาํว่า พลงังาน ถ่าน
หิน และพลงังานทางเลือกจะใชง้บประมาณถึง 250 พนัลา้นเหรียญสหรัฐภายใตรั้ฐบาลชุดปัจจุบนั ความหวงัของ
การขนส่งทางเรือจากการนาํเขา้ถ่านหินของอินเดียน่าจะเพิ่มข้ึนอย่างมากซ่ึงเป็นการทดแทนจากการที่จีนลด
ปริมาณการนาํเขา้ถ่านหิน อินเดียไดก้ลายมาเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินรายใหญ่ท่ีสุดของโลกดว้ยปริมาณ 223.99 ลา้น
ตนั ในปี 2558 มากกวา่จีนซ่ึงนาํเขา้ท่ีปริมาณ 204.18 ลา้นตนั 

ประเทศอาร์เจนตนิา เกษตรกรชาวอาร์เจนตินาช่วยเสริมตลาดการส่งออกโดยไดส่้งออกขา้วสาลี ขา้วโพด 
เมลด็ถัว่เหลือง เน่ืองจาก Mauricio Macri ประธานาธิบดีคนใหม่ประกาศวา่จะยกเลิกภาษีส่งออก โดยเกษตรกร
ต่างๆไดพ้ร้อมท่ีจะส่งออกสินคา้ในคลงัสินคา้ของตนมูลค่าประมาณ 8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือใดกต็ามท่ีรัฐ
ประกาศลดหรือยกเลิกภาษีส่งออกตามท่ีไดป้ระกาศไว ้ ประธานาธิบดี Macri ยงัไดย้กเลิกการควบคุมอตัรา
แลกเปล่ียนซ่ึงทาํใหน้กัลงทุนเห็นวา่เงินสกลุเปโซ จะลดค่าลงร้อยละ 35 ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กษตรกรพยายามส่งออก
สินคา้ของตน ปัจจยัน้ีน่าจะส่งผลบวกต่อตลาดเรือเทกองในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือขนาด
แฮนด้ีไซส์จนถึงเรือขนาดอลัตราแมกซ์ 

หน่ึงในสัญญาณทีส่ามารถช่วยให้อุปสงค์เพิม่ขึน้โดยเฉพาะสาํหรับเรือเทกองกคื็อ โครงการเส้นทางสาย
ไหม (One Belt One Road) ซ่ึงริเร่ิมโดยผูน้าํจีน Xi Jinping ซ่ึงเป็นโครงการการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานมูลค่า 10 
ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ใชร้ะยะเวลามากกวา่ 10 ปี เช่ือมโยงทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรปผา่นการเส้นทางคมนาคมทาง
บกซ่ึงครอบคลุม 30 ถึง 60 ประเทศ โครงการน้ีเป็นการเช่ือมโยงทางถนน ทางรถไฟ ท่อก๊าซและนํ้ ามนั และ
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆจากจีน เร่ิมตน้จากเมืองซีอานซ่ึงอยูใ่นจีนตอนกลาง ผา่นใจกลางทวีปเอเชีย ไป
จนถึงเมืองมอสโกว เมืองรอตเทอร์ดาม และเมืองเวนิส โครงการน้ีไม่ไดส้ร้างประโยชนใ์หแ้ก่จีนเท่านั้น แต่ยงัสร้าง
ประโยชนใ์หแ้ก่ประเทศอ่ืนๆทัว่โลก 

1. โครงการน้ีจะช่วยใหจี้นไดใ้ชก้าํลงัการผลิตเหลก็ท่ีมีมากเกินความตอ้งการถึงร้อยละ 30  ดว้ยตน้ทุนท่ี
ตํ่าท่ีสุดในโลก โดยเฉพาะจากการท่ีเหมืองแร่เหล็กจีนต่างๆ ไดป้รับลดราคาแร่เหล็กของตนลง ถ่าน
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หินซ่ึงเป็นองคป์ระกอบในการผลิตเหล็กก็มีการผลิตออกมามากเกินเช่นเดียวกบัเหล็ก เช่นเดียวกบั
โรงงานผลิตซีเมนตซ่ึ์งมีการผลิตมากเกินร้อยละ 40 ทาํให้สามารถผลิตซีเมนตไ์ดใ้นราคาถูกสาํหรับ
ใชใ้นโครงการน้ี ซ่ึงจะช่วยให้ตวัเลขจีดีพีของจีนโตข้ึนเกินกว่าร้อยละ 6.5 ซ่ึงผูน้าํจีนไดใ้หค้าํมัน่ไว้
สาํหรับอีกหา้ปีขา้งหนา้ 

2. โครงการน้ีจะช่วยให้จีนขยายเศรษฐกิจของตนไดไ้ปจนถึงพื้นท่ีทางตะวนัตกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นพื้นท่ี
ทุรกนัดาร เม่ือใดกต็ามท่ีพื้นท่ีน้ีเร่ิมมีความเจริญ ปัญหาชนกลุ่มอุยกร์ู (Uyghur) กน่็าจะคล่ีคลายลง 

3. ประเทศต่างๆซ่ึงอยู่เหนือประเทศจีนอนัเป็นพื้นท่ีท่ีทุรกนัดารซ่ึงปกครองโดยกลุ่มคนบางกลุ่มซ่ึง
ใฝ่หาความมัง่คัง่จากประเทศเพื่อประโยชน์ของตนมากกว่าที่จะคาํนึงถึงการพฒันาทางเศรษฐกิจ
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ดงันั้น เศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ีตอ้งการการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานเพ่ือกระจายผลประโยชนใ์หแ้ก่ประชาชนโดยรวมและลดความไม่มีเสถียรภาพลง 

4. โลกไม่ไดรั้บประโยชน์จากการท่ีสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอาํนาจแต่เพียงผูเ้ดียว โดยขณะน้ี จีนไดเ้ร่ิมมี
อิทธิพลและโครงการเส้นทางสายไหมน้ีจะช่วยเพิ่มอาํนาจของจีนและทาํใหจี้นมีบทบาทมากเทียบทนั
สหรัฐอเมริกาได ้

การดาํเนินการตามท่ีกล่าวขา้งตน้ตอ้งอาศยัแร่เหล็ก ถ่านหิน หิน ถ่านโคก้ ไม ้ และแร่อ่ืนๆ เช่น แร่
นิกเกิล แร่อะลูมิเนียมในปริมาณมาก ซ่ึงสร้างประโยชนอ์ยา่งมหาศาลต่อตลาดเรือเทกอง 

เพื่อเป็นการอธิบายใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน บริษทัฯ จึงขอนาํเสนอผลการดาํเนินงานประจาํปีท่ีสาํคญั จากงบ
การเงินของบริษทัในปีท่ีผา่นๆ มา ดงัต่อไปน้ี 

 
ผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 2558 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือของทั้งปีท่ี 719 

จุด ซ่ึงถือเป็นดชันีเฉล่ียทั้งปีท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสองในประวติัการณ์ ซ่ึงสูงกวา่ดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดในปี 2529 เพียงแค่ 
4 จุดเท่านั้น ในขณะท่ีบริษทัเดินเรืออ่ืนตอ้งเขา้สู่แผนฟ้ืนฟกิูจการ (Chapter 11) หรือปรับโครงสร้างหน้ี บริษทัฯ ได้
บริหารงานโดยการควบคุมค่าใชจ่้าย เม่ือตน้ปี 2558 บริษทัฯ เพิ่มทุนจาํนวนประมาณ 65 ลา้นเหรียญสหรัฐจากผูถื้อ
หุน้เดิม (Rights Offering) นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่
ถอนไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือครบกาํหนด 5 ปี และไดเ้ร่ิมขายเรือเก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพื่อท่ีจะเพ่ิมเงินสด (บริษทัฯ 
ไดข้ายเรือจาํนวน 3 ลาํในปี 2558 และมีแผนท่ีขายเรืออีกจาํนวน 12 ลาํในปี 2559 - 2560)  

รางวลัและเกยีรตยิศ:  
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บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั IR Magazine Award (IRMA) สาํหรับทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในสาขา “บริษทั
ท่ีดีท่ีสุดทางดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ในหมวดอุตสาหกรรม” นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั Thailand 
Sustainability Investment Awards ในงานประกาศรางวลั SET Sustainability Awards 2015 จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับ “รางวลัผูบ้ริหารเรือ” ในงาน Seatrade 
Maritime Awards Asia 2015 นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับหมวด “รางวลั
การบริหารจดัการธุรกิจเรือท่ีดีท่ีสุดประจาํปี” และหมวด “บริษทัท่ีน่าลงทุนในอนาคต” ในงาน Lloyd’s List Asia 
Awards 2015 

จุดเด่นทางการเงนิ (จากงบการเงนิสกลุเงนิบาท) และผลการดาํเนินงานประจําปี 

ผลการดาํเนินงานระหวา่งปี รายไดร้วมของบริษทัฯ เป็นเงิน 4,263.92 ลา้นบาท (ปี 2557: 4,661.60 ลา้น
บาท) และขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 2,425.78 ลา้นบาท (ปี 2557: 80.22 ลา้นบาท) ในปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ระเมินและ
พิจารณาบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเรือท่ีคาดวา่จะถูกขายในปี 2559 เป็นเงิน 840.77 ลา้นบาท (ซ่ึงรวมอยูใ่น
ขาดทุนสุทธิ) โดยประเมินจากมูลค่ายติุธรรมของเรือ (หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการขายเรือ) โดย
มูลค่ายติุธรรมคิดจากราคาขายเรือเฉล่ียท่ีขายไดล่้าสุด อยา่งไรกต็าม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคตอาจต่างออกไป 
ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตและจงัหวะเวลาท่ีทาํการขายเรือแต่ละลาํ ส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 
16,486.17 ลา้นบาท (ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดเ้พิ่มทุนในเดือนมิถุนายน 2558 โดยการเสนอหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสดัส่วน) (ปี 2557: 15,283.85 ลา้นบาท) และสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนในระหวา่งปีเป็น 32,457.82 
ลา้นบาท (ปี 2557: 27,908.53 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากการรับมอบเรือจาํนวน 4 ลาํ และเงินสดจากการเพ่ิมทุนในปี 2558  
สินทรัพยร์วมในสกลุเงินบาท (เป็นสกลุเงินตามงบการเงิน) นั้นซ่ึงไดถู้กปรับปรุงใหม่จากสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ
ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน (Functional Currency) ไดเ้พิ่มข้ึนเน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวัเม่ือเทียบกบั
เงินดอลลาร์สหรัฐ ณ ส้ินปี 2558 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2557  

ในระหวา่งปี บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน 2,398.75 ลา้นบาท (ปี 2557: 82.31 ลา้นบาท) ก่อนขาดทุนจาก
อตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 25.37 ลา้นบาท (ปี 2557: กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 4.33 ลา้นบาท) และภาษีเงินได้
จาํนวน 1.66 ลา้นบาท (ปี 2557: จาํนวน 2.24 ลา้นบาท) ในดา้นของรายได ้ปีน้ีเรือของบริษทัฯ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อวนั
ต่อลาํคิดเป็น 6,266 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั 8,096 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํของปี 2557 รายไดจ้ากการ
เดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง) ตํ่ากวา่ปีท่ีแลว้ สาเหตุหลกั
เน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํของปี 2558 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2557 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 14 
สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากจาํนวนเรือเฉล่ียท่ีดาํเนินงานมีมากข้ึนในปี 2558 (จาํนวน 45 ลาํ) เม่ือเทียบกบัปี 2557 
(จาํนวน 42 ลาํ) ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํในระหวา่งปีลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2557 ระยะเวลาหยดุ
การเดินเรือเพ่ือการซ่อมบาํรุงของปีน้ีเฉล่ียประมาณ 10.36 วนั ต่อลาํเรือ ซ่ึงถือวา่ดีมากเม่ือคาํนึงถึงอายเุฉล่ียของ
กองเรือท่ีประมาณ 10 ปี ในปี 2558 บริษทัฯ ไดข้ายเรือจาํนวน 3 ลาํในปี 2558 โดยไดรั้บเงินจากการขายเรือจาํนวน 
123.50 ลา้นบาท และไดบ้นัทึกขาดทุนจากการขายเรือจาํนวน 279.03 ลา้นบาท  

บริษทัฯ ไดล้องคาํนวณผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้อีกคร้ังในปีน้ี สาํหรับ 22 ปีนบัตั้งแต่บริษทัฯ เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จนถึงวนัจนัทร์ ท่ี 16 กนัยายน 2558 ซ่ึงราคาหุน้บริษทัฯ มีราคาปิดอยูท่ี่ 7.25 บาทต่อ
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หุน้ (บริษทัฯ เร่ิมซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2536) หากนกัลงทุนไดถื้อหุน้ไวต้ั้งแต่ออก 
IPO คร้ังแรกจนครบ 22 ปี นกัลงทุนจะไดผ้ลตอบแทนถึง 10.29 เท่าของเงินลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี การคาํนวณน้ียงั
ไม่ไดค้าํนึงถึงผลตอบแทนจากการนาํเงินปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ในรูปหุน้หรือดอกเบ้ียรับ 

การปรับลดอายุกองเรือ 

ณ ตน้ปี 2559 บริษทัฯ มีเรือจาํนวน 45 ลาํในกองเรือ (ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จาํนวน 4 ลาํ ขนาด
ซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 9 ลาํ และขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 32 ลาํ) มีขนาดระวางบรรทุกรวม 
1,628,398 เดทเวทตนั หรือเฉล่ีย 36,187 เดทเวทตนัต่อลาํ โดยมีอายเุฉล่ียของกองเรือประมาณ 9.8 ปี บริษทัฯ ได้
ขายเรือเก่าจาํนวน 3 ลาํในปี 2558 และมีแผนท่ีขายเรือเก่าอีกจาํนวน 12 ลาํในปี 2559 – 2560 ในขณะท่ีมีเรือจาํนวน 
12 ลาํมีกาํหนดรับมอบในปี 2559 อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ คาดวา่น่าจะไดรั้บมอบเรือสัง่ต่อใหม่เพียง 5 ลาํ (จากตาม
กาํหนดรับมอบจาํนวน 12 ลาํภายในส้ินปี 2559) ส่งผลใหก้องเรือของบริษทัฯ จะอยูท่ี่ 38 ลาํ โดยมีอายเุฉล่ีย 7.1 ปี
และขนาดเฉล่ีย 43,332 เดทเวทตนัต่อลาํ ภายในส้ินปี 2560 

ในธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และมีอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงมาก รวมทั้งยงัมีลกัษณะท่ีเป็นวฏั
จกัรข้ึนลงท่ีกวา้งและคาดเดาไดย้ากนั้น จงัหวะเวลาในการตกลงซ้ือเรือนั้น ถือไดว้า่เป็นจงัหวะการตดัสินใจท่ี
สาํคญัท่ีสุด 

 

เหตุการณ์สําคญัของปี 2558 

ตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองสร้างความประหลาดใจท่ีเลวร้าย ในปี 2558 ดว้ยดชันี BDI ท่ีร่วงสร้าง
สถิติใหม่หลายคร้ังจนถึงส้ินปี ส่งผลใหบ้ริษทัเดินเรือส่วนใหญ่มีมูลค่าหุน้ท่ีลดลงอยา่งมากจนถึงส้ินปี โดยมี
เหตุการณ์หลกัๆท่ีเกิดข้ึน คือ บราซิลไดสู้ญเสียตวัเลขการส่งออกใหแ้ก่ออสเตรเลีย โดยในปริมาณ 953.37 ลา้นตนั
ของแร่เหลก็ท่ีนาํเขา้มาท่ีจีนในระหวา่งปี 2558 มาจากออสเตรเลียปริมาณ 607.64 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึน 59.18 ลา้นตนั
จากปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 548.46 ลา้นตนั) ในขณะท่ีมาจากบราซิลปริมาณ 191.76 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึน 20.72 ลา้นตนัจากปี 
2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 171.04 ลา้นตนั) แมว้า่ตวัเลขปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมลข์องแร่เหลก็จากบราซิลจะเพิ่มข้ึน แต่ดชันี 
BDI ไดร่้วงลงทาํสถิติใหม่ตอนช่วงส้ินปี ปี 2558 รูปแบบฤดูกาลการขนส่งไดห้ายไปอยา่งส้ินเชิงดว้ยดชันี BDI 
ปรับตวัอยูใ่นระดบัท่ีสูงในช่วงฤดูร้อน 

ตวัเลขภาคอุปทานไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงทางสวา่งในทา้ยท่ีสุด มีเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองจาํนวน 720 ลาํ 
คิดเป็นขนาด 50.17 ลา้นเดทเวทตนัถูกส่งมอบในช่วงปี 2558 และในช่วงเวลาเดียวกนั เจา้ของเรือถูกบงัคบัใหต้อ้งรี
ไซเคิลเรือของตนมากเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ตวัเลขการปลดระวางเรือปีน้ีใกลเ้คียงกบัตวัเลขในปี 2555 ท่ีมีการปลด
ระวางเรือมากถึง 35.97 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) จาํนวน 97 ลาํ เรือขนาด
ปานาแมกซ์ (Panamax) จาํนวน 50 ลาํ เรือขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จาํนวน 53 ลาํ เรือขนาดซุปราแมกซ์ 
(Supramax) จาํนวน 68 ลาํ เรือขนาดแฮนด้ีแมกซ์ (Handymax) จาํนวน 88 ลาํ และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) 
จาํนวน 113 ลาํ ซ่ึงเท่ากบัขนาดระวางรวม 32.09 ลา้นเดทเวทตนั ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลใหก้องเรือโลกแขง็แกร่งมากข้ึน 
โดยเม่ือตน้ปี 2559 กองเรือขนส่งสินคา้เทกองโลกมีขนาด 788.42 ลา้นเดทเวทตนั และมีเรือขนาดระวางรวม 92.96 
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ลา้นเดทเวทตนั มีกาํหนดส่งมอบในปี 2559 และ 25.31 ลา้นเดทเวทตนั มีกาํหนดส่งมอบ 2560 หากตั้งสมมติฐานวา่
มีการปลดระวางเรือท่ี 36 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี (ปี 2558 อยูท่ี่ 32.09 ลา้นเดทเวทตนั) รวมกบัอตัราการส่งมอบเรือ
ล่าชา้ร้อยละ 45 ของการส่งมอบเรือทั้งปี (ปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 46.03) ส้ินปี 2559 ขนาดกองเรือโลกจะอยูท่ี่ 803.55 
ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 1.92 และภายใตส้มมติฐานทั้งสองน้ี ส้ินปี 2560 ขนาดกองเรือโลกจะอยูท่ี่ 
804.48 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 0.12 เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเลข ณ ส้ินปี 2559 ในท่ีสุด ปัญหาอุปทาน
มากเกินกไ็ดม้าถึงจุดส้ินสุดเสียที! 

ในท่ีสุด ผลพวงของวกิฤตกิารเงนิโลกกค่็อยๆคล่ีคลายลง ดว้ยตวัเลขทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมปรับตวัดีข้ึน ตามท่ี
ไดก้ล่าวขา้งตน้ สหรัฐอเมริกาไดป้รับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากธนาคารกลางสหรัฐมัน่ใจว่าเศรษฐกิจของตนเร่ิม
แขง็แกร่งข้ึน  

ส่วนเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป มีตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย  ดว้ยสาเหตุดงักล่าวจึงทาํ
ใหธ้นาคารกลางสหภาพยโุรปยงัคงใชม้าตราการคิวอี (QE) ซ่ึงส่งผลใหค่้าเงินยโูรอ่อนตวัลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบั
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และคาดวา่อาจจะอ่อนตวัลงอีก จากมาตรการคิวอีดงักล่าวรวมกบัค่าเงินท่ีอ่อนตวัลงอาจส่งผล
ใหเ้ศรษฐกิจของสหภาพยโุรปฟ้ืนตวั ทั้งน้ี สหภาพยโุรปมีเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของโลกรองจาก
สหรัฐอเมริกาเลก็นอ้ยและเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ของโลก เศรษฐกิจของสหภาพยโุรปท่ีแขง็แกร่งข้ึนยอ่มส่งผลดีต่อ
ตลาดเรือเทกอง โดยจะมีการนาํเขา้วตัถุดิบจาํนวนมากและการส่งออกผลิตภณัฑก่ึ์งสาํเร็จรูปหรือสาํเร็จรูปจาํนวน
มากเช่นกนั 

ประเทศญีปุ่่ น ซ่ึงเป็นประเทศท่ีเศรษฐกิจอ่อนแอในสายตาขององคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development “OECD”) ประสบความสาํเร็จในการ
บริหารจดัการเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงมาตรการกระตุน้ทางเศรษฐกิจต่างๆ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของญ่ีปุ่นไดเ้ร่ิม
ปรับตวัดีข้ึน ดว้ยค่าเงินเยนท่ีอ่อนลงจาก 75 เยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยูท่ี่ประมาณ 120/125 เยนต่อ 1 ดอลลาร์
สหรัฐ ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัญ่ีปุ่นส่วนใหญ่กาํไรไดม้ากมาย ไม่เพียงแต่บริษทัภายในประเทศแต่ยงัรวมไปถึงโรงงาน
ต่างๆท่ีตั้งอยูใ่นต่างประเทศ ปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผลใหอุ้ปสงคสิ์นคา้เทกองเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ เพื่อนาํมาป้อนโรงงาน
อุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นรอบโลก การนาํเขา้ถ่านหินของญ่ีปุ่นนั้นไดข้ยายตวัจากการท่ีประชากรญ่ีปุ่นไม่ช่ืนชอบ
นิวเคลียร์ทุกรูปแบบหลงัจากเม่ือเดือนมีนาคม 2554 ท่ีมีเหตุการณ์โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกชิุมะไดร้ะเบิดจากสึนามิ 

ประเทศอนิเดยี ไดพ้ิสูจนใ์หเ้ห็นแลว้วา่เป็นประเทศท่ีส่งเสริมตลาดเรือเทกอง ภายใตรั้ฐบาลใหม่ท่ีมุ่งเนน้
การตลาดใหม่ๆ จากการท่ีมีการนาํเขา้ถ่านหินมากข้ึนเร่ือยๆเพื่อใชป้้อนโรงงานผลิตไฟฟ้า การนาํเขา้ถ่านหินของ
อินเดียไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ2.61 มาอยูท่ี่ 223.99 ลา้นตนัในช่วง ปี 2558 เน่ืองจากโรงไฟฟ้าไดส้ัง่ซ้ือถ่านหินเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากถ่านหินนาํเขา้มีราคาตํ่าและถ่านหินในประเทศมีไม่เพียงพอ  

ประเทศจีน ไดพ้ยายามด้ินรนกบัตวัเลขจีดีพีท่ีลดลงในแต่ละไตรมาส ดว้ยค่าเฉล่ียตวัเลขจีดีพีทั้งปีท่ีร้อย
ละ 6.9 สาํหรับปี 2558 อยา่งไรกต็าม คาดวา่เศรษฐกิจของจีนในอีกหา้ปีขา้งหนา้จะขยายตวัไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 6.5 ต่อ
ปี ในปี 2558 การนาํเขา้แร่เหลก็ของประเทศจีน อยูท่ี่ 953.37 ลา้นตนั หรือขยายตวัร้อยละ 2.17 มากกวา่ปริมาณ 
933.11 ลา้นตนัเม่ือปี 2557 ตวัเลขการนาํเขา้แร่เหลก็ในอนาคตจะข้ึนอยูก่บัราคาแร่ท่ีซ้ือจากต่างประเทศเทียบกบั
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ตน้ทุนการผลิตภายในประเทศและค่าขนส่ง ตวัเลขเบ้ืองตน้ของการผลิตเหลก็ในจีนสาํหรับปี 2558 อยูท่ี่ประมาณ 
800.53 ลา้นตนั หรือลดลงร้อยละ 1.57 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 813.30 ลา้นตนัในปี 2557 จีนไดน้าํเขา้ถ่านหินปริมาณ 
204.18 ลา้นตนัในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 291.63 ลา้นตนัในปี 2557 คาดวา่จะมีการ
นาํเขา้ถ่านหินลดลง แต่ยงัคงข้ึนอยูก่บัราคาถ่านหินท่ีซ้ือจากต่างประเทศเทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศ 
และค่าขนส่ง สาํหรับประเทศท่ีในปัจจุบนัผลิตและใชถ่้านหินในปริมาณ 3,900 ลา้นตนัต่อปี แมว้า่ตวัเลขการนาํเขา้
ถ่านหินจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยกส็ามารถส่งผลกระทบอยา่งมากต่อตลาดค่าระวางเรือบรรทุกสินคา้เทกองได ้ 

ดชันี BDI ของปี 2558 เฉล่ียอยูท่ี่ 719 จุด ซ่ึงถือเป็นดชันีเฉล่ียทั้งปีท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสองใน
ประวติัการณ์ ซ่ึงสูงกวา่ดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดในปี 2529 เพียงแค่ 4 จุดเท่านั้น  ทั้งน้ี ดชันี BDI (ช่วงปี 2528 - 2546) ก่อน
เกิดภาวะกระทิงรอบล่าสุด อยูท่ี่ 1,358 จุด ช่วงท่ีเกิดภาวะกระทิงขาข้ึน (ช่วงปี 2528 - 2553) ดชันีอยูท่ี่ 2,133 จุด 
และช่วงภาวะกระทิง (ช่วงปี 2547 - 2553) ดชันีอยูท่ี่ 4,265 จุด  

ในปี 2558 รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือของบริษทัฯ เฉล่ียอยูท่ี่ 6,266 เหรียญสหรัฐ ส่วนของค่าใชจ่้ายในการ
เดินเรือต่อวนัต่อลาํ เฉล่ียอยูท่ี่ 4,652 เหรียญสหรัฐซ่ึงมากกวา่เป้าหมายท่ีวางไวท่ี้ 4,600 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํ
เรือ เลก็นอ้ย 

การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทยีบ ในปี 2558 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) 
อยูท่ี่ระดบั 366 จุด โดยมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 5,381 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาด
แฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 6,184 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 14.92 
สาํหรับปี 2558 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 666 จุด โดยมาจากค่าเฉล่ียของ
อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 6,966 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ท่ีทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 
6,577 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 5.58 
 
ทศิทางอุตสาหกรรม  

คาดวา่จะมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดจาํนวนปกติ ในอีกสองปีขา้งหนา้ กล่าวคือ 

เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 1,931 ลาํ ขนาดระวางรวม 337.28 ล้านเดท
เวทตนั ณ ต้นปี 2559) มีเรือจาํนวน 249 ลาํ ขนาดระวางรวม 49.21 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 14.6 ของขนาด
ระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2562 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 215 ลาํ ขนาดระวางรวม 41.46 ลา้นเดท
เวทตนั หรือร้อยละ 12.3 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2562 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2559 - 2562  

เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 2,034 ลาํ ขนาดระวางรวม 159.13 ล้าน
เดทเวทตนั ณ ต้นปี 2559) มีเรือจาํนวน 320 ลาํ ขนาดระวางรวม 26.22 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 16.5 ของขนาด
ระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2562 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 285 ลาํ ขนาดระวางรวม 20.95 ลา้นเดท
เวทตนั หรือร้อยละ 13.3 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2562 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2559 - 2562  

เรือขนาดอลัตราแมกซ์ (60,000 - 70,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 542 ลาํ ขนาดระวางรวม 34.52 ล้านเดท
เวทตนั ณ ต้นปี 2559) มีเรือจาํนวน 477 ลาํ ขนาดระวางรวม 29.98 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 86.8 ของขนาด
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ระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2562 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 110 ลาํ ขนาดระวางรวม 7.46 ลา้นเดท
เวทตนั หรือร้อยละ 21.6 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2562 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2559 - 2562 

เรือขนาดซุปราแมกซ์ (40,000 - 60,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 2,765 ลาํ ขนาดระวางรวม 145.89 ล้าน
เดทเวทตนั ณ ต้นปี 2559) มีเรือจาํนวน 118 ลาํ ขนาดระวางรวม 6.27 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 4.3 ของขนาด
ระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2562 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 459 ลาํ ขนาดระวางรวม 20.86 ลา้นเดท
เวทตนั หรือร้อยละ 14.3 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2562 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2559 - 2562  

เรือขนาดแฮนดีแ้มกซ์ (30,000 - 40,000 เดทเวทตนั - มีเรือ 1,658 ลาํ ขนาดระวางรวม 57.55 ล้านเดทเวทตนั 
ณ ต้นปี 2559) มีเรือจาํนวน 371 ลาํ ขนาดระวางรวม 13.74 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 23.9 ของขนาดระวาง
ทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2562 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 160 ลาํ ขนาดระวางรวม 5.64 ลา้นเดทเวทตนั 
หรือร้อยละ 9.8 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2562 และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี 2559 - 2562  

เรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ (10,000 - 30,000 เดทเวทตนั - มีเรือ 2,720 ลาํ ขนาดระวางรวม 54.15 ล้านเดทเวทตนั 
ณ ต้นปี 2559) มีเรือจาํนวน 130 ลาํ ขนาดระวางรวม 2.11 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 3.9 ของขนาดระวางทั้งหมด
ท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2562 ในเรือขนาดน้ี มีจาํนวน 876 ลาํ ขนาดระวางรวม 18.56 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อย
ละ 34.3 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2562 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2559 - 2562 ดว้ยจาํนวนเรือเก่าท่ีมี
จาํนวนมากเช่นน้ี ทาํใหดู้วา่ตวัเลขอุปทานของเรือประเภทน้ีซ่ึงเป็นประเภทเดียวกบัเรือของบริษทัฯ จะแขง็แกร่ง
มากท่ีสุดในตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

เม่ือพิจารณาตวัเลขอุปทานของเรือท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ควรตอ้งคาํนึงถึงอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือซ่ึง
ในปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 46.03 และเฉล่ียในปีก่อนๆท่ีผา่นมาอยูท่ี่ร้อยละ 35 โดยประมาณ ซ่ึงสวนทางกบัดชันี BDI 
และสินเช่ือในตลาด 

ค่าระวางเรือสถานภาพการแข่งขนัของบริษทัฯ จากการท่ีบริษทัฯ มีเรือในปัจจุบนั 46 ลาํ (ณ วนัท่ีรายงานน้ี) 
รวมกบัเรือสัง่ต่อใหม่อีก 4 ลาํ ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมอบภายในปี 2559 ทาํใหบ้ริษทัฯ เป็นหน่ึงในบริษทัเจา้ของเรือท่ี
ใหญ่ในตลาด และเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีจาํนวนเรือสัง่ต่อใหม่มากท่ีสุด และเน่ืองจากเจา้ของเรือ ในธุรกิจเรือ
ประเภทน้ีมีลกัษณะเป็นบริษทัเลก็ๆ อยูก่ระจดักระจาย ช่ือของบริษทัฯ จึงไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้วา่เป็นบริษทัท่ี
มีช่ือเสียง โดยลูกคา้หลายรายตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทัฯ เป็นอนัดบัแรกก่อนท่ีจะไปใชบ้ริการจากเจา้ของเรือราย
ยอ่ยอ่ืนๆ 

 นอกจากน้ี จากแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีจะจดัหาเรือท่ีใหม่กวา่ ใหญ่กวา่ ทนัสมยักวา่ และประหยดักว่า
จากตลาดเม่ือราคาตกตํ่าจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ขง็แกร่งในอนาคตต่อไป  
 
ปัญหาทีอุ่ตสาหกรรมเผชิญอยู่ 

เวน้เสียแต่จะมีเหตุการณ์ท่ีสร้างความประหลาดใจในทางท่ีดี เป็นท่ีชดัเจนวา่ในปี 2559 บริษทัเดินเรือเทกอง
ต่างๆ ตอ้งจดัหาแหล่งเงินสด และน่าจะอยูใ่นรูปของเงินทุนของบริษทัเอง แต่ตลาดทุนจะพร้อมสนบัสนุนเงินสด
หรือไม่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ (ซ่ึงรวมถึงกองทุนหุน้ส่วนบุคคล) จะลงทุนเพิ่มในบริษทัเดินเรือต่างๆหรือไม่ บริษทัเดินเรือ
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ต่างๆจะตอ้งประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัการลม้ละลาย แต่มีอยา่งหน่ึงท่ีแน่นอน กคื็อ บริษทั
เดินเรือเทกองต่างๆจะตอ้งเพิ่มทุนไม่วา่ทางใดกท็างหน่ึง (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List) 

บริษทัเดินเรือเทกองส่วนมาก โดยเฉพาะบริษทัขนาดเลก็และไม่ไดอ้ยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์ กจ็ะปิดกิจการ
เน่ืองจากไม่สามารถบริหารกบัปัญหาต่างๆได ้ อยา่งไรก็ตาม บริษทัท่ีอยูร่อดจะเป็นบริษทัท่ีสามารถดาํเนินการ
ต่อไปน้ีได ้

• ลดตน้ทุนในการเดินเรือใหม้ากท่ีสุดแต่ยงัคงคาํนึงถึงเร่ืองความปลอดภยั 
• ขายสินทรัพยอ่ื์นๆท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการเดินเรือหรือขายเรือเก่าและเพ่ิมกระแสเงินสด 
• เรียกเงินทุนเพิม่จากผูถื้อหุน้ของตน 
• หาเงินทุนเพิ่มจากหลากหลายแหล่ง เช่น หุน้กู ้ เช่าซ้ือ เป็นตน้ เน่ืองจากอาจไม่สามารถหาเงินกูจ้าก

ธนาคารได ้

ในปี 2558 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจาํนวนประมาณ 65 ลา้นเหรียญสหรัฐจากผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) บริษทัฯ 
ออกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือครบกาํหนด 5 ปี บริษทัฯ 
ไดเ้ร่ิมขายเรือเก่า (บริษทัฯ ไดข้ายเรือจาํนวน 3 ลาํในปี 2558) และบริษทัฯ จะยงัคงขายเรืออีกจาํนวน 12 ลาํ ภายใน
ส้ินปี 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะยงัคงเป็นบริษทัเดินเรือท่ีมีตน้ทุนการเดินเรือตํ่าท่ีสุดในโลกสาํหรับเรือเทกองประเภท
ท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ (ขนาดแฮนด้ีไซส์ จนถึงขนาดอลัตราแมกซ์) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ของบริษทัฯ ยงัคงท่ีในปี 2558 โดยค่าใชจ่้ายแทบทุกดา้นคงท่ีเท่ากบัก่อนหนา้น้ี 
อย่างไรก็ตาม ค่าจา้งคนประจาํเรือไดเ้พิ่มข้ึนและคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนอีกในปีต่อๆไปสําหรับทั้งบริษทัฯ และบริษทั
เดินเรืออ่ืนๆ ความตอ้งการคนประจาํเรือในตาํแหน่งอาวุโสท่ีมีประสบการณ์ยงัคงเป็นปัญหาหลกั ปัญหาการขาด
แคลนน้ีเกิดจากการจา้งงานตามสํานกังานต่างๆ และในอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ังซ่ึงมีสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยั
กวา่ นอกจากน้ี ความทนัสมยัของเทคโนโลยต่ีางๆบนเรือทั้งในแง่ของการนาํทางและเคร่ืองมือในการเดินเรือทาํให้
ตอ้งการคนประจาํเรือท่ีได้รับการฝึกอบรม อนัส่งผลให้สถานการณ์การขาดแคลนเช่นน้ีเลวร้ายลงอีก บริษทัฯ 
สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายประกนัภยัไดดี้เน่ืองจากประวติัการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีดีของกองเรือของบริษทัฯ และ
เน่ืองจากผูรั้บประกนัภยัมีสถานะการเงินท่ีแขง็แกร่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เงินสาํรองของผูรั้บประกนัภยั P&I Clubs 
ซ่ึงเป็นของกลุ่ม P&I Clubs ระหวา่งประเทศนั้นมีมูลค่าถึงเกือบ 5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ และเน่ืองจากมีจาํนวนกรณี
เรียกร้องค่าเสียหายท่ีนอ้ย ปัจจยัเหล่าน้ีเองส่งผลใหผู้รั้บประกนัภยั P&I Clubs สามารถสนบัสนุนเจา้ของเรือซ่ึงเป็น
สมาชิกในช่วงเวลาท่ีตลาดค่าระวางซบเซาเช่นน้ีได ้

ดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด ทาํใหค่้าใชจ่้ายเฉล่ียในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํสาํหรับปี 2558 นั้นลดลง
เลก็นอ้ยจากปีก่อนหนา้น้ี ถึงแมว้า่บริษทัฯ ไม่มีตวัเลขค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียของบริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
แต่จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา บริษทัฯ คาดวา่บริษทัฯ ไดจ้ดัการค่าใชจ่้ายไดดี้กวา่บริษทัเจา้ของเรือรายอ่ืนๆ 

อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซ่ึงออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้น ไดมี้การปรับปรุง
แกไ้ขอยูเ่สมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการท่ีจะปกป้องส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน  

ในปี 2558 ไดเ้ห็นราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ียงัคงตกตํ่าแต่มีการเปล่ียนมามุ่งเนน้การใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนั
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ตํ่าเพื่อเป็นการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเขม้งวดในการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 

จากกฎระเบียบหลากหลายฉบบั มาตรฐานการปล่อยมลพษิของเคร่ืองจกัร (Engine exhaust emission 
standards) อยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) โดยเขต
ควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณเขตทะเลแคริเบียน (Caribbean Emission Control Area “ECA”) ไดมี้ผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 โดยมีมาตรฐานการปล่อยมลพิษเช่นเดียวกบัเขตควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณทวีป
อเมริกาเหนือ ทะเลเหนือ และทะเลบอลติก กล่าวคือ เรือท่ีแล่นผา่นบริเวณน้ีจะตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่า 
(Low Sulfur Fuel Oil “LSFO”) ซ่ึงตอ้งไม่เกินร้อยละ 1 ในช่วงแรกของการบงัคบัใช ้ คือ ระหวา่งเดือนมกราคม 
2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 ส่วนในช่วงท่ีสองของการบงัคบัใช ้ คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นตน้ไป เม่ือเรือ
แล่นในเขตควบคุมการปล่อยมลพิษดงักล่าว ค่ากาํมะถนัของเช้ือเพลิงจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.1 สืบเน่ืองจากการขาด
แคลนเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมทัว่โลก เรือต่างๆจึงจาํเป็นตอ้งใช ้ Low Sulphur Marine Gas oil (MGO) ซ่ึงมีราคาสูง
มากกวา่เช้ือเพลิงท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั การใช ้ MGO กบัเคร่ืองยนตห์ลกั ถือเป็นความทา้ทายอยา่งมากในทางเทคนิค
เน่ืองจากเคร่ืองยนตแ์ละระบบการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงของเรือในปัจจุบนัไม่ไดถู้กออกแบบมาเพ่ือรองรับเช้ือเพลิงชนิด
น้ี ความทา้ทายทางดา้นเทคโนโลยใีนอนาคตนั้นจะรวมไปถึงการมีเคร่ืองยนตท่ี์ใชเ้ช้ือเพลิงสองประเภท กล่าวคือ 
LNG และนํ้ามนัเช้ือเพลิง เน่ืองจากกฎหมายการควบคุมการปล่อยมลพิษต่างๆเขม้งวดข้ึน เพื่อเป็นการรองรับการ
จาํกดัค่ากาํมะถนัดงักล่าว โดยหลกับริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้ไปท่ีเรือสัง่ต่อใหม่ซ่ึงมีการติดตั้งเคร่ืองทาํความเยน็ซ่ึงจะช่วย
สร้างความเยน็อนัจะช่วยเพิ่มความหนืดของ MGO ไม่ใหเ้กินร้อยละ 1 ท่ีมีการใชภ้ายในเขตควบคุมการปล่อยมลพิษ
บริเวณเขตทะเลแคริเบียน (ECA) นอกจากนั้นก่อนท่ีจะปรับเพิ่มการจาํกดัเป็นค่ากาํมะถนัเป็นร้อยละ 0.5 ในนํ้ามนั
เช้ือเพลิง บริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะควบคุมการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์โดยการติดตั้ง  Exhaust Gas Cleaning Scrubbers 
ในเรือสัง่ต่อใหม่ดงักล่าว 

หลายประเทศยนืยนัท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบเก่ียวกบัการจดัการนํ้าถ่วงเรือท่ีเขม้งวดข้ึน  อนุสญัญาระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ้าถ่วงเรือและตะกอนมีผลบงัคบัใชภ้ายใน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีมี 30 
ประเทศเขา้ร่วมรับรอง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก จะตอ้งมีการจดัการนํ้าถ่วงเรือให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ IMO ดงันั้น การติดตั้งระบบบาํบดันํ้าถ่วงเรือสาํหรับเรือของบริษทัฯจึงผอ่นคลายลง โดย
ตามกาํหนดใหม่นั้นเรือจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวเม่ือมีการตรวจเรือรอบแรกสาํหรับ International oil 
pollution prevention certificate (IOPP) หลงัจากท่ีอนุสญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ ขณะน้ี อนุสญัญาดงักล่าวมี
ประเทศต่างๆเขา้ร่วมรับรองซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 34.56 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก ซ่ึงเกือบถึงร้อยละ 35 อนั
จะส่งผลใหอ้นุสญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ คาดวา่น่าจะมีประเทศท่ีเขา้ร่วมรับรองครบในปี 2559 อยา่งไรกต็าม 
พระราชบญัญติัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act (EPA)) ไดก้าํหนดวนับงัคบั
ใชท่ี้แตกต่างออกไปสาํหรับเรือสัง่ต่อใหม่และเรือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั โดยกาํลงัมีการพิจารณาใหมี้การเล่ือนการบงัคบั
ใชอ้อกไปดว้ยเหตุผลท่ีวา่ยงัมีเคร่ืองมือบาํบดัท่ีไดรั้บการอนุมติั ทั้งน้ี เรือสัง่ต่อใหม่ของบริษทัฯ (วางโครงเรือ
หลงัจากวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556) มีการติดตั้งระบบบาํบดันํ้าถ่วงเรือตามกฎระเบียบของ US EPA อยา่งไรกต็าม ณ ปัจุ
บนัน้ี ยงัไม่มีเคร่ืองมือสาํหรับบาํบดันํ้าถ่วงเรือท่ีไดรั้บการอนุมติัโดย USGC โดย USCG กาํลงัอนุญาตใหใ้ชร้ะบบ
ทดแทน (AMS) ไปก่อนจนกวา่จะมีการอนุมติัเคร่ืองมือสาํหรับบาํบดันํ้าถ่วงเรือ 
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จากการผลกัดนัขององคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization “ILO”) ทาํให้
มาตรฐานความเป็นอยูต่่างๆบนเรือของคนประจาํเรือไดรั้บความสาํคญัเพิ่มมากข้ึน โดย ILOไดอ้อกอนุสญัญา
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention “MLC 2006”) เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานและควบคุมดูแล
สภาพการทาํงานและความเป็นอยูข่องคนประจาํเรือ โดยเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศทุกลาํท่ีมีขนาดมากกวา่ 500 
ตนัจะตอ้งไดรั้บการตรวจเพื่อออกใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Maritime Labour Certificate “MLC”) 
และใบประกาศการปฏิบติัดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Declaration of Maritime Labour Compliance 
“DMLC”) โดยรัฐเจา้ของธงหรือโดยสถาบนัตรวจเรือท่ีรัฐนั้นรับรอง อนุสญัญา MLC 2006 ฉบบัน้ี ไดรั้บการให้
สตัยาบนัจากรัฐสมาชิกตามขอ้ตกลงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือเดือนสิงหาคม 2555 อนัมีผลใหเ้รือทุกลาํจะตอ้งปฏิบติั
ตามอนุสญัญาน้ี และจะตอ้งไดรั้บใบรับรองดงักล่าวก่อนวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 เน่ืองจากยงัคงอีกหลายประเทศ 
รวมถึงประเทศไทย ท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ MLC อยา่งครบถว้น เรือท่ีชกัธงไทยของบริษทัฯ นั้น
ไดรั้บใบรับรองตามอนุสญัญา MLC 2006 หลงัจากท่ีไดรั้บการตรวจจากองคก์รองคก์รท่ีรับผดิชอบ อยา่งไรกต็าม 
ใบรับรองการปฏิบติัตามอนุสัญญา MLC 2006 (Statement of Compliance) ของเรือชกัธงไทยอาจไม่เป็นท่ียอมรับ
จากประเทศท่ีรับรองอนุสญัญาดงักล่าว ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กิดอุปสรรคในการเดินเรือภายใตธ้งไทย ทั้งน้ี 
บริษทัฯ กาํลงัหารือปัญหาดงักล่าวกบัหน่วยงานราชการเพื่อหาทางออกต่อไป 

ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสญัญา MLC ดงันั้น เรือของบริษทัฯท่ีชกัธงสิงคโปร์ไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดในอนุสญัญาอยา่งครบถว้น 

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดก้ลายเป็นประเดน็ท่ีสาํคญั คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปท่ีบริษทัฯ จะกล่าวแต่เพียงวา่ 
“เพื่อโลกสีเขียว” (Going Green) บริษทัต่างๆทัว่โลกไดถู้กกดดนัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆใหบ้ริษทัของตนเกิด
จิตสาํนึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากข้ึน โดยตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัใหม่ต่างๆ ความตกลงปารีสเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ไดร้ะบุถึงอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีอยา่งชดัแจง้ 
อยา่งไรกต็าม คาดวา่ IMO และ ICS จะมีบทบาทในการผลกัดนักฎระเบียบในเร่ืองดงักล่าวสาํหรับธุรกิจขนส่งทาง
เรือดว้ย ซ่ึงหน่ึงในกฎเหล่าน้ีน่าจะเป็นการรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ (วดัหน่วยกรัมต่อตนั-ไมล)์ 
ของเท่ียวเดินเรือ คลา้ยกบักฎของ European Union MRV (Monitoring, Reporting, Verification ของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด)์ ซ่ึงจะใชบ้งัคบัในปี 2561 สาํหรับเรือทุกลาํท่ีแล่นผา่นน่านนํ้าในสหภาพยโุรป ธุรกิจขนส่ง
ทางเรือระดบัโลกไดใ้หค้าํมัน่วา่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์งประมาณร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เม่ือ
เทียบกบัปี 2548 กฎระเบียบต่างๆเหล่าน้ีจะทาํใหเ้รือเก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพหลายลาํตอ้งออกไปจากตลาด บริษทัฯ 
ไดเ้ตรียมการรับมือกฎระเบียบต่างๆเหล่าน้ีโดยการเฝ้าดูและบนัทึกตวัเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์อง
เรือในกองเรือของบริษทัฯ ทั้งน้ี เรือของบริษทัฯ จะมีการทาํความสะอาดตวัเรืออยูเ่สมอ (โดยการใชสี้ป้องกนัคราบ
และเคร่ืองทาํความสะอาด) อนัจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเรือ อนัช่วยส่งผลใหก้ารปล่อยก๊าซคาร์บอนฯลดลง ยิง่
ไปกวา่นั้น บริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงคุณสมบติัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของเรือท่ีไดซ้ื้อเขา้มาเพ่ิม การเดินเรือท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นจะเป็นไปไดด้ว้ยหอ้งเกบ็สินคา้ท่ีใหญ่ข้ึนและเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัเช้ือเพลิง รวมถึงการใช้
พลงังานความร้อนจากเคร่ืองยนต ์บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะใหเ้รือท่ีสัง่ต่อใหม่เหล่าน้ีมีเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัเช้ือเพลิงและ
มีความร้อนจากเคร่ืองยนตท่ี์ลดลง (รวมถึงก๊าซจากเคร่ืองยนตส์นบัสนุนจะถูกเปล่ียนเป็นพลงังานท่ีใชบ้นเรือ) เรือ
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สัง่ต่อใหม่เหล่าน้ีซ่ึงมีระวางสินคา้ท่ีใหญ่ข้ึนน่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนฯนอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ (เน่ืองจากการคา้ขาย
รอบโลกฟ้ืนตวัข้ึน) เท่ียวเรือท่ีมีการขนสินคา้เตม็ระวาง นอกจากน้ี ยงัมีอนุสญัญาของ IMO และขอ้บงัคบัท่ีออก
โดยแต่ละประเทศเพ่ือใชใ้นการควบคุมการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ ก๊าซฮาลอน 
และก๊าซคลอโรฟลูโอคาร์บอน จากเรือต่างๆท่ีมีส่วนทาํใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก ขอ้บงัคบัต่างๆเหล่าน้ีจะมีความ
เขม้งวดมากข้ึนในอนาคตอนัใกล ้ นอกจากน้ี รัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกายงัมีขอ้บงัคบัใหเ้รือท่ีเขา้มายงัเมืองท่าของ
ตนตอ้งใชแ้หล่งจ่ายไฟฟ้าของทางเมืองท่าซ่ึงจะสร้างมลภาวะนอ้ยกวา่เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของเรือ อาจมีการบงัคบั
ใช ้ “BONNET” ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีมีใชใ้นบางเมืองท่าในการเป็นตวัรับและช่วยบาํบดัก๊าซเสียจากเรือก่อนท่ีจะ
ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มาตรการเหล่าน้ียงัคงอยูใ่นขั้นพิจารณาและอาจสร้างปัญหาในการเดินเรือตามรวมทั้ง
ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนใหก้บัเจา้ของเรือ/ผูบ้ริหารเรือ เพื่อปฏิบติัตามพนัธสญัญาของบริษทัฯ ในการท่ีจะดาํรงรักษาและ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯใหเ้ป็นแบบแผน ทางบริษทัฯ ไดใ้หมี้การตรวจสอบและไดรั้บ
ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14001:2004 จากองคก์รตรวจชั้นเรือ (CLASS NK) ของประเทศญ่ีปุ่น 
มาตรฐาน ISO 14001:2004 น้ีเป็นระบบท่ีกาํหนดกรอบโครงสร้างโดยรวมและขั้นตอนวิธีการใหก้บัการวาง
นโยบาย การวางแผน และการปฏิบติังานเพื่อส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ อีกทั้งยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ เป็น
องคก์รท่ีมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม เรือของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมใช ้ “แผนการบริหารการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพของเรือ” (Ship Energy Efficiency Management Plan “SEEMP”) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตาม
ภาคผนวก 6 ของอนุสญัญา MARPOL เรือเหล่าน้ียงัไดมี้การเตรียมความพร้อมในการกาํจดัส่ิงปฏิกลูท่ีเขม้งวดมาก
ข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 5 ของอนุสญัญา MARPOL  

ศูนย์ฝึกอบรมคนประจําเรือ (Maritime Training Center) ตามท่ีเคยไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัฯ ไดก่้อตั้ง
ศูนยฝึ์กอบรมคนประจาํเรือเตม็รูปแบบข้ึนภายในสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนมีนาคม 
2551 โดยภายในศูนยฝึ์กอบรมน้ี ไดมี้การติดตั้งหอ้งฝึกจาํลองการเดินเรือท่ีทนัสมยัท่ีสุด (Bridge Navigation 
Simulator) เพื่อใชส้าํหรับฝึกคนประจาํเรือโดยเฉพาะ โดยมีเคร่ืองฝึกจาํลองการเดินเรือเสมือนจริงและมีการจาํลอง
สะพานเดินเรือจริง และสามารถฝึกการเดินเรือเขา้เมืองท่าสาํคญัไดอ้ยา่งเสมือนจริงซ่ึงจะทาํใหค้นประจาํเรือไดมี้
โอกาสลงมือฝึกปฏิบติัการเดินเรือจริงๆ ในรูปแบบและสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการทาํงาน
เป็นทีมของกปัตนัเรือและนกัเดินเรือ ทกัษะในการเดินเรือและบงัคบัเรือ ส่ิงน้ีถือวา่เป็นกา้วยา่งสาํคญัของบริษทัฯ 
ในการท่ีจะฝึกฝนและเพิ่มศกัยภาพใหก้บับุคลากรประจาํเรือใหส้ามารถปฏิบติังานดูแลเรือเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั
ของคนประจาํเรือ สินคา้ และตวัเรือ จากอุบติัเหตุทางทะเลและเป็นการปกป้องส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย ในสถานการณ์
ปัจจุบนัท่ีทัว่โลกมีการขาดแคลนคนประจาํเรือท่ีมีทกัษะความสามารถ และส่งผลใหก้ารไดเ้ล่ือนตาํแหน่งบนเรือ
เกิดข้ึนเร็วกวา่ท่ีควรจะเป็น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัจึงมีวิธีการท่ีจะช่วยฝึกทกัษะความสามารถใหก้บัคนเรือเพื่อ
ทดแทนกบัการฝึกปฏิบติับนเรือท่ีลดนอ้ยลงดงักล่าว 

หลกัสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”) เป็น
หลกัสูตรสาํหรับฝึกอบรมนายประจาํเรือทั้งนกัเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนกังานประจาํสาํนกังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานเรือ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจถึงขีดความสามารถและขีดจาํกดัของมนุษย ์ และเพื่อ
เสริมสร้างใหเ้กิดทศันคติท่ีดีในเร่ืองความปลอดภยัและการทาํงานเป็นทีม หลกัสูตร MRM น้ีไดมี้การยอมรับกนั
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อยา่งกวา้งขวางวา่เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการช่วยเพิ่มทกัษะและพฒันาการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม และลดความเส่ียง
ของการเกิดอุบติัภยัทางทะเลท่ีมีสาเหตุมาจากความผดิพลาดของมนุษย ์(Human Error) รวมทั้งการจดัการทรัพยากร
และการทาํงานเป็นทีมท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หลกัสูตร MRM น้ี ไดรั้บการรับรองและออกแบบโดย The Swedish 
Club ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้หป้ระกนัภยัทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตในการนาํหลกัสูตร
น้ีมาเป็นตน้แบบในการฝึกคนประจาํเรือของบริษทัฯ นอกจากหลกัสูตร MRM แลว้ ภายในศูนยฝึ์กอบรมของบริษทั
ฯ ยงัมีหอ้งฝึกอบรมต่างๆสาํหรับโปรแกรมการฝึกต่างๆเช่นโปรแกรมการฝึกโดยใชค้อมพิวเตอร์ (Computer based 
training “CBT”) และวีดีทศัน์ (Video-Based Training “VBT”) การฝึกอบรมหลกัสูตรการจดัการระบบเดินเรือเป็น
ทีม (Bridge Team Management “BTM”) หลกัสูตรทกัษะการเดินเรือและบงัคบัเรือ (Bridge Team Competency 
“BTC”) หลกัสูตรการปฎิบติัหนา้ท่ีเวรยาม (Officer Of the Watch “OOW”) หลกัสูตรการปฏิบติังานตาํแหน่งตน้เรือ 
(Chief Mate Course “CMC”) หลกัสูตรการเป็นกปัตนัเรือ (Command Course) หลกัสูตรความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังานบนเรือ (Shipboard Safety Course “SSC”) หลกัสูตรแนะนาํแกไ้ขปัญหาการทาํงานบนเรือ (Maritime 
Professional Briefing “MPB”) หลกัสูตรอบรมการใชภ้าษาองักฤษ (ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั) เป็นตน้ หลกัสูตรต่างๆ
เหล่าน้ีไดมี้การพฒันาปรับปรุงตลอดเวลา และถือวา่เป็นการวางรากฐานท่ีสาํคญัต่อคุณภาพของคนประจาํเรือและ
การเรียนรู้เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานเรือ 

ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัมีการทาํงานร่วมกนักบัแผนกบริหารงานเรือของบริษทัฯ เพื่อใหท้ราบถึงส่ิงท่ี
จาํเป็นตอ้งมีการฝึกใหก้บัคนเรือและการออกแบบหลกัสูตรใหเ้หมาะสม ดว้ยแนวทางน้ีจึงไดมี้การพฒันาหลกัสูตร
ข้ึนใหม่สาํหรับฝึกนายช่างกลเรือในทุกระดบัไม่วา่จะเป็นหลกัสูตร MAN Diesel Engine and Turbo (ME course) 
หลกัสูตรเสริมทกัษะและการบริหารจดัการหอ้งเคร่ือง (Engine Room Management and Competency Enhancement 
“EMC”) สาํหรับนายช่างกลเรือระดบัสูง และหลกัสูตรการปฏิบติัหนา้ท่ีเขา้เวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) 
สาํหรับนายช่างกลเรือระดบัปฏิบติัการ ในอนาคตไดมี้แผนการท่ีจะเพ่ิมเติมหลกัสูตรอีก เช่น หลกัสูตรสาํหรับ 
“ระบบการทาํงานของซีลเพลาใบจกัร” “การทาํงานของอุปกรณ์ยกขนสินคา้โดยเฉพาะระบบไฮดรอลิก” และ 
“ความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือสาํหรับลูกเรือ” ทางศูนยฝึ์กอบรมไดจ้ดัใหมี้การติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองจกัร
พื้นฐานสาํคญั เช่นเคร่ืองยนตเ์ทอร์โบชาร์จเจอร์ และเคร่ืองแยกกรองนํ้ามนั เพื่อใชส้าํหรับการฝึกปฏิบติัจริงเพ่ิมเติม
จากการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัช่วยเสริมร่วมกบัหอ้งฝึกจาํลองการเดินเรือ เพื่อใหศู้นยฝึ์กอบรม
สามารถทาํการฝึกในส่ิงท่ีจาํเป็นไดท้ั้งนายประจาํเรือฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ รวมถึงลูกเรือ เรือท่ีบริษทัฯ ไดส้ัง่
ต่อใหม่ไปนั้น มีเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัพลงังานโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั โดบบริษทัฯ ไดจ้ดัใหน้ายช่างกลระดบั
บริหาร นายช่างไฟฟ้า และผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิคของบริษทัฯ เขา้รับการอบรมสาํหรับการใชง้านเคร่ืองยนตเ์หล่าน้ี
จากผูผ้ลิตโดยตรงเพ่ือความเขา้ใจท่ีดีข้ึนในการเดินเรือและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนนายช่าง
กลระดบัปฏิบติัการจะไดรั้บการอบรมในศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีของบริษทัฯ และฝึกฝนวิธีการปฏิบติับนเรือ  

การใชอุ้ปกรณ์การเดินเรือท่ีใหข้อ้มูลและแสดงผลดว้ยแผนท่ีอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and 
Information System “ECDIS”) ไดมี้การบงัคบัใชบ้นเรือใหม่ท่ีต่อเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป เรือ
ใหม่ส่วนใหญ่มีการติดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ไวใ้ชง้านแลว้ สาํหรับเรือเก่าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจะมีการบงัคบัใหติ้ดตั้ง
อุปกรณ์ ECDIS ในปี 2561 เป็นตน้ไป การใชง้านอุปกรณ์ ECDIS น้ีจาํตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้การทาํงาน
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ของระบบทัว่ๆไป รวมถึงการใชง้านอุปกรณ์แต่ละยีห่อ้ท่ีอาจมีรูปแบบการใชง้านแตกต่างกนัไปตามโรงงานผูผ้ลิต 
นกัเดินเรือท่ีจะใชง้านอุปกรณ์ ECDIS ในการเดินเรือจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมท่ีถูกตอ้ง และไดรั้บใบรับรองผา่น
การฝึกอบรมมาแลว้ก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหใ้ชง้านไดจ้ริงบนเรือ 

ในบรรดาอุปกรณ์นาํทางในการเดินเรือท่ีทนัสมยัทั้งหมด เช่น เรดาร์ AIS และ GPS นกัเดินเรือจะไดรั้บ
เคร่ืองช่วยนาํทางในการเดินเรือดว้ยอุปกรณ์ ECDIS ซ่ึงเป็นเคร่ืองช่วยนาํทางในการเดินเรือจะทาํใหอุ้ปกรณ์ต่างๆ 
(ซ่ึงอยูบ่นแผน่กระดาษ) หมดความสาํคญัไป ทั้งน้ี การใชอุ้ปกรณ์ ECDIS นั้น นกัเดินเรือจะตอ้งรู้วิธีใชง้านท่ี
ถูกตอ้งดว้ย 

ไดมี้การออกแบบเรือขนาดเลก็เพ่ือใหมี้คนประจาํเรือนอ้ยท่ีสุด โดยผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าววา่ในอีก 20 ปี
ขา้งหนา้ เรือต่างๆอาจไม่ตอ้งมีคนประจาํเรืออยูเ่ลยโดยจะมีแต่เคร่ืองยนตร์ะบบอตัโนมติัซ่ึงสามารถควบคุมไดจ้าก
บนบก และแมว้า่จะยงัคงเป็นไปไดย้ากท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนั แต่หากเม่ือพฒันาการใหม่ๆดงักล่าวเกิดข้ึน กย็อ่ม
ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในรูปแบบการเดินเรือปัจจุบนั 

บริษทัฯ มัน่ใจวา่นกัเดินเรือของเราสามารถใชง้าน ECDIS ไดเ้ป็นอยา่งดีก่อนจะประจาํการบนเรือ โดยนกั
เดินเรือไดรั้บการฝึกอบรมการใชง้าน ECDIS จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง นอกจากนั้น นกัเดินเรือดงักล่าวยงั
ไดรั้บการฝึกอบรมจากบริษทัผลิตอุปกรณ์ ECDIS อีกดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือวา่การไดรั้บใบรับรองอยา่งเดียวอาจจะ
ไม่ทาํใหน้กัเดินเรือคุน้เคยและใชง้าน ECDISไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ จึงไดติ้ดตั้งอุปกรณ์
และพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมการใชง้าน ECDIS โดยหลงัจากท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตร ECDIS น้ีแลว้ นกั
เดินเรือจะตอ้งเขา้อบรมการใชง้าน ECDIS จริงอีกดว้ย  

ภยัจากการโจมตจีากไซเบอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ปล่ียนแปลงโลกของเราอยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน 
โดยเป็นปัจจยัสาํคญัในการสนบัสนุนความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ กิจการภาครัฐ 
และในชีวิตประจาํวนั การขนส่งทางเรือกเ็ช่นกนั แต่อาจจะลา้หลงักวา่อุตสาหกรรมอ่ืนสาํหรับการนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology: ICT) มาใชใ้นการดาํเนินงานและการ
จดัการเรือ 

ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ มีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการเดินเรือ และ
ในกระบวนการดาํเนินธุรกิจมากข้ึนซ่ึงส่งผลใหมี้การพฒันาในแง่ความปลอดภยั ความมีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถในการทาํกาํไร ปัจจุบนั บริษทัเดินเรือใชซ้อฟตแ์วร์ซ่ึงมีความซบัซอ้นและมีลกัษณะเฉพาะ นอกจาก
ใชใ้นการส่ือสารและการนาํทาง ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวยงัช่วยใหเ้จา้ของเรือวางเซนเซอร์บนอุปกรณ์ต่างๆท่ีสาํคญับน
เรือเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการเดินเรือโดยปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียจากการตรวจสอบการใชน้ํ้ ามนั
เช้ือเพลิง ความเร็ว และปัจจยัอ่ืนๆ ในเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง 

