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ส่วนที ่1.  การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 สรุปภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล” หรือ “บริษทัฯ”) ก่อตั้งในปี 2532 และเขา้เป็นบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2536 โดยดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นเจา้ของและบริหารจดัการ
การเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองแบบไม่ประจาํเส้นทาง พีเอสแอลไดจ้ดัโครงสร้างของบริษทัฯ เหมือนกบั
โครงสร้างบริษทัเดินเรือทัว่ไป คือมีบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของเรือเพียง 1 ลาํ (บางบริษทัยอ่ยอาจเป็นเจา้ของเรือ 2 หรือ 
3 ลาํ) เพื่อจาํกดัความรับผดิ 

ปัจจุบนั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) พีเอสแอลมีเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองจาํนวน 36 ลาํ รวมเรือขนส่ง
ซีเมนตจ์าํนวน 4 ลาํ (“กองเรือ”) ซ่ึงกองเรือของพีเอสแอลมีขนาดระวางรวมทั้งส้ิน 1,585,805 เดทเวทตนั โดยเรือ 
20 ลาํ เป็นเรือธงไทย และเรือ 16 ลาํเป็นเรือธงสิงคโปร์ โดยเป็นเรือขนาดอลัตราแมกซ ์ (Ultramax) จาํนวน 8 ลาํ 
เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 9 ลาํ และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 19 ลาํ (รวมเรือขนส่ง
ซีเมนต ์จาํนวน 4 ลาํ) 

พีเอสแอลจดัเป็นหน่ึงในบริษทัเดินเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีดาํเนินธุรกิจเป็นเจา้ของเรือประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขน
ถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ (Geared Sector) (ขนาด 10,000 ถึง 64,000 เดทเวทตนั) สาํหรับขนส่งสินคา้แห้งเทกอง
ในตลาดการเดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทาง ซ่ึงเรือประเภทน้ีประกอบดว้ยเรือขนาดต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มยอ่ย 
ไดแ้ก่ 1. กลุ่มเรือแฮนด้ีไซส์ คือ เรือท่ีมีขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการเดินเรือได้
รวมเอาเรือขนาด 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. กลุ่มเรืออลัตรา
แมกซ์ใหม่ คือ เรือท่ีมีขนาด 60,000 - 70,000 เดทเวทตนั เร่ิมแรกบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัในกลุ่มเรือแฮนด้ีไซส์ 
อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีกลยุทธ์ท่ีจะขยายกองเรือของบริษทัฯ ให้มีขนาดใหญ่ข้ึน มีอายุนอ้ยลง ทนัสมยั และเป็น
เรือท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดันํ้ามนั ตามท่ีจะกล่าวต่อไป  

ในระหวา่งปี 2553 บริษทัฯ ไดเ้ขา้สู่ธุรกิจเดินเรือในขนาดซุปราแมกซ์ซ่ึงเป็นเรือท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนแต่ยงัคง
สามารถเขา้สู่ท่าเรือขนาดเลก็ได ้โดยบริษทัฯ ไดท้าํการเขา้ซ้ือสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ จาํนวน 4 สญัญา สาํหรับต่อเรือ
ซุปราแมกซ์ 4 ลาํ ซ่ึงไดรั้บมอบแลว้ในปี 2555 บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจในการเดินเรือขนาดน้ีอีก โดยการซ้ือเรือขนาด
ดงักล่าวเพ่ิมจาํนวน 5 ลาํในระหว่างปี 2554 - ปี 2556 วิศวกรต่อเรือไดพ้ฒันาการออกแบบตวัเรือขนาดซุปราแมกซ์ 
(จากเดิมขนาดระวางบรรทุก 57,000 เดทเวทตนั) โดยไดเ้พิม่ขนาดระวางบรรทุกเป็น 64,000 เดทเวทตนั (ในวงการ
อุตสาหกรรม เรียกกนัวา่ “ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax)”) ซ่ึงมีเคร่ืองยนตท่ี์มีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดั
นํ้ามนัและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยไม่เพ่ิมอตัราการกินนํ้าลึกมากนกั เม่ือพิจารณาถึงความสาํคญัในการควบคุม
ราคาเช้ือเพลิงและกฎระเบียบในการควบคุมการปล่อยมลพิษท่ีมีความเขม้งวดมากข้ึน รูปแบบของเรือขนาดอลัตราแมกซ์
จึงไดรั้บความนิยมจากเจา้ของเรือเป็นจาํนวนมาก ดงันั้น ในปี 2556 - ปี 2557 บริษทัฯ จึงไดเ้ขา้สู่เรือขนาดน้ีโดย
การลงนามสญัญาสัง่ต่อเรือสาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์จาํนวน 24 ลาํซ่ึงมีกาํหนดรับมอบในปี 2557 - ปี 2559 
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อยา่งไรกต็าม ตามสญัญาสัง่ต่อเรือทั้งหมด บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือทั้งส้ินจาํนวน 8 ลาํ ในปี 2557 - ปี 2560 ใน
ระหวา่งปี 2558 - ปี 2559 บริษทัฯ ไดย้กเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 15 สญัญาสาํหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์
จาํนวน 15 ลาํ เน่ืองจากอู่ต่อเรือไม่สามารถส่งมอบเรือตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในสญัญาสัง่ต่อเรือ ในปี 2560 สญัญา
สัง่ต่อเรือจาํนวน 1 สญัญา สาํหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์จาํนวน 1 ลาํ ไดถู้กยกเลิกโดยอตัโนมติั เน่ืองจากอู่ต่อเรือ
ไม่สามารถจดัหาหนงัสือคํ้าประกนัการคืนเงินงวดสาํหรับเงินงวดแรกได ้ เช่นเดียวกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ เรือ
ขนาดแฮนด้ีไซส์กไ็ดรั้บการพฒันาอยา่งมาก เรือขนาดแฮนด้ีไซส์รุ่นใหม่จะมีขนาดถึง 39,000 เดทเวทตนั ในปี 
2558 - ปี 2559 บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือขนาดแฮนด้ีไซส์รุ่นใหม่จาํนวน 2 ลาํ  

ผูค้วบคุมบริหารการเดินเรือดา้นเทคนิคของกองเรือพีเอสแอล คือ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของพีเอสแอล และเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) โดย บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั เป็นหน่ึงใน
บรรดาบริษทัให้บริการบริหารเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีไดใ้บรับรองมาตรฐานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) 

ในขณะท่ีปี 2559 จะถูกจดจาํวา่เป็นปีท่ีย ํา่แยท่ี่สุดของตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองซ่ึงไดเ้ร่ิมตน้เม่ือกลุ่ม
บริษทัเลห์แมน บราเธอร์สประกาศลม้ละลายในเดือนกนัยายน 2551 สาํหรับปี 2560 กจ็ะถูกจดจาํวา่เป็นปีแห่งการ
เร่ิมตน้ของการฟ้ืนตวัของตลาดท่ีรอคอยมายาวนาน ดูเหมือนวา่ตลาดไดผ้า่นจุดตํ่าสุดและไดเ้ร่ิมฟ้ืนตวัซ่ึงน่าจะเป็น
เช่นน้ีต่อไปอีกสองสามปี หากเจา้ของเรือต่างๆไม่ทาํใหส้ถานการณ์แยล่งโดยการสัง่ต่อเรือใหม่เพิ่มจากอู่ต่อเรือ
ต่างๆซ่ึงกาํลงัตอ้งการลูกคา้อยา่งส้ินหวงั 

มีสองปัจจัยทีเ่ป็นแรงขบัเคลือ่นดชันี Baltic Dry Index (BDI) ปัจจยัแรกคือปริมาณเรือ (ท่ีมากเกิน) ซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีตอ้งเผชิญมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่ปัญหาน้ีไดบ้รรเทาลงอยา่งมากตามท่ีไดอ้ธิบายในรายงานน้ี อีก
ปัจจยัหน่ึงแน่นอนวา่คือภาคอุปสงค ์ เศรษฐกิจมหภาคดีข้ึนกวา่ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมาโดยเศรษฐกิจของประเทศ
หลกัๆของโลกมีการฟ้ืนตวั อยา่งเห็นไดช้ดั ธนาคารกลางสหรัฐไดเ้ร่ิมปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียและมีแนวโนม้ท่ีจะ
ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียอีก 3-4 คร้ังในช่วงปี 2561 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐท่ีดีข้ึนจากการใชน้โยบาย
กระตุน้เศรษฐกิจต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป์ อนัเป็นเคร่ืองบ่งบอกวา่สหรัฐฯ ซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึง
ของโลกกาํลงัฟ้ืนตวัในระดบัท่ีธนาคารกลางของประเทศสามารถปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียได ้ จากการท่ีราคานํ้ามนั
ตกตํ่าในปัจจุบนัและคาดวา่จะมีราคาตํ่าเช่นน้ีต่อไปอีกระยะหน่ึง ผูบ้ริโภคน่าจะมีเงินสาํหรับจบัจ่ายใชส้อยเพ่ิมข้ึน 
แผนการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานมูลค่าลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ น่าจะช่วยเพิ่มอุปสงค์
จากสหรัฐฯ ซ่ึงมีเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อนัจะช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสหรัฐฯ และช่วยใหมี้การนาํเขา้
ปูนซีเมนต ์ เหลก็กลา้และสินคา้อ่ืนๆท่ีผลิตจากประเทศจีนและประเทศต่างๆในทวีปเอเชียเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงจะ
เป็นแรงขบัเคล่ือนการคา้ใหเ้ป็นไปในทิศทางบวกมากข้ึน 

ดชันี BDI เร่ิมตน้ปีดว้ยระดบั 953 จุด และค่อยๆลดลงมาอยูท่ี่ระดบัตํ่าสุดของปีท่ี 685 จุด เม่ือวนัท่ี 14 
กมุภาพนัธ์ 2560 หลงัจากนั้น ดชันีไดป้รับตวัดีข้ึนเร่ือยๆมาอยูท่ี่ 1,296 จุดในวนัท่ี 13 เมษายน ก่อนท่ีจะค่อยๆ
ปรับตวัลงมาแตะท่ี 800 จุดกวา่ๆ และอยูท่ี่ระดบัเดิมจนถึงส้ินเดือนกรกฎาคมซ่ึงไดป้รับเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ 946 จุด 
ตามปกติแลว้ในฤดูร้อน กล่าวคือ ช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม เป็นช่วงท่ีดชันีตํ่าท่ีสุดของปี แต่ทั้งปี 
2559 และปี 2560 ดชันีไม่ไดเ้ป็นไปตามปกติดงักล่าว หลงัจากฤดูร้อนดชันี BDI ไดป้รับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองไป
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แตะจุดสูงสุดของปีท่ี 1,743 จุดเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคมก่อนจะค่อยๆปรับตวัลดลงปิดตวัท่ี 1,366 จุดในวนัท่ี 22 
ธนัวาคม 2560 

ปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่อยูใ่นระดบัท่ีเกือบจะตํ่าท่ีสุดในประวติัการณ์ โดยมีอตัราส่วนปริมาณการสัง่ต่อ
เรือต่อกองเรือปัจจุบนั ณ ส้ินปี 2560 ท่ีร้อยละ 9.3 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัสองในช่วงศตวรรษน้ี ปริมาณ
การสัง่ต่อเรือเฉล่ียต่อกองเรือ ปัจจุบนัในช่วง 18 ปีท่ีผา่นมาซ่ึงรวมถึงปริมาณตํ่าสุดท่ีร้อยละ 9.3 ในช่วงปลายปี 
2560 อยูท่ี่ร้อยละ 29.7 แสดงใหเ้ห็นวา่อตัราปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่ต่อกองเรือปัจจุบนัไดล้ดลงอยา่งมาก โปรด
ระลึกไวว้า่มีการเล่ือนรับมอบเรือสัง่ต่อใหม่ทั้งหมดออกไปเน่ืองจากสถานการณ์ความกดดนัทางการเงินไม่วา่ทั้งต่อ
ผูซ้ื้อหรืออู่ต่อเรือ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีไดช่้วยลดแรงกดดนัจากภาคอุปทานอนัทาํใหค้วามกงัวลไดเ้ร่ิมจางหายไปจาก
ตลาดก่อนช่วงกลางปี 2559 

ตลาดค่าระวางเป็นปัจจยัหลกัท่ีผลกัดนัใหเ้จา้ของเรือปลดระวางเรือของตน ยิง่ตลาดซบเซามากเท่าไหร่เรือก็
จะถูกปลดระวางมากข้ึน ปี 2559 เป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดโดยไตรมาสแรกเป็นความหายนะของตลาดดว้ยดชันี BDI 
สร้างสถิติตํ่าสุดทุกวนั จนกระทัง่แตะจุดตํ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 290 จุดในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ ในไตรมาสแรก
เดียวกนัน้ีเองมีเรือถูกปลดระวางรวมทั้งหมด 14.22 ลา้นเดทเวทตนั แต่ต่อมาในไตรมาสสองดชันีไดเ้ร่ิมปรับตวัดี
ข้ึน การปลดระวางเรือจึงมีปริมาณลดลงอยูท่ี่เพียงแค่ 8.52 ลา้นเดทเวทตนั ตามมาดว้ยตวัเลขการปลดระวางเรือท่ี
ลดลงอยา่งมากอยูท่ี่ 3.24 ลา้นเดทเวทตนั ในไตรมาสสาม และในไตรมาสส่ีมีปริมาณการปลดระวางเรือเพิ่มข้ึน
เลก็นอ้ยอยูท่ี่ 3.76 ลา้นเดทเวทตนั ส่งผลใหใ้นปี 2559 มีปริมาณการปลดระวางเรือทั้งหมด 29.74 ลา้นเดทเวทตนั มี
การรับมอบเรือใหม่จากอู่ต่อเรือทั้งส้ิน 48.25 ลา้นเดทเวทตนั ส่งผลใหภ้าพรวมกองเรือโลกขยายตวัร้อยละ 2.4 จาก
ขนาดระวางรวม 771.9 ลา้นเดทเวทตนั ณ ตน้ปีไปเป็น 790.41 ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินปี 2559 การจากท่ีดชันี BDI 
ไดฟ้ื้นตวัข้ึน ปริมาณการปลดระวางเรือเก่าไดล้ดลงอีกในปี 2560 โดยมีปริมาณการปลดระวางเรือเพียงแค่ 15.16 
ลา้นเดทเวทตนั แมว้า่การรับมอบเรือใหม่จะมีปริมาณลดลงลงเกือบ 10 ลา้นเดทเวทตนั โดยมีปริมาณ 38.28 ลา้น
เดทเวทตนั ส่งผลใหอุ้ปทานสุทธิขยายตวัร้อยละ 2.93 ไปเป็น 813.53 ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินปี 2560 อยา่งไรกต็าม 
แมว้า่ภาคอุปทานไดข้ยายตวัในปี 2559 และปี 2560 (รวมกนัทั้งสองปี ขยายตวัมากกวา่ร้อยละ 5) อตัราค่าระวางเรือ
ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ระดบักลางๆ ก่อนส้ินปี 2560 ปัจจยัดงักล่าวเหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่จุดสมดุลของภาคอุปสงค์
และภาคอุปทานนั้นใกลเ้ขา้มาเตม็ที 

เป็นท่ีแน่นอนวา่อุปสงคแ์ขง็แกร่งกวา่ท่ีหลายคนคาดการณ์ไวต้อนตน้ปี 2560 โดยนกัวิเคราะห์ต่างๆไดก้ล่าว
วา่อุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลเ์พ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 4.5 ถึงร้อยละ 4.7 โดยมาจากประเทศจีนเป็นหลกั ส่งผลใหอ้ตัราค่า
ระวางเรือปรับตวัสูงข้ึนในระหว่างปี อย่างไรก็ตาม ในท่ีสุดรัฐบาลจีนไดใ้ช้นโยบายเร่งด่วนในการควบคุมการ
ปล่อยมลพิษและการลดการผลิตเหลก็กลา้ลงร้อยละ 50 ใน 4 มณฑล (31 เมืองทางตอนเหนือ) การลดการผลิต
ปูนซีเมนตร้์อยละ 50 และการลดการผลิตอะลูมิเนียมร้อยละ 30 ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงกลางเดือน
มีนาคม 2561 หน่ึงในผลกระทบท่ีไม่คาดคิดคือมีเรือประมาณ 400-500 ลาํแออดัอยูใ่นท่าเรือต่างๆของออสเตรเลีย
และจีนซ่ึงไม่มีการใชม้าตรการการลดกาํลงัการผลิตดงักล่าว ยิง่ไปกวา่นั้น ท่าเรือต่างๆใน East Kalimantan มีเรืออีก
ประมาณ 100 ลาํท่ีรอขนถ่ายถ่านหิน บางลาํรอตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เน่ืองจากฝนตกหนกัเป็นอุปสรรคในการ
การขนส่งถ่านหิน อยา่งไรก็ตาม ในช่วงข้ึนปีใหม่มีผลกระทบของเดือนมกราคม กล่าวคือ มีการรับมอบเรือจาํนวน
หลายลาํจากอู่ต่อเรือในเดือนแรกของปีเม่ือเทียบกบัเดือนอ่ืนๆ ในขณะเดียวกนัอุปทานแร่เหลก็จากบราซิลเร่ิมชะลอ
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ตวัลงเน่ืองมาจากฤดูฝนซ่ึงเป็นตามปกติส่งผลใหก้ารส่งออกแร่เหลก็จากบราซิลในไตรมาสแรกมีปริมาณนอ้ยท่ีสุด
ของปี จากเทศกาลตรุษจีนซ่ึงทาํให้อุปสงค์ชะลอตวับวกกับนโยบายลดมลพิษของจีนโดยจาํกัดการผลิตของ
เหลก็กลา้ ปูนซีเมนตแ์ละอะลูมีเนียมใน 4 มณฑลในช่วงฤดูหนาว ดชันี BDI จะเป็นไปตามฤดูกาลปกติท่ีจะปรับตวั
ลดลงอย่างรวดเร็วเร่ิมตั้งแต่สัปดาห์สุดทา้ยของเดือนธันวาคมจนถึงประมาณหน่ึงสัปดาห์หลงัจากวนัตรุษจีน 
หลงัจากนั้น ดชันีจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วส่งผลให้เกิดการเคล่ือนไหวแบบรูปตวั V จากการขยายการบงัคบั
ใชน้โยบายการลดกาํลงัการผลิตในอุตสาหกรรมหลกัจากเดิม 4 มณฑลในปี 2561 ไปเป็น 14 มณฑลในช่วงตั้งแต่ปี 
2562 ถึงปี 2564 จะทาํให้ดชันี BDI แตะจุดสูงสุด ณ กลางเดือนตุลาคมของทุกปี และหลงัจากนั้นก็จะลดลงมา
เร่ือยๆจนถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ ก่อนท่ีจะปรับตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นรูปตวั V ต่อเน่ืองไปจนถึงกลางเดือน
ตุลาคม ฤดูกาลรูปแบบใหม่ของดชันี BDI ไดเ้กิดข้ึนแลว้ดว้ยนโยบายควบคุมการปล่อยมลพิษและการลดกาํลงัการ
ผลิตจากรัฐบาลจีนในช่วงตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใน 14 มณฑลจนถึงกลางเดือนมีนาคมของปีถดัไป 

ในอดีตก่อนเขา้สู่ศตวรรษน้ี มีการคาดการณ์วา่อุปสงคใ์นกลุ่มสินคา้แหง้เทกองอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 1.2 ของ
ตวัเลขจีดีพีโลก ต่อมาในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษน้ีประเทศจีนกลายเป็นผูน้าํในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ
โลก และทาํใหอุ้ปสงคสิ์นคา้แหง้เทกองเพ่ิมมากข้ึนถึง 2 - 3 เท่าของตวัเลขจีดีพีโลก หลงัจากกลุ่มบริษทัเลห์แมน 
บราเธอร์สลม้ละลาย อุปสงคน้ี์ไดล้ดลงเหลือประมาณ 1.1 เท่าของตวัเลขจีดีพีโลก ในระหวา่งปี 2559 อุปสงคสิ์นคา้
แหง้เทกองนอ้ยกวา่ 1.1 เท่าของตวัเลขจีดีพโีลก จึงไม่ไดเ้ห็นตวัเลขอุปสงคแ์บบเดิมท่ีมากกวา่ตวัเลขจีดีพีโลกเป็น
เท่าตวัหรืออยา่งนอ้ยมากกวา่ร้อยละ 1.2 แมว้า่ดูเหมือนเป็นการคาดการณ์เกินจริงกต็าม ในปี 2560 แนวโนม้อุปสงค์
ไดเ้ปล่ียนกลบัไปเป็นแบบเดิมท่ีมากกวา่ตวัเลขจีดีพีโลกประมาณร้อยละ1.2  

ด้านอุปทานของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองโลก ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ท่ีดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 
โดยคาดการณ์วา่อุปทานสุทธิเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 1 ในปี 2561 และปี 2562 ขณะท่ีอุปสงคน่์าจะเพ่ิมมากข้ึน
ระหว่างร้อยละ 4.0 ถึงร้อยละ 4.5 ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัการขยายตวัของภาคอุปสงคใ์นปี 2560 ซ่ึงอุปทานไดเ้พิ่มข้ึน
ร้อยละ 2.9 ความต่างระหวา่งการคาดการณ์ของการขยายตวัของอุปสงคแ์ละอุปทานสาํหรับปี 2561 และปี 2562 นั้น
น่าจะทาํให้ตลาดแขง็แกร่งมากข้ึน เน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานใกลเ้ขา้สู่จุดสมดุล ซ่ึงการฟ้ืนตวัน้ีอาจมีลกัษณะ
ผนัผวนอยา่งมากเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยไม่วา่ในอุปสงคห์รืออุปทานจะส่งผลกระทบต่อดชันี BDI 
อยา่งมาก  

ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ จะทาํใหมี้เรือถูกปลดระวางมากข้ึนในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ตามอนุสญัญา
การจดัการนํ้าถ่วงเรือ (Ballast Water Management) ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2562 หลงัจากมีการ
ผอ่นผนัการบงัคบัใชอ้อกไป 2 ปี เรือท่ีแล่นอยูท่ ั้งหมดจะตอ้งจดัใหมี้ระบบการจดัการนํ้าถ่วงเรือเม่ือเขา้อู่แหง้
หลงัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2562 ดงันั้น เรือท่ีอายมุากกวา่ 15 ปีอาจถูกปลดระวางเม่ือถึงกาํหนดเขา้อู่แหง้ในอีก 5 ปี
ขา้งหนา้หลงัจากวนัท่ีอนุสญัญาน้ีมีผลใชบ้งัคบั ตน้ทุนท่ีสูงในการติดตั้งระบบดงักล่าวในเรือจะทาํใหไ้ม่คุม้ท่ีจะ
ติดตั้งโดยเฉพาะสาํหรับเรือท่ีมีอาย ุ 15 ปีซ่ึงมีมูลค่าประมาณเท่าเศษเหลก็ซ่ึงคือราคาซาก ดงันั้น เจา้ของเรืออาจ
ตดัสินใจท่ีจะปลดระวางเรือไดง่้ายข้ึน 

องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) ไดต้ดัสินใจเม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 ท่ีจะบงัคบัใชก้ารจาํกดั
ปริมาณค่ากาํมะถนัในนํ้ามนัเช้ือเพลิงทัว่โลกใหไ้ม่เกินร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ เช่ือวา่การ
บงัคบัใชก้ฎดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อตลาดขนส่งทางเรือทัว่โลก อนัจะส่งผลในแง่การปลดระวางเรือ ส่วนต่าง
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ระหวา่งราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงธรรมดากบัราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงบริสุทธ์ิ และความเร็วในการแล่นเรือ กฎใหม่ดงักล่าว
อธิบายโดยยอ่ไดด้งัต่อไปน้ี สารซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ (SOx) หรือกาํมะถนันั้นสร้างมลพิษต่อชั้นบรรยากาศจากการ
เผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีมีกาํมะถนัเป็นส่วนประกอบ ดงันั้น การลดการปล่อยกาํมะถนันั้นทาํไดโ้ดยการลดค่ากาํมะถนัใน
นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชบ้นเรือและในอุตสาหกรรม ในปัจจุบนัไดก้าํหนดใหเ้รือเดินทะเลใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีค่า
กาํมะถนัไม่เกินร้อยละ 3.5 แต่กฎใหม่ท่ีจะเร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2563 นั้นไดก้าํหนดใหเ้หลือเพียงไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 ดงันั้น เรือทั้งหมดจะตอ้งเลือกท่ีจะดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 1) เปล่ียนนํ้ามนัเช้ือเพลิง
เป็นนํ้ามนัดีเซล ซ่ึงขณะน้ีมีราคาแพงกวา่นํ้ามนัเช้ือเพลิงปกติประมาณ 200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตนั หรือ 2) 
ยงัคงใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงปกติแต่ทาํความสะอาดไอเสียโดยใชเ้คร่ืองดกัจบัเขม่าควนั (ขอ้มูลจาก DNB Markets) 

ดูเหมือนวา่มีแนวโนม้ท่ีเรือจะติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัมากข้ึน โดยสัดส่วนของการสัง่ต่อเรือใหม่ท่ีมีการ
ติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัเพิ่มข้ึนจากประมาณร้อยละ 1 ในช่วงปี 2555 – ปี 2558 เป็นประมาณร้อยละ 5 ในปี 
2560 อยา่งไรกต็าม ยงัคงเป็นสดัส่วนท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัจาํนวนการสัง่ต่อเรือทั้งหมด (ซ่ึงกมี็จาํนวนนอ้ย) โดย
เจา้ของเรือจาํนวนมากใชน้โยบาย ‘รอคอยและเฝ้าดู’ แมว้า่เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัจะสามารถลดค่าใชจ่้ายไดโ้ดยการ
ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีราคาถูกกวา่ ตน้ทุนในการติดตั้งท่ีสูงทาํใหเ้จา้ของเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัในปัจจุบนัตอ้งใช้
เวลานานกวา่จะคืนทุน นอกจากนั้น ยงัคงมีความไม่แน่นอนท่ีอุตสาหกรรมกลัน่นํ้ ามนัจะตอบสนองความตอ้งการท่ี
เพิ่มข้ึนของเช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่า ซ่ึงเจา้ของเรือยงัคงตอ้งเฝ้าระวงั ในขณะท่ีเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั
เร่ิมมีปริมาณมากข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่เรือเหล่าน้ีตอ้งแล่นอยูใ่นพื้นท่ีควบคุมมลพิษ (Emission Control Area) แมว้่า
ตน้ทุนท่ีสูงและความไม่แน่นอนดงักล่าวจะทาํใหส้ดัส่วนเรือสัง่ต่อใหม่พร้อมการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนันอ้ย
กวา่ปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่ทั้งหมด แต่ก็มีสดัส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการจาํกดัปริมาณค่ากาํมะถนัในนํ้ามนั
เช้ือเพลิงท่ีจะเร่ิมใชบ้งัคบัในปี 2563 กาํลงัใกลเ้ขา้มา เจา้ของเรือต่างๆ จึงตอ้งเผชิญกบัการตดัสินใจคร้ังใหญ่วา่จะ
เลือกติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัในเรือของตนหรือไม่ (ขอ้มูลจาก Clarksons) 