การนาํทางโดยใชส่ื้ออิเลค็ทรอนิคส์ (E-navigation) ซ่ึงริเร่ิมโดยองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) 
เพื่อเร่งพฒันาการขนส่งทางเรือทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการ
แบ่งปันขอ้มูลระหวา่งเรือกบัเรือกบัสาํนกังานบนฝ่ังท่ีเก่ียวกบัการนาํทาง เส้นทางการเดินเรือ สภาพอากาศ 
กระแสนํ้า การบรรจุสินคา้ การขนส่ง การเกบ็รักษาสินคา้ และการขนถ่ายสินคา้ ในเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง  
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ในกรณีท่ีไม่มีการป้องกนัท่ีเหมาะสมและขาดมาตรการเชิงป้องกนั เม่ือมีการนาํเทคโนโลยมีาใชแ้มใ้นการ
ดาํเนินงานทัว่ไปเพ่ิมข้ึน อาจทาํใหอุ้ตสาหกรรมตอ้งประสบกบัความเส่ียงจากการโจมตีทางไซเบอร์ (cyber-attack) 
ไดแ้ก่ แผนการโจมตีซ่ึงมีเป้าหมายท่ีระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพื่อท่ีจะ
แทรกแซง ทาํลาย หรือเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลของบริษทัและของเรือ 

ในปัจจุบนัภยัคุกคามความปลอดภยัในโลกไซเบอร์ไดเ้พิ่มความหลากหลาย ความถ่ี และความซบัซอ้น 
ตวัอยา่งเช่น จากการติดไวรัสโทรจนัดว้ยการใช ้USB ซ่ึงมีโปรแกรมแฝงเพือ่ดึงขอ้มูลเชิงพาณิชยท่ี์สาํคญั หรืออีเมล์
ท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบักาํหนดการเดินทางส่งไปยงักลุ่มคนท่ีไม่รู้จกั หรือเพื่อทาํลายระบบไอทีของบริษทัอยา่งเตม็
รูปแบบ หรือเพ่ือหาแทรกแซงระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเคร่ืองหมายทางเรือ (Automatic 
Identification System: AIS) และระบบแสดงขอ้มูลแผนท่ีเดินเรืออิเลค็ทรอนิคส์ (Electronic Chart Display and 
Information System: ECDIS) ท่ีใชบ้นเรือ ทั้งน้ี มีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงจากการโจมตีทางไซเบอร์เกิดข้ึน
มากอยา่งมีนยัสาํคญั โดยผูโ้จมตีไดใ้ชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ ในการเจาะเขา้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงส่วนใหญ่จะมี
เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง 

 ในปัจจุบนัเรือใชร้ะบบนาํทางดว้ยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS) และ ECDIS รวม
กบั AIS เป็นประจาํ การโจมตีระบบระบุตาํแหน่งบนพ้ืนโลก (Global Positioning Satellites: GPS) อาจเป็นภยั
คุกคามทาํใหเ้รือไม่สามารถทราบถึงตาํแหน่งท่ีแม่นยาํในทะเล หรือในขณะท่ีกาํลงัเขา้เทียบท่า เม่ือเร็วๆ น้ี 
หน่วยงาน USCG ไดแ้จง้เตือนในเร่ืองความปลอดภยัวา่ระบบ GPS ท่ีเกิดขดัขอ้งเน่ืองจากสญัญาณขาดหาย ทาํให้
การเดินเรือในบริเวณท่ีมีเรือแออดัตอ้งใชว้ิธีอ่ืนในการระบุตาํแหน่งจนสญัญาณ GPS กลบัมาใชไ้ดด้งัเดิม เหตุการณ์
เช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการเดินเรือจากการรบกวนหรือการท่ีสญัญาณ GPS 
ขดัขอ้ง และแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัในการทาํความเขา้ใจถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดต่ออุปกรณ์ท่ีใชบ้นเรือ การเช่ือ
ในระบบการนาํทาง GNSS อยา่งมากและความเส่ียงจากการโจมตีโดยอาชญากรไซเบอร์ไดท้าํใหเ้ห็นความสาํคญั
ในการเรียนรู้มาตรการสาํรองสาํหรับการนาํทางสาํหรับการเดินเรือ 

 บริษทัฯ ไดต้รวจสอบภายในองคก์รและพบวา่ 

• ปัจจุบนัระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ซ่ึงใชใ้นสาํนกังานและบนเรือมี ประสิทธิภาพเพียงพอและ
จนถึงบดัน้ี บริษทัฯ ยงัไม่พบกรณีอาชญากรรมไซเบอร์ 

• บริษทัฯ มีระบบ Firewall สาํหรับตรวจสอบเม่ือมีการเขา้ถึงเวบ็ไซตใ์นสาํนกังาน โดยกาํหนดให้
สามารถเขา้เวบ็ไซตท่ี์เช่ือถือไดเ้ท่านั้น ส่วนบนเรือใชร้ะบบดาวเทียมส่ือสาร (Inmarsat) ซ่ึงจะช่วยลด
ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการโจมตีทางไซเบอร์บนเรือ 

• กรณีท่ีถกเถียงกนัเก่ียวกบัการโจมตีไซเบอร์บนเรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอา้งอิงถึงระบบ AIS ระบบ 
ECDIS และระบบบนัทึกขอ้มูลบนเรือ (VDR) ซ่ึงจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของการบูรณาการระบบสะพาน
เรือ (Integrated Bridge System: IBS) ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชบ้นเรือของบริษทัฯ มีการตั้งค่าเพื่อให้
แน่ใจวา่ไม่มีการส่งขอ้มูลจากอุปกรณ์เหล่าน้ีออกไปออนไลนโ์ดยตรง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่อนุญาตให้
บนเรือสามารถใชร้ะบบออนไลนต์ลอดเวลา 24 ชัว่โมง 

อยา่งไรกต็าม เพ่ือลดช่องโหวท่ี่อาจเกิดข้ึนจากการความผดิพลาดทางไซเบอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
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และเพื่อใหแ้น่ใจวา่กองเรือของบริษทัฯ เดินเรืออยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ตรวจสอบและ
ดาํเนินการในการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ ดงัต่อไปน้ี 

• จดัใหพ้นกังานทุกคนในบริษทัฯ (ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีอยูส่าํนกังานจนถึงลูกเรือบนเรือ) มี
ส่วนร่วมในวฒันธรรมองคก์รในเร่ืองความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ของเรือ
แต่ละลาํ; 

• กาํหนดนโยบายของบริษทัฯ โดยพิจารณาใชม้าตรการความปลอดภยัและการจดัการความเส่ียงท่ีมีอยู่
ตาม ISPS และ ISM Code ในการจดัการกบัความเส่ียงทางไซเบอร์ และ 

• รวบรวมขอ้กาํหนดใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัไซเบอร์ไวใ้นแผนการฝึกอบรมลูกเรือ และสาํหรับการเดินเรือ 
รวมถึงการบาํรุงรักษาระบบไซเบอร์ท่ีสาํคญัท่ีมีอยูบ่นเรือ 

ภยัจากโจรสลดั ยงัคงเป็นภยัคุกคามท่ีสร้างความกงัวลใจ  

แมว้า่ในปี 2556 - 2558 ไม่มีการรายงานการถูกโจรสลดัโจมตีในบริเวณอ่าวโซมาเลีย เม่ือเปรียบเทียบกบั
จาํนวน 35 คร้ังในปีก่อนหนา้ ทั้งน้ี ยงัไม่มีรายงานยนืยนัถึงข่าวเหตุการณ์ตอ้งสงสยัในบริเวณ Horn of Africa ซ่ึง
เป็นบริเวณท่ีมีความเส่ียงสูง  

จากการท่ีมีกองทพัเรือระหวา่งประเทศซ่ึงลาดตระเวนในเขตท่ีมีความเส่ียงสูง และการมีหน่วยรักษาความ
ปลอดภยับนเรือ ไดส่้งผลใหโ้จรสลดัโซมาเลียมีรายไดล้ดลง  

นอกจากโจรสลดัโซมาเลียแลว้ บริเวณทะเลอาราเบียน มหาสมุทรอินเดีย ประเทศไนจีเรีย และบริเวณนอก
ชายฝ่ังในอ่าวกินี ยงัคงเป็นอีกพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการถูกโจรสลดัโจมตี และมีการรายงานการโจมตีโดยโจรสลดัเป็น
ระยะๆ อยา่งไรกต็าม พื้นท่ีทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกนัตรงท่ีประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลและนโยบายท่ีชดัเจนใน
การจดัการกบัปัญหาโจรสลดัในน่านนํ้าของตน ซ่ึงไดช่้วยจาํกดัภยัโจรสลดัในบริเวณนั้นได ้

การโจมตีบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นไดมี้จาํนวนเพ่ิมข้ึน โดยเรือท่ีถูกโจมตีจะเป็นเรือขนส่งนํ้ามนั
ขนาดเลก็ซ่ึงมีสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของโจรสลดั บริษทัฯ ไดมี้บทบาทหลกัในการรายงานต่อองคก์ร IFC 
(Information Fusion Centre) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้าดูความเคล่ือนไหวของเรือต่างๆในน่านนํ้ าบริเวณน้ี 
โดยองคก์ร IFC นั้นมีสาํนกังานใหญ่อยูใ่นประเทศสิงคโปร์ และถ่ายทอดข่าวสารต่างๆใหแ้ก่หน่วยงานรักษาความ
ปลอดภยัชายฝ่ัง ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีช่วยลดภยัจากโจรสลดัในภูมิภาคน้ี 
 

1.2 พนัธกจิของบริษัทฯ และภารกจิทีสํ่าคญั 

พนัธกจิของบริษทัฯ 

เป็นบริษทัเรือท่ีไดรั้บความไวว้างใจสูงสุดในโลกและใหบ้ริการดีท่ีสุด ในการอาํนวยความสะดวกสาํหรับการ

ขนส่งสินคา้แหง้เทกองระหวา่งประเทศ 
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ภารกจิทีสํ่าคญั 

 บริษทัจะดาํเนินธุรกิจทั้งหมดโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงส่วนหน่ึงในการกาํกบัดูแลกิจการ

นั้นบริษทัมีคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและบริษทัไดป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด   

 บริษทัจะใหบ้ริการลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได ้และใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ  

 บริษทัจะปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัสูงสุด

ในการจดัการเรือของบริษทั  เพ่ือไม่ใหมี้หรือใหมี้นอ้ยท่ีสุดในเร่ืองการบาดเจบ็ การเสียชีวิตของลูกเรือ 

รวมทั้งการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัจะพยายามสร้าง รักษาไว ้และเพิ่มพนูมูลค่าของกิจการในระยะยาวเพ่ือผูถื้อหุน้ 

 บริษทัจะดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสตัย ์และตรวจสอบไดเ้พื่อประโยชนสู์งสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

ฝ่าย 

 บริษทัจะจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนและใหร้างวลัในการทาํงานสาํหรับพนกังานทุกคนเพ่ือเปิด

โอกาสใหพ้นกังานมีการพฒันาความสามารถและการเติบโตในองคก์ร 

 

1.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั (ตั้งแต่ ปี 2556 ถึงปี 2558) 
 
ปี 2556 

 

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

 รายงานการยกเลกิสัญญาส่ังต่อเรือขนส่งซีเมนต์ขนาด 20,000 เดทเวทตนั จํานวน 1 ลาํ ตวัเรือหมายเลข 
380 ซ่ึงส่ังต่อไว้ทีอู่่ต่อเรือ ABG  
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 บริษทัยอ่ยของบริษทัซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในประเทศสิงคโปร์ของ     
บริษทัฯ กล่าวคือ ABC Three Pte. Ltd. (“ผูซ้ื้อ”) ไดล้งนามสญัญายกเลิกสัญญาสัง่ต่อเรือใหม่ฉบบัลงวนัท่ี 
22 เมษายน 2553 ระหวา่งผูซ้ื้อกบั ABG Shipyard Limited (“อู่ต่อเรือ”) เพื่อต่อเรือขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 1 
ลาํขนาด 20,000 เดทเวทตนั ตวัเรือหมายเลข 380 (“เรือ”) เน่ืองจากบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อเรือลาํดงักล่าวกบัอู่ต่อ
เรือท่ีประเทศจีนไปแลว้ตามรายงานการเปิ ดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ลงวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2555 ตาม
เง่ือนไขในสญัญายกเลิก อู่ต่อเรือไดคื้นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้จาํนวน 5,700,000 เหรียญสหรัฐ (ซ่ึงเป็นเงินงวด
แรกท่ีผูซ้ื้อไดช้าํระใหแ้ก่อู่ต่อเรือตามสญัญาสั่งต่อเรือใหม่) พร้อมดอกเบ้ียจาํนวน 1,004,918 บาทซ่ึง
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เท่ากบัอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดช้าํระเงินงวดดงักล่าวไป 
 

 รายงานการซ้ือหุ้นสามัญจํานวน 1 หุ้นทุนจดทะเบยีนของ Associated Bulk Carriers Pte. Ltd.  
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 บริษทัฯ (ในฐานะผูซ้ื้อ) ไดล้งนามหนงัสือสญัญาซ้ือขายหุน้สามญัจาํนวน 1 หุ้น 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ Associated Bulk Carriers Pte. Ltd. (“บริษทัร่วมทุน”) 
ซ่ึงเดิมบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 50 กบั Varada Marine Pte. Ltd. (เดิมช่ือ PFS Shipping (Singapore) Pte. Ltd.) 
(ในฐานะผูข้าย) ซ่ึงถือหุน้อีกร้อยละ 50 ก่อนการทาํรายการซ้ือขายน้ี เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมร้อย
ละ 100 ในบริษทัร่วมทุนและบริษทัยอ่ยทั้งหมดของบริษทัร่วมทุนซ่ึงบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทัไดท้าํสัญญา
Time Charter และสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่สาํหรับเรือขนส่งซีเมนต ์ราคาซ้ือหุน้เป็นเงิน 1 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงได้
ชาํระโดยบริษทัฯ 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. 
(“บริษทัยอ่ย SPV”) โดยบริษทัยอ่ย SPV น้ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฏหมายของประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียน
เร่ิมตน้ท่ี 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะในการเป็นเจา้ของและบริหารจดัการ
เรือขนส่งซีเมนตเ์พ่ิมอีกหน่ึงลาํ (ลาํท่ี 4) ทั้งน้ี เพื่อใหส้ามารถปฎิบติัตามสัญญาเช่าเรือระยะยาวท่ีไดก้าํลงั
จะลงนามระหวา่งบริษทัฯ กบั Charterer ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้คยทาํสญัญาเช่าเรือระยะยาว 3 ฉบบัสาํหรับเรือ
ขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 3 ลาํไปแลว้ก่อนหนา้น้ี 

 
 รายงานการแก้ไขสัญญาเงนิกู้สําหรับเรือต่อใหม่จากธนาคาร DNB BANK ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ 

และธนาคารอืน่บางแห่ง 
เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบางแห่งในประเทศสิงคโปร์ ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 7 ต่อทา้ยสญัญาเงินกูส้าํหรับเรือต่อใหม่ (เงินกูใ้ชส้าํหรับการสัง่ต่อเรือใหม่หลายลาํท่ีอู่
ต่อเรือ ABG) เพ่ือชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดท่ีไดเ้บิกถอนไปแลว้จาํนวน 7,599,999 เหรียญสหรัฐ 
สาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ของตวัเรือหมายเลข 348 ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 และยกเลิกวงเงินกูส่้วน
คงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนจาํนวน 22,800,001 เหรียญสหรัฐ สาํหรับเรือลาํดงักล่าว 
 

 รายงานการซ้ือเรือมือสองจํานวน 1 ลาํ (M.V. GOOD DAY) 
เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูซ้ื้อไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูข้าย เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองต่อใหม่ ขนาด



หนา้ 23 

ระวางบรรทุก 53,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ สร้างในประเทศอินเดีย ราคาซ้ือเรือเป็นเงิน 16 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา  
 

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

 รายงานการแก้ไขสัญญาเงนิกู้สําหรับเรือต่อใหม่จากธนาคาร DNB BANK ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ 
และธนาคารอืน่บางแห่ง 
เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบางแห่งในประเทศสิงคโปร์ ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 9 ต่อทา้ยสญัญาเงินกูส้าํหรับเรือต่อใหม่ (เงินกูใ้ชส้าํหรับการสัง่ต่อเรือใหม่หลายลาํท่ีอู่ต่อ
เรือ ABG) เพ่ือชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดท่ีไดเ้บิกถอนไปแลว้จาํนวน 7,599,999 เหรียญสหรัฐ สาํหรับ
สญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ของตวัเรือหมายเลข 349 ในวนัท่ี 12 มิถุนายน 2556 และยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือ
ท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนจาํนวน 22,800,001 เหรียญสหรัฐ สาํหรับเรือลาํดงักล่าว 

 
 รายงานการแก้ไขวงเงนิสินเช่ือ จากธนาคารหลายแห่ง 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ ไดล้งนามในหนงัสือแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อทา้ยสญัญาสินเช่ือมี

หลกัประกนัวงเงิน 150 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับใชซ้ื้อเรือมือสองเพิ่ม กบัธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ 
ยเูอฟเจ จาํกดั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (ในฐานะ 
ผูจ้ดัการ ผูใ้หกู้ ้และผูใ้หบ้ริการ swap) โดยหลกัเพื่อขยายระยะเวลาเบิกเงินกูข้องวงเงินสินเช่ือ ไปจนถึง
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 (เดิม วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556) 
 

 รายงานการแก้ไขวงเงนิสินเช่ือ จากธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีประเทศสิงคโปร์ กล่าวคือ บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิ
เตด และ บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 1 ต่อทา้ยสญัญาเงินกูก้บั
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ ฉบบัลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2555 เพื่อใชช้าํระ
ราคาเรือขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 2 ลาํ ซ่ึงไดส้ัง่ต่อไวก้บัอู่ต่อเรือ ABG โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขและ
เปล่ียนแปลงหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี 
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วตัถุประสงค์: เป็นสินเช่ือสาํหรับใชช้าํระเงินงวดก่อนและเม่ือรับมอบเรือขนส่งซีเมนตส์ัง่ต่อใหม่

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

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

เงนิกู้แต่ละส่วน: 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  

การชําระคนืเงนิกู้: เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
ชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บเรือแต่ละ
ลาํจากเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 
 

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

หลกัประกนั: เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
การคํ้าประกนัร้อยละ 100 จากบริษทัฯ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ ไม่เกิน
วงเงิน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือ 

 

 การลงนามสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ จํานวน 1 ฉบบั 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 โดยกาํหนดราคาเรือแต่ละลาํ
เป็นเงิน 24.48 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยจะถูกแบ่งชาํระออกเป็น 5 งวด  
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 การลงนามสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ จํานวน 2 ฉบบั สําหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง จํานวน 1 ลาํ  
เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ (“ผูซ้ื้อ”) ไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 2 ฉบบั สาํหรับเรือ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 64,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ จาํนวน 2 ลาํ กบัผูข้ายในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยกาํหนดราคาเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 27.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยจะถูกแบ่งชาํระ
ออกเป็น 2 งวด  
 

 การลงนามสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ จํานวน 2 ฉบบั สําหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง จํานวน 1 ลาํ  
เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ (“ผูซ้ื้อ”) ไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 2 ฉบบั สาํหรับเรือ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 38,500 เดทเวทตนั โดยประมาณ จาํนวน 2 ลาํ กบัผูข้ายในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยกาํหนดราคาเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 22.32 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยจะถูกแบ่งชาํระ
ออกเป็น 5 งวด  
 

 รายงานการแก้ไขสินเช่ือจากธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาแกไ้ขสญัญาเงินกูว้งเงิน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
เพื่อใชซ้ื้อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองต่อใหม่หรือเรือมือสองหลายลาํ กบัธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นาํเขา้แห่งประเทศไทย ("EXIM") โดยหลกัเพื่อขยายระยะเวลาเบิกเงินกูข้องวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน
จาํนวน 35.18 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไปจนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 (จากเดิมวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556) 
 

 การลงนามสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ จํานวน 8 ฉบบั สําหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง จํานวน 8 ลาํ  
เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ (“ผูซ้ื้อ”) ไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 8 ฉบบั กบัผูข้ายใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาํหรับเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 39,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ 
จาํนวน 4 ลาํ โดยกาํหนดราคาเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 21.96 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และขนาด 64,000 เดท
เวทตนั โดยประมาณ จาํนวน 4 ลาํ โดยกาํหนดราคาเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 27.48 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
โดยราคาเรือแต่ละลาํจะถูกแบ่งชาํระออกเป็น 4 งวด  

 
ปี 2557 

 

 รายงานการขายเรือขนส่งซีเมนต์จํานวน 1 ลาํ (M.V. Fujisan Maru)  
เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2557 Precious Shipping (Panama) S.A. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศปานามาของ
บริษทัฯ (“บริษทัยอ่ยซ่ึงถือหุน้จาํนวน 41 จาก 64 หุน้ ในเรือ”) กบัเจา้ของร่วม (Rederiaktiebolaget 
Transmark ซ่ึงเป็นเจา้ของร่วมโดยถือหุน้จาํนวน 23 จาก 64 หุน้ ในเรือลาํดงักล่าว) (ร่วมกนั เรียกวา่
“ผูข้าย”) ไดล้งนามในหนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือขนส่งซีเมนต ์ขนาด 16,922 เดทเวทตนั เพื่อขาย
เรือกบัผูซ้ื้อเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนใน Cayman Islands ราคาขายเรือเป็นเงิน 2.31 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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ราคาขายเรือซ่ึงบริษทัยอ่ยจะไดรั้บเป็นเงิน 1.48 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  หรือประมาณ 48.86 ลา้นบาท  
คงเหลือจาํนวน 0.83 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะถูกชาํระใหแ้ก่เจา้ของร่วม 
 

 การลงนามสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ จํานวน 2 ฉบบั สําหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง จํานวน 2 ลาํ 
เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ (“ผูซ้ื้อ”) ไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 2 ฉบบั สาํหรับเรือ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 64,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ จาํนวน 2 ลาํ กบัผูข้ายในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนโดยกาํหนดราคาเรือแต่ละลาํเป็นเงิน 27.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยจะถูกแบ่งชาํระ
ออกเป็น 5 งวด  

 
 การแต่งตั้งทีป่รึกษาอสิระทางการเงนิ (IFA) สําหรับรายการการส่ังต่อเรือใหม่จํานวน 12 ลาํ  

ตามรายงานการเปิดเผยสารสนเทศ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2557 สาํหรับการสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 12 ลาํ 
กบัอู่ต่อเรือ 2 แห่ง ในประเทศจีน บริษทัฯ ไดแ้จง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามคาํแนะนาํและ
การอนุมติัของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการวา่ บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งใหบ้ริษทั แกรนท ์ธอน
ตนั เซอร์วิสเซส จาํกดั เป็น IFA  เพ่ือใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้สาํหรับรายการการไดม้าดงักล่าวน้ี  
 

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

 รายงานสินเช่ือใหม่จํานวน 19.34 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศ
สิงคโปร์ 
เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีประเทศสิงคโปร์ กล่าวคือ บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิ
เตด (ABC Four Pte. Ltd.) (“บริษทัยอ่ย”) ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบั
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ เพื่อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของ
ราคาตามสญัญาต่อเรือขนส่งซีเมนตใ์หม่ขนาดระวางบรรทุก 20,000 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ กล่าวคือ ตวั
เรือหมายเลข CC200-03 ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดส้ัง่ไป รายละเอียดโดยสรุปของขอ้สญัญาและเง่ือนไขของสญัญา
เงินกู ้มีดงัน้ี 
 

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

ผู้ให้กู้ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
ตวัแทนสินเช่ือ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
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ตวัแทนหลกัประกนั ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
ผู้ให้บริการ Interest 
Rate Swap 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

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

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

เงนิกู้แต่ละส่วน 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  
ระยะเวลาเบกิถอน
เงนิกู้ 

เงินกูส้าํหรับเรือนั้น ผูกู้จ้ะสามารถเบิกเงินกูส่้วนใชก่้อนรับเรือไดห้ลงัจากวนัท่ีไดล้งนามใน
สญัญาเงินกู ้จนถึงวนัท่ีรับมอบเรือ หรือวนัอ่ืนๆท่ีผูใ้หกู้ย้นิยอม 

อตัราดอกเบีย้ US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงนิ 

ร้อยละ 0.6 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 
 

การเบกิเงนิกู้ เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
การเบิกเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือใหเ้ป็นไป
ตามสญัญาสัง่ต่อเรือ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ
ซ่ึงจะเบิกเงินกูไ้ดเ้ม่ือรับเรือ 

การชําระคนืเงนิกู้ เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
ชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บเรือจาก
เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 
 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
เงินตน้ของเงินกูจ้ะถูกชาํระคืนจาํนวน 39 งวด 
เป็นรายไตรมาสๆ ละ 322,400 เหรียญสหรัฐ 
เร่ิมจากวนัสุดทา้ยของไตรมาสแรก หลงัจากวนั
รับมอบเรือ และงวดสุดทา้ยจาํนวน 6,770,400 
เหรียญสหรัฐ ณ วนัสุดทา้ยของสญัญา    

หลกัประกนั เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 

 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของ
สญัญาสัง่ต่อเรือของเรือ 

 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของ
สญัญาคํ้าประกนัการคืนเงินงวดเพ่ือเป็น
หลกัประกนัการชาํระเงินงวด 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  

 การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของ

สญัญาประกนัภยัเรือ 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของ

สญัญาเช่าเรือเหมาลาํเป็นระยะเวลา 
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 การจาํนาํหุน้ทั้งหมดของผูกู้ท่ี้ถือโดย 
ABC 

 การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ และ ABC 
 

 การจดจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินได้
และบญัชีเงินชาํระคืน 

 การคํ้าประกนัจาก ABC และ 
 การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ ไม่เกินวงเงิน 
8 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ข้อตกลงทางการเงนิ: ตลอดระยะเวลาตามสญัญาเงินกู ้ ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
และหลงัจากวนัท่ีไดรั้บมอบเรือ ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงรายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) 
ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า ของภาระหน้ีทั้งหมด  

ข้อตกลงอืน่ๆ:  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 พีทีอี ลิมิ
เตด (ABC One Pte. Ltd.) (“บริษทัยอ่ย”) ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวน 19.58 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบั
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เพื่อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาต่อ
เรือขนส่งซีเมนตใ์หม่ขนาดระวางบรรทุก 20,000 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข 
CC200-04 ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดส้ัง่ไป รายละเอียดโดยสรุปของขอ้สญัญาและเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้มีดงัน้ี 

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

ผู้ให้กู้ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ตวัแทนสินเช่ือ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ตวัแทนหลกัประกนั ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ผู้ให้บริการ Interest 
Rate Swap 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

วตัถุประสงค์ เป็นสินเช่ือสําหรับใช้ชาํระเงินงวดก่อนและเม่ือรับมอบเรือขนส่งซีเมนตส์ั่งต่อใหม่จาํนวน 1 ลาํ 
กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข CC200-04 (“เรือ”) ซ่ึงไดส้ั่งต่อไวก้บั Shanhaiguan New Shipbuilding 
Industry Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวงเงินสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญา 

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

เงนิกู้แต่ละส่วน เงินกูจ้ะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  เงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือ จาํนวน 4,896,000 หรือ ร้อยละ 20 ของราคาตามสญัญา 
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 เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ จาํนวน 19,584,000 หรือ ร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญา ให้
มีการเบิกไดค้ร้ังเดียว ซ่ึงบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือ  

ระยะเวลาเบกิถอน
เงนิกู้ 

เงินกูส้าํหรับเรือนั้น ผูกู้จ้ะสามารถเบิกเงินกูส่้วนใชก่้อนรับเรือไดห้ลงัจากวนัท่ีไดล้งนามใน
สญัญาเงินกู ้จนถึงวนัท่ีรับมอบเรือ หรือวนัอ่ืนๆท่ีผูใ้หกู้ย้นิยอม 

อตัราดอกเบีย้ US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงนิ 

ร้อยละ 0.6 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 
 

การเบกิเงนิกู้ เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
การเบิกเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือใหเ้ป็นไป
ตามสญัญาสัง่ต่อเรือ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ 
ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ
ซ่ึงจะเบิกเงินกูไ้ดเ้ม่ือรับเรือ 

การชําระคนืเงนิกู้ เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
ชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บเรือจาก
เงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 
 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
เงินตน้ของเงินกูจ้ะถูกชาํระคืนจาํนวน 40 งวด 

เป็นรายไตรมาสๆ ละ 489,600 เหรียญสหรัฐ เร่ิม

จากวนัสุดทา้ยของไตรมาสแรก หลงัจากวนัรับ

มอบเรือ 

หลกัประกนั เงนิกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือ 

 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของ
สญัญาสัง่ต่อเรือของเรือ 

 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของ
สญัญาคํ้าประกนัการคืนเงินงวดเพ่ือเป็น
หลกัประกนัการชาํระเงินงวด 

 การจาํนาํหุน้ทั้งหมดของผูกู้ท่ี้ถือโดย
บริษทัแม่ 

 การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ และบริษทัแม่ 
 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  

 การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของ

สญัญาประกนัภยัเรือ 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของ

สญัญาเช่าเรือเหมาลาํเป็นระยะเวลา 
 การจดจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินได้

และบญัชีเงินชาํระคืน 
 การคํ้าประกนัจากบริษทัแม่ และ 
 การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ ไม่เกินวงเงิน 
8 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ข้อตกลงทางการเงนิ: ตลอดระยะเวลาตามสญัญาเงินกู ้ ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
และหลงัจากวนัท่ีไดรั้บมอบเรือ มีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า  

ข้อตกลงอืน่ๆ:  จะตอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารหรือการถือหุน้ในบริษทัผูกู้ ้ 
 ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยบริษทัฯ และผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้โดยไม่มีขอ้จาํกดั  เวน้แต่กรณีท่ีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี นอ้ยกวา่ 
1.1 เท่า หรือกรณีมีการผดิสญัญาเกิดข้ึน 
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 รายงานสินเช่ือใหม่จํานวน 81.50 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกูจ้าํนวน 81.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคารเพื่อ
การส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ("EXIM") เพื่อใชช้าํระราคาเรือหลายลาํท่ีบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อไปใน
วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาเรือ รายละเอียดโดยสรุปของขอ้สญัญาและเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้มี
ดงัน้ี 

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

ผู้ให้กู้: ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ("EXIM") 
วตัถุประสงค์: เป็นสินเช่ือสาํหรับใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80  ของราคาเรือสัง่ต่อใหม่ โดยมี

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

ร้อยละ 1 ต่อปี ของวงเงินกูค้งเหลือ โดยชาํระเป็นรายไตรมาส จนถึงวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 

ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงนิ: 

ร้อยละ 0.7 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 

ระยะเวลาเบกิถอน
เงนิกู้: 

ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 
 

การชําระคนืเงนิกู้: 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 

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

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ:  เรือท่ีไดม้าจากเงินกูจ้ะตอ้งจดทะเบียนเป็นเรือธงไทย 
 ถา้เรือมีมลูค่าตํ่ากวา่ร้อยละ 125 ของยอดเงินกูค้งเหลือ โดยจะทดสอบรายปี ผูกู้จ้ะตอ้งจดัหา
หลกัประกนัเพิม่เติมหรือชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับเงินกูส่้วนท่ีเกิน 
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 รายงานการรับมอบเรือขนส่งซีเมนต์ลาํทีส่องจากอู่ต่อเรือในประเทศจีน 
เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2557  เรือขนส่งซีเมนตล์าํท่ีสองตามสญัญาสัง่ต่อเรือกบั China Shipbuilding & 
Offshore International Co., Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. ไดต่้อเสร็จและ
ไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “บุญญา นารี” (“Boonya Naree”) 
และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 
 

 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 64,000 เดทเวทตนัลาํแรก จากอู่ต่อเรือ Sainty 
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด 64,000 เดทเวทตนัลาํแรก ตามสญัญาสัง่ต่อ
เรือกบั Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “อินทิรา นารี” (“Inthira Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศไทย 
 

 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 64,000 เดทเวทตนัลาํทีส่อง จากอู่ต่อเรือ Sainty 
เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2557 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด 64,000 เดทเวทตนัลาํท่ีสอง ตามสญัญาสั่ง
ต่อเรือกบั Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “อิสรา นารี” (“Issara Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศไทย 
 

 รายงานการรับมอบเรือขนส่งซีเมนต์ลาํทีส่ามจากอู่ต่อเรือในประเทศจีน 
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2557 เรือขนส่งซีเมนตล์าํท่ีสามตามสญัญาสัง่ต่อเรือกบั China Shipbuilding & 
Offshore International Co., Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. ไดต่้อเสร็จและ
ไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “ชญัญา นารี” (“Chanya Naree”) และ
ไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 
 

 รายงานสัญญาเงนิกู้ใหม่จํานวน 41.85 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร Norddeutsche Landesbank 
Girozentrale สาขาประเทศสิงคโปร์ ("ธนาคาร NordLB") 
เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวน 41.85 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร 
NordLB เพ่ือใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 
ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข SAM14019B และ 
SAM14020B ซ่ึงบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อไปเม่ือเดือนกมุภาพนัธ ์ 2557 และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างใน
ประเทศจีน (“สัญญา”) รายละเอียดโดยสรุปของขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญา มีดงัน้ี 

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

ผู้ให้กู้ ธนาคาร Norddeutsche Landesbank Girozentrale สาขาประเทศสิงคโปร์ ("ธนาคาร NordLB") 
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ตวัแทนสินเช่ือ ธนาคาร NordLB 
ตวัแทนหลกัประกนั ธนาคาร NordLB 
วตัถุประสงค์ เพ่ือใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เท

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

จํานวนเงนิกู้ 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
รักษาวงเงนิ 

ร้อยละ1.02 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 
 

ระยะเวลาเบกิถอน
เงนิกู้ 

จนถึงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 หรือวนัท่ีเงินกูส้าํหรับเรือทุกลาํไดถู้กเบิกถอนหรือถูกยกเลิก
ทั้งหมดในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเกิดข้ึนก่อน  

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

หลกัประกนั  การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
 การจาํนาํหุน้ในบริษทัยอ่ยผูกู้ ้
 การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้องบริษทัยอ่ยผูกู้ ้
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของสญัญาประกนัภยัเรือและการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนของเรือ และ 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของใบรับประกนัของเรือจากอู่ต่อเรือ 

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  
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ค) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือซ่ึงพีเอสแอลและบริษทัยอ่ยเป็น
เจา้ของ 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ  เรือจะตอ้งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และ 
 เรือจะตอ้งมีมลูค่าขั้นตํ่าอยา่งนอ้ยร้อยละ 125 ของยอดเงินกูร้วมคงเหลือ 

ข้อตกลงอืน่ๆ  พีเอสแอลจะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยพีเอสแอล และบริษทัยอ่ยผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตให้

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยปราศจากขอ้จาํกดั เวน้แต่ในกรณีมีเหตุแห่งการผดิ
สญัญาเกิดข้ึน  

 

 รายงานสัญญาเงนิกู้ใหม่จํานวน 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 กบั
ธนาคาร DNB และธนาคาร CEXIM เพื่อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาต่อ
เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดแฮนด้ีไซส์ 38,500 เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ และขนาดอลัตราแมกซ์ 
64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 8 ลาํ ซ่ึงบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อไปและขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างในประเทศจีน 
(“สญัญา”) รายละเอียดโดยสรุปของขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญา มีดงัน้ี 

ผู้กู้ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล”) ร่วมกบับริษทัยอ่ยบางรายซ่ึงจะเป็น
เจา้ของเรือ(“บริษทัยอ่ยผูกู้”้) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวถูกตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ก่อนการรับ
มอบเรือแต่ละลาํ  

ผู้ให้กู้ ธนาคาร DNB Asia Ltd. (“ธนาคาร DNB”) และ ธนาคาร Export-Import Bank of China 
(“ธนาคาร CEXIM”) 

ตวัแทนสินเช่ือ ธนาคาร DNB 
ตวัแทนหลกัประกนั ธนาคาร DNB 
วตัถุประสงค์ เพ่ือใชช้าํระสาํหรับก่อนรับเรือและเม่ือรับเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตาม

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

 เรือลาํดบัที ่ ตวัเรือหมายเลข เดทเวทตนั 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 
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 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 

จํานวนเงนิกู้ วงเงินกูสู้งสุด 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 10 ส่วนสาํหรับเรือแต่ละลาํ (“เงินกู้
สาํหรับเรือแต่ละลาํ” 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 

ค. สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 5 และ 6 วงเงิน

สูงสุด 4,110,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
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
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
รักษาวงเงนิ 

ร้อยละ1.00 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 
 

วนัครบกาํหนด (1) 7 ปีนบัจากวนัรับมอบเรือลาํสุดทา้ย หรือ (2)  27 กนัยายน 2566 วนัใดท่ีเกิดข้ึนก่อน 
ระยะเวลาเบกิถอน
เงนิกู้ 

จนถึงวนัท่ีดงัต่อไปน้ี  
(ก) 25 กมุภาพนัธ์ 2559 สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 1 
(ข) 26 กนัยายน 2559 สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 2 
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(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 
เงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือจะตอ้งชาํระคืน
ทั้งหมดคร้ังเดียวเม่ือไดรั้บเรือจากเงินกูส้าํหรับ
ใชเ้ม่ือรับเรือสาํหรับเรือแต่ละลาํ 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  
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 
สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 5 และ 6 

 348,717 เหรียญสหรัฐ ต่องวดต่อลาํ 

สาํหรับเรือลาํดบัท่ี 10 

โดยเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือแต่ละลาํส่วน
คงเหลือหลงัจากการชาํระคืนรายไตรมาส
ดงักล่าวจะตอ้งถูกชาํระคืนทั้งหมด ในวนัครบ
กาํหนด 

หลกัประกนั วงเงนิสินเช่ือสําหรับใช้ก่อนรับเรือ 
 โอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกในสญัญา

คํ้าประกนัการคืนเงินงวด และ 
 โอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกในสญัญา

สัง่ต่อเรือ  
 

เงนิกู้สําหรับใช้เมื่อรับเรือ  

 การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
 การจาํนาํหุน้ในบริษทัยอ่ยผูกู้ ้
 การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดข้อง

บริษทัยอ่ยผูกู้ ้และ 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของ

สญัญาประกนัภยัเรือและการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนของเรือ  

ข้อตกลงทางการเงนิ พีเอสแอลจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี โดยจะมีการคาํนวณเป็นรายไตรมาสจากงบ
การเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 

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



หนา้ 36 

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 
 เรือจะตอ้งมีมลูค่าขั้นตํ่าอยา่งนอ้ยร้อยละ 125 ของยอดเงินกูร้วมคงเหลือ 

ข้อตกลงอืน่ๆ  พีเอสแอลจะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยพีเอสแอล และบริษทัยอ่ยผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตให้

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยปราศจากขอ้จาํกดั เวน้แต่ในกรณีมีเหตุแห่งการผดิ
สญัญาเกิดข้ึน  

 

 รายงานสัญญาเงนิกู้ใหม่จํานวน 42 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร BNP Paribas  ("ธนาคาร BNP") 
เม่ือ 29 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาเงินกูจ้าํนวน 42 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร BNP 
(“สญัญา”) เพ่ือใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตามสัญญาต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เท
กอง ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข SF130128 และ 
SF130129 ซ่ึงบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อไปเม่ือเดือนมีนาคม 2557 และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างในประเทศจีน 
รายละเอียดโดยสรุปของขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญา มีดงัน้ี 

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

ผู้ให้กู้ ธนาคาร BNP Paribas ("ธนาคาร BNP") 
ตวัแทนสินเช่ือ ธนาคาร BNP 
ตวัแทนหลกัประกนั ธนาคาร BNP 
วตัถุประสงค์ เพ่ือใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เท

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

จํานวนเงนิกู้ 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 
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ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงนิ 

ร้อยละ1.00 ต่อปี ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน โดยชาํระเป็นรายไตรมาส 
 

ระยะเวลาเบกิถอน
เงนิกู้ 

เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํ มีระยะเวลาเบิกถอนเงินกูจ้นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หรือวนัท่ีเงินกู้
สาํหรับเรือแต่ละลาํไดถู้กเบิกถอนหรือถูกยกเลิกทั้งหมดในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเกิดข้ึนก่อน  

การชําระคนืเงนิกู้ 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
จาํนวน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐ พร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ยของเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ 

หลกัประกนั  การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
 การจาํนาํหุน้ในบริษทัยอ่ยผูกู้ ้
 การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้องบริษทัยอ่ยผูกู้ ้และ 
 การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของสญัญาประกนัภยัเรือและการเรียกร้องค่าสินไหม

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 
 เรือจะตอ้งมีมลูค่าขั้นตํ่าอยา่งนอ้ยร้อยละ 125 ของยอดเงินกูร้วมคงเหลือ 

ข้อตกลงอืน่ๆ  พีเอสแอลจะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ไม่มีขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลโดยพีเอสแอล และบริษทัยอ่ยผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตให้

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยปราศจากขอ้จาํกดั เวน้แต่ในกรณีมีเหตุแห่งการผดิ
สญัญาเกิดข้ึน  

ปี 2558 
 รายงานการรับมอบเรือขนส่งซีเมนต์ลาํสุดท้ายจากอู่ต่อเรือในประเทศจีน 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2558 เรือขนส่งซีเมนตล์าํสุดทา้ยตามสญัญาสัง่ต่อเรือกบั China Shipbuilding & 
Offshore International Co., Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. ไดต่้อเสร็จและ
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ไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “ดนยา นารี” (“Danaya Naree”) และ
ไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์  
 

 รายงานการจัดตั้งบริษทัย่อยใหม่ของบริษทัฯ 
เม่ือไม่นานมาน้ี บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ กล่าวคือ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 
(“พีเอสแอล สิงคโปร์”) ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยจาํนวน 6 บริษทั และบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยจาํนวน 1 บริษทั เพ่ือ
รับเรือแต่ละลาํซ่ึงบริษทัฯ ไดส้ั่งต่อไปและขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างท่ีอู่ต่อเรือสามแห่งในประเทศจีน 
รายละเอียดมีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทัทีจ่ดัตั้ง วนัทีจ่ดัตั้ง ประเทศทีจ่ดัตั้ง ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 
(ชําระเตม็มูลค่าแล้ว) 

ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นทีถ่ือ 

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

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

บริษทั พรีเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด 7 มกราคม 2558 สิงคโปร์ 1 เหรียญสิงคโปร์ พีเอสแอล สิงคโปร์ ร้อยละ 100 

บริษทั พรีเชียส วสิดอม พีทีอี ลิมิเตด 7 มกราคม 2558 สิงคโปร์ 1 เหรียญสิงคโปร์ พีเอสแอล สิงคโปร์ ร้อยละ 100 

บริษทั พรีเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิเตด 7 มกราคม 2558 สิงคโปร์ 1 เหรียญสิงคโปร์ พีเอสแอล สิงคโปร์ ร้อยละ 100 

บริษทั พรีเชียส ซอนเนทส์ พีทีอี ลิมิเตด 7 มกราคม 2558 สิงคโปร์ 1 เหรียญสิงคโปร์ พีเอสแอล สิงคโปร์ ร้อยละ 100 

บริษทั พรีเชียส มูนส์ จาํกดั 9 กมุภาพนัธ์ 2558 ไทย 1 ลา้นบาท บริษทัฯ ร้อยละ 99.99 

 
 การเพิม่ทุนจดทะเบยีนบริษทัและการออกใบสําคญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษทฯ รุ่นที1่ (PSL-W1) 

ตามรายงานการเปิดเผยสารสนเทศ บริษทัฯ ไดแ้จง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 
2558 สาํหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัอีกจาํนวน 571,736,330 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญั
จาํนวน 571,736,330 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากเดิมท่ีมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,039,520,600 
บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,039,520,600 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันั้นทุนจด
ทะเบียนใหม่จะเป็นจาํนวน 1,611,256,930 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,611,256,930 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
 

และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน 571,736,330 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
รายละเอียดมีดงัน้ี 

(1) การเสนอหุ้นใหม่แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสัดส่วน (“Right Offering”) 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 519,760,300 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1  บาท ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมของ   บริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม (“Right Offering”) ในอตัราจดัสรร 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 

หุน้สามญัเพ่ิมทุนโดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 4 บาท เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  
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ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจจองซ้ือหุ้นใน
ส่วนท่ีเกินจากสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิม ( "การจองหุน้เกินสิทธิ") โดยหุน้ท่ีจองเกินสิทธิจะไดรั้บการ
จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิหลงัจากท่ีหุน้สามญัเพิ่มทุนไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ทุกราย
ในรอบแรก เกณฑท่ี์ใชใ้นการจดัสรรหุน้การจองหุน้เกินสิทธิ มีดงัต่อไปน้ี 

 กรณหุ้ีนเหลอืเกนิกว่าจํานวนหุ้นจองเกนิสิทธิ 
บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิของ

ตนและผูท่ี้ไดจ่้ายเงินราคาจองซ้ือหุน้ดงักล่าว 
 กรณหุ้ีนเหลอืน้อยกว่าจํานวนหุ้นจองเกนิสิทธิ 

(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยู ่ จะไดรั้บการ
จดัสรรหุน้จองเกินสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ (เศษของหุน้ท่ีจะไดม้าจากการคาํนวณ
ใหปั้ดท้ิง) จาํนวนหุน้ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจองเกินสิทธิจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีจอง
ซ้ือและไดช้าํระเงิน 

(ข) จาํนวนหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรตาม (ก) จะไดรั้บการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ 
แก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองเกินสิทธิซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการจดัสรรเตม็จาํนวนท่ีตอ้งการ (เศษของจาํนวนหุน้ท่ี
ไดม้าจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง) จาํนวนหุน้ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจองเกินสิทธิจะ
ไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือและชาํระเงิน สาํหรับขั้นตอนการจดัสรรตามขอ้ (ข) น้ี บริษทัฯ จะ
จดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซ่ึงแสดงความจาํนงจองซ้ือเกินสดัส่วนตามสดัส่วนการถือ
หุน้จนกวา่จะหมด หรือจนกวา่จะไม่สามารถจดัสรรส่วนท่ีเหลือไดเ้น่ืองจากเหลือเศษหุน้ หรือ
จนกวา่จะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้ดงักล่าวอีกต่อไป 

 
ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม บริษทัฯ จะยกเลิกหุน้สามญัท่ี

เหลืออยูแ่ละลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
(2)  การออกใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ รุ่นที ่1 (PSL-W1) 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 51,976,030 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือและชาํระเงินค่าหุน้
สามญัเพิ่มทุนในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 (10:1) เศษ
ของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดม้าจากการคาํนวณจะถูกปัดท้ิง ผูถื้อหุน้จะตอ้งใชสิ้ทธิในการจองซ้ือ
และชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน จึงจะไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ตามสดัส่วนในคราวเดียวกนั 
 

 รายงานการแก้ไขสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ 4 ฉบบักบัอู่ต่อเรือ Sanfu 
เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2558 บริษทัฯ ในฐานะผูซ้ื้อและผูข้ายไดล้งนามสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาสั่งต่อเรือจาํนวน 
4 ฉบบั (อา้งถึงเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 บริษทัไดล้งนามสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ จาํนวน 8 ฉบบั กบั Taizhou 
Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. สาํหรับการสั่งต่อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ขนาดแฮนด้ีไซส์ 39,000 เดทเวท
ตนัจาํนวน 4 ลาํ และขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 4 ลาํ) ซ่ึงไดมี้ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 
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2558 ภายหลงัจากท่ีมีการปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนโดยครบถว้นซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขในการชาํระคืนเงินงวด
ทั้งหมดท่ีผูซ้ื้อไดช้าํระใหแ้ก่ผูข้ายไปสาํหรับการต่อเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ทั้ง 4 ลาํ (“สัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม”) ทั้งน้ี 
สัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นโดยหลกัเพ่ือเปล่ียนการสั่งต่อเรือสินคา้แหง้เทกอง ขนาดแฮนด้ีไซส์จาํนวน 4 ลาํ (ตวัเรือ
หมายเลข SF130120 SF130121 SF130122 และ SF130123) เป็นขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 4 
ลาํแทนดงัน้ี 
1. SF130130 (เปล่ียนจาก SF130120) 
2. SF130131 (เปล่ียนจาก SF130121) 
3. SF130132 (เปล่ียนจาก SF130122) 
4. SF130133 (เปล่ียนจาก SF130123) 
โดยกาํหนดราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือเป็นเงิน 27.70 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อลาํ (เปล่ียนจาก 21.96 ลา้นเหรียญสหรัฐ
ต่อลาํ) และไม่มีการเปล่ียนแปลงในกาํหนดการรับมอบเรือแมว้า่เรือขนาดอลัตราแมกซ์จะมีขนาดระวางบรรทุก
ใหญ่กวา่เรือขนาดแฮนด้ีไซส์มากกต็าม ซ่ึงราคาเรือแต่ละลาํจะถูกแบ่งชาํระออกเป็น 5 งวด  
 

 แจ้งกรรมการลาออก 
บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ จากนายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม โดยมีผลนบัตั้งแต่
วนัท่ี 10 เมษายน 2558 เป็นตน้ไป ดงันั้น นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม จึงไดพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการใน
คณะกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2558 เป็นตน้ไป 
 

 กาํหนดวนั Record Date วนัจองซ้ือและชําระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิม่ทุนสําหรับผู้ถอืหุ้นเดมิ (“Rights 
Offering”) และใบสําคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558 มีมติอนุมติั วาระ
ดงัต่อไปน้ี 
1. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติักาํหนดใหว้นัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 เป็นวนัท่ีกาํหนดสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ 

(“Record Date”) ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนสาํหรับผูถื้อหุน้เดิม และใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
PSL-W1 และกาํหนดปิดสมุดทะเบียนหุน้ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ 
ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

2. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติักาํหนดวนัจองซ้ือและชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนสาํหรับผูถื้อหุน้เดิม และ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ในวนัท่ี  27 - 29 พฤษภาคม 2558 และในวนัท่ี 2 - 3 มิถุนายน 2558 (รวม 5 
วนัทาํการ) 

 
 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ขนาด 38,500 เดทเวทตนั จํานวน 1 ลาํ จากอู่ต่อเรือ 

Shanhaiguan 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 38,500 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ ตามสัญญา
สัง่ต่อเรือฉบบัลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 กบั China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. 
และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของ
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บริษทัฯ โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “วภิา นารี” (“Vipha Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 
 

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือบุณฑริกา นารี) 
เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2558 บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 27,881 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน 2.20 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 
 

 รายงานการจัดตั้งโครงการการออกหุ้นกู้สกลุเงนิต่างประเทศ วงเงนิสูงสุดไม่เกนิ 500 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด (“ผูอ้อกหุน้กู”้) บริษทัยอ่ยในประเทศ
สิงคโปร์ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดล้งนามในสญัญาเพ่ือจดัตั้งโครงการ
การออกหุน้กูส้กลุเงินต่างประเทศวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ กบัธนาคาร BNP Paribas 
ในฐานะตวัแทนจดัการหุน้กู ้และคู่สญัญารายอ่ืนๆ (“โครงการฯ”) 

บริษทัฯ และบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ของ
บริษทัฯ เป็นผูค้ ํ้าประกนัความรับผดิของผูอ้อกหุน้กูภ้ายใตโ้ครงการฯ แมว้า่โครงการฯไดถู้กจดัตั้งข้ึนแลว้
กต็าม แต่ยงัไม่มีการออกหุน้กูภ้ายใตโ้ครงการฯน้ีแต่อยา่งใด ดงันั้น ความรับผดิของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูค้ ํ้า
ประกนัทั้งสองรายนั้นจึงยงัมีอยา่งจาํกดัมากจนกวา่จะมีการออกหุน้กูจ้ริง วนัท่ีออกหุน้กูจ้ะข้ึนอยูก่บัความ
ตอ้งการเงินทุนของบริษทัฯ และสภาพตลาด เป็นตน้ รายละเอียดโดยสรุปของขอ้ตกลงและเง่ือนไขของ
โครงการฯ มีดงัน้ี 
 

วนัทีล่งนาม 24 กรกฎาคม 2558 
ผู้ออกหุ้นกู้ บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด 
บริษัทแม่ผู้คํา้ประกนั บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
บริษัทย่อยผู้คํา้
ประกนั 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 

ตวัแทนจัดการหุ้นกู้/
ตวัแทนจําหน่ายหุ้นกู้ 

ธนาคาร BNP Paribas  

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ Citicorp International Ltd. 
มูลค่าโครงการ สูงสุดไม่เกิน 500 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (หรือเทียบเท่าหากออกเป็นสกลุเงินอ่ืน) 
ลกัษณะการจําหน่าย จะกาํหนดต่อไปก่อนมีการออกหุน้กู ้
หลกัประกนั ไม่มีหลกัประกนั แต่มีการคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยผูค้ ํ้าประกนั (ไม่มีวงเงินกาํหนด) และบริษทัแม่ผูค้ ํ้า

ประกนั (วงเงินไม่เกิน 600 ลา้นเหรียญสิงคโปร์)  
วตัถุประสงค์  เพ่ือใชรี้ไฟแนนซ์เงินกูต่้างๆ 

 เพ่ือใชร้องรับโอกาสในการซ้ือเรือและการลงทุน 
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 เพ่ือใชส้าํหรับค่าใชจ่้ายต่างๆและเป็นเงินทุนหมุนเวยีนทัว่ไปตามความจาํเป็น 
 เพ่ือใชต้ามวตัถุประสงคท์ัว่ไปของกลุ่มบริษทั 
 อ่ืนๆ ตามท่ีจะไดก้าํหนดต่อไปก่อนหรือเม่ือออกหุน้กู ้

วนัออกหุ้นกู้ จะกาํหนดต่อไปก่อนมีการออกหุน้กู ้
ราคาเสนอขาย จะกาํหนดต่อไปก่อนมีการออกหุน้กู ้
อตัราผลตอบแทน จะกาํหนดต่อไปก่อนมีการออกหุน้กู ้
วนัครบกาํหนด จะกาํหนดต่อไปก่อนมีการออกหุน้กู ้
ข้อตกลงทางการเงนิ ก) ดาํรงส่วนผูถื้อหุน้รวมไม่ตํ่ากวา่ 300 ลา้นเหรียญสหรัฐ  

ข) ดาํรงอตัราส่วนหน้ีเงินกูร้วมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกิน (Total Debt/Total Equity)  2 ต่อ 
1 และ 

ค) ดาํรงอตัราส่วนหน้ีเงินกูมี้หลกัประกนัรวมต่อสินทรัพยร์วมไม่มากกวา่ 7 ต่อ 1  

 
 รายงานข้อจํากดัในการจ่ายเงนิปันผล 

เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบเก่ียวกบัขอ้กาํจดัในการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษทัฯ กล่าวคือ ตามท่ีไดร้ายงานไวใ้นงบการเงินของบริษทัฯ ท่ีผา่นมานั้น จากสภาพตลาดเรือเท
กองท่ีตกตํ่าอยา่งมากและต่อเน่ือง (โดยดชันี Baltic Dry Index (BDI) ไดแ้ตะจุดตํ่าสุดในประวติัการณ์อนั
ยาวนาน ในช่วงตน้ปีน้ี) จนถึงตลอดคร่ึงแรกของปี 2558 ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถรักษาอตัราส่วน
ขอ้กาํหนดทางการเงินบางขอ้ภายใตส้ญัญาเงินกูบ้างฉบบัได ้ ซ่ึงหลงัจากท่ีไดมี้การเจรจากบัธนาคารผูใ้หกู้้
รายต่างๆ บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัการผอ่นปรนจากธนาคารเหล่านั้น อนัส่งผลให ้ณ ขณะน้ี บริษทัฯไดป้ฏิบติั
ตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกูค้รบถว้น ยกเวน้สญัญาเงินกูห้น่ึงฉบบัซ่ึงยงัอยูร่ะหวา่งการเจรจาเพื่อขอผอ่น
ปรนจากผูใ้หกู้ ้

อยา่งไรกต็าม การผอ่นปรนของสญัญาเงินกู ้ 2 ฉบบัสาํหรับ 2 วงเงินกู ้ มีเง่ือนไขกาํหนดให ้ บริษทัฯ ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินอยา่งใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดจ้นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

 รายงานการใช้เงนิเพิม่ทุนทีไ่ด้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ (“Rights Offering”) 
เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
จาํนวน 519,760,297 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1  บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ในระหวา่งวนัท่ี 27 
พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการเพิ่มทุนคร้ังน้ีทั้งหมดจาํนวน 2,079,041,188 บาท 
(“เงินเพิ่มทุน”) รายงานโดยสรุปการใชเ้งินเพิ่มทุน ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีดงัน้ี 
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หน่วย : บาท 
ลาํดบัที ่ รายการ จํานวนเงนิเพิม่ทุนทีใ่ช้ไป  

(ถงึวนัที่ 30 มิถุนายน 2558) 
1 จ่ายเงินงวดสาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ 37,454,626 
2 ชดเชยเงินสดส่วนท่ีขาดในการดาํเนินงาน / เงินทุนหมุนเวียน 105,501,280 

 เงนิเพิม่ทุนคงเหลอื (ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2558) 1,936,085,282 
 

 รายงานการแก้ไขสัญญาเงนิกู้วงเงนิ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร DNB Asia Ltd. (“ธนาคาร 
DNB”) และ ธนาคาร Export-Import Bank of China (“ธนาคาร CEXIM”) ลงนามเมื่อวนัที ่ 13 
พฤศจิกายน 2557 (“สัญญาเงนิกู้”) 
เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 บริษทัฯ และ บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีประเทศสิงคโปร์ คือ บริษทั พรีเชียส 
กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั พรีเชียส วิสดอม พีทีอี ลิมิเตด ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ขเพ่ิมเติม ต่อทา้ย
สญัญาเงินกู ้ (ตามรายงานการเปิดเผยท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 
พฤศจิกายน 2557) เพื่อใชช้าํระราคาตามสัญญาต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดแฮนด้ีไซส์ 38,500 เดท
เวทตนัจาํนวน 2 ลาํซ่ึงไดส้ัง่ต่อไวก้บั Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co. Ltd. (“เรือSHG”) และ
ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 8 ลาํ ซ่ึงไดส้ัง่ต่อไวก้บั Sainty Marine Corporation Ltd. (“เรือ 
Sainty”) (เรือ SHG และเรือ Sainty รวมต่อไปน้ีเรียกวา่ “เรือทุกลาํ”) ทั้งน้ี บนัทึกแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวไดมี้
ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ภายหลงัจากท่ีมีการปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนโดยครบถว้น โดยมี
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงหลกัๆ ดงัน้ี 
 

เงนิกู้แต่ละส่วน ยกเลิกเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือสาํหรับเรือ Sainty อยา่งไรกต็าม เงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือ สาํหรับ
เรือ SHG และเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือของเรือทุกลาํยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลง 

หลกัประกนั  ยกเลิกหลกัประกนัสาํหรับเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือสาํหรับเรือ Sainty โดยการโอนสิทธิและ
ผลประโยชน์ตามสัญญาสั่งต่อเรือและสัญญาคํ้าประกนัเงินงวดกลบัมาใหบ้ริษทัฯ 

การผ่อนปรนการ
ทดสอบข้อกาํหนด
ทางการเงิน 

อนุมติัเพ่ือยกเวน้การทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงรักษาอตัราส่วน 
Funded debt to EBITDA ตามสัญญาเงินกู ้จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ข้อจํากดัในการ
จ่ายเงนิปันผล 

บริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จนกวา่บริษทัฯจะสามารถ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆภายใตส้ัญญาเงินกูไ้ดค้รบถว้น ซ่ึงรวมไปถึงขอ้กาํหนดทางการเงินท่ีไดรั้บการ
ผอ่นปรนดงักล่าว 

 
 รายงานการยกเลกิสัญญาส่ังต่อเรือใหม่จํานวน 2 ฉบบั สําหรับตวัเรือหมายเลข SAM14017B และ

หมายเลข SAM14018B ซ่ึงได้ลงนามกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine Corporation Ltd. สาธารณรัฐประชาชน
จีน (“Sainty”) 
เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 บริษทัฯไดล้งนามยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 2 ฉบบั ฉบบัลงวนัท่ี 24 
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กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่ง ผูซ้ื้อกบั Sainty (“อู่ต่อเรือ)  เพื่อต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 64,000 เดท
เวทตนัจาํนวน 2 ลาํ ตวัเรือหมายเลข SAM14017B และหมายเลข SAM14018B (“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือทั้ง
สองลาํ”) เน่ืองจาก Sainty ไม่ไดส่้งมอบเรือทั้งสองลาํตามเง่ือนไขท่ีระบุสัญญาและขอ้มูลจาํเพาะของเรือ 
(Specifications) ภายในกาํหนดวนัยกเลิกตามสญัญา บริษทัฯ จึงไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิกสญัญา
ทั้งสองฉบบัเน่ืองจากล่วงเลยกาํหนดส่งมอบเรือและไดเ้รียกให ้Sainty คืนเงินงวดจาํนวน 11.16 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯสาํหรับเรือแต่ละลาํท่ีไดช้าํระไปพร้อมดอกเบ้ียท่ีกาํหนด 
 

 รายงานการจัดตั้งบริษทัย่อยใหม่ของบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยจาํนวน 2 บริษทั เพื่อรับเรือแต่ละลาํซ่ึงบริษทัฯ ได้
สัง่ต่อไปและขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างท่ีอู่ต่อเรือในประเทศจีน รายละเอียดมีดงัน้ี  

 

ช่ือบริษทัทีจ่ัดตั้ง ประเทศทีจ่ัดตั้ง ทุนจดทะเบยีนและ 
เรียกชําระแล้ว  

(ชําระเตม็มูลค่า
แล้ว) 

ผู้ถอืหุ้น จํานวนหุ้นทีถ่อื 

บริษทั พรีเชียส วีนสั จาํกดั ไทย 1 ลา้นบาท บริษทัฯ ร้อยละ 99.99 

บริษทั พรีเชียส เนปจูน จาํกดั ไทย 1 ลา้นบาท บริษทัฯ ร้อยละ 99.99 

 
 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ตามรายงานการเปิดเผยสารสนเทศ เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 สาํหรับการออกและเสนอขายหุน้กู ้บริษทัฯ ได้
แจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถึงท่ีประชุมบริษทัฯ มติอนุมติัเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
อนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการออกและเสนอขายหุน้กู ้รายละเอียดมีดงัน้ี 

ประเภท หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ย
สิทธิ ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐและ/หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนๆ 
วตัถุประสงค ์ เพื่อใชรี้ไฟแนนซ์เงินกูต่้างๆและ/หรือเพื่อใชร้องรับโอกาสในการซ้ือเรือและ/หรือ การ 

ลงทุนและ/หรือ เพื่อใชส้าํหรับค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนและ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ไป
ตามความจาํเป็นและ/หรือเพื่อใชต้ามวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของ
บริษทัฯและกลุ่มบริษทั 

จาํนวนเงินรวมของหุน้กู้
ทั้งหมด 

ไม่เกิน 4 พนัลา้นบาท (หรือเทียบเท่า) หากเป็นสกลุเงินต่างประเทศ ใหใ้ชอ้ตัรา
แลกเปล่ียนในวนัท่ีออกหุน้กู ้(issue date) ในแต่ละคราว 

อตัราดอกเบ้ีย ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี 
วิธีการจดัสรร เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุน
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สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขาย 
เป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลกัษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถ
ออก และเสนอขายแยกต่างหากจากกนักไ็ด ้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายใหก้บั
ผูถื้อหุน้เดิม ซ่ึงตราสารนั้นๆ กาํลงัจะครบกาํหนดชาํระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อน
กาํหนดทั้งน้ีโดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

การชาํระคืนเงินตน้ ทยอยคืนเงินตน้หรือชาํระงวดเดียวเม่ือครบกาํหนด ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของหุน้
กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว 

การไถ่ถอนก่อนครบ
กาํหนดอาย ุ

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษทัไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด และ/หรือ 
บริษทัอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด ทั้งน้ีการไถ่ถอนหุน้กูใ้ห้ 
เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว 

การข้ึนทะเบียนตราสาร
หน้ี 

บริษทัอาจข้ึนทะเบียนหุน้กู ้กบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือศูนยซ้ื์อขายตรา 
สารหน้ีอ่ืนใด ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ 

 

นอกจากนั้น ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการ
มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ซ่ึง
รวมถึง (แต่ไม่จาํกดั) อาํนาจต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
(1) การกาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ เช่น การกาํหนด ช่ือ 
ลกัษณะการขายหุน้กู ้ จาํนวนหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้กู ้ หลกัประกนั 
ราคา เสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย วิธีการชาํระเงินตน้
และดอกเบ้ีย วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขายเป็นตน้ 
(2) การแต่งตั้ง ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ และ/หรือสถาบนัจดัอนัดบัความ 
น่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือ นายทะเบียนหุน้กู ้และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ บุคคลท่ี
เก่ียวของกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
(3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ 
ตามท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี รวมถึงการนาํหุน้กูด้งักล่าวไปจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ และเพื่อใหไ้ดรั้บการอนุมติัจากหน่วยงานต่างๆ 
การเปิดเผยรายการ และกระทาํการอ่ืนใดต่อหน่วยงานต่างๆ 
 

 การลงนามสัญญาระงบัข้อพพิาท จํานวน 2 ฉบบั ระหว่างบริษทัฯ กบั Taizhou Sanfu Ship Engineering 
Co., Ltd. (“Sanfu”)  
เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 บริษทัฯ และ Sanfu (รวมเรียกวา่ “คู่สัญญา”) ไดล้งนามสัญญาระงบัขอ้พิพาท 
จาํนวน 2 ฉบบั เพื่อเป็นการระงบัขอ้พิพาทโดยสมคัรใจของคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย (“สญัญาระงบัขอ้พิพาท”) 
สาํหรับขอ้พิพาทอนัสืบเน่ืองจากสัญญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 2 ฉบบั ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 สาํหรับเรือ
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สินคา้แหง้เทกอง ขนาด 63,345 เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ ตวัเรือหมายเลข SF130124 และตวัเรือหมายเลข 
SF130125 (“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือทุกลาํ”) ซ่ึงไดล้งนามโดยบริษทัฯ ในฐานผูซ้ื้อ และ Sanfu ในฐานะ
ผูข้าย (“สัญญาสัง่ต่อเรือใหม่”) ตามรายงานการเปิดเผยท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 ทั้งน้ี รายละเอียดหลกัๆของสญัญาระงบัขอ้พิพาททั้งสองฉบบั มีดงัน้ี 

ขอ้พิพาท ขอ้พิพาทเกิดข้ึนระหว่างคู่สัญญาในแง่ท่ีว่าผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการชดใชค่้าเสียหาย 
(ไม่รวมค่าปรับ (Liquidated Damages) ท่ีกาํหนดไวใ้นหมวด 3 ขอ้ 3 ของสัญญาสั่ง
ต่อเรือใหม่) เน่ืองจากการผิด เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ และ/หรือ ขอ้มูล
จาํเพาะของเรือ (Specifications) จากกรณีอตัราการเผาผลาญเช้ือเพลิงหรือไม่ และ
หากเป็นเช่นนั้น ค่าเสียหายดงักล่าวควรกาํหนดเป็นจาํนวนเท่าไหร่  

การระงบัขอ้พิพาท คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงเสนอขอ้พิพาทดงักล่าวใหอ้นุญาโตตุลาการในกรุง
ลอนดอน ประเทศองักฤษ เป็นผูช้ี้ขาด โดยคู่สญัญาตกลงใหเ้สนอคาํถามดงัต่อไปน้ี
อนัเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทเท่านั้น ต่ออนุญาโตตุลาการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง (“คณะ
อนุญาโตตุลาการ”) 

1. ผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย (ไม่รวมค่าปรับ (Liquidated 
Damages) ท่ีกาํหนดไวใ้นหมวด 3 ขอ้ 3 ของสัญญาสั่งต่อเรือใหม่) เน่ืองจาก
การผดิเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ และ/หรือ ขอ้มูลจาํเพาะของเรือ 
(Specifications) จากกรณีอตัราการเผาผลาญเช้ือเพลิงหรือไม่ และหากเป็น
เช่นนั้น ค่าเสียหายดงักล่าวควรกาํหนดเป็นจาํนวนเท่าไหร่ 

2. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ซ่ึงคู่สญัญา
ฝ่ายหน่ึงจะพึงชาํระใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึงเป็นเท่าไหร่ 

ราคาตามสญัญาใหม่ และ 
เง่ือนไขการชาํระ 

ราคาตามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ไดล้ดลงเป็น 25,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํ 
(จากท่ีเคยกาํหนดไวท่ี้ 27,477,500 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํ) ทั้งน้ี ไดมี้การแกไ้ข
เง่ือนไขการชาํระเงินงวดคงเหลือ เป็นดงัน้ี 

1. การเพ่ิมเงินงวดท่ี 4 จาํนวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงในวนัรับมอบ
เรือ จะตอ้งชาํระใหแ้ก่ Sanfu ก่อนการรับมอบเรือแต่ละลาํ  

2. การแกไ้ขจาํนวนเงินงวดสาํหรับรับมอบเรือ (เงินงวดท่ี 5) เป็นจาํนวน 
14,630,625 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะชาํระเม่ือรับมอบเรือแต่ละลาํ 

กาํหนดวนัรับเรือใหม่ ผูข้ายจะส่งมอบเรือพร้อมทั้งกรรมสิทธ์ิในเรือโดยไม่มีภาระผกูพนัใดๆ และผูซ้ื้อ 
(หรือบริษทัยอ่ยของผูซ้ื้อ) จะรับมอบเรือหมายเลข SF130124 ในวนัท่ี 27 ตุลาคม 
2558 และตวัเรือหมายเลข SF130125 ในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 
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สินเช่ือธุรกิจไม่มี
หลกัประกนั 

เม่ือไดรั้บการชาํระเงินงวดท่ี 4 ดงัล่าวจากผูซ้ื้อสาํหรับเรือแต่ละลาํแลว้ Sanfu จะให้
สินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อลาํแก่บริษทัฯ 
 
เง่ือนไขการชาํระคืนสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนันั้นข้ึนอยูก่บัคาํช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ หรือคาํตดัสินของศาลหากมีการอุทธรณ์ ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

 ในกรณีท่ีคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือ คาํตดัสินของศาลหากมี
การอุทธรณ์ เป็นคุณแก่ Sanfu และไม่มีค่าเสียหายท่ีตอ้งชาํระใหแ้ก่บริษทัฯ 
บริษทัฯจะจ่ายคืนเงินตามสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัดงักล่าวใหแ้ก่ 
Sanfu ภายใน 1 ปีนบัแต่มีคาํช้ีขาด หรือคาํตดัสิน (แลว้แต่กรณี) พร้อมทั้ง
ดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปีนบัจากวนัรับมอบเรือจนถึงวนัท่ีมีการชาํระเงินคืน 

 ในกรณีท่ีคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือ คาํตดัสินของศาลหากมี
การอุทธรณ์ เป็นคุณแก่บริษทัฯ และมีค่าเสียหายท่ีตอ้งชาํระใหแ้ก่บริษทัฯ 
บริษทัฯจะใชคื้นเงินใหแ้ก่ Sanfu สาํหรับส่วนต่างระหวา่งสินเช่ือธุรกิจไม่มี
หลกัประกนักบัค่าเสียหายท่ีคณะอนุญาโตตุลาการ หรือ ศาลหากมีการ
อุทธรณ์ ไดก้าํหนดใหบ้ริษทัฯไดรั้บ ภายใน 1 ปีนบัแต่มีคาํช้ีขาด หรือคาํ
ตดัสิน (แลว้แต่กรณี) โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 ในกรณีท่ีค่าเสียหายท่ีคณะอนุญาโตตุลาการ หรือ ศาลหากมีการอุทธรณ์ ได้
กาํหนดให ้ Sanfu ชาํระใหแ้ก่บริษทัฯนั้น เท่ากบัหรือมากกวา่จาํนวนเงิน
สินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัดงักล่าว ทั้งบริษทัฯ และ Sanfu ไม่ตอ้งชาํระ
หรือชาํระคืนจาํนวนเงินใดๆใหแ้ก่กนัตามสญัญาระงบัขอ้พิพาทอีก ซ่ึงจะ
ถือวา่ขอ้พิพาทเป็นอนัยติุ 

 ภายหลงัจากการชาํระคืนตามขอ้กาํหนดดงักล่าวขา้งตน้ ถือวา่มีการชาํระ
หน้ีภายใตสิ้นเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัดงักล่าวครบถว้นแลว้ โดยคู่สญัญา
ทั้งสองฝ่ายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องจากสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัดงักล่าว
อีกต่อไป 

 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตนัลาํแรก จากอู่ต่อเรือ Sanfu 
เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2558 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด 63,345 เดทเวทตนัลาํแรก ตามสัญญาสัง่ต่อเรือ
กบั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd. ประเทศจีน ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ ไดช่ื้อวา่ “สริตา นารี” (“Sarita Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศไทย 

 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตนัลาํทีส่อง จากอู่ต่อเรือ Sanfu 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด 63,345 เดทเวทตนัลาํท่ีสอง ตามสญัญาสัง่ต่อ
เรือกบั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd. ประเทศจีน ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯ ไดช่ื้อวา่ “สาริกา นารี” (“Sarika Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศไทย 
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 รายงานการยกเลกิสัญญาส่ังต่อเรือใหม่จํานวน 2 ฉบบั สําหรับตวัเรือหมายเลข SAM14019B และ
หมายเลข SAM14020B ซ่ึงได้ลงนามกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine Corporation Ltd. สาธารณรัฐประชาชน
จีน (“Sainty”) 
เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 บริษทัฯ ไดล้งนามยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 2 ฉบบั ฉบบัลงวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่ง ผูซ้ื้อกบั Sainty (“อู่ต่อเรือ)  เพื่อต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 64,000 
เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ ตวัเรือหมายเลข SAM14019B และหมายเลข SAM14020B (“เรือแต่ละลาํ” หรือ 
“เรือทั้งสองลาํ”) เน่ืองจาก Sainty ไม่ไดส่้งมอบเรือทั้งสองลาํตามเง่ือนไขท่ีระบุสญัญาและขอ้มูลจาํเพาะ
ของเรือ (Specifications) ภายในกาํหนดวนัยกเลิกตามสัญญา บริษทัฯ จึงไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิก
สญัญาทั้งสองฉบบัเน่ืองจากล่วงเลยกาํหนดส่งมอบเรือและไดเ้รียกให ้Sainty คืนเงินงวดจาํนวน 11.16 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯสาํหรับเรือแต่ละลาํท่ีไดช้าํระไปพร้อมดอกเบ้ียท่ีกาํหนด 
 

 รายงานการเลกิบริษทัย่อย 
เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 บริษทั พีเอสแอล ทุน ชิพป้ิง พีทีอี ลิมิเตด (PSL Thun Shipping Pte. Ltd.) 
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศสิงคโปร์ (“บริษทัยอ่ย”) ไดเ้ลิกบริษทัเสร็จส้ินและไดถู้กลบช่ือออกจาก
ระบบทะเบียนบริษทัในประเทศสิงคโปร์แลว้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
ช่ือบริษทัยอ่ย บริษทั พีเอสแอล ทุน ชิพป้ิง พีทีอี ลิมิเตด (PSL Thun Shipping Pte. Ltd.) 
ท่ีอยู ่ 72 Peck Seah Street, Singapore 079329 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 12,864 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 12,864 หุน้ 

ราคาหุน้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
สดัส่วนการถือหุน้ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (Precious Shipping 

(Singapore) Pte. Ltd.) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 64.06 
ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดในบริษทัยอ่ยท่ีไดเ้ลิกบริษทั  

เหตุผลของการเลิกบริษทั ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการเลิกบริษทั ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
 

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือสุจิตรา นารี) 
เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2558 บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศไทยของบริษทัฯ 
(“ผูข้าย”) ไดล้งนามในหนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 28,290 เดทเวทตนั 
เพื่อขายเรือกับผู ้ซ้ือเป็นบริษัทซ่ึงจัดตั้ งข้ึนในประเทศเนวิส ราคาขายเรือเป็นเงิน 1.55 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  
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1.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท  
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1.5 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
จากอดีตถึงปัจุจบนับริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอนัมีนยัสาํคญัท่ีกระทบต่อโครงสร้างและอาํนาจการ
ควบคุมบริษทัฯ กล่าวคือบริษทัฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงมี บริษทั โกลเบก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่มาตั้งแต่เร่ิมตน้ โดยมี นายคาลิด มอยนูดดิน 
ฮาชิม เป็นกรรมการผูจ้ดัการ 

 

2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1. ลกัษณะของธุรกจิ 

พีเอสแอลจดัเป็นหน่ึงในบริษทัเดินเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีดาํเนินธุรกิจเป็นเจา้ของเรือประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่าย
สินคา้ติดกบัตวัเรือ (Geared Sector) (ขนาด 10,000 ถึง 64,000 เดทเวทตนั) สาํหรับขนส่งสินคา้แหง้เทกองในตลาดการ
เดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทาง ซ่ึงเรือประเภทน้ีประกอบดว้ยเรือขนาดต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 1. 
กลุ่มเรืออเนกประสงคข์นาดเลก็ คือ เรือท่ีมีขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการเดินเรือได้
เร่ิมรวมเอาเรือขนาด 30,000 - 40,000 เดทเวทตนัมาไวใ้นกลุ่มน้ีดว้ย 2. กลุ่มเรือแฮนด้ีแมกซ์ คือ เรือท่ีมีขนาด 30,000 - 
50,000 เดทเวทตนั 3. กลุ่มเรือซุปราแมกซ์ คือ เรือท่ีมีขนาด 50,000 - 60,000 เดทเวทตนั และ 4. กลุ่มเรืออลัตราแมกซ์ 
คือ เรือท่ีมีขนาด 60,000 - 70,000 เดทเวทตนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัในกลุ่มเรือ
อเนกประสงคข์นาดเลก็ 

พีเอสแอลบริหารงานกองเรือแบบไม่ประจาํเส้นทางซ่ึงมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมไปทัว่โลก สินคา้พ้ืนฐาน
ท่ีกองเรือพีเอสแอลขนส่ง คือ สินคา้ทางการเกษตร เหลก็ ปุ๋ย สินแร่และเน้ือแร่ ไมซุ้ง ถ่านหินและอ่ืนๆ พีเอสแอล
ไดแ้บ่งเครือข่ายการขนส่งสินคา้ของกองเรือของบริษทัฯ อยา่งคร่าวๆ เป็น 5 ภูมิภาค ประกอบดว้ย สหรัฐอเมริกา/
แคนาดา ยโุรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวนัออกกลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออก
ไกล เรือในกองเรือพีเอสแอลส่วนใหญ่สามารถใหบ้ริการในท่าเรือท่ีมีขีดจาํกดัในเร่ืองของร่องนํ้าและขีดจาํกดัใน
เร่ืองอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ (โดยเรือของพีเอสแอลมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดตั้งพร้อมอยู)่ ขณะท่ีเรือขนาดใหญ่ไม่
สามารถใหบ้ริการในท่าเรือดงักล่าวได ้ ลกัษณะดงักล่าวถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบและส่งผลใหพ้ีเอสแอลไดอ้ตัราค่า
ระวางท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบการเดินเรือขนาดใหญ่ ความไดเ้ปรียบน้ียงัช่วยใหเ้รือของบริษทัฯ ดาํเนิน
ธุรกิจในประเทศท่ีพฒันาแลว้ดว้ยตน้ทุนค่าแรงท่ีตํ่ากวา่เน่ืองจากค่าแรงชายฝ่ังของประเทศพฒันาแลว้นั้นค่อนขา้ง
สูง ดว้ยลูกเรือพร้อมอุปกรณ์เกียร์เรือ ทาํใหเ้รือของบริษทัฯ สามารถขนถ่ายสินคา้ไดง่้ายและ/หรือประหยดัตน้ทุน
กวา่เม่ือเทียบกบัเรือขนาดใหญ่กวา่ท่ีไม่มีอุปกรณ์ ถึงแมว้า่เรือขนาดใหญ่จะสามารถประหยดัตน้ทุนจากการมีขนาด
ท่ีใหญ่กวา่ไดก้็ตาม 

รูปแบบการให้บริการสําหรับขนส่งสินค้าของพเีอสแอล แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 

การเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา (Time Charter): การใหบ้ริการลกัษณะน้ี Charterer จะชาํระค่าใชเ้รือ (Charter 
Hire) ใหพ้ีเอสแอลเป็นค่าปฏิบติัการควบคุมเรือตามระยะเวลาท่ีตกลง Charterer จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายสาํหรับ
เท่ียวการเดินทางนั้นๆ (voyage costs) ซ่ึงรวมถึงค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง ทั้งน้ี ในกรณีดงักล่าว พีเอสแอล (หรือบริษทั
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เจา้ของเรือ) ไม่ใช่ผูใ้หเ้ช่าเรือ (Lessor of the Ship) แต่เป็นผูใ้หบ้ริการ เน่ืองจากพีเอสแอลยงัคงมีสิทธิครอบครอง
และควบคุมดูแลเรือทั้งหมดตามกฎหมาย 

การให้บริการเป็นรายเทีย่ว (Voyage Charter): การใหบ้ริการลกัษณะน้ี Charterer จะชาํระค่าระวาง 
(Freight) ใหพ้ีเอสแอลสาํหรับการรับขนส่งสินคา้จากท่าเรือตน้ทางไปยงัอีกท่าเรือปลายทางใดๆตามท่ีตกลง ดงันั้น 
พีเอสแอลจึงเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายสาํหรับเท่ียวการเดินเรือ (voyage costs) ซ่ึงรวมถึงค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง 

เส้นทางการเดินเรือของกองเรือพีเอสแอลไม่ไดก้าํหนดตายตวั โดยเรือแต่ละลาํสามารถขนส่งไปไดท้ัว่โลก
โดยข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของ Charterers ท่ีผา่นมาพบวา่มีการใหบ้ริการทั้ง 2 ลกัษณะ คือ Time Charter และ 
Voyage Charter ในอตัราใกลเ้คียงกนั โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 1 - 3 เดือน จนในปี 2547 เม่ือลกัษณะการ
ใหบ้ริการใชเ้รือไดเ้ปล่ียนไป โดยเรือเกือบทุกลาํไดใ้หบ้ริการแบบเป็นระยะเวลา (Time Charters) โดยในแต่ละปี
ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2549 สดัส่วนของ Voyage Charters ไดเ้พิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2547 อยา่งไรกต็ามในช่วงปี 
2550 ถึง 2553 สดัส่วนการใหบ้ริการไดเ้ปล่ียนไปโดยประมาณร้อยละ 99 ของการใหบ้ริการเป็นการใหบ้ริการแบบ
ระยะเวลา (Time Charters) และคงเหลือการใหบ้ริการแบบรายเท่ียว (Voyage Charters) เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น 
ยกเวน้ในระหวา่งปี 2552 สดัส่วนของ Voyage Charters ไดเ้พิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 6 อยา่งไรกต็าม ในปี 2554 - 2558 
สดัส่วนการใหบ้ริการเป็นรายเท่ียวกบัการเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาไดเ้ปล่ียนแปลงไปโดยการใหบ้ริการเป็นราย
เท่ียวไดเ้พิ่มข้ึนมาอยูป่ระมาณร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 17 จากร้อยละ 0.5 ในปี 2553  

ความสามารถในการให้บริการขนส่งสินคา้ท่ีไม่จาํกดัเส้นทางและประเภทของสินคา้ซ่ึงเป็นสินคา้พ้ืนฐานท่ี
จาํเป็น ทาํให้พีเอสแอลสามารถลดความเส่ียงจากผลกระทบอนัเกิดข้ึนในภูมิภาคใดๆ ประเภทสินคา้และสภาพ
เศรษฐกิจ 

 
1.2  อายุกองเรือ 

กองเรือพีเอสแอลมีอายเุฉล่ียปัจจุบนัท่ีประมาณ 10 ปี ซ่ึงนอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัอายเุฉล่ียของกองเรือทัว่โลก 
กราฟต่อไปน้ีเป็นการวิเคราะห์อายขุองกองเรือขนส่งสินคา้ทัว่โลกและกองเรือพีเอสแอล ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 
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1.3 การดาํเนินธุรกจิ 

รายไดข้องพีเอสแอลมีการกระจายแหล่งท่ีมาของรายไดเ้ป็นอยา่งดีดงัน้ี 

i. ประเภทของสินค้าทีข่นส่ง
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ii. การให้บริการแบบ Voyage Charters และ Time Charters 
 

 

 
 
 iii. พืน้ทีใ่นการให้บริการขนส่ง 
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iv. เครือข่ายการตลาด และทีต่ั้งของนายหน้ารายใหญ่ 

 

จากกราฟขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่พีเอสแอลมีเครือข่ายการตลาดท่ีครอบคลุมทัว่โลก โดยมีการติดต่อกนั
ทางอินเตอร์เน็ตทาํใหก้ารติดต่อนั้นครอบคลุมและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัสามารถลดตน้ทุนในการ
ดาํเนินงาน 
2.  โครงสร้างอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเลสามารถจาํแนกอยา่งกวา้งๆ ไดด้งัน้ี 
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2.1 ตลาดเรืออเนกประสงค์ขนาดเลก็ (Small Handy Size Market) 

ตลาดเรืออเนกประสงคข์นาดเลก็ ส่วนหน่ึงของตลาดเรือชนิดท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ 
(Geared Ship Market) ประกอบดว้ยเรือเดินทะเลท่ีมีขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั แมว้า่ในปัจจุบนั
อุตสาหกรรมการเดินเรือจะไดเ้ร่ิมรวมเอาเรือขนาด 30,000 - 40,000 เดทเวทตนัมาไวใ้นประเภทน้ีดว้ย อุป
สงคใ์นการใชบ้ริการเรือเดินทะเลในตลาดน้ีค่อนขา้งหลากหลายอนัเน่ืองมาจากความสามารถในการ
ขนส่งสินคา้ไดห้ลายชนิดและท่าเรือจาํนวนมากท่ีเรือเดินทะเลขนาดเลก็สามารถใหบ้ริการได ้ ลกัษณะ
ดงักล่าวทาํใหค้วามตอ้งการใชบ้ริการของเรือเดินทะเลขนาดเลก็มีความผนัผวนนอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบั
ความตอ้งการใชเ้รือท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 

ในดา้นอุปทาน ผูใ้หบ้ริการทัว่โลกท่ีมีเรือในกลุ่มน้ีมีความหลากหลาย เรือในกลุ่มน้ีมีประมาณ 2,720 
ลาํ (ณ ส้ินปี 2558) โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีสุดมีเรือเพียง 68 ลาํ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของส่วน
แบ่งในตลาดของความสามารถในการขนส่งคิดเป็นหน่วยเดทเวทตนั ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็น
บริษทัเอกชนรายยอ่ยท่ีมีเรือเพียงไม่ก่ีลาํ 

จากอดีตท่ีผา่นมาอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีวฏัจกัร โดยแต่ละรอบของวฏัจกัร
จะมีช่วงท่ีอตัราค่าเช่าขนส่งสินคา้ลดตํ่าลงประมาณสองปี หลงัจากนั้นจะมีการปรับตวัของอุปทานและอุป
สงคก่์อนท่ีอตัราค่าเช่าขนส่งสินคา้จะเร่ิมปรับตวัเพิ่มข้ึน ช่วงตกตํ่าคร้ังล่าสุดเร่ิมตน้ในกลางปี 2540 อนั
เน่ืองมาจากวิกฤตการณ์เอเชีย ทาํใหค้วามตอ้งการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลนอ้ยลง และต่อมาการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ไดค่้อยๆ ปรับเพิ่มข้ึนในทุกภูมิภาคของโลก ทาํใหมี้ความตอ้งการขนส่งสินคา้แหง้
เทกองมากข้ึนในปี 2543 และยงัคงปรับเพิ่มข้ึนจนถึงคร่ึงแรกของปี 2544 นอกจากน้ีราคารับซ้ือเศษเหลก็ท่ี
สูงข้ึนกช่็วยทาํใหเ้กิดการขายเรือเก่าเพ่ิมข้ึน หลงัจากส้ินปี 2544 ตลาดไดป้รับตวัลดลงอีกคร้ังอนัเน่ืองมาจาก
ปัจจยัหลายอยา่งตลาดการขนส่งทางเรือไดเ้ร่ิมมีการปรับตวัดีข้ึนอยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึน ซ่ึงตลาดไดป้รับตวั
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงไตรมาสสาม/ไตรมาสส่ีของปี 2546 - 2547 และจนถึงคร่ึงปีแรกของปี 2548 
หลงัจากนั้นตลาดกไ็ดเ้ผชิญกบัการปรับตวัของอตัราค่าระวางอีกคร้ัง โดยผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้วามเห็นวา่เป็นผล
มาจากการเพิ่มข้ึนของอุปทานของเรือ ประกอบกบัการลดลงของการปลดระวางเรือเก่า ซ่ึงอยา่งไรกต็ามกเ็ป็น
ส่ิงท่ีสวนทางกบัการคาดการณ์ เน่ืองจากตลาดไดป้รับตวัข้ึนจากส้ินไตรมาสสองของปี 2549 และในระหวา่ง
ปี 2550 ตลาดไดป้รับตวัพุง่สูงข้ึนและถึงจุดสูงสุดตามดชันี Baltic Dry Index (BDI - โปรดดูคาํอธิบายดา้นล่าง
ในหวัขอ้ 2.3) ท่ีข้ึนไปถึง 11,039 จุด ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2550 ก่อนท่ีจะปรับตวัตํ่าลงจนถึงส้ินเดือน
มกราคม 2551 ตลาดไดเ้ร่ิมปรับตวัสูงข้ึนอีกคร้ังจนแตะระดบัสูงสุดท่ี 11,793 จุด เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2551 เน่ืองจากวิกฤตการเงินโลก (Global Financial Crisis) และภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ส่งผลใหต้ลาด
ปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองจนถึงระดบั 663 จุด เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2551 และปิดทา้ยท่ี 774 จุด ณ ส้ินปี 2551 

ในช่วงปี 2558 ดชันี BDI  ไดล้ดลงจาก 782 จุด ณ ส้ินปี 2557 ลงมาอยูท่ี่ระดบั 478 จุด ณ ส้ินปี 2558 
โดยมีความผนัผวนเป็นอยา่งมากภายในปี สาํหรับปี 2558 BDI ไดแ้ตะระดบัตํ่าเป็นประวติัการณ์ท่ี 471 จุด
ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 อุปทานซ่ึงคือเรือต่อใหม่ของกองเรือโลกไดล้ดลง หากสภาพตลาดยงัคงอยูใ่น
ระดบัตํ่าเช่นน้ี คาดวา่อตัราการปลดระวางเรือจะขยายตวัเป็นเลขสองหลกั ส่งผลใหอุ้ปทานและอุปสงคเ์ขา้สู่
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ภาวะสมดุล อยา่งไรกต็าม แนวโนม้ดชันี BDI ณ ปัจจุบนั แสดงใหเ้ห็นถึงสภาพตลาดท่ีน่าทา้ทายในปี 2559 
บริษทัฯ หวงัวา่ตลาดอาจปรับตวัดีข้ึนในช่วงไตรมาสท่ีสามหรือในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 

2.2 ภาพรวมของอุปสงค์และอุปทาน 
ในขณะท่ีสภาพและอายขุองกองเรือของบริษทัฯ นั้นมีผลต่อรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ตารางดา้นล่างน้ี ยงั

แสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัภายนอกอนัหลากหลายท่ีมีผลต่ออุปสงคแ์ละอุปทานท่ีเป็นตวัผลกัดนัอุตสาหกรรม
การขนส่งและเป็นตวัสร้างวงจรของธุรกิจ 

 

2.3 ดชันีตลาดการขนส่งทางเรือ 
ดชันี BDI เป็นดชันีสาํคญัท่ีแสดงอตัราค่าขนส่งสินคา้แหง้เทกอง คาํนวณโดย Baltic Exchange ตั้งอยู่

ท่ีกรุงลอนดอน คาํอธิบายของดชันี BDI และวิธีการคาํนวณ มีดงัต่อไปน้ี 
ดชันีค่าระวางเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง (Baltic Dry Index “BDI”) 

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

ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) คาํนวณไดจ้ากสูตร ดงัต่อไปน้ี 
((อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัของเรือขนาดเคปไซส์ + อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัของเรือขนาดปานาแมกซ์ + อตัรา

ค่าเช่าเรือต่อวนัของเรือขนาดซุปราแมกซ์ + อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัของเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) / 4) x 0.113473601 
ตวัเลขท่ีนาํมาคูณนั้น นาํมาใชค้ร้ังแรกเม่ือดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ไดถู้กใชแ้ทนดชันีค่าระวางเรือตวั

เดิม (BFI) และไดมี้การเปล่ียนแปลงตวัเลขดงักล่าวในปีต่อๆมา ตามการปรับปรุงเปล่ียนแปลงของดชันีช้ีวดั
ต่างๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบและวิธีการคาํนวณ 
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ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) 
ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ คาํนวณโดยใชป้ระเภทของเรือ ดงัต่อไปน้ี 
ประเภทเรือ มาตรฐาน “เทส 52” ท่ีมีอุปกรณ์ตกัสินคา้ (grabs) ในตวั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีมีระวางชั้นเดียว ขนาดระวางบรรทุก 52,454 เดทเวทตนั ท่ีอตัรากิน

นํ้าลึก 12.02 เมตร 
 ความยาว 189.99 เมตร ความกวา้ง 32.26 เมตร 5 ฝาระวาง มีพื้นท่ี 67,756 ลูกบาศกเ์มตรสาํหรับ

บรรทุกสินคา้ 
 ความเร็วขณะบรรทุกสินคา้เตม็ลาํ 14 ไมลท์ะเล ความเร็วขณะเรือเปล่า 14.5 ไมลท์ะเล อตัราการ

ส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงในขณะท่ีเรือวิ่งกลางทะเล 30 เมตตริกตนัต่อวนั 
 มีเครนยกสินคา้ 4 ตวั ซ่ึงแต่ละตวัสามารถยกนํ้าหนกัสินคา้พร้อมอุปกรณ์ตกัสินคา้ขนาด 12 

ลูกบาศกเ์มตรได ้30 เมตตริกตนั 
 มีอายกุารใชง้านมากสุด ไม่เกิน 10 ปี 

การกาํหนดเส้นทางขนส่งสินค้า 
เส้นทางที ่1ก: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื้นท่ีระหวา่งเมืองท่า Antwerp/Skaw สาํหรับการเช่า

เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 60 - 65 วนั โดยมีการส่งมอบ
เรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่งประเทศสิงคโปร์ และญ่ีปุ่นรวมถึงประเทศ
จีน นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที ่1ข: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าขณะท่ีแล่นผา่น Canakkale สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็น
ระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 50 - 55 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้
เจา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่งประเทศสิงคโปร์ ญ่ีปุ่นรวมถึงประเทศจีน นํ้าหนกัใน
การคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที ่2: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื้นท่ีระหว่างประเทศเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่น สาํหรับการเช่า
เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเที่ยวเรือที่มีเส้นทางผ่านประเทศออสเตรเลียหรือขา้ม
มหาสมุทรแปซิฟิค ระยะเวลาประมาณ 35 - 40 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือ
ภายในเขตพื้นท่ีระหวา่งประเทศเกาหลีใต/้ญ่ีปุ่น นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 25 

เส้นทางที ่3: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื้นท่ีระหวา่งประเทศเกาหลีใต/้ญ่ีปุ่น สาํหรับการเช่า
เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 60 - 65 วนั โดยมีการส่งมอบ
เรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพ้ืนท่ีระหวา่ง Gibraltar/Skaw นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่
ร้อยละ 25 

เส้นทางที ่4ก: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในชายฝ่ังของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเมก็ซิโก (US 
Gulf) สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 30 วนั 
โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่ง Skaw/Passero นํ้าหนกัใน
การคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 
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เส้นทางที ่4ข: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื้นท่ีระหวา่ง Skaw/Passero สาํหรับการเช่าเหมาลาํ
แบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 30 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้
เจา้ของเรือภายในชายฝ่ังของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเมก็ซิโก (US Gulf) 
นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 

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

ดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ (BHSI) 
ดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ คาํนวณโดยใชป้ระเภทของเรือ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองประเภทท่ีมีระวางชั้นเดียว ขนาดระวางบรรทุก 28,000 เดทเวทตนั 

ท่ีอตัรากินนํ้าลึก 9.78 เมตร 
 ความยาว 169 เมตร ความกวา้ง 27 เมตร 5 ระวาง 5 ฝาระวาง มีพื้นท่ีสาํหรับบรรทุกสินคา้ 

37,523 ลูกบาศกเ์มตร 
 ความเร็วโดยเฉล่ีย 14 ไมลท์ะเล ท่ีอตัราการส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงในขณะท่ีเรือวิ่งกลาง

ทะเล 22 เมตตริกตนัต่อวนั 
 มีเครนยกสินคา้ 4 ตวั ซ่ึงแต่ละตวัสามารถยกนํ้าหนกัสินคา้ได ้30 เมตตริกตนั 
 มีอายกุารใชง้านมากสุด ไม่เกิน 15 ปี 

การกาํหนดเส้นทางขนส่งสินค้า 
เส้นทางที ่1: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื้นท่ีระหวา่ง Skaw/Passero สาํหรับการเช่าเหมาลาํ

แบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืน
ใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่ง Recalada/Rio de Janeiro นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่
ร้อยละ 12.5 

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

เส้นทางที ่3: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื้นท่ีระหวา่ง Recalada/Rio de Janeiro สาํหรับการเช่า
เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบ
เรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพ้ืนท่ีระหวา่ง Skaw/Passero นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่
ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที ่4: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตชายฝ่ังของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเมก็ซิโก 
(US Gulf) สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 
- 45 วนั ท่ีมีเส้นทางผา่นทางชายฝ่ังของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเมก็ซิโก (US 
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Gulf) หรือชายฝ่ังทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต ้ โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของ
เรือภายในเขตพ้ืนท่ีระหวา่ง Skaw/Passero นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที ่5: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื้นท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ สาํหรับการเช่าเหมาลาํ
แบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือท่ีมีเส้นทางผา่นประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลาประมาณ 
25 - 30 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพ้ืนท่ีระหวา่งประเทศ
สิงคโปร์/ญ่ีปุ่นรวมถึงประเทศจีน นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 25 

เส้นทางที ่6: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าภายในเขตพื้นท่ีระหว่างประเทศเกาหลีใต/้ญ่ีปุ่น สาํหรับการเช่า
เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือท่ีมีเส้นทางผ่านแปซิฟิคเหนือ ระยะเวลาประมาณ 
40 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหว่างประเทศ
สิงคโปร์/ญ่ีปุ่นรวมถึงประเทศจีน นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 25 

ทุกเส้นทางทั้งหมดขา้งตน้ อยูบ่นสมมติฐานวา่มีการจ่ายค่านายหนา้รวมทั้งหมดร้อยละ 5 ของเงินค่า
เช่าเรือทั้งหมด และมีการตกลงเช่าเรือกนัภายใน 5 - 10 วนั ก่อนท่ีเรือจะวา่งหลงัจากขนถ่ายสินคา้ของเท่ียวท่ี
แลว้เสร็จส้ินลง 

ทั้งน้ี กราฟดา้นล่างเป็นการแสดงถึงความเปล่ียนแปลงของดชันีค่าระวางเรือ BDI ตั้งแต่ปี 2528 จนถึง
ส้ินปีท่ีผา่นมา (2558) 

 

  2.4 กฎหมายพาณชิยนาวแีละกฎระเบยีบเกีย่วกบัธุรกจิการเดนิเรือ 
 กฎหมายพาณิชยนาวีและกฎระเบียบท่ีใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศเป็นกฎระเบียบ
ท่ีมีความซับซ้อนและเขม้งวด แต่เน่ืองจากการท่ีพีเอสแอลไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบดงักล่าวอย่างเขม้งวด
ควบคู่กบัการบาํรุงรักษาเรือท่ีดีเยี่ยม ทาํให้การเพิ่มความเขม้งวดของกฎระเบียบต่างๆ กลบัช่วยให้กองเรือ
ของพีเอสแอลมีความแขง็แกร่งมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น เรือของบริษทัฯ บ่อยคร้ังจะเขา้น่านนํ้ าของออสเตรเลีย 
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สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป ท่ีซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีความเขม้งวด ซ่ึงหากเป็นผูป้ระกอบการ
รายอ่ืนท่ีบริหารหรือมีเรืออายเุช่นเดียวกบัเรือของบริษทัฯ ก็อาจเลือกท่ีจะไม่นาํเรืออายมุากเขา้น่านนํ้ าของ
ประเทศดงักล่าว เน่ืองจากมีความเส่ียงต่อการถูกกกัเรือซ่ึงก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก ในการซ่อมแซมเรือท่ี
ไม่ไดเ้ป็นไปตามระยะการบาํรุงซ่อมแซมตามปกติ 

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีสาํคญัท่ีใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศมีดงัต่อไปน้ี 
1. รัฐเจ้าของธงชาต ิ(Flag State) 
 เรือแต่ละลาํจะตอ้งมีการจดทะเบียนภายใตรั้ฐเจ้าของธงชาติซ่ึงเป็นประเทศท่ีเรือได้จดทะเบียนข้ึน
สัญชาติและเป็นประเทศท่ีมีอาํนาจทางกฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเรือนั้น การจดทะเบียนเรือจะมี
การออกใบทะเบียนเรือซ่ึงเป็นเอกสารสําคญัท่ีเรือแต่ละลาํตอ้งมีเพื่อให้เรือนั้นสามารถทาํการเดินเรือใน
น่านนํ้ าระหว่างประเทศรวมถึงการเขา้เทียบท่าเรือต่างๆทัว่โลกได้ โดยทัว่ไปทะเบียนเรือดงักล่าวน้ีจะ
ประกอบไปดว้ย รายละเอียดเก่ียวกบัตวัเรือ ธงประจาํเรือ และเจา้ของเรือ 
2. องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) 
 องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (The International Maritime Organization “IMO”) เป็นองคก์ารหรือ
ทบวงการชาํนาญพิเศษองคก์ารหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตส้หประชาชาติ (United Nation “UN”) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็น
ศูนยก์ลางของความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิก ในการกาํหนดมาตรฐาน ขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติั เพื่อ
ความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม  
 IMO มีการรับรองอนุสัญญาหลายฉบบั โดยหลกัๆ ไดแ้ก่ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความ
ปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนั
มลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution “MARPOL”) อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรมการรับรองคุณสมบัติคนประจําเรือและการเข้ายามของคนประจําเรือ 
(Standards for Training Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสัญญาแรงงานทางทะเล (Maritime 
Labour Convention “MLC”) อนุสัญญาเหล่าน้ีถือเป็น 4 อนุสัญญาหลกัท่ีใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือ
ระหวา่งประเทศ 
 อนุสญัญาหลายฉบบัของ IMO ยงัคงถูกนาํกลบัมาทบทวนและปรับปรุงเพ่ือใหท้นัเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนไป
อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี รัฐเจา้ของธงชาติ (Flag States) ยงัเป็นสมาชิกของ IMO ซ่ึงไดล้งนามยอมรับ
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัเหล่าน้ี ทั้งน้ี ขอ้บงัคบัของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจาก
เรือ (MARPOL) ไดมี้การเปล่ียนแปลงในสาระสาํคญัเร่ืองการลดมลภาวะทางอากาศซ่ึงไดมี้ผลบงัคบัใชใ้น
วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ทาํใหเ้รือต่อใหม่หลงัจากวนัดงักล่าว จะตอ้งมีดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 
(EEDI) ในระหวา่งการสร้างโดย IMO ไดจ้าํกดัค่า EEDI ไม่ใหมี้ปริมาณเกินกว่าท่ีกาํหนด อีกทั้ง IMO ยงัได้
ออกคู่มือแนวทางการปรับปรุงค่า EEDI ในปีต่อๆ ไปดว้ย โดยเรือทุกลาํถูกกาํหนดใหต้อ้งมีแผนการบริหาร
พลงังานบนเรืออยา่งมีประสิทธิภาพ (SMEEP) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี มาตรฐานการ
ปล่อยมลพิษของเคร่ืองจกัร (Engine exhaust emission standards) อยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) เช่นกนั เขตควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณเขตทะเล
แคริเบียน (Caribbean Emission Control Area “ECA”) ไดมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 โดยมี
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มาตรฐานการปล่อยมลพิษเช่นเดียวกบัเขตควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณทวีปอเมริกาเหนือ ทะเลเหนือ 
และทะเลบอลติก กล่าวคือ เรือท่ีแล่นผ่านบริเวณน้ีจะตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่า (Low Sulfur Fuel 
Oil “LSFO”) ซ่ึงตอ้งไม่เกินร้อยละ 1 ในระหว่างช่วงแรกของการบงัคบัใช ้คือ ระหว่างเดือนมกราคม 2557 
ถึงเดือนมกราคม 2558 ส่วนในระหวา่งช่วงท่ีสองของการบงัคบัใช ้คือ ระหว่างเดือนมกราคม 2558 เป็นตน้ไป 
เม่ือเรือแล่นเขตควบคุมการปล่อยมลพิษดงักล่าว ค่ากาํมะถนัของเช้ือเพลิงจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.1 สืบเน่ือง
จากการขาดแคลนเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมทัว่โลก เรือต่างๆ จึงจาํเป็นตอ้งใช ้Low Sulphur Marine Gas oil 
(MGO) ซ่ึงมีราคาสูงมากกว่าเช้ือเพลิงท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั การใช ้MGO กบัเคร่ืองยนตห์ลกัถือเป็นความทา้ทาย
อย่างมากในทางเทคนิคเน่ืองจากเคร่ืองยนต์และระบบการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงของเรือในปัจจุบนัไม่ไดถู้ก
ออกแบบมาเพ่ือรองรับเช้ือเพลิงชนิดน้ี 

โปรดระลึกไวว้า่ เขตควบคุมการปล่อยมลพิษไม่เหมือนกบัเขตควบคุมขยะบริเวณเขตทะเลแคริเบียน 
(Wider Caribbean area for Garbage Special area) กล่าวคือเขตควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณเขตทะเลแคริเบียน
และทวีปอเมริกาเหนือนั้น ไดร้วมถึงพ้ืนท่ีทางทะเลท่ีตั้งอยูน่อกชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกและเขตทะเล
แคริเบียนของเครือรัฐเปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาดว้ย 
3. สมาคมจัดช้ันเรือ (Classification Societies) 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเลไดมี้การกาํหนดใหมี้การจดัชั้นเรือ โดยเรือแต่ละลาํจะตอ้งมีการจด
ทะเบียนหรือมีการจดัชั้นเรือ โดยหน่วยงานท่ีมีประสบการณ์ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับซ่ึงเรียกกนัวา่สมาคมจดั
ชั้นเรือ (Classification Societies) โดยสมาคมจดัชั้นเรือระหวา่งประเทศ (The International of Classification 
Societies, IACS) ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือปี 2511 ซ่ึงมีสมาคมจดัชั้นเรือต่างๆ เขา้ร่วมเป็นสมาชิก โดยสมาคมจดัชั้น
เรือจะตรวจสอบในเร่ืองมาตรฐานในการก่อสร้างเรือ และการบาํรุงรักษาตวัเรือ และยงัไดรั้บมอบอาํนาจจาก
รัฐเจา้ของธงใหต้รวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ IMO 
4. พระราชบญัญัตกิารรับขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea Act)  
 พระราชบญัญติัการรับขนของทางทะเล (The Carriage of Goods by Sea Act: (COGSA)) มีข้ึนในปี 
2467 ท่ีกรุงบรัลเซลส์ภายหลงัจากท่ีมีการประชุมเก่ียวกบัการขนส่งทางเรือหลายคร้ัง ระหว่างกลุ่มประเทศ
ยุโรปท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งทางเรือและต่อมากฎหมายในลักษณะเดียวกันน้ีก็ได้มีข้ึนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเช่นกนั โดยกฎหมายน้ีไดค้รอบคลุมการขนส่งสินคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ และไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติมหลายคร้ังตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา โดยการแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังล่าสุดเกิดข้ึนเม่ือปี 2535 
5. ประมวลข้อบงัคบัเกีย่วกบัการบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ  
 (International Safety Management Code: ISM Code)  
 ประมวลขอ้บงัคบัน้ีมีข้ึนเพื่อความปลอดภยัในการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนัมลพิษ
ทางทะเล โดยไดมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2541 ISM Code ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) ของ IMO น้ีไดใ้ชบ้งัคบักบัเรือเดินทะเล
ในน่านนํ้าระหวา่งประเทศ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของ ISM Code จึงไดมี้การออกใบประกาศนียบตัร
ใน 2 ระดบั คือระดบัของผูบ้ริหารเรือ (ภายใตค้าํนิยามว่า “บริษทัฯ” ในประมวลน้ี) ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรอง
แสดงถึงการปฏิบติัตามประมวลกฎหมายน้ี (Document of Compliance: DOC) และสาํหรับเรือทุกลาํ ซ่ึง
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จะตอ้งมีใบรับรองการบริหารความปลอดภยั (Safety Management Certificate: SMC) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าไม่
เพียงแต่เรือเท่านั้นท่ีจะตอ้งไดรั้บการตรวจรับรองแต่ยงัรวมถึงบริษทัผูบ้ริหารเรือเช่นกนัท่ีจะตอ้งไดรั้บการ
ตรวจรับรองดงักล่าว 
6. ประมวลข้อบงัคบัว่าด้วยการรักษาความปลอดภยัของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ  
 (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 ท่ีตอ้งปฏิบติัตามเพ่ือเพิ่มระดบัความปลอดภยัของเรือและท่าเรือให้
มีระบบการป้องกนัตนเองจากการก่อการร้ายต่างๆ ใหดี้มากข้ึน 
7. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization (ILO)) 
 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization (ILO)) ไดรั้บรองอนุสญัญา
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention (MLC 2006)) อนุสญัญา MLC ถือเป็นเสาหลกัท่ี 
4 ของกฎพาณิชยนาวี นอกเหนือจาก SOLAS, MARPOL และ STCW 

อนุสญัญา MLC 2006 ไดรั้บการใหส้ตัยาบนัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือเดือนสิงหาคม 2555 อนัมีผลใหเ้รือ
ทุกลาํจะตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญา MLC 2006 ก่อนวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556  

ภาคผนวกของอนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (MLC 2006) น้ีประกอบดว้ย เอกสารหลกั 2 
ส่วน คือ ใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (a maritime labour certificate) และ ใบประกาศการ
ปฏิบติัดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (a declaration of maritime labour compliance) เอกสารเหล่าน้ีจะออก
ใหโ้ดยรัฐเจา้ของธงท่ีเรือนั้นชกัธงอยู ่ เม่ือรัฐเจา้ของธง (หรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากรัฐ
เจา้ของธง อนุญาตใหส้ามารถทาํการตรวจสอบได)้ ไดต้รวจสอบวา่การใชแ้รงงานบนเรือไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมายของประเทศนั้นๆ รวมทั้งขอ้บงัคบัของอนุสญัญาต่างๆ 

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

ธงไทยอาจจะไม่เป็นท่ียอมรับจากประเทศท่ีรับรองอนุสญัญาดงักล่าว ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กิด
อุปสรรคในการเดินเรือภายใตธ้งไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ กาํลงัหารือปัญหาดงักล่าวกบัหน่วยงานราชการเพื่อ
หาทางออกต่อไป  

ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสญัญา MLC ดงันั้น เรือของบริษทัฯ ท่ีชกัธงสิงคโปร์ไดป้ฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดในอนุสญัญาอยา่งครบถว้น 
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8. องค์การอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Organization (IHO)) 
เรือจะตอ้งไดรั้บการรับรองเก่ียวกบัการยกเวน้หรือการควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Exemption / 

Control Certificate) ในอดีตเรือจะตอ้งไดรั้บการตรวจเพื่อใหมี้ใบรับรองการกาํจดัหนูหรือใบรับรองวา่
ไดรั้บการยกเวน้จากการตอ้งกาํจดัหนู (de-rat / exemption certificate) ซ่ึงเป็นการป้องกนัการแพร่กระจาย
ของโรคระบาดในเบ้ีองตน้อนัเกิดจากหนูท่ีอยูบ่นเรือเป็นพาหะ ทั้งน้ี กฎขอ้บงัคบัเพื่อการอนามยัระหวา่ง
ประเทศ ค.ศ. 2005 (International Health Regulation (IHR) 2005) ไดบ้งัคบัใชใ้บรับรองควบคุมสุขาภิบาล 
(Ship Sanitation Certificate) แทนท่ีการออกใบรับรองเก่ียวกบัการกาํจดัหนูดงักล่าว ซ่ึงกฎขอ้บงัคบัการ
อนามยัระหวา่งประเทศ (IHR 2005) น้ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรคซ่ึงมีทั้งโรคติดต่อ
ทั้งจากการติดเช้ือและการปนเป้ือน ทั้งน้ี มีความเป็นไปไดอ้ยา่งมากท่ีโรคติดต่อหรือการติดเช้ืออาจจะ
แพร่กระจายมาจากเรือ ดงันั้น กฎขอ้บงัคบัการอนามยัระหวา่งประเทศ (IHR 2005) จึงกาํหนดใหเ้รือเดิน
ทะเลระหวา่งประเทศจะตอ้งไดรั้บใบรับรอง ดงัต่อไปน้ี ใบรับรองวา่ไดรั้บการยกเวน้จากการตอ้งถูกควบคุม
สุขาภิบาล (Ship Sanitation Control Exemption Certificates) จะออกใหเ้ม่ือหน่วยงานสาธารณสุขไดต้รวจ
เรือและไม่พบหลกัฐานของการติดเช้ือ หรือการปนเป้ือน แหล่งสะสมหรือท่อระบายของเสียติดเช้ือ หรือไม่
พบเช้ือแบคทีเรีย สารเคมี และภยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพมนุษย ์ หรือไม่พบสญัญาณของการไม่มี
สุขาภิบาลท่ีเพียงพอ หรือใบรับรองวา่ไดมี้การควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Control Certificates) จะ
ออกใหเ้ม่ือหน่วยงานสาธารณสุขพอใจกบัการใชม้าตรการท่ีจาํเป็นและมีประสิทธิภาพในการกาํจดัและ
ควบคุมการติดเช้ือ การปนเป้ือน และแหล่งสะสมหรือเพาะเช้ือท่ีเกิดข้ึนบนเรือ 
9. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบกนัเพรียงของเรือ  

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

อนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตและไดก้าํหนดมาตรการในการป้องกนัการใชส้ารอนัตรายอ่ืนๆในระบบกนัเพรียงท่ีอาจ
มีการนํามาใช้ในอนาคต เรือจะต้องได้รับใบรับรองเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตามอนุสัญญา AFS 
ดงักล่าว  
10. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร และการเข้าเวรยาม

ของคนประจําเรือ ค.ศ. 1978 ทีม่ีการแก้ไขเพิม่เตมิ (STCW 1978) 
(International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping for 
Seafarers, 1978, as amended (STCW 1978)) 
อนุสญัญา STCW 1978 เป็นอนุสญัญาแรกท่ีไดมี้การกาํหนดขอ้บงัคบัพื้นฐานสาํหรับการฝึกอบรม การ

ออกประกาศนียบตัร และการเขา้เวรยามของคนประจาํเรือในระดบัมาตรฐานสากล ซ่ึงก่อนหนา้น้ีมาตรฐาน
การฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร และการเขา้เวรยามของนายประจาํเรือและลูกเรือ ไดถู้กกาํหนดข้ึนเอง
โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การอา้งอิงถึงวิธีการปฏิบติัของประเทศอ่ืนๆ เป็นผลใหเ้กิดความ
แตกต่างและความหลากหลายของมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบติัของประเทศต่างๆในอุตสาหกรรมการ
เดินเรืออยา่งมาก ทั้งๆ ท่ีการเดินเรือนั้นถือไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นสากลท่ีสุดกต็าม ดงันั้น อนุสญัญา
ดงักล่าวจึงไดก้าํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรการเขา้เวรยามของคน
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ประจาํเรือ ซ่ึงทุกประเทศจะตอ้งมีมาตรฐานอยา่งนอ้ยหรือมากกวา่มาตรฐานของอนุสญัญาดงักล่าว ในปี 
2538 ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขคร้ังใหญ่ เพื่อใหมี้มาตรฐานท่ีเขม้งวดมากข้ึน 

ท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงในการแกไ้ขอนุสญัญา STCW ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากท่ีประชุมทางการทูตท่ี
กรุงมะนิลา ในเดือนมิถุนายน 2553 เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่มาตรฐานระดบัโลกท่ีจาํเป็นไดถู้กนาํมาใชฝึ้กอบรม
และรับรองคนประจาํเรือวา่จะบริหารและควบคุมเรือท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงในอนาคตได ้ การแกไ้ขเพ่ิมเติมน้ี
เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือวา่ “The Manila amendments to the STCW Convention and Code” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ
วนัท่ี 1 มกราคม 2555 หลงัจากท่ีมีการรับรองโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาและปรับปรุงอนุสญัญา
หลงัจากท่ีไดรั้บการรับรองคร้ังแรกในปี 2521 และมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในปี 2538 และเพื่อใหส้ามารถแกไ้ข
ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ในบรรดาการแกไ้ขท่ีไดรั้บการรับรองนั้น มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัหลายแห่ง
ในแต่ละหมวดของอนุสญัญา 
11. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการนํา้ถ่วงเรือและตะกอน ปี ค.ศ. 2004  

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

 เน่ืองจากเรือตอ้งใชน้ํ้ าถ่วงเรือ (Ballast Water) ปริมาณมาก ในการสร้างสมดุลเรือภายหลงัจากท่ีไดข้น
ถ่ายสินคา้ออกจากเรือ แต่นํ้าถ่วงเรือน้ีจะมีส่ิงมีชีวิตสายพนัธ์ุต่างๆปะปนอยู ่ดงันั้น เม่ือนํ้ าถ่วงเรือจากสถานท่ี
หน่ึงถูกปล่อยออกไปอีกสถานท่ีหน่ึงเม่ือมีการขนสินคา้ข้ึนเรือ ทาํใหเ้กิดปัญหาการแพร่กระจายของส่ิงมีชีวิต
ในนํ้ าเหล่านั้นไปทาํลายระบบนิเวศนชี์วภาพของอีกสถานท่ีหน่ึง การขยายตวัทางการคา้ระหวา่งประเทศ ใน
รอบ 2 - 3 ทศวรรษท่ีผา่นมาทาํใหเ้กิดผลกระทบดงักล่าวมากข้ึน โดยในหลายพื้นท่ีทัว่โลกไดก้าํลงัเกิด
ผลกระทบอยา่งรุนแรง มีขอ้มูลจาํนวนมากไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่อตัราการทาํลายท่ีมีต่อระบบชีวภาพนั้นได้
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในระดบัท่ีน่าเป็นห่วง โดยบางพื้นท่ีไดเ้พิ่มข้ึนเป็นทวีคูณ ในขณะท่ีพื้นท่ีใหม่ๆซ่ึงไดรั้บ
ผลกระทบน้ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ปัจจุบนักฎขอ้บงัคบัน้ีกาํหนดใหเ้รือจะตอ้งเปล่ียนถ่ายนํ้าถ่วงเรือ (Ballast 
Water) ในบริเวณท่ีเป็นทะเลเปิดก่อนท่ีจะเขา้ท่าเรือต่างๆ นอกจากน้ียงัมีกฎขอ้บงัคบัใหม่ไดก้าํหนดใหเ้รือ
ตอ้งมีการบาํบดันํ้าถ่วงเรือท่ีมีอยูใ่นถงัต่างๆบนเรือ ดว้ยการใชร้ะบบการบาํบดันํ้าถ่วงเรือท่ีไดผ้า่นการรับรอง
แลว้ โดยจะตอ้งติดตั้งระบบน้ีบนเรือทุกลาํ หลงัจากท่ีอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการ
จดัการนํ้าถ่วงเรือและตะกอนมีผลบงัคบัใชภ้ายใน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีมี 30 ประเทศเขา้ร่วมรับรอง ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 35 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก จะตอ้งมีการจดัการนํ้าถ่วงเรือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ 
IMO ขนาดระวางเรือขั้นตํ่าของประเทศท่ีเขา้ร่วมใหก้ารรับรองอนุสญัญาดงักล่าวนั้นใกลจ้ะครบตามท่ี IMO 
ไดก้าํหนดไว ้ นอกจากน้ี หน่วยป้องกนัชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกา (US Coast Guard) ยงัไดก้าํหนดระยะเวลา
สาํหรับการติดตั้งระบบจดัการนํ้าถ่วงเรือท่ีแตกต่างไปจากอนุสญัญาขา้งตน้ แต่มีการผอ่นปรนในการบงัคบัใช้
เน่ืองจากจนถึงปัจจุบนัน้ียงัไม่ไดอ้นุมติัการติดตั้งระบบจดัการนํ้าถ่วงเรือดงักล่าวแต่อยา่งใด 
12. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผดิทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพษินํา้มัน 

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

เช้ือเพลิงจะไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายอยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และดว้ยความรวดเร็ว อนุสญัญา CLC น้ี
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ใชบ้งัคบัสาํหรับความเสียหายของมลพิษนํ้ามนัท่ีเกิดข้ึนภายในอาณาเขตประเทศของภาคีสมาชิก รวมถึงใน
ทะเลอาณาเขตและทะเลในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะของประเทศท่ีเป็นภาคีของอนุสญัญาน้ี 
13. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเคลือ่นย้ายซากเรือ ค.ศ. 2007 

(The Nairobi International Convention on the removal of Wrecks, 2007 (the “Wrecks Convention”))   
 อนุสญัญามีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 2558 อนุสญัญาน้ีกาํหนดใหเ้จา้ของเรือท่ีมีเรือขนาด 300 
ตนักรอสส์ข้ึนไปทาํประกนัและรักษาสภาพประกนัภยัหรือความมัน่คงทางการเงินอ่ืนๆ เพื่อใหค้รอบคลุม
ค่าใชจ่้ายในการคน้หา ทาํเคร่ืองหมาย และเคล่ือนยา้ยซากเรือ เรือทุกลาํท่ีมีขนาด 300 ตนักรอสส์ข้ึนไป 
จะตอ้งมีใบรับรองท่ีออกโดยรัฐคู่ภาคีเพื่อรับรองวา่มีการทาํประกนัท่ีจาํเป็นแลว้  
14. กฎระเบยีบของภูมิภาค และกฎระเบยีบของท้องถิน่ทัว่โลก 

ธุรกิจการเดินเรือ อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบและอนุสญัญาอ่ืนๆอีกมาก เช่น  
• พระราชบญัญติัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act (EPA))  
• ระบบการกาํจดัและปลดปล่อยของเสียของสหรัฐอเมริกา (US National Pollutant Discharge 

Elimination System (NPDES)) คือ ระบบท่ีอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบในส่วนของพระราชบญัญติัพิทกัษ์
ส่ิงแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา เพ่ือท่ีจะลดปริมาณมลพิษท่ีจะเกิดข้ึนในน่านนํ้ าของสหรัฐอเมริกา (ใน
ระยะ 3 ไมลท์ะเล) สาํหรับเรือท่ีมีความยาวมากกว่า 79 ฟุต กฎขอ้บงัคบัไดอ้อกเป็นเอกสารท่ีเรียกว่า 
“Vessel General Permit (VGP)” ซ่ึงกฎขอ้บงัคบัเหล่าน้ีเป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมในกฎระเบียบระหว่าง
ประเทศท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น MARPOL สาํหรับกฎขอ้บงัคบั VGP ไดมี้ขอ้กาํหนดสาํหรับ
เรือทุกลาํ เก่ียวกบัเทคโนโลยแีละขอบเขตของการถ่ายเทของเสียทั้งหมด 26 ชนิด รวมตั้งแต่เหตุการณ์
ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนและการปฏิบติังานตามปกติ นอกจากการถ่ายของเสีย และกฎขอ้บงัคบัพิเศษ
เหล่าน้ีแลว้ ยงัไดมี้การขยายกฎขอ้บงัคบัให้ครอบคลุมถึงระบบการตรวจสอบ ติดตาม การรายงาน
และเก็บบนัทึกขอ้มูล ซ่ึงตอ้งตรวจสอบรายละเอียดของระบบการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม การฝึกอบรม
ลูกเรือและเกบ็บนัทึกขอ้มูล ซ่ึงกฎขอ้บงัคบัเหล่าน้ีมีผลบงัคบัตั้งแต่ตน้ปี 2552 เป็นตน้มา กฎขอ้บงัคบั 
VGP ของสาํนกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้ม (EPA) ไดเ้ขม้งวดมากข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 

•  เน่ืองจากในปี 2552 เรือขนส่งสินคา้เทกอง (ไม่ใช่เรือแทง็ค)์ ไดถู้กกาํหนดใหมี้แผนรองรับสาํหรับเรือ
ท่ีไม่ใช่เรือแทง็ค ์(Non-tank vessel response plan “NTVRP”) ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดย
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 มีการใชข้อบเขตของ NTVRP กวา้งมากข้ึนและครอบคลุมเรือจาํนวนมาก
ข้ึน โดยจะตอ้งมีการเขา้ทาํสัญญากบับริษทัประกนัอคัคีภยัทางทะเล (Salvage and Marine Fire 
Fighting) รวมถึงองคก์รรองรับนํ้ามนัร่ัวไหล (Oil spill response organizations) 

•  ตาม California Air Resources Board (CARB) เรือท่ีอยู่ภายในบริเวณ 24 ไมลท์ะเลของชายฝ่ัง
แคลิฟอร์เนียจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบเก่ียวกบัเช้ือเพลิงบนเรืออยา่งเคร่งครัด นบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2557 โดยปริมาณค่ากาํมะถนัจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.1 สาํหรับทั้ง Marine Gas Oil และนํ้ามนัดีเซล 