ธนาคารสําหรับธุรกิจเดินเรือต่างๆในท่ีสุดก็ไดยุ้ติการใชน้โยบาย “เพิกเฉยและขยายระยะเวลา” และได้
บงัคบัให้ผูกู้ป้รับปรุงงบดุลดว้ยการเพ่ิมทุนและการระดมเงินสดผ่านแหล่งอ่ืนๆ โดยธนาคารยงัไดป้รับปรุงงบดุล
ของตนเองโดยการปรับโครงสร้างหรือการเพิ่มทุนซ่ึงธนาคารเหล่าน้ีก็ไดถู้กบงัคบัจากหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ 
อีกทอดหน่ึง หลงัจากนั้น ในขณะท่ีธนาคารบางแห่งเลิกปล่อยเงินกูส้าํหรับธุรกิจเดินเรือ ธนาคารอีกหลายแห่งยงัคง
ปล่อยกูใ้ห้แก่ธุรกิจน้ีแต่ใชก้ลยุทธ์ท่ีแตกต่างไปโดยคาํนึงถึงคุณภาพของผูกู้ม้ากกว่าปริมาณ กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ 
ธนาคารจะปล่อยกูใ้ห้แก่เฉพาะลูกคา้ท่ีมีฐานะทางการเงินแขง็แกร่งท่ีสุดและจะไม่ปล่อยเงินกูใ้ห้แก่ใครก็ไดท่ี้นาํ
เพียงแค่เรือหรือสัญญาสั่งต่อเรือใหม่มาเสนอโดยมีส่วนทุนของเจา้ของเรือเพียงแค่ร้อยละ 10-20 เท่านั้นอยา่งท่ีเคย
เป็นมาในอดีต ดงันั้น อย่างน้อยจนกว่าบาดแผลท่ีธนาคารตอ้งเผชิญจะหายสนิท คาดว่าจะไม่มีธนาคารท่ีปล่อยกู้
แบบเดิมๆ โดยจะเปล่ียนเป็นธนาคารท่ีคดัสรรผูกู้ท่ี้มีคุณภาพเท่านั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดท้ราบมาว่าไม่เพียงแต่ท่ี
ธนาคารจะตอ้งเลือกเฟ้นผูกู้ ้ธนาคารจะยงัตอ้ง “มีเหตุผลท่ีเหมาะสม” (เป็นคาํสุภาพของคาํว่า “เคร่งครัดและ
เขม้งวด”) ในแง่ของวงเงินกูท่ี้เสนอและการกาํหนดราคา ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าเจา้ของเรือขนาดเล็กท่ีไม่มีงบดุลท่ี
แขง็แกร่ง และมีเงินสดท่ีเป็นของเจา้ของท่ีจาํกดั เจา้ของเรือดงักล่าวน้ีจะตอ้งมองหาแหล่งเงินทุนอ่ืนสาํหรับเรือของ
ตนเน่ืองจากธนาคารสาํหรับธุรกิจเดินเรือแบบเดิมไม่น่าจะมีเวลาแมก้ระทัง่ใหเ้ขา้พบ 
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สถานการณ์ของอู่ต่อเรือนั้นดูย ํ่าแย ่โดยมีอู่ต่อเรือบางแห่งไดปิ้ดตวัลง ซ่ึงรวมถึงอู่ต่อเรือท่ีถือหุน้โดยภาครัฐ
ของประเทศจีน ซ่ึงในอดีตถือวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่น่าเป็นไปได ้อู่ต่อเรือท่ีสามารถบริหารใหร้อดพน้วิกฤตไดล้ดปริมาณ
การต่อเรือลงโดยการควบรวมกิจการ บางแห่งไดก้ลบัไปใหบ้ริการซ่อมแซมตวัเรือแทน บางแห่งไดเ้ปล่ียนเป็นอู่รี
ไซเคิลเรือแบบอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และหลายแห่งไดเ้ปล่ียนไปประกอบธุรกิจประเภทอ่ืน 

ประธานอู่ต่อเรือ Yangzijiang ในประเทศจีน ใหค้วามเห็นว่าจีนมีอู่ต่อเรือประมาณ 60 แห่งท่ียงัคงประกอบ
กิจการและในจาํนวนน้ี คาดว่า 40 แห่งจะปิดตวัในอีก 3 - 5 ปีขา้งหนา้เน่ืองจากไม่มีการสั่งต่อเรือใหม่ โดยในขณะ
น้ีอู่ต่อเรือบางแห่งมีคาํสัง่ต่อเรือเพียงแค่ 1 ลาํ (ขอ้มูลจาก Compass Maritime) 

ราคานํา้มันกบัผลกระทบต่อการแล่นเรือที่ช้าลง ตามทฤษฎีแลว้ ราคานํ้ ามนัท่ีลดลงจะส่งผลใหมี้การแล่นเรือ
ท่ีเร็วข้ึนแต่เฉพาะในกรณีท่ีอตัราค่าระวางเรือต่อวนัอยูใ่นระดบัท่ีสูงพอ เม่ือมีการบงัคบัใชก้ฎการจาํกดัค่ากาํมะถนั
ท่ีไม่เกินร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตน้ทุนนํ้ ามนัจะเพ่ิมเป็นสองเท่า (เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนของ
นํ้ามนัท่ีค่ากาํมะถนัสูง) สาํหรับเจา้ของเรือซ่ึงเลือกท่ีจะไม่ติดตั้งระบบเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท่ีมีราคาแพงและไม่เคย
มีการใชม้าก่อนซ่ึงเป็นระบบท่ีจะทาํความสะอาดแก๊สเสียท่ีมีค่ากาํมะถนัสูงอนัมีสาเหตุมาจากการเผาไหมน้ํ้ ามนั
เช้ือเพลิงปกติ ปัจจยัน้ีน่าจะทาํใหก้ารแล่นเรือชา้กลายเป็นประเพณีปฏิบติัแมว้่าค่าระวางเรือจะสูงข้ึนอยา่งมากก็ตาม 
นกัวิเคราะห์ต่างๆไดค้าํนวณว่าถา้ตน้ทุนนํ้ ามนัเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่าอาจจะทาํให้อุปทานเรือในกองเรือโลกลดลง
ประมาณร้อยละ 10 อนัเป็นการช่วยปรับสมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของเรืออย่าง
แน่นอน 

การปลดระวางเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ในปี 2555 มีตวัเลขท่ีมากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์อยูท่ี่ 35.97 ลา้น
เดทเวทตนั อยา่งไรก็ตาม ตวัเลขการปลดระวางเรือในปี 2556 และปี 2557 กลบัเป็นท่ีน่าผิดหวงัอยูท่ี่เพียง 21.39 
ลา้นเดทเวทตนั และ 16.72 ลา้นเดทเวทตนั ตามลาํดบั ปี 2558 ตวัเลขการปลดระวางเรือดีข้ึนมากโดยมีปริมาณ 
32.09 ลา้นเดทเวทตนัถูกปลดระวางแต่ก็ไม่ดีขนาดท่ีจะช่วยพยงุดชันี BDI ได ้โดยดชันี BDI ไดท้าํสถิติตกตํ่าท่ีสุด
เป็นประวติัการณ์มาอยูท่ี่ระดบั 290 จุด ในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2559 ทั้งน้ี ในปี 2559 ตวัเลขการปลดระวางเรืออยูท่ี่
ปริมาณ 29.74 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงเป็นการยนืยนัถึงความผกผนักบัดชันี BDI และในปี 2560 ตวัเลขการปลดระวาง
ไดล้ดลงมาอยูท่ี่ 15.16 ลา้นเดทเวทตนั ทั้งน้ี การปลดระวางเรือ ข้ึนอยูก่บัสองปัจจยัหลกั กล่าวคือ ตลาดค่าระวาง 
(ปัจจยัขบัเคล่ือนหลกั) และราคาเศษเหลก็ (ปัจจยัขบัเคล่ือนรอง) ทั้งน้ี การปลดระวางเรือแทบไม่มีความเก่ียวขอ้ง
กบัราคานํ้ามนัไม่วา่จะสูงข้ึนหรือลดลงกต็าม  

อีกส่ีปีขา้งหนา้ กล่าวคือ ก่อนส้ินปี 2564 จะมีเรือร้อยละ 23.8 ของกองเรือโลก (ขนาดระวางบรรทุกรวม 
193.70 ลา้นเดทเวทตนั) มีอายเุกิน 15 ปีและน่าจะถูกปลดระวาง เน่ืองจากกฎเกณฑท่ี์เขม้งวดข้ึนซ่ึงใชต้น้ทุนสูงใน
การปฏิบติัตาม และจากแนวโนม้ดชันี BDI และราคาขายเรือเพื่อปลดระวาง 

ประมาณร้อยละ 9.3 ของขนาดระวางของเรือสั่งต่อใหม่ (75.30 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบภายในส้ิน
ปี 2564 การขาดแหล่งเงินทุนควบคู่ไปกบัความล่าชา้ในการส่งมอบเรือของอู่ต่อเรือจะทาํให้อตัราความล่าชา้อยูใ่น
ระดบัท่ีสูงมาก (ในปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 33.7) ซ่ึงจะแปรผนัตรงขา้มกบัความแขง็แกร่งของดชันี BDI กล่าวคือ ยิ่ง
ดชันี BDI แขง็แกร่งข้ึน อตัราการความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่กจ็ะตํ่าลง และเป็นไปในทางกลบักนั 

อัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่ คือ ผลต่างระหว่างขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีสั่งต่อท่ี
อู่ต่อเรือ ณ ตน้ปีกบัขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีมีการส่งมอบกนัจริง ณ ส้ินปี ของปีเดียวกนั สําหรับปี 
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2560 อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่อยูท่ี่ร้อยละ 33.7 ซ่ึงตํ่ากว่าค่าเฉล่ียในช่วงห้าปีท่ีผ่านมาซ่ึงอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 39 ดงันั้น สาํหรับปี 2560 มีจาํนวนเรือเพิ่มข้ึนสุทธิคิดเป็นขนาดระวางรวม 23.12 ลา้นเดทเวทตนั 
ทาํให ้ณ ส้ินปี กองเรือโลกมีขนาด 813.53 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงคิดเป็นการเพิ่มข้ึนสุทธิร้อยละ 2.9 ของกองเรือสินคา้
แหง้เทกองโลก ซ่ึงถือเป็นตวัเลขท่ีสูงข้ึนในช่วงสองปีท่ีผา่นมา  

ภาคอุปทานในอนาคต ตวัเลขภาคอุปทานในอนาคตในท่ีสุดกดี็ข้ึน มีเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจาํนวน 468 
ลาํหรือขนาด 38.28 ลา้นเดทเวทตนัในส่วนของอุปทาน ในขณะเดียวกนัอตัราการปลดระวางในปีน้ีอยูท่ี่ 15.16 ลา้น
เดทเวทตนั โดยเป็นเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) จาํนวน 37 ลาํ (6.88 ลา้นเดทเวทตนั) เรือขนาดปานาแมกซ์ 
(Panamax) จาํนวน 35 ลาํ (2.57 ลา้นเดทเวทตนั) เรือขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax)/ซุปราแมกซ์ (Supramax) 
จาํนวน 14 ลาํ (0.95 ลา้นเดทเวทตนั) เรือขนาดแฮนด้ีแมกซ์ (Handymax) จาํนวน 78 ลาํ (3.42 ลา้นเดทเวทตนั) และ 
เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handyzize) จาํนวน 61 ลาํ (1.34 ลา้นเดทเวทตนั) ไดถู้กปลดระวาง การปลดระวางน้ีส่งผลให้
กองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองทัว่โลกมีความแขง็แกร่งข้ึน ในช่วงตน้ปี 2561 มีจาํนวนถึง 813.53 ลา้นเดทเวทตนั
ในปี 2561 และ 2562 เรือใหม่ท่ีมีกาํหนดจะมีการรับมอบมีจาํนวนถึง 34.43 / 25.94 ลา้นเดทเวทตนั หากสมมติว่ามี
อตัราการปลดระวางรายปีอยูท่ี่ 15 ลา้นเดทเวทตนั (อยูท่ี่ 15.16 ในปี 2560) และใชอ้ตัราความล่าชา้ในการส่งมอบ
เรือใหม่ท่ีร้อยละ 35 (อยูท่ี่ร้อยละ 33.7 ในปี 2560) ในการรับมอบเรือท่ีคาดไวใ้นปีน้ี ปี 2561 จะมีกองเรือโลกขนาด
อยูท่ี่ 820.91 ลา้นเดทเวทตนัซ่ึงมีอตัราการเพ่ิมข้ึนท่ีร้อยละ 0.91 ของทั้งปี ภายใตส้มมติฐานเดียวกนั ในปี 2562 จะมี
กองเรือโลกอยูท่ี่ 830.60 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงมีอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.18 เม่ือเทียบกบัช่วงส้ินปีของปี 2561 การ
รับมอบเรือใหม่จาํนวนมหาศาลในท่ีสุดกไ็ดส้ิ้นสุดลง 

คาํถามคือ เจ้าของเรือจะตอบสนองต่อสภาพตลาดในปี 2561 ถึงปี 2563 อย่างไร? พีเอสแอลเช่ือในการ
ปฏิบติัตามกฎต่างๆล่วงหนา้ก่อนการบงัคบัใชเ้สมอ ดงันั้น บริษทัฯไดข้ายเรือเก่าเพ่ือรีไซเคิลจาํนวน 15 ลาํในปี 
2558 – ปี 2559 และไดข้ายเรือเก่าเพ่ือแล่นต่อในตลาดอีก 2 ลาํในปี 2559 – ปี 2560 บริษทัฯไม่คิดว่าจะมีเจา้ของเรือ
รายใดท่ีจะขายเรือเก่าเพ่ือรีไซเคิลมากถึงเกือบร้อยละ 33 ของกองเรือท่ีมีอยู ่หากตลาดแขง็แกร่งตามท่ีไดค้าดการณ์
ไว ้การปลดระวางเรือจะชะลอตวัลง อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากอุปทานการสั่งต่อเรือใหม่สุทธิไม่เพิ่มข้ึนมากในปี 
2561 และ 2562 ซ่ึงจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 1 ต่อปีขณะท่ีคาดว่า อุปสงคจ์ะเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 4.0 ถึง 4.5 ต่อปี 
ซ่ึงหากเกิดข้ึนจริงและมีการปลดระวางอนัเน่ืองมาจากแรงกดดนัทางกฎเกณฑใ์นปี 2562 ถึงปี 2563 ตลาดใน
อนาคตขา้งหนา้น้ีน่าจะสดใส!  

ตลาดเรือขนส่งสินคา้เทกองมีแนวโนม้สร้างความประหลาดใจอยูเ่สมอ จึงน่าจะยงัคงอยูร่อดไดใ้นสภาพท่ีดี 
เม่ือช่วงเวลาเดียวกนัน้ีของปีท่ีแลว้ บริษทัฯไดแ้สดงการคาดการณ์ท่ีเป็นบวกสาํหรับตลาดในปี 2560 และบริษทัฯ 
ยงัคงมีความเห็นเช่นเดียวกนัสาํหรับการคาดการณ์ของตลาดในปี 2561 และปีต่อๆไป เน่ืองมาจากมีช่องว่างระหว่าง
การคาดการณ์การเพ่ิมข้ึนของอุปทานและอุปสงคใ์นช่วงสองสามปีขา้งหนา้น้ี รวมถึงแรงกดดนัทางกฎเกณฑต่์อ
ภาคอุปทานจะทาํใหมี้การปลดระวางเรือมากข้ึนกวา่ท่ีบริษทัฯไดเ้คยคาดการณ์การเพิ่มข้ึนของตวัเลขอุปทานสุทธิไว ้

ณ ปัจจุบนัน้ี เป็นเวลาเกือบ 9 ปีแลว้ท่ีตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองอยูใ่นภาวะวิกฤต แมก้ระทัง่ในพระคมัภีร์
ไบเบิลยงัระบุว่าระยะเวลาท่ีขา้วยากหมากแพงนั้นมากสุด 7 ปี ดงันั้น จึงคาดว่าปีน้ีจะเป็นปีสุดทา้ยของความตกตํ่า
ของตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
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ภาคอุปสงค์ ความไม่แน่นอนไดจ้างหายไปส่งผลใหเ้กือบทุกประเทศทัว่โลกมีการขยายตวัในทิศทางเดียวกนั
ซ่ึงทาํใหต้ลาดสินคา้แหง้เทกองจะฟ้ืนตวัในช่วงสองสามปีขา้งหนา้  

ประเทศจีนซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัสําหรับตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ไดส้ร้างความประหลาดใจ
ดว้ยตวัเลขตวัเลขจีดีพีท่ีแขง็แกร่งกวา่คาดการณ์โดยอยูท่ี่ร้อยละ 6.9 ในปี 2560 แมว้า่ตวัเลขจีดีพีของจีนจะดี แต่จีนก็
ยงัคงตอ้งต่อสู้กบัคุณภาพของอากาศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงฤดูหนาว โดยจีนไดล้ดการผลิตเหลก็กลา้ลงชัว่คราว
ร้อยละ 50 ลดกาํลงัการผลิตปูนซีเมนตล์งร้อยละ 50 และลดกาํลงัการผลิตอะลูมิเนียมลงร้อยละ 30 ใน 31 เมืองทาง
ตอนเหนือซ่ึงตั้งอยูใ่น 4 มณฑลตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงกลางเดือนมีนาคม 2561 แมว้่าจะมีการลด
กาํลงัการผลิตลงดงักล่าว จีนยงัคงสร้างความประหลาดใจดว้ยตวัเลขการนาํเขา้ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมาก โดยจีนนาํเขา้แร่
เหลก็ปริมาณ 1,075.3 ลา้นตนัในช่วงปี 2560 ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.9 เม่ือเทียบกบัปี 2559 นอกจากน้ี จีนยงันาํเขา้ถ่านหิน 
271.2 ลา้นตนัในปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.1 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ดว้ยตวัเลขจีดีพีท่ีตั้งเป้าโดยรัฐบาลจีนไวท่ี้ร้อยละ 
6.5 สาํหรับปี 2561 อุปสงคส์าํหรับสินคา้โภคภณัฑแ์ละวตัถุดิบอ่ืนๆ มีแนวโนม้ท่ีจะแขง็แกร่งต่อไปในปี 2561 

ในปี 2560 สหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งดว้ยตวัเลขจีดีพีท่ีร้อยละ 2.3 ท่ามกลางสภาพอากาศท่ี
แปรปรวนและการปรับอตัราดอกเบ้ียข้ึน นอกจากนั้น อตัราการว่างงานซ่ึงลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 4.1 เป็นอตัราตํ่า
ท่ีสุดในรอบ 17 ปี ผลกระทบของนโยบายต่างๆของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ เช่น การปฏิรูปโครงสร้างภาษี
และการใชง้บประมาณในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานมีแนวโน้มจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของ
ประเทศซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีน่าจะช่วยกระตุน้ธนาคารกลางสหรัฐฯให้ยงัใชน้โยบาย 
Quantitative Tightening ต่อไปในการปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียและการปรับงบดุลเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ศรษฐกิจขยายตวั
เกินไป ปริมาณการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองสําหรับสินคา้ฝ้าย ขา้วสาลี ขา้วโพดและถัว่เหลืองรวมถึงการ
นาํเขา้วตัถุดิบอ่ืนๆ เพ่ือการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานอาจส่งผลดีต่อตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

ส่วนสหภาพยุโรปซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกรองจากสหรัฐฯ และเป็นหน่ึงในผูส่้งออกราย
ใหญ่ท่ีสุดของโลกนั้น หลงัจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจในช่วงทศววรษท่ีผ่านมา คาดว่าสหภาพยโุรปจะมีตวัเลข
การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีร้อยละ 2.4 ในปี 2560 ซ่ึงจะทาํใหปี้ 2560 เป็นปีท่ีสหภาพยโุรปมีเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุดใน
รอบทศวรรษ ตามขอ้มูลของคณะกรรมาธิการยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของ 19 ประเทศในทวีปยุโรปสูง
ท่ีสุดในรอบ 17 ปี นอกจากน้ี อตัราการว่างงานอยูใ่นระดบัตํ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2552 และเงินยโูรแขง็ค่าเม่ือเทียบกบั
เงินดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนตวัและค่าเงินแข็งข้ึน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) กาํลงัค่อยๆ ลดการซ้ือ
พนัธบตัรแสดงใหเ้ห็นวา่นโยบายการเงินแบบผอ่นคลายไดส้ิ้นสุดลง เน่ืองจากเศรษฐกิจสหภาพยโุรปยงัคงขยายตวั
ในปี 2561 อุปสงคใ์นสินคา้โภคภณัฑท่ี์ใชเ้พื่อผลิตสินคา้สาํเร็จรูปทัว่ทั้งสหภาพยโุรปจะเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มีความ
ตอ้งการการขนส่งทางเรือมากข้ึน 

ประเทศญี่ปุ่ น ซ่ึงเป็นผูน้าํเขา้สินคา้เทกองรายใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก มีเศรษฐกิจท่ีขยายตวัเป็นเวลา 7 
ไตรมาสติดต่อกนัซ่ึงถือว่าดีท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2537 การใชน้โยบายการเงินต่างๆมากมายของนายกรัฐมนตรี อาเบะ 
ส่งผลให้การใช้จ่ายของภาครัฐและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างช่วยให้เศรษฐกิจของญ่ีปุ่นดีข้ึน นับตั้ งแต่เขา้รับ
ตาํแหน่งในปี 2555 อาเบะโนมิกส์ (Abenomics) ไดช่้วยใหเ้ศรษฐกิจญ่ีปุ่นขยายตวัข้ึนประมาณ 494 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐ ช่วยลดหน้ีลงเหลือประมาณร้อยละ 240 ของตวัเลขจีดีพี และลดอตัราการว่างงานลงเหลือร้อยละ 2.8 การลด
ภาษีซ่ึงประกาศใชใ้นเดือนธนัวาคม 2560 จะช่วยเพิ่มแรงขบัเคล่ือนให้กบัเศรษฐกิจญ่ีปุ่น โดยการเพิ่มการใชจ่้าย
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ดา้นทุนและการใช้จ่ายของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี อุปสงค์ในสินคา้จากญ่ีปุ่นท่ีเพิ่มข้ึนทัว่โลกจะทาํให้อุปสงคใ์น
วตัถุดิบต่างๆ เพิ่มข้ึนซ่ึงกจ็ะทาํใหอุ้ปสงคใ์นการขนส่งทางเรือมากข้ึนตามไปดว้ย 

ประเทศอนิเดีย ยงัคงมีตวัเลขจีดีพีสาํหรับปี 2560 ท่ีแขง็แกร่ง แมว้่ามีความกงัวลจากการเลิกใชธ้นบตัรของ
รัฐบาลและการริเร่ิมการใชภ้าษีสินคา้และบริการ (GST) ของรัฐบาล เศรษฐกิจของอินเดียยงัคงมีแนวโนม้ขยายตวั
อยา่งต่อเน่ืองโดยคาดว่าจะกลายเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 5 ของโลกก่อนส้ินปี 2561 นโยบาย
ของรัฐบาลท่ีมุ่งเนน้ตลาดหลงัจากท่ีชนะการเลือกตั้งจะช่วยกระตุน้การใชจ่้ายทางดา้นสาธารณูปโภคเพื่อเอาใจผูมี้
สิทธิเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งคร้ังหนา้ นอกจากน้ี อินเดียยงัมีปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินท่ีแข็งแกร่งอย่างต่อเน่ือง 
จากการท่ีท่าเรือมีร่องนํ้ าต้ืนเขินและไม่มีประสิทธิภาพบวกกบัการเพิ่มในการนาํเขา้ถ่านหินและการใช้จ่ายใน
โครงสร้างพ้ืนฐาน อุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้ทางเรือโดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือขนาดเลก็จะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 

หน่ึงในสัญญาณทีน่่าจะช่วยให้อุปสงค์เพิม่ขึน้ คือ แผนการเส้นทางสายไหม (One Belt One Road) หรือ การ
ริเร่ิมแถบและเส้นทางเศรษฐกิจ (The Belt and Road Initiative (BRI)) ซ่ึงเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจและการ
ต่างประเทศท่ีกวา้งไกลของผูน้าํจีน Xi Jinping ซ่ึงจะทาํให้อุปสงคก์ารขนส่งสินคา้แห้งเทกองทางเรือเพิ่มข้ึน 
แผนการน้ีเป็นการเช่ือมโยงทางถนน ทางรถไฟ ท่อก๊าซและนํ้ ามนั และโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆจากจีน 
เร่ิมตน้จากเมืองซีอานซ่ึงอยูใ่นตอนกลางของจีน ผ่านใจกลางทวีปเอเชีย ไปจนถึงเมืองมอสโก เมืองรอตเทอร์ดาม 
เมืองลอนดอน เมืองเวนิสและเมืองไพรีอสั ในปี 2559 มีการทาํสัญญา การเร่ิมดาํเนินการ และการบรรลุโครงการ
ต่างๆภายใตแ้ผนการ OBOR รวมมูลค่าประมาณ 2.5 แสนลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แผนการน้ีเป็นหน่ึงในแผนการ
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์สมยัใหม่และจะตอ้งมีขนส่งสินคา้ประเภทแร่เหลก็ ถ่านหิน 
หินปูน ถ่านโคก้ ไมแ้ละแร่ธาตุอ่ืน ๆ เช่น แร่นิกเกิล อะลูมิเนียมออกไซต ์เป็นจาํนวนมากกว่าในปัจจุบนั โดยจะ
ส่งผลดีต่อตลาดสินคา้แหง้เทกองอยา่งมาก 