•  สาํนกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้มสหรัฐ (US Environmental Protection Agency “EPA”) ไดก้าํหนดให้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 เรือทุกลาํจะตอ้งมีมาตรการควบคุมและจดัทาํรายงานการดาํเนินการ
ป้องกนัเรือจากเพรียง (bio-fouling activity) ในขณะท่ีเดินเรืออยูใ่นน่านนํ้าของสหรัฐอเมริกา 
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•  ส่วนของสหภาพยโุรปนั้น นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาไหมภ้ายในอาณาเขตของสหภาพยโุรป จะตอ้งมีค่า
กาํมะถนัไม่เกินร้อยละ 0.1  

•  แถบทะเลดาํ กล่าวคือ ประเทศบลัแกเรีย ประเทศจอร์เจีย ประเทศโรมาเนีย สหพนัธรัฐรัสเซีย 
ประเทศยเูครน และประเทศตุรกี ซ่ึงเป็นสมาชิก Commission on the Protection of the Black Sea 
Against Pollution โดยเรือท่ีเขา้ท่าดงักล่าวจะตอ้งมีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของ MARPOL และของ
สหรัฐอเมริกา การปล่อยนํ้ าถ่วงเรือ ส่ิงปฏิกูล นํ้ าเสียจากการซักลา้ง นํ้ าเสียจากการลา้งดาดฟ้าเรือ 
จะตอ้งถูกตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี 

•  ประเทศจีนไดก้าํหนดใหเ้รือท่ีเขา้สู่ชายฝ่ังของประเทศจีนใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่า (Low Sulphur 
Fuel Oil “LSFO”) นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
• เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไปเรือท่ีเขา้เทียบท่าเรือหลกั 11 ท่า ไดแ้ก่

ท่าเรือShenzhen, ท่าเรือ Guangzhou, ท่าเรือ Zhujiang, ท่าเรือ Shanghai, ท่าเรือ Ningbo, ท่าเรือ
Zhoushan, ท่าเรือ Suzhou, ท่าเรือ Nantong, ท่าเรือ Tianjin, ท่าเรือ Qinhuangdao และ ท่าเรือ 
Tangshan/ท่าเรือ Huanghua  ใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัสูงสุดท่ีไม่เกินร้อยละ 0.5 ขณะเทียบท่า
หลกัต่างๆ ดงักล่าว แต่เป็นมาตรการตามความสมคัรใจ 

• เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไปบงัคบัใหเ้รือท่ีเขา้เทียบท่าเรือหลกั 11 ท่า
ดงักล่าวใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัสูงสุดท่ีไม่เกินร้อยละ 0.5  

• เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไปขอ้กาํหนดใหเ้รือใชเ้ช้ือเพลิงตามท่ีกาํหนด
ขา้งตน้ จะครอบคลุมถึงทุกท่าเรือใน 3 พื้นท่ีของประเทศจีน ไดแ้ก่ พื้นท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้า
เพิร์ล (Pearl River Delta (“PRD”)) พื้นท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้าแยงซี (Yangtze River Delta 
(“YRD”)) และ อ่าวป๋อไห่ (Bohai Bay) 

• เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป ขอ้กาํหนดใหเ้รือใชเ้ช้ือเพลิงตามท่ี
กาํหนดขา้งตน้ จะครอบคลุมไปถึงเขตควบคุมการปล่อยมลพิษ (emission control zone “ECZs”) 
สาํหรับ 3 พื้นท่ี ไดแ้ก่ เขตน่านนํ้าอาณาเขต (ระยะห่าง 12 ไมลท์ะเลจากชายฝ่ัง) ของพ้ืนท่ี
สามเหล่ียมปากแม่นํ้าเพิร์ล (Pearl River Delta (“PRD”)) พื้นท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้าแยงซี 
(Yangtze River Delta (“YRD”)) และ อ่าวป๋อไห่ (Bohai Bay) 

•  กฎระเบียบใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นท่าเรือในสหภาพยโุรป (EU) 
1) เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป เรือทุกลาํท่ีเขา้ท่าเรือในสหภาพยโุรป

ตอ้งมีแผนสาํหรับการติดตาม การรายงานผล และการตรวจสอบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2) (แผน RVM) ท่ีไดรั้บการอนุมติั 
• นาํส่งแผน RVM แก่หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบก่อนวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 
• ติดตามผลการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซดต์ั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป 
• นาํส่งรายงานการวดัผลสาํหรับปี 2561 ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 
• เอกสารแสดงการปฏิบติัตามกฎระเบียบขา้งตน้ (Document of Compliance) จะตอ้งเกบ็รักษา
อยูบ่นเรือนบัตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
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2) เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป กฎระเบียบของสหภาพยโุรปท่ี
เก่ียวกบัการรีไซเคิลเรือจะมีผลบงัคบัใชค้รอบคลุมไปถึงเรือต่างชาติท่ีอยูใ่นน่านนํ้าของสหภาพ
ยโุรป เรือต่างๆ จะตอ้งปฏิบติัตามอนุสญัญาวา่ดว้ยวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีเป็นอนัตราย (Inventory of 
Hazardous Material “IHM”))  

15. การจัดการให้มีการตรวจเรือโดยรัฐเมืองท่า 
 เรือท่ีเขา้เทียบท่าในเมืองท่าของประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศท่ีเรือนั้นจดทะเบียนไวจ้ะตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสอบตามบนัทึกความเขา้ใจของรัฐเมืองท่าในหลายภูมิภาค หรือภายใตค้วามรับผิดชอบของรัฐทอ้งถ่ิน 
การตรวจสอบต่างๆ เหล่าน้ี มีเป้าหมายท่ีจะแยกแยะเรือท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัท่ีผูต้รวจ
สอบพบอาจส่งผลให้ถูกกักเรือจนกว่าข้อบกพร่องนั้ นๆจะได้รับการแก้ไขจนอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ 
นอกจากนั้นหน่วยงานของการตรวจเมืองท่ายงัเป็นหน่วยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียนจากคนประจาํเรือเช่นกนั ซ่ึง
เปรียบเสมือนผูเ้ป่าร้องเม่ือพบการกระทาํอนัเป็นการผดิกฎหมายของทางเรือ 

 

3 ปัจจยัความเส่ียง  
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประเมินความเส่ียงว่าเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบับริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในและกรอบการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบริษทัฯ 
มีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตค้วามเส่ียงในระดบัท่ียอมรับได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ ให้ความสาํคญัและเห็น
ถึงคุณค่าของการบริหารความเส่ียง โดยไดด้าํเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ีเพื่อควบคุมความเส่ียงต่างๆใน
ทุกระดบั 

• คณะกรรมการบริษทัฯ รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานของบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  

• คณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบในการจดัทาํและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง 
รวมถึงการบริหารงานใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

• คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ รับผิดชอบในการสอบทานระบบการบริหารความเส่ียง
ของบริษทัฯ และเสนอแนะขอ้ควรปรับปรุงตามความเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 

• ผูบ้ริหารของทุกฝ่าย (ซ่ึงมีความชาํนาญและเขา้ใจเป็นอย่างดีถึงกระบวนการทาํงาน) รับผิดชอบในการ
ประเมินและสอบทานความเส่ียงในระดบัการปฏิบติังาน ทั้งน้ี ผลการประเมินความเส่ียงต่างๆ จะถูก
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเป็นระยะๆ 

บริษทัฯ ไดแ้บ่งประเภทปัจจยัความเส่ียงสําคญัๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัฯ เป็น 3 ประเภท ประกอบดว้ย 
ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจ ความเส่ียงทางการเงิน และความเส่ียงทางการตลาด จากการท่ีตลาดขนส่งสินคา้แหง้
เทกองยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีย ํา่แยต่ั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2551 นั้น บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดปัจจยัความเส่ียงเพิ่มข้ึนเป็นพิเศษ
อีกหน่ึงปัจจยั ซ่ึงเป็นความเส่ียงเก่ียวกบัการทดแทนและการขยายกาํลงักองเรือ โดยไดอ้ธิบายอยู่ภายใตห้ัวขอ้ 
“ความเส่ียงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่า และการขยายกําลังความสามารถของกองเรือ” แมว้่าบริษทัฯ ได้
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ดาํเนินการบา้งแลว้ในการขจดัความเส่ียงน้ีตั้งแต่ปี 2556 แต่ความเส่ียงดงักล่าวยงัคงส่งผลกระทบอยู ่ดงันั้น บริษทัฯ 
จึงยงัคงเปิดเผยความเส่ียงน้ีจนกว่าจะขจดัความเส่ียงน้ีให้หมดไปได ้นอกจากนั้นแลว้ บริษทัฯ ยงัคงเสนอปัจจยั
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากวิกฤตการเงินโลก รวมทั้งผลพวงจากวิกฤตการเงินโลกท่ีเกิดข้ึนและรุนแรงข้ึนจากวิกฤต
เศรษฐกิจยโุรปท่ียงัคงส่งผลต่อเน่ือง ภายใตห้วัขอ้ “ผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก” ซ่ึงปัจจยัความเส่ียงในแต่ละ
ประเภทมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

นอกเหนือจากความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ท่ีบริษทัฯตอ้งเผชิญแลว้ ผูล้งทุน (หรือ ผูถื้อหุ้น) ของบริษทัฯ ยงัมี
ความเส่ียงจากการลงทุนในหุ้นของบริษทัฯ รวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนดงักล่าว ซ่ึงบริษทัฯ ได้
อธิบายไวอ้ยูภ่ายใตห้วัขอ้ “ความเส่ียงจากการลงทุน” 
 
ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิ 

ในฐานะท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของและผูป้ระกอบการเดินเรือขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศโดยไม่มีขอ้จาํกดัทาง
ภูมิศาสตร์ใดๆ อาจตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีเกิดจากภยัพิบติัทางนํ้ า ความแปรปรวนของสภาพส่ิงแวดลอ้ม ความ
สูญหายหรือเสียหายของสินคา้และทรัพยสิ์นต่างๆ และการสะดุดหยุดลงของธุรกิจอนัเกิดมาจากเคร่ืองยนตก์ลไก
ขดัขอ้ง ความผดิพลาดของเจา้หนา้ท่ี การเคล่ือนไหวทางการเมืองในประเทศต่างๆ การหยดุงานประทว้งของคนงาน 
การก่อการร้าย การโจมตีทางไซเบอร์ โจรสลดั ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ สถานการณ์และเหตุการณ์
อ่ืนใดท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะนาํไปสู่ตน้ทุนการดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนหรือการสูญเสียรายได ้อย่างไรก็ตาม 
เจา้ของเรือหรือผูป้ระกอบการเดินเรือในน่านนํ้ าสากล ไดท้าํประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงภยัต่างๆ โดยมีการทาํ
ประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัท่ีเป็นสากลและครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมด ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดท้าํประกนัภยั
เพื่อคุม้ครองความเส่ียงภยัต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีเอาไวแ้ลว้ 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ข้ึนอยู่กบัการเพ่ิมข้ึนและการเปล่ียนแปลงของกฎหมายป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม 
และกฎระเบียบพาณิชยน์าวีอ่ืนๆ การไม่ดาํเนินการตามกฎหมายเหล่าน้ีอาจทาํใหมี้ความเส่ียงในการถูกกกัเรือซ่ึงทาํ
ใหเ้สียเวลา และนาํไปสู่การเสียรายไดห้รือก่อใหเ้กิดการเรียกร้องค่าเสียหายจาก Charterer รวมถึงค่าใชจ่้ายในการ
ปรับปรุงเรือและการเปล่ียนแปลงระเบียบปฏิบติัในการเดินเรือ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ระมดัระวงัในประเด็นเหล่าน้ี
และไดรั้กษามาตรฐานความปลอดภยัและมาตรฐานทางเทคนิคใหอ้ยูใ่นระดบัสากลตลอดมา 

การดาํเนินธุรกิจการเดินเรือและการบริหารงานของบริษทัฯ ในฐานะบริษทัมหาชนจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น ตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือท่ีตอ้งควบคุมการเดินเรือ 
หรือผูจ้ดัการระดบัต่างๆ ในบริษทัฯ ท่ีตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจการเดินเรือ การจดัหาและรักษาไวซ่ึ้ง
บุคลากรเหล่านั้นเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงถือว่ายงัคงเป็นความเส่ียงท่ีสาํคญัมากโดยเฉพาะ
ในช่วงแผนการปรับลดอายกุองเรือของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม สืบเน่ืองจากรับรองนโยบายท่ียติุธรรมและเหมาะสม
ต่อพนกังาน บริษทัฯ จึงประสบความสาํเร็จในการจดัหาและรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีคุณภาพ 
อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดริ้เร่ิมส่ิงใหม่ๆอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงรวมไปถึงการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง เพื่อจูงใจและคงไว้
ซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ดงันั้น บริษทัฯ คาดว่าจะไม่มีปัญหาดา้นบุคลากรในอนาคต แมว้่าธุรกิจการเดินเรือระหว่าง
ประเทศ กาํลงัประสบปัญหาการขาดแคลนลูกเรือท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนของนายประจาํเรือซ่ึงจะตอ้ง
ทาํงานประจาํบนเรือ 
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ในฐานะบริษทัมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
มากมาย การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบใดๆ อาจทาํให้ถูกปรับ และ/หรือ ถูกดาํเนินคดีทาง
กฎหมายทั้งต่อบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูง ดงันั้น บริษทัฯ ไดด้าํเนินงานอย่างระมดัระวงัในประเด็นน้ี โดยมี
มาตรการในการรับพนกังานท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและจดัระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษทัฯ ได้
ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

บริษทัฯ ไม่ไดเ้ผชิญกบัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนัโลกโดยตรง กล่าวคือ ในกรณีการเดินเรือ
แบบรายเท่ียว (Voyage Charter) ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูจ่้ายค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง แต่ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มข้ึน/ลดลง
ดงักล่าว ลูกคา้จะเป็นผูรั้บภาระ เน่ืองจากอตัราค่าระวางเรือท่ีกาํหนดและเรียกเก็บจากลูกคา้นั้นไดร้วมค่านํ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีเพิ่มข้ึน/ลดลงไวด้ว้ยและในกรณีการใหบ้ริการเป็นแบบระยะเวลา (Time Charter) ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงจะ
ตกเป็นภาระของลูกคา้โดยตรง 
 
ความเส่ียงทางการเงนิ 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งสินทรัพยถ์าวรส่วนใหญ่ของ
บริษทัฯ ไดแ้ก่ เรือก็มีพื้นฐานเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากเรือมีตลาดการซ้ือขายสากลที่เป็นเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน (Functional Currency) ของบริษทัฯคือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของบริษทัฯ ท่ีอยู่
ในรูปสกลุเงินตราต่างประเทศอ่ืนท่ีมิใช่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ กล่าวคือ หน้ีสินท่ีอยูใ่นรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ
อ่ืนท่ีมิใช่เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐเม่ือเทียบเท่าเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามอตัราแลกเปล่ียน 
บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนน้ี ดงันั้น จึงไดพ้ยายามลดความเส่ียงจากสกุลเงินอ่ืนๆ โดยให้
วงเงินสินเช่ือและหน้ีเงินกูอ้ยูใ่นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีหน้ีเงินกูแ้ละวงเงิน
สินเช่ือเพื่อการสั่งต่อเรือใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงสกุลเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบของ
วิกฤตการเงินโลก และขอ้จาํกดับางประการของผูใ้หกู้ภ้ายในประเทศ ท่ีไม่สามารถขยายระยะเวลาเงินกูใ้นรูปสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงเร่ิมตน้ของปี 2552 ทาํให้หน่ึงในวงเงินกูส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีบริษทัฯ มีอยูต่อ้งถูก
แปลงเป็นสกุลเงินไทยบาทเม่ือระยะเวลาเบิกถอนไดถู้กขยายต่อไปอีกหน่ึงปี อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีบริษทัฯ ได้
ตระหนกัถึงความเส่ียงน้ี บริษทัฯ จึงไดท้าํสัญญากบัผูใ้ห้กูร้ายดงักล่าวเพื่อแปลงหน้ีเงินกูจ้ากสกุลเงินไทยบาทเป็น
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยผา่นสญัญา Swap USD/THB ดงันั้น เงินตน้จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงจะ
ขจดัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากหน้ีเงินกู ้โดยมีหน้ีเงินกูส้กุลเงินไทยบาทจาํนวน 1,502.35 ลา้นบาท ท่ี
เบิกถอนเพื่อใชใ้นการซ้ือเรือ 2 ลาํ และไดถู้กแปลงสภาพโดยการ swap เป็นหน้ีเงินกูส้กุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ทนัที (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีเงินกูค้งเหลือ จาํนวน 25.82 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ซ่ึงมีตารางการชาํระคืนตรงกบั
เงินกูส้กุลไทยบาท ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูด้งักล่าวยงัคงตอ้งชาํระเป็นเงินสกุลไทยบาท และบริษทัฯ ยงัคงมีความ
เส่ียงน้ี นอกจากน้ี เงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือทั้งหมดของบริษทัฯอยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงสกลุเดียวเท่านั้น 

นอกจากน้ี เงินฝากเกือบทั้งหมดของบริษทัฯ ยงัคงฝากในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อไม่ให้เกิดความเส่ียง
จากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนกบับญัชีเหล่าน้ีเม่ือเทียบเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อยา่งไรก็ดี ควรตระหนกั
วา่บริษทัฯ มีความเส่ียงจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาทท่ีมาจากการแปลงค่าสินทรัพย ์หน้ีสิน 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาท เน่ืองจากเป็นการขาดทุนจาก
อตัราแลกเปล่ียนในการแปลงค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทในงบการเงินสกุลเงินบาท รวมถึงค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆของบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นสกลุเงินบาท 

วงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ ไดก้าํหนดดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัตามอตัรา LIBOR (อตัราดอกเบ้ียระหว่าง
ธนาคารในกรุงลอนดอน) ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียอนัเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย LIBOR ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดติ้ดตามความเคล่ือนไหว และเฝ้าระวงัอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดเงินอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี เน่ืองจากรายไดข้องบริษทัฯไม่คงท่ีและเปล่ียนแปลงไปตามอตัราดอกเบ้ียของ
เงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นการบริหารความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ทาํใหไ้ม่มีความจาํเป็นตอ้ง
กาํหนดเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ในปี 2555 เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียในตลาดลดลงอยา่งมาก บริษทัฯจึงไดท้าํสัญญา 
Interest Rate Swap (IRS) สาํหรับดอกเบ้ียของเงินกูจ้าํนวน 64.82 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 มีเงินกูค้งเหลือ จาํนวน 56.45 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ซ่ึงเดิมเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัจะถูกแปลงเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ เห็นว่าอตัราดอกเบ้ียน่าจะยงัคงไม่ปรับตวัเพิ่มข้ึนจนถึงปี 2557 ดงันั้น จึง
กาํหนดให้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีดงักล่าวมีผลเร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป ในปี 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญา Interest 
Rate Swap (IRS) สาํหรับดอกเบ้ียของวงเงินสินเช่ือรวมจาํนวน 77.45 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 มีเงินกูค้งเหลือ จาํนวน 70.67 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เน่ืองจากวงเงินสินเช่ือดงักล่าวใชส้าํหรับชาํระ
ราคาเรือขนส่งซีเมนต์หลายลาํซ่ึงบริษทัฯ ได้เขา้ทาํสัญญาโดยกาํหนดค่าเช่าคงท่ีเป็นระยะเวลานาน (มากกว่า
ระยะเวลาของสินเช่ือ) ดงันั้น จึงไม่มีการบริหารความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ดงักล่าวขา้งตน้ 
กล่าวคือ บริษทัฯจะมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียหากไม่มีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

เน่ืองจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ คือ เรือซ่ึงมีอายุการใชง้านท่ีจาํกดัและเม่ือเรือมีอายุมากในระดบัหน่ึง เรือ
เหล่านั้นจะตอ้งถูกขาย เพ่ือนาํไปใชต่้อหรือถูกปลดระวาง ทาํใหค้วามสามารถของกองกาํลงัเรือลดลง ดงัจะเห็นได้
จากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดข้ายเรือจาํนวน 35 ลาํ จากท่ีมีอยูใ่นกองเรือทั้งส้ิน 54 ลาํ และถา้บริษทัฯ 
ตอ้งการคงระดบัความสามารถของกองเรือโดยคาํนึงถึงขนาดของกองเรือ บริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินโครงการการ
ทดแทนเรือเก่า หรือเรือท่ีถูกปลดระวาง (เรือท่ีถูกขายไป) ทั้งน้ี การซ้ือเรือเขา้มาใหม่จะตอ้งมีการระดมเงินทุนซ่ึง
อาจจะมาจากเงินทุนของบริษทัฯ หรือจากเงินกู ้หรือทั้งสองอยา่งรวมกนั ซ่ึงถา้บริษทัฯ ไม่สามารถระดมเงินทุนเพื่อ
นาํมาใชซ้ื้อเรือเพื่อคงระดบัความสามารถของกาํลงักองเรือ ความสามารถของกองเรือบริษทัฯ ก็จะลดลง ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงในดา้นการระดมเงินทุน อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวน้ี บริษทัฯ จึง
ไดจ้ดัหาสญัญาสินเช่ือสาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือส่วนใหญ่ท่ีไดล้งนามไปในระหวา่งปี 2556 ถึงปี 2557  

ตามท่ีกล่าวไวด้า้นล่างน้ีในหัวขอ้ ความเส่ียงทางการตลาด จะเห็นไดว้่าราคาตลาดของเรือมีความผนัผวน
มาก ตวัอยา่งเช่น ราคาตลาดของเรือ (เรือใหม่และเรือมือสอง) ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมามีความผนัผวนอยา่งมาก โดยมี
มูลค่าลดลงอย่างมากจากระดบัท่ีสูงในช่วงตน้ปี 2551 และในขณะน้ีมูลค่าเรือก็ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ามาก ความ
ตกตํ่าของมูลค่าเรืออาจส่งผลกระทบทางลบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษทัฯ โดยเป็นขอ้จาํกดัในการระดม
เงินสดหรือรีไฟแนนซ์เงินกู ้

นอกจากนั้น หากมูลค่าเรือตกตํ่าลงกว่ามูลค่าขั้นตํ่าท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูต่้างๆ ธนาคารผูใ้ห้กูอ้าจเรียก
หลกัประกนัเพิ่มเติม อาจเรียกเงินฝากเป็นหลกัประกนัเพิ่มเติมสาํหรับส่วนต่าง หรืออาจเรียกชาํระคืนเงินกู ้ซ่ึงอาจ
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ส่งผลกระทบต่อความคล่องตวัในการดาํเนินกิจการ อนัจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่
สามารถจดัหาหลกัประกนัเพิ่มเติมสําหรับมูลค่าเรือท่ีลดลง ธนาคารผูใ้ห้กูส้ามารถเรียกให้บริษทัฯ ชาํระคืนเงินกู้
ทั้งหมดไดท้นัที หรือบงัคบัเรือท่ีจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนั ในปี 2558 ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ดเ้รียกให้บริษทัฯ จดัหา
หลกัประกนัเพ่ิมเติมสาํหรับมูลค่าเรือท่ีลดลง ซ่ึงบริษทัฯ ไดฝ้ากเงินสดเป็นหลกัประกนัเพิ่มเติมกบัธนาคารผูใ้ห้กู้
สําหรับสัญญาเงินกูจ้าํนวนสองฉบบัจากการท่ีเรือท่ีจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนัมีมูลค่าลดลง ทั้งน้ี รายละเอียดได้
อธิบายภายใตห้วัขอ้ “คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของผู้บริหาร” ในรายงานฉบบัน้ี 

นอกจากนั้น สญัญาเงินกูต่้างๆท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัไดร้ะบุเง่ือนไขและขอ้กาํหนดวา่บริษทัฯ อาจตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากผูใ้หกู้ก่้อนท่ีจะเขา้ทาํธุรกรรมบางอยา่ง อนัรวมไปถึง การก่อหน้ีเพิ่ม การเปล่ียนโครงสร้างทุน การเพ่ิม
หรือการปรับเปล่ียนแผนค่าใชจ่้ายลงทุน การขยายกิจการ การคํ้าประกนั การควบรวมบริษทั หรือการเขา้ซ้ือกิจการ
อ่ืนใด โดยไม่คาํนึงถึงว่าบริษทัฯ จะไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาต่างๆดงักล่าวได ้หากบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติั
ตามเง่ือนไขดงักล่าวได ้ธนาคารผูใ้หกู้ส้ามารถเรียกใหบ้ริษทัฯ ชาํระเงินกูท้ ั้งหมดหรือบางส่วนคืนไดท้นัที ในกรณี
ท่ีบริษทัฯ ผิดเง่ือนไขบางข้อ หรือมีเหตุแห่งการผิดสัญญาเกิดข้ึน ธนาคารผูใ้ห้กู้อาจยึดเรือท่ีจํานองไวเ้ป็น
หลกัประกนั โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ ไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนตามขอ้ตกลงทางการเงินท่ีกาํหนดไว้
ในสัญญาเงินกูบ้างฉบบัได ้กล่าวคือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อกาํไรก่อนหักดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและ
รายจ่ายตดับญัชี (Debt to EBITDA) และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt service cover ratio) 
เน่ืองจากภาวะตลาดเรือเทองตกตํ่าอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบักลยุทธ์ของบริษทัฯ ในการปรับลดอายุกองเรือเม่ือ
รายไดจ้ากการเดินเรืออยู่ในระดบัตํ่า และไดส่้งผลให้มูลค่าเรืออยู่ในระดบัตํ่าดว้ย บริษทัฯ ไดห้ารือกบัธนาคาร
ต่างๆ เพื่อขอการผอ่นปรนชัว่คราวในการดาํรงอตัราส่วนตามขอ้ตกลงทางการเงิน บริษทัฯ จึงไดรั้บอนุมติัการผอ่น
ปรนจากธนาคารผูใ้ห้กูต่้างๆ จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และบางสัญญาเงินกูไ้ดรั้บอนุมติัการผ่อนปรนจนถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ี รายละเอียดไดอ้ธิบายภายใตห้ัวขอ้ “คําอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหาร” ใน
รายงานฉบบัน้ี บริษทัฯ จะยงัคงหารือกบัธนาคารผูใ้หกู้ต่้างๆอยา่งต่อเน่ือง เพื่อหามาตรการป้องกนัก่อนท่ีจะมีการ
ผดิสญัญาเกิดข้ึน 

นอกจากนั้น ในสญัญาเงินกูข้องบริษทัฯ มีการกาํหนดเง่ือนไขวา่หากบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยมีการผดิสญัญา
ใดสญัญาหน่ึงเกินกวา่วงเงินท่ีกาํหนดจะส่งผลใหเ้กิดการผดิสญัญาฉบบัอ่ืนๆ ดว้ย (cross default) ซ่ึงหากเกิดกรณี
ดงักล่าวข้ึน บริษทัฯ อาจไม่สามารถใชคื้นเงินกูด้งักล่าวไดห้รือไม่สามารถจดัหาเงินกูเ้พิ่มเติมเพ่ือรีไฟแนนซ์ได ้
หรือแมว้า่มีแหล่งเงินกูใ้หม่ แต่อาจมีขอ้กาํหนดเง่ือนไขท่ียอมรับไม่ได ้
 
ความเส่ียงทางการตลาด 

อุตสาหกรรมและตลาดการเดินเรือขนส่งสินคา้ทางทะเลมีการข้ึนลงเป็นวฏัจกัร มีความผนัผวนในเร่ืองของ
การทาํกาํไร มูลค่าเรือ และอตัราค่าระวาง ซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในอุปสงคแ์ละอุปทานของกองเรือ ตามท่ี
ไดอ้ธิบายภายใตห้วัขอ้ “ลกัษณะการประกอบธุรกจิและอุตสาหกรรม” แต่เดิมบริษทัฯ ไดท้าํการตลาดในลกัษณะท่ี
อิงกบัราคาตลาดในขณะนั้น (Spot Market) สาํหรับเรือของบริษทัฯ ทั้งหมด ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจาก
ความผนัผวนของตลาดและวฏัจกัรของธุรกิจ บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ เรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯมีกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่ม 
คืออยูใ่นกลุ่มเรืออเนกประสงคข์นาดเลก็ซ่ึงมีปัจจยัพื้นฐานท่ีเป็นบวกคือมีอุปสงคม์ากกวา่อุปทาน จะเป็นตวัช่วย
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พยงุในช่วงภาวะตกตํ่าของวฏัจกัรของธุรกิจอุปสงคข์องธุรกิจของบริษทัฯ นั้นเกิดจากปริมาณของสินคา้ท่ีตอ้งการ
ขนส่ง การก่อเกิดของอุปสงคน้ี์ข้ึนอยูก่บัการคา้โลกและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ภาวะถดถอยของการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการคา้จะทาํใหอุ้ปสงคเ์รือลดลง ความตอ้งการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเลท่ีเพิ่ม
มากข้ึนในช่วง 7-8 ปีท่ีผา่นมาน้ีเป็นผลจากความตอ้งการจากประเทศจีน (รวมทั้งความตอ้งการจากประเทศอินเดีย 
และประเทศในแถบตะวนัออกกลาง) ท่ีตอ้งการนาํเขา้สินคา้และวตัถุดิบต่างๆ เป็นจาํนวนมาก เพื่อก่อสร้าง
โครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ดงันั้น ถา้อุปสงคจ์ากประเทศจีนลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัโดยเฉพาะในอีก
สองถึงสามปีขา้งหนา้ ในขณะท่ีมีเรือต่อใหม่ซ่ึงเขา้สู่ตลาดขนส่งแลว้ในช่วงสองถึงสามปีท่ีผา่นมา (ปี 2552 – ปี 2557) 
อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานท่ีมีอยูใ่นตลาดการขนส่ง ซ่ึงจะทาํใหอ้ตัราค่าระวางลดลง
อยา่งต่อเน่ืองและรวมถึงการลดลงของมูลค่าเรือเช่นกนั การชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงท่ีผา่นมาเป็นหน่ึง
ใหส้าเหตุท่ีทาํใหด้ชันี BDI ตกตํ่า ตลอดปี 2558 และปิดทา้ยในเดือนธนัวาคม 2558 ดว้ยดชันีท่ีตกตํ่าท่ีสุดใน
ประวติัการณ์ บริษทัฯ อาจประสบกบัความเส่ียงจากการลดลงของรายไดแ้ละ/หรือมูลค่าเรือท่ีอาจลดลงถา้ตลาดมี
การปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง  ในอดีตลูกคา้สาํหรับกลุ่มเรืออเนกประสงคข์นาดเลก็น้ีจะไม่ทาํสญัญาระยะยาวแต่
เลือกท่ีจะทาํธุรกิจส่วนใหญ่หรือทั้งหมดโดยอิงกบัตลาดปัจจุบนั (Spot Market) อยา่งไรกดี็ สถานการณ์ดงักล่าวได้
เปล่ียนไปในช่วง ระหวา่งปี 2548 ถึงปี 2549 ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับตวัเพิ่มข้ึนของตลาดค่าระวาง ทาํใหบ้ริษทัฯ 
และลูกคา้ปรับเปล่ียนแผนการตลาด ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญา Long Term Charter ทาํใหบ้ริษทัฯ 
หลีกเล่ียงจากการผนัผวนของราคาตลาดปัจจุบนัและทาํใหม้ัน่ใจวา่จะมีรายไดท่ี้เห็นไดช้ดัเจนและมัน่คง อยา่งไรก็
ตาม จากสภาพตลาดท่ีอ่อนตวัลงมากในสองสามปีท่ีผา่นมาน้ี จึงเป็นไปไดย้ากท่ีบริษทัฯ ทาํสญัญาแบบ Long Term 
Charter สาํหรับเรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯได ้  ดงันั้น บริษทัฯ จึงยงัคงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาดค่า
ระวางเรือ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายในการดาํเนินธุรกิจท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ในปี 2547 กล่าวคือ บริษทัฯ ได้
เปล่ียนการดาํเนินธุรกิจจากใหบ้ริการแบบสัญญาระยะสั้น (Spot Market) มาเป็นการทาํสญัญาระยะยาว (Long 
Term Charter) ในช่วงปี 2550 ตลาดมีการปรับตวัสูงข้ึนอีกอยา่งมีนยัสาํคญัจนถึงจุดสูงสุด ในกลางปี 2551 ซ่ึง
หลงัจากนั้นไดป้รับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วจนเกือบจะใกลก้บัระดบัตํ่าสุดเท่าท่ีเคยเกิดข้ึน และตลาดสินคา้แหง้เทกอง
ไดป้รับตวัข้ึนตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2552 จนถึงส้ินไตรมาส 2 ปี 2554 แต่สถานการณ์ยงัคงเลวร้ายลงเน่ืองจากเรือต่อ
ใหม่จาํนวนมากไดเ้ขา้มาสู่ตลาดในช่วงปี 2552 - 2557 ประกอบกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีนซ่ึงส่งผลให้
ดชันีค่าระวางตกตํ่าลงในปี 2558 อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ มีความเห็นวา่ ท่ามกลางตลาดท่ีมีความผนัผวนอยา่งมากซ่ึง
อตัราค่าระวางสามารถเพ่ิมสูงข้ึนและตกลงอยา่งรวดเร็วนั้น จะเป็นการรอบคอบท่ีจะทาํสญัญาผกูมดัค่าระวางใน
อตัราท่ีสูงและเหมาะสม เม่ือโอกาสเอ้ืออาํนวย เพื่อรองรับหากเกิดการตกลงอยา่งรวดเร็วของอตัราค่าระวางใน
ตลาดค่าระวางปัจจุบนั (Spot Market) กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวน้ีไดพ้ิสูจนแ์ลว้ เม่ือบริษทัฯ ยงัคงมีรายได้
สูงกวา่ตลาดภายใตส้ถานการณ์ท่ีตลาดท่ีมีความผนัผวนในอดีตท่ีผา่นมา อยา่งไรกต็าม จากการท่ีตลาดตกตํ่าในช่วง
สองสามปีท่ีผา่นมา มีความเป็นไปไดย้ากท่ีบริษทัฯ จะทาํสัญญาแบบ Long Term Charter สาํหรับเรือส่วนใหญ่ของ
บริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงยงัคงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาดค่าระวาง ทั้งน้ี รายละเอียดของสญัญาระยะ
ยาวท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดอ้ธิบายภายใตห้วัขอ้ “คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของ
ผู้บริหาร” ในรายงานฉบบัน้ี 

อยา่งไรกต็าม กลยทุธ์ในการเขา้ทาํสัญญาระยะยาว (Long Term) ในอตัราค่าระวางท่ีสูงเม่ือสภาพตลาดกาํลงั
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ไปไดดี้นั้นไดส่้งผลกระทบต่อบริษทัฯ ในดา้นความเส่ียงจากคู่สญัญา เม่ือเกิดภาวะตลาดตกตํ่าและเป็นผลใหอ้ตัรา
ค่าระวางลดลง และถา้ภาวะการถดถอยดงักล่าวยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ลูกคา้ (Charterer) ของบริษทัฯ  ท่ีทาํสญัญา
เป็นระยะยาว อาจไม่ปฏิบติัตามสญัญาได ้ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถมีอตัราค่าระวางท่ีสูงตามท่ีทาํสัญญาไว ้และอาจ
ถูกบงัคบัใหท้าํสญัญา ณ อตัราตลาดปัจจุบนัซ่ึงตกตํ่า และมีอตัราค่าระวางตํ่ากวา่ท่ีทาํสัญญาไว ้บริษทัฯ ตระหนกั
ถึงความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสัญญาในระยะยาว ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดท้าํการวิเคราะห์ลูกคา้ 
(Charterers) ท่ีจะทาํสญัญา Long Term Charters โดยเลือกลูกคา้ชั้นดีและมีเครดิตสูงท่ีสุด ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ 
จึงทาํให ้ณ เวลาท่ีตลาดซบเซา บริษทัฯ ไม่ไดป้ระสบกบัปัญหาจากการท่ีลูกคา้ (Charterers) ของบริษทัฯ ไม่ปฏิบติั
ตามสญัญา และแมก้ระทัง่ในสถานการณ์ตกตํ่าในช่วงปัจจุบนัน้ี บริษทัฯ ยงัคงไม่ประสบกบัปัญหาการไม่ปฏิบติั
ตามสญัญาของลูกคา้สญัญาระยะยาว 

เรือของบริษทัฯ เดินเรือในน่านนํ้าสากลทัว่โลกและกระจายการใหบ้ริการในสดัส่วนเท่าๆ กนัทัว่โลก โดย
ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงไม่มีความเส่ียงดา้นภูมิศาสตร์ในการตลาดและ
ลูกคา้ของบริษทัฯ ดงันั้น ความเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงของโลกอนัเน่ืองมาจากสงคราม หรือการก่อการ
ทางการเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม จะไม่ส่งผลกระทบสาํคญัท่ีทาํใหร้ายไดข้องบริษทัฯ ลดลงได ้ 

รายไดข้องบริษทัฯ มาจากจาํนวนของลูกคา้หลากหลายและไม่ข้ึนต่อลูกคา้รายใดรายหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่มีความเส่ียงต่อการท่ีจะตอ้งทาํธุรกิจกบัลูกคา้เพียงรายเดียว หรือไดรั้บผลกระทบรุนแรง หรือ
สูญเสียรายได ้หากลูกคา้รายนั้นๆประสบภาวะขาดทุนอยา่งมีนยัท่ีสาํคญั  
 
ความเส่ียงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่าและการขยายกาํลงัความสามารถของกองเรือ  

ตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ สินทรัพยข์องบริษทัฯ คือ เรือซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์มีอายกุารใชง้านท่ีจาํกดั เม่ือเรือมี
อายกุารใชง้านในระดบัหน่ึงเรือเหล่าน้ีจะตอ้งถูกจาํหน่ายหรือถูกปลดระวาง เป็นเหตุใหก้าํลงัความสามารถของกอง
เรือลดลง และถา้บริษทัฯ ตอ้งการคงระดบักาํลงัความสามารถของกองเรือ บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งทดแทนเรือเก่าท่ีถูก
ปลดระวางไปแลว้ (หรือถูกขาย) ทั้งน้ี ในช่วงประมาณ 3 ปี  (ปี 2550 และปี 2553) บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าท่ีสุด
จาํนวน 35 ลาํ ทาํใหข้นาดของกองเรือบริษทัฯ ลดลง ซ่ึงถา้บริษทัฯ ตอ้งการคงกาํลงัความสามารถน้ีกจ็าํเป็นท่ี
จะตอ้งหาเรือมาทดแทนเรือท่ีไดข้ายไปแลว้ การทดแทนเรือท่ีถูกปลดระวาง/เรือท่ีไดข้ายไปแลว้ สามารถทาํไดด้ว้ย
การซ้ือเรือมือสองจากตลาด “ซ้ือ-ขาย” เรือเสรี (the open “Sale & Purchase” market) อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากการ
ขยายตวัอยา่งรวดเร็วของตลาดการขนส่งระหวา่งประเทศในช่วงประมาณ 7 – 8 ปีก่อนทาํใหมู้ลค่า (ราคา) ของเรือ
มือสองสูงข้ึนอยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน และบริษทัฯ เห็นวา่ไม่เป็นการรอบคอบท่ีจะซ้ือเรือในราคาสูงมาก ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อมูลค่าของสินทรัพย ์ (เรือ) อนัเป็นผลมาจากมูลค่าเรือในตลาดลดลงในช่วงตลาดขาลงอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2551  ดงันั้นถา้ราคาเรือมือสองไม่ไดล้ดลงอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม หรือ
กลบัเพิ่มสูงข้ึน แมว้า่บริษทัฯ อาจตอ้งการท่ีจะหาเรือทดแทนเรือท่ีขาย/ปลดระวาง ดว้ยเรืออายนุอ้ยท่ีมีขนาดใหญ่
กวา่กต็าม แต่บริษทัฯ อาจไม่สามารถซ้ือเรือเก่ามือสองไดเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ (หรือแมแ้ต่เรือต่อใหม่ท่ีพร้อม
จะส่งมอบทนัที) และไม่สามารถซ้ือเรือในราคาท่ีเหมาะสมได ้ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถทดแทนความสามารถใน
การใหบ้ริการขนส่งท่ีหายไปจากการขายเรือเก่าของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2554 
บริษทัฯ สามารถซ้ือเรือต่อใหม่และเรือมือสองไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม  
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ในระหวา่งปี 2555 ถึงปี 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่หลายฉบบักบัอู่ต่อเรือสามแห่งใน
ประเทศจีนเพื่อส่งมอบเรือขนส่งซีเมนตแ์ละเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองหลายลาํ ตามท่ีไดร้ายงานไวใ้นรายงาน
ประจาํปีฉบบัน้ี ซ่ึงจะช่วยขจดัความเส่ียงของกองเรือบริษทัฯ และในขณะเดียวกนัไดช่้วยขยายกองเรือในแง่ของ
ขนาดระวางบรรทุกและลดอายกุองเรือลง รวมถึงประโยชนใ์นแง่อ่ืนๆ ทั้งน้ี ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจและ
ความเส่ียงทางการตลาดของเรือสัง่ต่อใหม่ท่ีจะไดรั้บมอบเรือไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ ส่วนความเส่ียงท่ีเกิดจากสญัญา
สัง่ต่อเรือใหม่สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ความเส่ียงที่เกีย่วกบัอู่ต่อเรือ (Ship Builder) บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากอู่ต่อเรือหลายแห่งในเร่ือง
การส่งมอบเรือตามกาํหนด และ/หรือ ส่งมอบเรือท่ีมีคุณภาพตามสัญญา กล่าวคือ อาจจะไม่สามารถส่ง
มอบเรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หรือส่งมอบเรือล่าช้า และ/หรือ ส่งมอบเรือท่ีมีสภาพไม่ตรงตามท่ี
คาดหมายและท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา บริษทัฯ ไดมุ่้งมัน่ท่ีจะขจดัความเส่ียงเหล่าน้ีด้วยการใช้ความ
ระมดัระวงัประเมินความสามารถของอู่ต่อเรือแต่ละแห่ง ไม่ว่าจะเป็นตารางเวลาการส่งมอบซ่ึงยอมรับ
ทั้งสองฝ่ายและการคงไวซ่ึ้งคุณภาพ และการเรียกหลกัประกนัในรูปของสัญญาคํ้าประกนัธนาคาร 
เพื่อให้ครอบคลุมเงินงวดท่ีได้ชาํระก่อนรับมอบเรือ และ/หรือ การส่งมอบล่าช้า อีกทั้งมีค่าปรับท่ี
เขม้งวด ท่ีไดร้ะบุในสัญญาเร่ืองของการส่งมอบเรือล่าชา้ และการส่งมอบเรือท่ีไม่ถูกตอ้งตามท่ีระบุ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดแ้ต่งตั้งและจา้งทีมงานท่ีมีประสบการณ์พาณิชยนาวีเพื่อควบคุมการต่อเรือท่ีอู่
ต่อเรือแต่ละแห่ง ในกรณีท่ีเรือลาํใดลาํหน่ึงหรือหลายลาํไม่สามารถส่งมอบให้บริษทัฯ ไดท้นัเวลาท่ี
กาํหนด บริษทัฯ ยงัสามารถจาํหน่ายและแปลงหน้ีของสญัญาสั่งต่อเรือเหล่าน้ีได ้หรือบริษทัฯ สามารถ
ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือตามเง่ือนไขขอ้สัญญา ซ่ึงบริษทัฯ จะไม่ไดรั้บผลกระทบทางการเงินโดยตรง
เน่ืองจากบริษทัฯ จะได้รับเงินงวดท่ีชาํระไปแล้วทั้งหมดคืนพร้อมดอกเบ้ีย แมว้่าบริษทัฯ สูญเสีย
โอกาสในการหาเรือทดแทน และพลาดโอกาสจากรายไดอ้นัเน่ืองมาจากการไดรั้บเรือล่าชา้/การยกเลิก
สญัญาสัง่ต่อเรือ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ยงัคงมีความเส่ียงจากคู่สญัญาซ่ึงคืออู่ต่อเรือแต่ละแห่ง โดยหาก
อู่ต่อเรือนั้นไม่สามารถชาํระคืนเงินงวดท่ีบริษทัฯไดช้าํระไปแลว้ได ้บริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเรียกร้องจาก
สัญญาคํ้ าประกนัจากธนาคาร และเม่ือมีการใช้สิทธิตามสัญญาคํ้ าประกนัธนาคารดงักล่าว มีความ
เป็นไปไดท่ี้บริษทัฯ อาจไดรั้บเงินคืนล่าชา้เน่ืองจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (ถา้มี) ซ่ึงอาจเสนอ
โดยอู่ต่อเรือตามสัญญาสั่งต่อเรือแต่ละฉบบั หรือจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่นเดียวกบักรณีการทาํสัญญาแปลง
หน้ีใหม่ แมว้่าจะมีผูซ้ื้อรายใหม่ก็ตาม แต่ยงัคงมีความเป็นไปไดท่ี้ผูซ้ื้อรายใหม่อาจจะผิดนดัไม่ปฏิบติั
ตามสัญญาแปลงหน้ีใหม่ อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ อาจไม่ไดรั้บชาํระเงินจากสัญญาการแปลงหน้ีใหม่น้ี 
ซ่ึงในกรณีน้ี บริษทัฯ ก็สามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องจากสัญญาคํ้าประกนัธนาคารท่ีไดจ้ากอู่ต่อเรือแต่ละ
แห่งไดเ้ช่นเดียวกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดย้กเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ท่ีไดล้งนามกบัอู่ต่อเรือแห่ง
หน่ึง กล่าวคือ อู่ต่อเรือ Sainty Marine Corporation เน่ืองจากอู่ต่อเรือไม่สามารถส่งมอบเรือตาม
เง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญาและขอ้มูลจาํเพาะของเรือ (Specifications) ภายในกาํหนดวนัยกเลิกตาม
สญัญา เพ่ือใหไ้ดรั้บคืนเงินงวดท่ีบริษทัฯ ไดช้าํระใหแ้ก่อู่ต่อเรือ Sainty ไป บริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิ
เรียกร้องจากสญัญาคํ้าประกนัจากธนาคาร ซ่ึงณ ขณะน้ี อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการตามกระบวนการ
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อนุญาโตตุลาการ รายละเอียดไดอ้ธิบายภายใตห้วัขอ้ “คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของผู้บริหาร” ใน
รายงานฉบบัน้ี 

 ความเส่ียงที่เกดิจากวฏัจักรของอุตสาหกรรม บริษทัฯ มีความเส่ียงเม่ือไดรั้บเรือท่ีสั่งต่อใหม่หรือทนัที
ท่ีไดซ้ื้อเรือมือสอง จากตลาดขนส่งสินคา้ท่ียงัคงอยูใ่นช่วงขาลงต่อไปอีกระยะเวลาหน่ึง อนัจะส่งผล
ให้นอกจากมูลค่าเรือจะลดตํ่าลงแลว้ บริษทัฯ ยงัอาจจะไม่สามารถปล่อยเรือสั่งต่อใหม่ให้บริการ 
Charter ในอตัราท่ีคาดการณ์ไวท้าํให้บริษทัฯ เกิดความเส่ียงจากการขาดทุนจากการดาํเนินธุรกิจ 
(รวมทั้งความเส่ียงจากการขาดเงินสด) หากเกิดการขาดทุน หรือ หากอตัราค่าระวางยงัคงตกตํ่าอยูเ่ช่นน้ี
ต่อไป อาจส่งผลให้บริษทัฯ ผิดนดัในเร่ืองขอ้ตกลงในการชาํระหน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงทางการเงินอ่ืนๆ 
ตามสัญญาเงินกู้หลายฉบบัของบริษทัฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้เฝ้าติดตามการปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงทางการเงิน เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดไว ้

ยิง่ไปกวา่นั้น ถา้เรือต่อใหม่ถูกส่งมอบในขณะท่ีอุตสาหกรรมยงัคงอยูใ่นช่วงขาลงอยา่งต่อเน่ือง 
ราคาตลาดของเรือต่อใหม่อาจจะลดลงจนถึงระดบัท่ีตํ่ากว่าราคาเรือเม่ือตอนซ้ือมาอย่างมากและใน
กรณีท่ีลดลงอย่างถาวร อาจจะส่งผลกระทบต่อรายการดอ้ยค่าในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัฯ 
อาจจะผดิสญัญาในเง่ือนไขของหน้ีสินต่อมูลค่าเรือ ท่ีตอ้งดาํรงสดัส่วนตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้ 

 ความเส่ียงที่เกิดจากการระดมทุน บริษทัฯ มีความเส่ียงซ่ึงเกิดจากการไม่สามารถหาแหล่งเงินทุน
สาํหรับเรือสั่งต่อใหม่ซ่ึงในกรณีน้ี บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งใชก้ระแสเงินสดภายในจากการดาํเนินงานเพื่อ
เรือสั่งต่อใหม่ ทาํให้บริษทัฯ อาจจะเหลือกระแสเงินสดไม่เพียงพอหรือเหลือเงินสดส่วนเกินไม่
เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลหรือเพื่อการลงทุนอ่ืนๆ เพื่อขจดัความเส่ียงน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัหาสินเช่ือ
สาํหรับสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ส่วนใหญ่ ซ่ึงบริษทัฯ ไดส้ั่งต่อไปแลว้ในปี 2556 ถึงปี 2558 โดยสัญญา
สินเช่ือดงักล่าวไดร้ายงานไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบัน้ี อยา่งไรก็ตาม ควรตระหนกัว่าวงเงินสินเช่ือท่ี
จดัหาสาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือน้ีไม่ไดค้รอบคลุมตน้ทุนราคาเรือเตม็จาํนวน โดยบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้งินสด
บางส่วนเพื่อชาํระส่วนต่างระหว่างตน้ทุนราคาเรือและวงเงินสินเช่ือ ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหา
เงินสดน้ีได ้(ตน้ทุนหกัดว้ยหน้ี) บริษทัฯ อาจผดิสญัญาสัง่ต่อเรือได ้ 

 
ผลกระทบของวกิฤตการเงนิโลก 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญัซ่ึงเกิดข้ึนและเป็นผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการเงินโลกต่ออุตสาหกรรมการ
ขนส่งสินคา้รวมทั้งบริษทัฯ มีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 ความเส่ียงจากการไม่มีอุปสงค์  วิกฤตการเงินไดน้าํไปสู่การปิดกิจการหรือการลดขนาดของภาคธุรกิจ
ในประเทศท่ีพฒันาแล้วทัว่โลก ประกอบกับการลดช่องทางของการเงินในระบบการค้า (Trade 
Finance) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการคา้ทัว่โลกรวมทั้งทาํใหไ้ม่มีอุปสงคต่์อการบริการขนส่ง ทาํให้อตัรา
ค่าระวางเรือล่มสลายลงในปี 2551 และตน้ปี 2552 แมว้า่อุปสงคไ์ดมี้การปรับตวัข้ึนเลก็นอ้ยในช่วงคร่ึง
หลงัของปี 2552 จนถึงคร่ึงแรกของปี 2554 ในช่วงปี 2553 บริษทัฯ ไดด้าํเนินแผนงานดว้ยการทาํ
สัญญา Long Term Charters ในอตัราค่าระวางท่ีสูงและซ่ึงช่วยพยงุรายไดข้องบริษทัฯ จากผลกระทบ
ของการลดลงและรุนแรงของอตัราค่าระวาง อยา่งไรก็ตาม จากวิกฤตเศรษฐกิจยโุรปและภาวะเศรษฐกิจ
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ตกตํ่าของสหรัฐอเมริกาท่ีต่อเน่ือง ทาํให้อุปสงค์ไม่สามารถปรับตวัสูงข้ึนทนักับการเพ่ิมข้ึนของ
อุปทานของเรือสัง่ต่อใหม่ ดงัจะเห็นไดจ้ากภาวะตลาดค่าระวางท่ีตกตํ่าต่อเน่ืองนบัตั้งแต่คร่ึงปีหลงัของ
ปี 2554 จนถึงส้ินปี 2558 ดว้ยดชันี BDI ท่ีตกตํ่าท่ีสุดในประวติัการณ์ในเดือนธนัวาคม 2558  ในกรณีท่ี
เกิดภาวะตกตํ่าของตลาดค่าระวางอย่างต่อเน่ือง รายได้ของบริษทัฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญั ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ กาํลงัถูกกดดนัให้ตอ้งปล่อยเรือลาํท่ียงัไม่มีสัญญา Charter ระยะยาว
หรือเรือลาํท่ีสัญญาใหบ้ริการไดส้ิ้นสุดลง ดว้ยอตัรา Charter ท่ีต ํ่ามากนอกจากน้ีหากสถานการณ์ยงัคง
เป็นอยูเ่ช่นน้ี บริษทัฯ อาจถูกกดดนัให้ตอ้งปลดระวางเรือเก่าท่ีมีอายุไม่มากนกั เน่ืองจากไม่มีอุปสงค์
ในเรือดงักล่าว หรือเน่ืองจากไม่สามารถปล่อยใหบ้ริการ Charter เรือเหล่าน้ีในอตัรา ณ จุดคุม้ทุน  

 ปัจจัยเส่ียงจากคู่สัญญา ในกรณีของวิกฤตการเงินโลก หรือผลกระทบสู่ประเทศอ่ืนๆหลังจาก
สหรัฐอเมริกาและยุโรป บริษทัหลายแห่งซ่ึงใช้บริการขนส่งสินคา้ รวมถึงลูกคา้ของบริษทัฯ หรือ 
“Charterers” ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้าํสัญญาปล่อยเรือใหบ้ริการระยะยาว (Long Term Period Charters) ใน
อตัราท่ีสูงอาจตอ้งปิดกิจการลงหรือลม้ละลาย หรือประสบกบัปัญหาทางการเงินในอนาคต ทาํให้ไม่
สามารถชาํระค่า Charter เรือใหก้บับริษทัฯ หรือยกเลิกสัญญา Charter ก่อนถึงกาํหนด อยา่งไรก็ตาม 
ดงัท่ีได้กล่าวมาแลว้ขา้งตน้บริษทัฯ ตระหนักถึงความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา 
Chartersได ้ดงันั้น บริษทัฯ ไดท้าํการวิเคราะห์ลูกคา้ (Charterers) ท่ีจะทาํสัญญาระยะยาว โดยเลือก
เฉพาะลูกคา้ชั้นดีและมีเครดิตสูงท่ีสุดเท่านั้น 

 ปัจจัยเส่ียงจากภาวะสินเช่ือตึงตัว (Credit Crunch) วิกฤตการเงินไดน้าํไปสู่ภาวะสินเช่ือตึงตวั
เน่ืองจากนโยบายการยอมรับความเส่ียงของธนาคารทัว่โลกเพ่ือเพิ่มหรือคงไวซ่ึ้งทุนสํารอง ดงันั้นจึง
เป็นการยากท่ีจะขอสินเช่ือใหม่จากธนาคารระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธนาคารสัญชาติยโุรป
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูป้ล่อยเงินกู้ให้แก่อุตสาหกรรมการเดินเรือ ซ่ึงหากสถานการณ์น้ียงัคงอยู่ต่อไป 
บริษทัฯ อาจจะไม่สามารถหาสินเช่ือใหม่หรือต่ออายสุัญญาขอสินเช่ือปัจจุบนัท่ีบริษทัฯ มีอยู ่ซ่ึงเป็น
ส่ิงจาํเป็นเพื่อระดมทุนในการซ้ือหรือสั่งต่อเรือเขา้มาทดแทนหรือขยายกาํลงักองเรือของบริษทัฯ 
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการจาํกดัความเส่ียงน้ี ปัจจุบนับริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือเพื่อใชใ้นการสั่งต่อเรือ
ใหม่ส่วนใหญ่  

 
ความเส่ียงจากการลงทุน 

ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ถึงความตกตํ่าของตลาดเรือเทกองในปัจจุบนั หากภาวะตลาดยงัคงตกตํ่าอยา่งต่อเน่ือง
หรือย ํา่แยไ่ปกวา่เดิม บริษทัฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งระดมทุนจากผูถื้อหุน้ หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถจองซ้ือ
หุน้เพิ่มทุนได ้ผูถื้อหุน้ดงักล่าวอาจมีความเส่ียงจากการท่ีหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถืออยูมี่มูลค่าลดลง 

นอกเหนือจากความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ท่ีบริษทัฯตอ้งเผชิญแลว้ ผูล้งทุนท่ีถือหุน้ของบริษทัฯ ยงัมีความเส่ียง
จากการลงทุนในหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 
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 มูลค่าหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอาจผนัผวนจากหลากหลายปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อตลาดทุนไทยโดยรวม ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งใดๆกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ กล่าวคือ 
ความไม่แน่นอนหรือความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง การชะลอตวัของเศรษฐกิจไทย นโยบายทาง
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ การยกเลิกแผนการกระตุน้ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศส่งออก
หลกัๆ การชะลอตวัของเศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียหรือประเทศกาํลงัพฒันาอ่ืนๆ 

 การซ้ือหุน้นั้นอยูใ่นรูปสกุลเงินไทยบาท ผูล้งทุนจึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
ของสกุลเงินตน้ทางต่อสกุลเงินไทยบาท ซ่ึงอาจทาํให้ผูล้งทุนขาดทุนจากการแปลงค่าเงินจากสกุลเงิน
ตน้ทางเป็นสกุลเงินไทยบาท หากสกุลเงินไทยบาทมีมูลค่าลดลง รวมถึงเม่ือขายหุ้นไป เงินท่ีไดจ้ะถูก
แปลงจากสกลุเงินไทยบาทเป็นสกลุเงินตน้ทางของผูล้งทุน 

 ผูล้งทุนอาจขาดทุนหากมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ตวัอยา่งเช่น การ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีอากรในการซ้ือขายหุน้ 

 หากรัฐบาลไทยมีการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนในเงินลงทุนท่ีส่งเขา้มาในประเทศหรือส่งออกนอก
ประเทศ ค่าใชจ่้ายในการลงทุนของผูล้งทุนอาจเพ่ิมข้ึน และ/หรือ ผูล้งทุนอาจไม่สามารถส่งเงินท่ีได้
จากการขายหุน้ออกนอกประเทศได ้

 นอกจากนั้น ผูล้งทุนยงัมีความเส่ียงอ่ืนๆ เช่น การขาดมาตรฐานในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของบาง
บริษทัท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การไม่เพียงพอของกฎหมายในตรวจสอบ
และถ่วงดุลทางการบริหารของบริษทั สดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเฉพาะเจาะจงอนั
อาจส่งผลให้เกิดการควบคุมท่ีมากเกินไป จากคนเหล่านั้น การขาดแคลนกรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติั
และประสบการณ์ เป็นตน้ 

 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
ทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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ทีด่นิ อาคารชุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 

99.99 มีหอ้งชุดในคอนโดมิเนียม เพรสทีจ ทาวเวอร์ เอ 19 ยนิูตและบี 9 ยนิูต เพื่อใหพ้นกังานต่างชาติของบริษทัฯ 

พกัอาศยั และใหบุ้คคลภายนอกเช่า โดยใชว้ิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี เป็น 17.02 ลา้นบาท 

4.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558)  
 
บริษทัฯจดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึน เพ่ือเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิเรือ บริษทัยอ่ยละหน่ึงถึงสองลาํ ทั้งน้ี บริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทั
ยอ่ยเหล่าน้ีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 99 การท่ีบริษทัฯ มีนโยบายจดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึน โดยใหแ้ต่ละบริษทัยอ่ยถือกรรมสิทธ์ิ
เรือ 1-2 ลาํนั้น มีจุดประสงคท่ี์จะจาํกดัความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ในกรณีท่ีเรือลาํหน่ึงลาํ
ใดก่อความเสียหายข้ึน ซ่ึงการจดัโครงสร้างบริษทัฯในลกัษณะน้ีถือเป็นบรรทดัฐานของอุตสาหกรรมเดินเรือ
โดยทัว่ไป บริษทัฯควบคุมการบริหารงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวโดยคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ เป็น
คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวและมีอาํนาจอยา่งเตม็ท่ีในการบริหารและตดัสินใจ  
 
ในปี 2558 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศไทยและสิงคโปร์ (บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด) 
ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยจาํนวน 7 บริษทั เพ่ือรับเรือแต่ละลาํซ่ึงบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อไปและขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างท่ี
อู่ต่อเรือในประเทศจีน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

ช่ือบริษัทที่จัดตั้ง วนัที่จัดตั้ง ประเทศที่จัดตั้ง ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 
(ชําระเตม็มูลค่าแล้ว) 

ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นที่
ถือ 

 
บริษทั พรีเชียส มูนส์ จาํกดั 9 กมุภาพนัธ์ 2558 ไทย 1 ลา้นบาท พีเอสแอล ประเทศไทย ร้อยละ 99.99 

 
บริษทั พรีเชียส วีนสั จาํกดั 18 กนัยายน 2558 ไทย 1 ลา้นบาท พีเอสแอล ประเทศไทย ร้อยละ 99.99 

 
บริษทั พรีเชียส เนปจูน จาํกดั 18 กนัยายน 2558 ไทย 1 ลา้นบาท พีเอสแอล ประเทศไทย ร้อยละ 99.99 

 
บริษทั พรีเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด 7 มกราคม 2558 สิงคโปร์ 50,000 เหรียญสิงคโปร์ พีเอสแอล สิงคโปร์ ร้อยละ 100 

 
บริษทั พรีเชียส วิสดอม พีทีอี ลิมิเตด 7 มกราคม 2558 สิงคโปร์ 50,000 เหรียญสิงคโปร์ พีเอสแอล สิงคโปร์ ร้อยละ 100 

 
บริษทั พรีเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิเตด 7 มกราคม 2558 สิงคโปร์ 1 เหรียญสิงคโปร์ พีเอสแอล สิงคโปร์ ร้อยละ 100 

 
บริษทั พรีเชียส ซอนเนทส์ พีทีอี ลิมิเตด 7 มกราคม 2558 สิงคโปร์ 1 เหรียญสิงคโปร์ พีเอสแอล สิงคโปร์ ร้อยละ 100 

 
ในส่วนของการลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ธุรกิจเจา้ของเรือนั้นจะพิจารณาการลงทุนโดย
ข้ึนอยูก่บัโครงการหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ และบริษทัฯสามารถใชค้วามรู้ความสามารถ รวมทั้ง
ทรัพยากรท่ีมีอยูเ่ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ มิใช่ลงทุนเฉพาะในส่วนของเงินทุนเพียงอยา่งเดียว ดงันั้น การ
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ควบคุมและการบริหารงานจะเป็นลกัษณะกิจการร่วมคา้ (Joint Ventures) ท่ีบริษทัฯจะเขา้ไปมีส่วนร่วมการบริหาร
ผา่นคณะกรรมการโครงการนั้นๆตามสดัส่วนการลงทุน 
 
โครงการร่วมทุน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ มีการดาํเนินงานของการร่วมทุน มีดงัต่อไปนี ้

- Southern LPG Pvt Ltd. (SLPG)  ขั้นตอนการปิดกิจการของบริษทัร่วมทุนน้ีใกลจ้ะเสร็จสมบูรณ์แลว้ 
ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการชาํระบญัชีตามสดัส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวน 9.40 ลา้น
อินเดียรูปี ซ่ึงเท่ากบั 0.14 ลา้นเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 5.12 ลา้นบาท) ซ่ึงไดบ้นัทึกเป็นกาํไรจากการ
ขายเงินลงทุนชัว่คราวในงบกาํไรขาดทุน  