ขอ้สรุปของแผนการ OBOR  
 วงเงินท่ีจะใชส้าํหรับแผนการ OBOR อยูร่ะหวา่ง 1.2 และ 20.0 ลา้นลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ! 
 แผนการน้ีครอบคลุม 65 ประเทศ 3 ทวีป และประชากร 4.4 พนัลา้นคน 
 เม่ือคาํนวณอตัราเงินเฟ้อ ณ ปัจจุบนัเป็นหน่วยสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ แผนการน้ีใหญ่กวา่แผนการ

มาร์แชลล ์12 เท่า 
 เงินทุนจะมาจาก (1) ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย (Asia Infrastructure Investment 

Bank) (2) กองทุนเส้นทางสายไหม (3) ธนาคารใหม่เพื่อการพฒันาแห่งใหม่หรือ BRICS (4) ธนาคาร
การพฒันาแห่งชาติจีน (China Development Bank) 

เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ของจีนท่ีสาํคญัของแผนการ OBOR มีดงัน้ี  
 การพฒันาภูมิภาคตะวนัตกของจีนซ่ึงยงัขาดแคลนการพฒันารวมถึงภูมิภาคท่ีไม่สงบของซินเจียง 
 ใชก้าํลงัการผลิตเหลก็กลา้ท่ีมีมากเกินความตอ้งการ (ร้อยละ 30) และกาํลงัการผลิตปูนซีเมนตท่ี์มากเกิน

ความตอ้งการ (ร้อยละ 40)  
 การส่งออกทางรถไฟของจีนและเทคโนโลยอ่ืีนๆ ไปต่างประเทศ 
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 การเปล่ียนถ่ายจากอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานจาํนวนมากจากท่ีดินท่ีมีราคาแพงและค่าจา้งแรงงานท่ีมี
ตน้ทุนสูงในแถบชายฝ่ังไปเป็นพ้ืนท่ีภายในประเทศซ่ึงมีตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ 

 อิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกากาํลงัถอนตวัออกจากเอเชีย 
 ลดการพ่ึงพาช่องแคบมะละกาผา่นทางท่าเรือ Gwadar ในปากีสถาน 

เพื่อเป็นการอธิบายใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน บริษทัฯ จึงขอนาํเสนอผลการดาํเนินงานประจาํปีท่ีสาํคญั จากงบ
การเงินของบริษทัในปีท่ีผา่นๆ มา ดงัต่อไปน้ี 

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ค่าเฉล่ียดชันีค่าระวางเรือ (BDI) 7,065 6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206 1,105 719 673 1,145 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 125.1 148.1 88.1 35.5 23.6 4.5 17.5 (2.5) (69.41) (75.61) (3.76) 
จาํนวนเรือโดยเฉล่ีย 44.97 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44 38.93 41.66 45.46 40.29 36.02 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อเรือหน่ึงลาํ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 2.78 3.36 2.69 1.66 1.08 0.15 0.45 (0.06) (1.53) (1.88) (0.10) 

ผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 2558 - 2560 บริษทัฯ ไดบ้ริหารงานโดยการควบคุมค่าใชจ่้าย และเม่ือตน้
ปี 2558 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจาํนวนประมาณ 65 ลา้นเหรียญสหรัฐจากผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) นอกจากนั้น 
บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือครบกาํหนด 5 ปี 
ในเดือนมกราคม 2559 และบริษทัฯ ยงัออกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัจาํนวนประมาณ 55 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนได้
เพียงคร้ังเดียวเม่ือครบกาํหนด 3.5 ปี ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไดช้าํระเงินคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับเงินกู้
ท่ีมีหลกัประกนัซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระในปี 2561 และปี 2562 และบริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพื่อ
เพิ่มเงินสด (บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าเพื่อรีไซเคิลจาํนวน 15 ลาํในปี 2558 - ปี 2559 และขายเรือเก่าเพื่อแล่นต่อใน
ตลาดจาํนวน 2 ลาํในปี 2559 - ปี 2560)  

รางวลัและเกยีรตยิศ  
บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั Public Debt Deal of the Year สาํหรับปี 2559 จากนิตยสาร Marine Money การออกหุน้

กูจ้าํนวน 3.59 พนัลา้นบาททาํใหบ้ริษทัฯไดรั้บรางวลัน้ีซ่ึงเป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงความสาํเร็จอยา่งท่วมทน้ของบริษทัฯ
ในขณะท่ีสถานการณ์ของตลาดขนส่งสินค้าทางเรือก่อนหน้านั้ นย ํ่าแย่ และการคาดการณ์ของผู ้ลงทุนต่อ
อุตสาหกรรมการเดินเรือ  

บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั 2 รางวลัคือ “Ship Owner/Operator” และ 
“Deal of the Year” ในงาน Seatrade Maritime Awards Asia คร้ังท่ี 10 ประจาํปี 2560 และบริษทั เกรท เซอร์เคิล 
ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั (GCSA) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริหารจดัการกองเรือของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผู ้
เขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” นอกจากนั้นบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเขา้ชิงรางวลั The 
ClassNK Dry Bulk Operator of the Year ในงาน The Lloyd’s List Asia Pacific Awards 2017 และ GCSA บริษทั
ยอ่ยบริหารจดัการกองเรือของบริษทัฯ ยงัไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อชิงรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” 
ในงาน International Bulk Journal’s IBJ Awards ประจาํปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ย
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เพื่อเขา้ชิงรางวลั Bulk Ship Operator of the Year และ เรืออภิญญา นารี ของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบ
สุดทา้ยเพื่อชิงรางวลั “Bulk Ship of the Year” นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดรั้บการคดัเลือกใหอ้ยูใ่นอนัดบัท่ีสาม
สาํหรับรางวลันกัลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยีย่มในหมวดอุตสาหกรรม ในงาน IR Magazine Awards - South East Asia 
ประจาํปี 2560  

จุดเด่นทางการเงนิ (จากงบการเงนิสกลุเงนิบาท) และผลการดาํเนินงานประจําปี 
ผลการดาํเนินงานระหวา่งปี รายไดร้วมของบริษทัฯ เป็นเงิน 4,394.63 ลา้นบาท (ปี 2559: 3,791.79 ลา้นบาท) 

และขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 129.48 ลา้นบาท รวมกาํไรจากการขายเรือและอุปกรณ์ และดอกเบ้ียจ่ายของสินเช่ือธุรกิจ
ไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆภายใตส้ญัญาระงบัขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือ Sanfu 80.36 ลา้นบาท (ปี 2559: 
2,664.90 ลา้นบาท รวมขาดทุนจากการขายเรือ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเรือ และค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมจาก
การยกเลิกวงเงินกู ้ 1,429.10 ลา้นบาท) ส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 12,335.49 ลา้นบาท (ปี 2559: 13,659.05 ลา้นบาท) 
และสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ลดลงในระหวา่งปีเป็น 28,833.24 ลา้นบาท (ปี 2559: 32,316.03 ลา้นบาท) การลดลง
ของสินทรัพยร์วมหลกัๆ มาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เน่ืองจากบริษทัฯไดช้าํระคืน
สินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัทั้งหมดภายใตส้ญัญาระงบัขอ้พิพาทใหแ้ก่อู่ต่อเรือ Sanfu ในระหวา่งปี สินทรัพยร์วม
ในสกลุเงินบาท (สกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน) ซ่ึงแปลงค่ามาจากสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ (สกลุเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงาน) มีมูลค่าลดลง เน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ตวัเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ ส้ินปี 2560 เม่ือเทียบกบั
ส้ินปี 2559 ในระหวา่งปีบริษทัฯ รับมอบเรือจาํนวน 1 ลาํ ขายเรือเก่าจาํนวน 1 ลาํ และแผนการปรับปรุงกองเรือของ
บริษทัฯไดเ้สร็จส้ิน 

ในระหวา่งปี บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน 116.98 ลา้นบาท (ปี 2559: 2,710.27 ลา้นบาท) ก่อนขาดทุนจาก
อตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 12.31 ลา้นบาท (ปี 2559: กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 45.43 ลา้นบาท) และภาษีเงิน
ไดจ้าํนวน 0.19 ลา้นบาท (ปี 2559: จาํนวน 0.06 ลา้นบาท) ในดา้นของรายได ้ เน่ืองจากการปรับตวัดีข้ึนของตลาด
ขนส่งสินคา้แหง้เทกองในปี 2560 หลงัจากตกตํ่าอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลานาน ปีน้ีเรือของบริษทัฯ มีรายได้
เฉล่ียต่อวนัต่อลาํคิดเป็น 9,486 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั 6,476 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํของปี 2559 
นอกจากน้ีรายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิมาจากจาํนวนเรือเฉล่ีย 36 ลาํในระหวา่งปี 2560 เม่ือเทียบกบัจาํนวนเรือเฉล่ีย 
40 ลาํ ในปี 2559 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง) สูง
กวา่ปีท่ีแลว้ร้อยละ 25 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 17 เน่ืองมาจากจาํนวนเรือเฉล่ียท่ีดาํเนินงานลดลงในปี 
2560 และค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ระยะเวลาหยดุการเดินเรือเพือ่การซ่อมบาํรุง
ของปีน้ีเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่เฉล่ียประมาณ 8.67 วนัต่อลาํเรือ (อายเุฉล่ียของกองเรืออยูท่ี่ 6.3 ปีในปี 2560) เน่ืองจากมีเรือ
จาํนวน 13 ลาํท่ีถึงกาํหนดซ่อมแซมและสาํรวจเรือในระหวา่งปี 

บริษทัฯ ไดล้องคาํนวณผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้อีกคร้ังในปีน้ี สาํหรับ 24 ปีนบัตั้งแต่บริษทัฯ เขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จนถึงวนัศุกร์ท่ี 16 กนัยายน 2560 ซ่ึงราคาหุน้บริษทัฯ มีราคาปิดอยูท่ี่ 11.30 บาทต่อหุน้ 
(บริษทัฯ เร่ิมซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2536) หากนกัลงทุนไดถื้อหุน้ไวต้ั้งแต่ออก IPO 
คร้ังแรกจนครบ 24 ปี นกัลงทุนจะไดผ้ลตอบแทนถึง 13.15 เท่าของเงินลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี การคาํนวณน้ียงัไม่ได้
คาํนึงถึงผลตอบแทนจากการนาํเงินปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ในรูปหุน้หรือดอกเบ้ียรับ 
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กองเรือของบริษทัฯ 
ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีเรือจาํนวน 36 ลาํในกองเรือ (ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จาํนวน 8 ลาํ ขนาดซุป

ราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 9 ลาํ และขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 19 ลาํ) มีขนาดระวางบรรทุกรวม 
1,585,805 เดทเวทตนั หรือเฉล่ีย 44,050 เดทเวทตนัต่อลาํ โดยมีอายเุฉล่ียของกองเรือประมาณ 6.3 ปี 

ในธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และมีอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงมาก รวมทั้งยงัมีลกัษณะท่ีเป็นวฏั
จกัรข้ึนลงท่ีกวา้งและคาดเดาไดย้ากนั้น จงัหวะเวลาในการตกลงซ้ือเรือนั้น ถือไดว้า่เป็นจงัหวะการตดัสินใจท่ี
สาํคญัท่ีสุด 

ข้อพพิาทกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine  
สืบเน่ืองจากความล่าชา้ในการต่อเรือทาํใหท้างอู่ต่อเรือ Sainty Marine ไม่สามารถส่งมอบเรือจาํนวน 12 ลาํ

ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในสญัญา ดงันั้น ปัจจุบนั บริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาสาํหรับสัง่ต่อเรือทั้ง 12 
ฉบบัดงักล่าว บริษทัฯ ไดรั้บเงินงวดพร้อมดอกเบ้ียคืนจากธนาคารผูค้ ํ้าประกนัสาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 3 
ฉบบัท่ียกเลิกไปจากจาํนวน 12 ฉบบั ดงันั้นในปัจจุบนั บริษทัฯ จึงไม่มีสญัญาสัง่ต่อเรือคงเหลือกบัอู่ต่อเรือ Sainty 
Marine อีก ทั้งน้ี ไดมี้การเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแลว้สาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 11 ฉบบัซ่ึงรวม
เรือ 2 ลาํท่ีบริษทัฯไดรั้บมอบในปี 2557 โดยบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใตก้ารรับประกนัตาม
สญัญาสัง่ต่อเรือ 

ผลกระบวนการอนุญาโตตุลาการกบัอู่ต่อเรือ Sanfu 
ขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือ Sanfu ภายใตส้ญัญาระงบัขอ้พิพาทโดยสมคัรใจกบั Sanfu จาํนวน 2 ฉบบั อนัสืบ

เน่ืองจากสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 2 ฉบบั ไดรั้บการช้ีขาดโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีเมืองลอนดอน เม่ือ
เดือนตุลาคม 2560 โดยคณะอนุญาโตตุลาการไดต้ดัสินวา่ บริษทัฯ ไม่มีสิทธิไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายเน่ืองจากการ
ผดิเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาสัง่ต่อเรือหรือขอ้มูลจาํเพาะของเรือ (Specifications) ท่ีเก่ียวกบัอตัราการเผาผลาญ
เช้ือเพลิงของเรือ ดงันั้น บริษทัฯไดช้าํระสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัจาํนวนรวม 32 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาคืน
ใหแ้ก่อู่ต่อเรือ Sanfu ทั้งน้ี ดอกเบ้ียจาํนวน 2.63 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และค่าใชจ่้ายทางดา้นกฎหมาย (สูงสุดไม่
เกิน 750,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) จะครบกาํหนดชาํระใหแ้ก่ Sanfu ภายในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2561 

ในปี 2560 รายได้ต่อวนัต่อลาํเรือของบริษทัฯ เฉล่ียอยูท่ี่ 9,486 เหรียญสหรัฐ ส่วนของค่าใชจ่้ายในการ
เดินเรือต่อวนัต่อลาํเฉล่ียอยูท่ี่ 4,355 เหรียญสหรัฐซ่ึงตํ่ากวา่เป้าหมายท่ีวางไวท่ี้ 4,500 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ
เลก็นอ้ย 

การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทยีบ ในปี 2560 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่
ท่ีระดบั 523 จุด โดยมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 7,637 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาด
แฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 9,812 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 28.48 
ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 844 จุด โดยมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อ
วนัท่ี 9,165 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ท่ีทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 8,269 เหรียญสหรัฐ 
ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 9.78 เรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ท่ีทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 10,091 
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เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 10.10 (เน่ืองมาจากไม่มีดชันีสาํหรับเรือขนาดอลัตรา
แมกซ์ บริษทัฯจึงเปรียบเทียบกบัดชันี BSI) เป้าหมายของบริษทัฯคือการทาํรายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีทั้งสองดงักล่าว 

ทศิทางอุตสาหกรรม  

คาดวา่จะมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดจาํนวนปกติ ในอีกสองปีขา้งหนา้ กล่าวคือ 

เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 1,992 ลาํ ขนาดระวางรวม 351.67 ล้านเดท
เวทตนั ณ ต้นปี 2561) มีเรือจาํนวน 170 ลาํ ขนาดระวางรวม 43.09 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 12.3 ของขนาด
ระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2564 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 365 ลาํ ขนาดระวางรวม 67.05 ลา้นเดท
เวทตนั หรือร้อยละ 19.1 ท่ีจะมีอายเุกิน 15 ปี ภายในปี 2564 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2561 - 2564  

เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 2,141 ลาํ ขนาดระวางรวม 168.92 ล้าน
เดทเวทตนั ณ ต้นปี 2561) มีเรือจาํนวน 189 ลาํ ขนาดระวางรวม 15.54 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 9.2 ของขนาด
ระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2564 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 690 ลาํ ขนาดระวางรวม 52.39 ลา้นเดท
เวทตนั หรือร้อยละ 31.0 ท่ีจะมีอายเุกิน 15 ปี ภายในปี 2564 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2561 - 2564  

เรือขนาดอลัตราแมกซ์ (60,000 - 70,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 807 ลาํ ขนาดระวางรวม 50.77 ล้านเดท
เวทตนั ณ ต้นปี 2561) มีเรือจาํนวน 139 ลาํ ขนาดระวางรวม 8.74 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 17.2 ของขนาด
ระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2564 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 64 ลาํ ขนาดระวางรวม 4.34 ลา้นเดทเวท
ตนั หรือร้อยละ 8.5 ท่ีจะมีอายเุกิน 15 ปี ภายในปี 2564 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2561 - 2564 

เรือขนาดซุปราแมกซ์ (40,000 - 60,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 2,685 ลาํ ขนาดระวางรวม 142.95 ล้าน
เดทเวทตนั ณ ต้นปี 2561) มีเรือจาํนวน 31 ลาํ ขนาดระวางรวม 1.60 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 1.1 ของขนาด
ระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2564 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 857 ลาํ ขนาดระวางรวม 42.50 ลา้นเดท
เวทตนั หรือร้อยละ 29.7 ท่ีจะมีอายเุกิน 15 ปี ภายในปี 2564 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2561 - 2564  

เรือขนาดแฮนดีแ้มกซ์ (30,000 - 40,000 เดทเวทตนั - มีเรือ 1,726 ลาํ ขนาดระวางรวม 60.61 ล้านเดทเวทตนั 
ณ ต้นปี 2561) มีเรือจาํนวน 144 ลาํ ขนาดระวางรวม 5.34 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 8.8 ของขนาดระวางทั้งหมด
ท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2564 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 270 ลาํ ขนาดระวางรวม 9.19 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อย
ละ 15.2 ท่ีจะมีอายเุกิน 15 ปี ภายในปี 2564 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2561 - 2564  

เรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ (10,000 - 30,000 เดทเวทตนั - มีเรือ 1,859 ลาํ ขนาดระวางรวม 38.61 ล้านเดทเวทตัน 
ณ ต้นปี 2561) มีเรือจาํนวน 46 ลาํ ขนาดระวางรวม 0.99 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 2.6 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ี
จะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2564 ในเรือขนาดน้ี มีจาํนวน 848 ลาํ ขนาดระวางรวม 18.24 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 
47.2 ท่ีจะมีอายเุกิน 15 ปี ภายในปี 2564 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2561 - 2564 

เม่ือพิจารณาตวัเลขอุปทานของเรือท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ควรตอ้งคาํนึงถึงอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือซ่ึง
ในปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 33.7 และเฉล่ียในปีก่อนๆท่ีผา่นมาอยูท่ี่ร้อยละ 39 โดยประมาณ ซ่ึงสวนทางกบัดชันี BDI 
และปริมาณสินเช่ือในตลาด 
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ค่าระวางเรือสถานภาพการแข่งขนัของบริษทัฯ จากการท่ีบริษทัฯ มีเรือในปัจจุบนั 36 ลาํ ทาํใหบ้ริษทัฯ เป็น
หน่ึงในบริษทัเจา้ของเรือท่ีใหญ่ในตลาด และเน่ืองจากเจา้ของเรือ ในธุรกิจเรือประเภทน้ีมีลกัษณะเป็นบริษทัเลก็ๆ 
อยูก่ระจดักระจาย ช่ือของบริษทัฯ จึงไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้วา่เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง โดยลูกคา้หลายราย
ตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทัฯ เป็นอนัดบัแรกก่อนท่ีจะไปใชบ้ริการจากเจา้ของเรือรายยอ่ยอ่ืนๆ 

นอกจากน้ี จากแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีจะจดัหาเรือท่ีใหม่กวา่ ใหญ่กวา่ ทนัสมยักวา่ และประหยดักวา่
จากตลาดเม่ือราคาตกตํ่าจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ขง็แกร่งในอนาคตต่อไป  

ปัญหาทีอุ่ตสาหกรรมเผชิญอยู่ 
บริษทัเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองส่วนมากยงัคงตอ้งเผชิญกบัสภาพตลาดท่ีน่าทา้ทาย อยา่งไรกต็าม 

บริษทัท่ีอยูร่อดจะเป็นบริษทัท่ีสามารถดาํเนินการต่อไปน้ีได ้
 ลดตน้ทุนในการเดินเรือใหม้ากท่ีสุดแต่ยงัคงคาํนึงถึงเร่ืองความปลอดภยั 
 ขายสินทรัพยอ่ื์นๆท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการเดินเรือหรือขายเรือเก่าและเพ่ิมกระแสเงินสด 
 เรียกเงินทุนเพิม่จากผูถื้อหุน้ของตน 
 หาเงินทุนเพิ่มจากหลากหลายแหล่ง เช่น หุน้กู ้ เช่าซ้ือ เป็นตน้ เน่ืองจากอาจไม่สามารถหาเงินกูจ้าก

ธนาคารได ้
บริษทัฯ ยงัคงเป็นหน่ึงในบริษทัเดินเรือท่ีมีตน้ทุนการเดินเรือตํ่าท่ีสุดในโลกสาํหรับเรือเทกองประเภทท่ีมี

อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ (ขนาดแฮนด้ีไซส์ จนถึงขนาดอลัตราแมกซ์) บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่า (บริษทัฯ ได้
ขายเรือเพ่ือรีไซเคิล จาํนวน 15 ลาํในปี 2558 – ปี 2559 และขายเรือเพือ่แล่นต่อในตลาดอีกจาํนวน 2 ลาํ ในปี 2559 – 
ปี 2560) นอกจากนั้น ในปี 2558 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจาํนวนประมาณ 65 ลา้นเหรียญสหรัฐจากผูถื้อหุน้เดิม (Rights 
Offering) เม่ือเดือนมกราคม 2559 บริษทัฯ ออกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนได้
เพียงคร้ังเดียวเม่ือครบกาํหนด 5 ปี และเม่ือเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ยงัไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัประมาณ 
55 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือครบกาํหนด 3.5 ปี ดงันั้น บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่บริษทัฯ มี
ความพร้อมท่ีจะรับมือกบัอนาคต 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ ของบริษทัฯ ลดลงในปี 2560 เน่ืองมาจากประสิทธิภาพของคนประจาํเรือและกอง
เรือท่ีมีอายนุอ้ยลง ค่าจา้งคนประจาํเรือยงัคงท่ีและไม่ปรับเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีกองเรือท่ีอายนุอ้ยลงเน่ืองมาจากการ
ขายเรือเก่าทาํใหมี้ความตอ้งการคนประจาํเรือนอ้ยลงส่งผลใหส้ามารถมุ่งเนน้การเพิ่มมาตรฐานของการฝึกอบรมคน
ประจาํเรือสาํหรับตาํแหน่งอาวโุสท่ีตอ้งปฎิบติังานดว้ยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัต่างๆบนเรือ บริษทัฯ สามารถ
ควบคุมค่าใชจ่้ายประกนัภยัไดดี้เน่ืองจากมีประวติัการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีดี และเน่ืองจากผูรั้บประกนัภยัมีสถานะ
การเงินท่ีแขง็แกร่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูรั้บประกนัภยัP&I Clubs ซ่ึงเป็นของกลุ่ม P&I Clubs ระหวา่งประเทศนั้น 
ไดรั้บการเรียกร้องค่าสินไหมเพียงเลก็นอ้ยและมีผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีเองส่งผลใหผู้รั้บ
ประกนัภยั P&I Clubs สามารถสนบัสนุนเจา้ของเรือซ่ึงเป็นสมาชิกในช่วงเวลาท่ีตลาดค่าระวางซบเซาเช่นน้ีได ้

ดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด ทาํใหค่้าใชจ่้ายเฉล่ียในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํสาํหรับปี 2560 นั้นลดลง
จากปีก่อนหนา้น้ี ถึงแมว้า่บริษทัฯ ไม่มีตวัเลขค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียของบริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั แต่จาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา บริษทัฯ คาดวา่บริษทัฯ ไดจ้ดัการค่าใชจ่้ายไดดี้กวา่บริษทัเจา้ของเรือรายอ่ืนๆ 
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อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซ่ึงออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้นไดมี้การปรับปรุง
แกไ้ขอยูเ่สมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการท่ีจะปกป้องส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน 

จากกฎระเบียบหลากหลายฉบบั มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเคร่ืองจกัร (Engine exhaust emission standards) 
อยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) นอกเหนือจากเขต
ควบคุมการปล่อยมลพิษซ่ึงกาํหนดใหเ้รือจาํเป็นตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัไม่เกินร้อยละ 0.1 และจะมีการ
บงัคบัใชก้ฎเกณฑใ์หม่ในเดือนมกราคม 2563 โดยจาํกดัค่ากาํมะถนัในเช้ือเพลิงทัว่โลกไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 ซ่ึงเป็น
ความทา้ทายท่ีมากข้ึนเน่ืองจากความไม่แน่นอนในความเพียงพอของนํ้ามนัเช้ือเพลิงดงักล่าว อีกทางเลือกหน่ึงคือ
การติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนับนเรือ ซ่ึงเป็นความทา้ทายทั้งในทางเทคนิคและทางการเงินสาํหรับเจา้ของเรือ
ต่างๆ ในขณะท่ีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัสูง เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัจะช่วยกาํจดักาํมะถนัส่วนเกินจากก๊าซ
เสียท่ีปล่อยออกมาได ้ หลายประเทศยนืยนัท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบเก่ียวกบัการจดัการนํ้าถ่วงเรือท่ีเขม้งวดข้ึน 
การจดัการนํ้าถ่วงเรือไดมี้ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 โดยกาํหนดใหเ้รือทุกลาํตอ้งมีใบรับรองการติดตั้ง
ระบบจดัการนํ้าถ่วงเรือ เรือสัง่ต่อใหม่ทั้งหมดท่ีมีการวางกระดูกเรือนบัจากวนัท่ีอนุสญัญาน้ีมีผลบงัคบัใช ้ จะตอ้ง
ติดตั้งระบบจดัการนํ้าถ่วงเรือซ่ึงไดรั้บการอนุมติัโดย IMO เรือท่ีแล่นอยูท่ ั้งหมดจะตอ้งมีการติดตั้งระบบดงักล่าว
ตามรอบการตรวจเรือคร้ังแรกสาํหรับการต่ออายใุบรับรอง IOPP (International Oil Pullution Prevention) หลงัจาก
ท่ี 8 กนัยายน 2561 ระบบการจดัการนํ้าถ่วงเรือท่ีไดรั้บการรับรองจาก IMO ทุกระบบในปัจจุบนัยงัไม่ผา่นการ
อนุมติัท่ีเขม้งวดของ US Coast Guard (USCG) โดย USCG ไดก้าํหนดวนับงัคบัใชท่ี้แตกต่างออกไปสาํหรับการ
ติดตั้งระบบดงักล่าว ซ่ึงเป็นการผอ่นปรนเน่ืองจาก USCG ไม่ไดอ้นุมติัระบบการจดัการนํ้าถ่วงเรือใดๆเลย
จนกระทัง่เดือนธนัวาคม 2558 อยา่งไรกต็ามในช่วงปลายเดือนธนัวาคม 2560 USCG ไดอ้นุมติัระบบจดัการนํ้าถ่วง
เรือจาํนวน 6 ระบบ เรือท่ีมีกาํหนดการเขา้อู่แหง้หลงัจากเดือนมกราคม 2561 อาจไม่ไดรั้บการขยายเวลาจาก USCG 
เน่ืองจาก USCG คาดวา่เจา้ของเรือจะสามารถติดตั้งระบบจดัการนํ้าถ่วงเรือท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก USCG ไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด ทั้งน้ี จะตอ้งมีการเปล่ียนระบบทดแทน (Alternate Management System) ท่ี USCG เคยได้
อนุญาตใหใ้ชไ้ปก่อนจนกวา่จะมีการอนุมติัระบบบาํบดันํ้าถ่วงเรือดว้ยระบบท่ีไดรั้บการอนุมติั หากไม่มีการผอ่น
ผนัจาก USCG ใหใ้ชร้ะบบทดแทนต่อไปภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด คาดวา่ระบบทดแทนเหล่าน้ีบนเรือของบริษทัฯ 
จะไดรั้บการอนุมติัจาก USCG ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

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 ประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนั
อนุสญัญา MLC เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 และส่งผลให ้MLC 2006 มีผลบงัคบัใชส้าํหรับเรือชกัธงไทยในวนัท่ี 7 
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มิถุนายน 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้ทนท่ีใบรับรองการปฏิบติัตามอนุสญัญา MLC 2006 (Statement of Compliance 
“SOC”) ท่ีไดเ้คยออกมาใหแ้ก่เรือของบริษทัฯ ท่ีชกัธงไทยดว้ยใบรับรองแรงงานทางทะเล ซ่ึงถือวา่เป็นการพฒันา
และส่งเสริมการเดินเรือสากลภายใตธ้งไทยเน่ืองจากเป็นการขจดัความเส่ียงของ SOC ท่ีไม่เป็นท่ียอมรับในบาง
ประเทศ 

ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสญัญา MLC ดงันั้น เรือของบริษทัฯท่ีชกัธงสิงคโปร์ไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดในอนุสญัญาฯ อยา่งครบถว้น 

ในเดือนเมษายนปี 2557 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ไดร่้วมตกลงแกไ้ขอนุสญัญา MLC บาง
ประการเพ่ือเป็นการบงัคบัใชห้ลกัการต่างๆท่ีเคยไดร่้วมตกลงเม่ือปี 2552 ระหวา่ง IMO และคณะทาํงานดา้นความ
มัน่คงทางการเงินของ ILO การแกไ้ขดงักล่าวมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2560 เรือท่ีอยูภ่ายใตอ้นุสญัญา 
MLC จะตอ้งแสดงใบรับรองท่ีออกโดยผูรั้บประกนัหรือผูใ้หห้ลกัประกนัทางการเงินอ่ืนๆ เพื่อยนืยนัวา่เรือดงักล่าว
มีการประกนัภยัหรือหลกัประกนัทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการส่งลูกเรือกลบัประเทศ รวมไปถึง
ครอบคลุมเงินค่าจา้งสิทธิประโยชนต่์างๆท่ีคา้งชาํระตามสญัญาสูงสุดเป็นเวลาส่ีเดือนหากมีการละท้ิงการจา้ง (กฎ
ขอ้ 2.5) นอกจากนั้น ยงัตอ้งมีใบรับรองสาํหรับความรับผดิท่ีเกิดจากการเรียกร้องทางสญัญาท่ีมีสาเหตุมาจากการ
บาดเจบ็ทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิตของคนประจาํเรือ (กฎขอ้ 4.2) ทั้งน้ี P&I Clubs ไดอ้อกใบรับรองดงักล่าว
สาํหรับเรือทุกลาํในกองเรือของบริษทัฯ  

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดก้ลายเป็นประเด็นท่ีสาํคญั คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปท่ีบริษทัฯ จะกล่าวแต่เพียงว่า
บริษทัฯ ไดด้าํเนินการ “เพ่ือโลกสีเขียว” (Going Green) บริษทัต่างๆทัว่โลกไดถู้กกดดนัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆให้
บริษทัของตนเกิดจิตสาํนึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากข้ึน โดยตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัใหม่ต่างๆ มีการคาด
ว่า IMO และ ICS จะมีบทบาทสาํคญัในการผลกัดนักฎระเบียบในเร่ืองดงักล่าวสาํหรับธุรกิจขนส่งทางเรือระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงหน่ึงในกฎเหล่าน้ีน่าจะเป็นการรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(วดัหน่วยกรัมต่อตนั-ไมล)์ 
ของเท่ียวเดินเรือ คลา้ยกบักฎของ European Union MRV (การเฝ้าดู (Monitoring) การรายงาน (Reporting) การ
ตรวจสอบ (Vertification) การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด)์ ซ่ึงใชบ้งัคบัตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 สาํหรับเรือทุก
ลาํท่ีแล่นผา่นน่านนํ้ าในสหภาพยโุรปเช่นเดียวกนั IMO กาํหนดใหเ้รือทุกลาํดาํเนินการติดตั้งระบบรวบรวมขอ้มูล
การใชเ้ช้ือเพลิง (DSC) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ซ่ึงจะบงัคบัใหเ้รือตอ้งรายงานการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงทัว่โลกรายปี
ไปยงั IMO ผ่านทางรัฐเจา้ของธง นอกจากน้ี กฎเกณฑ์ดงักล่าวยงัระบุให้มีการปรับปรุงแผนการบริหารการใช้
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพของเรือ (Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)) และรับรองโดย
เจา้หนา้ท่ีของรัฐเจา้ของธงหรือองคก์รท่ีมีอาํนาจ ธุรกิจขนส่งทางเรือระดบัโลกไดใ้ห้คาํมัน่ว่าจะลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดล์งประมาณร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2548 กฎระเบียบต่างๆเหล่าน้ีจะทาํใหเ้รือ
เก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพหลายลาํตอ้งออกไปจากตลาด บริษทัฯ ไดเ้ตรียมการรับมือกฎระเบียบต่างๆเหล่าน้ีโดยการ
เฝ้าดูและบนัทึกตวัเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องเรือในกองเรือของบริษทัฯ ทั้งน้ี เรือของบริษทัฯ จะมี
ตวัเรือท่ีสะอาดอยู่เสมอ (โดยการใชสี้ป้องกนัคราบและมีการทาํความสะอาดตวัเรือเม่ือจาํเป็น) อนัจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเรือ อนัช่วยส่งผลใหก้ารปล่อยก๊าซคาร์บอนฯลดลง ยิ่งไปกว่านั้น บริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงคุณสมบติั
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของเรือท่ีไดซ้ื้อเขา้มาเพ่ิม การเดินเรือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นจะเป็นไปไดด้ว้ยระวาง
สินคา้ท่ีใหญ่ข้ึนและเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัเช้ือเพลิง รวมถึงการใชพ้ลงังานความร้อนจากเคร่ืองยนต ์บริษทัฯ มุ่งมัน่
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ท่ีจะใหเ้รือท่ีสั่งต่อใหม่เหล่าน้ีมีเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัเช้ือเพลิงและมีความร้อนจากเคร่ืองยนตท่ี์ลดลง (รวมถึงก๊าซ
จากเคร่ืองยนตส์นบัสนุนจะถูกเปล่ียนเป็นพลงังานท่ีใชบ้นเรือ) เรือสั่งต่อใหม่เหล่าน้ีซ่ึงมีระวางสินคา้ท่ีใหญ่ข้ึน
น่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนฯนอ้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (เน่ืองจากการคา้ขายรอบโลกฟ้ืนตวัข้ึน) เท่ียวเรือท่ีมีการขน
สินคา้เตม็ระวาง นอกจากน้ี ยงัมีอนุสัญญาของ IMO และขอ้บงัคบัท่ีออกโดยแต่ละประเทศเพ่ือใชใ้นการควบคุม
การปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ก๊าซฮาลอน และก๊าซคลอโรฟลูโอคาร์บอน จากเรือ
ต่างๆท่ีมีส่วนทาํให้เกิดภาวะเรือนกระจก ขอ้บังคบัต่างๆเหล่าน้ีจะมีความเขม้งวดมากข้ึนในอนาคตอันใกล ้
นอกจากน้ี รัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกายงัมีขอ้บงัคบัใหเ้รือท่ีเขา้มายงัเมืองท่าของตนตอ้งใชแ้หล่งจ่ายไฟฟ้าของทาง
เมืองท่าซ่ึงจะสร้างมลภาวะนอ้ยกว่าเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของเรือ อาจมีการบงัคบัใช“้BONNET” ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีี
มีใชใ้นบางเมืองท่าในการเป็นตวัรับและช่วยบาํบดัก๊าซเสียจากเรือก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากน้ี
ปฏิญญา “Tony de Brum” ซ่ึงลงนามเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 โดย 35 รัฐรวมทั้ง สหราชอาณาจกัร ฝร่ังเศส 
เดนมาร์ก เยอรมนี แคนาดา สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชล ชิลีและนิวซีแลนด ์ไดก้าํหนดให้ธุรกิจเดินเรือมีการจาํกดั
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยตั้งเป้าไวท่ี้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นศูนยภ์ายในช่วง
กลางศตวรรษ ปฏิญญา “Tony de Brum” ยงัตอ้งการความร่วมมือจาก IMO ในการวางกลยทุธ์ในเดือนเมษายน 
2561 เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในการเดินเรือ ซ่ึงจะมีการปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังในปี 2566 มาตรการเหล่าน้ียงัคงอยู่
ในขั้นพิจารณาและอาจสร้างปัญหาในการเดินเรือ รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนใหก้บัเจา้ของเรือ/ผูบ้ริหารเรือ  

เพื่อปฏิบติัตามพนัธสญัญาของบริษทัฯ ในการท่ีจะดาํรงรักษาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนฯใหเ้ป็นแบบแผน ทางบริษทัฯ ไดใ้หมี้การตรวจสอบและไดรั้บใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 
14001:2015 จากองคก์รตรวจชั้นเรือ (CLASS NK) ของประเทศญ่ีปุ่น มาตรฐาน ISO 14001:2015 น้ีเป็นระบบท่ี
กาํหนดกรอบโครงสร้างโดยรวมและขั้นตอนวิธีการใหก้บัการวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบติังานเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ อีกทั้งยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม เรือ
ของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมใช ้ “แผนการบริหารการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพของเรือ” (Ship Energy Efficiency 
Management Plan “SEEMP”) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 6 ของอนุสญัญา MARPOL เรือเหล่าน้ียงั
ไดมี้การเตรียมความพร้อมในการกาํจดัส่ิงปฏิกลูท่ีเขม้งวดมากข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 กฎเกณฑข์องสหภาพยโุรปท่ีเก่ียวกบัการรีไซเคิลเรือจะมีผลบงัคบัใชก้บัเรือต่างชาติท่ีแล่นใน
น่านนํ้าสหภาพยโุรป โดยเรือจะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวกบัสินคา้วตัถุอนัตราย (Inventory of Hazardous 
Material (IHM)) ซ่ึงการปฏิบติัตามกฎเกณฑน้ี์คาดวา่จะใชเ้วลามากและมีตน้ทุนสูง 

อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) อาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมอีกหลาย
คร้ังในอนาคต ซ่ึงสาเหตุเกิดมาจากภยัภิบติัท่ีเลวร้ายท่ีสุดคร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์ของสหรัฐฯ กล่าวคือ เรือชกัธง
สหรัฐฯ ช่ือ El Faro กบัคนประจาํเรือจาํนวน 33 คนไดจ้มในบาฮามาสในเดือนตุลาคม 2558 ในขณะท่ีพยายามจะฝ่า
พายเุฮอริเคน Joaquin รายงานการสอบสวนโดยละเอียดจาก USCG ซ่ึงตีพิมพใ์นเดือนกนัยายน 2560 ไดแ้สดงให้
เห็นขอ้ผดิพลาดหลายประการ โดยสาเหตุหลกัมาจากกปัตนัเรือและยงัระบุ 36 ขอ้แนะนาํเก่ียวกบัความปลอดภยั 
และไดพ้ยายามแกไ้ขเพ่ิมเติม อนุสญัญาSOLAS ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

จากการท่ีนํ้ าแขง็ขั้วโลกกาํลงัละลายเน่ืองจากภาวะโลกร้อนและมีการเพ่ิมข้ึนของการเดินเรือแถบขั้วโลก
เหนือ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 IMO ไดบ้งัคบัใชอ้นุสญัญาระหวา่งประเทศสาํหรับการเดินเรือในน่านนํ้าบริเวณ
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ขั้วโลก (Polar Code) ซ่ึงมีการแกไ้ขในปี 2557 – ปี 2558 เพื่อใหใ้ชบ้งัคบัทั้งอนุสญัญาระหวา่งประเทศเพ่ือความ
ปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) และอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) 
อนุสญัญาน้ีเนน้ท่ีความปลอดภยัของเรือ ลูกเรือและผูโ้ดยสารท่ีอยูบ่นเรือซ่ึงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มแถบขั้วโลกท่ี
รุนแรงและยงัรวมไปถึงกฎเกณฑเ์พ่ือป้องกนัการปล่อยนํ้ามนั สารพิษท่ีเป็นของเหลวในสินคา้ ส่ิงปฏิกลูและขยะ มี
การคาดการณ์วา่จะมีกฎเกณฑท่ี์กาํหนดเร่ืองการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าตามมา 

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 

อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรม การรับรองคุณสมบติัคนประจาํเรือ และการเขา้ยาม
ของคนประจาํ เรือ 1978 ซ่ึงกาํหนดขอ้กาํหนดขั้นพื้นฐานสาํหรับคนเดินเรือ ถูกแกไ้ขในปี 2538 และถูกแกไ้ขอีก
คร้ังในเดือนมิถุนายน 2553 ในการประชุมในกรุงมะนิลา โดยมีการแกไ้ขท่ีสาํคญัรู้จกักนัในนาม the Manila 
amendments ท่ีกาํหนดใหข้อ้กาํหนดต่างๆมีความเขม้งวดมากข้ึน โดยเป็นการเพิ่มความสามารถของคนเดินเรือให้
ตรงตามมาตรฐานระดบัโลก the Manila amendments มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 1 มกราคม 2560 ศูนยฝึ์กอบรม PSL และ
ฝ่ายกองเรือไดมี้การเตรียมการล่วงหนา้เพื่อใหค้นเดินเรือทุกคนไดรั้บการฝึกและมีใบรับรองดงัตามท่ีไดก้าํหนดไว้
ก่อนท่ีอนุสญัญาน้ีจะถูกบงัคบัใช ้

หลกัสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”) เป็น
หลกัสูตรสาํหรับฝึกอบรมนายประจาํเรือทั้งนกัเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนกังานประจาํสาํนกังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานเรือ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจถึงขีดความสามารถและขีดจาํกดัของมนุษย ์ และเพื่อ
เสริมสร้างใหเ้กิดทศันคติท่ีดีในเร่ืองความปลอดภยัและการทาํงานเป็นทีม หลกัสูตร MRM น้ีไดมี้การยอมรับกนั
อยา่งกวา้งขวางวา่เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการช่วยเพิ่มทกัษะและพฒันาการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม และลดความเส่ียง
ของการเกิดอุบติัภยัทางทะเลท่ีมีสาเหตุมาจากความผดิพลาดของมนุษย ์(Human Error) รวมทั้งการจดัการทรัพยากร
และการทาํงานเป็นทีมท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หลกัสูตร MRM น้ีไดรั้บการรับรองและออกแบบโดย The Swedish 
Club ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้หป้ระกนัภยัทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตในการนาํหลกัสูตร
น้ีมาเป็นตน้แบบในการฝึกคนประจาํเรือของบริษทัฯ นอกจากหลกัสูตร MRM แลว้ ภายในศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ 
ยงัมีหอ้งฝึกอบรมต่างๆสาํหรับโปรแกรมการฝึกต่างๆเช่นโปรแกรมการฝึกโดยใชค้อมพิวเตอร์ (Computer based 
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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 การฝึกอบรมของบริษทัฯ ยงัมีการบรรยายเร่ือง VTS (Vessel Traffic 
Separation) และ SMCP (Standard Marine Communication Phrases) ในหลกัสูตร BTM and MRM โดยคาดหวงัวา่
จะพฒันาทกัษะการส่ือสารของนายประจาํเรือในการส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ี VTS โดยใชถ้อ้ยคาํท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือ
ต่างๆท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน หลกัสูตรถูกปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอและไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมการอบรมของบริษทัฯซ่ึง
จะปูพื้นฐานท่ีแขง็แรงใหก้บันายประจาํเรือ และยงัทาํใหน้ายประจาํเรือและวิศวกรของบริษทัฯ ตามทนักบัการ
พฒันาล่าสุดในการบริหารจดัการเรือ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของวิศวกรท่ีผา่นการฝึกอบรมเพ่ือทาํหนา้ท่ีในเรือใหม่ท่ีติดตั้งเคร่ืองยนตห์ลกั
รุ่นใหม่จาก MAN Diesel & Turbo และ Wartsila ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ มีการทาํงานร่วมกนักบัฝ่ายเทคนิคของ
บริษทัฯ และผูผ้ลิตเคร่ืองยนตอ์ยา่งต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซ่ึงมีการอบรมเป็นคร้ังแรก
ก่อนท่ีไดรั้บมอบเรือใหม่ หลกัสูตรการฝึกอบรมอ่ืนๆ ท่ีวิศวกรเขา้ร่วมก่อนท่ีจะลงเรือ คือ หลกัสูตรเสริมทกัษะและ
การบริหารจดัการหอ้งเคร่ือง (Engine Room Management and Competency Enhancement “EMC”) สาํหรับนาย
ช่างกลเรือระดบัสูง หลกัสูตรการปฏิบติัหนา้ท่ีเขา้เวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) สาํหรับนายช่างกลเรือ
ระดบัปฏิบติัการ หลกัสูตรสาํหรับ “ระบบการทาํงานของซีลเพลาใบจกัร” “การทาํงานของอุปกรณ์ยกขนสินคา้
โดยเฉพาะระบบไฮดรอลิก” และ “ความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือ” ทางศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ไดเ้พิ่ม
การเรียนรู้ภาคทฤษฎีซ่ึงสามารถนาํไปปฏิบติัจริงได ้ เน่ืองจากเรือใหม่ของบริษทัฯ นั้นมีเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดั
พลงังานโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั โดบบริษทัฯ ไดจ้ดัใหน้ายช่างกลระดบับริหาร นายช่างไฟฟ้า และผูจ้ดัการฝ่าย
เทคนิคของบริษทัฯ เขา้รับการอบรมสาํหรับการใชง้านเคร่ืองยนตเ์หล่าน้ีจากผูผ้ลิตโดยตรงเพ่ือความเขา้ใจท่ีดีข้ึน
ในการเดินเรือและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนนายช่างกลระดบัปฏิบติัการจะไดรั้บการอบรมใน
ศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีของบริษทัฯ และฝึกฝนวิธีการปฏิบติับนเรือ  

การใชอุ้ปกรณ์การเดินเรือท่ีใหข้อ้มูลและแสดงผลดว้ยแผนท่ีอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and 
Information System “ECDIS”) ไดมี้การบงัคบัใชบ้นเรือใหม่ท่ีต่อเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป เรือ
ทุกลาํในกองเรือมีการติดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ไวใ้ชง้านดว้ยซอฟตแ์วร์บนเรือรุ่นล่าสุด การใชง้านอุปกรณ์ ECDIS น้ี
จาํตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้การทาํงานของระบบทัว่ๆไป รวมถึงการใชง้านอุปกรณ์แต่ละยีห่อ้ท่ีอาจมี
รูปแบบการใชง้านแตกต่างกนัไปตามโรงงานผูผ้ลิต  

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

ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัคอยแจง้เตือนคนประจาํเรือเก่ียวกบัความเส่ียงต่างๆอนัเน่ืองมาจากสินคา้ท่ี
กลายสภาพเป็นของเหลวได ้เช่น แร่เหลก็ละเอียด ถ่านหิน แร่แมงกานีสละเอียด และแร่นิกเกิล ในช่วงแปดปีท่ีผา่น
มามีลูกเรือกวา่ร้อยคนตอ้งเสียชีวิตจากเรือพลิกควํ่าและจมลงเน่ืองจากการท่ีสินคา้ดงักล่าวกลายสภาพเป็นของเหลว 
สินคา้ของแขง็ล่าสุดซ่ึงสามารถเปล่ียนสภาพเป็นของเหลวไดอ้ยา่งรวดเร็วซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดหายนะ คือ “แร่บอ็ก
ไซต”์ โดยเม่ือมีการขนยา้ยแร่บอ็กไซตเ์น้ือละเอียดท่ีเปียกชุ่ม การเคล่ือนไหวในระหวา่งขนส่งอาจทาํใหแ้ร่บอ็ก
ไซตก์ลายสภาพเป็นของเหลวซ่ึงอาจส่งผลต่อการทรงตวัของเรือ โดยอาจทาํใหเ้รือพลิกควํ่าได ้ คณะอนุกรรมการ
เร่ืองการขนส่งสินคา้และตูบ้รรทุกสินคา้ของ IMOไดอ้อกแนวทางใหม่ในการขนส่งแร่บอ็กไซตโ์ดยกาํหนดใหต้อ้ง
มีมาตรการป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพียงพอในการขนส่งสินคา้ประเภทน้ี 

มีการออกแบบจาํลองต่างๆสาํหรับเรือลาํเลก็เพื่อท่ีจะขจดัหรือลดการใชม้นุษยบ์นเรือ ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการ
ใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรบางรายมองวา่ในอีกประมาณยีสิ่บปีขา้งหนา้ เรือจะแล่นดว้ยเคร่ืองจกัรทั้งหมดโดยปราศจาก
มนุษยบ์นเรือ โดยแล่นดว้ยระบบเซ็นเซอร์ ระบบดิจิตอลอจัฉริยะและเทคโนโลยอ่ืีนๆ ซ่ึงสามารถตรวจสอบและ
ควบคุมจากสถานีบนบก ซ่ึงจะช่วยลดความผดิพลาดท่ีเกิดจากการทาํงานของคนบนเรือทั้งหมดลงไปได ้ แมว้า่ใน
ตอนแรกแนวคิดเร่ืองเรืออตัโนมติัเหมือนวา่ไม่สามารถเป็นจริงได ้ แต่ไดมี้บางขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนชดัเจนแลว้ในปี 
2560 ทั้งทางดา้นอุตสาหกรรมและหน่วยงานกาํกบัดูแล โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทั Yara และ Kongsberg 
ไดเ้ปิดตวัเรือคอนเทนเนอร์อตัโนมติัช่ือ Yara Birkeland โดยมีกาํหนดปล่อยลงนํ้าในปีน้ีและจะเร่ิมเดินเรือภายในปี 
2563 ในเดือนตุลาคม บริษทัโรลส์รอยซ์ร่วมกบับริษทักเูกิลเปิดตวัซอฟตแ์วร์ Augmented Reality เพื่อใชก้บัการ
ควบคุมระยะไกลสาํหรับเรืออตัโนมติั ในขณะเดียวกนั คณะกรรมการความปลอดภยัทางทะเลของ IMO ยงัไดต้กลง
ท่ีจะเร่ิมกาํหนดกรอบของกฎหมายระหวา่งประเทศใหม่ในเร่ืองความปลอดภยัของการเดินเรืออตัโนมติั เน่ืองจาก
ไม่มีคนประจาํเรือรับผดิชอบบนเรือซ่ึงจะทาํใหเ้กิดประเดน็ทางกฎหมายต่างๆมากมาย อยา่งไรกต็าม มีการกล่าววา่ 
“อุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขอ้ผดิพลาดของมนุษยแ์ต่ไม่เคยมีการนบัจาํนวนอุบติัเหตุท่ีหลีกเล่ียงไดโ้ดยมนุษย ์ การ
ปลดคนออกจากเรือโดยเขา้หาส่ิงใหม่ท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการขนส่งสินคา้ทางเรือจาํเป็นตอ้ง
ติดตามความคืบหนา้ในเร่ืองน้ีอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สามารถนาํเทคโนโลยเีหล่าน้ีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
สูงสุด” 

ภยัจากการโจมตจีากไซเบอร์ 
ภยัจากการโจมตีจากไซเบอร์ยงัคงมีอยู ่ โดยในเดือนมิถุนายน อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือตอ้ง

ตระหนกัถึงความเส่ียงต่อการเจาะเขา้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยา่งผดิกฎหมายและผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ปลอดภยั เม่ือบริษทัเจา้ของเรือคอนเทนเนอร์รายใหญ่ Maersk ตกเป็นเหยือ่ของการโจมตีจากไซเบอร์ระหวา่ง
ประเทศท่ีเกิดข้ึนจากมลัแวร์เรียกค่าไถ่ช่ือ NotPetya มีการรายงานวา่มลัแวร์เรียกค่าไถ่น้ีถูกซ่อนไวใ้นเอกสารท่ีช่ือ
วา่ แบบแสดงรายการภาษีในยเูครน เหตุการณ์น้ีทาํใหร้ะบบไอทีของ Maersk ปิดตวัลงและคาดวา่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ถึง 300 ลา้นเหรียญสหรัฐ ท่ีน่าแปลกใจคือ เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนกบับริษทั Maersk ท่ีใชเ้ทคโนโลยแีพลตฟอร์ม
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บลอ็คเชนจาก IBM เพ่ือการคา้แบบดิจิตอลและยงัไดด้าํเนินการเพ่ือวางประกนัทางทะเลบนบลอ็คเชนซ่ึงเป็นหน่ึง
ในเทคโนโลยใีหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรม 