- International Seaports (Haldia) Pvt Ltd.  บริษทัร่วมทุนน้ีเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียง
แห่งเดียวของบริษทัฯ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองท่าฮลัเดีย (โดยบริษทัฯ ไดร่้วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงิน
ลงทุนทั้งหมด) และไดด้าํเนินงานภายใตแ้ผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษทัฯ บริษทัร่วมทุนน้ี
มีผลการดาํเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและจนถึงปัจจุบนัเราไดรั้บเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 3.02 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 148 ของเงินลงทุนเร่ิมแรกเม่ือปี 2545 - 2546 ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่เป็นการลงทุนท่ี
คุม้ค่าและหวงัวา่ บริษทัฯ จะสามารถเพ่ิมสดัส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมน้ีในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
สาํหรับช่ือ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โปรดดูขอ้มูลในหวัขอ้ “ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่” ของแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจาํปี 2558 น้ี  

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ในระหว่างปี 2558 บริษทัฯ มีขอ้พิพาทกบั Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน (“อู่ต่อเรือ”) โดยบริษทัฯ 
ได้ปฏิเสธการรับเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองขนาด 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 4 ลาํ สําหรับตวัเรือหมายเลข 
SAM14017B SAM14018B SAM14019B และ SAM14020B จาก Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน (“อู่
ต่อเรือ”) เน่ืองจากเรือทั้งส่ีลาํดงักล่าวไม่เป็นไปตามขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิคของเรือ (Specifications) ในเร่ืองอตัรา
การเผาผลาญเช้ือเพลิง อีกทั้งมีความเป็นไปไดท่ี้ส่วนแบร่ิงของเพลาใบจกัร (stern tube bearing) ของเรือจะเกิด
ปัญหาเม่ือมีการเดินเรือจริง เน่ืองจากอู่ต่อเรือไม่ไดส่้งมอบเรือทั้งส่ีลาํตามเง่ือนไขสัญญาสั่งต่อเรือ และขอ้มูล
จาํเพาะของเรือ (Specifications) ภายในกาํหนดวนัยกเลิกตามสัญญา บริษทัฯจึงไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิก
สัญญาทั้งส่ีฉบบัเน่ืองจากล่วงเลยกาํหนดส่งมอบเรือและได้เรียกร้องให้อู่ต่อเรือคืนเงินงวดจาํนวน 11.16 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาสาํหรับเรือแต่ละลาํท่ีไดช้าํระไปพร้อมดอกเบ้ียท่ีกาํหนด เน่ืองจากอู่ต่อเรือไม่ไดคื้นเงินงวด
ดงักล่าว บริษทัฯจึงไดย้ื่นหนงัสือเรียกร้องใหธ้นาคารท่ีให้การคํ้าประกนั Export-Import Bank of China สาขา 
Jiangsu (“CEXIM”) ชาํระเงินตามหนงัสือคํ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดท่ี้ไดอ้อกใหบ้ริษทัฯ ภายใตส้ัญญา เพื่อ
เรียกร้องเงินงวดค่าต่อเรือท่ีจ่ายไปแลว้พร้อมดอกเบ้ียคืน ในเวลาต่อมา บริษทัฯไดรั้บแจง้ว่าอู่ต่อเรือไดย้ืน่เสนอขอ้
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พิพาทเก่ียวกบัเรือทั้งส่ีลาํเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุงลอนดอน ดงันั้น ตามขอ้กาํหนดในหนงัสือคํ้า
ประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดแ้ละตามสัญญาสั่งต่อเรือ การไดรั้บคืนเงินงวดท่ีบริษทัฯไดจ่้ายไปนั้นจะข้ึนอยูก่บัคาํ
ช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ และหนงัสือคํ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัเรือทั้งส่ีลาํก็ไดรั้บการ
ขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 90 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเผยแพร่คาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

ในระหว่างปี 2558 อู่ต่อเรือไดแ้จง้ว่าบริษทัฯ ผิดเง่ือนไขและไดย้กเลิกสัญญาต่อเรือของเรือบรรทุกสินคา้แห้งเท
กองขนาด 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 3 ลาํ สาํหรับตวัเรือหมายเลข SAM14023B SAM14027B และ SAM14028B 
ซ่ึงการยกเลิกสัญญาน้ีถูกคดัคา้นโดยบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีการเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการสาํหรับ
ตวัเรือหมายเลข SAM14027B และ SAM140128B 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559 บริษทัฯไดย้กเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ 2 ฉบบั สาํหรับตวัเรือหมายเลข SAM14021B และ 
SAM14022B จาก Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน (“อู่ต่อเรือ”) เน่ืองจากเรือทั้งสองลาํดงักล่าวไม่ได้
ส่งมอบทนัเวลาตามเง่ือนไขสัญญา บริษทัฯจึงไดใ้ช้สิทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญาทั้งสองฉบบัและได้
เรียกร้องให้อู่ต่อเรือคืนเงินงวดจาํนวน 5.58 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาสําหรับเรือแต่ละลาํท่ีได้ชาํระไปพร้อม
ดอกเบ้ียท่ีกาํหนด เน่ืองจากอู่ต่อเรือไม่ไดคื้นเงินงวดดงักล่าว ในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯจึงไดย้ืน่หนงัสือ
เรียกร้องใหธ้นาคารท่ีใหก้ารคํ้าประกนัดงักล่าวคือ CEXIM ชาํระเงินตามหนงัสือคํ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ได้
ท่ีไดอ้อกให้บริษทัฯ ภายใตส้ัญญา เพ่ือเรียกร้องเงินงวดค่าต่อเรือท่ีจ่ายไปแลว้พร้อมดอกเบ้ียคืน ต่อมา เม่ือวนัท่ี 3 
กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯได้รับแจง้ว่าอู่ต่อเรือไดย้ื่นเสนอขอ้พิพาทเก่ียวกบัการยกเลิกสัญญาทั้งสองฉบบัเขา้สู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุงลอนดอน ดงันั้น ตามขอ้กาํหนดในหนงัสือคํ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ได้
และตามสัญญาสั่งต่อเรือ การไดรั้บคืนเงินงวดท่ีบริษทัฯไดจ่้ายไปนั้นจะข้ึนอยู่กบัคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 
และหนงัสือคํ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัเรือทั้งสองลาํก็ไดรั้บการขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 
90 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเผยแพร่คาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

 รายละเอียดของขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือแสดงไดด้งัต่อไปน้ี โดยขณะน้ี ขอ้พิพาททั้งหมดยงัอยูใ่นระยะเร่ิมตน้
ของกระบวนการตามขอ้กาํหนดของอนุญาโตตุลาการในกรุงลอนดอน (London Maritime Arbitrators Association) 

ตวัเรือ
หมายเลข 

วนัทีท่าํสัญญา 
ส่ังต่อเรือ 

วนัทีไ่ด้รับแจ้งจากอู่ต่อเรือ
ว่ามกีารยืน่เสนอข้อพพิาท 

ราคาตามสัญญาส่ัง
ต่อเรือ (ล้าน
เหรียญสหรัฐ) 

เงนิงวดทีบ่ริษัทฯ 
ได้ชําระไป (ล้าน
เหรียญสหรัฐ) 

SAM14017B 24 กมุภาพนัธ์ 2557 25 กนัยายน 2558 27.90 11.16 
SAM14018B 24 กมุภาพนัธ์ 2557 25 กนัยายน 2558 27.90 11.16 
SAM14019B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 24 พฤศจิกายน 2558 27.90 11.16 
SAM14020B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 24 พฤศจิกายน 2558 27.90 11.16 
SAM14021B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 3 กมุภาพนัธ์ 2559 27.90 5.58 
SAM14022B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 3 กมุภาพนัธ์ 2559 27.90 5.58 
SAM14023B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 7 ธนัวาคม 2558 27.40 2.74 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 
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ส่วนที ่2. การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,611,256,930 บาท เรียกชาํระแลว้ 1,559,280,897 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั

1,559,280,897  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

1) ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 บริษทัฯไดอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ (PSL-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไดใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 51,975,666 
หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 51,975,666 หน่วย 

ท่ีออก 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
วิธีการเสนอขาย : จดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯท่ีไดจ้องซ้ือและชาํระค่าหุ้นสามญั

เพิ่มทุนในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิและราคา : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ ในราคา 
ใชสิ้ทธิ   17.50 บาทต่อหุน้ 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังแรก 
วนัส้ินสุดอาย ุ : 15 มิถุนายน 2561 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสหลงัจากครบรอบปีท่ีสองของ

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560) จนถึงวนั
หมดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ดงันั้น วนัแรกและวนัสุดทา้ยของ
การใชสิ้ทธิคือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 15 มิถุนายน 2561 
ตามลาํดบั 

 
2) หุ้นกู้ 
โครงการการออกหุน้กูส้กลุเงินต่างประเทศ 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัฯ  (“ผูอ้อก
หุ้นกู”้) ไดล้งนามในสัญญาเพ่ือจดัตั้งโครงการการออกหุ้นกูส้กุลเงินต่างประเทศวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 500 
ล้านเหรียญสิงคโปร์  กับธนาคาร BNP Paribas ในฐานะตัวแทนจัดการหุ้นกู้ และคู่สัญญารายอ่ืนๆ 
(“โครงการฯ”)  บริษทัฯ และบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
เป็นผูค้ ํ้าประกนัความรับผดิของผูอ้อกหุน้กูภ้ายใตโ้ครงการฯ  

โครงการฯ ดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากมติคณะกรรมการของบริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด มติ
คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ และมติคณะกรรมการของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ยงัไม่มีการออกหุน้กูภ้ายใตโ้ครงการฯ ดงักล่าว 
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การออกหุน้กูส้กลุเงินบาท 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้มีการออกและเสนอขาย
หุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 4,000 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 และวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 ตามลาํดบั 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนั จาํนวน 3,590,000 
หน่วย มูลค่าท่ีตราไว ้1,000 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่ประชาชนทัว่ไป บริษทัฯ ไดรั้บ
เงินจากการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีรวมจาํนวน 3,590 ลา้นบาท รายละเอียดหลกัๆ ของหุน้กูมี้ดงัต่อไปน้ี  
วนัท่ีเสนอขาย  22 มกราคม 2559 

ชนิดของหุน้กู ้ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 

เสนอขายใหแ้ก่  ประชาชนทัว่ไป 

วงเงินหุน้กูท่ี้ออก จาํนวน 3,590 ลา้นบาท 

มูลค่าท่ีตราไว ้ 1,000 บาทต่อหน่วย 

ราคาเสนอขาย/จองซ้ือ 1,000 บาทต่อหน่วย 

อายหุุน้กู ้ 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.25 ต่อปี 

วนักาํหนดการชาํระดอกเบ้ีย  ทุกไตรมาส 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกาํหนด  ไม่มี 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูท่ี้ออก BBB- โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั ประกาศเม่ือวนัท่ี 13 

พฤศจิกายน 2558 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหุน้กู ้ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

เน่ืองจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ  เพื่อเป็นการจาํกดัความเส่ียง
ต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของบริษทัฯท่ีมีอยู่ในรูปสกุลเงินไทย
บาท บริษทัฯ จึงไดแ้ปลงเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีรวมจาํนวน 3,590 ลา้นบาท เป็นเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐจาํนวน 99.72 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยเขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross 
Currency Swap) เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 “บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2547 

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

-ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1- 

8.2 ผู้บริหาร  

-ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1- 

8.3 และเลขานุการบริษัท 

-ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1- 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

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

ในปี 2558 และ 2557 บริษทัฯ ไดเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ โดยกาํหนดเป็นค่าตอบแทนประจาํ
และไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสเป็นจาํนวนเท่ากนั ทั้งน้ี ค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 สาํหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั (โบนสัท่ีจ่าย
ในระหว่างปีเป็นโบนสัท่ีอา้งอิงมาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา) และอ่ืนๆ เช่น ค่าภาษีเงิน
ไดค่้าเช่าบา้น และเงินชดเชยเม่ือเกษียณอายกุารทาํงาน (จ่ายใหผู้บ้ริหารท่ีเกษียณอายกุารทาํงานในช่วงตน้ปี 2558) 
ซ่ึงในระหว่างปี 2558 และปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ) ทั้งหมด 17 ท่าน (ปี 2557: 15 ท่าน) เป็นจาํนวนเงิน 91.50  ลา้นบาท และ 
102.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กรรมการผูจ้ดัการในปี 2558 เป็นจาํนวนเงินรวม 15.17 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
เงินเดือน 8.04 ลา้นบาท โบนสั 1.32 ลา้นบาท ภาษีเงินไดท่ี้บริษทัฯออกให้  4.64 ลา้นบาท ค่าตอบแทนกรรมการ 
0.55 ลา้นบาท ค่าเช่าบา้น 0.60 ลา้นบาท และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 0.02 ลา้นบาท 
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คณะกรรมการบริหารท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 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) 

*นายไจปาล มนัสุขานี ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วนัท่ี 12 มกราคม 2558 แทนนายมูนีรมอยนูดดิน 
ฮาชิม ซ่ึงพน้จากตาํแหน่งกรรมการบริหารในวนัเดียวกนั 

ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2558 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) 
16. นางสาววิมลวรรณ เจศรีชยั*** ผูจ้ดัการอาวโุส(บญัชีของกลุ่มบริษทั) 
17. นางสาวนลินทิพย ์ศานตินานนท*์** ผูจ้ดัการอาวโุส (บญัชีและการจดัการระบบสารสนเทศ)(MIS) 

* เกษียณอายกุารทาํงานตั้งแต่ตน้ปี 2558 
** ผูบ้ริหารท่ีลาออกในระหวา่งปี 2558 
*** แต่งตั้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารตามนิยามของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นระหวา่งปี 2558 
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การเทียบเคียงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และผูบ้ริหารระหวา่งบริษทัฯ กบักลุ่มบริษทั 
จดทะเบียนอ่ืนๆและบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีดงัรายละเอียดขา้งล่างน้ี 
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8.5 บุคลากร 
โปรดดูหวัขอ้ “พนกังาน” ในรายงานความรับผดิชอบต่อสงัคม ดา้นล่างน้ี 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจใหมี้การเติบโตและเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการข้ึน โดยคณะกรรมการ
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่และเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการ โดยรวมถึงการกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ การใหค้วามสาํคญัต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่าย
บริหารให้ดาํเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้นภายใต้กรอบ
ขอ้กาํหนดของกฎหมายดว้ยความโปร่งใส และจริยธรรมทางธุรกิจท่ีดีและไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการข้ึนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศให้พนกังานในทุกระดบัชั้นไดรั้บทราบ ทั้งน้ี เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายของบริษทัฯ ไดต้ระหนกั และใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าว
ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

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 3 สิงหาคม 2558 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมินการ
กาํกบัดูแลกิจการ” (Corporate Governance Self- Assessment) โดยมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึงผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ
โดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก และคณะกรรมการบริษทัฯ จะนาํผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการ
ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะประเมินการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการคร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2559 
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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 11 คน ประกอบดว้ย 
  •  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 8 คน โดยในจาํนวนน้ีมีกรรมการอิสระจาํนวน 5 คน 
  •  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 คน 
 รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็น 
กรรมการบริษัทฯ ล่าสุด 

1. นายธีระ วิภูชนิน  ประธานคณะกรรมการบริษทั 
กรรมการอิสระ 

31 มีนาคม 2558 

2. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 31 มีนาคม 2558 

3. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการบริหาร 31 มีนาคม 2557 

4. นายไจปาล มนัสุขานี กรรมการบริหาร 31 มีนาคม 2557 

5. นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอาํไพ กรรมการอิสระ 31 มีนาคม 2557 

6. นางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 31 มีนาคม 2558 

7. นายกิริต ชาห์ กรรมการ 31 มีนาคม 2558 

8. นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  กรรมการอิสระ 1 เมษายน 2556 

9. รองศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา ปานะนนท ์ กรรมการอิสระ 1 เมษายน 2556 

10. นายกาํธร ศิลาอ่อน  กรรมการอิสระ 1 เมษายน 2556 

11. นายอิษฎช์าญ ชาห์  กรรมการ 1 เมษายน 2556 
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อาํนาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปไว้ดงันี้
1.  คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดรวมทั้งจดัการกิจการของบริษทัฯ ภายในขอบเขต

ของกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งมีอาํนาจ
กระทาํการใดๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ กรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านมีส่วนร่วมใน
การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลางเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วน
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)  นายคูชรู คาลี วาเดีย 
  3)  นายไจปาล มนัสุขานี 
5.  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจท่ีจะขาย หรือจํานองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ หรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัฯ มากกว่าสามปีข้ึนไป หรือให ้หรือประนีประนอมยอมความ หรือยืน่ฟ้อง
ต่อศาล หรือยืน่ขอ้พิพาทใดๆ ใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณา 

6.  สอบทานและอนุมติัในพนัธกิจ ภารกิจท่ีสาํคญั และจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัเป็นประจาํทุกปี 
7.  พิจารณาและหารือเก่ียวกบักลยทุธ์ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร เลือกสรรและอนุมติัในประเด็นสําคญัท่ีเก่ียวกบั

ทิศทางธุรกิจและนโยบายของบริษทัฯ รวมทั้งพิจารณาและอนุมติัแผนธุรกิจและเป้าหมายการปฏิบติังานท่ี
เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

8.  ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษทัฯไปปฏิบติั ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและความ
คืบหนา้เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.  ดูแลกาํกบัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
10.  ดูแลใหมี้การกาํกบัตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก  
11.  อนุมติังบการเงินประจาํไตรมาสและประจาํปี และดูแลให้มีการจัดทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
12.  ดูแลใหมี้ระบบท่ีเหมาะสมในการส่ือสารเร่ืองต่างๆ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และสาธารณชน 
13.  กาํหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียง และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบการบริหารจดัการ

ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
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14.  กาํหนดนโยบาย และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และดูแลใหก้ารปฏิบติังานของกรรมการและผูบ้ริหาร
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

15.  กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม 

2.  คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน เพื่อเป็นกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1.   นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 

2.   นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ – การเงิน 

3.   นายไจปาล มนัสุขานี* กรรมการ  

*ทาํงานประจาํใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

อาํนาจ หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร สรุปไว้ดงันี ้
1. มีหนา้ท่ีบริหารกิจการของบริษทัฯ ภายใตม้ติและระเบียบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบริษทัฯ  
2.  มีอาํนาจทาํความตกลงหรือทาํสัญญาผูกพนับริษทัฯ โดยขอ้ตกลงหรือสัญญานั้นจะตอ้งอยู่ในขอบเขต 

อาํนาจหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ได้ให้ไว้และจะต้องให้มีกรรมการบริหารสองคนลงนามและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  

3.  มีอาํนาจกระทาํการใดๆ ในนามและเพ่ือผลประโยชนข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในการดาํเนินธุรกิจ 
4.  มีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อรับทราบและหารือถึงกิจการท่ีคณะกรรมการบริหารได้

ดาํเนินการลงไป อย่างไรก็ดี สําหรับประเด็นท่ีเก่ียวกบันโยบายของบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งกระทาํโดยคณะกรรมการ
บริษทัฯ หรือเร่ืองซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ ทั้งน้ีรวมถึง
เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพ่ือขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 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 
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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
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 

* นายกาํธร ศิลาอ่อน และรองศาสตราจาย ์ดร. ภวดิา ปานะนนท ์  กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2558 

** กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน ทั้งน้ี รายละเอียดของประสบการณ์ ไดก้ล่าว
ไวใ้นหวัขอ้ “ประวตัิคณะกรรมการบริษทั” ในรายงานน้ี 
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คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการมีหน้าที่สอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ือง
ดงัต่อไปนี ้

1.  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินมีการจดัทาํอยา่งถูกตอ้งและมี
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและครบถว้น 

2.  ดูแลเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตร้ะบบการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ ง ปรับเล่ือน
ตาํแหน่ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และเสนอแนะขอ้ปรับปรุงใหเ้หมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  สอบทานแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลและ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

5.  สอบทานการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

6.  คดัเลือก และเสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีภายนอก โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และพิจารณาเร่ืองสาํคญัอ่ืนๆอยา่งเป็นอิสระ 
เพื่อเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จะตอ้งประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีภายนอกอยา่งนอ้ยปีละ 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
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บริษทัฯ ไม่มีอาํนาจในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่จะนาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัค่าตอบแทนดงักล่าว
เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

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

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง สถานะ ระยะเวลาในการดาํรง
ตาํแหน่ง 

1.  นายกาํธร ศิลาอ่อน * ประธานคณะกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 2 ปี 

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

3.  นายกิริต ชาห์ ** กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ 2 ปี 
* นายกาํธร ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรองศาสตราจารย ์ดร.ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนไดรั้บการแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 30 
มกราคม 2558  

** นายกิริต ชาห์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 

บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
ดงัต่อไปน้ี 
1.  กาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
2.  นาํเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯจดัทาํขอ้เสนอแนะ

และแสดงความเห็น เพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
3.  ให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับค่าตอบแทนของบริษทัต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ  
4.  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทน 
• ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ และนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อ

พิจารณาอนุมติั 
• กาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนประจาํต่อปี 
• หลกัเกณฑค่์าตอบแทนจะพิจารณาจากฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานสากล และสามารถเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนทัว่ไป และบริษทัจดทะเบียน
อ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
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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  

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง สถานะ ระยะเวลาในการ

ดาํรงตาํแหน่ง 

1.  นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา*  ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี 

2.  นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอาํไพ** กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี 

3.  นายกาํธร ศิลาอ่อน* กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี 

* นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา ประธานคณะกรรมการสรรหา และนายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการสรรหา ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
อีกวาระหน่ึง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2558  

** นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ กรรมการสรรหา ไดรั้บการแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558  

บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหามีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

1.  กาํหนดแนวทางในการคดัเลือกและสรรหา บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

2.  ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ และจดัทาํแผนสืบทอดงานของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

3.  นาํเสนอรายช่ือผูส้มคัรท่ีเขา้เกณฑไ์ดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

4.  ให้การช่วยเหลือ/แนะนําในการดาํเนินการสอบทานการปฏิบติังานของกรรมการ ตามความตอ้งการของ
คณะกรรมการบริษทัฯ  

5. จดัทาํรายงานเก่ียวกบัแนวโนม้และขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นปัจจุบนัในการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

6.  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
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หลกัเกณฑ์การสรรหา 

 การสรรหากรรมการนั้ นบริษทัฯ จะคาํนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อ
สนบัสนุนการดาํเนินงานตามกลยทุธ์ทางธุรกิจและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของบริษทัฯ ทั้งน้ีการคดัเลือกคณะกรรมการ
ข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูส้มคัร โดยหลกัเกณฑก์ารพิจารณามีดงัต่อไปน้ี 

• พิจารณาผูส้มคัรโดยคาํนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบติัของคณะกรรมการ ซ่ึงรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้และความเช่ียวชาญ  

• พิจารณาบทบาทความเป็นผูน้าํ วิสัยทศัน์ จริยธรรมและความซ่ือสัตย ์โดยยึดถือหลกัสูงสุดของการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี 

• ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีถูกข้ึนบญัชีดาํ (Black List) จากองคก์รใดๆ (รวมถึงสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ หรือเคยถูกตดัสินในความผดิทางอาญา 

• ผูส้มคัรเป็นกรรมการอิสระ จะตอ้งเขา้เกณฑต์ามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

• พิจารณาจากคุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ มีแนวทางหลากหลายข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในช่วงเวลา
นั้นโดยหลกัหากตอ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่  (มีตาํแหน่งกรรมการว่างลง หรือเพื่อเพิ่มจาํนวนกรรมการใน
คณะกรรมการบริษทัฯ) คณะกรรมการบริษทัฯ จะปฏิบติัตามขั้นตอนในการคดัเลือกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
ดงัต่อไปน้ี 

• คณะกรรมการสรรหาจะประเมินทกัษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และความหลากหลายของกรรมการแต่
ละท่านในคณะกรรมการบริษทัฯในขณะนั้น และกาํหนดคุณสมบติัอ่ืนๆท่ีตอ้งการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจขององคก์รและเพื่อเติมเตม็คุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นท่ียงัขาดอยู ่
โดยพิจารณาถึงจาํนวนกรรมการอิสระท่ีเหมาะสมในคณะกรรมการบริษทัฯ และคาํนึงถึงหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการ ท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• คณะกรรมการสรรหาอาจคดัเลือกผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ผา่นทางช่องทางส่วนตวัของ
สมาชิกในคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ฯ และอาจพิจารณาขอ้เสนอจากผูถื้อหุ้น หรือ 
อาจวา่จา้งบริษทัภายนอกในการสรรหาหรืออาจใชฐ้านขอ้มูลกรรมการจากสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• เม่ือคณะกรรมการสรรหาคดักรองผูส้มคัรแลว้ กจ็ะสมัภาษณ์ผูส้มคัรแต่ละท่านท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีตอ้งการ 
หลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหาไดน้าํเสนอผูส้มคัรท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาแลว้นั้น 
คณะกรรมการสรรหาอาจใหผู้ส้มคัรดงักล่าวมีการสมัภาษณ์กบัคณะกรรมการบริษทัฯ 

• คณะกรรมการสรรหานาํเสนอช่ือกรรมการใหม่ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติั แต่งตั้งต่อไป หรือเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งชั่วคราวในกรณีท่ีตาํแหน่ง
กรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ 
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กระบวนการพจิารณาเลอืกตั้งกรรมการเพือ่กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งสําหรับกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 กาํหนดให้
ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จาํนวน
กรรมการจะแบ่งให้ เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยให้
กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุด เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บเลือก
เขา้รับตาํแหน่งอีกทีก็ได ้ขั้นตอนในการเลือกตั้ง กรรมการเพ่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งสําหรับกรรมการท่ีตอ้งออก
ตามวาระ มีดงัต่อไปน้ี 

• คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เช่น การเขา้
ร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

• หลงัการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาจะเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อนาํเสนอให้ท่ี
ประชุม ผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

6. เลขานุการบริษทัฯ  

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ คือ คุณสมปรารถนา 
เทพนภาเพลิน โดยมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแล และใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑต่์างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติั 
และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และรับผิดชอบจดัประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น 
รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมติดงักล่าว และการรักษาเอกสารขอ้มูลของบริษทัฯ 
 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

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

1. ผูถื้อหุน้หน่ึงหุน้มีหน่ึงคะแนนเสียง  
2. โดยท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการ  
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น และในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบั
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 

 ไดรั้บการจดัให้อยูใ่นกลุ่ม “ดีเลิศ” สาํหรับการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในรายงานผลสาํรวจการกาํกบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียน 6 ปีติดต่อกนั ตั้งแต่ปี 2553 2554 2555 2556 2557และ 2558 จากบรรษทัภิบาลแห่งชาติ 

 ไดรั้บการจดัให้อยู่ในกลุ่ม 50 อนัดบัแรกของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย ประเมินจากแนว
ทางการกาํกบัดูแลกิจการของอาเซียน สําหรับปี 2013/2014 และปี 2015 (ASEAN Corporate Governance 
Scorecard Guidelines) โดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และ ธนาคารAsian Development (ADB) 

 ไดรั้บรางวลั Thailand Sustainability Investment Awards ในงานประกาศรางวลั SET Sustainability 
Awards 2015 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 

 ไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ในหมวดอุตสาหกรรม (Best in Industrials Sector) จาก 
วารสารIR Magazine ในงาน IR Magazine Awards & Conference South East Asia ประจาํปี 2558 

 ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นอนัดบัสองของเอเชีย และเป็นบริษทัท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทยสาํหรับ “บริษทัดีเด่น
ในภาพรวมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” จากผลสาํรวจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2557 โดยนิตยสาร 
“ASIAMONEY” 

 ไดรั้บการจดัให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ส่ีปีติดต่อกนัสําหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นสําหรับปี 
2555 2556 2557 และ 2558 ตามลาํดบั จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 ไดรั้บรางวลั “CSR Recognition” ประจาํปี 2556 และ 2557 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บริษทัจดทะเบียน
ท่ีมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างท่ีดีสาํหรับการ
ดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื จดัข้ึนโดยสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคม (CSRI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั “เจา้ของเรือ/ผูป้ระกอบกิจการแห่งปี” จากงาน 
Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2557 
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 เป็นหน่ึงในสามบริษทัท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “บริษทัเรือแห่งปี” จาก
งาน BIMCO Awards ประจาํปี 2557 

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

 บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิพป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รอบสุดทา้ย
สาํหรับ รางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” จากงาน Lloyd’s List Asia Awards ประจาํปี 2557 

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

 ไดรั้บรางวลั “บริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยีย่ม” จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในงาน SET Awards ประจาํปี 2556 

 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในดา้น “ความปลอดภยัทางทะเล” จากงาน Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2556 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้เปียก/แห้งเทกอง
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 “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แห้งเทกองแห่งปี” 
จากงาน Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2555 

 ในปี 2553 บริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกให้นาํเสนอผลงานขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ 
เพื่อประกอบการพิจารณารางวลั CSR Awards ประจาํปี 2553 โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ได้รับคัดเลือกจากผลสํารวจเก่ียวกับการบริหารจัดการสําหรับกลุ่มบริษัทในทวีปเอเชีย  โดย 
“FinanceAsia” ท่ีมีการเผยแพร่ผลการสาํรวจในเดือนเมษายน 2553 ให้เป็น “บริษทัท่ีดีท่ีสุดในการบริหารจดัการ
บริษทัสาํหรับกลุ่มท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดกลาง (Medium market cap sector)” และเป็นหน่ึงใน “บริษทัดีเด่นดา้นนกั
ลงทุนสมัพนัธ์”  

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง” ใน
งานประกาศรางวลัสาํหรับการคา้ทางทะเลในทวีปเอเชีย ประจาํปี 2553 

 ไดรั้บคดัเลือกจากผลสาํรวจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2553 โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” 
ให้เป็น “บริษทัดีเด่นในภาพรวมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” “บริษทัดีเด่นในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปร่งใส” “บริษทัดีเด่นในดา้นสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั” “บริษทัดีเด่นดา้นนกั
ลงทุนสมัพนัธ์” และ “นกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น” (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ) ในประเทศไทย 

 ในปี 2552 นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเป็น “ผูบ้ริหารบริษทัจด
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ทะเบียนดีเด่น (Best CEO)” ในกลุ่มบริษทัท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดเล็กและกลาง (Small & Medium Market Cap 
Sector) โดยสมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยข์องไทย 

 ไดรั้บคดัเลือกจากผลสํารวจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” ท่ีมีการ
เผยแพร่ผลการสาํรวจในนิตยสาร Asia Money ฉบบัประจาํเดือนมกราคม 2553 ใหเ้ป็น “บริษทัดีเด่นในภาพรวม
ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” “บริษทัดีเด่นในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส” “บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุน
สมัพนัธ์” “นกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น” (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ) ในประเทศไทย 

 ไดรั้บการจดัอนัดบัตามรายงานของ “CLSA ASIA-PACIFIC MARKETS” ลงวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2552ให้
เป็น 1 ใน 3 บริษทัดีเด่นในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจากผลการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการในประเทศไทย 

 ไดรั้บการจดัอนัดบัในปี 2550 จากนิตยสาร “The Asset” ของฮ่องกง ใหเ้ป็นบริษทัท่ีดีท่ีสุดในประเทศ
ไทยดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ จากรายช่ือบริษทัท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจาํนวน 60 บริษทัในเอเซีย 

 ไดรั้บรางวลั “Best Corporate Governance Report” และ “Best Performance” จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในงาน “SET Awards 2006” 

 การดาํเนินการด้านหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ขีองบริษทัฯ สรุปได้เป็น 5 หมวด ภายใต้หัวข้อดงัต่อไปนี ้

1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

  บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น เละรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดี
และผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น สิทธิพื้นฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น สิทธิ
ในส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัฯ สิทธิในการไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการ
เสนอวาระสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีหรือกาํหนดค่าสอบบญัชี และสิทธิใน
การมีส่วนร่วมตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การอนุมติัรายการสาํคญัท่ีมีผลต่อทิศทางการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

  นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บขอ้มูลผลการดาํเนินงาน ข่าวสาร
จากผูบ้ริหาร และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจโดยการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้และการส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดใ้ช้
สิทธิของตน ซ่ึงนโยบายสําหรับการรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นอยู่ในส่วนของคู่มือนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ
ของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

  บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบติัทาง
บญัชี การใชส้ารสนเทศภายใน และในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความสุจริตใจและเป็นธรรม
ต่อผูถ้ ือหุ ้นทั้ งรายใหญ่และรายย่อยและเพ่ือผลประโยชน์โดยรวม ทั้ งน้ี บางส่วนของนโยบายและ
กระบวนการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 
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  1.1  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 

  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติม
ขอ้มูลอ่ืนๆ ของกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านในรายงานน้ีและเสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพื่อพิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นและเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 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 5.7 ในรายงานน้ี  

  1.3  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก 

  บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามนโยบายว่าดว้ยการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ซ่ึงพิจารณาอนุมติั
โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี และไดป้รับปรุงขอ้มูลประกอบการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมติัของผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ช่ือสาํนกังานสอบบญัชีภายนอก 
 ช่ือผูส้อบบญัชี 
 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีภายนอกสาํหรับปีท่ีขออนุมติั โดยแยกต่างหากอยา่งชดัเจนระหวา่ง

ค่าสอบบญัชีกบัค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี 
 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีภายนอกสาํหรับปีท่ีผา่นมา 
 ความสมัพนัธ์อ่ืนๆ กบับริษทัฯ เช่น การเป็นท่ีปรึกษาใหก้บับริษทัฯ 
 จาํนวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีภายนอก (ในกรณีท่ีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอกคนเดิม) 
 การประเมินผลงานของผูส้อบบญัชีภายนอกในปีท่ีผา่นมา 
 เหตุผลในการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีภายนอก (ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอกคนใหม่) 

  1.4  พจิารณานโยบายจ่ายเงนิปันผล 

  ปัจจุบนันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัโดยผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เม่ือคร้ังการประชุม
ผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2547 และถา้มีการเปล่ียนแปลงในอนาคต บริษทัฯ จะนาํเสนอให้มีการพิจารณา
อนุมติัโดยผูถื้อหุน้ 
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  1.5  พจิารณาแผนการซ้ือหุ้นคนื 

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

  1.6  การประชุมผู้ถือหุ้น 

  บริษทัฯ ได้มีการปฏิบัติตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สาํหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 สาํหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2558 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระสาํหรับ

การประชุมและได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ ซ่ึงจะไดป้ฏิบติัต่อเน่ืองสาํหรับการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 โดยให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่าน
เดียวหรือหลายท่านท่ีมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 2,000,000 หุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอ
ช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 จนถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงเป็นการให้สิทธิท่ีมากกว่าท่ีกฎหมายกาํหนดต่อผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี บริษทัฯ 
กําหนดนโยบาย และช่องทางการส่ือสารผ่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ และประกาศผ่านทางตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยผูถื้อหุ้นหรือกลุ่มผูถื้อหุ้นสามารถนาํเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเป็นกรรมการเพ่ือพิจารณาบรรจุในวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2558 ก่อนวนัประชุม 
 บริษทัฯ จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอต่อการพิจารณา

ของผูถื้อหุ้นซ่ึงถือเป็นนโยบายปกติของบริษทัฯ โดยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีจะส่งถึงผูถื้อหุ้น
สาํหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ไดร้ะบุถึงจุดประสงค ์เหตุผล และความเห็นของกรรมการ
บริษทัฯ ประกอบในแต่ละวาระการประชุม โดยบริษทัฯ จะไม่แกไ้ขวาระการประชุมถา้ไม่ไดแ้จง้ให้ผู ้
ถือหุน้ทราบล่วงหนา้ 

 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2558 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่กาํหนดการประชุมและระเบียบวาระ
การประชุมให้ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์ตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม 2558 
(ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 59 วนั) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดจ้ดัสรรเวลาเพ่ือมาเขา้ร่วมประชุมได ้ 

 บริษทัฯ เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี  23 
กุมภาพนัธ์ 2558 (ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 35 วนั) และบริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ ดาํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 (จดัส่งล่วงหนา้ 31 วนัก่อนวนัประชุม) 

 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี ผา่นทางส่ือหนงัสือพิมพร์ายวนัทั้งฉบบั
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัและประมาณ 14 วนัล่วงหนา้ ก่อนการประชุมผูถื้อ
หุน้สามญัประจาํปี 
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 บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นอย่างเต็มท่ีในการมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้นและสนบัสนุนให ้
ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถามในประเด็นสงสัยต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูบ้ริหารและ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
ประเดน็นั้นๆ จะเป็นผูต้อบคาํถาม 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน รวมถึงระบุรายช่ือของ
กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ในรายงานการประชุมยงัไดบ้นัทึกคาํถามและคาํตอบอยา่งถูกตอ้งครบถว้น
และชดัเจน วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีนบัคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนเสียง 

 บริษทัฯ มีนโยบายจดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติักรณีท่ีมีเหตุการณ์สําคญัๆ ท่ีกระทบต่อการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยจัดเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจของผูถื้อหุน้ เช่น ในปี 2547 กรณีซ้ือเรือเดินทะเลจาํนวน 15 ลาํ การทาํสัญญาว่าจา้งต่อเรือ
เดินทะเลใหม่จาํนวน 12 ลาํในปี 2550 และจาํนวน 3 ลาํในปี 2551 การทาํสัญญาว่าจา้งต่อเรือเดินทะเล
ใหม่จาํนวน 12 ลาํในปี 2557 เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็น
ท่ีปรึกษาใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทั้งสามกรณี 

 บริษทัฯ มีการติดตามและสอบทานเงินปันผลท่ีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บและพยายามติดต่อกบั
ผูถื้อหุ้นเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทุกคนได้รับเงินปันผลจากบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัได้แจ้งขอ้มูลและให้
คาํแนะนาํแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ถึงวิธีการรับเงินปันผล 

  ในระหว่างปี 2558 บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุ้นทั้งหมด 3 คร้ัง เป็นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 
และ 5 พฤศจิกายน 2558 ท่ีโรงแรม อวานี เอเทรียม โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 
กรรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุมกนัอยา่งพร้อมเพรียง  ทั้งน้ีรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ประธาน
คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการทุกท่าน กรรมการอิสระและผูส้อบ
บญัชีภายนอกไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมสามญัประจาํปีเพื่อตอบคาํถามจากผูถื้อหุ้นในประเด็นท่ีเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางบญัชีหรือการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 มีกรรมการ 
8 ท่านเขา้ร่วมประชุมและในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2558 กรรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุม 
ทั้งน้ีในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังเลขานุการในท่ีประชุมไดอ้ธิบายเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธี
นบัคะแนนเสียงเม่ือการประชุมเร่ิมข้ึน และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการ
ตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ 
ในแต่ละวาระการประชุมรวมทั้งไดบ้นัทึกมติท่ีประชุมและประเด็นต่างๆ ไวใ้นรายงานการประชุมอย่าง
ถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ หลงัจากนั้นบริษทัฯ ไดน้าํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้กบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งวีดีโอบนัทึกการประชุม ดงักล่าวในเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” ภายในระยะเวลา 14 วนัหลงัวนัประชุม 

 

2.  การปฏบิตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 บริษทัฯ มัน่ใจในการใหค้วามสาํคญัถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้
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รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้ต่างชาติ และผูถื้อหุน้สถาบนั ทั้งในส่วนของการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ การ
จดัประชุมผูถื้อหุ้นและเพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นสําหรับเร่ืองท่ีเป็นสาระสําคญั โดยไดป้ฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 
 กาํหนด วนั เวลา และสถานท่ีในการประชุมผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม

ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 
 กาํหนดใหหุ้น้ 1 หุน้ มีคะแนนเสียง 1 เสียง  
 อาํนวยความสะดวกสาํหรับการลงคะแนนเสียงดว้ยการจดัใหมี้การมอบฉนัทะ: พร้อมทั้งระบุเอกสาร

ท่ีจาํเป็นในการมอบฉันทะอย่างชดัเจนและไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือมอบ
ฉันทะ (แบบ ข.) ส่งให้กบัผูถื้อหุ้นภายในระยะเวลาท่ีมากพอ และเท่าท่ีบริษทัฯ สามารถกระทาํได้
ภายใตข้อ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 4 สปัดาห์ โดยผูถื้อหุน้ท่ี
ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการ
อิสระรับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนในการประชุมแต่ละคร้ัง ซ่ึง
รายละเอียดต่างๆ ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้น นอกจากนั้น บริษทัฯ ได้
แสดงแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) และหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ใหส้ามารถดาวนโ์หลดได ้

 กาํหนดใหมี้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง ก่อนเร่ิมประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหมี้เวลาในการ
ลงทะเบียนท่ีเพียงพอ  

 ไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนสาํหรับการประชุมแต่ละวาระ 
 ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้

ร่วมประชุมและเพ่ือความถูกตอ้งแม่นยาํในการนบัคะแนนเสียง 
 เปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็น

กรรมการ บริษทัฯ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีในช่องทางส่ือสารต่างๆ รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงจะใชบ้ตัรลงคะแนน

เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมใหม่ โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
 กรรมการไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 กรรมการไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นประจาํ 
 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและรายงานให้บริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนได้

เสียของตนหรือของบุคคลใกลชิ้ดท่ีมีความเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เพื่อให้บริษทัฯ มีขอ้มูลสําหรับใช้
ประโยชนใ์นการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ดังกล่าวนั้ นยงัมีประโยชน์ในแง่การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารทาํหน้าท่ีด้วยความ
ระมดัระวงัและซ่ือสตัยสุ์จริตโดยมีวิธีการปฏิบติัดงัน้ี 
- กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ตอ้งส่งแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

และผูบ้ริหาร” ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
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- เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” กรรมการและ
ผูบ้ริหารตอ้งปรับปรุงขอ้มูลในแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” โดย
ทนัทีหรือภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการ 

- เลขานุการบริษทัฯ ส่งสําเนาแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” ให้กบั
ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานฉบบัดงักล่าว 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียเขา้ร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจ โดยปกติแลว้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดๆ จะออกไปจาก
ท่ีประชุมและกลบัเขา้มาในท่ีประชุมอีกคร้ัง เม่ือเร่ืองนั้นๆ ไดถู้กตดัสินใจแลว้ 

 รายละเอียดของการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงระบุถึงช่ือผูเ้ก่ียวโยง ลกัษณะของความเก่ียวโยงกนั 
แนวโนม้การทาํรายการในอนาคต และมูลค่าของรายการในแต่ละรายการ ไดถู้กเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 
“รายการทีเ่กีย่วโยงกนั” ในรายงานน้ี  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเหมาะสมเก่ียวกบัมาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายในดงัรายละเอียดท่ีกล่าวไว้
ในหัวขอ้ “การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน”  ในรายงานน้ีและยงัไม่เคยมีกรณีการใชข้อ้มูลภายใน
ของกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารบริษทัฯ  

3.  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน เช่น ผูถื้อหุน้ 

พนักงาน และผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หรือผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหน้ีการคา้ คู่คา้ ลูกคา้ 
ชุมชน/สังคม ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัถึงการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนได้
เสียต่างๆ ในอนัท่ีจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกาํไรให้กบับริษทัฯ และเป็นแรงสนบัสนุน
อย่างดียิ่ง ในการสร้างความสําเร็จและความมัง่คัง่ในระยะยาวให้กับบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ปรับปรุงแก้ไข
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงหวัขอ้ “กิจกรรมผูมี้ส่วนไดเ้สีย” นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั และรวมถึงการจดัใหมี้ช่องทางบนเวบ็ไซตส์าํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถ
ใชติ้ดต่อส่ือสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ และสามารถติดต่อโดยตรงกบัคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความ
ประสงค ์โดยไม่ตอ้งผ่านผูบ้ริหารของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเก็บขอ้ร้องเรียนดงักล่าวเป็นความลบั 
และหากขอ้ร้องเรียนมีมูลความจริง คณะกรรมการบริษทัฯ จะดาํเนินการเพ่ือแกไ้ขตามความเหมาะสม 

ด้านผู้บริหาร : บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งความสาํเร็จของ
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารมีโครงสร้างท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรม และค่าเฉล่ียโดยทัว่ไปของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ ไดท้าํงานอยา่งอิสระปราศจากการแทรกแซง ภายใตบ้ทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีมอบหมายโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ  

ด้านพนักงาน : บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นส่วนสาํคญัของปัจจยัแห่งความสาํเร็จอีกปัจจยัหน่ึงของ
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  จึงกาํหนดวิธีการจา้งงาน ความเท่าเทียมกนัในโอกาสของการจา้งงาน ความมัน่คง 



หนา้ 115 
 

และความกา้วหนา้ทางอาชีพ และหลกัการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน และการจา้งงาน บริษทัฯ มัน่ใจว่าพนกังานมี
ความรู้ความชาํนาญท่ีจาํเป็นสําหรับการดาํเนินงานในธุรกิจของบริษทัฯ และความเขา้ใจในขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ 
มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้ความสามารถเพ่ือใหท้นักบัการพฒันาของ
อุตสาหกรรมในอนาคต และไดอ้ธิบายถึงการดูแลดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัของพนกังานท่ีปฏิบติัการบนเรือ
ของบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื” ในรายงานน้ี 

นอกจากน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้นโยบายดา้นผลตอบแทนสาํหรับพนกังานท่ีสาํนกังานของบริษทัฯ ทั้งในรูปของ
เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามความสมคัรใจ ผลตอบแทนของ
พนกังานข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังาน ส่วนเพิ่มอ่ืนๆ /โบนสัข้ึนอยูก่บัฐานะ
ทางการเงินผลการดาํเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ ในเร่ืองการสร้างแรงจูงใจระยะยาว แมว้่าบริษทัฯ 
จะไม่มีผลตอบแทนระยะยาวสาํหรับพนกังานในรูปของ ESOP เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นว่าราคาหุ้นของบริษทัฯ จะ
ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซ่ึงพนักงานไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเช่นเดียวกับอตัราค่าระวางเรือในตลาดสากล 
นอกจากน้ีราคาหุน้ของบริษทัฯ ก็ไม่ไดส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแทจ้ริง ดงันั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัสรร
ผลกาํไรจากการดาํเนินงานแก่พนกังานของบริษทัฯในรูปของเงินโบนสัประจาํปี โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ่ายโบนสัประจาํปีแก่พนกังาน 

บริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก สําหรับทั้งพนักงานท่ีสํานักงาน 
และลูกเรือบนเรือ โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอนุญาตให้มีการลา
งานพิเศษ และกาํหนดเวลาการทาํงานท่ียดืหยุน่ สาํหรับพนกังานท่ีตอ้งการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ไดส่้งเสริมการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานดว้ยกนั และระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารบริษทัฯ  

ด้านนายหน้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีว่านายหนา้เป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งความสาํเร็จของบริษทัฯ 
และเป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในฐานะผูส้นบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงปฏิบติักบันายหน้าดว้ย
ความเป็นธรรมตามเง่ือนไขการคา้ท่ีตกลงร่วมกนัและคงรักษามาตรฐานการคา้โดยทัว่ไปไว ้เพื่อสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่งกนัในระยะยาว 

ด้านเจ้าหนีเ้งนิกู้ยมื : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีว่าเจา้หน้ีเงินกูย้มืเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งความสาํเร็จ
ท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ในฐานะผูส้นบัสนุนดา้นการเงินแก่บริษทัฯ ท่ีตอ้งลงทุนในสินทรัพยด์ว้ยเงินลงทุนท่ีสูง บริษทัฯ 
ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืเงินต่างๆ รวมทั้งปฏิบติัตามวตัถุประสงคก์ารกูเ้งิน การชาํระคืนหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั
และขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งสองฝ่าย 

ด้านคู่ค้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความสาํคญัของคู่คา้ของบริษทัฯ และบริษทัฯ มัน่ใจว่าเง่ือนไข
ทางการคา้ต่างๆ เป็นไปดว้ยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทัว่ไป รวมทั้งการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้
อยา่งเคร่งครัด 

ด้านลูกค้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีว่าลูกคา้เป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงปกป้องผลประโยชนข์องลูกคา้ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด รวมทั้ง
การให้บริการท่ีได้มาตรฐาน และการรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของลูกคา้โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศ
ดงักล่าว เวน้แต่มีขอ้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์กาํหนด หรือไดรั้บการยินยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของสารสนเทศ รวมถึง
ประเดน็ทางดา้นการตลาด การกาํหนดราคา รายละเอียดของการใหบ้ริการ คุณภาพ และความปลอดภยั  
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ด้านคู่แข่ง : บริษทัฯ ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ย
การกล่าวหาบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้ด้วยความไม่สุจริต และปราศจากขอ้มูลความจริง รวมทั้ งไม่เขา้ถึง
สารสนเทศท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

ด้านชุมชนและสังคม : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยสนบัสนุนกิจกรรม
ของชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูท่ี้อยู่รอบขา้งมากกว่าท่ีมีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและ
พยายามเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคม โดยบริษทัฯ ไดร้ายงานส่วนน้ีแยกไวภ้ายใตห้ัวขอ้ “รายงานการพัฒนาเพื่อ
ความยัง่ยนื” ในรายงานน้ี 

ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคบั : นอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในส่วนของกฎหมายและระเบียบเก่ียวกบั
ธุรกิจการเดินเรือซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามและไดอ้ธิบายไวใ้นรายงานฉบบัน้ี บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่า 
ภาครัฐบาลคือ ผูอ้อกกฎระเบียบขอ้บงัคบั ทาํหนา้ท่ีควบคุมเพ่ือให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความ
ยุติธรรม และมีความโปร่งใส บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้ง
กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไดร้วมการสอบทานการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั
ต่างๆ ให้เป็นหน่ึงในหนา้ท่ีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีผูต้รวจสอบภายในท่ีมีคุณสมบติัเป็นหัวหนา้ฝ่าย โดยผู ้
ตรวจสอบภายในไดจ้ดัทาํรายงานสอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ ประจาํปี และรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ตามรายละเอียดท่ีกล่าวในหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกจิการ” ในรายงานน้ี 

ด้านส่ิงแวดล้อม : บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการจดัการดา้นการขนส่งทางทะเลท่ีขาดความรับผิดชอบนั้น จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางนํ้ า และ/หรือ มลพิษทางอากาศ 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยให้ความสาํคญัเทียบเท่ากบัปัจจยัทางดา้น
การคา้และการดาํเนินธุรกิจบริษทัฯ และส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบายน้ี ซ่ึงได้รายงานส่วนน้ีภายใต้หัวขอ้ 
“รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื” ในรายงานน้ี 

การเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากล : บริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกคน
ตอ้งปฎิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนกังานเพื่อ
นาํไปปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินงานและไม่สนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน รวมถึงการ
บงัคบัใชแ้รงงานหรือการใชแ้รงงานเด็ก ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค  โดยเคารพ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ถ่ินกาํเนิด เพศ ศาสนา สีผิว สภาพร่างกาย ฐานะ หรือชาติตระกูล 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัส่งเสริมใหมี้การตรวจสอบดูแลการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน และสนบัสนุนใหบ้ริษทัยอ่ย 
นกัลงทุน คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : บริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 
ทุกคนต้องมีความรอบคอบ และความระมัดระวงัในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ขอ้มูลความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น 
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง โดยโปรแกรมท่ีใชน้ั้นตอ้งผ่านการตรวจสอบและติดตั้งโดยฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้พนกังานตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าโปรแกรมหรือ
ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการทาํงานไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น เป็นตน้ 
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นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน : บริษทัฯ มีนโยบายห้ามการติดสินบนและการ
คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ 
บริษทัฯ ไม่ยอมรับพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัฯ ให้ความสําคญัอย่างจริงจงักบั
การติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ต่างๆ (หากมี) การละเมิดนโยบายน้ี บริษทัฯ ถือเป็นการกระทาํผิดร้ายแรง โดยจะ
มีการดาํเนินการทางวินยั รวมไปถึงการเลิกจา้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ในปี 2556 เพื่อเป็นการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ บริษทัฯไดร่้วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัฯ ไดร่้วมให้สัตยาบนัเพ่ือรับทราบขอ้ตกลงในคาํประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ 
ต่อมาในวนัท่ี 16 มกราคม 2558 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นทุจริต 

ในปี 2558 บริษทัฯ ยงัคงรักษามาตรฐานท่ีสูงในเร่ืองจริยธรรม รวมถึงมุมมองในเร่ืองการต่อตา้นทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ซ่ึงกิจกรรมท่ีทาํต่อเน่ืองตลอดทั้งปี มีดงัน้ี  

 การประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัสินบนและการทุจริต ซ่ึงเป็นการสอบทานและบรรเทาผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึน และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีการดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม 

 กาํหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ และการติดสินบน เช่น แนวทางปฏิบติั
ในการให้และการรับของขวญัและส่ิงตอบแทน หรือการช่วยเหลือทางการเมือง เป็นตน้ รายละเอียด
เก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัน้ีไดเ้ปิดเผยใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของ
บริษทัฯ” ซ่ึงผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบร่วมกนั  พร้อมทั้งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และวิธีการควบคุมภายในเพ่ือให้แน่ใจว่ามีกลไกป้องกนัการ
ใหสิ้นบน และการทุจริตท่ีมีประสิทธิผล 

 จดัใหมี้ระบบการตรวจสอบ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีนโยบายและขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ลงนามเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายตา้นทุจริตเพ่ือประเทศไทย หรือ Partnership Against Corruption 

for Thailand (PACT) ซ่ึงเป็นเครือข่ายขององคก์รจากหลากหลายสาขาท่ีมีเป้าประสงคใ์นการต่อตา้น
การทุจริต ท่ีริเร่ิมข้ึนโดยสถาบนัไทยพฒัน ์และหุน้ส่วนความร่วมมืออ่ืนๆ  

นอกจากน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้ช่องทางสาํหรับรายงานการกระทาํท่ีไม่เหมาะสม การทุจริต หรือการคอร์รัปชัน่ใดๆ 
อีกทั้งไดจ้ดัใหมี้มาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในเร่ืองดงักล่าว 

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy): เพื่อมัน่ใจว่ามีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย
อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมตามหลกัจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั บริษทัฯ จึงกาํหนดให้มีช่องทางการ
ติดต่อกบัคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรง (ไม่ผา่นผูบ้ริหารของบริษทัฯ) เพื่อใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัธุรกิจ ขอ้ร้องเรียน 
หรือ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความเส่ียง หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการดาํเนินธุรกิจ หรือจาก
การปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง หรือการละเมิดหลกัจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้หรือแจง้ขอ้
ร้องเรียนกรณีพิเศษ เช่น กรณีท่ีผูบ้ริหารกระทาํผิดศีลธรรม/ไม่ซ่ือสัตย,์ การกระทาํผิดจรรยาบรรณ หรือผิด
กฏหมาย เป็นตน้ ทั้งน้ี พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆสามารถส่งขอ้ความดงักล่าวทางไปรษณียห์รืออีเมลใ์ห้กบั 
คุณธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 
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ทางไปรษณีย ์
  คุณธีระ  วิภูชนิน  
  256  ถนนลาดพร้าว ซอยสนันิบาตเทศบาล  
  แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร  
  กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
ทางอีเมล ์ 
  acthira@hotmail.co.th 

กระบวนการดาํเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
เม่ือบริษทัฯไดรั้บเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนแลว้ บริษทัฯจะดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล ตรวจสอบ 

และกาํหนดมาตรการในการดาํเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรง รวมถึงความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด หลงัจากนั้นผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองดงักล่าวมีหน้าท่ีติดตามผลการดาํเนินการ และ
รายงานผลแก่ผูท่ี้เหมาะสม และเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการร้องเรียนให้เรียบร้อย การรายงานผลจากการ
ดาํเนินการ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ
และ/หรือกรรมการท่านอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามลาํดบั แลว้แต่กรณี 
การปกป้องผู้รายงาน 

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
บริษทัฯจะไม่เปิดเผย ช่ือ ท่ีอยู ่ ภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดของผูแ้จง้เบาะแส/ผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ผูท่ี้รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรม
ทางธุรกิจ หรือกฎเกณฑต่์างๆ ของบริษทัฯ จะไดรั้บการคุม้ครอง และความเป็นธรรมภายใตน้โยบายน้ี พนกังานท่ี
กลัน่แกลง้หรือตอบโตผู้ร้้องเรียนจะตอ้งถูกลงโทษ และรวมถึงการเลิกจา้งงาน 

สาํหรับขั้นตอนการปฏิบติั และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนไดเ้ปิดเผยไวใ้น “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทางปฏิบติั” ของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบ  พร้อมทั้งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ทั้งน้ี ในปี 2558 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 
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 4.2  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เ ม่ือวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2550 เพื่อทาํหนา้ท่ีดูแลเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยการ
นําเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ข้อแนะนํา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เ ก่ียวกับ
ค่าตอบแทนกรรมการ  จะนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  ทั้ ง น้ี  รายละเอียดเก่ียวกับ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายช่ือสมาชิก คุณสมบติั บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ
หลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยขอ้มูลบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ และเปิดเผยภายใตห้ัวขอ้ 
“โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานน้ี 
ในปี 2558 และ 2557 บริษทัฯ ไดเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ โดยกาํหนดเป็นค่าตอบแทนประจาํ

และไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสเป็นจาํนวนเท่ากนั ทั้งน้ี ค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
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 สาํหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั (โบนสัท่ี
จ่ายในระหวา่งปีเป็นโบนสัท่ีอา้งอิงมาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา) และอ่ืนๆ เช่น ค่าภาษี
เงินไดค่้าเช่าบา้น และเงินชดเชยเม่ือเกษียณอายกุารทาํงาน (จ่ายใหผู้บ้ริหารท่ีเกษียณอายกุารทาํงานในช่วงตน้ปี 
2558)  ซ่ึงในระหวา่งปี 2558 และปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบริหารและ
ผูบ้ริหารระดบัสูง (รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ) ทั้งหมด 17 ท่าน (ปี 2557: 15 ท่าน) เป็นจาํนวนเงิน 91.50 ลา้นบาท 
และ 102.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้รรมการผูจ้ดัการในปี 2558 เป็นจาํนวนเงินรวม 15.17 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
เงินเดือน 8.04 ลา้นบาท โบนสั 1.32 ลา้นบาท ภาษีเงินไดท่ี้บริษทัฯออกให ้  4.64 ลา้นบาท ค่าตอบแทนกรรมการ 
0.55 ลา้นบาท ค่าเช่าบา้น 0.60 ลา้นบาท และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 0.02 ลา้นบาท 

คณะกรรมการบริหารท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
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ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2558 มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

 

 การเทียบเคียงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และผูบ้ริหารระหวา่งบริษทัฯ กบักลุ่ม
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆและบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีดงัรายละเอียดขา้งล่างน้ี 
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4.3  ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูล
ทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลสาํคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยไดเ้ผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว เพื่อให้ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบผา่นช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ จดหมายแจง้ข่าว และจากการติดต่อกบักรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญั
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บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ต่างๆ มากมาย โดยมีกรรมการผูจ้ดัการไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึง
มีรายละเอียดของกิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ในช่วงสามปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี 

 

5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  

  5.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  

   จาํนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนท่ีสมัพนัธ์และเหมาะสมกบัขนาดของกิจการ 
และความซบัซอ้นทางธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงในปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย
กรรมการบริหาร 3 ท่าน (ปฏิบติังานเตม็เวลาเหมือนพนกังานประจาํในบริษทัฯ/บริษทัยอ่ย) และ กรรมการท่ีไม่ได้
เป็นกรรมการบริหาร 8 ท่านซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน (มากกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ) 
ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด  
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    ความหลากหลายในคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบริษทัฯ (Board Diversity) 

  บริษทัฯคาํนึงถึงการเพ่ิมความหลากหลายในคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ
สาํคญัในการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ และการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ดงันั้น 
กรรมการบริษทัฯ จึงมีคุณสมบติัท่ีหลากหลายทั้งในดา้นเพศ อาย ุการศึกษา ทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์
ในการประกอบอาชีพ สาํหรับการพิจารณาเลือกกรรมการใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบติัของ
ผูส้มคัร พิจารณาทกัษะผสมผสานกนั พิจารณาความหลากหลาย และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ 

    คาํจํากดัความ 

    กรรมการบริหาร (Executive Director)  

  คือ กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการเตม็เวลาของบริษทัฯ และไดรั้บค่าตอบแทนราย
เดือนเป็นประจาํจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า 

    กรรมการอสิระ (Independent Director)  

  คือ กรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจดัการ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องและไม่มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการในบริษทัฯ และหรือบริษทัย่อย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ท่ีมีความเขม้
กว่ากฎระเบียบและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

    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 การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับ



หนา้ 126 
 

ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนัซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง
ตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไปหรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 

  • กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยูใ่นช่วงสอง (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 หรือผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 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  
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  จดัให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเป็นประจาํและหาโอกาสเขา้พบผูบ้ริหารบริษทัฯ เพื่อ
พดูคุยในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน 

  จดัทาํหนังสือยืนยนัถึงความเป็นอิสระในวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ
และกรณีท่ีถูกร้องขอ 

  กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งท่ีชดัเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดท่ีดาํรงตาํแหน่งเกินกว่าวาระ
ท่ีกาํหนด อยา่งไรก็ตาม เป็นการยากท่ีจะคน้หาผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะเขา้มารับตาํแหน่งกรรมการอิสระ
แทน อีกทั้งเม่ือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ และความเขา้ใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาท่ี
ดาํรงตาํแหน่งนาํมาพิจารณา ดงันั้น ณ ปัจจุบนัจึงยงัไม่มีการกาํหนดเพดานสูงสุดของวาระการดาํรงตาํแหน่ง
สาํหรับกรรมการอิสระ นอกจากวาระตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

    คณะกรรมการอืน่ๆ  

  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กิจการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยรายละเอียดของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เช่น รายช่ือ จาํนวนสมาชิก คุณสมบติั บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ และภายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานน้ี 

    การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

  ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไม่มี
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 ้

 อาํนาจ บทบาทและหน้าทีข่องประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 

 เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ การประชุมคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และการ
ประชุมผูถื้อหุน้ 
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 อาํนวยความสะดวกในการส่ือสารระหวา่งกนัของคณะกรรมการบริษทัฯ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 ส่งเสริมใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ และมีความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร  ใน
ระดบัสูงสุด  

 ปรึกษาหารือกบักรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทัฯ ในการจดัเตรียมหวัขอ้และกาํหนดการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

 ดูแลใหแ้น่ใจวา่มีการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 อาํนาจ บทบาทและหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 

 การบริหารกิจการของบริษทัฯเป็นความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ โดยไดรั้บการสนบัสนุน
จากคณะผูบ้ริหาร 