ไม่ก่ีเดือนต่อมาในเดือนตุลาคม ยงัมีการพบอีก 2 ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในโลกไซเบอร์ 
กล่าวคือ กลุ่มบริษทั BW ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัขนส่งทางเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เปิดเผยวา่เป็นอีกหน่ึงบริษทัท่ีแฮก
เกอร์คอมพิวเตอร์พุง่เป้า และช่องโหวด่า้นความปลอดภยัส่งผลต่อแพลตฟอร์มการส่ือสารบนเรือ AmosConnect 
ของ Stratos Global ถูกเปิดเผยโดยบริษทัวิจยั IOActive 

เน่ืองมาจากกรณีขา้งตน้ ประเดน็ท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัคือในขณะท่ีเรือรุ่นใหม่ท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงท่ีทนัสมยั
มีการเช่ือมต่อกนัไดง่้ายข้ึนและตอ้งพ่ึงพาซอฟตแ์วร์ในการปฏิบติังานในแต่ละวนั ระบบความปลอดภยัทางไซเบอร์
จะกลายเป็นประเดน็สาํคญัท่ีตอ้งใหค้วามสนใจเพ่ือควบคุมความเส่ียงในการปฏิบติังานและความปลอดภยับนเรือ
เหล่าน้ี โดยถือวา่เป็นประเดน็สาํคญัท่ีบริษทัต่างๆทัว่โลกต่างหยกิยกมาพดูคุยเพื่อหาทางรับมือ 

ความเส่ียงจากไซเบอร์ถูกมองวา่เป็นภยัระดบัโลกและคาดวา่จะมีการขยายตวัและมีความซบัซอ้นเพิ่มข้ึน ซ่ึง
ความเส่ียงน้ีบางส่วนถูกทาํกระตุน้โดยสถานการณ์ทางการเมืองระหวา่งประเทศต่างๆ กล่าวคือ การโจมตีทาง
การเมืองอาจกระตุน้ใหเ้กิดการโจมตีทางไซเบอร์ท่ีมีแรงจูงใจทางการเงิน ความเส่ียงทางไซเบอร์เพิ่มมากข้ึนใน
บริษทัต่างๆ เน่ืองจากมีการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารต่างๆเพ่ิมข้ึนจากการท่ีมีการนาํเทคโนโลยใีหม่ต่างๆมาใชบ้นเรือและ
การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์แทนแรงงานมนุษย ์

แมว้า่ความเส่ียงทางไซเบอร์จะเห็นชดัมากข้ึนในปัจจุบนั แต่ความพยายามท่ีจะลดความเส่ียงดงักล่าวยงัคงมี
ไม่มากเท่าท่ีควร แมว้า่การโจมตีทางไซเบอร์สามารถสร้างความเสียหายทางการเงินอยา่งมหาศาล กล่าวกนัวา่อาจ
มากกวา่ภยัพิบติัทางธรรมชาติและมูลค่าโครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม  

การโจมตีทางไซเบอร์ต่อภาคธุรกิจไดส้ร้างสถิติโดยเพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตวัภายในหา้ปีและคาดวา่ในปี 2561 
ตน้ทุนทางการเงินจากการโจมตีทางไซเบอร์จะเพ่ิมสูงข้ึน  

ประเดน็หลกัของอุตสาหกรรมจะอยูท่ี่ความสามารถในการตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ต่างๆท่ีเพิ่ม
มากข้ึน 

บริษทัฯ ไดต้รวจสอบภายในองคก์รอยา่งสมํ่าเสมอและพบวา่ 
 ปัจจุบนัระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ซ่ึงใชใ้นสาํนกังานและบนเรือมีประสิทธิภาพเพียงพอและ

จนถึงบดัน้ี บริษทัฯ ยงัไม่พบกรณีอาชญากรรมไซเบอร์ 
 บริษทัฯ มีระบบ Firewall สาํหรับตรวจสอบเม่ือมีการเขา้ถึงเวบ็ไซตใ์นสาํนกังาน โดยกาํหนดให้

สามารถเขา้เวบ็ไซตท่ี์เช่ือถือไดเ้ท่านั้น ส่วนบนเรือใชร้ะบบดาวเทียมส่ือสาร (Inmarsat) ซ่ึงจะช่วยลด
ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการโจมตีทางไซเบอร์บนเรือ 

 กรณีท่ีถกเถียงกนัเก่ียวกบัการโจมตีไซเบอร์บนเรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอา้งอิงถึงระบบ AIS ระบบ ECDIS 
และระบบบนัทึกขอ้มูลบนเรือ (VDR) ซ่ึงจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของการบูรณาการระบบสะพานเรือ 
(Integrated Bridge System: IBS) ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชบ้นเรือของบริษทัฯ มีการตั้งค่าเพ่ือใหแ้น่ใจ
วา่ไม่มีการส่งขอ้มูลจากอุปกรณ์เหล่าน้ีออกไปออนไลนโ์ดยตรง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่อนุญาตใหบ้น
เรือสามารถใชร้ะบบออนไลนต์ลอดเวลา 24 ชัว่โมง 



หนา้ 22 

 อยา่งไรกต็าม เพื่อลดช่องโหวท่ี่อาจเกิดข้ึนจากการความผดิพลาดทางไซเบอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่กองเรือของบริษทัฯ เดินเรืออยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ไดต้รวจสอบ
และดาํเนินการในการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์  

 จดัใหพ้นกังานทุกคนในบริษทัฯ (ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีอยูส่าํนกังานจนถึงลูกเรือบนเรือ) มี
ส่วนร่วมในวฒันธรรมองคก์รในเร่ืองความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ของเรือ
แต่ละลาํ 

 กาํหนดนโยบายของบริษทัฯ โดยพิจารณาใชม้าตรการความปลอดภยัและการจดัการความเส่ียงท่ีมีอยู่
ตาม ISPS และ ISM Code ในการจดัการกบัความเส่ียงทางไซเบอร์ และ 

 รวบรวมขอ้กาํหนดใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัไซเบอร์ไวใ้นแผนการฝึกอบรมลูกเรือ และสาํหรับการ
เดินเรือ รวมถึงการบาํรุงรักษาระบบไซเบอร์ท่ีสาํคญัท่ีอาจมีอยูบ่นเรือ 

ภยัจากโจรสลดั ยงัคงเป็นภยัคุกคามท่ีสร้างความกงัวลใจ แมว้า่รายงานเหตุการณ์การถูกโจมตีโดยโจรสลดั
ไดล้ดลงอยา่งมาก เม่ือปีท่ีแลว้ International Maritime Bureau รายงานวา่ในปี 2560 มีภยัจากโจรสลดัและการ
โจรกรรมติดอาวธุบนเรือนอ้ยท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2538 โดยมีเรือขนาดเลก็สามลาํท่ีแล่นเขา้ใกลช้ายฝ่ังโซมาเลียถูกจ้ี 
ทั้งน้ี เรือทุกลาํของบริษทัฯ แล่นห่างจากชายฝ่ังโซมาเลียอยา่งนอ้ย 250 ไมลท์ะเล และปฏิบติัตามแนวทางการ
ปฏิบติั BMP4 อยา่งเคร่งครัดและจดัใหมี้ผูรั้กษาความปลอดภยัติดอาวธุบนเรือในขณะท่ีแล่นผา่นอ่าวเอเดน 
มาตรการเหล่าน้ีจะช่วยป้องกนัการโจมตีเรือของบริษทัฯ  

จากการท่ีมีกองทพัเรือระหวา่งประเทศซ่ึงลาดตระเวนในเขตท่ีมีความเส่ียงสูง และการมีหน่วยรักษาความ
ปลอดภยับนเรือ ไดส่้งผลใหโ้จรสลดัโซมาเลียมีรายไดล้ดลง 

นอกจากโจรสลดัโซมาเลียแลว้ บริเวณทะเลอาราเบียน มหาสมุทรอินเดีย ประเทศไนจีเรีย และบริเวณนอก
ชายฝ่ังในอ่าวกินี ยงัคงเป็นอีกพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการถูกโจรสลดัโจมตี และมีการรายงานการพยายามและการโจมตีโดย
โจรสลดั 33 คร้ังในปี 2559 อยา่งไรกต็าม พื้นท่ีทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกนัตรงท่ีประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลและ
นโยบายท่ีชดัเจนในการจดัการกบัปัญหาโจรสลดัในน่านนํ้าของตน ซ่ึงไดช่้วยกาํจดัภยัโจรสลดัในบริเวณนั้นได ้

การโจมตีบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นไดมี้จาํนวนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
โดยเรือท่ีถูกโจมตีจะเป็นเรือขนส่งนํ้ามนัขนาดเลก็ซ่ึงมีสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของโจรสลดั บริษทัฯ ไดมี้บทบาทหลกั
ในการรายงานต่อองคก์ร IFC (Information Fusion Centre) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้าดูความเคล่ือนไหวของ
เรือต่างๆในน่านนํ้าบริเวณน้ี โดยองคก์ร IFC นั้นมีสาํนกังานใหญ่อยูใ่นประเทศสิงคโปร์ และถ่ายทอดข่าวสาร
ต่างๆใหแ้ก่หน่วยงานรักษาความปลอดภยัชายฝ่ัง ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีช่วยลดภยัจากโจรสลดัในภูมิภาคน้ี 
 
ส่ิงทีค่าดหวงัในปี 2561 จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนปี 2560-2561 

ในขณะท่ีปี 2560 เป็นปีท่ีมีความกา้วหนา้ในการเปล่ียนแปลงทางดิจิตอลของภาคอุตสาหกรรมการเดินเรือ
โดยมีการใชดิ้จิตอลและเทคโนโลยใีหม่ๆ เพ่ิมข้ึน มีการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เช่น บลอ็คเชน (Blockchain) 
สภาพแวดลอ้มจริงกบัวตัถุเสมือน (Augmented Reality) เรือท่ีแล่นโดยอุปกรณ์อตัโนมติั (Autonomous Vessels) 
โดรน (Drones) การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ปัญญาประดิษฐ ์ (Artificial Intelligence) อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง 
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(Internet of Things) เทคโนโลยเีสมือนจริง (Virtual Reality) เทคโนโลยหุ่ีนยนตแ์ละเทคโนโลยท่ีีสวมใส่ได ้
(Robotics and Wearable Technologies) (“Cyborg Crew”) จะส่งผลกระทบอยา่งมากต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือใน
ปี 2561 และในอนาคตขา้งหนา้ เทคโนโลยส่ีวนใหญ่เหล่าน้ีมีการใชง้านอยูแ่ลว้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และตอ้งการ
มีการส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยดีงักล่าวมาปรับใชก้บัอุตสาหกรรมการเดินเรือ 

บลอ็คเชน (Blockchain) – เป็นการปฏวิตัใิหม่ในการขนส่งสินค้าทางเรือจริงหรือ? 
แต่เดิมอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือเป็นอุตสาหกรรมอนุรักษนิ์ยมและไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง 

อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือมกัจะอยู่ในกลุ่มทา้ยๆ ท่ีจะมีการใช้มาตรฐานใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
อยา่งไรกต็าม มีความพยายามท่ีจะใชเ้ทคโนโลยบีลอ็คเชนในอุตสาหกรรมเดินเรือ แมว้า่จะยงัคงอยูใ่นขั้นทดลองใช้
ในปัจจุบนักต็าม 

เทคโนโลย ีบลอ็คเชน (Blockchain) คอือะไร? 
บลอ็คเชน มกัถูกอธิบายวา่เป็นระบบการบนัทึกแบบดิจิตอลท่ีเปิดเผยและสามารถใชร่้วมกนัได ้ ซ่ึงระบบ

ดงักล่าวสามารถตั้งโปรแกรมใหบ้นัทึกธุรกรรมทางการเงินหรือขอ้มูลท่ีสาํคญัอ่ืนๆได ้ ขอ้มูลท่ีเกบ็รักษาไวใ้น
บลอ็คเชนอยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีใชร่้วมกนัซ่ึงใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการส่งสญัญาณ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 
จะมีการบนัทึกวา่อะไรเปล่ียนแปลง เม่ือใดและอยา่งไร เม่ือเทียบกบัขอ้มูลท่ีจดัเกบ็ไวใ้นท่ีเดียว ขอ้มูลท่ีเกบ็ไวใ้น
บลอ็คเชนจึงเป็นแบบสาธารณะและตรวจสอบไดง่้าย เน่ืองจากไม่มีฐานขอ้มูลส่วนกลางท่ีสามารถถูกแทรกแซงได ้
และยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายผา่นทางอินเทอร์เน็ต 

เทคโนโลยบีลอ็คเชนส่งผลดต่ีออุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือได้อย่างไร? 
ในปี 2557 บริษทั Maersk พบวา่เพียงแค่การขนส่งสินคา้แช่เยน็จากแอฟริกาตะวนัออกไปยงัยโุรปจะตอ้งใช้

คนและบริษทัเกือบ 30 ราย รวมถึงตอ้งใชก้ารส่ือสารต่างๆกวา่ 200 คร้ัง IBM ประเมินค่าใชจ่้ายจากเอกสารต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการบริหารคิดเป็นถึงหน่ึงในหา้ของค่าใชจ่้ายในการขนส่ง นอกจากน้ี งานเอกสาร
ยงัอาจมีความล่าชา้การวางเอกสารผดิท่ี และการแกไ้ขท่ีเป็นการฉอ้ฉล ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดปัญหาและค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน 

เทคโนโลยบีลอ็คเชนอาจสามารถกาํจดัอุปสรรคเหล่าน้ีไดโ้ดยทาํใหล้ดระยะเวลาในการดาํเนินการ เพิ่ม
ความแม่นยาํ เพ่ิมความโปร่งใส่เน่ืองจากเป็นบนัทึกสาธารณะและง่ายต่อการเขา้ถึง เพิ่มความปลอดภยั และลด
ค่าใชจ่้ายเน่ืองจากลดการใชห้รือไม่มีการใชเ้อกสารในรูปกระดาษและลดค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

อยา่งไรกต็าม เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด เทคโนโลยบีลอ็คเชนน่าจะกาํจดัขอ้กาํจดับางอยา่งได ้ อนัรวมไป
ถึงการปรับระบบใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสญัญาโดยเฉพาะสญัญาการขนส่งทางเรือ ความยดืหยุน่ในขณะท่ี
ยงัมีการเจรจาเง่ือนไขสญัญา รวมถึงความร่วมมือและการนาํไปใชโ้ดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตวัอย่างของการใช้งานในปัจจุบนัในการขนส่งสินค้าทางเรือ 
ในเดือนมิถุนายน 2560 IBM และ Maersk ไดป้ระกาศความร่วมมือกนัในการใชเ้ทคโนโลยบีล็อคเชนเพื่อ

ช่วยในการเปล่ียนแปลงภาคอุปทานทัว่โลก โดยระบบน้ีจะช่วยในการจดัการและติดตามเส้นทางของเรือขนส่งคอน
เทนเนอร์ทัว่โลก เป็นการป้องกนัขอ้ผิดพลาดจากมนุษย ์ความล่าช้าท่ีไม่พึงประสงคแ์ละภยัคุกคามทางไซเบอร์ 
ความสาํคญัของการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ไดเ้พิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลงัจากบริษทั Maersk ได้
กลายเป็นข่าวพาดหวัในปีท่ีแลว้ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในเหยือ่ของการโจมตีเรียกค่าไถ่มลัแวร์ทัว่โลกซ่ึงก่อใหเ้กิดการ
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หยุดชะงกัในระบบคอมพิวเตอร์ทัว่โลกของบริษทัและทาํให้บริษทัสูญเสียกาํไรจาํนวน 300 ลา้นดอลลาร์ใน
ไตรมาส 3 ปี 2560 

ในเดือนกนัยายนปี 2560 บริษทัเอินส์ทแอนดย์งัไดป้ระกาศแผนการท่ีจะเปิดตวัแพลตฟอร์มบลอ็คเชนตวั
แรกสาํหรับการประกนัภยัทางทะเล รวมไปถึงบริษทัไมโครซอฟต ์บริษทั A.P Moller-Maersk และบริษทัอ่ืนๆ จะมี
การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการขนส่งทางเรือ ความเส่ียง และความรับผดิ ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัต่างๆ ในการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบดา้นประกนัภยัและสร้างความมัน่ใจในความโปร่งใสระหวา่งลูกคา้ โบรกเกอร์ ผูป้ระกนัและบุคคล
ท่ีสามอ่ืนๆ 

ในเดือนธนัวาคมปี 2560 Mitsui OSK Lines (MOL) ไดร่้วมกบั IBM ประเทศญ่ีปุ่น และบริษทัอ่ืน ๆ เพื่อ
สาธิตวา่เทคโนโลยบีลอ็คเชนสามารถดาํเนินการขา้มพรมแดนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด นอกเหนือจาก MOL 
แลว้มีผูเ้ขา้ร่วมอีก 5 ราย ไดแ้ก่ บริษทั Sumitomo Mitsui Financial Group ธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation สถาบนั Japan Research Institute Limited บริษทั Mitsui & Co บริษทั Mitsui Sumitomo Insurance 
Company และบริษทั IBM Japan ไดเ้ขา้ร่วมการทดสอบน้ี 

หน่วยงานทางภาครัฐต่างๆโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทวีปยโุรปกาํลงัใหค้วามสนใจกบัเทคโนโลยบีลอ็คเชน โดย
กระทรวงพาณิชยนาวีของประเทศเดนมาร์กกาํลงับงัคบัใชแ้ผนการการดูแลการนาํร่องโดยเทคโนโลยบีลอ็คเชน
สาํหรับเรือท่ีจดทะเบียน รัฐท่าเรืออ่ืน เช่น ท่าเรือ Rotterdam และท่าเรือ Antwerp ไดเ้ร่ิมการใชง้านระบบการ
บริหารโดยใชเ้ทคโนโลยบีลอ็คเชน (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 

 
1.2 พนัธกจิของบริษัทฯ และภารกจิทีสํ่าคญั 

พนัธกจิของบริษทัฯ 

เป็นบริษทัเรือท่ีไดรั้บความไวว้างใจสูงสุดในโลกและให้บริการดีท่ีสุด ในการอาํนวยความสะดวกสําหรับการ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกองระหวา่งประเทศ 

ภารกจิทีสํ่าคญั 

 บริษทัจะดาํเนินธุรกิจทั้งหมดโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงส่วนหน่ึงในการกาํกบัดูแลกิจการ
นั้นบริษทัมีคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและบริษทัไดป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด   

 บริษทัจะใหบ้ริการลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได ้และใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ  
 บริษทัจะปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัสูงสุด

ในการจดัการเรือของบริษทั  เพื่อไม่ให้มีหรือให้มีนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองการบาดเจ็บ การเสียชีวิตของลูกเรือ 
รวมทั้งการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัจะพยายามสร้าง รักษาไว ้และเพิ่มพนูมูลค่าของกิจการในระยะยาวเพ่ือผูถื้อหุน้ 
 บริษทัจะดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสตัย ์และตรวจสอบไดเ้พื่อประโยชนสู์งสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 บริษทัจะจดัให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนและให้รางวลัในการทาํงานสําหรับพนกังานทุกคนเพ่ือเปิด

โอกาสใหพ้นกังานมีการพฒันาความสามารถและการเติบโตในองคก์ร 
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1.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั (ตั้งแต่ ปี 2558 ถึงปี 2560) 

ปี 2558 
 รายงานการรับมอบเรือขนส่งซีเมนต์ลาํสุดท้ายจากอู่ต่อเรือในประเทศจีน 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2558 เรือขนส่งซีเมนตล์าํสุดทา้ยตามสญัญาสัง่ต่อเรือกบั China Shipbuilding & 
Offshore International Co., Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. ไดต่้อเสร็จและ
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”) 
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การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 519,760,300 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1  บาท ใหแ้ก่ผูถื้อ

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

หุน้สามญัเพ่ิมทุนโดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 4 บาท เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  

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 
แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองเกินสิทธิซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการจดัสรรเตม็จาํนวนท่ีตอ้งการ (เศษของจาํนวนหุ้นท่ี
ไดม้าจากการคาํนวณให้ปัดท้ิง) จาํนวนหุน้ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจองเกินสิทธิจะ
ไม่เกินจาํนวนหุ้นท่ีจองซ้ือและชาํระเงิน สําหรับขั้นตอนการจดัสรรตามขอ้ (ข) น้ี บริษทัฯ จะ
จดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูถื้อหุ้นซ่ึงแสดงความจาํนงจองซ้ือเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือ
หุ้นจนกว่าจะหมด หรือจนกว่าจะไม่สามารถจดัสรรส่วนท่ีเหลือไดเ้น่ืองจากเหลือเศษหุ้น 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 
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Ship Engineering Co., Ltd. สาํหรับการสั่งต่อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ขนาดแฮนด้ีไซส์ 39,000 เดทเวทตนั
จาํนวน 4 ลาํ และขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 4 ลาํ) ซ่ึงไดมี้ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 
ภายหลงัจากท่ีมีการปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนโดยครบถว้นซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขในการชาํระคืนเงินงวดทั้งหมดท่ีผู ้
ซ้ือไดช้าํระใหแ้ก่ผูข้ายไปสาํหรับการต่อเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ทั้ง 4 ลาํ (“สัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม”) ทั้งน้ี สัญญาแกไ้ข
เพ่ิมเติมนั้นโดยหลกัเพ่ือเปล่ียนการสั่งต่อเรือสินคา้แหง้เทกอง ขนาดแฮนด้ีไซส์จาํนวน 4 ลาํ (ตวัเรือหมายเลข 
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
บริษทัฯ โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “วภิา นารี” (“Vipha Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 
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 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 
 เพ่ือใชส้าํหรับค่าใชจ่้ายต่างๆและเป็นเงินทุนหมุนเวยีนทัว่ไปตามความจาํเป็น 
 เพ่ือใชต้ามวตัถุประสงคท์ัว่ไปของกลุ่มบริษทั 
 อ่ืนๆ ตามท่ีจะไดก้าํหนดต่อไปก่อนหรือเม่ือออกหุน้กู ้
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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 จากสภาพตลาดเรือเทกอง
ท่ีตกตํ่าอยา่งมากและต่อเน่ือง (โดยดชันี Baltic Dry Index (BDI) ไดแ้ตะจุดตํ่าสุดในประวติัการณ์อนัยาวนาน 
ในช่วงตน้ปีน้ี) จนถึงตลอดคร่ึงแรกของปี 2558 ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถรักษาอตัราส่วนขอ้กาํหนดทาง
การเงินบางขอ้ภายใตส้ญัญาเงินกูบ้างฉบบัได ้ ซ่ึงหลงัจากท่ีไดมี้การเจรจากบัธนาคารผูใ้หกู้ร้ายต่างๆ บริษทัฯ 
ไดรั้บอนุมติัการผอ่นปรนจากธนาคารเหล่านั้น อนัส่งผลให ้ ณ ขณะน้ี บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขใน
สญัญาเงินกูค้รบถว้น ยกเวน้สญัญาเงินกูห้น่ึงฉบบัซ่ึงยงัอยูร่ะหวา่งการเจรจาเพื่อขอผอ่นปรนจากผูใ้หกู้ ้

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 

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

ช่ือบริษทัทีจ่ัดตั้ง ประเทศทีจ่ัดตั้ง ทุนจดทะเบยีนและ 
เรียกชําระแล้ว  

(ชําระเตม็มูลค่าแล้ว) 

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

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 ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษทัไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด และ/หรือ 



หนา้ 32 

กาํหนดอาย ุ 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
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 
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ขอ้พิพาท ขอ้พิพาทเกิดข้ึนระหว่างคู่สัญญาในแง่ท่ีว่าผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการชดใชค่้าเสียหาย 

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

การระงบัขอ้พิพาท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเสนอขอ้พิพาทดงักล่าวให้อนุญาโตตุลาการในกรุงลอนดอน 
ประเทศองักฤษ เป็นผูช้ี้ขาด โดยคู่สัญญาตกลงให้เสนอคาํถามดงัต่อไปน้ีอนัเก่ียวขอ้ง
กบัขอ้พิพาทเท่านั้น ต่ออนุญาโตตุลาการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง (“คณะอนุญาโตตุลาการ”) 

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 

สินเช่ือธุรกิจไม่มี
หลกัประกนั 

เม่ือไดรั้บการชาํระเงินงวดท่ี 4 ดงัล่าวจากผูซ้ื้อสาํหรับเรือแต่ละลาํแลว้ Sanfu จะให้
สินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อลาํแก่บริษทัฯ 
 

เง่ือนไขการชาํระคืนสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนันั้นข้ึนอยูก่บัคาํช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ หรือคาํตดัสินของศาลหากมีการอุทธรณ์ ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

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

 ในกรณีท่ีคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือ คาํตดัสินของศาลหากมี
การอุทธรณ์ เป็นคุณแก่บริษทัฯ และมีค่าเสียหายท่ีตอ้งชาํระใหแ้ก่บริษทัฯ 
บริษทัฯจะใชคื้นเงินใหแ้ก่ Sanfu สาํหรับส่วนต่างระหวา่งสินเช่ือธุรกิจไม่มี
หลกัประกนักบัค่าเสียหายท่ีคณะอนุญาโตตุลาการ หรือ ศาลหากมีการอุทธรณ์
ไดก้าํหนดใหบ้ริษทัฯไดรั้บ ภายใน 1 ปีนบัแต่มีคาํช้ีขาด หรือคาํตดัสิน 
(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 

 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
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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  

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือพลอยไพลนิ นารี) 
เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2558 บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 26,472 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน 1.74 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 

ปี 2559 
 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ขนาด 38,500 เดทเวทตนั จํานวน 1 ลาํ จากอู่ต่อเรือ 