 จดัทาํ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ์และแผนธุรกิจ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณา
อนุมติั 

 บริหารจดัการบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ แผนธุรกิจ และนโยบายท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ 

 รายงานผลการดาํเนินงานรวมถึงงานระหวา่งทาํอ่ืนๆ แก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

 ดูแลใหแ้น่ใจวา่ผูบ้ริหารทุกคนไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ เพื่อใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 พฒันาและรักษาไว้ซ่ึงประสิทธิภาพการทาํงานของคณะผูบ้ริหารในการผลักดันกลยุทธ์และ
เป้าหมายของบริษทัฯ และจ้างงานพนักงานใหม่ท่ีมีความสามารถในการเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ดูแลใหแ้น่ใจวา่มีการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

 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 
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  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
ตดัสินใจหรือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 สิทธิท่ีจะกาํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

 การแต่งตั้งกรรมการบริหาร  คณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทัฯ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจท่ีจะขายหรือจาํนองอสังหาริมทรัพยใ์ดๆของบริษทัฯ หรือใหเ้ช่า
อสงัหาริมทรัพยใ์ดๆของบริษทัฯ ท่ีมีระยะเวลามากกว่าสามปีข้ึนไป หรือให ้หรือประนีประนอม
ยอมความ หรือยืน่ฟ้องต่อศาลหรือยืน่ขอ้พิพาทใดๆต่ออนุญาโตตุลาการพิจารณา 

 การอนุมติัผลการดาํเนินงานประจาํปีและรายไตรมาส 

 อนุมติัพนัธกิจ ค่านิยมหลกั และจรรยาบรรณของธุรกิจ 

 อนุมติัการตดัสินใจท่ีสาํคญัในแง่ของทิศทางธุรกิจของบริษทัฯ และนโยบาย 

 การตดัสินใจในการลงทุนท่ีสาํคญัและการทาํสัญญาท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัใหก้บับริษทัฯ 

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

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู ้พิจารณากําหนดบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ อยา่งชดัเจน ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานน้ี 

    แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

  คณะกรรมการบริษทัฯ แน่ใจว่า บริษทัฯ มีระบบการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือมาแทนท่ีตาํแหน่ง
ท่ีสําคญั เช่น ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการ หรือตาํแหน่งระดับบริหารท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
นโยบายแผนการสืบทอดตาํแหน่ง คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งให้มาทาํหน้าท่ีเสนอแต่งตั้ง
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กรรมการและผูบ้ริหารท่ีสําคญั (กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร) ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดย
พิจารณาผูส้มคัรท่ีเหมาะสมจากผูส้มคัรทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนบัสนุนแผนการสืบทอดตาํแหน่งน้ี 
ในปี 2558 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
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 3 สิงหาคม 2558 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมิน
การกาํกบัดูแลกิจการ” (Corporate Governance Self- Assessment) โดยมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไป
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึงผลการประเมินการ
กาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก และคณะกรรมการบริษทัฯ จะนาํผลการประเมินท่ีได้ไป
ปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการให้ดียิ่งข้ึนต่อไป โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ
เป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการคร้ังต่อไป
จะมีข้ึนในปี 2559  

 



หนา้ 131 
 

 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 ์
นอกเหนือจากการปฏิบติัตามนโยบายภายในและแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัฯ กาํหนด อีกทั้งการทาํรายการ
ดงักล่าวไดอ้ยูบ่นพ้ืนฐานเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) ซ่ึงเป็นไปโดยปกติตาม
มาตรฐานทางการคา้ทัว่ไปและไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจาํเป็นไวใ้น
รายงานประจาํปีและในแบบ 56-1 อยา่งครบถว้นแลว้ 

  อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงาน
ตรวจสอบเร่ืองการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยจดัให้บรรจุเร่ืองดงักล่าวไวใ้น
แผนการตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี สาํหรับปี 2558 ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจสอบรายการดงักล่าว
และไดร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2559 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงพบวา่ 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
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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
การถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี  ยงัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทางการเงิน และบญัชี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบรายงานท่ีชดัเจน และเพียงพอเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ี
รับผดิชอบ 

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

 นอกจากน้ีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงินและบญัชี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบรายงานท่ี
ชดัเจนและเพียงพอเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
1. เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน รวมทั้งการใชท้รัพยากรเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ  
2. เพ่ือความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาของรายงานทางการเงิน 
3. เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนักและให้ความสําคญัต่อการบริหารความเส่ียงและมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ
ของบริษทัฯ ใหด้าํเนินไปอยา่งรัดกมุมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงค ์ทางคณะกรรมการ
บริษทัฯ ไดก้าํหนดและเปิดเผยนโยบายบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 



หนา้ 133 
 

และในหวัขอ้ “การควบคุมภายใน” ในรายงานน้ี 

บริษทัฯ จดัให้มีฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล ซ่ึงมีหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ี
เกิดข้ึนภายในองค์กร เพ่ือลดความเส่ียงด้านกฎหมายและเพ่ือให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานทุกคน ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั และเป็นไปตามนโยบายและแนวทางของบริษทัฯ อีกทั้ง
พฤติกรรมในองคก์รสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ ประวติัหวัหนา้ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล ไดแ้สดง
ไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 3  

5.3  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมโดยปกติอยา่งนอ้ย 7 คร้ังต่อปี โดยกาํหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอด
ทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น  

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละคร้ังประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการจะ
ร่วมกนักาํหนดวาระการประชุมล่วงหนา้อยา่งชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  

เลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
พิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูล
อยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะมีข้ึนภายหลงัจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กิจการ 7 ถึง 10 วนั เพ่ือใหร้ายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดถู้กเสนอเขา้ไป
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและรับทราบ อยา่งไรกต็าม ในกรณีท่ี
กรรมการท่านใดมีขอ้สงสยัหรือคาํถาม กรรมการท่านนั้นสามารถสอบถามขอ้สงสยัหรือคาํถามดงักล่าวไดโ้ดยตรง
กบักรรมการบริหารไดต้ลอดเวลา 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมและจดัทาํอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรมีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยเลขานุการบริษทัฯ 
เป็นผูจ้ดัเกบ็รายงานการประชุม พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

รายละเอียดของการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี 2558 มี
ดงัน้ี 
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เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมการประชุมระหวา่งกนั เพื่อท่ีจะพดูคุย
ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานและผลการดาํเนินงานของกรรมการบริหาร 
5.4 การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ  

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมินการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ” (Board Self Assessment) ซ่ึงมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไปตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ 

 โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ 
 บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
 การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 
 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯโดยรวมอยู่ในเกณฑ ์“ดีเลิศ” และคณะกรรมการ

บริษทัฯจะนาํผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจ
ท่ีจะประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
ทั้งน้ี การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2559 

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยรวม 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 
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พฤศจิกายน 2558 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย” (Board Committee 
Self-Assessment) ซ่ึงมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ 

 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 การประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในแต่ละคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยในแต่ละคณะ สรุปไดด้งัน้ี

คณะกรรมการชุดย่อย ระดบัคะแนนประจําปี 2558 

คณะกรรมการบริหาร ดีเลิศ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ดีมาก 

คณะกรรมการสรรหา ดีมาก 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดีมาก 

คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะจะนาํผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยบริษทัฯมีความ
ตั้งใจท่ีจะประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี ทั้งน้ี การประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ย คร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2559 

 
5.6 การประเมินการปฏบิตังิานของกรรมการผู้จัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบผลการ
ประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงประเมินโดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยใชห้วัขอ้สาํหรับการ
ประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 ความเป็นผูน้าํ 
 การกาํหนดกลยทุธ์ 
 การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
 การบริหารงาน และความสมัพนัธ์กบับุคลากร 
 การสืบทอดตาํแหน่ง 
 ความรู้ทางดา้นผลิตภณัฑ ์และบริการ 
 คุณลกัษณะส่วนตวั 
ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการโดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์ “ดีเลิศ” โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจ
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ท่ีจะประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี 
การประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการในคร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2559 

 
5.7  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งและมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กาํหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารเพื่อให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานสากล และสามารถเทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียนโดยทัว่ไปและกลุ่มบริษทัในอุตสาหกรรมขนส่งได ้

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารถูกกําหนดข้ึนตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด และ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และกรรมการท่ีบริหารงานเต็มเวลาในบริษทัย่อยจะถูกพิจารณาอนุมติัโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนสาํหรับตาํแหน่งท่ีเทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะทางการเงิน 
และผลประกอบการของบริษทัฯ รวมทั้งผลการปฏิบติังานของแต่ละคนท่ีผา่นมา 

รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสัและอ่ืนๆ เช่น 
ค่าภาษีเงินได้ ค่าเช่าบา้น เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และสําหรับค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดเป็นเบ้ีย
ประชุมรายปีซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ของกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส”  

5.8  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจดัให้มีการเขา้ร่วมกิจกรรม
หลกัสูตรและเขา้ร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองคค์วามรู้และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ร เช่น หลกัสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออยา่งนอ้ยตอ้งเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

การเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร/กิจกรรมสมัมนาต่างๆ ของกรรมการบริษทัฯในปีท่ีผา่นมา 
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในกรณีท่ีมีบุคคลใดไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการอนุมติัจากผูถื้อหุน้
เลขานุการบริษทัฯ จะดาํเนินการรายงานและจดัเตรียมเอกสารสําหรับกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ เอกสาร
การจดทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั กฎหมาย 
ระเบียบ แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 

ทั้งน้ีในปี 2554 บริษทัไดมี้การจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่
ทั้งหมด 4 ท่าน 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัฯ มิได้นํามาปฏบิตัใิน
ปี 2558 มีดงัต่อไปนี ้

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการ ความคดิเห็นจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระท่ีมีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี 

เน่ืองจากเป็นการยากท่ีจะหากรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม  ดังนั้ น  ในปัจจุบัน  หลักเกณฑ์ในเ ร่ือง
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระจึงยงั
ไม่สามารถปฏิบติัตามได ้

คณะกรรมการควรจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 

หลกัเกณฑน้ี์ไม่สามารถปฏิบติัไดภ้ายในปีน้ี แต่อาจ
นาํมาปฏิบติัในอนาคต 

บริษทัควรจดัใหมี้นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ
และผูบ้ริหารท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯ อาจพิจารณาใหมี้การจดัทาํนโยบายน้ี โดยจดัทาํ
ตามคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก แต่ยงัไม่สามารถ
จดัทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในปีน้ีได ้

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกัด (มหาชน) มีนโยบายเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ ทั้งรายงานทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและทนัต่อ
เวลาใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และบุคคลทัว่ไป 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ทนัต่อเวลาและด้วยความโปร่งใส ซ่ึงการดูแลการใช้ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานระดบัอาวุโส ซ่ึงมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งดูแลและป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบั และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ หรือราคาหุน้ของบริษทัฯ อีกทั้งการหา้มใชข้อ้มูลของบริษทัฯ ท่ีไดม้าจาก
การเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชนส่์วนตน หรือในเร่ืองการทาํธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ 
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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 และฝ่ายบริหารไดถู้กขอให้ความร่วมมือในการปฏิบติั
ตามนโยบายน้ีอยา่งเคร่งครัด โดยระหวา่งปีท่ีผา่นมาฝ่ายบริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 

ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัฯ ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ แจง้บริษทัฯ เม่ือมีความตั้งใจท่ีจะทาํรายการซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั
ก่อนทาํรายการ 
 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2559 ไดมี้
การพิจารณาเพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอก และมีมติเพื่อเสนอการแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีท่านใดท่านหน่ึงจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สาํหรับปี 2559 ดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ
ตั้งแต่ปี 2558  

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 2559 จาํนวนเงินไม่เกิน 1.95 ลา้นบาท (ปี 2558: 1.90 ลา้นบาท) 
แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ซ่ึงจะไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าวขา้งตน้ ไดมี้การพิจารณาถึงความ
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เหมาะสมของนางสาวสุมาลี รีวราบณัฑิต (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย 
จาํกดั ท่ีไดท้าํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทุกบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและบริษทัยอ่ย 1 บริษทัท่ี
จดทะเบียนในต่างประเทศสาํหรับปี 2558 และคาดวา่จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีต่อไปอีกสาํหรับปี 2559 ดว้ย
ค่าตอบแทนการสอบบญัชี จาํนวนเงิน 3.54 ลา้นบาท (ปี 2558 จ่ายจริง: จาํนวน 3.54 ลา้นบาท) นอกจากน้ีท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการยงัไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงไม่
เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี ไดแ้ก่ ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขบตัรส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย จาํนวนเงิน 0.39 ลา้นบาท  (ปี 2558 จ่ายจริง : 0.35 ลา้นบาท) และ
ค่าบริการสอบทานขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศสาํหรับงบการเงินรวม จาํนวนเงิน 0.70 ลา้นบาท 
(ปี 2558 จ่ายจริง : 0.60 ลา้นบาท) 
 สาํหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัทาํการประเมินตนเองตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยู่
ในระดบั “ดีมาก” คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความตั้งใจจะนาํผลการประเมินท่ีไดไ้ปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 
 
9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัฯ มิได้นํามาปฏบิตัิ
ในปี 2558 มีดงัต่อไปนี้

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการ ความคดิเห็นจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระท่ีมีวาระ
การดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี 

เ น่ืองจากเป็นการยากท่ีจะหากรรมการท่ีมี คุณสมบัติ
เหมาะสม ดงันั้น ในปัจจุบนั หลกัเกณฑใ์นเร่ืองระยะเวลาใน
การดํารงตาํแหน่งของกรรมการอิสระจึงยงัไม่สามารถ
ปฏิบติัตามได ้

คณะกรรมการควรจดัใหมี้การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 

หลกัเกณฑ์น้ีไม่สามารถปฏิบติัได้ภายในปีน้ี แต่อาจนาํมา
ปฏิบติัในอนาคต 

บริษทัควรจดัใหมี้นโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯ อาจพิจารณาให้มีการจดัทาํนโยบายน้ี โดยจัดทาํ
ตามคาํแนะนําจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก แต่ยงัไม่สามารถ
จดัทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในปีน้ีได ้
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
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บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัอย่างยิ่งต่อการสร้างผลตอบแทนสูงสุดอย่างย ัง่ยืนให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยรายงาน
ฉบบัน้ีไดร้วบรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเนน้ไปท่ีธุรกิจ
หลกัซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ห่งความยัง่ยนื ทั้งน้ีบริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการท่ีบริษทัฯ มีเรือเดิน
ทะเลเดินเรืออยูท่ ัว่โลก ซ่ึงเรือส่วนใหญ่ไดถื้อธงสัญชาติไทยนั้นถือเป็นเสมือนตวัแทนของประเทศ จึงเป็นหนา้ท่ี
ของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

 สําหรับปี 2558 รายงานน้ีเป็นรายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนฉบบัท่ี 4 ซ่ึงรวมอยู่ในรายงานน้ีซ่ึงได้
นาํเสนอผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทางด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลท่ีย ัง่ยืนเพื่อให้
เหมาะสมกบัการเป็นบริษทัฯท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
โดยการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และดาํเนินธุรกิจภายใตว้ิสัยทศัน์และภารกิจท่ีสําคญั 
บริษทัฯให้ความสาํคญัในเร่ืองความโปร่งใส ความเช่ือถือได ้การมีความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความเท่า
เทียมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไว ้

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

 รายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนืฉบบัน้ี ไดอ้า้งอิงตามแนวทางการรายงานของ GRI ฉบบั G4 โดยบริษทัฯ 
ไดพ้ิจารณาระดบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ี ‘In accordance’- Core ในแง่ของประเด็นสาํคญั (Materiality) ความเช่ือมโยง
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Engagements) เน้ือหาสาระ (Sustainability Context) ความสมบูรณ์ 
(Completeness) ความถูกตอ้งแม่นยาํ (Accuracy) และการเปรียบเทียบได ้(Comparability) และเป็นการนาํเสนอ
กิจกรรมและขอ้มูลของบริษทัฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2558 

ขอบเขตของรายงาน  

 ขอ้มูลในรายงานฉบบัน้ีไดร้วมขอ้มูลของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

กรอบและข้อจาํกดัของรายงาน  

 ขอ้มูลในรายงานฉบบัน้ีไดถู้กรวบรวมจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และไม่มีการ
เปล่ียนแปลงกรอบการรายงานจากปี 2557  

กระบวนการในการกาํหนดเนือ้หาในรายงาน 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดเน้ือหาของรายงานโดยการคน้ควา้ร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัเพื่อใหไ้ดรั้บขอ้คิดเห็น
จากบุคคลเหล่านั้น ขอ้มูลต่างๆในรายงานฉบบัน้ีไดถู้กทบทวนโดยผูบ้ริหารระดบัสูงก่อนนาํเสนอให้กรรมการ
ผูจ้ดัการอนุมติั หลงัจากนั้น รายงานฉบบัน้ีไดถู้กนาํเสนอเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

การประเมินประเดน็สําคญั (Materiality) ด้านความยัง่ยนื 
 เน้ือหาของรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนฉบบัน้ี มุ่งเนน้ท่ีจะนาํเสนอนโยบายบริษทัฯ ความสาํเร็จ และ
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ความทา้ทายดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืภายในกรอบระยะเวลาในการรายงาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบการรายงาน
ของ GRI ฉบบั G4 การประเมินประเดน็สาํคญัดา้นความยัง่ยนืน้ีครอบคลุม 4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
 1. การระบุเร่ืองท่ีมีความเก่ียวเน่ือง (Relevance) โดยการประเมินถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละเร่ืองทั้ง
จากภายในและภายนอกบริษทัฯ และจากหน่วยงานในบริษทัฯ โดยนาํตวัช้ีวดัของ GRI มาพิจารณาประกอบกนั 
 2. การจดัลาํดบัความสาํคญัเน้ือหาท่ีมีอิทธิพล และผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและต่อบริษทัฯ โดยพิจารณา
แต่ละหวัขอ้ ประเดน็ต่างๆท่ีมีความสาํคญัต่อบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนหวัขอ้และประเด็นต่างท่ีสะทอ้น
ถึงผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม  
 3. การลาํดบัความสาํคญัของแต่ละประเด็นโดยผา่นการสอบทานและการประเมินผล โดยไดท้บทวนเน้ือหา
ผา่นการประเมิน Materiality Matrix ซ่ึงการประเมินน้ีไดจ้ดัทาํผา่นทางแต่ละหน่วยงานของบริษทัฯ โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 
 4. การตรวจสอบบริบทของรายงานเป็นประจาํทุกปี โดยใชผ้ลตอบรับท่ีไดจ้ากผูมี้ส่วนไดเ้สียมารวมไวใ้นการ
จดัทาํรายงานคร้ังน้ี โดยไดรั้บผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) 
การพบปะกบันกัลงทุน เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หน่วยงานกาํกบัดูแล และการรายงานข่าวของบริษทัฯจากส่ือมวลชน 
 ตารางแสดงประเด็นของเน้ือหาความย ัง่ยืนดา้นล่างน้ีประกอบดว้ย 15 หัวขอ้ท่ีสําคญั ซ่ึงแต่ละหัวขอ้จะ
ครอบคลุมถึงประเด็นการดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนท่ีบริษทัฯให้ความสาํคญั สาํหรับ 15 หัวขอ้น้ี ถือเป็นขอ้มูลท่ีมี
ความสําคญัต่อรายงานการพฒันาเพ่ือความย ัง่ยืนปีน้ีของบริษทัฯ บริษทัฯให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมกบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียในการปรับปรุงการประเมินประเด็นท่ีสาํคญัในเน้ือหาน้ี และไดเ้พิ่มขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานฉบบัน้ี
ตามลาํดบัความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

 

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
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จดัหาช่องทางในการส่ือสารผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็นและ
สามารถติดต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ไดโ้ดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้ริหาร โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะดาํเนินการกบั
ขอ้มูลดงักล่าวอยา่งจริงจงัและจะเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั 
 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 

• จดัการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง รวมถึงการจดักิจกรรม
บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาส 

• จดหมายข่าวจากกรรมการผูจ้ดัการ 

พนักงาน • ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
• ความมัน่คงและความกา้วหนา้ทางอาชีพ 
• การพฒันาความรู้ความสามารถ 
• สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี 
• ความปลอดภยัในการทาํงาน 

• เคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
• ใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียมกนั 
• ใหค้วามปลอดภยัในการทาํงาน 
• พฒันาศกัยภาพของพนกังาน ผา่นการฝึกอบรม 
• ทบทวนโครงสร้างผลตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์
เป็นประจําทุกปี เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัได ้

• ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

นักลงทุน • ผลตอบแทนจากการลงทุน 
• การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ 

• มีช่องทางการส่ือสารโดยตรงระหวา่งผูถื้อหุน้กบัผูบ้ริหารและ 
คณะกรรมการบริษทัฯ 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั หลกัปฏบิตัแิละการมีส่วนร่วม 

• ดําเนินกิจการด้วยความยุติธรรมและ
โปร่งใส 

• การบริหารจดัการความเส่ียง 

• การพบปะและการประชุมทางโทรศพัท ์(conference call) 
รวมถึงจดัใหมี้ช่วงตอบขอ้ซกัถาม 

• เปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์อยา่งสมํ่าเสมอ  
• การจดั Road Show 3 คร้ัง ในปี 2558 
• 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 ์

เจ้าหนี ้ • ความสามารถในการชําระหน้ี ภายใน
เวลาท่ีกาํหนด 

• กําหนดผลตอบแทนจากเ งินกู้ และ
ค่าธรรมเนียมท่ียติุธรรม 

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญา 

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญากู ้ รวมถึงเง่ือนไขในแง่ของ 
วตัถุประสงคข์องเงินกู ้การชาํระคืนหลกัประกนั และเง่ือนไข
อ่ืนๆท่ีไดต้กลงกนั 

• จัดให้มีการประชุมเ พ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลและคงไว้ซ่ึง
ความสมัพนัธ์อนัดีอยา่งสมํ่าเสมอ 

• จัดทํารายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงาน
ประจาํปี 
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การกาํกบัดูแลกจิการ จริยธรรมและความซ่ือสัตย์  
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีเจตนารมณ์ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การส่งเสริม
ใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงเป็นความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ และถือเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีจะสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้นในการกาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โครงสร้างในการกาํกบัดูแลกิจการได้
รวมถึงคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” 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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ผลการดาํเนินงานในการจัดการเพือ่ความยัง่ยนื 

ผลการดาํเนินงานทางด้านเศรษฐกจิ  
 ในปี 2558 ผูบ้ริหารอาวโุสของบริษทัฯ ไดต้ั้งเป้าหมายสาํหรับปีหนา้ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ มากกวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 
 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอยา่งนอ้ยร้อยละ 15 ตาม
รายงานของ Moore Stephens  

 จ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 จ่ายโบนสัใหแ้ก่พนกังานตามกาํไรสุทธิของผลประกอบการประจาํปี 

 การดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดส่้งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่าน
ทางกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ รวมไปถึงผา่นทางกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงทีส่ร้างขึน้และแจกจ่าย (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สาํหรับผลการดาํเนินงานทางดา้นการเงิน โปรดดู “จุดเด่นทางการเงิน” และ “คําอธิบายและการวิเคราะห์
ของผู้บริหาร” ในรายงานน้ี 
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ผลการดาํเนินงานทางด้านส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการขนส่งทางทะเลท่ีขาดความรับผิดชอบนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นมลภาวะทางอากาศ และ/หรือทางนํ้ า ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยให้ความสําคญัเทียบเท่ากบัปัจจยัทางดา้นการคา้ และการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ 

 อย่างไรก็ตาม จากการดาํเนินธุรกิจตลอดหลายปีท่ีผ่านมา ทาํให้บริษทัฯ เขา้ใจดีว่าแค่การปฏิบติัตามกฏ
ขอ้บงัคบัต่างๆ นั้น ยงัไม่เพียงพอท่ีจะช่วยปกป้องและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ยงัมีส่ิงอ่ืนท่ีสําคญัท่ีจะตอ้งปฏิบติั 
นอกเหนือจากกฎเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้นัน่คือ การพฒันาแผนงานภายในเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการ
ควบคุมคุณภาพ รวมทั้ งการค้นหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างต่อเน่ือง เพื่อนํามาใช้ในการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงความมุ่งมัน่อยา่งแน่วแน่ในการท่ีจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละของเสีย 

 รายงานน้ีไดน้าํเสนอรายละเอียดกฎขอ้บงัคบัทางทะเลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีสําคญัท่ีสุด และส่ิงท่ี
บริษทัฯ ได้ดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัดังกล่าว รวมทั้งรายงานน้ีได้แสดงถึงแผนงานภายในท่ี
เ ก่ียวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและระบบการควบคุมคุณภาพ  และความพยายามในการลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และในตอนทา้ยของรายงานฉบบัน้ี จะเป็นการสรุปถึงเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดไวส้าํหรับปีถดัไป 

จุดเด่นผลการดาํเนินงานทางด้านส่ิงแวดล้อม 

1. การประชุมประจาํปีท่ีจดัข้ึนทุกๆปีโดยมีการพิจารณาและพูดต่อในประเด็นท่ีเก่ียวกบักฎหมายพาณิชย
นาวีต่างๆ 

2. นโยบายในการป้องกนัส่ิงแวดลอ้มตามดา้นล่าง ไดถู้กจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานเดียวกนักบั มอก. 14001 
ซ่ึงเป็นนโยบายของบริษทัฯ ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ในการท่ีจะป้องกนัส่ิงแวดลอ้มและ
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 
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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)) 
• 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) 
• อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเคล่ือนยา้ยซากเรือ ค.ศ.2007 (Nairobi International Convention on 

the Removal of Wrecks 2007 (the Wrecks Convention)) 
• กฎขอ้บงัคบัในระดับภูมิภาคและทอ้งถ่ินซ่ึงมีความเขม้งวดกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นกฏขอ้บงัคบัระหว่าง

ประเทศ ตวัอยา่งเช่น พระราชบญัญติัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection 
Act: EPA) และคาํสัง่ของสหภาพยโุรปเก่ียวกบัการเผาผลาญเช้ือเพลิงในเขตยโุรป ฯลฯ  
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 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 2550 - 2558 ของบริษทัฯ สาํหรับการวิเคราะห์น้ี ไดพ้ิจารณาการละเมิด ISM Code ซ่ึงส่งผลใหเ้กิด
เหตุไฟไหม ้การระเบิด การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของลูกเรือ เรือโดนกนั และ เรือเกยต้ืน โดยปี 2550 เป็นปีท่ีมี
จาํนวนคร้ังของการละเมิด ISM Code เกิดข้ึนสูงสุด 18 คร้ัง อยา่งไรก็ตาม ในระหว่างปี 2550 - 2554 การละเมิด 
ISM Code มีจาํนวนลดลงถึงร้อยละ 94 และมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยในปี 2556 และปี 2557 โดยบริษทัฯ ได้
วิเคราะห์รายละเอียดของการละเมิดเพ่ือระบุสาเหตุท่ีแทจ้ริงและเร่ิมดาํเนินการแกไ้ขอย่างเหมาะสมในแต่ละเร่ือง 
และไดแ้จง้ให้ผูบ้ริหารระดบัสูงทราบเพ่ือเป็นกรณีศึกษา และเป็นการหลีกเล่ียงการเกิดการละเมิดแบบเดียวกนัข้ึน
อีก บริษทัฯ มีความยินดีท่ีจะรายงานว่าการดาํเนินการท่ีผ่านมาไดช่้วยให้จาํนวนคร้ังของการละเมิดขอ้บงัคบั ISM 
ของบริษทัฯ สาํหรับปี 2558 มีจาํนวนลดลง คือมีการละเมิดขอ้บงัคบัจาํนวน 3 คร้ัง โดยมีจาํนวนวนัในการเดินเรือ 
อยูท่ี่ 16,562 วนั เม่ือเปรียบเทียบจาํนวนคร้ังของการละเมิดขอ้บงัคบักบัจาํนวนวนัในการเดินเรือพบว่าในปี 2554 
และปี 2558 เป็นปีท่ีดีท่ีสุดของบริษทัฯ เน่ืองจากมีการละเมิดเกิดข้ึนมีเพียงร้อยละ 0.02 และแมว้่าในปี 2550 ซ่ึงเป็น
ปีท่ีแยท่ี่สุด แต่การละเมิดท่ีเกิดข้ึนกน็บัไดว้า่มีเพียงเลก็นอ้ย คือร้อยละ 0.11 เท่านั้น สาํหรับ  
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 เพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ISM Code ไดมี้การตรวจสอบภายในบนเรือประจาํปีโดยทีมงานซ่ึง
ประกอบด้วยผูต้รวจสอบเรือซ่ึงมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อ
กรรมการผูจ้ดัการโดยตรง เหตุการณ์ท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การเกิดอุบติัเหตุ 
รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิดอุบติัเหตุทั้งหมดจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ และหลงัจากนั้น จะมีการ
ทบทวนขั้นตอนการดาํเนินงานทนัที นอกจากน้ี บทเรียนทั้งหมดท่ีไดจ้ากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนและเหตุการณ์ท่ีเกือบ
เกิดอุบติัเหตุต่างๆจะถูกถ่ายทอดผ่านทาง Marine Accident Reporting Scheme (MARS) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมเดินเรือ และเป็นการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัในการเดินเรือให้สูงข้ึนอีกดว้ย The Nautical 
Institute กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่เอกสารรายงาน Marine Accident Reporting Scheme 
(MARS) ทุกเดือน ไดช่ื้นชมท่ีบริษทัฯ ไดใ้หค้วามร่วมมือกบั MARS ในการส่งเสริมและร่วมแบ่งปัน “บทเรียน” 
จากเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเป็นกรณีศึกษา ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือ ทั้งน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
บริหารจดัการท่ีมีคุณภาพและความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งสูงสุดของบริษทัฯ  

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดริ้เร่ิมการดาํเนินการเพ่ือควบคุมการละเมิด ISM Code โดยการใชว้ิธีป้องกนัต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

• การพฒันาการฝึกอบรมบุคลากร: เน่ืองจากแนวโนม้ท่ีการตรวจเรือโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจเรือของรัฐเมืองท่า
นั้นจะมีความเขม้งวดมากข้ึนในส่วนของการบงัคบัใช ้ISM Code ดงันั้น บุคลากรประจาํเรือของบริษทัฯ 
จึงไดรั้บการทบทวนความรู้ดา้น ISM Code อยา่งสมํ่าเสมอ และจดัใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนั
และกนัภายในกองเรือ 

• การพฒันาการบํารุงรักษาตัวเรือ: บริษทัฯ ไดเ้นน้ย ํ้าถึงความสาํคญัของการตรวจสอบสภาพและทดสอบ
เคร่ืองจกัรทุกเคร่ืองอย่างสมํ่าเสมอ และหากเจา้หนา้ท่ีประจาํเรือพบเห็นส่ิงผิดปกติใดๆ ให้รีบรายงาน
ในทนัที นอกจากน้ีฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ไดเ้น้นย ํ้าให้ผูต้รวจสอบภายในตอ้งสอบทานการบงัคบัใช้
กฎเกณฑต่์างๆอยา่งเขม้งวดเพ่ิมข้ึน จากการตรวจสอบปกติ เพื่อใหย้กระดบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบและ
ความปลอดภยัสาํหรับตวัเรือ สินคา้ และลูกเรือ 
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• 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) 

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

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

 กราฟดา้นล่างน้ี แสดงใหเ้ห็นว่า จาํนวนคร้ังของเหตุการณ์การละเมิด ISPS (แกนดา้นซา้ย) เปรียบเทียบกบั
จาํนวนวนัในการเดินเรือ (แกนดา้นขวา) ในช่วงปี 2550 – 2558 บริษทัฯ กาํหนดเป้าหมายให้การละเมิด ISPS 
เท่ากบัศูนยเ์ช่นเดียวกนักบัเป้าหมายของการละเมิด ISM Code ทั้งน้ีไม่มีการละเมิด ISPS ในปี 2554 และปี 2555 แต่
ในปี 2556 2557 และ 2558 มีการละเมิด 3 คร้ัง 2 คร้ังและ 1 คร้ังตามลาํดบั โดยเหตุการณ์เกิดข้ึนเม่ือผูห้ลบหนีข้ึน
เรือซ่ึงเป็นคนยากจนและตอ้งการ หนีไปอยู่ต่างประเทศเพ่ือชีวิตท่ีดีข้ึน แมว้่าเม่ือคนเรือของบริษทัฯ ตรวจพบผู ้
หลบหนีเหล่าน้ีได้นําไปส่งท่ีท่าเรือท่ีหลบหนี ข้ึนมาหรือท่าเรือท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด แต่บริษทัฯ ก็ได้รวมเหตุการณ์
ดงักล่าวเป็นการละเมิด ISPS เพื่อรายงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย การละเมิดเท่ากบัศูนยท่ี์ตั้งไว ้ 

 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายใหก้ารละเมิด ISPS เท่ากบัศูนย ์สาํหรับปีท่ีจะมาถึง 

 MARPOL: เป็นอีกกฎขอ้บงัคบัหน่ึงท่ีสาํคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในอุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเล 
โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะ “อนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทางทะเล โดยการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากนํ้ามนั และสารอนัตราย 
รวมถึง การลดจาํนวนของอุบติัเหตุในการขนถ่ายสารเหล่านั้น” ซ่ึงในอนุสญัญาน้ีแบ่งออกเป็น 6 หมวด กล่าวคือ:  

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

liquid substances in bulk) 
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3. ขอ้กาํหนดการควบคุมมลพิษจากสารอนัตรายท่ีบรรจุหีบห่อ หรือตูค้อนเทนเนอร์ หรือถงับรรจุ (Regulations 
for the Prevention of Pollution by harmful substances carried by sea in packed forms, or in freight 
containers, portable tanks or road and rail tank wagons) 

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

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

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

 บริษทัฯ มีความเขา้ใจถึงความเส่ียงของการเกิดผลกระทบท่ีร้ายแรงต่อสภาพแวดลอ้มทางทะเลเน่ืองจาก
อุบติัเหตุทางทะเล ซ่ึงบริษทัฯ จดัให้มีมาตรการเชิงป้องกนัเพื่อจาํกดัความเส่ียงในเร่ืองน้ี โดยลาํดบัแรกคือ จาํกดั
ความผดิพลาดอนัเน่ืองมาจากบุคลากร และลาํดบัท่ีสองคือการดูแลรักษาเคร่ืองจกัรบนเรือใหมี้มาตรฐานสูงสุด 

 เพื่อจาํกดัความผิดพลาดของบุคลากร บริษทัฯ ไดพ้ฒันาปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมสําหรับเจา้หนา้ท่ี
ประจาํเรือทุกคน ซ่ึงรวมไปถึงห้องอบรมเสมือนจริง ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือพฒันาปรับปรุงความชาํนาญในการนาํเรือ 
และความระมดัระวงัต่างๆ โดยใส่ตวัแปรทั้งทางดา้นสภาพอากาศและสภาพทอ้งทะเล หรือเมืองท่าต่างๆ ในโลก 
นอกจากน้ีบริษทัฯ มีความเช่ือมัน่ว่าวิศวกรช่างเคร่ืองบนเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองจกัรทนัสมยัใหม่ไดรั้บการฝึกอบรม
โครงสร้างเคร่ืองจกัรน้ีอยา่งเขม้งวด เพื่อใหเ้กิดทกัษะและความสามารถในการดูแลรักษาเคร่ืองจกัร และหลีกเล่ียง
ปัญหาเคร่ืองจกัรหยดุทาํงาน 

 

 จากกราฟดา้นบนแสดงถึง จาํนวนคร้ังของการละเมิดอนุสัญญา MARPOL (แกนดา้นซา้ย) ซ่ึงส่งผลใหเ้กิด
การเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน และจาํนวนวนัในการเดินเรือ (แกนดา้นขวา) ในช่วงปี 2550 - 2558 เพื่อการ
วิเคราะห์น้ี เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ท่ีถือเป็นการละเมิดจะมาจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จะเห็นไดว้่าการละเมิด
อนุสญัญา MARPOL นั้นมีจาํนวนมากท่ีสุด 
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ในปี 2550 ซ่ึงเกิดข้ึนทั้งหมด 8 คร้ัง ทั้งน้ี การละเมิดอนุสัญญา MAPROLโดยเฉล่ียเกิดข้ึนนอ้ยกว่า 3 คร้ัง ในขณะท่ี
จาํนวนวนัในการเดินเรือโดยเฉล่ียเท่ากบั 13,805 วนั โดยในระหว่างปี 2550 - 2555 จาํนวนการละเมิดอนุสัญญา 
MARPOL นั้นลดลง ถึงร้อยละ 100 ในขณะท่ีจาํนวนวนัในการเดินเรือลดลงร้อยละ 32 ในปี 2558 บริษทัฯ มีการ
ละเมิดอนุสัญญา MARPOL จาํนวน 1 คร้ัง ซ่ึงเป็นอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการปล่อยนํ้ าเสียของห้องเคร่ืองยนตจ์ากเรือ
ของบริษทัฯจาํนวน 1 ลาํ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้ถูกนาํมาวิเคราะห์เพื่อหาทางแกไ้ขและแจง้ให้แก่เรือทุกลาํของ
บริษทัฯ ทราบ ทั้งน้ี เช่นเดียวกบัเป้าหมายสําหรับสองขอ้บงัคบั ขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายสําหรับการ
ละเมิดอนุสัญญา MARPOL เท่ากบัศูนย ์สาํหรับปี 2558 และกาํหนดให้ไม่มี เหตุการณ์ท่ีเรือของบริษทัฯ ถูกกกั
เน่ืองจากการละเมิดอนุสญัญา MARPOL น้ีเลย 

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

หลกัการความปลอดภยัพ้ืนฐานท่ีกาํหนดโดย IMO นอกจากน้ีบริษทัฯมีหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั ISM Code วา่เป็นไปตามท่ีบริษทัฯกาํหนดภายใตข้อ้บงัคบัน้ีหรือไม่ 

• กฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัเรือช่วยชีวิต ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามเม่ือมีการนาํเรือเขา้อู่แหง้คร้ังแรก บงัคบัใชน้บัจาก
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 

• ประเทศจีนไดก้าํหนดใหเ้รือท่ีเขา้สู่ชายฝ่ังของประเทศจีนใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่า (Low Sulphur 
Fuel Oil “LSFO”) นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
» เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป เรือท่ีเขา้เทียบท่าเรือหลกั 11 ท่า ไดแ้ก่ ท่าเรือ 

Shenzhen ท่าเรือ Guangzhou ท่าเรือ Zhujiang ท่าเรือ Shanghai ท่าเรือ Ningbo ท่าเรือ Zhoushan ท่าเรือ 
Suzhou ท่าเรือ Nantong ท่าเรือ Tianjin ท่าเรือ Qinhuangdao และ ท่าเรือ Tangshan/ท่าเรือ Huanghua 
ใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีมี ค่ากาํมะถนัสูงสุดท่ีไม่เกินร้อยละ 0.5 ขณะเทียบท่าเรือหลกั11 ท่าดงักล่าว แต่เป็น
มาตราการตามความสมคัรใจ 

» เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป บงัคบัใหเ้รือท่ีเขา้เทียบท่าเรือหลกั 11 ท่า
ดงักล่าว ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัสูงสุดท่ีไม่เกินร้อยละ 0.5 

» เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป ขอ้กาํหนดใหเ้รือใชเ้ช้ือเพลิงตามท่ีกาํหนด
ขา้งตน้ จะ ครอบคลุมไปถึงทุกท่าเรือใน 3 พื้นท่ีของประเทศจีน ไดแ้ก่ พื้นท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้าเพิร์ล 
(Pearl River Delta (“PRD”)) พื้นท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้าแยงซี (Yangtze River Delta (“YRD”)) และ 
อ่าวป๋อไห่ (Bohai Bay) 

» เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป ขอ้กาํหนดใหเ้รือใชเ้ช้ือเพลิงตามท่ีกาํหนด
ขา้งตน้ จะครอบคลุมไปถึงเขตควบคุมการปล่อยมลพิษ (emission control zone “ECZs”) สาํหรับ 3 
พื้นท่ีไดแ้ก่ เขต น่านนํ้าอาณาเขต (ระยะห่าง 12 ไมลท์ะเลจากชายฝ่ัง) ของพ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้า
เพิร์ล (Pearl River Delta (“PRD”)) พื้นท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้าแยงซี (Yangtze River Delta (“YRD”)) 
และ อ่าวป๋อไห่ (Bohai Bay) 

• กฎระเบียบใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นท่าเรือในสหภาพยโุรป (EU) 
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1) เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป เรือทุกลาํท่ีเขา้ท่าเรือในสหภาพยโุรปตอ้ง
มีแผน สําหรับการติดตาม การรายงานผล และการตรวจสอบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
(แผน RVM) ท่ี ไดรั้บการอนุมติั 

» นาํส่งแผน RVM แก่หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบก่อนวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 

» ติดตามผลการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซดต์ั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป 

» นาํส่งรายงานการวดัผลสาํหรับปี 2561 ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

» เอกสารแสดงการปฏิบติัตามกฎระเบียบขา้งตน้ (Document of Compliance) จะตอ้งเก็บรักษาอยู่
บนเรือ นบัตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป 

2) เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นตน้ไป กฎระเบียบของสหภาพยุโรปท่ีเก่ียวกบั
การรีไซเคิลเรือจะมีผลบงัคบัใชค้รอบคลุมไปถึงเรือต่างชาติท่ีอยู่ในน่านนํ้ าของสหภาพยุโรป เรือ
ต่างๆ จะตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาว่าดว้ยวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีเป็นอนัตราย (Inventory of Hazardous 
Material “IHM”)) 

หลงัจากท่ีไดแ้สดงและไดอ้ธิบายถึงกฎขอ้บงัคบัทางทะเลท่ีสาํคญั ซ่ึงมีส่วนช่วยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
รวมถึงกฎ ขอ้บงัคบัใหม่ท่ีกาํลงัจะมีผลบงัคบัใช ้ในหัวขอ้ถดัไปจะเป็นรายละเอียดของระบบการควบคุมภายใน
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของ บริษทัฯ 

การป้องกนัและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001): เน่ืองจากแนวโนม้ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มมีมากข้ึน บริษทัฯ 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
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 ผูท่ี้รับมอบหมายให้ดาํเนินงาน ตามวตัถุประสงคข์องประมวลขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารความ
ปลอดภยัระหวา่งประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผูต้รวจสอบเรือแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Class NK) ไดอ้อกใบรับรอง
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ระบบบริหารคุณภาพ (QMS Certificate) แก่บริษทัฯ ซ่ึงเป็นฉบบัใหม่ของ ISO 9001: 2008 ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ 
บริษทัเดินเรือประเภทขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัใบรับรองประเภทดงักล่าว เน่ืองจากส่วน
ใหญ่จะเป็นเร่ืองสําคญัสําหรับบริษทัเรือขนส่งสินคา้ประเภทนํ้ ามนั ซ่ึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นเร่ืองสําคญั
สูงสุด 

 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
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
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เรือขนาด 38,500 เดทเวทตนั จะใชเ้ช้ือเพลิงประมาณ 19 ตนัต่อวนั เม่ือเทียบกบัเรือขนาดเดียวกนัแต่อายุ
มากกวา่ซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิงประมาณ 25 ตนัต่อวนั ในขณะท่ีเคร่ืองยนตข์องเรือขนาด 64,000 เดทเวทตนัตาม
หลกัไดถู้กกาํหนดใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงประมาณ 26.4 ตนัต่อวนัเม่ือเทียบกบัเรือขนาด 57,000 เดทเวทตนั ท่ีอายุ
มากกวา่ซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิงประมาณ 30 ตนัต่อวนั การเผาผลาญเช้ือเพลิงท่ีตํ่าดงักล่าวนั้นน่าท่ีจะเป็นไปได้
โดยการใชเ้คร่ืองยนตท่ี์มีประสิทธิภาพดว้ยการออกแบบใบจกัรใหม่ท่ีหมุนชา้ลง มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง
ใหญ่ และมีการออกแบบท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบตวัเรือ  

3. เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเรือ ควนั
ของเคร่ืองยนตจ์ะถูกปล่อยผา่นหมอ้นํ้าโดยตรง ซ่ึงวิธีการน้ีจะช่วยลดการใชน้ํ้ ามนัในการเผาไหม ้

4.  เรือสั่งต่อใหม่เหล่าน้ีมีการติดตั้งเคร่ืองบาํบดันํ้าถ่วงเรือซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีจะมีผลบงัคบัใช้
ในอนาคต เคร่ืองบาํบดัน้ีออกแบบมาเพ่ือกาํจดั และป้องกนัแบคทีเรียและส่ิงมีชีวิตเลก็ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่น
นํ้าทะเลซ่ึงไม่ทาํใหเ้กิดอนัตรายโดยผา่นการบาํบดันํ้าระหวา่งเมืองท่าแต่ละแห่ง 

5. เคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซดล่์าสุด 
6. ระวางสินคา้แบบกล่อง ผนงัเรียบ เพื่อลดการสะสมของสินคา้ตกคา้งในระวาง ซ่ึงจะเป็นการลดการใช้

สารเคมีท่ีเป็นอนัตรายในการชะลา้งสินคา้ตกคา้งเหล่าน้ี เพราะวา่ระวางสินคา้แบบน้ีสามารถท่ีจะใชน้ํ้ า
เพียงอยา่งเดียวในการทาํความสะอาดกเ็พียงพอแลว้ 

7. ระบบสูบจ่ายนํ้ ามนัหล่อล่ืนแบบหลุมลึกสาํหรับระบบใหไ้หลเวียนในเคร่ืองจกัรใหญ่ จะเป็นการลด
ปริมาณนํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีตอ้งใชท้ั้งหมด ซ่ึงเป็นการลดปริมาณของกากนํ้ามนั 

8. เตาเผาขยะขนาดใหญ่ เป็นไปตามมาตรฐานการทาํงานท่ีกาํหนดโดย IMO  
9. เรือทุกลาํจะติดตั้งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้นเป็นไปตามมาตรฐานของ MEPC.76(40) 

Marine Environment Protection Committee (คณะกรรมการป้องกนัสภาวะแวดลอ้มทางทะเล) ซ่ึงระบุว่า
สามารถใชเ้ผาขยะและกากนํ้ ามนัได ้ทั้งน้ีจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการขยะ และ
ส่ิงปฏิกลูของบริษทัฯ อนัเป็นส่ิงท่ีกองเรือของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัอยูแ่ลว้ 

10. ถงัเกบ็นํ้าทอ้งเรือและกากนํ้ามนัขนาดใหญ่ท่ีแยกจากกนัจะช่วยใหก้ารกาํจดัส่ิงปฏิกลูเหล่าน้ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เพราะสามารถท่ีจะช่วยใหผู้รั้บกาํจดัส่ิงปฏิกลู จดัการแยกนํ้าทอ้งเรือและกากนํ้ามนั
อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดได ้

11. เคร่ืองบาํบดัส่ิงปฏิกลูบนเรือท่ีไดรั้บการพฒันาจะถูกติดตั้งบนเรือท่ีต่อใหม่น้ี 
12. เรือท่ีต่อใหม่จะปฏิบติัตาม “อนุสญัญาการยบุเรือเป็นเศษเหลก็” ขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ 

(IMO) (อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการยบุเรือเป็นเศษเหลก็อยา่งปลอดภยัและรักษาส่ิงแวดลอ้มปี 
ค.ศ. 2009) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างความมัน่ใจวา่ เรือท่ี
ถูกยบุเป็นเศษเหลก็หลงัจากท่ี 
หมดอายกุารใชง้านแลว้ จะไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงใดๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละความ
ปลอดภยั หรือสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัอนุสญัญาฉบบัน้ีไดเ้ปิดใหมี้การลงนามจากรัฐต่างๆ และจะมีผล
บงัคบัใชใ้น 24 เดือน นบัจากวนัท่ีมีการร่วมลงนามโดย 15 รัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของขนาดระวาง
บรรทุกรวมของเรือเชิงพาณิชยท์ัว่โลก เพือ่การใหส้ตัยาบนั การรับรอง หรือการเห็นชอบ หรือการเขา้
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ร่วม หรือไดว้างหลกัประกนัในการใหส้ตัยาบนัการรับรอง การเห็นชอบ หรือการเขา้ร่วมไวก้บั
เลขาธิการฯ โดยปราศจากขอ้จาํกดั นอกจากน้ี จาํนวนเรือทั้งหมดท่ีถูกยบุเป็นเศษเหลก็ของแต่ละรัฐ 
ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของขนาดระวางบรรทุกเรือขนส่งเชิงพาณิชย ์ แม้
อนุสญัญาดงักล่าวจะยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้แต่สาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ของบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ แน่ใจ
วา่ไดมี้ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักฏเกณฑด์งักล่าว เรือดงักล่าวจะตอ้งจดัทาํบญัชีวสัดุ/อุปกรณ์ท่ี
อนัตราย ตามขอ้แนะนาํของอนุสญัญาฯ โดยเฉพาะการหา้มและการควบคุมมิใหใ้ชว้สัดุอนัตรายตั้งแต่
ขั้นตอนในการต่อเรือ หากมีการใชว้สัดุอนัตรายเหล่านั้นในการต่อเรือแลว้ จะตอ้งมีการจดัทาํบญัชี
รายการวสัดุเหล่าน้ีไว ้ซ่ึงจะทาํใหเ้รือมีสิทธิยืน่ขอใบรับรองบญัชีวสัดุอนัตรายได ้

 พฒันาการใหม่ๆ ในการออกแบบเรือและการต่อเรือมีรายละเอียดตามดา้นล่างน้ี ตราบเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้
บริษทัฯ จะนาํปัจจยัเหล่าน้ีมาประกอบการตดัสินใจสาํหรับการซ้ือเรือในอนาคต 

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

 ธุรกิจเดินเรือยงัไม่สามารถแกปั้ญหาในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดทุ้กเร่ือง โดยในปัจจุบนั ความพยายาม
ของอุตสาหกรรมเดินเรือและของ IMO แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กล่าวคือ 

• สาํหรับเรือท่ีมีอยูแ่ลว้ - ใหน้าํ “แนวปฏิบติัในการจดัการท่ีดี” มาใชบ้งัคบั เพื่อรักษาและประหยดัการใชน้ํ้ ามนั 
• สาํหรับเรือต่อใหม่ - ใหใ้ชก้ารออกแบบตวัเรือแบบใหม่ โดยมีเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยท่ีีประหยดัพลงังาน

มากข้ึน 
 การจัดการนํา้ถ่วงเรือ (Ballast Water Treatment) หากมีการปล่อยนํ้าลงทะเลโดยท่ีไม่ผา่นการบาํบดัจะทาํ
ใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบนิเวศท่ีท่าเรือได ้ในปัจจุบนันโยบายของบริษทัฯอนุญาตใหมี้การเปล่ียนถ่ายนํ้าถ่วงเรือ
กลางมหาสมุทรไดเ้พ่ือป้องกนัอนัตรายแก่ส่ิงมีชีวิตในทะเลซ่ึงอาศยัอยูใ่นท่าเรือต่างๆ วิธีการน้ีถือวา่เป็นการลด
ความเสียหายท่ีเกิดต่อระบบนิเวศไดเ้ม่ืออนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ้ าถ่วงเรือฯ มีผล
บงัคบัใชใ้น 12 เดือนหลงัจากท่ีมีการใหส้ตัยาบนัโดย 30 รัฐ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางรวมของเรือขนส่ง
เชิงพาณิชยท์ัว่โลก ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัขนาดระวางเรือขั้นตํ่าต่อขนาดระวางเรือของกองเรือโลกของประเทศท่ีเขา้ร่วม
การใหก้ารรับรองอนุสญัญาดงักล่าวนั้นใกลจ้ะครบตามท่ี IMO ไดก้าํหนดไว ้ นอกจากน้ี หน่วยป้องกนัชายฝ่ังของ
สหรัฐอเมริกา (US Coast Guard) ยงัมีการกาํหนดระยะเวลาสาํหรับการติดตั้งระบบจดัการนํ้ าถ่วงเรือท่ีแตกต่างไปจาก
อนุสญัญาขา้งตน้ แต่มีการผอ่นคลายกาํหนดเวลาดงักล่าวลง เน่ืองจากหน่วยป้องกนัชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกายงัไม่ได้
อนุมติัการติดตั้งระบบจดัการนํ้ าถ่วงเรือดงักล่าวใดๆ จนถึงปัจจุบนัน้ี  
 อยา่งไรกต็าม ถึงแมว้า่การจดัการนํ้าถ่วงเรือยงัไม่กาํหนดเป็นกฎหมาย แต่บริษทัฯมัน่ใจวา่เรือสัง่ต่อใหม่
ทั้งหมดของบริษทัฯจะมีระบบการจดัการนํ้าถ่วงเรือ เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนถ่ายนํ้า
ถ่วงเรือ 
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 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 ร้อยละ100 หรือมากกวา่ เม่ือเทียบกบัเรือขนาดเลก็กวา่
ในกองเรือของบริษทัฯอยา่งไรกต็าม ส่ิงท่ีสาํคญักวา่นั้นคือ เรือขนาดใหญ่กวา่จะเผาผลาญเช้ือเพลิงมากกวา่เรือ
ขนาดเลก็กวา่เพียงร้อยละ 40 - 45 ต่อวนัในการเดินเรือ ดงันั้น เช้ือเพลิงท่ีใชไ้ปต่อหน่ึงหน่วยสินคา้นั้นยอ่มลดลง
อยา่งมากตามไปดว้ย จะเห็นไดว้า่ น่ีคือหน่ึงในความพยายามของบริษทัฯ เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและเพื่อลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ 
 บริษทัฯใชก้ฎขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่ึงในหลกัเกณฑห์ลกัในกระบวนการคดัเลือกคู่คา้ 
 บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะมีเรือประมาณ 60 - 70 ลาํในอนาคตอนัใกล ้โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการใชน้ํ้ ามนั
เช้ือเพลิงและนํ้ามนัดีเซลลงในอตัรากา้วหนา้ในทุกๆ ปี เพื่อท่ีจะใหส้าํเร็จตามจุดมุ่งหมาย บริษทัฯ ไดดู้แลอยา่ง
ต่อเน่ืองในการเสาะหาเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีมีในทอ้งตลาดและตรวจสอบการใชง้านเพื่อใหเ้ขา้กบัประเภทและ
ขนาดของเรือของบริษทัฯ ขณะน้ีอู่ต่อเรือทัว่โลกกาํลงัเสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม” โดยบรรยายถึงความเร็วและตวัเลขการใชเ้ช้ือเพลิงซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อน บริษทัฯ ไดป้ระเมิน
เทคโนโลยใีหม่ๆน้ีอยา่งจริงจงั อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ยงัคงตระหนกัวา่ คาํโฆษณาของอู่ต่อเรือบ่อยคร้ังดูจะเกิน
ความเป็นจริงเพ่ือใหดู้น่าจูงใจ แต่เม่ือมีการตรวจวดัทางเทคนิคจริงๆ เช่น ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงการออกแบบ
และอตัราการกินนํ้าลึกสูงสุด รวมทั้งตวัเลขช้ีวดัสภาพทะเลท่ียอมรับได ้กป็รากฏวา่คาํโฆษณาเหล่านั้นไม่เป็นความ
จริงรวมทั้งไม่สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายไดจ้ริง นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดดู้แลอยา่งใกลชิ้ดในเร่ืองการติดตั้งเคร่ืองจกัร
สาํหรับเรือใหม่ท่ีไดม้า ไม่วา่จะเป็นเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง รวมถึงเฝ้าติดตามการปฏิบติังานและผลงานอยา่ง
สมํ่าเสมอ เพื่อใหค้วามเร็วและปริมาณการเผาผลาญเช้ือเพลิงเป็นไปอยา่งเหมาะสม ในขณะท่ีการปล่อยก๊าซฯ
เป็นไปอยา่งนอ้ยท่ีสุด 
 นอกจากน้ี การท่ีเรือเผาผลาญนํ้ามนัเช้ือเพลิงและนํ้ามนัดีเซลยงัก่อใหเ้กิดมลพิษอีกทางหน่ึง นัน่คือ กาก
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นํ้ามนั โดยกากนํ้ามนัน้ีจะเกิดข้ึนบนเรือจากการสงัเคราะห์นํ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงทางเลือกหน่ึงในการกาํจดักากนํ้ามนั
น้ีสามารถทาํไดโ้ดยการเผาแต่จะก่อใหเ้กิดก๊าซท่ีเป็นมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศ ดงันั้น บริษทัฯ จึงพยายามกาํจดั
กากนํ้ามนัโดยการนาํข้ึนฝ่ังไปยงัเมืองท่าท่ีมีการรองรับ ซ่ึงวิธีการน้ีถือเป็นวิธีการท่ีมีใชค่้าใชจ่้ายสูงในการท่ีจะ
แกปั้ญหามลพิษ แต่บริษทัฯถือเป็นความมุ่งมัน่ในการท่ีจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซคใ์นอากาศและความพยายาม
ในการท่ีจะอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ในระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2558 บริษทัฯไดเ้พิ่มการกาํจดักากนํ้ามนัดว้ยการส่งข้ึนฝ่ังคิดเป็นร้อยละ 36 จาก
จาํนวนกากนํ้ามนั จากปริมาณ 1,366 ตนัเป็น 1,826 ตนั ซ่ึงคิดเป็นการลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหมก้ากนํ้ามนับนเรือประมาณ 5,478 ตนั กากนํ้ามนัเหล่าน้ีสามารถนาํไปแปรสภาพเพ่ือนาํกลบัมาใช้
ใหม่ไดเ้ป็นผลิตภณัฑจ์าํพวกสารหล่อล่ืน เช่น จาระบี ซ่ึงใชก้นัอยา่งแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม 

 สรุปวตัถุประสงค์และเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ ไดอ้ธิบายในทุกแง่มุมท่ีเป็นความพยายามของบริษทัฯ ในการท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงในส่วนน้ีจะ
สรุปถึงวตัถุประสงคต่์างๆท่ีไดมี้การดาํเนินการ รวมถึงการดูแลและการติดตามผล สาํหรับการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั
และอนุสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั ISM, ISPS และ MARPOL จะมีการดูแลและติดตามผลโดยทีมงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัฯ ซ่ึงการตดัสินใจท่ีจะดาํเนินการต่อจากนั้นเพื่อเป็นการลดการละเมิดขอ้บงัคบัและอนุสญัญาดงักล่าว จะ
ข้ึนอยูก่บัการประเมินผลงานรอบคร่ึงปีโดยผูบ้ริหารระดบัสูงและทีมงานทางดา้นเทคนิคของบริษทัฯ ตามท่ีไดก้ล่าว
ไวก่้อนหนา้น้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายใหก้ารละเมิดขอ้บงัคบัและอนุสญัญาสาํหรับปี 2558 เท่ากบั 
“ศูนย”์ นอกจากน้ี บริษทัฯ พยายามท่ีจะรักษามาตรฐานความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้ม SQEMS ท่ีไดรั้บ
การรับรอง ซ่ึงบริษทัยงัคงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และ
ส่ิงแวดลอ้ม (SQEMS) รวมถึงการนาํกฎขอ้บงัคบัใหม่ๆ มาบงัคบัใชก้บัเรือของบริษทัฯ ก่อนท่ีกฎขอ้บงัคบัเหล่านั้น
จะมีผลบงัคบัใช ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ จะพยายามนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชง้านบนเรือของบริษทัฯ เพื่อช่วยลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการเผาไหมข้องนํ้ามนัเช้ือเพลิง ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดดงันั้น แมว้า่กองเรือของบริษทัฯ จะเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว แต่ในปี 2559 บริษทัฯ ยงัคงกาํหนด
เป้าหมายอยา่งแน่วแน่ในการท่ีจะลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงและนํ้ามนัดีเซลลงร้อยละ 3 – 5 สาํหรับปี 2558 
การใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงของบริษทัฯไดล้ดลงใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวทางขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) ในการกาํหนดตวับ่งช้ี
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (Energy Efficiency Operational Index “EEOI”) เน่ืองดว้ยปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดเ์ก่ียวขอ้งกบัการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง EEOI จึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิงของเรือ 
 แนวทางของ IMO เสนอแนวคิดการบ่งช้ีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในการเดินเรือ ซ่ึงวดัไดจ้ากการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต่์อหน่วยการเดินเรือ หรือวดัไดจ้ากจาํนวนตนัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ปล่อยต่อจาํนวน
ตนัสินคา้ท่ีบรรทุกต่อระยะทางการเดินเรือ 
 ตั้งแต่ปี 2557 บริษทัเรือทุกบริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูล EEOI ดงันั้นในอนาคต ขอ้มูลน้ีจะถือเป็นส่วนสาํคญัใน
การวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเรือ  
 บริษทัฯ รู้สึกยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะแจ้งว่า รายงานประจําปีของบริษทัฯ สําหรับปีนีไ้ด้ถูกจัดพมิพ์บนกระดาษ
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ทีนํ่ากลบัมาใช้ใหม่ (recycled paper) เพือ่ช่วยในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นไปตามความประสงค์ของบริษทัฯ 
ในการทีจ่ะลดก๊าซคาร์บอนฯ 

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

ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 
 บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การประสบความสาํเร็จของอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล ซ่ึงเป็นการขนส่งสินคา้
จากแหล่งผูผ้ลิตส่งต่อไปยงัแหล่งผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยูก่บัการเพิ่มมูลค่าใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความ
รับผดิชอบของบริษทัฯ บริษทัฯ ตระหนกัถึงการตอบขอ้สงสัยของลูกคา้อยา่งละเอียดโดยทนัที หรือภายใน 24 ชัว่โมง 
รวมทั้งในวนัหยดุประจาํสัปดาห์ วนัหยดุประจาํชาติ และวนัหยดุสากล ในการดาํเนินธุรกิจตามสัญญาเม่ือลูกคา้
ประสบเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆ ก็ตามบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น ถึงแมว้า่เรือของบริษทัฯ จะไม่
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าวกต็าม ทางบริษทัฯ ยนิดีท่ีจะรายงานว่าการใหบ้ริการลูกคา้ของบริษทัฯ นั้นไดรั้บการ
ตอบรับอยา่งดี และมีผูเ้ช่าเรือชั้นนาํจาํนวนมากท่ีตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทัฯมากกวา่ผูใ้หเ้ช่าเรือรายอ่ืนๆในตลาด  
 การจัดการฐานข้อมูลคอมพวิเตอร์ใหม่ เช่นเดียวกบัการรายงานเม่ือปีก่อน บริษทัฯ ปรับปรุงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหม่ ซ่ึงครอบคลุมทุกการปฏิบติังานในสาํนกังานใหญ่และเช่ือมต่อกบักองเรือของบริษทัฯ โปรแกรม
น้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานบนเรือ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและขอ้มูลอ่ืนๆ แบบทนัที และช่วยใหส้าํนกังานใหญ่
สามารถติดต่อกบักปัตนัเรือทุกคนบนเรือทุกลาํไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงช่วยในการตดัสินใจเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน 
นอกจากน้ี โปรแกรมดงักล่าว ยงัช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน และสนบัสนุนใหก้ารทาํงาน
ระหวา่งพนกังานในสาํนกังานใหญ่กบักองเรือมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนดว้ย 

 ความเป็นส่วนตวัของลูกค้า 
 สาํหรับขอ้มูลของลูกคา้ บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาขอ้มูลลูกคา้จากการสูญหาย การถูกขโมย การนาํไปใช้
ในทางท่ีผดิ การเปิดเผย การแกไ้ข และการทาํลายโดยไม่ไดรั้บอนุมติั บริษทัฯ รับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้ผา่นทาง
โทรศพัท ์ อีเมล ์ และจดหมาย บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัความโปร่งใสและความรับผดิชอบในการบริการเพ่ือท่ีจะ
มอบบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ บริษทัฯ ตอบสนองอยา่งรวดเร็วต่อการร้องเรียน หรือการร้องขอต่างๆจากลูกคา้ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของความมุ่งมัน่ใหบ้ริการและรักษาความลบัของลูกคา้ ดงันั้นในระหวา่งรอบระยะเวลาของการ
รายงานน้ี บริษทัฯไม่มีขอ้ร้องเรียนใดๆในปัญหาดงักล่าว และไม่ถูกปรับ หรือถูกลงโทษจากปัญหาเก่ียวกบัการ
ละเมิดการรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ 

พนักงาน 
 บริษทัฯ มีความตั้งใจในการดูแลพนกังานดว้ยความโปร่งใส่และใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียมกนัเพื่อใหพ้นกังาน
ไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง 



หนา้ 162 
 

 เพื่อสอดคลอ้งกบัจริยธรรมธุรกิจและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้นโยบายการแจง้เบาะแส
สาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้จง้ถึงการกระทาํท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ โดยทางบริษทัฯ 
จะเกบ็เป็นความลบัทั้งน้ี พนกังานสามารถส่งขอ้คิดเห็นไดท้ั้งทางอีเมลแ์ละทางไปรษณีย ์

 การจ้างงาน 

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

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

 การพฒันาพนักงาน 
 บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมภายใน และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก สาํหรับทั้งพนกังานท่ีสาํนกังาน 
และลูกเรือบนเรือโดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอนุญาตใหมี้การลา
งานพิเศษ และกาํหนดเวลาการทาํงานท่ียดืหยุน่ สาํหรับพนกังานท่ีตอ้งการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ไดส่้งเสริมการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานดว้ยกนั และระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารบริษทัฯ 

 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเพิม่คุณค่าของกรรมการ โดยจดั 
ใหมี้การเขา้ร่วมกิจกรรมหลกัสูตรและเขา้ร่วมสมัมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิม่พนูองคค์วามรู้และทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน ไดเ้ขา้ร่วมสมัมนาหลกัสูตรท่ีสาํคญัและเป็น
ประโยชนต่์อองคก์ร เช่น หลกัสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออยา่งนอ้ยตอ้งเขา้ร่วมอบรมใน
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ผลตอบแทนสําหรับพนักงาน 
 บริษทัฯ จดัใหมี้นโยบายดา้นผลตอบแทนสาํหรับพนกังานท่ีสาํนกังานของบริษทัฯ ทั้งในรูปของเงินเดือน 
โบนสั และสวสัดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามความสมคัรใจ ผลตอบแทนของพนกังาน
ข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของพนกังาน ส่วนเพิ่มอ่ืนๆ /โบนสัข้ึนอยูก่บัฐานะทางการ
เงิน ผลการดาํเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ ในเร่ืองการสร้างแรงจูงใจระยะยาว แมว้า่บริษทัฯ จะไม่
มีผลตอบแทนระยะยาวสาํหรับพนกังานในรูปของ ESOP เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นวา่ราคาหุน้ของบริษทัฯ จะข้ึนอยู่
กบัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงพนกังานไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยตรงเช่นเดียวกบัอตัราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากน้ี
ราคาหุน้ของบริษทัฯ กไ็ม่ไดส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแทจ้ริง ดงันั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรผลกาํไร
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จากการดาํเนินงานแก่พนกังานของบริษทัฯในรูปของเงินโบนสัประจาํปี โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ่ายโบนสัประจาํปีแก่พนกังาน 
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 ความปลอดภยั และอาชีวอนามัย บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐาน
ของการพฒันาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัธุรกิจ นอกจากน้ี ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัหลกัใน
การสร้างความสาํเร็จทางธุรกิจและเพ่ิมมูลค่าใหก้บับริษทัฯ ในทุกๆ ดา้น บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะสนบัสนุน
กิจกรรมเพือ่ส่งเสริมทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ และ
พนกังานไดส้นบัสนุนทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของบุคคลอ่ืนดว้ย บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่องานดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัเท่าเทียมกบังานเชิงพาณิชยแ์ละงานดา้นการปฏิบติังาน ซ่ึงถือเป็นความรับผดิชอบของ
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ผูบ้ริหาร กล่าวคือ มีการกาํหนดความรับผดิชอบเก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยัของบุคลากรทุกคนอยา่งชดัเจน
และเป็นสดัส่วน ระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยัของบริษทัฯ ไดถู้กจดัตั้งข้ึนเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว โดย
อยูภ่ายใตพ้ื้นฐานหลกัการวา่อุบติัเหตุสามารถป้องกนัหากมีการกาํหนดและบริหารความเส่ียง 
 นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัยาเสพติดและการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์หเ้ป็นไป
ตามขอ้เสนอแนะมาตรฐานของ OCIMF ในเร่ือง “คาํแนะนาํสาํหรับการควบคุมยาเสพติดและเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลบ์นเรือ” ซ่ึงรายละเอียดระบุอยูใ่นคู่มือระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยับนเรือทุกลาํ รวมทั้ง
ประกาศใหลู้กเรือทุกคนรับทราบ 
 ลูกเรือแต่ละคนตอ้งไดรั้บการพกัผอ่นท่ีเพียงพอซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงจาํเป็น เพื่อหลีกเล่ียงความเหน่ือยลา้ และ
ความตึงเครียด ซ่ึงอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุบนเรือ ดงันั้น บริษทัฯ จึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
เวลาการพกัผอ่นอยา่งนอ้ยท่ีสุด ตามอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและ
การเขา้ยามสาํหรับคนบนเรือ ค.ศ. 1995 (STCW 95) และอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 180 ทั้งน้ี 
อนุสญัญาทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าว กาํลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมใหมี้ความเขม้งวดมากข้ึน โดยอนุสญัญา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและการเขา้ยามสาํหรับคนบนเรือ ซ่ีงมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม ณ กรุงมะนิลาในปี ค.ศ. 2010 (STCW 2010 Manila amendments) มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคม 2555 ซ่ึง
คือ อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ค.ศ. 2006 (MLC 2006) โดยมีการใหส้ตัยาบนัในเดือนสิงหาคม 
2555 และไดมี้ผลบงัคบัใชใ้นภายในเดือนสิงหาคม 2556 เรือท่ีชกัธงไทยของบริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ
เพื่อขอใบรับรองตามอนุสญัญา MLC 2006 หลงัจากไดรั้บการตรวจสอบโดยองคก์รท่ีรับผดิชอบ อยา่งไรกต็าม ณ 
ปัจจุบนั ประเทศไทยยงัไม่ไดรั้บรองอนุสญัญาดงักล่าว ในช่วงเวลาผอ่นผนัหน่ึงปีซ่ึงเสนอโดย ILO โดยส้ินสุดใน
เดือนสิงหาคม 2557 ใบรับรองตามอนุสญัญา MLC 2006 ของเรือชกัธงไทยจะไม่เป็นท่ียอมรับจากประเทศท่ีรับรอง
อนุสญัญาดงักล่าว ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กิดอุปสรรคในการเดินเรือภายใตธ้งไทย 
 บริษทัฯ จดัระบบเวชกรรมท่ีเหมาะสมในระดบัท่ีสูงกวา่มาตรฐานของ International Labor Organization 
(ILO)  รวมทั้งขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ ประสบปัญหากรณีลูกเรือลม้ป่วยนอ้ยมาก 

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

 การทาํงานเป็นทมี บริษทัฯ มีความแตกต่างจากบริษทัเจา้ของเรือขนส่งรายอ่ืนท่ีมกัจะจา้งบริษทัอ่ืนเป็น
ผูบ้ริหารเรือให ้ การบริหารการเดินเรือของบริษทัฯ จะจดัการโดยบริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จะรับผดิชอบดา้นการบริหารการเดินเรือ สาํหรับกองเรือทั้งหมดของบริษทัฯ โดย
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เจา้หนา้ท่ีทุกคนมีการทาํงานเป็นทีมและมีการประสานงานท่ีดี ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการ
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 แต่ยงัไดมี้การพฒันาดา้นคุณภาพและความสามารถของพนกังานทั้งบนเรือและท่ี
สาํนกังานอีกดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ เห็นวา่จะสามารถประสบความสาํเร็จตามเกณฑคุ์ณภาพและความปลอดภยัในการ
เดินเรือไดด้ว้ยการอุทิศตนและความซ่ือสตัยข์องลูกเรือ ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ บริษทัฯ จึงมี
นโยบายท่ีจะสนบัสนุนและส่งเสริมความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพของคนประจาํเรือและใหโ้อกาสพวก
เขาไดมี้ความกา้วหนา้ในองคก์รต่อไป 
 พนกังานประจาํเรือทุกนายของบริษทัฯ ถูกกาํหนดใหเ้ขา้ร่วมฟังการบรรยายสรุป ณ สาํนกังานใหญ่ของ
บริษทัฯ ท่ีกรุงเทพฯ ก่อนท่ีจะถูกมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีบนเรือของบริษทัฯ พนกังานประจาํเรือจะไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชนท่ี์เป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
บ่อยคร้ังท่ีพนกังานประจาํเรือจะถูกส่งไปอบรม เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ โดยบริษทัฯ จะเป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 
 บริษทัฯ มีกลไกท่ีใหพ้นกังาน และลูกเรือบนเรือ สามารถส่งขอ้ร้องเรียน หรือขอ้แนะนาํต่างๆ มายงั
สาํนกังานของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ หวงัวา่กลไกน้ีจะสนบัสนุนใหพ้นกังานบนเรือปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิผล 
และช่วยปรับปรุงการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหดี้ยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมบนเรือ โดยนาํโปรแกรมวีดีทศันเ์ก่ียวกบัความปลอดภยับนเรือท่ีดีท่ีสุดมา
ใชอี้กดว้ยเพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจต่อพนกังานประจาํเรือใหม่ และใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดเวลาท่ีประจาํการบนเรือ 
บริษทัฯ จึงกาํหนดใหท้าํกิจกรรมร่วมกบันายประจาํเรืออาวโุส และเพื่อทดสอบวดัระดบัความสามารถ บริษทัฯ ได้
จดัหาคอมพิวเตอร์สาํหรับวดัระดบัความสามารถไวป้ระจาํบนเรือ โดยผลของการทดสอบดงักล่าวทาํใหพ้นกังาน
ประจาํเรือสามารถทราบจุดอ่อนของตนเอง และกาํหนดแนวทางแกไ้ขเพ่ือปรับปรุงจุดอ่อนดงักล่าวต่อไป 

 ศูนย์ฝึกอบรมการเดนิเรือทะเลและหอบงัคบัการเดนิเรือจําลอง บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือ
ทางทะเลและหอบงัคบัการเดินเรือจาํลอง ณ สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยศูนยฝึ์กอบรมดงักล่าวของบริษทัฯ ได้
เปิดใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2551 โดยส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการวางรากฐานท่ีมัน่คงของกระบวนการ
ฝึกอบรมต่างๆ ของบริษทัฯ และทาํใหท้ั้งพนกังานและลูกเรือไดพ้ฒันาในเร่ืองการเดินเรือทะเลท่ีทนัสมยั สาํหรับ
หอบงัคบัการเดินเรือจาํลองถูกสร้างใหเ้หมือนหอบงัคบัการจริงของเรือ โดยจาํลองสถานการณ์ขณะนาํเรือเขา้สู่
ท่าเรือหลกั เพือ่ใหพ้นกังานและลูกเรือไดเ้ห็นภาพและเขา้ใจระบบการนาํเรือเขา้เทียบท่า ศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือ
ทะเลไดจ้ดัอบรมหลกัสูตรใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันานายช่างกลเรือ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการบนเรือและลูกเรือ 
ในทุกระดบั ศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเลน้ีเป็นกา้วท่ีสาํคญัของ บริษทัฯ ท่ีจะดาํเนินการฝึกอบรมใหพ้นกังานและ
ลูกเรือมีการดูแลตวัเองท่ีดีและดูแลเรือท่ีตอ้งประจาํการ ทั้งหมดน้ีคือความมุ่งหมายเพ่ือใหม้ัน่ใจในความปลอดภยั
ของลูกเรือและเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุและเป็นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ย 



หนา้ 167 
 

  



หนา้ 168 
 

 



หนา้ 169 
 

 



หนา้ 170 
 



หนา้ 171 
 

 
 

 
 



หนา้ 172 
 

 ระบบการกู้ภยัเรือร่วมกนั Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) : โดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจากหน่วยป้องกนัชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะ 
โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ควบคุม และมีเรือพาณิชยท์ัว่โลกสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการในการรายงานข่าวสาร การ
คน้หา และการกูภ้ยัเรือท่ีครอบคลุมทัว่โลก เพ่ือช่วยเหลือเรือท่ีประสบภยัในทะเล ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี
อยา่งต่อเน่ืองและมีผลการปฏิบติังานท่ีดีจากการรับรองโดย USCG โดยบริษทัฯ ไดรั้บรางวลั AMVER ทุกปีจาก
ตวัแทนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ณ กรุงเทพฯ อา้งอิงถึงขอ้ความในจดหมายชมเชยจากหน่วยป้องกนัชายฝ่ังของ
สหรัฐอเมริกา (USCG) ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงรางวลัท่ีไดรั้บ “บริษทัฯ ควรภาคภูมิใจในเจา้หนา้ท่ีและลูกเรือท่ีมีความ
มุ่งมัน่และรับผดิชอบในดา้นความปลอดภยัของชีวิตเม่ืออยูก่ลางทะเล” 

การพฒันาชุมชนและสังคม 

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

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

สําหรับกจิกรรมด้านสังคมและชุมชน ซ่ึงบริษทัฯ ให้การสนับสนุน มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินเขา้กองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวประมงไทย (ไม่ใช่พนกังานบริษทัฯ) ท่ีถูกจบัเป็นตวั
ประกนันานกวา่ 4 ปีในประเทศโซมาเลียใหไ้ดก้ลบัสู่ประเทศไทย 

 บริษทัฯ ใหก้ารสนนัสนุนการฝึกอบรมบุคลากรของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (Merchant Marine Training 
Center) โดยการใหทุ้นการศึกษาแก่ผูมี้ผลการเรียนดีโดยมอบรางวลัเหรียญทองแก่นกัเรียนของศูนยฝึ์ก
พาณิชยนาวีท่ีมีผลการเรียนดีเด่นและประพฤติดีเป็นประจาํทุกปี ตั้งแต่ปี 2541 เป็นตน้มา นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ไดบ้ริจาคหนงัสือเรียนใหก้บัศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีอยา่งสมํ่าเสมอดว้ย 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งทุนการศึกษาสาํหรับนกัเรียนของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (MMTC) โดยในปี 2558 ปี 2557 
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ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 และ ปี 2553 บริษทัฯ ไดใ้หทุ้นการศึกษารวมทั้งส้ิน 1,264,960 บาท 1,100,000 
บาท 1,345,400 บาท 2,131,900 บาท 2,339,800 บาท และ 2,355,120 บาท ตามลาํดบั แก่นกัเรียนท่ีขาด
แคลนเงินทุน 

 บริษทัฯ ไดรั้บนกัเรียนท่ีจบการศึกษาจากศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีมาเป็นพนกังาน/ลูกเรือของบริษทัฯ และ
ใหก้ารส่งเสริมเพ่ือพฒันาคุณภาพของพนกังาน/ลูกเรือไทยเหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงพนกังาน/ลูกเรือ
เหล่าน้ีสามารถทาํงานกบัเจา้ของเรือไทยทัว่ไปไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัวา่จะตอ้งทาํงานกบับริษทัฯ เพียง
แห่งเดียวเท่านั้น 

 จากท่ีเคยรายงานไวแ้ลว้ในรายงานประจาํปีเม่ือปีก่อน บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) 
กบัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอน สาํหรับ
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซ่ึงตามบนัทึกความเขา้ใจน้ี บริษทัฯ ได้
สร้างหอพกั เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่นกัศึกษาสาํเร็จตามโครงการท่ีวางไวเ้รียบร้อยแลว้ และไดส่้งมอบ
หอพกัดงักล่าวใหก้บัวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีมูลค่าทั้งส้ิน
ประมาณ 25.40 ลา้นบาท บริษทัฯ ใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงินอยา่งต่อเน่ืองแก่นกัเรียน รวมการซ้ือ
หนงัสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาในหอ้งสมุด ทางดา้นวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือ
นครศรีธรรมราช ไดเ้พิ่มหลกัสูตรการเรียนใหม่โดยมีบริษทัฯ เป็นท่ีปรึกษา เพื่อเป็นการฝึกหดัและพฒันา
วิศวกรสาํหรับการดาํเนินอาชีพการเดินเรือในอนาคต ในการน้ี ท่านรัฐมนตรีช่วยวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการไดม้อบรางวลัโล่เกียรติยศใหแ้ก่บริษทัฯ จากการท่ีบริษทัฯ มีส่วนร่วมในวิทยาลยั
เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 

 บริษทัฯ มอบทุนการศึกษาจาํนวน 165,000 บาท แก่นกัศึกษาวิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสนบัสนุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตร์
การเดินเรือ การมอบทุนการศึกษางวดสุดทา้ยภายใตโ้ครงการน้ีไดถู้กจ่ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

 ในปี 2558 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน จาํนวน 223,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 17” 
ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปปรับปรุงถนนทางเขา้โรงเรียน 
สนามเดก็เล่น และภูมิทศัน์ภายในโรงเรียน รวมทั้งจดัหาหนงัสือสมทบในหอ้งสมุดใหเ้หมาะกบัการ
พฒันาของเดก็นกัเรียน และจดัหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในหอ้งพยาบาล ใหแ้ก่โรงเรียนบา้นคลองระกาํ 
จงัหวดัปราจีนบุรี สาํหรับปีก่อนหนา้น้ี บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคมาอยา่งต่อเน่ือง  ดงัน้ี 1) ในปี 2556 
บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 137,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 15” ใหก้บัคณะ
นกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปจดัสร้างหอ้งนํ้า ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุง
หอ้งพยาบาลของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นหนองแค จงัหวดัสระแกว้ 2) ในปี 2554 
บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 113,160 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 14” ใหก้บัคณะ
นกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปจดัสร้างหอ้งอาหาร สาํหรับโรงเรียนวดัตะพงั
คลี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 3) ในปี 2553 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 139,000 บาท ในโครงการ “ห่ม
ผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 13” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปจดัสร้าง
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หอ้งนํ้า สาํหรับโรงเรียนโนนผาสุก จงัหวดัสระแกว้ 4) ในปี 2552 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 
80,466 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 12” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์ก
พาณิชยนาวี เพ่ือนาํไปซ้ือเคร่ืองโปรเจกเตอร์ และจดัทาํเวทีกิจกรรมสาํหรับโรงเรียนวดับางกระเจา้ 
จงัหวดัสมุทรสาคร และ 5) ในปี 2551 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 100,000 บาท ในโครงการ 
“ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 11” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชย ์ ศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปใชใ้นการ
ซ่อมแซมหอ้งเรียนและปรับปรุงหอ้งสมุดใหแ้ก่ โรงเรียนบา้นใบสีทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงิน  500,000 บาท มอบใหมู้ลนิธิพฒันาเคร่ืองมือแพทย์
ไทย  เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนในการคน้ควา้และพฒันาเคร่ืองมือแพทย ์

 เม่ือเดือนมกราคม 2556 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินจาํนวน 5,000 บาทใหแ้ก่กรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงานเพ่ือจดัหาของขวญัใหแ้ก่เดก็ๆในงานวนัเดก็ท่ีสนามเสือป่า พระราชวงัดุสิต  

 ในปี พ.ศ 2553 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์จาํนวน 28 เคร่ือง แก่โรงเรียนมธัยมวาริชภูมิ 
โรงเรียนสุโขทยั โรงเรียนบา้นคอ้ โรงเรียนสตัตยาสยั และสาํนกังานบริหารชุมชน อาํเภอปากเกร็ด 
บริษทัฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือดา้นการศึกษาแก่เดก็ยากจนอยา่งต่อเน่ือง จากท่ีเคยรายงานไวแ้ลว้ใน
รายงานประจาํปีเม่ือปีท่ีแลว้ บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์จาํนวน 15 เคร่ือง เพื่อใชใ้นกิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ และไดบ้ริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีความ
ทนัสมยัเพิ่มอีกจาํนวน 3 เคร่ือง (Dell Celeron 2 GHZ, Hard Disk 40 GB) แก่โรงเรียนเพือ่ใหก้ารเรียน
การสอนในโรงเรียนมีความทนัสมยัมากข้ึนดว้ย 

 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 40,000 บาท ใหก้บัยวุมุสลิม บา้นปากลดั อาํเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ เพ่ือใชส้นบัสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการศึกษาและเป็นทุนการศึกษาในกิจกรรมวนั
เดก็เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2551 

 โดยปกติแลว้บริษทัฯ มกัจะจดัใหมี้การบริจาคเงินและส่ิงของสาํหรับผูท่ี้มีความจาํเป็นและผูท่ี้ยากไร้ 
เช่น บริษทัฯ ร่วมกบัพนกังาน ไดบ้ริจาคเงินกวา่ 1 ลา้นบาท ผา่นสภากาชาดไทยสาํหรับผูป้ระสบภยั
ธรณีพิบติัจากคล่ืนยกัษสึ์นามิในประเทศไทย และเม่ือตน้ปี 2547 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคคอมพิวเตอร์แก่
โรงเรียนระดบัประถมและมธัยม จาํนวน 4 แห่งในจงัหวดัระยอง ท่ีมีนกัเรียนจาํนวน 877 คน ใหมี้
โอกาสศึกษา 

 บริษทัฯ ใหค้วามช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนสาํหรับเดก็ท่ีประสบภยัจากแผน่ดินไหวในภาคตะวนัตก
ของประเทศอินเดีย เม่ือปี 2544 และในท่ีสุดโรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย กเ็กิดข้ึนและสามารถเปิด
ดาํเนินการไดแ้ลว้ซ่ึงสามารถรับนกัเรียนได ้จาํนวน 700 คน ทั้งในระดบัประถม มธัยมตน้ รวมทั้งมธัยม
ปลาย ซ่ึงทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ รู้สึกซาบซ้ึงและประทบัใจอยา่งมากในความช่วยเหลือจากประเทศไทย 

 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีอยูอ่าศยัทางภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บผลกระทบ
และความเสียหายจากภยัสึนามิ เม่ือเดือนธนัวาคม 2547 โดยบริษทัฯ และพนกังานไดบ้ริจาคเงิน
ช่วยเหลือจาํนวน 590,000 บาท ใหก้บัหมู่บา้นทะเลนอก จงัหวดัระนอง และปรับปรุง/ซ่อมแซม
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เรือประมงเพ่ือใหส้ามารถนาํกลบัมาประกอบอาชีพได ้ และบริษทัฯ ไดอ้าสาดูแลและเขา้มาเยีย่มเยยีน
หมู่บา้นน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็ท่ีขาดแคลนไดรั้บทุนการศึกษา โดยปัจจุบนั
บริษทัฯ ยงัใหทุ้นการศึกษาเดก็ผูห้ญิงคนหน่ึง ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ีกรุงเทพฯ 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัหาแหล่งประกอบอาชีพใหแ้ก่เยาวชนและใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาทาง
ร่างกายและสติปัญญาของเดก็หนุ่มในหมู่บา้นแห่งน้ี เพื่อท่ีจะกา้วเขา้มาฝึกอบรมอาชีพการเดินเรือขั้น
พื้นฐาน โดยทางบริษทัฯ เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายดงักล่าว ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีจะเขา้มาประกอบอาชีพการ
เดินเรือใหก้บับริษทัฯ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์และตรงกบัสายงานอาชีพในการเดินเรือทะเลระหวา่งประเทศ 

 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 1,325,867 บาท ในปี 2551 เพื่อสร้างบา้นฟิสิกส์ เคมี และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ใหก้บัโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ี เซมงักดีุ ทามิล นาดูล ประเทศอินเดีย โรงเรียนแห่งน้ีอยูใ่น
หมู่บา้นท่ียากจนมากและไดรั้บผลกระทบและความเสียหายจากภยัสึนามิในเดือนธนัวาคม 2547 

 บริษทัฯ ไดป้ระสานงานกบัสภากาชาดไทยใหห้น่วยเคล่ือนท่ีรับบริจาคโลหิตมารับบริจาคท่ีสาํนกังาน
บริษทัฯ มาตั้งแต่อดีต และในปี 2558 หน่วยเคล่ือนท่ีรับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตท่ีบริษทัฯ 
ทั้งส้ิน 2 คร้ัง ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม มีจาํนวนโลหิตรวม 61,200 ซีซี 

 ในทุกๆ ปี บริษทัฯ จดักิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร เรียกวา่ “พีเอสแอลวิ่งเพ่ือวนัเดินเรือประจาํปี” ท่ีสวน
ลุมพินีเพ่ือสนบัสนุนใหพ้นกังานบริษทัฯ มีนิสยัรักการออกกาํลงักายและมีสุขภาพท่ีดี และในปี 2555 
บริษทัฯ ไม่ไดจ้ดักิจกรรมวิ่งดงักล่าว โดยบริษทัฯ ไดน้าํเงินจาํนวนน้ี ไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากนํ้า
ท่วมในไทยแทน  

 บริษทัฯ เป็นหน่ึงในกลุ่มผูส้นบัสนุนงานวนักีฬาประจาํปี ณ ศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี ซ่ึงบริษทัฯ ใหค้วาม
ร่วมมือในการขยายดา้นกีฬารวมถึงการศึกษา (ท่ีไดก้ล่าวไปแลว้) และช่วยในเร่ืองการพฒันาของคณะ
นกัเรียนพาณิชยน์าว ี

 บริษทัฯ จดัโครงการช่วยเหลือพนกังานดว้ยการใหทุ้นการศึกษาประจาํปี สาํหรับค่าเล่าเรียนแก่บุตรของ
พนกังานท่ีไม่สามารถหาเงินค่าเล่าเรียนของบุตรตนเองได ้

 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อจดัทาํหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และสนบัสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นต่างๆ ของโรงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ ในเดือนกนัยายน 2549 

 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน 100,000 บาท และหนงัสือใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชย ์ ศูนยฝึ์ก
พาณิชยน์าวี เพ่ือนาํไปใชใ้นการซ่อมแซมอาคารเรียนและสร้างหอ้งสมุดใหแ้ก่โรงเรียนบา้นวงัสนวน 
จงัหวดันครราชสีมาในเดือนกนัยายน 2550  

 บริษทัฯ ไดร่้วมสมทบเงิน 100,000 บาท แก่สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ เพ่ือใชใ้นการอบรมความรู้และพฒันาทกัษะวิชาชีพแก่คนพิการ เพื่อใหส้ามารถหาเล้ียง
ตนเองไดใ้นงานวนัคนพิการคร้ังท่ี 43 ซ่ึงจดัข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2550 

 ในปี 2551 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน 68,000 บาท ใหโ้รงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ เพือ่สนบัสนุนใน 

“โครงการ พานกัเรียนไปทศันศึกษา” ณ สถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบการควบคุมภายในในระดบั
ปฏิบติัการ เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้
และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ี
ติดตามการปฏิบติัตามการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีมาตรการควบคุมต่างๆ ท่ีมีความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้มและความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปบริษทัฯ ไดมี้การจดัการระบบการ
ควบคุมภายในตามขอ้แนะนาํมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการกาํหนดสภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีเหมาะสมจึงไดจ้ดัทาํคู่มือ

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ ข้ึนอยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อใหพ้นกังานทุกคนไดต้ระหนกัและยดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงาน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั
ไดมี้การกาํหนดโครงสร้างองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย และลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้ง
มีการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และสายการบงัคบับญัชาของหน่วยงานต่างๆ ในบริษทัฯ อยา่งชดัเจน 
เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การทาํงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีดีนั้นจะส่งผลใหก้าร
ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ  
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2.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการประเมินความเส่ียงว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งบอกล่วงหน้าถึง

สัญญาณอนัตรายท่ีอาจสร้างความเสียหายใหแ้ก่บริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงกาํหนดใหมี้การประเมินความเส่ียง
ทุกปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ 1) การประเมินความเส่ียงในระดบัองคก์รซ่ึงกาํกบัดูแลโดยผูบ้ริหาร
ระดบัสูง โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ และ 2) การประเมินความเส่ียงในระดบักิจกรรมซ่ึง
เป็นความรับผดิชอบในการประเมินร่วมกนัระหวา่งฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีความเป็นอิสระ และผูป้ฏิบติังาน
แต่ละฝ่าย (ซ่ึงมีความชาํนาญการและเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงกระบวนการทาํงาน) ทั้งน้ี การประเมินดงักล่าวจะ
สะทอ้นให้เห็นถึงความเส่ียงของการดาํเนินงานที่แทจ้ริงซ่ึงตอ้งการการบริหารโดยการกาํหนดกลไกการ
ควบคุมท่ีถูกต้องและเหมาะสม ผลการประเมินความเส่ียงในแต่ละกิจกรรมน้ีได้ถูกนําเสนอต่อผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาเป็นระยะๆ  

 

3.  กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
การประเมินความเส่ียงดังกล่าวขา้งตน้จะดาํเนินการควบคู่พร้อมกับการประเมินกลไกการควบคุม 

เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีการจดัวางระบบการควบคุมท่ีดี และเหมาะสมกบัความเส่ียงต่างๆ เพื่อเป็นการลด
และกระจายความเส่ียงต่างๆ อนัจะส่งผลให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในดา้นการการบริหารหน่วยงานต่างๆของบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการไดก้ระจายอาํนาจและมอบ
อาํนาจให้ผูบ้ริหารของหน่วยงานต่างๆ อย่างชดัเจน ทาํให้เกิดความคล่องตวัและชดัเจนในการปฏิบติังานท่ี
สามารถตรวจสอบกนัได ้โดยบริษทัฯ ไดแ้บ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการตรวจสอบ ควบคุม และกาํกบัดูแล
ในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด ออกเป็น 4 หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ 
แผนกเลขานุการบริษทัและปฏิบติัการตามระบบ แผนกตรวจสอบภายใน แผนกบญัชีและการเงิน และแผนก
ตรวจสอบและบริหารความปลอดภยัเรือ 

 

4.  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาของขอ้มูลสารสนเทศและการ

ส่ือสาร รวมถึงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงรวมถึงระบบขอ้มูลดา้นการเงิน ดา้น
การปฏิบติังาน และดา้นการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ทั้งน้ี เพื่อใหมี้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํและ
ทนัเวลาต่อการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกท่ีเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี สาํหรับการติดต่อส่ือสารภายในบริษทัฯ จะผา่นระบบ Intranet ซ่ึงพนกังานใน
ทุกระดบัชั้น รวมทั้งผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถติดต่อส่ือสารถึงกนัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว เพื่อใหก้ารประสาน
การทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ สาํหรับการติดต่อกบั
บุคคลภายนอก บริษทัฯ  ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ รวมทั้งผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ กพ็ร้อมท่ีจะตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ จากนกัลงทุนและผูมี้
ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
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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 

ผลจากการติดตามและการประเมินท่ีไดจ้ะถูกนาํไปกาํหนดเป็นแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้การปฏิบติังาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการ
ติดตามและประเมินขั้นตอนและผลการควบคุมภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบั
ดูแลกิจการ ทั้งน้ี ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาํปี 2558 ไดร้ายงานไว้
ภายใตห้ัวขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการ” ในรายงานน้ี 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ สรุปความเห็นในเร่ืองความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน กล่าวคือ บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีการปรับปรุงแกไ้ข
ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ และ
บริษทัย่อยบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

นอกจากน้ี ผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2558 โดยผูส้อบบญัชีภายนอก จาก
บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ก็มิไดร้ะบุขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสําคญัซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีร้ายแรงหรือก่อให้เกิดการหยุดชะงกัของการดาํเนินธุรกิจแต่ประการใด 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย
กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน กล่าวคือ นายสุพฒัน ์ ศิวะศรีอาํไพ ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ นายกาํธร ศิลาอ่อน และ รองศาสตราจารย ์ ดร. ภวิดา ปานะนนท ์ ดาํรงตาํแหน่งสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ทั้งน้ี นายกาํธร ศิลาอ่อน และ รองศาสตราจารย ์ ดร. ภวิดา ปานะ
นนท ์ ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2558  
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 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 ในปี 2558 ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อพิจารณา
สอบทานงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดป้ระชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกทุกไตรมาสเพ่ือรับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัรายงานของผูส้อบบญัชี ผลการตรวจสอบงบ
การเงิน และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมี
ความเห็นวา่ บริษทัฯ มีกระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีถูกตอ้งเพยีงพอ และเป็นท่ีเช่ือถือได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระและสายงานบงัคบับญัชาของฝ่าย
ตรวจสอบภายในเพ่ือใหฝ่้ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเช่ือถือไดอ้ยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดร่้วมปรึกษากบัผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกบัขอบเขตความรับผดิชอบและหนา้ท่ี
ของฝ่ายตรวจสอบภายในและไดอ้นุมติัแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในในปี 2558 ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในไดท้าํการประเมินความเส่ียงต่างๆ (รวมถึงการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต) และกลไกการควบคุม
ภายในสาํหรับทุกแผนกของบริษทัฯสอบทานดา้นการปฏิบติังานสาํหรับบางแผนก สอบทานรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ และสอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ เช่น พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ประมวลรัษฎากร พระราชบญัญติัเรือไทย 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมถึงกฎระเบียบและประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ นอกจากน้ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการ
ติดตามผลการตรวจสอบและนาํผลการตรวจสอบ รวมทั้งคาํเสนอแนะต่างๆ ไปปรึกษาหารือกบัเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร และไดร้ายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  

 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
เพียงพอและไม่มีจุดบกพร่องท่ีมีสาระสาํคญั 

 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการดาํเนินการซ่ึงกฎหมายหลกัท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีกคื็อ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
ประมวลรัษฎากร พระราชบญัญติัเรือไทย พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมถึงกฎระเบียบและ
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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
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เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทท่ี 3 จาํนวน 1 รายการ ตามความหมายของประกาศฉบบัดงักล่าว กล่าวคือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าใชจ่้ายสาํหรับการใชบ้ริการโรงแรม ค่าใชจ่้ายค่าเบ้ียประกนัภยั ค่าใชจ่้ายในการซ้ือคอมพิวเตอร์ และ
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือพร้อมติดตั้ง รวมถึง ค่าซ่อมบาํรุงรักษา เคร่ืองปรับอากาศท่ีสํานกังานบริษทัฯ และบริษทัย่อย
และท่ีคอนโดมิเนียมของบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทท่ี 2 ซ่ึงเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษทัฯ ในขณะท่ีค่าเช่าสํานักงานจดัอยู่ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทท่ี 3 คือรายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้น ซ่ึงรายละเอียดของรายการดงักล่าวไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ ภายใตห้ัวขอ้เร่ือง “รายการที่เกี่ยว
โยงกัน” ในรายงานฉบบัน้ี  ผลการสอบทานดงักล่าวไดถู้กนาํเสนอเพ่ือทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์ 2559  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
บริษทัฯ มีความเห็นวา่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวมีความยติุธรรมและเพ่ือผลประโยชนท์ั้งหมดของบริษทัฯ 

 ในระหวา่งปี 2558 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้าํการสอบทานรายการเก่ียวกบัการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ พ.ศ. 
2547 และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการ
ทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ เห็นวา่การไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยของ บริษทัฯ มีความ
สมเหตุสมผล และเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ สอบทานแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
โดยเปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติัของสากล รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทบทวนนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการรวมทั้งสอบทานการประเมินผลการปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงผล
การประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก  

 สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ ไดรั้บการจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม “ดีเลิศ” สาํหรับการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จากคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลแห่งชาติ และจดัอยูใ่นกลุ่ม TOP QUARTILE ของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคา
ตลาดสูงกวา่ 10,000 ลา้นบาท  

 ปกติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จะมีข้ึนก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ทั้งน้ีเพื่อใหร้ายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบ
ภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม สามารถส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบและปรึกษาหารือ รวมทั้งรับคาํแนะนาํต่างๆ 
จากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การพดูคุยกบัผูต้รวจสอบภายในอยา่งสมํ่าเสมอทั้งท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการเก่ียวกบัประเดน็ต่างๆ ท่ีผูต้รวจสอบภายในตรวจพบ สาํหรับการประชุมอยา่งเป็นทางการของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง โดยในปี 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีการประชุมตามวาระปกติจาํนวน 4 คร้ัง (ปี 2557: 4 คร้ัง) และไม่มี
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การประชุมตามวาระพิเศษ (ปี 2557: มีการประชุมตามวาระพิเศษ 2 คร้ัง) โดยการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกาํกบัดูแลกจิการ 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

ปี 2558 ปี 2557 

การประชุม 
วาระปกต ิ

การประชุม 
วาระปกต ิ

การประชุม 
วาระพเิศษ 

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

2. นายกาํธร ศิลาอ่อน 4/4 4/4 2/2 

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

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2559 ไดมี้การ
พิจารณาเพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอก และมีมติเพื่อเสนอการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
ท่านใดท่านหน่ึงจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสาํหรับ
ปี 2559 ดงัต่อไปน้ี 

 1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ตั้งแต่ปี 2558  

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

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัฯ ได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั สาํนกังาน 
อีวาย จาํกดั มีอาํนาจเสนอช่ือผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั มา
ปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทน 

 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีความเป็นอิสระ 
และมีผลการปฏิบติังานสาํหรับปีท่ีผา่นมาเป็นท่ีน่าพึงพอใจ โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ภายนอกของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดพ้ิจารณาเพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทน
การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภายนอก สาํหรับปี 2559 จาํนวนเงินไม่เกิน 1.95 ลา้นบาท (ปี 2558: 1.90 ลา้นบาท) 
แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ซ่ึงจะไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าวขา้งตน้ ไดมี้การพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของนางสาวสุมาลี รีวราบณัฑิต (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย 
จาํกดั ท่ีไดท้าํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทุกบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและบริษทัยอ่ย 1 บริษทัท่ี
จดทะเบียนในต่างประเทศสาํหรับปี 2558 และคาดวา่จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีต่อไปอีกสาํหรับปี 2559 ดว้ย
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ค่าตอบแทนการสอบบญัชี จาํนวนเงิน 3.54 ลา้นบาท (ปี 2558 จ่ายจริง: จาํนวน 3.54 ลา้นบาท) นอกจากน้ีท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการยงัไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงไม่
เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี ไดแ้ก่ ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขบตัรส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย จาํนวนเงิน 0.39 ลา้นบาท (ปี 2558 จ่ายจริง : 0.35 ลา้นบาท) และ
ค่าบริการสอบทานขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศสาํหรับงบการเงินรวม จาํนวนเงิน 0.70 ลา้นบาท 
(ปี 2558 จ่ายจริง : 0.60 ลา้นบาท) 

 สาํหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัทาํการประเมินตนเองตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยู่
ในระดบั “ดีมาก” คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความตั้งใจจะนาํผลการประเมินท่ีไดไ้ปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 
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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 2558 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 1.82 ลา้นบาท (ปี 2557: 2.04 ลา้น
บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2557: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ โดยบริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่า
สาํนกังานและบริการในอตัรา 210 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน ซ่ึงเป็นอตัราเช่าท่ีเท่ากนักบัท่ีบริษทัฯ ไดท้าํสัญญา
เช่าสาํนกังานและบริการกบับุคคลภายนอก ในชั้นอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกนัในอาคารสาํนกังานเดียวกนัท่ีอตัรา 210 บาท ต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน 
 แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

สาํนกังานมีความจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงันั้นบริษทัฯ จึงต่อสัญญาเช่าสาํนกังานและบริการใน
ปี 2559 ในอตัราค่าเช่าอตัราเดียวกนั (หรือท่ีใหผ้ลประโยชนท่ี์มากกวา่) กบัปี 2558 

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 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยซ้ือตัว๋เคร่ืองบินจากบริษทัดงักล่าวจาํนวน 8.58 ลา้นบาท (ปี 2557: 

12.68 ลา้นบาท) หรือเท่ากบัร้อยละ 0.05 (ปี 2557: ร้อยละ 0.09) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
 แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

สาํหรับปี 2559 มีความเป็นไปไดว้่า มูลค่าการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะมีจาํนวนมากกว่า
ปี  2558 อนัเน่ืองมาจากกองกาํลงัเรือของบริษทัฯ มีขนาดใหญ่ข้ึน อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดท้าํการเปรียบเทียบราคา
และมาตรฐานการให้บริการของผูจ้าํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินรายอ่ืนๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงรวมทั้ง บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ 
เอเยนซ่ี จาํกดั ในกรณีท่ีราคาตัว๋เคร่ืองบินและมาตรฐานการให้บริการท่ีเสนอโดยผูจ้าํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินไม่ได้
เป็นไปตามราคาตลาดโดยทัว่ไป หรือเง่ือนไขต่างๆ ไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ บริษทัฯ จะ
พิจารณาเลือกซ้ือจากบริษทัจดัหาตัว๋เคร่ืองบินอ่ืนแทน 

3. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการจากบริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จํากดั  
 ความเกีย่วโยงกนั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศและค่าบริการอ่ืนๆ ในส่วนสาํนกังาน และ
หอ้งพกัอาศยัสาํหรับพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ใหแ้ก่บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นรายการ
เก่ียวโยงกนัโดย นางสาวนิชิตา้ ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง เน่ืองจากนางสาว
นิชิตา้ ชาห์ และนายอิษฎช์าญ ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง เน่ืองจากนางสาวนิชิตา้ 
ชาห์และนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั นายกิริต ชาห์ ใน
ฐานะกรรมการของบริษทัฯ เป็นกรรมการของบริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั  
 ความสําคญัของการทาํรายการ 

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

สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศและค่าใชจ่้ายในการจดัการ 
สาํหรับสาํนกังานบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และท่ีคอนโดมิเนียมของบริษทัยอ่ยจาํนวน 0.80 ลา้นบาท (ปี 2557: 0.97 ลา้น
บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2557: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
 แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

สําหรับปี 2559 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 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้บริการโรงแรมและการบริหารจดัการ 
จาํนวน 1.59  ลา้นบาท (ปี 2557: 1.44 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2557: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิ 
 แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 
 สาํหรับปี 2559 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 ให้แก่บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชวัร์รันซ์ 
โบรกเกอร์ส จาํกดั ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีนางสาวนิชิตา้ ชาห์ นายอิษฎช์าญ ชาห์ และนายกิริต ชาห์ ซ่ึง
เป็นกรรมการของบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์กบันางสาวสมิหรา ชาห์ ในฐานะกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั 
อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกัด และบริษทั อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
โบรกเกอร์ส จาํกดั 
 ความสําคญัของการทาํรายการ 
 การประกนัชีวิตและสุขภาพและการประกนัภยัรถยนต ์เป็นสวสัดิการสาํหรับพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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และการประกนัทรัพยสิ์นมีความจาํเป็นต่อทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย บริษทั อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ 
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั และบริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั ไดถู้กเลือก
มาให้บริการในเร่ืองน้ีโดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขนัด้านราคาและบริการ หลังจากผ่านการ
เปรียบเทียบราคาและบริการจากตวัแทนประกนัภยัอ่ืนๆ ในตลาด 
 ความเป็นธรรมของการกาํหนดราคาและเงือ่นไข 
 สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัประเภทต่างๆ จาํนวนรวม 2.64 ลา้นบาท (ปี 
2557: 2.31 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ปี 2557: ร้อยละ 0.02) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ  
 แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 
 สาํหรับปี 2559 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
บริษทั ควิดแลบ จํากัด ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เน่ืองจากนาย กามาล กุมาร ดู* ในฐานะผูอ้าํนวยการ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) และเป็นหน่ึงในผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์เป็นคู่สมรสของนางจารุ ดู ซ่ึงเป็น
ผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง ในฐานะกรรมการและผูถื้อหุน้ของ บริษทั ควิดแลบ จาํกดั 
 หมายเหต:ุ *นายกามาล กมุาร ดู ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ในระหว่างปี 2558 ดังนั้น ในอนาคต หาก 
บริษทัฯ มีการเข้าทาํรายการกับบริษทั ควิดแลบ จาํกัด จะไม่ถือว่าเป็นรายการเก่ียวโยงกัน ต้ังแต่ปีหน้าเป็นต้นไป 
 ความสําคญัของการทาํรายการ 
 ในการดาํเนินธุรกิจทัว่ไปนั้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์รวมถึงค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งนั้น มี
ความจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินธุรกิจ โดยท่ีบริษทั ควิดแลบ จาํกดั เป็นหน่ึงในคู่คา้ของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการพิจารณา
เลือกเป็นกรณีไปตามวตัถุประสงคใ์นการสัง่ซ้ือในแต่ละคร้ังรวมถึงกรณีการสั่งซ้ือและใหบ้ริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
และไดรั้บการพิจารณาให้ทาํธุรกิจกบับริษทัฯ โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาและบริการ 
หลงัจากผา่นการเปรียบเทียบราคาและบริการจากบริษทัอ่ืนๆ ในตลาด 
 ความเป็นธรรมของการกาํหนดราคาและเงือ่นไข 

สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ่้ายซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวนรวม 
1.08 ลา้นบาท (ปี 2557: 1.73 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2557: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
 แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

การซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์รวมถึงค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง มีความจาํเป็นในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ดงันั้นในปี 2559 บริษทัฯ อาจมีรายการซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟทแ์วร์รวมถึงค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งจากบริษทั ควิดแลบ จาํกดั ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี โดยผ่านการ
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เปรียบเทียบราคาและบริการกบับริษทัอ่ืน นอกจากน้ีบริษทัฯ จะพิจารณาราคาและมาตรฐานการให้บริการเก่ียวกบั
การซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์รวมถึงค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัอ่ืนเปรียบเทียบกบั
บริษทั ควิดแลบ จาํกัด อย่างสมํ่าเสมอ หากราคาและมาตรฐานการให้บริการของบริษทั ควิดแลบ จาํกัด ไม่
เหมาะสม และ/หรือเง่ือนไขการคา้ท่ีเสนอไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดกบับริษทัฯ บริษทัฯ จะไม่ทาํรายการ
ดงักล่าวกบั บริษทั ควิดแลบ จาํกดั  

 อน่ึงกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล และรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สีย
ของตนและของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีขอ้มูลสาํหรับใชป้ระโยชนภ์ายในบริษทัฯ ในการ
ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารทาํหนา้ท่ี
ดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสตัยสุ์จริตและไม่เกิดรายการท่ีเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยผูต้รวจสอบ
ภายในไดส้อบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัขา้งตน้และไดร้ายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
โดยมีการพิจารณาและสอบทานรายการดงักล่าวในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 
1/2559 เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2559 และรายการดงักล่าวไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงไดมี้การสอบทานรายการดงักล่าว จาก
ความเห็นและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ 
บริษทัฯ มีกฎขอ้บงัคบัและนโยบายป้องกนัการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งเพียงพอ โดย
รายการระหวา่งกนัท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทัขา้งตน้ เป็นไปตามมาตรฐานทางการคา้ทัว่ไป 
โดยยดึถือราคาตลาดเป็นสาํคญั และเพ่ือประโยชนท์ั้งหมดของบริษทัฯ และมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอแลว้ในงบ
การเงิน และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 
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ส่วนที ่3. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

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

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของผู้บริหาร 

1. ลกัษณะของตลาด (โปรดอ่านคู่กบัรายงานจากคณะกรรมการบริษทัซ่ึงแสดงในรายงานประจําปีฉบบันี)้ 
 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล” หรือ “บริษทัฯ”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นเจา้ของเรือ
อเนกประสงคข์นาดเลก็สาํหรับขนส่งสินคา้แหง้เทกองระหวา่งประเทศ โดยใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทาง อยา่งไรกดี็ 
ในไตรมาส 4 ของปี 2554 บริษทัฯ ไดซ้ื้อเรือประเภทซุปราแมกซ์จาํนวน 2 ลาํ และเร่ิมดาํเนินธุรกิจในกลุ่มเรือประเภท 
ซุปราแมกซ์ ในปี 2556 - 2557 บริษทัฯไดล้งนามในสญัญาสัง่ต่อเรือขนาดอลัตราแมกซ์จาํนวน 20 ฉบบั โดยเรือขนาด 
อลัตราแมกซ์จาํนวน 2 ลาํไดส่้งมอบในปี 2557 ดงันั้นบริษทัฯ เร่ิมดาํเนินธุรกิจในกลุ่มเรือประเภทอลัตราแมกซ์ในปี 2557 
ตั้งแต่ปี 2547 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ ดว้ยกลยทุธ์การทาํสญัญาใหเ้ช่าเรือระยะยาวผกูมดัค่าเช่าไวใ้นอตัราค่าระวางท่ีสูง ซ่ึง
ระยะเวลาในการเช่าเรือดงักล่าว มีตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี หรืออาจมีระยะเวลายาวกวา่นั้นตามโอกาส นโยบายน้ีทาํใหบ้ริษทัฯ 
ประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมากจนถึง ไตรมาสสามปี 2551 หลงัจากช่วงเวลาดงักล่าวตลาดไดป้รับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วทาํ
ใหไ้ม่สามารถต่อสญัญา หรือทาํสญัญา ใหเ้ช่าเรือใหม่ในอตัราท่ีน่าสนใจได ้ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาใหเ้ช่า
เรือระยะยาวนอ้ยมาก เน่ืองจากตลาด ค่าระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่ามาก และในความเป็นจริงดชันีค่าระวางเรือ (BDI) 
แตะระดบัตํ่าเป็นประวติัการณ์ท่ี 471 จุด ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 จากแนวโนม้ของดชันีคํ่าระวางเรือ (BDI) ท่ีผา่นมาจึง
คาดการณ์วา่ในปี 2559 จะเป็นปีท่ีทา้ทายของ ตลาดค่าระวางเรือซ่ึงเราคาดการณ์วา่ตลาดจะฟ้ืนตวัในช่วงไตรมาสท่ี 3 หรือ
ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 ดงันั้นสญัญาใหเ้ช่าเรือ ระยะยาวท่ีบริษทัฯ มีอยูต่ามกราฟดา้นล่างน้ีน่าจะดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบั
ท่ีผา่นมาเร็วๆน้ี 
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 จาํนวนวนัในการเดินเรือทั้งหมด ตามรูปดา้นบน มาจากจาํนวนเรือในกองเรือของบริษทัฯ ทั้งส้ิน 45 ลาํ ณ ส้ินปี 
2558 โดยมีสมมติฐานวา่ ไม่รวมเรือท่ีจะซ้ือเขา้มาใหม่อีก แต่ไดร้วมเรือประเภทแฮนด้ีไซส์ ขนาดระวาง 39,000 เดทเวท
ตนั จาํนวน 1 ลาํ โดยรับมอบเรือเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2559 และเรืออลัตราแมก็ซ์ ขนาดระวาง 64,000 เดทเวทตนั 
จาํนวน 4 ลาํ (ซ่ึงประเมินจากความคืบหนา้ของการสร้างเรือ ณ ขณะน้ี) ซ่ึงจะรับเรือในระหวา่งปี 2559 
 โปรดอ่านคาํอธิบายและการวิเคราะห์ลกัษณะตลาด ประกอบได้ท่ี รายงานจากคณะกรรมการบริษทั ท่ีแสดงใน
รายงานฉบับนี ้ 
2.  ภาพรวมอุตสาหกรรม ทศิทางอุปสงค์ อุปทานของโลก สําหรับเรืออเนกประสงค์ขนาดเลก็  
  (โปรดอ่านประกอบกบัรายงานจากคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงในรายงานฉบบัน้ี) 

 

 จากกราฟขา้งตน้แสดงถึงการลดลงอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ปี 2546 ของกองเรือโลกทั้งหมดในกลุ่มเรือ
อเนกประสงคข์นาดเลก็ อยา่งไรกดี็ในระหวา่งปี 2547 กองเรือโลกเพิ่มสุทธิจาํนวน 1 ลาํ ในระหวา่งปี 2548 ปี 2549 ปี 
2550 และ ปี 2551 กองเรือโลกเพ่ิมข้ึนจาํนวน 46 ลาํ 9 ลาํ 80 ลาํ และ 55 ลาํตามลาํดบั เน่ืองจากอตัราการปลดระวางเรือ
ค่อยๆ ลดลง เป็นผลจากรายไดอ้ตัราค่าระวางเรือในระหวา่งปี 2547 - 2551 เพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา อยา่งไรก็
ตามตั้งแต่ไตรมาสส่ี ปี 2551 อตัราการปลดระวางเรือเพิ่มข้ึน เน่ืองจากรายไดค่้าระวางเรือในตลาดเรือลดลง อุปทานของ
เรือจึงลดลง และจาํนวนเรือท่ีเพิ่มข้ึนในกองเรือโลกในปี 2551 มีเพียง 55 ลาํเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนเรือท่ีเพิ่มข้ึนในปี 
2550 จาํนวน 80 ลาํ การปลดระวางเรือยงัคงดาํเนินต่อไปในช่วงตน้ปี 2552 มีผลใหก้องเรือโลกมีจาํนวนเรือลดลงสุทธิ 
93 ลาํในปี 2552 อยา่งไรกดี็ เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของตลาดค่าระวางเรือ เม่ือส้ินปี 2552 ทาํใหอ้ตัราการปลดระวางเรือ
ลดลงอีกคร้ัง และอุปทานเรือใหม่จึงเพิ่มข้ึน ทาํใหก้องเรือโลกในปี 2553 เพิ่มข้ึนจาํนวน 25 ลาํ ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
2554 และตลอดทั้งปี 2555 ค่าระวางเรือลดลงมาก เน่ืองจากอุปทานของเรือใหม่ท่ีเพิ่มเขา้มาในกองเรือโลกทาํใหมี้การ
ปลดระวางเรือในกองเรือโลกลดลงอีก 235 ลาํ และ 164 ลาํ ตามลาํดบัในสองปีน้ี อยา่งไรกต็ามในปี 2556 ตลาดเรือเร่ิม
ฟ้ืนตวัดีข้ึนในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี ทาํใหอ้ตัราการปลดระวางเรือเร่ิมชะลอตวัลงเลก็นอ้ยรวมถึงอุปทานของเรือ



หนา้ 195 
 

ใหม่ท่ีเพิ่มเขา้มา มีผลใหก้องเรือโลกในปี 2556 มีจาํนวนเพิ่มข้ึนสุทธิ 18 ลาํ ในช่วงปี 2557 จากปัจจยัความล่าชา้ในการ
ส่งมอบเรือ และอตัราการปลดระวางเรือท่ีเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยในช่วงส้ินปีส่งผลใหก้องเรือโลกลดลงสุทธิจาํนวน 13 ลาํ จาก
การปรับตวัลงอยา่งต่อเน่ืองของตลาดค่าระวาง ส่งผลใหมี้การปลดระวางเรืออยา่งต่อเน่ืองเป็นจาํนวนมากในช่วงคร่ึงปี
แรกของปี 2558 แต่หลงัจากนั้นตลาดค่าระวางไดฟ้ื้นตวัในระหวา่งเดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม 2558 
  

 

จากกราฟขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ อุปทานของเรือใหม่ในปี 2559 ยงัมีมาก ในอีก 3 ปีขา้งหนา้น้ี มีเรือท่ีครบ
กาํหนดส่งมอบประมาณร้อยละ 1 เม่ือเปรียบเทียบกบักองเรือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงมีจาํนวนเรือถึงร้อยละ 15 ท่ีมีอายุ
มากกวา่ 25 ปี ดงันั้นดูเหมือนวา่อุปทานเรือในกลุ่มเรือของบริษทัฯ จะมีภาพเป็นท่ีน่าพอใจอยา่งยิง่  

 

 



หนา้ 196 
 

จากกราฟขา้งตน้และกราฟเก่ียวกบัอายขุองกองเรือ (โปรดดูหวัขอ้ 1.2 ในเร่ืองลกัษณะการประกอบธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมซ่ึงแสดงในรายงานน้ี) แสดงใหเ้ห็นวา่ ประมาณร้อยละ 23 ของเรือในประเภทเดียวกนักบัของบริษทัฯ จะ
มีอายเุกิน 20 ปี การลดลงของค่าระวางเรือจะทาํใหอ้ตัราการปลดระวางเรือเก่าเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีอตัราการปลดระวางเรือ
ลดลงจากปี 2555 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของค่าระวางเรือในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2556 ในปี 2557 ตลาดค่าระวางเรือ
มีการชะลอตวัช่วงตน้ปี และมีการฟ้ืนตวัของตลาดเป็นระยะๆตลอดปี แต่ ณ ส้ินปีตลาดยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่า เน่ืองจาก
การถดถอยของตลาดเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) อตัราการปลดระวางเรือในคร่ึงปีแรกของปี 2558 เพิ่มสูงข้ึน
เน่ืองจากการปรับตวัลงอยา่งต่อเน่ืองของตลาดค่าระวาง อยา่งไรกต็าม ถา้ตลาดยงัคงไม่ฟ้ืนตวั เราสามารถคาดการณ์ได้
วา่อตัราการปลดระวางเรือจะสูงข้ึน เพ่ือลดช่องวา่งระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน 

 โปรดอ่านคาํอธิบายและการวิเคราะห์ลกัษณะของตลาดนี ้ ประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดง
ในรายงานนี ้

3.  การซ้ือและการขายเรือ 
  3.1  สัญญาส่ังต่อเรือใหม่ในปี 2550 และ 2551 จํานวน 18 ลาํ 

  ในปี 2550 และปี 2551 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 18 ฉบบั กบั ABG Shipyard 
Limited (ABG หรืออู่ต่อเรือ) ประเทศอินเดีย สาํหรับสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 12 ลาํ ซ่ึงมีขนาดระวางบรรทุก 
32,000 เดทเวทตนั (ในความเป็นจริงสามารถบรรทุกไดถึ้ง 34,000 เดทเวทตนั ดงันั้นเรือกลุ่มน้ีจะขอกล่าวต่อไป
ในรายงานฉบบัน้ี ในขนาดระวางบรรทุก 34,000 เดทเวทตนัต่อลาํ) และเรือประเภทซุปราแมกซ์จาํนวน 6 ลาํ ซ่ึง
แต่ละลาํมีขนาดระวาง 54,000 เดทเวทตนั โดยถึงเดือนมกราคม 2556 บริษทัฯ ไดรั้บเรือแลว้จาํนวน 3 ลาํจาก
จาํนวนเรือทั้งหมดท่ีสัง่ต่อ 
  นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดบ้นัทึกรายการแปลงหน้ีใหม่ (Novation) สาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 3 ฉบบัใน
ปี 2554 และ 2 ฉบบัในปี 2555 รายการแปลงหน้ีใหม่/การยกเลิกสญัญา สาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือ จาํนวน 9 ฉบบัในปี 
2556 และรายการยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ 1 ฉบบั ในปี 2557  ทั้งน้ีเน่ืองจาก การส่งมอบเรือจะล่าชา้เกินกวา่วนัท่ีใน
การยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือแต่ละลาํตามลาํดบั  

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

  บริษทัฯ ไดล้งนามใน MOU เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2552 และไดล้งนามในสญัญา Long Term Time Charter 
(“สญัญา Charters”) เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2552 กบับริษทั Ultratech Cement Limited, Mumbai, ประเทศอินเดีย 
(“Charterer”) สาํหรับสญัญา Charters จาํนวนทั้งส้ิน 4 ลาํ (ทั้งน้ีเป็นท่ีแน่นอนแลว้จาํนวน 3 ลาํ ส่วนอีก 1 ลาํนั้น 
Charterer จะพิจารณาท่ีจะรับบริการเพ่ิมเติมซ่ึงตอ้งยนืยนัก่อนวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2555 แต่ Charterer ขอขยาย
เวลาและในเวลาต่อมาไดแ้จง้วา่จะรับบริการ) โดยรายละเอียดสาํหรับการส่งมอบเรือทั้ง 4 ลาํ มีดงัน้ี  
  ตารางการส่งมอบเรือ 
  เรือลาํท่ี 1  -  กาํหนดส่งมอบเรือระหวา่ง 30 กรกฎาคม 2554 ถึง 15 สิงหาคม 2554  
  เรือลาํท่ี 2  -  กาํหนดส่งมอบเรือระหวา่ง 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 
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  เรือลาํท่ี 3  -  กาํหนดส่งมอบเรือระหวา่ง 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 
  เรือลาํท่ี 4  - (หลงัจากท่ี Charterer ไดแ้จง้ความประสงคจ์ะใชบ้ริการเรือเพิม่) - กาํหนดส่งมอบเรือระหวา่ง  
  1 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึง 30 เมษายน 2557  
  สรุปสาระสําคญัเนือ้หาของสัญญา Charters 
  บริษทัฯ หรือ ตวัแทนของบริษทัฯ (“เจา้ของเรือ”) เป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิในเรือและจะดาํเนินการใหเ้รือบริการ
แก่ Charterer จาํนวนทั้งส้ิน 3 ลาํ และอาจเพ่ิมอีก 1 ลาํ (ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของ Charterer โดย Charterer 
จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์จะใชบ้ริการเพิ่มเติม 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 
 เป็นเรือท่ีสัง่ต่อข้ึนใหม่เพื่อการขนส่งซีเมนต ์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 
รายละเอียดการชาํระค่าปรับจนถึงวนัท่ี 26 มกราคม 2558 มีดงัต่อไปน้ี 
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 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2558 บริษทัฯ ไดส่้งมอบเรือลาํสุดทา้ยแก่ Charterer แลว้ ดงันั้นจึงไม่มีภาระเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการชาํระค่าปรับตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป 