Shanhaiguan 
เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2559 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด 38,500 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ ตามสญัญาสัง่
ต่อเรือกบั China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding 
Industry Co., Ltd. ประเทศจีน ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดช่ื้อวา่ “วิยะดา 
นารี” (“Viyada Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 
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 รายงานการใช้เงนิเพิม่ทุนทีไ่ด้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ (“Rights Offering”) 
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนจาํนวน 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 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
ลาํดบัที ่ รายการ จํานวนเงนิเพิม่ทุนทีใ่ช้ไป  

(ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 
1 จ่ายเงินงวดสาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ 438,678,658 
2 ชดเชยเงินสดส่วนท่ีขาดในการดาํเนินงาน / เงินทุนหมุนเวียน 289,519,686 

 เงนิเพิม่ทุนคงเหลอื (รวมเงนิฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกนั) 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 

1,350,842,844 

 รายงานการจองซ้ือและออกหุ้นกู้ 
เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2559 บริษทัฯ รายงานให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่าบริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูจ้าํนวน 
3,590,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว  ้1,000 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดรั้บเงินจากการออกหุ้นกูค้ร้ังน้ีรวมจาํนวน 3,590 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 
รายละเอียดหลกัๆ ของหุน้กูท่ี้ออกมีดงัต่อไปน้ี 
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  เพื่อเป็นการจาํกดัความเส่ียงต่อ
การขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของบริษทัฯท่ีมีอยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาท 
บริษทัฯ จึงไดแ้ปลงเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีรวมจาํนวน 3,590 ลา้นบาท เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
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จาํนวน 99.72 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยเขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency 
Swap) เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 

 รายงานการยกเลกิสัญญาส่ังต่อเรือใหม่จํานวน 2 ฉบบั สําหรับตวัเรือหมายเลข SAM14021B และ
หมายเลข SAM14022B ซ่ึงได้ลงนามกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine Corporation Ltd. สาธารณรัฐประชาชน
จีน (“Sainty”) 
เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559 บริษทัฯไดล้งนามยกเลิกสัญญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 2 ฉบบั ฉบบัลงวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่ง ผูซ้ื้อกบั Sainty (“อู่ต่อเรือ)  เพื่อต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 64,000 เดท
เวทตนัจาํนวน 2 ลาํ ตวัเรือหมายเลข SAM14021B และหมายเลข SAM14022B (“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือทั้ง
สองลาํ”) เน่ืองจาก Sainty ไม่สามารถส่งมอบเรือทั้งสองลาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในสญัญาได ้ ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิกสญัญาทั้งสองฉบบัเน่ืองจากล่วงเลยกาํหนดส่งมอบเรือและ
ไดเ้รียกให ้ Sainty คืนเงินงวดจาํนวน 5.58 ลา้นเหรียญสหรัฐฯสาํหรับเรือแต่ละลาํท่ีไดช้าํระไปพร้อม
ดอกเบ้ียท่ีกาํหนดตามสัญญา 

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือศรัณยา นารี) 
เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2559 บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 28,583 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน 1.45 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือชลลดา นารี) 
เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 18,485 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศเนวิส ราคาขายเรือเป็นเงิน 1.08 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือเอมวกิา นารี) 
เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 18,462 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ราคาขายเรือเป็นเงิน 
1.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือมาธว ีนารี) 
เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 28,364 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน 1.47 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 
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 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือฝนธิดา นารี) 
เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 บริษทั พรีเชียส ซิต้ีส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามในหนงัสือ
บนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวางบรรทุก 
29,503 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน 1.51 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 

 รายงานการยกเลกิสัญญาส่ังต่อเรือใหม่จํานวน 2 ฉบบั สําหรับตวัเรือหมายเลข SAM14023B และ
หมายเลข SAM14024B ซ่ึงได้ลงนามกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine Corporation Ltd. สาธารณรัฐประชาชน
จีน (“Sainty”) 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดล้งนามยกเลิกสัญญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 2 ฉบบั ฉบบัลงวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่ง ผูซ้ื้อกบั Sainty (“อู่ต่อเรือ)  เพื่อต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 64,000 เดท
เวทตนัจาํนวน 2 ลาํ ตวัเรือหมายเลข SAM14023B และหมายเลข SAM14024B (“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือทั้ง
สองลาํ”) เน่ืองจาก Sainty ไม่สามารถส่งมอบเรือทั้งสองลาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในสญัญาได ้ ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิกสญัญาทั้งสองฉบบัเน่ืองจากล่วงเลยกาํหนดส่งมอบเรือและ
ไดเ้รียกให ้ Sainty คืนเงินงวดจาํนวน 2.74 ลา้นเหรียญสหรัฐฯสาํหรับเรือแต่ละลาํท่ีไดช้าํระไปพร้อม
ดอกเบ้ียท่ีกาํหนดตามสัญญา 

 การลงนามสัญญาระงบัข้อพพิาท จํานวน 4 ฉบบั ระหว่างบริษทัฯ กบั Taizhou Sanfu Ship Engineering 
Co., Ltd. (“Sanfu”) 
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯ และ Sanfu (รวมเรียกวา่ “คู่สัญญา”) ไดล้งนามสญัญาระงบัขอ้พิพาท 
จาํนวน 4 ฉบบั เพื่อเป็นการระงบัขอ้พิพาทโดยสมคัรใจของคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย สาํหรับขอ้พิพาทอนัสืบ
เน่ืองมาจากสัญญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 8 ฉบบั (“สญัญาสัง่ต่อเรือ”) สาํหรับเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 
63,345 เดทเวทตนัจาํนวน 8 ลาํ ตวัเรือหมายเลข SF130126 ถึง SF130133 ทั้งน้ี รายละเอียดหลกัๆ ของ
สญัญาระงบัขอ้พิพาททั้ง 4 ฉบบั มีดงัต่อไปน้ี 
 ราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือสาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130126 หมายเลข SF130127 หมายเลข SF130128 

และหมายเลข SF130129 (“เรือส่ีลาํท่ียงัคงอยู”่) ไดล้ดลงเป็น 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํ 
 ในวนัรับมอบเรือแต่ละลาํของเรือส่ีลาํท่ียงัคงอยู ่Sanfu จะใหสิ้นเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 6 

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํ แก่บริษทัฯ โดยเง่ือนไขการชาํระคืนสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัน้ี
จะคาํนวณโดยอา้งอิงผลของขอ้พิพาทท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาระงบัขอ้พิพาทลงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 
จาํนวน 2 ฉบบั สาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130124 และ SF130125 และ 

 Sanfu จะชาํระคืนเงินงวดท่ีบริษทัฯ ไดช้าํระไปสําหรับตวัเรือหมายเลข SF130130 หมายเลข 
SF130131 หมายเลข SF130132 และหมายเลข SF130133 รวมทั้งดอกเบ้ียใหแ้ก่บริษทัฯ โดยนาํไปหกั
ออกจากเงินงวดสุดทา้ยสําหรับรับมอบเรือแต่ละลาํของเรือส่ีลาํท่ียงัคงอยู ่โดยหลงัจากการชาํระคืน
เงินงวดดงักล่าวแลว้ สัญญาสั่งต่อเรือสาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130131 หมายเลข SF130132 และ
หมายเลข SF130133 จะถูกยกเลิก อยา่งไรก็ตาม  สัญญาสั่งต่อเรือสาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130130 
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จะยงัคงมีผลบงัคบัโดยจะมีการแก้ไขบางเง่ือนไขในสัญญาซ่ึงจะได้เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ต่อไปเม่ือคู่สญัญาไดล้งนามสญัญาแกไ้ขสญัญาสัง่ต่อเรือแลว้ 

 รายงานการได้รับอนุมัติการผ่อนปรนจากธนาคารสําหรับการดํารงอัตราส่วนตามข้อกําหนดทางการเงิน
บางข้อและรายงานข้อจํากดัในการจ่ายเงนิปันผล 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบเก่ียวกบัการไดรั้บอนุมติัการผอ่นปรน
จากธนาคารสําหรับการดาํรงอตัราส่วนตามขอ้กาํหนดทางการเงินบางขอ้และขอ้จาํกัดชั่วคราวในการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ เน่ืองจากสภาพตลาดเรือเทกองท่ีตกตํ่าอยา่งมากอยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนและ
ยงัคงตกตํ่าอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปีท่ีแลว้ ทาํให้บริษทัฯ ไม่สามารถรักษาอตัราส่วนตามขอ้กาํหนดทางการ
เงินบางขอ้ภายใตส้ญัญาเงินกูบ้างฉบบัได ้ 

บริษทัฯ ไดมี้การเจรจากบัธนาคารผูใ้หกู้ร้ายต่างๆ โดยภายใตเ้ง่ือนไขการผอ่นปรนสาํหรับสัญญาเงินกูห้น่ึง
ฉบบั บริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินอย่างใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นไดจ้นกว่าบริษทัฯจะสามารถ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูด้งักล่าวไดค้รบถว้น 

 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตนัลาํทีส่าม จากอู่ต่อเรือ Sanfu 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด 63,345 เดทเวทตนัลาํท่ีสาม ตามสญัญาสัง่ต่อ
เรือกบั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd. และ  
Jiangsu Ruihai International Trade Co., Ltd. (ร่วมกนั เรียกวา่ “ผูข้าย”) ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บั
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดช่ื้อวา่ “สาวิตรี นารี” (“Savitree Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 

 รายงานการแก้ไขสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ 1 ฉบบัสําหรับตวัเรือหมายเลข SF130130 กบั Taizhou Sanfu Ship 
Engineering Co., Ltd. (“อู่ต่อเรือ Sanfu”) 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 บริษทัฯ และอู่ต่อเรือ Sanfu (รวมเรียกวา่ “คู่สญัญา”)  ไไดล้งนามสญัญาแกไ้ข
เพิ่มเติมจาํนวน 1 ฉบบั (“สญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติม”) สาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือฉบบัลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 
เพื่อสัง่ต่อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 1 ลาํ ตวัเรือหมายเลข 
SF130130 (“เรือ”) รายละเอียดหลกัๆของสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมมีดงัต่อไปน้ี 
1. ราคาตามสญัญาสั่งต่อเรือไดล้ดลงเป็น 18 ลา้นเหรียญสหรัฐ อยา่งไรก็ตาม จะมีการเปล่ียนแปลงราคา

ตามสัญญาสั่งต่อเรือโดยอ้างอิงราคาตลาดของเรือก่อนการรับมอบเรือ โดยคู่สัญญาจะร่วมกัน
รับผดิชอบในส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของเรือ ณ เวลาส่งมอบกบัราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือ ฝ่ายละ
เท่าๆกนั (“ราคาตามสญัญาสัง่ต่อเรือท่ีแกไ้ข”) 

2. เง่ือนไขการชาํระราคาไดแ้กไ้ขเป็น ดงัต่อไปน้ี 
 (ก) งวดท่ี 1 
 จาํนวนเงิน 3.51 ลา้นเหรียญสหรัฐ จะครบกาํหนดชาํระภายใน 5 วนัทาํการธนาคารหลงัจากท่ีผูซ้ื้อ

ไดรั้บหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร เพื่อเป็นการคํ้าประกนัการคืนเงินงวดสาํหรับเงินงวดท่ี 1 แลว้ 
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(ข) งวดท่ี 2 
 จาํนวนเงิน 3.60 ลา้นเหรียญสหรัฐ จะครบกาํหนดชาํระภายใน 5 วนัทาํการธนาคาร หลงัจากเกิด 2 

เหตุการณ์ครบดงัน้ี (1) ผูซ้ื้อไดรั้บหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารเพ่ือเป็นการคํ้าประกนัการคืนเงินงวด
สาํหรับเงินงวดท่ี 2 (2) การรับมอบเรือหมายเลข SF130129 ภายใตส้ัญญาสั่งต่อเรือฉบบัลงวนัท่ี 17 
มีนาคม 2557 ระหว่างบริษทัฯ ในฐานะผูซ้ื้อ และอู่ต่อเรือ Sanfu และ Jiangsu Ruihai International 
Trade ร่วมกนัในฐานะผูข้าย 
(ค) งวดท่ี 3 

 จาํนวนเงินเท่ากบัราคาตามสัญญาสัง่ต่อเรือท่ีแกไ้ข หกัออกดว้ยเงินงวดท่ี 1 และเงินงวดท่ี 2  จะครบ
กาํหนดชาํระพร้อมกบัการส่งมอบเรือ 

3.  วนัส่งมอบเรือจะถูกแกไ้ขใหเ้ป็น ในวนัท่ีหรือหลงัวนัท่ี 10 มกราคม 2561  

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือธาริณ ีนารี) 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559 บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 23,724 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศเนวิส ราคาขายเรือเป็นเงิน 1.38 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 

 รายงานการยกเลกิสัญญาส่ังต่อเรือใหม่จํานวน 2 ฉบบั สําหรับตวัเรือหมายเลข SAM14025B และหมายเลข 
SAM14026B ซ่ึงได้ลงนามกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine Corporation Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน (“Sainty”) 
เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯไดล้งนามยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จาํนวน 2 ฉบบั ฉบบัลงวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่ง ผูซ้ื้อกบั Sainty (“อู่ต่อเรือ)  เพื่อต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 64,000 เดท
เวทตนัจาํนวน 2 ลาํ ตวัเรือหมายเลข SAM14025B และหมายเลข SAM14026B (“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือทั้ง
สองลาํ”) เน่ืองจาก Sainty ไม่ไดส่้งมอบเรือทั้งสองลาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญาได ้บริษทัฯ จึงได้
ใช้สิทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญาทั้งสองฉบบัเน่ืองจากล่วงเลยกาํหนดส่งมอบเรือและได้เรียกให ้
Sainty คืนเงินงวดจาํนวน 2.79 ลา้นเหรียญสหรัฐฯสาํหรับเรือแต่ละลาํท่ีไดช้าํระไปพร้อมดอกเบ้ียท่ีกาํหนด 

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือชโลธร นารี) 
เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2559 บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 27,079 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน 1.50 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 

 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตนัลาํทีส่ี่จากอู่ต่อเรือ Sanfu 
เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด 63,345 เดทเวทตนัลาํท่ีส่ี ตามสญัญาสัง่ต่อ
เรือกบั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd.ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “สวิตา นารี” (“Savita Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 
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 รายงานการใช้เงนิเพิม่ทุนทีไ่ด้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ (“Rights Offering”) 
เม่ือวนัท่ี 12 กรกฏาคม 2559 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบถึงรายงานการใชเ้งินเพิ่มทุน ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 
ลาํดบัที ่ รายการ จํานวนเงนิเพิม่ทุนทีใ่ช้ไป  

(ถงึวนัที ่30 มิถุนายน 2559) 
1 จ่ายเงินงวดสาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่    631,296,125 
2 ชดเชยเงินสดส่วนท่ีขาดในการดาํเนินงาน / เงินทุน

หมุนเวียน / การชาํระคืนเงินกูย้มืล่วงหนา้ 
1,447,745,063 

 เงนิเพิม่ทุนคงเหลอื  
(ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2559) 

- 

 รายงานการเลกิบริษทัย่อย 
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่บริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด 
(Southern LPG Limited) บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศอินเดีย (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้าํการชาํระบญัชี
เสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ช่ือบริษทัยอ่ย บริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด (Southern LPG Limited) 
ท่ีอยู ่ New No.2. Old NO.33, Venugopal Avenue, Off Spur Tank Road, 

Chetput, Chennai TN 600031 IN 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 64,592,200 อินเดียรูปี แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 6,459,220 หุน้ 

ราคาหุน้ละ 10 อินเดียรูปี 
สดัส่วนการถือหุน้ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (Precious Shipping 

(Singapore) Pte. Ltd.) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 50 
ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดในบริษทัยอ่ยท่ีไดช้าํระบญัชี  

เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือสุชาดา นารี) 
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2559 บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 23,732 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน 1.28 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรืออภสิรา นารี) 
เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 บริษทั พรีเชียส ลากนูส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวางบรรทุก 
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18,596 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน 1.14 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือปริณดา นารี) 
เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2559 บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามในหนงัสือ
บนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวางบรรทุก 
23,720 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน 1.29 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรืออุรว ีนารี) 
เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2559 บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 28,415 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในสาธารณรัฐเซเชลล ์ราคาขายเรือเป็นเงิน 2.35 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 

 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบต่ออกีวาระ 
เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหท้ราบถึงการแต่งตั้งนายสุพฒัน์ ศิวะศรี
อาํไพ (กรรมการอิสระ) ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ต่ออีกวาระเป็นเวลา 2 ปี โดยใหมี้ผลนบั
จากวนัท่ี 24 สิงหาคม 2559 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2559 ซ่ึงไดจ้ดัประชุมข้ึนเม่ือวนั
องัคารท่ี 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ สาํนกังานจดทะเบียนบริษทัฯ 

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือบุษรา นารี) 
เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 18,573 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน 1.16 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 

 รายงานการยกเลกิสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ 2 ฉบบัสุดท้าย สําหรับตวัเรือหมายเลข SAM14027B และหมายเลข 
SAM14028B ซ่ึงได้ลงนามกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine Corporation Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน (“Sainty”) 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 บริษทัฯไดล้งนามยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 2 ฉบบัสุดทา้ย ฉบบัลงวนัท่ี 
26 กุมภาพนัธ์ 2557 ระหว่าง ผูซ้ื้อกบั Sainty (“อู่ต่อเรือ)  เพื่อต่อเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกอง ขนาด 64,000 
เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ ตวัเรือหมายเลข SAM14027B และหมายเลข SAM14028B (“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือ
ทั้งสองลาํ”) เน่ืองจาก Sainty ไม่ไดส่้งมอบเรือทั้งสองลาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญาได ้บริษทัฯ จึง
ไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญาทั้งสองฉบบัเน่ืองจากล่วงเลยกาํหนดส่งมอบเรือและไดเ้รียกให ้
Sainty คืนเงินงวดจาํนวน 2.79 ลา้นเหรียญสหรัฐฯสาํหรับเรือแต่ละลาํท่ีไดช้าํระไปพร้อมดอกเบ้ียท่ีกาํหนด 
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 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตนัลาํทีห้่าจากอู่ต่อเรือ Sanfu 
เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2559 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด 63,345 เดทเวทตนัลาํท่ีหา้ ตามสญัญาสัง่ต่อเรือ
กบั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd.ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดย
เรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “สุนิสา นารี” (“Sunisa Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศไทย 

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือวจิิตรา นารี) 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 28,646 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไลบีเรีย ราคาขายเรือเป็นเงิน 1.92 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 

 การแก้ไขข้อสัญญาบางประการในสัญญาส่ังต่อเรือ สําหรับตวัเรือหมายเลข SF130127 และ SF130130 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่า เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 
2559 บริษทัฯ และ Sanfu (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ไดต้กลงโดยการลงนามสัญญาระงบัขอ้พิพาทฉบบัท่ี 2 
ในการขยายระยะเวลาการส่งมอบเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกอง ขนาด 63,345 เดทเวทตนั ตวัเรือหมายเลข 
SF130127 จากเดิม ก่อนหรือในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 เป็นในระหว่างวนัท่ี 4 และ 7 เมษายน 2560  
โดยคู่สัญญาจะกาํหนดวนัท่ีส่งมอบเรือท่ีแน่นอนในภายหลงั ทั้งน้ี การขยายระยะเวลาส่งมอบเรือดงักล่าว
อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขวา่ Sanfu จะตอ้งต่ออายหุนงัสือคํ้าประกนัการชาํระเงินงวดสาํหรับสัญญาดงักล่าวภายใน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

นอกจากนั้น คู่สญัญายงัไดต้กลงโดยการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงวา่ ภายใตส้ญัญาสัง่ต่อเรือ ลงวนัท่ี 20 
ธนัวาคม 2556 (ฉบบัแกไ้ข) สาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130130 จะไม่มีค่างวดใดๆถึงกาํหนดชาํระ ก่อน
วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 

 รายงานการเลกิบริษทัย่อย 
เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่บริษทั พีเอสแอล อินเวสทเ์มนท ์  
ลิมิเตด (PSL Investment Limited) และบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ไลเทอร์เรจ ลิมิเตด (International 
Lighterage Limited) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศเมอริเชียส ไดท้าํการชาํระบญัชีเสร็จ
สมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทัยอ่ย บริษทั พีเอสแอล อินเวสทเ์มนท ์ ลิมิเตด (“PSLIL”) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 1,160 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,160  หุน้ 

ราคาหุน้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
สดัส่วนการถือหุน้ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอริเชียส) ลิมิเตด ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ถือหุน้ร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดใน PSLIL ท่ีไดช้าํระบญัชี  
เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
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ช่ือบริษทัยอ่ย บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ไลเทอร์เรจ ลิมิเตด (“ILL”) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000  หุน้ 

ราคาหุน้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
สดัส่วนการถือหุน้ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอริเชียส) ลิมิเตด ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ถือหุน้ร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดใน ILL ท่ีไดช้าํระบญัชี  
เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 การจองซ้ือและออกหุ้นกู้ คร้ังที ่2/2559 
เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่ บริษทัฯ อา้งถึงมติท่ีประชุม
สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทัฯ ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ซ่ึงไดอ้นุมติัการออก
หุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท หรือในสกลุเงินอ่ืนในจาํนวนท่ีเทียบเท่า บริษทัฯ จึงแจง้ใหท้ราบวา่ 
บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูจ้าํนวน 1,960,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว ้1,000 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการเสนอขายหุน้
กูแ้บบเจาะจงใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ (“II& HNW”)  ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดรั้บเงินจาก
การออกหุน้กูค้ร้ังน้ีรวมจาํนวน 1,960 ลา้นบาท รายละเอียดหลกัๆ ของหุน้กูท่ี้ออกมีดงัต่อไปน้ี 
วนัท่ีเสนอขาย   9 ธนัวาคม 2559 
ชนิดของหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 
เสนอขายใหแ้ก่   ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ (“II& HNW”) 
วงเงินหุน้กูท่ี้ออก  จาํนวน 1,960 ลา้นบาท 
มูลค่าท่ีตราไว ้  1,000 บาทต่อหน่วย 
ราคาเสนอขาย/จองซ้ือ  1,000 บาทต่อหน่วย 
อายหุุน้กู ้  3.5 ปี  
อตัราดอกเบ้ีย  ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
วนักาํหนดการชาํระดอกเบ้ีย   ทุกไตรมาส 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกาํหนด  ไม่มี 
อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ BBB- โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั ประกาศเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหุน้กู ้  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

เน่ืองจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ  เพื่อเป็นการจาํกดัความเส่ียง
ต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของบริษทัฯท่ีมีอยู่ในรูปสกุลเงินไทย
บาท หน้ีจากหุน้กู ้ทั้งหมดรวมจาํนวน 1,960 ลา้นบาท จะถูกสวอป (swap) เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐใน
อนาคตอนัใกล ้เม่ือโอกาสเอ้ืออาํนวย 
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ปี 2560 
 รายงานการเลกิบริษทัย่อย 

เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2560 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอรีเชียส) ลิมิเตด (Precious Shipping (Mauritius) 
Limited) บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศเมอรีเชียส  (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้าํการชาํระบญัชีเสร็จสมบูรณ์ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ช่ือบริษทัยอ่ย บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอรีเชียส) ลิมิเตด (Precious Shipping (Mauritius) 

Limited) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ 

ราคาหุน้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
สดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ100 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดในบริษทัยอ่ยท่ีไดช้าํระ

บญัชี  
เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการและกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กจิการ 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 บริษทัฯ อา้งถึงการพน้จากตาํแหน่งกรรมการเน่ืองจากการเกษียณอายขุองนาย
สุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ และการแต่งตั้งนางลิน เยน คอ็ก เป็นกรรมการอิสระ โดยท่ีประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัองัคารท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น  .ณ หอ้งบุษราคมั  

โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 ประเทศไทย 

บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหท้ราบถึงการแต่งตั้งดงัต่อไปน้ี ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2560 ซ่ึงไดจ้ดัประชุมข้ึนเม่ือวนัองัคารท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น .ณ โรงแรมอวานี 
เอเทรียม 
 นายกาํธร ศิลาอ่อน ใหด้าํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ โดยใหมี้

ผลตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2560 
 นางลิน เยน คอ็ก ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 4 

เมษายน 2560 และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี 

 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือดุสิตา นารี) 
เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2560 บริษทั พรีเชียส เมานเ์ท่นส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูซ้ื้อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 18,486 เดทเวทตนั ผูซ้ื้อเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล ์ ราคาขายเรือ
เป็นเงิน 2.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นราคาตลาด 
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 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตนัลาํทีห่กจากอู่ต่อเรือ Sanfu 
เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2560 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด 63,345 เดทเวทตนัลาํท่ีหก ตามสญัญาสัง่ต่อ
เรือกบั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd. ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ
โดยเรือลาํดงักล่าว ไดช่ื้อวา่ “สโรชา นารี” (“Sarocha Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 

 รายงานการเลกิบริษทัย่อย 
เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั (Precious Storage Terminals 
Limited)  และบริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั  (Nedtex Limited) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศไทย 
ไดท้าํการชาํระบญัชีเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ช่ือบริษทัยอ่ย บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั (“PSTL”) 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 6,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 60,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 
100 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 69.99 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดใน PSTL ท่ีได้
ชาํระบญัชี  

เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

2. ช่ือบริษทัยอ่ย บริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั (“NTL”) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100,000  หุน้ ราคาหุน้

ละ 25 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 69.99 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดใน NTL ท่ีไดช้าํระบญัชี  
เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 รายงานสัญญาเงนิกู้ใหม่จํานวน 16.25 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร BNP Paribas  ("ธนาคาร BNP") 
เม่ือ 9 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน 16.25 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร BNP 
(“สญัญา”) เพ่ือรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 65 ของจาํนวนท่ีตํ่ากว่าระหว่างราคาตาม
สญัญาต่อเรือหรือราคาตลาดของเรือ โดยกาํหนดวงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 16.25 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับเรือ
บรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ 63,345 เดทเวทตนัจาํนวน 1 ลาํ ช่ือว่า “สโรชา นารี” (ตวัเรือ
หมายเลข SF130127) (“เรือ”) ซ่ึงTaizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd. (“อู่ต่อเรือ Sanfu”) ไดส่้งมอบ
ให้บริษทั พรีเชียส เกรส พีทีอี ลิมิเตด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในสิงคโปร์ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 
2560รายละเอียดโดยสรุปของขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญา มีดงัน้ี 

ผู้กู้ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล”) ร่วมกบับริษทัพรีเชียส เกรส พีทีอี ลิมิเตด 
(“เจา้ของเรือ”) เป็นผูกู้ร่้วม (“ผูกู้ร่้วม”)  

ผู้ให้กู้ ธนาคาร BNP Paribas ("ธนาคาร BNP") 
ตวัแทนสินเช่ือ ธนาคาร BNP 
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ตวัแทนหลกัประกนั ธนาคาร BNP 
วตัถุประสงค์ เพ่ือรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 65 ของจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่งราคาตามสัญญา

ต่อเรือหรือราคาตลาดของเรือ โดยกาํหนดวงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 16.25 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
จํานวนเงนิกู้ วงเงินกูสู้งสุด 16.25 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี เงินกูจ้ะตอ้งไม่เกินจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ของ 

        (ก)   16.25 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
        (ข)   ร้อยละ 65 ของราคาตลาดของเรือ 

อตัราดอกเบีย้ US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพ่ิม 
ระยะเวลาเบิกถอน
เงนิกู้ 

จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

การชําระคนืเงินกู้ เงินกู้สําหรับเรือ จะต้องชําระคืนเป็นระยะเวลา 8 ปีโดยชําระคืนเป็นรายไตรมาสติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 32 งวดๆละ 338,542 เหรียญสหรัฐ เร่ิมตั้งแต่ 3 เดือนหลงัจากมีการเบิกเงินกูแ้ละชาํระส่วนท่ี
เหลือทั้งหมดจาํนวน 5,416,656 ลา้นเหรียญสหรัฐ พร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ยของเงินกูท้ ั้งน้ี 
หากเงินกูท่ี้เบิกถอนมีจาํนวนนอ้ยกวา่วงเงินกูสู้งสุด จาํนวนการชาํระคืนแต่ละงวดและงวดสุดทา้ยจะ
ลดลงตามสัดส่วนเงินกูท่ี้ไดเ้บิกถอนจริง 

หลกัประกนั  การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
 การจาํนาํหุน้ในบริษทัเจา้ของเรือ 
 การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้องเจา้ของเรือ  
 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาประกนัภยัเรือและการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนของเรือ และ 
 การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเรือท่ีมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 36 เดือนข้ึนไป  

 
ข้อตกลงทางการเงนิ พีเอสแอลจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี โดยจะมีการคาํนวณเป็นรายไตรมาสจากงบการเงิน

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

ข) ส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นตํ่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐ 
ค) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 200,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือซ่ึงพีเอสแอลและบริษทัยอ่ยเป็น

เจา้ของ 
ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ  เรือจะตอ้งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และ 

 เรือจะตอ้งมีมูลค่าขั้นตํ่าอยา่งนอ้ยร้อยละ 125 ของยอดเงินกูร้วมคงเหลือ 
ข้อตกลงอืน่ๆ  พีเอสแอลจะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ผูกู้ร่้วมสามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดจ้ากผลกาํไร (ไม่รวมเงินตน้ท่ีไดรั้บคืนจากการ
ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือจาํนวน 9 ฉบบักบัอู่ต่อเรือ Sainty) เวน้แต่จะมีเหตุผดินดัเกิดข้ึนและ
เหตุผดินดันั้นยงัคงดาํเนินต่อไป 
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 แจ้งกาํหนดการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ 
รุ่นที1่ (PSL-W1) 
เม่ือ 13 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ แจง้ให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่าระยะเวลาการแสดงความจาํนงการใช้
สิทธิและวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกเพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
1. ระยะเวลาการแสดงความจํานง : ระหวา่งวนัท่ี 23 ถึงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 ระหวา่งเวลา 8.30-15.30 น. 