  (ข) การลงนามและการยกเลกิสัญญาส่ังต่อเรือ 3 ฉบบั เพือ่ส่ังต่อเรือสําหรับขนส่งซีเมนต์ จํานวน 3 ลาํ 
  เพื่อปฏิบติัตามสญัญา Charter ท่ีบริษทัฯ ไดมี้การลงนามแลว้ บริษทัฯไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยท่ีมีวตัถุประสงค์
เฉพาะ (“บริษทัยอ่ย SPV”) ของบริษทั Associated Bulk Carriers Pte.Ltd (ABC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
ไดแ้ก่ บริษทั ABC One Pte. Ltd.  บริษทั ABC Two Pte. Ltd. และ บริษทั ABC Three Pte. Ltd. (“ABC one” “ABC 
Two” และ ABC “Three”) โดยทั้ง 3 บริษทัไดล้งนามในสญัญาสัง่ต่อเรือ สาํหรับขนส่งซีเมนต ์(“เรือ”) กบับริษทั 
ABG Shipyard Limited ประเทศอินเดีย (“อู่ต่อเรือ ABG”) โดยมีตน้ทุนเรือลาํละ 28.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

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

  (ค)   การลงนามในสัญญาส่ังต่อเรือ 4 ฉบบั เพือ่ต่อเรือสําหรับขนส่งซีเมนต์ จํานวน 4 ลาํ 
  เพื่อใหส้ามารถส่งมอบเรือสาํหรับขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 4 ลาํ ใหแ้ก่ Charterer ไดเ้ร็วท่ีสุด (และแทนเรือท่ีได้
สัง่ต่อไวก่้อนหนา้น้ีและต่อมายกเลิกสญัญาสั่งต่อเรือดงักล่าวกบัอู่ต่อเรือ ABG) บริษทัฯ โดยผา่นแต่ละบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯ กล่าวคือ ABC Two  ABC Three และ ABC Four (โดยแต่ละบริษทัจะเรียกวา่ “ผูซ้ื้อ”) ซ่ึงไดล้ง
นามสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 3 ฉบบั เพื่อสัง่ต่อเรือสาํหรับขนส่งซีเมนต ์ ขนาดระวาง 20,000 เดทเวทตนั กบั
บริษทั China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry 
Co., Ltd. (ร่วมกนั เรียกวา่ “ผูข้าย”)  
  นอกจากเรือ 3 ลาํดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2555 บริษทั ABC ไดล้งนามในสญัญาออพชัน่กบั
ผูข้าย ภายใตส้ญัญาดงักล่าว ABC มีออพชัน่ในการตั้งบริษทัในกลุ่มเพ่ือสัง่ต่อเรือสาํหรับขนส่งซีเมนต ์ ขนาด
ระวาง 20,000 เดทเวทตนั เพ่ิมอีก 1 ลาํ (“เรือออพชัน่”) ในราคาและเง่ือนไขท่ีเหมือนกนักบัเรือสาํหรับขนส่ง
ซีเมนต ์ จาํนวน 3 ลาํ ท่ีไดส้ัง่ไปก่อนหนา้น้ี ทั้งน้ี  ABC ไดใ้ชสิ้ทธ์ิในการสัง่ต่อเรือออพชัน่ในระหวา่งปี 2556 
ดงันั้น รวมเรือขนส่งซีเมนตท์ั้งหมดจาํนวน 4 ลาํ ซ่ึงไดส่้งมอบเรือในปี 2557-2558 และไดส่้งมอบเรือตามสญัญา 
Charter ขา้งตน้ รายละเอียดเรือขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 4 ลาํมีดงัต่อไปน้ี  
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  3.3   แผนการปรับปรุงกองเรือสําหรับอนาคต 
ในรายงานประจาํปีสาํหรับปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดก้ล่าวถึงการวางแผนระยะสั้น/ระยะกลางสาํหรับการ

ซ้ือเรือ มือสอง หรือ การลงนามเพ่ือสัง่ต่อเรือ/ซ้ือสญัญาเรือสัง่ต่อใหม่ ซ่ึงบริษทัฯ เฝ้ารอโอกาสสาํหรับการ
จดัหาเรือใหม่และมีราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงโอกาสดีน้ีไดเ้ขา้มาในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2554 เม่ือบริษทัฯไดรั้บ
ขอ้เสนอเรือใหม่ในราคาท่ีน่าสนใจ ต่อมาในปี 2555 บริษทัฯ (โดยผา่นบริษทัยอ่ย) ไดซ้ื้อเรือจาํนวน 6 ลาํ และ
เพื่อใหแ้ผนการน้ีดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองในปี 2556-2557 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ต่อเรือ จาํนวน 26 ฉบบั
สาํหรับสัง่ต่อเรือสินคา้แหง้เทกองกบัอู่ต่อเรือแห่งหน่ึงในประเทศจีน ต่อมาในปี 2558 บริษทัฯ ไดล้งนามใน
สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 4 ฉบบักบัอู่ต่อเรือแห่งหน่ึงในประเทศจีน โดยเปล่ียนขนาดเรือ
จาํนวน 4 ลาํจากขนาดแฮนด้ีไซดเ์ป็นขนาดอลัตราแมกซ์ สญัญาทั้งหมดมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

(ก)  เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ ลงนามในสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 2 ฉบบัสาํหรับสัง่ต่อเรือ 
ขนาดระวาง 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํกบั Sainty Marine Corporation Ltd. ซ่ึงบริษทัไดรั้บมอบเรือ
แลว้จาํนวน 2 ลาํ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

 
(ข)  เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 2 ฉบบั สาํหรับเรือ
ขนาดระวาง 38,500 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ กบั China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. 
และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. (รวมเรียกวา่ ผูข้าย) ในปี 2558 บริษทัฯไดรั้บ
มอบเรือ 1 ลาํตามรายละเอียดดงัน้ี
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                  เรือลาํดงักล่าวขา้งตน้ไดถู้กส่งมอบเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2559 
(ค)  เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ต่อเรือ จาํนวน 8 ฉบบั สาํหรับเรือขนส่ง
สินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง 39,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 ลาํ และเรือขนาดระวาง 64,000 เดทเวทตนั 
จาํนวน 4 ลาํ กบั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. (“อู่ต่อเรือ”) อยา่งไรกต็าม เม่ือวนัท่ี 30 
มกราคม 2558 บริษทัฯ ลงนามในสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 4 ฉบบั (“สญัญาแกไ้ข
เพิ่มเติม”) ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ เพ่ือเปล่ียนเรือ 4 ลาํ จากขนาดแฮนด้ีไซดเ์ป็นขนาดอลัตราแมกซ์  
เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาระงบัขอ้พิพาทตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 18.4 และรับมอบเรือ 2 ลาํตามรายละเอียดดงัน้ี 
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รายละเอียดตน้ทุน ตารางการชาํระเงินงวด และวนัท่ีส่งมอบเรือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัต่อไปน้ี 
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(ง)  เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ต่อเรือ จาํนวน 2 ฉบบั สาํหรับเรือขนส่ง
สินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ กบั Sainty Marine Corporation Ltd. 
รายละเอียดตน้ทุน ตารางการชาํระเงินงวด และวนัท่ีคาดวา่จะส่งมอบเรือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มี
ดงัต่อไปน้ี

 

*บริษทัฯ ไดย้กเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ 2 ฉบบัน้ี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18.3 
  
(จ)  เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ต่อเรือ จาํนวน 10 ฉบบั (“สญัญา”)
สาํหรับเรือขนส่งสินคา้ แหง้เทกอง ขนาดระวาง 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 10 ลาํ กบั Sainty Marine 
Corporation Ltd. (“Sainty”) และบริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสัง่ต่อเรือ จาํนวน 2 ฉบบั สาํหรับเรือขนส่ง
สินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ กบั Taizhou Sanfu Ship Engineering 
Co., Ltd. (“Sanfu”) รายละเอียดตน้ทุน ตารางการชาํระเงินงวด และวนัท่ีคาดวา่จะส่งมอบเรือ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 มีดงัต่อไปน้ี
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4.  คาํนิยาม  
 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินในรายงานคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของผูบ้ริหารน้ี ไดใ้ชข้อ้มูลจากงบการเงิน
รวมของบริษทัฯ ซ่ึงจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีไทยท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และงบการเงินในสกลุเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานใชข้อ้มูลตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39 งบ
การเงินในสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน คาํนิยามต่างๆเก่ียวขอ้งกบัการเงินและการดาํเนินงานท่ีใชป้ระกอบการ
วิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ บริษทัฯ ไดใ้หค้าํนิยามไวบ้างส่วนตามรายละเอียดดงัน้ี 
 ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือเฉลีย่ต่อลาํต่อวนัในสกลุเงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา (Opex) - ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ีย
ต่อวนัต่อลาํ คาํนวณโดยถือวา่มี 365 วนัทาํการในรอบปี ซ่ึงไม่รวมค่าเส่ือมราคาแต่รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและ
สาํรวจเรือตดับญัชีตามนโยบายทางการบญัชี (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.6) ซ่ึง
รวมอยูใ่นส่วนของค่าเส่ือมราคาในงบการเงินของบริษทัฯ ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเป็นตน้ทุนท่ีตอ้งเกิดข้ึน ไดแ้ก่ 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือ ค่าซ่อมแซม ค่าประกนัภยั ค่าส่ิงใชส้อยจาํเป็นบนเรือ ค่านํ้ ามนั ตน้ทุนการจดัการ และค่าใชจ่้าย
ในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชี 
 ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ - ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในงบการเงินหมายถึง ตน้ทุนในการเดินเรือซ่ึงไม่รวมค่าใชจ่้าย
ในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชี 
 ค่าใช้จ่ายรายเทีย่วการเดนิเรือ - ค่าใชจ่้ายรายเท่ียวการเดินเรือ หมายถึง ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือใน
เท่ียวนั้นๆ ไดแ้ก่ ค่านํ้ ามนั และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีท่าเรือซ่ึงรวมถึงค่าธรรมเนียมท่าเรือ ค่าขนถ่ายสินคา้ข้ึนลงเรือ 
ค่าธรรมเนียมการผา่นคลอง ค่าธรรมเนียมตวัแทนเรือ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีท่าเรือ ค่าใชจ่้ายรายเท่ียวการเดินเรือ
ถา้เป็นการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา (Time Charter) ลูกคา้ (ผูเ้ช่าเรือ) เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายรายเท่ียวการเดินเรือท่ี
เกิดข้ึน และในกรณีการเช่าเหมาลาํแบบเป็นรายเท่ียว (Voyage Charter) บริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมด อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ จะรวมค่าใชจ่้ายรายเท่ียวท่ีอาจเกิดข้ึนนั้นในค่าระวางเรือท่ีบริษทัฯ จะคิดกบัลูกคา้ ทาํให้
อตัราค่าระวางเรือท่ีบริษทัฯกาํหนดข้ึนในการเช่าเหมาลาํแบบเป็นรายเท่ียวใกลเ้คียงกบัการเช่าเหมาลาํแบบเป็น
ระยะเวลา 
 ต้นทุนจากการเดนิเรือรวม - ตน้ทุนจากการเดินเรือรวมในงบการเงินหมายถึง ผลรวมของค่าใชจ่้ายในการ
เดินเรือและค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเป็นรายเท่ียวการเดินเรือ 
 รายได้จากการเดนิเรือเฉลีย่แสดงเป็นเงนิเหรียสหรัฐอเมริกาต่อวนัต่อลาํ (TC Rate) – ค่าเช่าค่าระวางเรือเฉล่ียต่อ
วนัต่อลาํ โดยถือวา่มี 350 วนัในรอบปี อตัราค่าเช่าค่าระวางเฉล่ียต่อลาํคาํนวณจากการนาํรายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือหาร
ดว้ยจาํนวนวนัท่ีใชใ้นการเดินเรือเท่ากบั 350 วนัและจาํนวนเรือ 
 รายได้จากการเดนิเรือ - รายไดจ้ากการเดินเรือในงบการเงิน หมายถึง รายไดค่้าเช่าเรือและรายไดค่้าระวางเรือท่ี
ไดรั้บ ในอีกความหมายหน่ึงคือรายไดท้ั้งหมดท่ีเกิดจากการใหเ้ช่าเรือแบบเป็นระยะเวลาและการใหเ้ช่าเรือแบบเป็นราย
เท่ียว 
 รายได้จากการเดนิเรือสุทธิ - รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ หมายถึง รายไดจ้ากการเดินเรือหกัดว้ยค่าใชจ่้ายราย
เท่ียวการเดินเรือ ท่ีเรียกทัว่ไปวา่ Time Charter สุทธิ 
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ - บริษทัฯตอ้งนาํเรือเขา้อู่เรือแหง้เพ่ือตรวจเช็ค ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 
และการปรับปรุงอ่ืนๆ ตามกาํหนดเวลาเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด และกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรม 
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โดยปกติบริษทัฯ จะนาํเรือเขา้อู่แหง้เพ่ือตรวจเช็คทุกๆ สองปีคร่ึงและหา้ปีสาํหรับการสาํรวจเรือขั้นตน้และสาํรวจเรือ
พิเศษตามลาํดบั บริษทัฯ บนัทึกตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี โดยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม
เรือตดับญัชีภายในระยะเวลาสองปี สาํหรับค่าใชจ่้ายจากการสาํรวจเรือขั้นตน้และตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
สาํรวจเรือตดับญัชีภายในระยะเวลาส่ีปี สาํหรับค่าใชจ่้ายจากการสาํรวจเรือขั้นตน้ และตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
สาํรวจเรือตดับญัชีภายในระยะเวลาส่ีปีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือพิเศษ จาํนวนเงินท่ีตดับญัชีของค่าใชจ่้ายใน
การซ่อมแซมและสาํรวจเรือรวมอยูใ่นค่าเส่ือมราคาแต่ไม่ไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนการเดินเรือท่ีแสดงในงบการเงิน อยา่งไรก็
ตาม บริษทัฯไดร้วมค่าซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชีในการคาํนวณค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อลาํต่อวนั (Opex) 
เพื่อความครบถว้นของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 
 ค่าเส่ือมราคา - ส่วนประกอบหลกัในรายการค่าเส่ือมราคาในงบการเงิน ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคาท่ีเกิดจากเรือ ซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนค่าซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชีดงัท่ีอธิบายไวแ้ลว้ขา้งตน้  
 วนัหยุดการเดนิเรือ - วนัหยดุการเดินเรือ หมายถึง วนัท่ีไม่มีการเดินเรือ เน่ืองจากเหตุผลทางดา้นเทคนิค และ
อาจหมายถึงวนัท่ีไม่มีการเดินเรือเน่ืองจากเรืออยูใ่นระหวา่งการซ่อมแซมเรือท่ีอู่แหง้ หรืออยูท่ี่กลางทะเล หรืออยูท่ี่
ท่าเรือเพ่ือซ่อมแซม หรือในกรณีท่ีเรือเสีย 
 กาํไรขั้นต้น - หมายถึง รายไดจ้ากการเดินเรือหกัดว้ยตน้ทุนจากการเดินเรือ 
 อตัรากาํไรขั้นต้น - เกิดจากกาํไรขั้นตน้หารดว้ยรายไดจ้ากการเดินเรือ แสดงค่าเป็นร้อยละ 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร หมายถึง เงินเดือนสาํหรับพนกังานสาํนกังาน ค่าเช่าสาํนกังาน
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน ค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบการเงินยงัรวมถึง
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนกังานทางดา้นเทคนิคท่ีทาํหนา้ท่ีจดัการเดินเรือดว้ย อยา่งไรกต็ามสาํหรับการคาํนวณค่าใชจ่้ายใน
การเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือ(Opex) บริษทัฯ ไดพ้ิจารณานาํค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานทางดา้นเทคนิคท่ีทาํหนา้ท่ี
จดัการเดินเรือไปรวมคาํนวณเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในส่วนของค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ 
 
5.  วงเงนิสินเช่ือ/เงนิกู้  
  รายละเอียดของวงเงินกูมี้ดงัต่อไปน้ี 
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6. รายได้และค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ 
 

 

 
 ในปี 2558 รายไดจ้ากการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํอยูท่ี่ 6,266 เหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการ
เดินเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,652 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
 ในปี 2558 ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) เร่ิมตกลงในช่วงตน้ปีแรกจนถึงส้ินไตรมาส 2 หลงัจากนั้นดชันีค่าระวางเรือ
ไดป้รับตวัข้ึนระหวา่งเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราการปลดระวางเรือท่ีสูงข้ึนระหวา่งคร่ึงปีแรก 
อยา่งไรกต็าม ดชันีค่าระวางเรือปรับตวัลงในไตรมาส 4 และแตะระดบัตํ่าเป็นประวติัการณ์ท่ี 471 จุด ณ วนัท่ี 16 
ธนัวาคม 2558 และดชันีค่าระวางเรือ ณ ปี 2558 ปิดท่ี 478 จุด 

 ดชันีค่าระวางเรือเฉล่ียสาํหรับปี 2558 เท่ากบั 719 จุด เม่ือเปรียบเทียบกบัดชันีค่าระวางเรือเฉล่ียในปี 2557 
เท่ากบั 1,105 จุด การเคล่ือนไหวของดชันีค่าระวางเรือในระหวา่งปี 2558 เกิดจากการเคล่ือนไหวของค่าระวางเรือ
ประเภทเคปไซส์เพียงอยา่งเดียว บริษทัฯ มีรายไดค่้าระวางเรือต่อวนัต่อลาํเฉล่ียท่ี 6,266 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงลดลง
ร้อยละ 22.6  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจากดชันีค่าระวางเรืออยูใ่นระดบัตํ่าในระหว่างปี  

 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํของบริษทัฯ ลดลงเลก็นอ้ยจาก 4,695 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2557 
(รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือต่อวนั จาํนวน 470 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 4,652 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ในปี 2558 (รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือต่อวนัจาํนวน 504 เหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรม (คาํนวณโดยไม่รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือซ่ึงไม่ไดร้ายงานในค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ
เฉล่ีย) รายละเอียดตามตารางขา้งล่างน้ี 
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ตารางการเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือต่อวนัต่อลาํของบริษทัฯ กบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม 
(จัดทาํโดย Moore Stephens & Co.) 
 

  
เหตุผลหลกัท่ีทาํใหต้น้ทุนการเดินเรือบางรายการ ลดลง/เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนมีดงัน้ี  

• ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการสาํหรับปี 2558 ท่ีเป็นตน้ทุน “คงท่ี” นั้นไม่เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการควบคุมตน้ทุน 
และเม่ือเฉล่ียต่อลาํเรือแลว้มีจาํนวนลดลงเน่ืองจากจาํนวนกองเรือของบริษทัฯ ในปี 2558 มีเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
2557 ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการท่ีเป็นตน้ทุน ”ผนัแปร” นั้น ข้ึนอยูก่บัค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บัพนกังานทางดา้น
เทคนิค ซ่ึงในปีน้ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวมีจาํนวนลดลง เน่ืองจากค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีก่อน (2557) ลดลง เน่ืองจากการลดลง
ในกาํไรของบริษทัฯ 

• ตน้ทุนสาํหรับลูกเรือยงัคงเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากการปรับเงินเดือนของลูกเรือใหอ้ยูใ่น
ระดบัเดียวกนักบัมาตรฐานสากล ซ่ึงน่าจะเพ่ิมข้ึนต่อไปในปีหนา้ 

• เน่ืองจากอายกุองเรือเฉล่ียท่ีลดลงจึงทาํใหค่้าพสัดุภณัฑอ่ื์น ค่าอะไหล่ ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาลดลง 

• เน่ืองจากเคร่ืองยนตใ์นเรือท่ีซ้ือเขา้มาใหม่มีความทนัสมยัมากข้ึนและการปรับลดลงของราคานํ้ามนั ทาํใหต้น้ทุน
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ค่านํ้ ามนัหล่อล่ืนลดลงเลก็นอ้ย  
• ตน้ทุนค่าเบ้ียประกนัภยัในปี 2558 สูงกวา่ปี 2557 มาจากการเพ่ิมข้ึนของการเรียกร้องค่าสินไหม 
 
7.  ผลการดาํเนินงานทางการเงนิจากงบการเงนิสกลุเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สกลุเงนิหลกัทีใ่ช้ในการ
ดาํเนินงาน) 
 ตารางท่ีจะแสดงต่อไปน้ีไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับ 2 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงตวัเลขท่ีแสดงนั้น นาํมา
จากงบการเงินแสดงค่าเป็นสกลุเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สกลุเงินหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 39 ในงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้  
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   *      EBITDA และค่าเส่ือมราคาคิดหลงัจากการหกัค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ ซ่ึงค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีถูก       
รวมอยูใ่นตน้ทุนในการเดินเรืออยูแ่ลว้เพื่อใชส้าํหรับคาํนวณ EBITDA ตามนโยบายบริษทัฯ ท่ีกาํหนดใหมี้การเปิดเผย
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (Opex) ท่ีรวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ  

**  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
*** อตัราส่วนน้ีคาํนวณตามขอ้กาํหนดทางการเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญาใหสิ้นเช่ือ   
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  7.1  รายได้และผลกาํไร 

    รายไดร้วมลดลงจาก 143.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมรายการกาํไรจากการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ 
จาํนวน 1.23 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ในปี 2557 เป็น 123.63 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ไม่มีรายการกาํไรจาก
การยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือในระหว่างปี) ในปี 2558 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิลดลงจาก 117.76 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2557 เป็น 99.15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2558 เน่ืองจากรายไดจ้ากการเดินเรือเฉล่ียต่อ
วนัต่อลาํท่ีลดลงในปี 2558 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 เป็นผลมาจากสภาวะตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีตกตํ่า
อยา่งมากเป็นประวติัการณ์ รายไดจ้ากการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (TC Rate) ในปี 2558 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบ
กบัปี 2557 จาํนวนเรือเฉล่ียของบริษทัฯ มี 45 ลาํในระหว่างปี 2558 เม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนเรือเฉล่ีย 42 ลาํใน
ปี 2557 จากรายไดจ้ากการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํท่ีลดลงทาํใหก้ระแสเงินสดจากการดาํเนินงานหรือกาํไรก่อน
หักดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) ลดลงจาก 41.61 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2557 เป็น 13.97 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2558 สําหรับรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (TC 
Rate) ลดลงจาก 8,096 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2557 เป็น 6,266 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2558 ใน
ขณะเดียวกนัตน้ทุนการเดินเรือโดยเฉล่ียต่อวนัต่อลาํไดล้ดลงจาก 4,695 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2557 เป็น 
4,652 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2558 เป็นผลใหก้าํไรขั้นตน้ในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 
   ต้นทุนการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลําเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย และยงัคงตํ่ากว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม ดัง
รายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้ 6 เร่ือง “รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ” 
   ค่าเส่ือมราคา (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาของค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ) เพิ่มข้ึนจาก 31.24 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2557 เป็น 35.15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2558 เน่ืองจากจาํนวนเรือท่ีเพิ่มข้ึน ใน
ระหว่างปี 2558 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงในระหว่างปี 2558 บริษทัรับมอบเรือจาํนวน 4 ลาํและขายเรือ
ไป 3 ลาํ 

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มข้ึนจาก 15.37 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2557 เป็น 16.41 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ในปี 2558 ดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการเบิกใชว้งเงินสินเช่ือสาํหรับเรือใหม่จาํนวน 4 ลาํ และ
จากการท่ีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียมีผลบงัคบัใช้ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหัวขอ้ท่ี 5 และในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 21 
   เน่ืองจากอัตรากําไรขั้นต้นท่ีลดลงทําให้บริษัทฯ มีขาดทุนจากการดําเนินงานท่ี 37.59 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เม่ือเปรียบเทียบกบัขาดทุนจากการดาํเนินงาน จาํนวน 5.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2557 
บริษทัฯ มีขาดทุนอ่ืนท่ีมิใช่ขาดทุนจากการดาํเนินงานจาํนวน 31.77 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากขาดทุนจาก
การขายเรือ 3 ลาํ ขาดทุนจากการแปลงเงินสดคงเหลือในรูปสกุลไทยบาท (ซ่ึงเป็นเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุน
แบบ Right Offering) ไปเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเรือ เม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรท่ีมิใช่กาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 2.53 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2557  
   ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงเล็กน้อยจาก 0.07 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 2557 เป็น 0.05 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2558 โดยเป็นภาษีท่ีเกิดข้ึนจากรายไดอ่ื้น และภาษีท่ีเกิดข้ึนจากกาํไรในทางภาษีจากการขาย
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เรือ 
   จากท่ีอธิบายมาขา้งตน้ส่งผลทาํให้บริษทัฯ มีขาดทุนจาํนวน 69.41 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลขาดทุนจาํนวน 2.54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 2557 

 7.2   สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
        เงนิลงทุน 

    ตารางขา้งล่างน้ีเป็นการสรุปสถานภาพการลงทุนทั้งหมดในโครงการร่วมทุนในต่างประเทศ ในงบ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ตวัเลขเป็นเหรียญสหรัฐอเมริกา)

 

  ขั้นตอนสุดทา้ยของการดาํเนินการชาํระบญัชีของ SLPG ใกลจ้ะสาํเร็จโดยสมบูรณ์แลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7  
 ในระหวา่งปี 2549 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั บทด จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย
จาํนวน 2,026,086 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 10 บาท บริษทัฯ ชาํระค่าหุน้แลว้หุน้ละ 5 บาท เป็นจาํนวนเงิน 0.26 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 2557 บริษทัฯ ไดล้งทุนเพ่ิมเติมในบริษทั บทด จาํกดั จาํนวน 0.16 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ดงันั้น ณ ส้ินปี 2557 เงินลงทุนในบริษทั บทด จาํกดั เท่ากบั 0.42 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ไดล้งทุนเพิ่มเติมจาํนวน 0.15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในบริษทั บทด จาํกดั ดงันั้น 
ณ 31 ธนัวาคม 2558 เงินลงทุนในบริษทั บทด จาํกดั มีจาํนวน 0.57 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

  สินทรัพย์หมุนเวยีน 

 สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ลดลงจาํนวน 7.06 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปี 2557 เน่ืองจากการลดลงของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 3.66 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ยลูกหน้ีการคา้สุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ในสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง จาํนวน 4.62 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะท่ีลูกหน้ีอ่ืนซ่ึงเป็นลูกหน้ีจากการขาย
เรือเพิ่มข้ึน 1.67 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในระหวา่งปีเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไปใน
ธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางทะเลบริษทัฯ จะเรียกเก็บค่าระวางเรือจากลูกคา้ล่วงหน้า (จาํนวนร้อยละ 95 ของค่า
ระวางในกรณีท่ีเป็นการใหบ้ริการเช่าเป็นรายเท่ียว (Voyage Charter) และจะเรียกเกบ็ค่าเช่าจากลูกคา้ล่วงหนา้ทุก 
15 วนั ในกรณีท่ีเป็นการใหเ้ช่าเป็นระยะเวลา (Time Charter)) จึงไม่มีปัญหาใดๆ จากการติดตามหน้ี ดงันั้นยอด
ลูกหน้ีจึงเป็นเงินท่ีจะไดรั้บจากตวัแทนผูเ้ช่าเรือ และรายไดค้า้งรับตามจาํนวนเปอร์เซ็นตข์องการให้บริการท่ีจบ
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ส้ินแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจาํนวนสําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีมี
อายหุน้ีคา้งชาํระมากกว่า 1 ปี นํ้ามนัเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึนจาก 3.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นจาํนวน 3.96 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

เงนิฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกนั 

 จากการปรับตวัลงอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจการเดินเรือ ส่งผลให้ราคาตลาดของเรือลดลงเช่นกนั ดงันั้นใน
ระหวา่งปี 2558 บริษทัฯ ตอ้งวางหลกัประกนัเป็นเงินสดจาํนวน 24.87 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ถือเป็นเงินฝาก
ธนาคารท่ีมีภาระคํ้ าประกันเพ่ือเป็นหลักประกันเพิ่มเติมสําหรับการผิดเง่ือนไขการดาํรงอัตราส่วนมูลค่า
หลกัประกนั (มูลค่าเรือท่ีเป็นหลกัประกนั) สาํหรับเงินกู ้2 วงเงิน 

  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 มูลค่าของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากการรับมอบเรือใน
ระหว่างปี ไดแ้ก่ เรือขนส่งซีเมนต ์จาํนวน 1 ลาํ และเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองประเภทแฮนด้ีไซส์จาํนวน 1 ลาํ 
จากอู่ต่อเรือ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co.,Ltd ประเทศจีน และเรือประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 
2 ลาํ จากอู่ต่อเรือTaizhou Sanfu Ship Engineering Co.,Ltd. ประเทศจีน บริษทัฯ ขายเรือเก่าประเภทแฮนด้ีไซส์ 
จาํนวน 3 ลาํ และรับรู้ ผลขาดทุนจากการขายเรือ จาํนวน 7.81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของเรือจาํนวน 23.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยไดป้ระเมินจากราคาขายเรือท่ีคาดว่าน่าจะตํ่าซ่ึง
บริษทัฯ จะไดรั้บเม่ือขายเรือ ในปี 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีกาํลงักองเรือทั้งส้ินจาํนวน 45 ลาํ 
ซ่ึงรายละเอียดไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้กาํลงักองเรือในรายงานประจาํปีน้ี 
 รายละเอียดของการรับเรือในปี 2558 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.2 และ 3.3 

  เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือใหม่ 

 บริษทัฯ บนัทึกเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือใหม่ สาํหรับเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง จาํนวน 1 ลาํ จาํนวน 9.47  
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงเป็นจาํนวนรวม ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือ และตน้ทุนอ่ืนจาํนวน 0.54 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.3 (ข) 

 บริษทัฯ บนัทึกเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือใหม่ สาํหรับเรือประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 6 ลาํ จาํนวน 25.27  
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงเป็นจาํนวนรวม ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือ และตน้ทุนอ่ืนจาํนวน 1.10 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.3 (ค) 

 บริษทัฯ บนัทึกเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือใหม่ สาํหรับเรือประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 2 ลาํ จาํนวน 23.95 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงเป็นจาํนวนรวม ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือ และตน้ทุนอ่ืนจาํนวน 1.63 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.3 (ง) 

 บริษทัฯ บนัทึกเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือใหม่ สาํหรับเรือประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 10 ลาํ จาํนวน 52.79 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงเป็นจาํนวนรวม ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือ และตน้ทุนอ่ืนจาํนวน 2.67 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) และสาํหรับเรือประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 2 ลาํ จาํนวน 11.87 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ซ่ึง
เป็นจาํนวนรวม ค่าใชจ่้ายในการสํารวจเรือ และตน้ทุนอ่ืนจาํนวน 0.71 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ตามท่ีได้
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อธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.3 (จ) 

   ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มียอดคงเหลือสําหรับเงินล่วงหนา้ค่าจา้ง
ต่อเรือใหม่จาํนวน 123.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

  หนีสิ้นรวม 

 ณ วนัส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน 255.11
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมียอดเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัคงเหลือ 410.38 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

 ณ ตน้ปี 2558 บริษทัฯ มีจาํนวนเงินกูค้งเหลือ 361.41 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หลงัจากหกัค่าธรรมเนียมทาง
การเงินรอตดัจ่าย จาํนวน 5.19 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 ในระหว่างปี 2558 บริษทัฯ ไดช้าํระคืนเงินกูจ้าํนวน 30.37 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และชาํระคืนเงินกูก่้อน
กาํหนดจาํนวน 2.09 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และชาํระคืนเงินกูจ้าํนวน 1.54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาจากการ
ขายเรือ 

 บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้จาํนวน 14.69 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับชาํระค่าต่อเรือขนส่งซีเมนต ์จาํนวน 1 
ลาํ จากวงเงินท่ี 5 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5 

 บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้จาํนวน 34.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับชาํระค่าต่อเรือประเภทอลัตราแมกซ์ 
จาํนวน 2 ลาํ จากวงเงินท่ี 6 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5 

 บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้จาํนวน 21.52 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับชาํระค่าต่อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง
ขนาด 38,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ จากวงเงินท่ี 8 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5 

 บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้จาํนวน 13.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับชาํระค่าต่อเรือประเภทอลัตราแมกซ์ 
จากวงเงินท่ี 9 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5 

 ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน จํานวน 1.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย จาํนวน 4.16 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา แสดงหกัจากวงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนั
ตามสดัส่วนการเบิกถอนเงินกูจ้ากวงเงินทั้งหมด 

 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.3 (ค) บริษทัฯ ไดล้งนามสัญญาระงบัขอ้พิพาทของสัญญาสั่งต่อเรือ 2 ฉบบั
กบัอู่ต่อเรือ Sanfu บริษทัฯ ไดรั้บเงินสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 8.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย
เง่ือนไขการชาํระคืนข้ึนอยูก่บัคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการหรือคาํตดัสินของศาลหากมีการอุทธรณ์ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18.4  
 หน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนจาก 382.99 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2557 เป็น 442.57 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาใน
ปี 2558 

  ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

  ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัฯ ไดเ้พิ่มทุนจาํนวน 62.89 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยการเสนอหุน้ใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในอตัรา 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ในราคาหุน้ละ 4 บาท 
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อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิจาํนวน 69.41 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในระหวา่งปี และการลดลงสุทธิใน
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชนข์องพนกังาน การจดัสรรสาํรองเพือ่
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ และการแปลงค่างบการเงินและ
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจาํนวน 0.33 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ทาํใหมี้ส่วนของผูถื้อหุน้ มีจาํนวน 456.82 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงลดลงจาํนวน 6.85 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ผลจากการลดลง
ในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ขา้งตน้ ทาํใหมู้ลค่าสุทธิตามบญัชีต่อหุน้ลดลงจาก จาํนวน 0.45 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อหุน้ ณ ส้ินปี 2557 เป็นจาํนวน 0.29 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุน้ ณ ส้ินปี 2558 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 อตัราหน้ีสินต่อทุนโดยรวมของบริษทัฯ (อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู ้
ถือหุ้นรวม) อยู่ท่ี 0.97 เท่า ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจาก 0.83 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนใน
เงินกูท่ี้มีหลกัประกนั แต่ บริษทัฯ ก็ไดมี้การเพ่ิมทุนในระหว่างปี ตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ ส่งผลให้อตัราส่วน
ดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 

ในปี 2558 กาํไรก่อนหักดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) อยู่ใน
ระดบัท่ีตํ่า ส่งผลใหอ้ตัราส่วนการก่อหน้ี Leverage Ratio ในปัจจุบนัมีความทา้ทายอยา่งมากภายใตก้าํไรก่อนหกั
ดอกเบ้ียจ่ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) ท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
อตัราส่วนระดบัหน้ีสินของบริษทัฯ ต่อกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 
(EBITDA) อยู่ท่ี 16.92 เท่าซ่ึงสูงกว่าขอ้กาํหนดของสัญญาเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง สาเหตุท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสัญญาเงินกูเ้ป็นผลมาจากสภาพตลาดอตัราค่าระวางเรือเทกองท่ีตกตํ่าอย่างต่อเน่ือง 
โดยค่าดชันีค่าระวางเรือ BDI ไดแ้ตะระดบัตํ่าเป็นประวติัการณ์ในเดือนธนัวาคม 2558 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ 
ไดรั้บการผอ่นปรนจากผูใ้หกู้ต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 

   อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัฯ อยูท่ี่ 0.52 และอตัราส่วน EBITDA ต่อดอกเบ้ียจ่าย
อยูท่ี่ 0.85 เท่า ณ 31 ธนัวาคม 2558 

8.  การวเิคราะห์งบการเงนิรวมเงนิบาททีต่รวจสอบแล้ว  
  8.1  การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุน 

   รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (สุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง) สาํหรับปี 2558 ลดลง ประมาณ
ร้อยละ 11 เน่ืองมาจากรายไดจ้ากการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (“TC Rate”) ท่ีลดลง อยา่งไรกต็ามจาํนวนเรือ
ในปี 2558 เพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 กล่าวคือ จาํนวนเรือท่ีใชใ้นการดาํเนินงานในปี 2558 มีจาํนวน 45 
ลาํเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนเรือ 42 ลาํในปี 2557 
      ในระหวา่งปี 2558 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 14 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 โดยมี
สาเหตุหลกัจากจาํนวนเรือท่ีใชใ้นการดาํเนินงานมีมากกวา่ปีก่อนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ อยา่งไรกต็าม จะเห็น
ไดว้า่ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (Opex) ลดลง จาก 4,695 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2557 เป็น 
4,652 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2558 (รวมค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่ายของค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจ
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เรือ)  

   ในระหวา่งปี 2558 ตน้ทุนในการเดินเรือรวมเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 13 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
รายจ่ายท่าเรือและค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากรายจ่ายท่าเรือเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ตน้ทุนใน
การเดินเรือรวมเพ่ิมข้ึน มีสาเหตุหลกัมาจาก จาํนวนเรือท่ีเพิ่มข้ึนในระหวา่งปีตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ 

   กาํไรขั้นตน้ในปี 2557 ลดลงประมาณร้อยละ 37 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน และอตัรากาํไรขั้นตน้สาํหรับ
ปีไดล้ดลงจากร้อยละ 40 มาเป็นร้อยละ 27 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการ
เดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (TC Rate) จากการลดลงของรายไดจ้ากการเดินเรือ ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ส่งผลให้
รายไดร้วมระหวา่งปี 2557 ตํ่ากวา่ปีก่อน 

  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) สาํหรับปี 2558 เพิ่มข้ึน จาํนวน 133.63 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2557 เน่ืองมาจากตน้ทุนบญัชีเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึนและการจ่ายค่าวิชาชีพสาํหรับความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิคในประเดน็ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาสัง่ต่อเรือบางฉบบั 

  บริษทัฯ บนัทึกขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 25.37 ลา้นบาทสาํหรับปี 2558 ซ่ึงในปี 2557 บริษทัฯ 
บนัทึกกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 4.33 ลา้นบาท รายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาํนวน 1.66 ลา้นบาท
สาํหรับปี 2558 ซ่ึงเป็นภาษีเงินไดจ้ากรายไดท่ี้ไม่ใช่จากการเดินเรือ และภาษีท่ีเกิดข้ึนจากกาํไรในทางภาษีจาก
การขายเรือ จาํนวน 2.24 ลา้นบาท สาํหรับปี 2557 ซ่ึงเป็นภาษีท่ีเกิดจากรายไดด้อกเบ้ียรับ บริษทัฯ ไดบ้นัทึก
กาํไรจากการยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 39.55 ลา้นบาทในระหวา่งปี 2557 อยา่งไรกต็าม ในปี 2558 บริษทัฯ 
ไดบ้นัทึกขาดทุนจากการขายเรือ 3 ลาํ จาํนวน 279.03 ลา้นบาท และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเรือจาํนวน 
840.77 ลา้นบาท ตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้  

  ค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ไม่รวมค่าเส่ือมราคา) ในปี 2558 สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองมากจากการเพ่ิมข้ึนของ
ตน้ทุนในการเดินเรือรวม ขาดทุนจากการขายเรือ ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เรือ ตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2558 เพิ่มข้ึนจาก 1,267.08 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 1,505.20 
ลา้นบาทในปี 2558 จากจาํนวนเรือท่ีใชใ้นการดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 2557 โดยเป็นผลจากค่าเส่ือมราคาของ
เรือจาํนวน 4 ลาํท่ีรับมอบในปี 2558  

  ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพิ่มข้ึนจากจาํนวน 499.62 ลา้นบาท ในปี 2557 เป็นจาํนวน 564.63 ลา้นบาท ในปี 2558 
ดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมข้ึนจากการเบิกใชเ้งินกูเ้พื่อรับเรือจาํนวน 4 ลาํ และจากการท่ีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียมี
ผลบงัคบัใชต้ามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5 ขา้งตน้ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21   

  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีขาดทุนจาํนวน 2,425.78 ลา้นบาทสาํหรับปี 2558 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัขาดทุนจาํนวน 80.22 ลา้นบาทในปี 2557 

  8.2  การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

    บริษทัฯ มีรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี 2558 จาํนวน 1,552.70 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั 
ปี 2557 จาํนวน 56.35 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการแขง็ค่าของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบ
กบัสกลุเงินบาท ทาํใหสิ้นทรัพยสุ์ทธิ โดยหลกัมาจาก ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งต่อ
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เรือจากสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3 มีมูลค่าเพิ่มข้ึนเม่ือแปลงค่าเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึง
เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน 

  8.3  การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ 

  สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ลดลง จาํนวน 143.64 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 
เน่ืองจากการลดลงของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 81.49 ลา้นบาท   

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจาํนวน 76.61 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ลูกหน้ีการคา้สุทธิจากค่าเผือ่หน้ี
สงสยัจะสูญซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์มุนเวียนลดลงจาํนวน 136.80 ลา้นบาท ขณะเดียวกนั ลูกหน้ีอ่ืนจาก
การขายเรือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 60.19 ลา้นบาท และนํ้ามนัเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึนจาํนวน 27.37 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบั
ปีก่อน  

  บริษทัฯ ตอ้งวางหลกัประกนัเป็นเงินสดจาํนวน 897.34 ลา้นบาทเป็นเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั
เพื่อแกไ้ขการผดิเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนมลูค่าหลกัประกนั (มูลค่าเรือท่ีเป็นหลกัประกนั) สาํหรับเงินกู ้ 2 
วงเงิน 

  มูลค่าของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ รับมอบเรือ
ขนส่งซีเมนต ์ จาํนวน 1 ลาํ และเรือประเภทแฮนด้ีไซส์ จาํนวน 1 ลาํ จากอู่ต่อเรือ Shanhaiguan New 
Shipbuilding Industry Co.,Ltd ประเทศจีน และเรือประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 2 ลาํ จาก Taizhou Sanfu Ship 
Engineering Co., Ltd. ประเทศจีน ในระหวา่งปี บริษทัฯ ขายเรือขนาดแฮนด้ีไซส์เก่าจาํนวน 3 ลาํ และรับรู้ผล
ขาดทุนจากการขายเรือจาํนวน 279.03 ลา้นบาท ณ วนัส้ินปี 2558 บริษทัฯ บนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเรือ 
จาํนวน 846.09 ลา้นบาท ตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ บริษทัฯ มียอดเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือใหม่จาํนวน 4,451.62 
ลา้นบาท ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3 ขา้งตน้ มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนหลกัๆ จากมูลค่าของ
รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้  

   หน้ีสินหมุนเวยีนเพิ่มข้ึน จาํนวน 4,843.43 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากเงินกูร้ะยะยาว
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี มีจาํนวนเพิ่มข้ึน จาํนวน 4,791.73 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีเงินกู้
ระยะยาว (สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) จาํนวน 9,206.50 ลา้นบาท และมีเงินกูร้ะยะยาวรวม
จาํนวน 14,810.20 ลา้นบาท 

   ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯ ไดช้าํระคืนเงินกูจ้าํนวน 1,047.98 ลา้นบาท และชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด 
จาํนวน 69.96 ลา้นบาท และชาํระคืนเงินกูจ้าํนวน 55.19 ลา้นบาทจากการขายเรือ 

  บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้ จาํนวน 478.10 ลา้นบาท สาํหรับชาํระค่าต่อเรือขนส่งซีเมนต ์ จาํนวน 1 ลาํ จาก
วงเงินท่ี 5 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5 

  บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้จาํนวน 1,233.65 ลา้นบาท สาํหรับชาํระค่าต่อเรือประเภทอลัตราแมกซ์ จาํนวน 2 
ลาํ จากวงเงินท่ี 6 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5 

  บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้จาํนวน 723.14 ลา้นบาท สาํหรับชาํระค่าต่อเรือขนาด 38,000 เดทเวทตนั จาํนวน 
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2 ลาํ จากวงเงินท่ี 8 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5 

  บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้จาํนวน 439.43 ลา้นบาท สาํหรับชาํระค่าต่อเรือประเภทอลัตราแมกซ์ จากวงเงินท่ี 
9 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5 

  ดงันั้น บริษทัฯ เบิกถอนเงินกูส้าํหรับเรือสัง่ต่อใหม่จากหลายวงเงินสินเช่ือรวมเป็นจาํนวน 2,874.32 ลา้น
บาท ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นตอนตน้ 

  ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯ ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน จาํนวน 41.41 ลา้นบาท จากค่าธรรมเนียม
ทางการเงินตดัจ่าย ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย จาํนวน 150.01 ลา้นเบาท แสดงหกัจากวงเงินสินเช่ือมี
หลกัประกนัตามสดัส่วนเม่ือมีการเบิกถอนจากวงเงินทั้งหมด 

  ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.3 (ค) ผลจากการลงนามในสญัญาระงบัขอ้พิพาทของสญัญาสัง่ต่อเรือ 2 
ฉบบักบัอู่ต่อเรือ Sanfu บริษทัฯ ไดรั้บเงินสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 288.71 ลา้นบาท ซ่ึงมีเง่ือนไข
การชาํระคืนข้ึนอยูก่บัคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการหรือคาํตดัสินของศาลหากมีการอุทธรณ์ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18.4 

   ณ ส้ินปี 2557 หน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนจากจาํนวน 12,624.67 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 15,971.65 ลา้นบาทในปี 
2558  

  ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมทุนจาํนวน 2,076.05 บาทโดยการเสนอหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิจาํนวน 2,425.78 ลา้นบาท และรายการกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน
จาํนวน 1,552.70 ลา้นบาท การลดลงสุทธิจาํนวน 0.65 ลา้นบาทของผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีเก่ียวกบัผลประโยชนข์องพนกังาน การจดัสรรสาํรองเพือ่กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม และ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินและส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยใน
ระหวา่งปี ทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้ ณ ขณะน้ีเป็นจาํนวน 16,486.17 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน จาํนวน 1,202.32 ลา้น
บาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
  

  8.4   การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

    ในระหวา่งปี บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจาํนวน 784.33 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อนร้อย
ละ 50 จากการลดลงของกาํไรขั้นตน้สาํหรับปี 2558 เปรียบเทียบกบัปี 2557 ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  

   หลงัจากรายการปรับปรุงการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจาํนวน 
1,045.77 ลา้นบาทไวส้าํหรับใชใ้นกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน  

   ในระหวา่งปี บริษทัฯ มีกระแสเงินสดรับจากการขายเรือ จาํนวน 3 ลาํเป็นจาํนวน 123.50 ลา้นบาท และ
กระแสเงินสดจ่ายสาํหรับจ่ายซ้ือเรือจาํนวน 4 ลาํ และค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือเป็นจาํนวน 
2,884.98 ลา้นบาท บริษทัฯ จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือจาํนวน 1,536.64 ลา้นบาท และหลงัจากการปรับปรุง
รายการอ่ืนๆ บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 3,561.11 ลา้นบาท 
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   ในระหวา่งปี บริษทัฯ เบิกเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัจากธนาคารจาํนวน 2,847.32 ลา้นบาท จากวงเงินสินเช่ือ
เม่ือรับเรือหลายวงเงินตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 8.3 บริษทัฯ ชาํระคืนเงินกูจ้าํนวน 1,047.98 ลา้นบาท และ
เงินกูจ่้ายคืนก่อนครบกาํหนดจาํนวน 69.96 ลา้นบาท และจ่ายคืนเงินกูจ้าํนวน 55.19 ลา้นบาทจากการขายเรือ 
ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 5 ดงันั้น บริษทัจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว (รวมเงินท่ีจ่ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนด) จาํนวน 
1,173.13 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดรั้บเงิน 2,076.05 ลา้นบาทจากการเพ่ิมทุนและวางเงินจาํนวน 897.34 ลา้นบาทเป็น
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัหลงัจากการปรับปรุงรายการอ่ืนๆ บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปใน
กิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 2,259.24 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 2558 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 

 
 

_______________________ 
   
   
    ช่ือผู้รับมอบอาํนาจ     ตาํแหน่ง ลายมอืช่ือ 

   นายคูชรู คาลี วาเดีย           กรรมการบริหาร _______________________ 
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เอกสารแนบ 1 :  รายละเอยีดประวตัคิณะกรรมการบริษทั คณะผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 
1. ประวตัิคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
นายธีระ วภูิชนิน 

ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

13 กรกฎาคม 2543 

อายุ 66 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) 
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นายธีระ วภูิชนิน (ต่อ) 
• บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

1 บริษทั บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จาํกดั 
• บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ  ไม่มี 
• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) 
ไม่มี 

• กิจการ/องคก์รอ่ืน กรรมการ สมาคมเจา้ของเรือไทย 
จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2558 

ได้มาในปี 2558 
จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

การเพิม่
ทุน 

ซ้ือ 

โดยตนเอง  
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
60,000 

 
30,000 

 
- 

 
- 

 
30,000 

 
90,000 

 (ร้อยละ 0.01

ของหุน้
ทั้งหมดท่ีเรียก
ชาํระแลว้) 

 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 

ณ วนัที ่
7 กรกฎาคม 2558 
 (วนัแรกของการ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย์) 

ได้มา 
ในปี 
2558 

จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ 

(ลดลง)  ในปี  
2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

โดยตนเอง 
 

 
- - - 

 
- - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ 

 
3,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,000 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ  

ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ* / กรรมการ
อิสระ / กรรมการสรรหา 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

11 มกราคม 2537 

อายุ 69 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  

(แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือปี 2537) 
• 2550 - 2554 ประธานหอการคา้อินเดีย-ไทย (2 สมยั) 

อาชีพหลกั บริหารบริษทัต่างๆ ของครอบครัว 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 
• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่มี 
• บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

3 บริษทั  1.  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยฟีลาเมนตเ์ทก็ซ์ไทล ์จาํกดั 
 2.  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทย-อมับิกา้ เคมีคลัส์ จาํกดั 
 3.  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แรมแบรนดทโ์ฮเตล็ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
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นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ (ต่อ) 
    • บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ ไม่มี 

•บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ(บริษทั
ยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

• กิจการ/องคก์รอ่ืน ไม่มี 
จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2558 

ได้มาในปี 2558 
จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

การเพิม่ทุน ซ้ือ 

โดยตนเอง  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 

ณ วนัที ่
7 กรกฎาคม 2558 
 (วนัแรกของการ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย์) 

ได้มาในปี 
2558 

จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

 ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

โดยตนเอง  
- - -

 
- 

 
-

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายคาลดิ มอยนูดดิน ฮาชิม 

ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

11 มกราคม 2537 

อายุ 62 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   

(แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือปี 2537) 
• 2527 - 2534 หวัหนา้แผนกชิพป้ิง บริษทั จีพี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
• 2522 - 2526 ผูบ้ริหารอาวโุส บริษทั แพนโอเช่ียน นาวิเกชัน่ แอน เทรดด้ิง พีทีอี 

จาํกดั 
อาชีพหลกั กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั 

(มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 

• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่มี 
• บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาด 
  หลกัทรัพยฯ์ และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจ 
  ของบริษทัฯ 

ไม่มี 

• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) 
68 บริษทั  กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

 (บริษทัยอ่ยท่ี 1 - 68 ในหนา้ 9 - 10 ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี) 
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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  

4.  Trustee, Sackhumvit Trust, Bangalore, India 
 

จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2558 

ได้มาในปี 2558 
จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

การเพิม่ทุน ซ้ือ 

โดยตนเอง  
87,610,850 

 
43,805,425 

 
- 

 
- 

 
43,805,425 

 
131,416,275 

 (ร้อยละ 8.43

ของหุน้
ทั้งหมดท่ีเรียก
ชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 

ณ วนัที ่
7 กรกฎาคม 2558 
 (วนัแรกของการ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย์) 

ได้มาในปี 
2558 

จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ 

(ลดลง)  ในปี
2558  

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

โดยตนเอง  
4,380,542 - - 

 
- 

 
4,380,542 

 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด   
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   นายคูชรู คาล ีวาเดีย   

ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

20 สิงหาคม 2542 

อายุ 52 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) 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 
• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 1 บริษทั  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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นายคูชรู คาล ีวาเดยี (ต่อ) 

 

จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2558 

ได้มาในปี 2558 
จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

การเพิม่ทุน ซ้ือ 

โดยตนเอง  
745,100 

 
372,550 

 
- 

 
- 

 
372,550 

 
1,117,650 

 (ร้อยละ 0.07

ของหุน้
ทั้งหมดท่ีเรียก
ชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 

ณ วนัที ่
7 กรกฎาคม 2558 
 (วนัแรกของการ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย์) 

ได้มาในปี 
2558 

จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ 

(ลดลง)  ในปี 
 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

โดยตนเอง 
 

 
37,255 - - 

 
- 37,255 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 

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

(ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 
 2.  กรรมการ บริษทั ดิ เอเทรียม โฮเตล็ จาํกดั 

* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 290 - 291  ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี 
• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   
  68 บริษทั  กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

 (บริษทัยอ่ยท่ี 1 - 68 ในหนา้ 9 - 10 ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี) 
• กิจการ/องคก์รอ่ืน ไม่มี 
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นายไจปาล มันสุขานี   

ตาํแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

11 มกราคม 2537 

อายุ 65 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) 

 

จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2558 

ได้มาในปี 2558 
จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

การเพิม่
ทุน 

ซ้ือ 

โดยตนเอง  
280,000 

 
212,647 

 
107,353 

 
- 

 
320,000 

 
600,000 

 (ร้อยละ 0.04

ของหุน้
ทั้งหมดท่ีเรียก
ชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 

ณ วนัที ่
7 กรกฎาคม 2558 
 (วนัแรกของการ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย์) 

ได้มา 
ในปี 
2558 

จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ 

(ลดลง)  ในปี 
 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

โดยตนเอง 
 

 
21,265 - 

 
21,265 

 
- 

 
- 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด  

• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)  
67 บริษทั  กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

 (บริษทัยอ่ยท่ี 1 - 67 ในหนา้ 9 - 10 ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี) 
• 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. 
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  นางสาวนิชิต้า ชาห์   
ตาํแหน่ง กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

23 สิงหาคม 2545 

อายุ 35 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ)  
 มหาวิทยาลยับอสตนั โรงเรียนการจดัการ 
ประวตักิารอบรม 
    • 2558                                                                  

 
Transformation & Change  - Managing Culture for Success  จดัโดย 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

• 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) 
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นางสาวนิชิต้า ชาห์ (ต่อ)  
4.  กรรมการ บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จาํกดั * (ขายตัว๋เคร่ืองบิน
ใหก้บับริษทัฯ) 

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

 6.  กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั*  
    (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 

      *   หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 289 - 290 ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี   
        •  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) 
  40 บริษทั กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
   (บริษทัยอ่ยท่ี 1- 40 ในหนา้ 9 - 10 ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี) 
 •  กิจการ/องคก์รอ่ืน ไม่มี 
จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2558 

ได้มาในปี 2558 
จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

การเพิม่ทุน ซ้ือ 

โดยตนเอง  
98,586,000 

 
50,128,530 

 
- 

 
40,660,000 

 
9,468,537 

 
108,054,537 

 (ร้อยละ 6.93

ของหุน้
ทั้งหมดท่ีเรียก
ชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      

หนา้ 237 
 

นางสาวนิชิต้า ชาห์ (ต่อ) 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 

ณ วนัที ่
7 กรกฎาคม 2558 
 (วนัแรกของการ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย์) 

ได้มาในปี 
2558 

จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ 

(ลดลง)  ในปี 
2558  

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

โดยตนเอง 
 

 
5,012,853 - - 

 
- 

 
5,012,853 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

นางสาวนิชิตา้ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นพี่สาวของนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบั
กรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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  นายกริิต ชาห์ 

ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

24 เมษายน 2550 

อายุ 62 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  1.  กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ  

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

 

จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2558 

ได้มาในปี 2558 
จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

การเพิม่ทุน ซ้ือ 

โดยตนเอง 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
 
 
 

• บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ *  
 6 บริษทั 1.  กรรมการ บริษทั โกลเบก๊ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 2.  กรรมการบริหาร บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 
 3.  กรรมการ บริษทั เปรมไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 4.  กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั *  

     (ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของบริษทัฯ) 
 5.  กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั *  

     (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 
 6.  กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั*  

     (ใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังาน  
หลกัและหอ้งพกัพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย) 

 * หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 289 - 291 ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี 
• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)    
 2 บริษทั  1.  กรรมการ บริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย     

 2.  กรรมการ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ไพรเวท   
ลิมิเตด  

     (บริษทัยอ่ยท่ี 68 และบริษทัร่วมท่ี 69 ในหนา้ 10 ของรายงาน
ประจาํปีฉบบัน้ี) 

• กิจการ/องคก์รอ่ืน ไม่มี 
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นายกริิต ชาห์ (ต่อ) 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 

ณ วนัที ่
7 กรกฎาคม 2558 
 (วนัแรกของการ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย์) 

ได้มาในปี 
2558 

จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

 ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

โดยตนเอง 
 

 
- - - 

 
- - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

นายกิริต ชาห์ เป็นบิดาของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ และนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืน
หรือคณะผูบ้ริหารท่านใด   
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา 

ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ  

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

14 มีนาคม 2554 

อายุ 56 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 
    • ธนัวาคม 2558 – ปัจจุบนั                   

 
ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

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

 
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  

• 2552 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  

• 2550 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการ  
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน)   

• ปัจจุบนั  กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา  
• ปัจจุบนั  กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน  
• 2547 - 2552  กรรมการอิสระ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน)  
• 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 ์ซีเคียว

ริต้ีส์ 
• 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)   
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา  (ต่อ) 
  • บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   

 1 บริษทั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

• บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ  ไม่มี 
• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
   (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   

ไม่มี 

• กิจการ/องคก์รอ่ืน   
 2 แห่ง  1.  กรรมการและเลขาธิการ  มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
 2.  กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
  

จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2558 

ได้มาในปี 2558 
จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

การเพิม่ทุน ซ้ือ 

โดยตนเอง 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 

ณ วนัที ่
7 กรกฎาคม 2558 
 (วนัแรกของการ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย์) 

ได้มาในปี 
2558 

จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

 ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

โดยตนเอง 
 

 
- - - 

 
- 

 
- 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด   



                                                      

หนา้ 244 
 

  

 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ 

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ * /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

14 มีนาคม 2554 

อายุ 48 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)  

   
  • 2558 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
เขา้ร่วมสมัมนาในหวัขอ้ "THAILAND BUSINESS INSIGHTS 
2015" จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และ 
CHANNEL NEWS ASIA  

 
รางวลัและทุนการศึกษาทีไ่ด้รับ 
  • 2558 
 

 
 
รางวลัจากมหาวิทยาลยัธรรมศาตร์ สาํหรับผูท่ี้มีผลงานวิจยัตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดบันานาชาติมากท่ีสุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
  • 2558                                                                 
 

 
ทุนการศึกษาโครงการ Fulbright Thai Visiting โดย Fulbright  
Thailand – United States Education Foundation 2557) 

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

• 2556 ไดรั้บการเสนอช่ือจากสาขาฯในการพิจารณารางวลัครูดีเด่นสาขา
สงัคมศาตร์ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  • 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 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
  • 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 

• 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 (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2558 

ได้มาในปี 2558 
จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

การเพิม่ทุน ซ้ือ 

โดยตนเอง 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 

ณ วนัที ่
7 กรกฎาคม 2558 
 (วนัแรกของการ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย์) 

ได้มาในปี 
2558 

จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

 ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

โดยตนเอง 
 

 
- - 

 

 
- 

 
- 

 
- 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน   
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน 

ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ /  

 กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ* / กรรมการสรรหา  

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

14 มีนาคม 2554 

อายุ 45 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)  
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นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
  • 2554 - 2557  

 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. 
หลกัทรัพย ์บวัหลวง  

• 2547 - 2554  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง 
• 2542 - 2547  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุส Investment Banking  
 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน)   
• 2540 - 2542  Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., New 

York, USA and Singapore   
• 2537 - 2538  นกัวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทย

พาณิชย ์จาํกดั  
• 2535 - 2537  ผูจ้ดัการ Money Market Dept. บมจ ทิสโก ้  
อาชีพหลกั  ผูอ้าํนวยการฝ่าย Supply Chain 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 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2558 

ได้มาในปี 2558 
จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

การเพิม่ทุน ซ้ือ 

โดยตนเอง 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 

ณ วนัที ่
7 กรกฎาคม 2558 
 (วนัแรกของการ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย์) 

ได้มาในปี 
2558 

จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

 ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

โดยตนเอง 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด
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นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ 

ตาํแหน่ง  กรรมการ  
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน
คณะกรรมการฯ 

14 มีนาคม 2554 

อายุ 27 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  1.  กรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 2.  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) 

6.  กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั * (ใหบ้ริการ
บาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังานหลกัและ
หอ้งพกัพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) 

* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 289 - 291 ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี  
• บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
  (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม)   

ไม่มี 

• กิจการ/องคก์รอ่ืน  ไม่มี 
จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2558 

ได้มาในปี 2558 
จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  
ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

การเพิม่ทุน ซ้ือ 

โดยตนเอง 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2558 

รายละเอยีด 

ณ วนัที ่
7 กรกฎาคม 2558 
 (วนัแรกของการ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย์) 

ได้มาในปี 
2558 

จําหน่ายในปี 
2558 

จํานวนหุ้นที่
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

 ในปี 2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2558 

โดยตนเอง 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

นายอิษฎช์าญ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นนอ้งชายของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบั
กรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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2. ประวตัิผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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 เอกสารแนบ 2 :  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม :  ข้อมูลการดํารงตาํแหน่งของกรรมการ 
 
                              
                                         บริษัท 
รายชื่อกรรมการ 

PSL บ.ย่อย 
ที่ 1-37 

บ.ย่อย  
ที่ 38, 39 

บ.ย่อย 
ที่ 40 

บ.ย่อย 
ที่ 41-43 

บ.ย่อย 
ที่ 44, 
46-54 

บ.ย่อย 
ที่ 45, 
55-58 

บ.ย่อย 
ที่  
59 

บ.ย่อย 
ที่  
60 

บ.ย่อย 
ที่ 

61-65 
 

บ.ย่อย 
ที่ 66  

บ.ย่อย 
ที่ 67 

บ.ย่อย 
ที่ 68 

บ.ร่วม 
ที่ 69 

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

(16) Nicolas Loulie     /          

(17) Henry Charles Mytton Mills      / /   /     

(18) Johan Oskar Kallsson               

(19) Anders Helge Kallsson               
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                                         บริษัท 
รายชื่อกรรมการ 

PSL บ.ย่อย 
ที่ 1-37 

บ.ย่อย  
ที่ 38, 39 

บ.ย่อย 
ที่ 40 

บ.ย่อย 
ที่ 41-43 

บ.ย่อย 
ที่ 44, 
46-54 

บ.ย่อย 
ที่ 45, 
55-58 

บ.ย่อย 
ที่  
59 

บ.ย่อย 
ที่  
60 

บ.ย่อย
ที่  

61-65 

บ.ย่อย 
ที่ 66 

บ.ย่อย 
ที่ 67 

บ.ย่อย 
ที่ 68 

บ.ร่วม 
ที่ 69 

(20) Shoumik Bose              / 

(21) D M Shah              / 

(22) Swapan Sadhan Bose              / 

(23) Kishalay Bandopadhyay              / 

(24) Thomas Tan Boon Yong         /      

(25) R G Ramachandran              / 

(26) P. K. Jaiswal              / 

(27) 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                                              39 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโทการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
การฝึกอบรม 

                       ตุลาคม 2558                                 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “แนวทางการตา้นทุจริตสาํหรับองคก์รธุรกิจ” จดั 
                                                                            โดย PACT Network ร่วมกบัชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์    

            ไทย  และไพร์ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส คอนซลัต้ิง (ประเทศไทย) 
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          32 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 

 
 
 
 
 
 