(เฉพาะวนัทาํการเท่านั้น) 
2. วนัใช้สิทธิ : 30 มิถุนายน 2560 
3. อตัราการใช้สิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
4. ราคาใช้สิทธิ : 17.50 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
5. วธีิการชําระเงนิ 
5.1        ชาํระโดยเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งส่งมอบใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560  
เวลา 11.00 น. ซ่ึงสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัทาํการถดัไปและขีดคร่อมสั่ง
จ่าย “บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)”  
5.2 ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงัต่อไปน้ีพร้อมส่งสาํเนาหลกัฐานการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร
ของบริษทัฯดงักล่าว ภายในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. 

ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
ท่ีอยู ่ 35 ถนนสุขมุวิท ซอย 3 คลองเตย วฒันา กรุงเทพ 10110    
ช่ือบญัชี บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเลขบญัชี 000-6-12153-5 
เอกสารอา้งอิง โปรดระบุหมายเลขทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
รายละเอียดเพิ่มเติมของบญัชีธนาคารสาํหรับการโอนเงินจากต่างประเทศ มีดงัน้ี 
Swift Code KRTHTHBK 
Correspondent Bank of New York, New York, USA 
Swift Code IRVTUS3N 
Fed Wire 021000018 

6.  เอกสารในการแสดงความจํานงใช้สิทธิ 
6.1 ใบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ชดัเจน 

และลงลายมือช่ือครบถว้นแลว้ (ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มใบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัโดยติดต่อไดท่ี้บริษทัฯตามขอ้มูลในขอ้ 7 ดา้นล่างหรือดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
http://www.preciousshipping.com/index.php?lang=th) 

6.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั 
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6.3 เอกสารประกอบการแสดงตน 
1 บุคคลธรรมดา สญัชาติไทย : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ/ 

สาํเนา บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอาย ุ พร้อมสาํเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ ซ่ึงทาํใหช่ื้อ/ช่ือสกลุ ไม่ตรงกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารท่ีออก
โดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ  เป็นตน้)  พร้อม
ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนา 

2 บุคคลธรรมดา สญัชาติอ่ืน : สาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
สาํเนาถูกตอ้งหรือสาํเนาบตัรประจาํตวัอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานราชการและเป็นภาษาองักฤษ 
(หรือคาํแปลภาษาองักฤษท่ีผา่นการรับรอง หากเอกสารดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นภาษาองักฤษ) 

3 นิติบุคคลสญัชาติไทย :  
3.1 สาํเนาหนงัสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั  กาํหนดการใช้
สิทธิ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 
3.2 สําเนาเอกสารตามขอ้ 1 หรือ 2  (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือ
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4 นิติบุคคลสญัชาติอ่ืน :  
4.1 สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรับรองของนิติบุคคล ท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ (หรือคาํแปลภาษาองักฤษท่ีผ่านการรับรองหากเอกสารดังกล่าวไม่ได้เป็น
ภาษาองักฤษ) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคนั้น
และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ  
4.2 สําเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองสําเนาเอกสาร ตาม
ขอ้ 4.1 ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ซ่ึงผู้ มีอํานาจลงนามลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว 
จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวัน
กาํหนดการใช้สิทธิ 

6.4  หลกัฐานการชาํระเงินตามขอ้ 5 ดา้นบน 
7.  สถานทีต่ดิต่อขอใช้สิทธิ 

  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
  (เรียนคุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน เลขานุการบริษทั) 
  เลขท่ี 8 อาคารคาเธ่ยเ์ฮา้ส์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ 
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
  โทรศพัท ์  : (66)2-696-8856  (66)2-696-8854 
  โทรสาร    : (66)2-236-7654  
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 รายงานการยกเลกิสัญญาส่ังต่อเรือฉบบัสุดท้าย สําหรับตวัเรือหมายเลข SF130130 ซ่ึงได้ลงนามกบัอู่ต่อ
เรือ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd. (“อู่ต่อเรือ Sanfu”) 
เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่ สัญญาสัง่ต่อเรือฉบบั ลงวนัท่ี 20 
ธนัวาคม 2556 สาํหรับต่อสร้างเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 63,345 เดทเวทตนัลาํสุดทา้ย ตวัเรือ
หมายเลข SF130130 (“เรือ”) (“สญัญาฯ”) ไดถู้กยกเลิกโดยอตัโนมติั เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เน่ืองจาก
อู่ต่อเรือ Sanfu ไม่สามารถปฏิบติัตามหน่ึงในเง่ือนไขบงัคบัก่อนได ้อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากไม่มีการจ่ายเงิน
ล่วงหนา้ใหแ้ก่อู่ต่อเรือ Sanfu สาํหรับเรือลาํน้ี ดงันั้น ทางอู่ต่อเรือ Sanfu จึงไม่ตอ้งชาํระคืนเงินงวดใดๆ
ใหแ้ก่บริษทัฯ 

ทั้งน้ี เม่ือรวมการยกเลิกสัญญาฉบบัดงักล่าวขา้งตน้ รายการสัง่ต่อเรือใหม่ทั้งหมดของบริษทัฯ กบัอู่ต่อเรือ 
Sanfu ไดเ้สร็จสมบูรณ์ลง โดยมีการรับมอบเรือขนาดอลัตราแมกซ์ทั้งหมดจาํนวน 6 ลาํ และมีการยกเลิก
สญัญาสัง่ต่อเรือขนาดอลัตราแมกซ์ทั้งหมดจาํนวน 4 ลาํ 

 แจ้งกาํหนดการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ 
คร้ังที ่2 (PSL-W1) 
เม่ือ 13 กนัยายน 2560 บริษทัฯ แจง้ให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่าระยะเวลาการแสดงความจาํนงการใช้
สิทธิและวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ีสองเพ่ือซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
1. ระยะเวลาการแสดงความจํานง : ระหวา่งวนัท่ี 22 ถึงวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 ระหวา่งเวลา 8.30-

15.30 น. (เฉพาะวนัทาํการเท่านั้น) 
2. วนัใช้สิทธิ : 29 กนัยายน 2560 
3. อตัราการใช้สิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
4. ราคาใช้สิทธิ : 17.50 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
5. วธีิการชําระเงนิ 

5.1 ชาํระโดยเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งส่งมอบใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัท่ี 27 กนัยายน 2560  
เวลา 11.00 น. ซ่ึงสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัทาํการถดัไปและขีดคร่อมสั่ง

จ่าย “บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)”  
5.2 ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงัต่อไปน้ีพร้อมส่งสาํเนาหลกัฐานการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร

ของบริษทัฯดงักล่าว ภายในวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 เวลา 15.30 น. 

ช่ือธนาคารและรายเอียดต่างๆ เหมือนเดิมตามท่ีบริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบในเร่ืองการ
แจง้กาํหนดการ รุ่นท่ี 1 เม่ือ วนัท่ี 13 มิถุนายน 2560 

6.  เอกสารในการแสดงความจํานงใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 
7.  สถานทีต่ดิต่อขอใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 
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 รายงานการเลกิบริษทัย่อย 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด (Thebes Pte. Ltd.) และบริษทั เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด 
(Regidor Pte. Ltd.) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศสิงคโปร์ ไดท้าํการชาํระบญัชีเสร็จสมบูรณ์ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ช่ือบริษทัยอ่ย บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด (“Thebes”) 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 2 เหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2 หุน้ ราคาหุน้ละ 1 
เหรียญสิงคโปร์ 

สดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100  ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดใน Thebes ท่ีได้
ชาํระบญัชี  

เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

2. ช่ือบริษทัยอ่ย บริษทั เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด (“Regidor”) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 2 เหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2  หุน้ ราคาหุน้ละ 

1 เหรียญสิงคโปร์ 
สดัส่วนการถือหุน้ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดใน Regidor ท่ีได้
ชาํระบญัชี  

เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 รายงานผลกระบวนการอนุญาโตตุลาการซ่ึงเกีย่วกบัสัญญาระงบัข้อพพิาท ระหว่างบริษทัฯ กบั Taizhou 
Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. (“Sanfu”) 
เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่า ขณะน้ี ขอ้พิพาทภายใตส้ัญญา
ระงบัขอ้พิพาทดงักล่าวไดรั้บการช้ีขาดโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีเมืองลอนดอน โดยตามคาํช้ีขาด
ฉบบัลงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 คณะอนุญาโตตุลาการไดต้ดัสินว่า 
บริษทัฯ ไม่มีสิทธิไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายเน่ืองจากการผิดเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาสั่งต่อเรือหรือขอ้มูล
จาํเพาะของเรือ (Specifications) ท่ีเก่ียวกบัอตัราการเผาผลาญเช้ือเพลิงของเรือดงักล่าว 

ดงันั้น ในกรณีท่ีไม่มีฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์คาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการน้ี สินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนั
จาํนวนรวม 32 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมาจาก Sanfu ก่อนหนา้น้ีภายใตส้ัญญาระงบัขอ้
พิพาททั้งสองฉบบัขา้งตน้และสัญญาระงบัขอ้พิพาทอีกจาํนวน 4 ฉบบั (ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายการ
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559) จะถึงกาํหนดชาํระคืนใหแ้ก่ Sanfu พร้อมดอกเบ้ีย 
รวมไปถึงค่าใชจ่้ายทางดา้นกฎหมายสูงสุดไม่เกิน 750,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ภายในหน่ึงปีนบัจาก
วนัท่ีมีคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ กล่าวคือ ภายในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2561 
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 แจ้งกาํหนดการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ 
คร้ังที ่3 (PSL-W1) 
เม่ือ 12 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่าระยะเวลาการแสดงความจาํนงการใช้
สิทธิและวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ีสองเพ่ือซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
1. ระยะเวลาการแสดงความจํานง : ระหวา่งวนัท่ี 22 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งเวลา 8.30-

15.30 น. (เฉพาะวนัทาํการเท่านั้น) 
2. วนัใช้สิทธิ : 29 ธนัวาคม 2560 
3. อตัราการใช้สิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
4. ราคาใช้สิทธิ :  17.50 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
5. วธีิการชําระเงนิ 

5.1 ชาํระโดยเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งส่งมอบใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560  
เวลา 11.00 น. ซ่ึงสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัทาํการถดัไปและขีดคร่อมสั่ง
จ่าย “บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)”  
5.2 ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงัต่อไปน้ีพร้อมส่งสาํเนาหลกัฐานการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร
ของบริษทัฯดงักล่าว ภายในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 เวลา 15.300 น. 

ช่ือธนาคารและรายเอียดต่างๆ เหมือนเดิมตามท่ีบริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบในเร่ืองการ
แจง้กาํหนดการ รุ่นท่ี 1 เม่ือ วนัท่ี 13 มิถุนายน 2560 

6. เอกสารในการแสดงความจํานงใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 
7. สถานทีต่ดิต่อขอใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 

 รายงานสัญญาเงนิกู้ใหม่จํานวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
เม่ือ 18 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และ
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ (“บริษทัย่อย”) ไดล้งนามสัญญาเงินกู้
จาํนวน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐ (“เงินกู”้) กบัธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ("EXIM") 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินไม่เกินร้อยละ 72 ของราคาตลาดของเรือ สาํหรับเรือ
บรรทุกสินคา้แห้งเทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ ขนาดระวาง 63,345 เดทเวทตนัจาํนวน 1 ลาํ ช่ือว่า “สุนิสา 
นารี” (ตวัเรือหมายเลข SF130129) (“เรือ”) ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดรั้บมอบจาก Taizhou Sanfu Ship Engineering 
Co. Ltd. เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2559 ทั้งน้ี วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

รายละเอียดโดยสรุปของขอ้สญัญาและเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้มีดงัน้ี 
ผู้กู้: บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) และบริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั (“บริษทั

ยอ่ย”)  
ผู้ให้กู้: ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ("EXIM") 
วตัถุประสงค์: เพ่ือรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 72 ของราคาตลาดของเรือ โดยกาํหนดวงเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
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จํานวนเงนิกู้: ไม่เกิน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
อตัราดอกเบีย้: LIBOR 3 เดือน บวก ส่วนเพ่ิม 
ระยะเวลาเบิกถอน
เงนิกู้: 

จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 

การชําระคนืเงินกู้: เงินกูท่ี้เบิกทั้งหมดจะชาํระคืนภายใน 10 ปี โดยแบ่งการชาํระคืนออกเป็น 39 งวด เป็นรายไตรมาส
เท่าๆกนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/55 เร่ิมจากวนัส้ินสุดไตรมาสถดัไปของวนัท่ีเบิกถอนงินกูแ้ต่ละคร้ัง 
และงวดท่ี 40 ชาํระคืนเงินกูค้งเหลือทั้งหมด  

หลกัประกนั:  การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก; และ 
 การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ข้อตกลงทางการเงนิ: บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี โดยมีการพิจารณาเป็นรายปีจากงบการเงินรวมส้ินปีท่ี
เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 

 อตัราส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกิน (Debt/Total Shareholder’s Equity)  2 ต่อ 1 
 ส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นตํ่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  
 ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐต่อลาํซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ:  เรือตอ้งจดทะเบียนเป็นเรือธงไทย 
 ถา้เรือมีมูลค่าตํ่ากวา่ร้อยละ 125 ของยอดเงินกูค้งเหลือ โดยจะทดสอบรายปี ผูกู้จ้ะตอ้ง

จดัหาหลกัประกนัเพ่ิมเติมหรือชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับเงินกูส่้วนท่ีเกิน  
ข้อตกลงอืน่ๆ  บริษทัฯ จะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ผูกู้ ้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น เวน้แต่จะมีกาํไรสะสมและไม่มีเหตุผิดนัด
เกิดข้ึนและยงัคงดาํเนินต่อไป 
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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) สาํหรับขนส่งสินคา้แหง้เทกองในตลาด
การเดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทาง ซ่ึงเรือประเภทน้ีประกอบดว้ยเรือขนาดต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มเรือ แฮนด้ีไซส์ คือ เรือท่ีมีขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการเดินเรือไดร้วมเอา
เรือขนาด 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. กลุ่มเรืออลัตราแมกซ์ใหม่ 
คือ เรือท่ีมีขนาด 60,000 - 70,000 เดทเวทตนั เร่ิมแรกบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัในกลุ่มเรือแฮนด้ีไซส์ อยา่งไรก็ตาม 
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ท่ีจะขยายกองเรือของบริษทัฯ ให้มีขนาดใหญ่ข้ึน มีอายุน้อยลง ทันสมัย และเป็นเรือท่ีมี
ประสิทธิภาพในดา้นการประหยดันํ้ามนั ตามท่ีจะกล่าวต่อไป  

ในระหว่างปี 2553 บริษทัฯ ไดเ้ขา้สู่ธุรกิจเดินเรือในขนาดซุปราแมกซ์ซ่ึงเป็นเรือท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนแต่ยงัคง
สามารถเขา้สู่ท่าเรือขนาดเลก็ได ้โดยบริษทัฯ ไดท้าํการเขา้ซ้ือสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ จาํนวน 4 สัญญา สาํหรับต่อเรือ
ซุปราแมกซ์ 4 ลาํ ซ่ึงไดรั้บมอบแลว้ในปี 2555 บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจในการเดินเรือขนาดน้ีอีก โดยการซ้ือเรือขนาด
ดงักล่าวเพิ่มจาํนวน 5 ลาํในระหว่างปี 2554 - ปี 2556 วิศวกรต่อเรือไดพ้ฒันาการออกแบบตวัเรือขนาดซุปราแมกซ์ 
(จากเดิมขนาดระวางบรรทุก 57,000 เดทเวทตนั) โดยไดเ้พิ่มขนาดระวางบรรทุกเป็น 64,000 เดทเวทตนั (ในวงการ
อุตสาหกรรม เรียกกนัว่า “ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax)”) ซ่ึงมีเคร่ืองยนตท่ี์มีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดั
นํ้ ามนัและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยไม่เพ่ิมอตัราการกินนํ้ าลึกมากนกั เม่ือพิจารณาถึงความสาํคญัในการควบคุม
ราคาเช้ือเพลิงและกฎระเบียบในการควบคุมการปล่อยมลพิษท่ีมีความเขม้งวดมากข้ึน รูปแบบของเรือขนาดอลัตรา
แมกซ์จึงไดรั้บความนิยมจากเจา้ของเรือเป็นจาํนวนมาก ดงันั้น ในปี 2556 - ปี 2557 บริษทัฯ จึงไดเ้ขา้สู่เรือขนาดน้ี
โดยการลงนามสัญญาสั่งต่อเรือสาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์จาํนวน 24 ลาํซ่ึงมีกาํหนดรับมอบในปี 2557 - ปี 
2559 อยา่งไรกต็าม ตามสญัญาสั่งต่อเรือทั้งหมด บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือทั้งส้ินจาํนวน 8 ลาํ ในปี 2557 - ปี 2560 ใน
ระหวา่งปี 2558 - ปี 2559 บริษทัฯ ไดย้กเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 15 สญัญาสาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์จาํนวน 
15 ลาํ เน่ืองจากอู่ต่อเรือไม่สามารถส่งมอบเรือตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญาสั่งต่อเรือ ในปี 2560 สัญญาสั่งต่อ
เรือจาํนวน 1 สัญญา สาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์จาํนวน 1 ลาํ ไดถู้กยกเลิกโดยอตัโนมติั เน่ืองจากอู่ต่อเรือไม่
สามารถจดัหาหนงัสือคํ้าประกนัการคืนเงินงวดสาํหรับเงินงวดแรกได ้เช่นเดียวกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ เรือขนาด
แฮนด้ีไซส์ก็ไดรั้บการพฒันาอยา่งมาก เรือขนาดแฮนด้ีไซส์รุ่นใหม่จะมีขนาดถึง 39,000 เดทเวทตนั ในปี 2558 - ปี 
2559 บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือขนาดแฮนด้ีไซส์รุ่นใหม่จาํนวน 2 ลาํ  
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ผูค้วบคุมบริหารการเดินเรือดา้นเทคนิคของกองเรือพีเอสแอล คือ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของพีเอสแอล และเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) โดย บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั เป็นหน่ึงใน
บรรดาบริษทัให้บริการบริหารเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีไดใ้บรับรองมาตรฐานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) 

พีเอสแอลบริหารงานกองเรือแบบไม่ประจาํเส้นทางซ่ึงมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมไปทัว่โลก สินคา้พ้ืนฐาน
ท่ีกองเรือพีเอสแอลขนส่ง คือ สินคา้ทางการเกษตร ซีเมนต ์เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเน้ือแร่ ถ่านหิน ไมซุ้ง และอ่ืนๆ 
ในทางภูมิศาสตร์ พีเอสแอลไดแ้บ่งเครือข่ายการขนส่งสินคา้ของกองเรือของบริษทัฯ อยา่งคร่าวๆ เป็น 5 ภูมิภาค 
ประกอบดว้ย 1) สหรัฐอเมริกา/แคนาดา 2) ยโุรป 3) ละตินอเมริกา-แอฟริกา 4) อินเดียอนุทวีป-ตะวนัออกกลาง 
และ 5) เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออกไกล เรือในกองเรือพีเอสแอลส่วนใหญ่สามารถใหบ้ริการในท่าเรือท่ี
มีขีดจาํกดัในเร่ืองของร่องนํ้ าและขีดจาํกดัในเร่ืองอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ (โดยเรือของพีเอสแอลมีอุปกรณ์ขนถ่าย
สินคา้ติดตั้งพร้อมอยู)่ ขณะท่ีเรือขนาดใหญ่ไม่สามารถให้บริการในท่าเรือดงักล่าวได ้ลกัษณะดงักล่าวถือเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบและส่งผลใหพ้ีเอสแอลไดอ้ตัราค่าระวางท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน เรือของบริษทัฯ ซ่ึง
มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือจึงเป็นท่ีตอ้งการมากกว่าเม่ือเทียบกบัเรือขนาดใหญ่กว่าท่ีไม่มีอุปกรณ์ ถึงแมว้่า
เรือขนาดใหญ่จะสามารถประหยดัตน้ทุนจากการมีขนาดท่ีใหญ่กวา่ไดก้ต็าม 

รูปแบบการให้บริการสําหรับขนส่งสินค้าของพเีอสแอล แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
การเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา (Time Charter): การใหบ้ริการลกัษณะน้ี Charterer จะชาํระค่าใชเ้รือ (Charter 

Hire) ใหพ้ีเอสแอลเป็นค่าปฏิบติัการควบคุมเรือตามระยะเวลาท่ีตกลง Charterer จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายสาํหรับ
เท่ียวการเดินทางนั้นๆ (voyage costs) ซ่ึงรวมถึงค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง ทั้งน้ี ในกรณีดงักล่าว พีเอสแอล (หรือบริษทั
เจา้ของเรือ) ไม่ใช่ผูใ้หเ้ช่าเรือ (Lessor of the Ship) แต่เป็นผูใ้หบ้ริการ เน่ืองจากพีเอสแอลยงัคงมีสิทธิครอบครองและ
ควบคุมดูแลเรือทั้งหมดตามกฎหมาย 

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

เส้นทางการเดินเรือของกองเรือพีเอสแอลไม่ไดก้าํหนดตายตวั โดยเรือแต่ละลาํสามารถขนส่งไปไดท้ัว่โลก
โดยข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของ Charterers ท่ีผา่นมาพบว่ามีการให้บริการทั้ง 2 ลกัษณะ คือ Time Charter และ 
Voyage Charter ในอตัราใกลเ้คียงกนั โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 1 - 3 เดือน จนในปี 2547 เม่ือลกัษณะการ
ใหบ้ริการใชเ้รือไดเ้ปล่ียนไป โดยเรือเกือบทุกลาํไดใ้ห้บริการแบบเป็นระยะเวลา (Time Charters) โดยในแต่ละปี
ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2549 สัดส่วนของ Voyage Charters ไดเ้พ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2547 อยา่งไรก็ตามในช่วงปี 
2550 ถึง 2553 สดัส่วนการใหบ้ริการไดเ้ปล่ียนไปโดยประมาณร้อยละ 99 ของการใหบ้ริการเป็นการใหบ้ริการแบบ
ระยะเวลา (Time Charters) และคงเหลือการให้บริการแบบรายเท่ียว (Voyage Charters) เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น 
ยกเวน้ในระหวา่งปี 2552 สดัส่วนของ Voyage Charters ไดเ้พิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 6 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2554 - 2560 
สัดส่วนการให้บริการเป็นรายเท่ียวกบัการเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาไดเ้ปล่ียนแปลงไปโดยการให้บริการเป็นราย
เท่ียวไดเ้พิ่มข้ึนมาอยูป่ระมาณร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 17 จากร้อยละ 0.5 ในปี 2553  
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ความสามารถในการให้บริการขนส่งสินคา้ท่ีไม่จาํกดัเส้นทางและประเภทของสินคา้ซ่ึงเป็นสินคา้พื้นฐานท่ี
จาํเป็นท่ีขนส่งโดยใช้เรือชนิดท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ ทาํให้พีเอสแอลสามารถลดความเส่ียงจาก
ผลกระทบอนัเกิดข้ึนในภูมิภาคใดๆ ประเภทสินคา้และสภาพเศรษฐกิจ 

1.2 อายุกองเรือ 
กองเรือพีเอสแอลมีอายเุฉล่ียปัจจุบนัท่ีประมาณ 6 ปี ซ่ึงนอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัอายเุฉล่ียของกองเรือทัว่โลก 
กราฟต่อไปน้ีเป็นการวิเคราะห์อายขุองกองเรือขนส่งสินคา้ทัว่โลกขนาด 10,000 - 70,000 เดทเวทตนัและ

กองเรือพีเอสแอล ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 

 
1.3 การดําเนินธุรกจิ 

รายไดข้องพีเอสแอลมีการกระจายแหล่งท่ีมาของรายไดเ้ป็นอยา่งดีดงัน้ี 
1. ประเภทของสินค้าทีข่นส่ง 
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2. การให้บริการแบบ Voyage Charters และ Time Charters 

 
3. พืน้ทีใ่นการให้บริการขนส่ง 

 
4. เครือข่ายการตลาด และทีต่ั้งของนายหน้ารายใหญ่ 

 
จากกราฟขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าพีเอสแอลมีเครือข่ายการตลาดท่ีครอบคลุมทัว่โลก โดยมีการติดต่อกนัทาง

อินเตอร์เน็ตทาํให้การติดต่อนั้นครอบคลุมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัสามารถลดตน้ทุนในการ
ดาํเนินงาน 
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2. โครงสร้างอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเลสามารถจาํแนกอยา่งกวา้งๆ ไดด้งัน้ี 

 

 
2.1 ตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกอง (Dry Bulk Market) 

สินคา้ท่ีขนส่งสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ สินคา้หลกั (Major Bulk) และสินคา้รอง (Minor 
Bulk) สินคา้หลกั ไดแ้ก่ แร่เหลก็ ถ่านหิน และ เมลด็พืช สินคา้รอง ไดแ้ก่ สินคา้การเกษตร ซีเมนต ์เหลก็ ปุ๋ย 
แร่ธาตุและสินแร่ ผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละซุง ฯลฯ  

กองเรือของบริษทัฯ เป็นเรือชนิดท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ (Geared Ship Sector) อุปสงค์
ในการใชบ้ริการเรือเดินทะเลในกลุ่มน้ีค่อนขา้งหลากหลายอนัเน่ืองมาจากความสามารถในการขนส่งสินคา้
ไดห้ลายชนิดและท่าเรือจาํนวนมากท่ีเรือกลุ่มน้ีสามารถใหบ้ริการได ้ ลกัษณะดงักล่าวทาํใหค้วามตอ้งการใช้
บริการของเรือกลุ่มน้ีมีความผนัผวนนอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัความตอ้งการใชเ้รือท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ซ่ึงไม่
มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ 

ในดา้นอุปทาน ผูป้ระกอบการทัว่โลกนั้นมีจาํนวนมาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองเรือโลกขนาด
ระวาง 10,000 - 70,000 เดทเวทตนั มีประมาณ 7,077 ลาํ โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีสุดมีเรือเพียง 105 ลาํ 
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของส่วนแบ่งในตลาดของความสามารถในการขนส่งคิดเป็นหน่วยเดทเวทตนั 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัเอกชนรายยอ่ยท่ีมีเรือเพียงไม่ก่ีลาํ 

จากอดีตท่ีผา่นมาอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีวฏัจกัร โดยแต่ละรอบของวฏัจกัร
จะมีช่วงท่ีอตัราค่าเช่าขนส่งสินคา้ลดตํ่าลงประมาณสองปี หลงัจากนั้นจะมีการปรับตวัของอุปทานและอุปสงค์
ก่อนท่ีอตัราค่าเช่าขนส่งสินคา้จะเร่ิมปรับตวัเพิ่มข้ึน ช่วงตกตํ่าคร้ังล่าสุดเร่ิมตน้ในกลางปี 2540 อนัเน่ืองมาจาก
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วิกฤตการณ์เอเชีย ทาํใหค้วามตอ้งการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลนอ้ยลง และต่อมาการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจกไ็ดค่้อยๆ ปรับเพ่ิมข้ึนในทุกภูมิภาคของโลก ทาํใหมี้ความตอ้งการขนส่งสินคา้แหง้เทกองมากข้ึน
ในปี 2543 และยงัคงปรับเพ่ิมข้ึนจนถึงคร่ึงแรกของปี 2544 นอกจากน้ีราคารับซ้ือเศษเหลก็ท่ีสูงข้ึนกช่็วยทาํ
ใหเ้กิดการขายเรือเก่าเพิ่มข้ึน หลงัจากส้ินปี 2544 ตลาดไดป้รับตวัลดลงอีกคร้ังอนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลาย
อยา่งตลาดการขนส่งทางเรือไดเ้ร่ิมมีการปรับตวัดีข้ึนอยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึน ซ่ึงตลาดไดป้รับตวัสูงข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองมาจนถึงไตรมาสสาม/ไตรมาสส่ีของปี 2546 - 2547 และจนถึงคร่ึงปีแรกของปี 2548 หลงัจากนั้น
ตลาดกไ็ดเ้ผชิญกบัการปรับตวัของอตัราค่าระวางอีกคร้ัง โดยผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้วามเห็นวา่เป็นผลมาจากการ
เพิ่มข้ึนของอุปทานของเรือ ประกอบกบัการลดลงของการปลดระวางเรือเก่า ซ่ึงอยา่งไรกต็ามกเ็ป็นส่ิงท่ีสวน
ทางกบัการคาดการณ์ เน่ืองจากตลาดไดป้รับตวัข้ึนจากส้ินไตรมาสสองของปี 2549 และในระหวา่งปี 2550 
ตลาดไดป้รับตวัพุง่สูงข้ึนและถึงจุดสูงสุดตามดชันี Baltic Dry Index (BDI - โปรดดูคาํอธิบายดา้นล่างใน
หวัขอ้ 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 เน่ืองจากจาํนวนเรือในตลาดมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในช่วงปี 2552 ถึงปี 2555 ทาํใหต้ลาดขนส่ง
สินคา้แหง้เทกองตอ้งเผชิญภาวะตกตํ่าเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ปี  2554 ถึงปี 2559 โดยดชันี BDI ไดแ้ตะระดบั
ตํ่าสุดในประวติัการณ์ท่ี 290 จุด เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 และค่าเฉล่ียดชันี BDI สาํหรับปี 2559 อยูท่ี่ 
673 จุด ซ่ึงถือเป็นค่าเฉล่ียดชันี BDI ท่ีต ํ่าท่ีสุดในประวติัการณ์  

ดชันี BDI ไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 961 จุด ณ ส้ินปี 2559 มาอยูท่ี่ระดบั 1,366 จุด ณ ส้ินปี 2560 เน่ืองจากใน
ไตรมาสแรกของทุกปีเป็นช่วงท่ีตลาดการขนส่งสินคา้แหง้เทกองซบเซาอนัเน่ืองมาจากวนัหยดุตรุษจีนและ
การส่งมอบเรือใหม่ซ่ึงถูกเล่ือนมาจากปลายปีก่อน ดชันี BDI จึงตกไปอยูท่ี่ 685 จุด เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 
2560 ซ่ึงเป็นจุดตํ่าสุด ในปี 2560 ถึงแมว้า่การปลดระวางเรือในปี 2560 มีปริมาณนอ้ยลงกวา่เม่ือ 2 ปีก่อน 
การขยายตวัของอุปสงคจ์ากประเทศจีนถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีช่วยพยงุใหต้ลาดอยูใ่นระดบัท่ีดีกวา่ท่ีคาดการณ์ 
ส่งผลใหด้ชันี BDI ปรับตวัข้ึนไปแตะ 1,743 จุด เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงท่ีสุดในช่วง 3 
ปีท่ีผา่นมา ปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่อยูใ่นระดบัตํ่า และอุปทานซ่ึงคือเรือต่อใหม่ของกองเรือโลกไดล้ดลง 
ประกอบกบัการท่ีอนุสญัญาการจดัการนํ้าถ่วงเรือท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 และการจาํกดั
ปริมาณค่ากาํมะถนัในนํ้ามนัเช้ือเพลิงทัว่โลกไม่เกินร้อยละ 0.5 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนมกราคม ปี 
2563 เป็นตน้ไป จะส่งผลใหอ้ตัราการปลดระวางเรือเพิม่ข้ึนและส่งผลใหอุ้ปทานและอุปสงคเ์ขา้สู่ภาวะ
สมดุล แนวโนม้ดชันี BDI ไดป้รับตวัดีข้ึนจาก 2 ปีก่อน และบริษทัฯ หวงัวา่จะไดเ้ห็นการปรับตวัท่ีดีข้ึนของ
ตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองตลอดปี 2561 และปีต่อๆ ไป 
2.2 ภาพรวมของอุปสงค์และอุปทาน 

ในขณะท่ีสภาพและอายขุองกองเรือของบริษทัฯ นั้นมีผลต่อรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ตารางดา้นล่างน้ี ยงั
แสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัภายนอกอนัหลากหลายท่ีมีผลต่ออุปสงคแ์ละอุปทานท่ีเป็นตวัผลกัดนัอุตสาหกรรมการ
ขนส่งและเป็นตวัสร้างวงจรของธุรกิจ 
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2.3 ดัชนีตลาดการขนส่งทางเรือ 

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) ไดถู้กใชแ้ทนดชันีค่าระวางเรือ

ตวัเดิม (BFI) และไดมี้การเปล่ียนแปลงตวัเลขดงักล่าวในปีต่อๆมา ตามการปรับปรุงเปล่ียนแปลงของดชันีช้ี
วดัต่างๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบและวิธีการคาํนวณ 

ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) 
ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ คาํนวณโดยใชป้ระเภทของเรือ ดงัต่อไปน้ี 
ประเภทเรือ มาตรฐาน “เทส 52” ท่ีมีอุปกรณ์ตกัสินคา้ (grabs) ในตวั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีมีระวางชั้นเดียว ขนาดระวางบรรทุก 52,454 เดทเวทตนั ท่ีอตัรา

กินนํ้าลึก 12.02 เมตร 
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 ความยาว 189.99 เมตร ความกวา้ง 32.26 เมตร 5 ฝาระวาง มีพื้นท่ี 67,756 ลูกบาศกเ์มตร
สาํหรับบรรทุกสินคา้ 

 ความเร็วขณะบรรทุกสินคา้เตม็ลาํ 14 ไมลท์ะเล ความเร็วขณะเรือเปล่า 14.5 ไมลท์ะเล อตัรา
การส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงในขณะท่ีเรือวิ่งกลางทะเล 30 เมตริกตนัต่อวนั 

 มีเครนยกสินคา้ 4 ตวั ซ่ึงแต่ละตวัสามารถยกนํ้าหนกัสินคา้พร้อมอุปกรณ์ตกัสินคา้ขนาด 12 
ลูกบาศกเ์มตร ได ้30 เมตริกตนั  

 มีอายกุารใชง้านมากสุด ไม่เกิน 10 ปี 
การกาํหนดเส้นทางขนส่งสินค้า 
เส้นทางที ่1ก: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพ้ืนท่ีระหว่างเมืองท่า Antwerp/Skaw สาํหรับการ

เช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 60 - 65 วนั โดยมีการ
ส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพ้ืนท่ีระหว่างประเทศสิงคโปร์ และญ่ีปุ่น
รวมถึงประเทศจีน นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที ่1ข: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าขณะท่ีแล่นผา่น Canakkale สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็น
ระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 50 - 55 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้
เจา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่งประเทศสิงคโปร์ ญ่ีปุ่นรวมถึงประเทศจีน นํ้าหนกั
ในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที ่2: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื้นท่ีระหว่างประเทศเกาหลีใต/้ญ่ีปุ่น สาํหรับการ
เช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือท่ีมีเส้นทางผ่านประเทศออสเตรเลียหรือ
ขา้มมหาสมุทรแปซิฟิค ระยะเวลาประมาณ 35 - 40 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้
เจา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหว่างประเทศเกาหลีใต/้ญ่ีปุ่น นํ้าหนกัในการคาํนวณอยู่
ท่ีร้อยละ 25 

เส้นทางที ่3: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื้นท่ีระหว่างประเทศเกาหลีใต/้ญ่ีปุ่น สาํหรับการ
เช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 60 - 65 วนั โดยมีการ
ส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหว่าง Gibraltar/Skaw นํ้าหนกัในการ
คาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 25 

เส้นทางที ่4ก: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในชายฝ่ังของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเมก็ซิโก 
(US Gulf) สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 
30 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหว่าง Skaw/Passero 
นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที ่4ข: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื้นท่ีระหว่าง Skaw/Passero สาํหรับการเช่าเหมา
ลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 30 วนั โดยมีการส่งมอบเรือ
คืนให้เจา้ของเรือภายในชายฝ่ังของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเม็กซิโก (US 
Gulf) นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 
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ทุกเส้นทางทั้งหมดขา้งตน้ อยูบ่นสมมติฐานว่ามีการจ่ายค่านายหนา้รวมทั้งหมดร้อยละ 5 ของเงิน
ค่าเช่าเรือทั้งหมด และมีการตกลงเช่าเรือกนัภายใน 5-10 วนั ก่อนท่ีเรือจะวา่งหลงัจากขนถ่ายสินคา้ของเท่ียว
ท่ีแลว้เสร็จส้ินลง 

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

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

37,523 ลูกบาศกเ์มตร  
 ความเร็วโดยเฉล่ีย 14 ไมลท์ะเล ท่ีอตัราการส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงในขณะท่ีเรือวิ่งกลาง

ทะเล 22 เมตริกตนัต่อวนั 
 มีเครนยกสินคา้ 4 ตวั ซ่ึงแต่ละตวัสามารถยกนํ้าหนกัสินคา้ได ้30 เมตริกตนั  
 มีอายกุารใชง้านมากสุด ไม่เกิน 15 ปี 

การกาํหนดเส้นทางขนส่งสินค้า 
เส้นทางที ่1: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื้นท่ีระหว่าง Skaw/Passero สาํหรับการเช่าเหมา

ลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบ
เรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหว่าง Recalada/Rio de Janeiro นํ้าหนกัในการ
คาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที ่2: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื้นท่ีระหว่าง Skaw/Passero สาํหรับการเช่าเหมา
ลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบ
เรือคืนให้เจา้ของเรือภายในเขตพ้ืนท่ีระหว่าง Boston/Galveston นํ้ าหนักในการ
คาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที ่3: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพ้ืนท่ีระหว่าง Recalada/Rio de Janeiro สาํหรับ
การเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมี
การส่งมอบเรือคืนให้เจา้ของเรือภายในเขตพ้ืนท่ีระหว่าง Skaw/Passero นํ้ าหนกัใน
การคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที ่4: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าภายในเขตชายฝ่ังของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าว
เมก็ซิโก (US Gulf) สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือ ระยะเวลา
ประมาณ 35 - 45 วนั ท่ีมีเส้นทางผา่นทางชายฝ่ังของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าว
เมก็ซิโก (US Gulf) หรือชายฝ่ังทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต ้โดยมีการส่งมอบ
เรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหวา่ง Skaw/Passero นํ้าหนกัในการคาํนวณอยู่
ท่ีร้อยละ 12.5 

เส้นทางที ่5: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพ้ืนท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สาํหรับการเช่าเหมา
ลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือท่ีมีเส้นทางผ่านประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลา
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ประมาณ 25 - 30 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหว่าง
ประเทศสิงคโปร์/ญ่ีปุ่นรวมถึงประเทศจีน นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 25 

เส้นทางที ่6: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื้นท่ีระหว่างประเทศเกาหลีใต/้ญ่ีปุ่น สาํหรับการ
เช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหน่ึงเท่ียวเรือท่ีมีเส้นทางผ่านแปซิฟิคเหนือ ระยะเวลา
ประมาณ 40 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื้นท่ีระหว่าง
ประเทศสิงคโปร์/ญ่ีปุ่นรวมถึงประเทศจีน นํ้าหนกัในการคาํนวณอยูท่ี่ร้อยละ 25 

ทุกเส้นทางทั้งหมดขา้งตน้ อยูบ่นสมมติฐานว่ามีการจ่ายค่านายหนา้รวมทั้งหมดร้อยละ 5 ของเงิน
ค่าเช่าเรือทั้งหมด และมีการตกลงเช่าเรือกนัภายใน 5 - 10 วนั ก่อนท่ีเรือจะวา่งหลงัจากขนถ่ายสินคา้ของ
เท่ียวท่ีแลว้เสร็จส้ินลง 

ทั้งน้ี กราฟดา้นล่างเป็นการแสดงถึงความเปล่ียนแปลงของดชันีค่าระวางเรือ BDI ตั้งแต่ปี 2528 
จนถึงส้ินปีท่ีผา่นมา (2560) 

 
 
2.4 กฎหมายพาณชิยนาวแีละกฎระเบียบเกีย่วกบัธุรกจิการเดินเรือ 

กฎหมายพาณิชยนาวีและกฎระเบียบท่ีใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศเป็นกฎระเบียบ
ท่ีมีความซบัซอ้นและเขม้งวด แต่เน่ืองจากการท่ีพีเอสแอลไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบดงักล่าวอยา่งเขม้งวด
ควบคู่กบัการบาํรุงรักษาเรือท่ีดีเยีย่ม ทาํใหก้ารเพ่ิมความเขม้งวดของกฎระเบียบต่างๆ กลบัช่วยใหก้องเรือ
ของพีเอสแอลมีความแขง็แกร่งมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น เรือของบริษทัฯ บ่อยคร้ังจะเขา้น่านนํ้าของออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยโุรป ท่ีซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีความเขม้งวด  
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กฎหมายและกฎระเบียบท่ีสาํคญัท่ีใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศมีดงัต่อไปน้ี 
1. รัฐเจ้าของธง (Flag State)  

เรือแต่ละลาํจะตอ้งมีการจดทะเบียนภายใตรั้ฐเจา้ของธงซ่ึงเป็นประเทศท่ีเรือไดจ้ดทะเบียนข้ึน
สญัชาติและเป็นประเทศท่ีมีอาํนาจทางกฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเรือนั้น การจดทะเบียนเรือ
จะมีการออกใบทะเบียนเรือ ซ่ึงเป็นเอกสารสําคญัท่ีเรือแต่ละลาํตอ้งมีเพื่อให้เรือนั้นสามารถทาํการ
เดินเรือในน่านนํ้ าระหว่างประเทศรวมถึง การเขา้เทียบท่าเรือต่างๆทัว่โลกได ้โดยทัว่ไปทะเบียนเรือ
ดงักล่าวน้ีจะประกอบไปดว้ย รายละเอียดเก่ียวกบัตวัเรือ ธงประจาํเรือ และเจา้ของเรือ 
2. องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) 

องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (The International Maritime Organization “IMO”) เป็น
องคก์ารหรือทบวงการชาํนาญพิเศษองคก์ารหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตอ้งคก์ารสหประชาชาติ (United Nation 
“UN”) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ในการกาํหนดมาตรฐาน 
ขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติั เพ่ือความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม  

IMO มีการรับรองอนุสัญญาหลายฉบบั โดยหลกัๆ ไดแ้ก่ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความ
ปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการ
ป้องกนัมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution “MARPOL”) อนุสัญญา
ระหวา่งประเทศว่าดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรมการรับรองคุณสมบติัคนประจาํเรือและการเขา้ยามของ
คนประจาํเรือ (Standards for Training Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสัญญาแรงงาน
ทางทะเล (Maritime Labour Convention “MLC”) อนุสัญญาเหล่าน้ีถือเป็น 4 อนุสัญญาหลกัท่ีใช้
ควบคุมธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศ 

อนุสัญญาหลายฉบบัของ IMO ยงัคงถูกนาํกลบัมาทบทวนและปรับปรุงเพ่ือให้ทนัเหตุการณ์ท่ี
เปล่ียนไปอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี รัฐเจา้ของธงชาติ (Flag States) ยงัเป็นสมาชิกของ IMO ซ่ึงไดล้ง
นามยอมรับกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเหล่าน้ี ทั้งน้ี ขอ้บงัคบัของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการ
ป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) ไดมี้การเปล่ียนแปลงในสาระสําคญัเร่ืองการลดมลภาวะทาง
อากาศซ่ึงไดมี้ผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ทาํให้เรือต่อใหม่หลงัจากวนัดงักล่าว จะตอ้งมี
ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (EEDI) ในระหวา่งการสร้างโดย IMO ไดจ้าํกดัค่า EEDI ไม่ให้
มีปริมาณเกินกว่าท่ีกาํหนด อีกทั้ง IMO ยงัไดอ้อกคู่มือแนวทางการปรับปรุงค่า EEDI ในปีต่อๆ ไป
ดว้ย โดยเรือทุกลาํถูกกาํหนดให้ตอ้งมีแผนการบริหารพลงังานบนเรืออยา่งมีประสิทธิภาพ (SEEMP) 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป เพิ่มเติมจากแผน SEEMP ท่ีเรือทุกลาํตอ้งมี ในปี 2559 IMO 
ไดรั้บรองใหเ้รือทุกลาํตอ้งมีการบนัทึกและจดัทาํรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงโดยจะมี
ผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ซ่ึงคร้ังแรกจะเป็นรายงานสาํหรับรอบปีปฏิทิน 2562  ทั้งน้ี แผน 
SEEMP จะรวมถึงวิธีการการจดัทาํรายงานดงักล่าว 
 เม่ือไดท้าํการตรวจสอบขอ้มูลท่ีนาํส่งมาแลว้ เจา้หนา้ท่ีจะออกหนงัสือรับรองให้เรือว่าไดมี้

การปฎิบติัตามกฎการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
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 จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะจดัส่งขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดใ้ห ้IMO ซ่ึง ทาง IMO จะทาํการจดัเก็บเป็น
ฐานขอ้มูลการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงแบบไม่ระบุช่ือเรือ 

มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเคร่ืองจกัร (Engine exhaust emission standards) ก็อยูภ่ายใต้
ขอ้บงัคบัของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) เช่นกนั เขต
ควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณเขตทะเลแคริบเบียน (Caribbean Emission Control Area “ECA”) ไดมี้
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 โดยมีมาตรฐานการปล่อยมลพิษเช่นเดียวกบัเขตควบคุมการ
ปล่อยมลพิษบริเวณทวีปอเมริกาเหนือ ทะเลเหนือ และทะเลบอลติก กล่าวคือ เรือท่ีแล่นผา่นบริเวณน้ี
จะตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่า (Low Sulfur Fuel Oil “LSFO”) ซ่ึงตอ้งไม่เกินร้อยละ 1 ใน
ระหว่างช่วงแรกของการบงัคบัใช ้คือ ระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 ส่วนใน
ระหว่างช่วงท่ีสองของการบงัคบัใช ้คือ ระหว่างเดือนมกราคม 2558 เป็นตน้ไป เม่ือเรือแล่นเขต
ควบคุมการปล่อยมลพิษดงักล่าว ค่ากาํมะถนัของเช้ือเพลิงจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.1 สืบเน่ืองจากการ
ขาดแคลนเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมทัว่โลก เรือต่างๆ จึงจาํเป็นตอ้งใช ้Low Sulphur Marine Gas oil 
(MGO) ซ่ึงมีราคาสูงมากกว่าเช้ือเพลิงท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั การใช ้Low Sulphur MGO กบัเคร่ืองยนต์
หลกักบัเรือที่มีอยูน่ั้นถือเป็นความทา้ทายอยา่งมากในทางเทคนิคเน่ืองจากเช้ือเพลิงชนิดน้ีมีความ
หนืดตํ่าและมีคุณสมบติัในการหล่อล่ืนตํ่า 

ช่วงท่ีสามซ่ึงคาดว่าจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนมกราคม 2563 โดยจะมีการจาํกดัปริมาณค่า
กาํมะถนัในนํ้ ามนัเช้ือเพลิงทัว่โลกไม่เกินร้อยละ 0.5 ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายอยา่งมาก เน่ืองจากยงัมี
ความไม่แน่นอนถึงความเพียงพอของนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงักล่าว ทางเลือกอีก
ทางท่ีสามารถทาํได ้คือ การติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั (Scrubber) บนเรือ ซ่ึงก็ถือเป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย
สาํหรับเจา้ของเรือทั้งในดา้นทางเทคนิคและดา้นการจดัหาเงินทุน ในขณะท่ีเรือมีการเผาผลาญนํ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัสูง เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัจะสามารถขจดัค่ากาํมะถนัส่วนเกินจากไอเสียท่ีถูก
ปล่อยออกมา 

โปรดระลึกไวว้่า เขตควบคุมการปล่อยมลพิษไม่เหมือนกับเขตควบคุมขยะบริเวณเขตทะเล
แคริบเบียน (Wider Caribbean area for Garbage Special area) กล่าวคือเขตควบคุมการปล่อยมลพิษ
บริเวณเขตทะเลแคริบเบียนและทวีปอเมริกาเหนือนั้น ไดร้วมถึงพ้ืนท่ีทางทะเลท่ีตั้งอยู่นอกชายฝ่ัง
มหาสมุทรแอตแลนติกและเขตทะเลแคริบเบียนของเครือรัฐเปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินของ
สหรัฐอเมริกาดว้ย 
3. สมาคมจัดช้ันเรือ (Classification Societies) 

กรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเลไดมี้การกาํหนดใหมี้การจดัชั้นเรือ โดยเรือแต่ละลาํจะตอ้งมีการจด
ทะเบียนหรือมีการจดัชั้นเรือ โดยหน่วยงานท่ีมีประสบการณ์ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับซ่ึงเรียกกนัว่า
สมาคมจดัชั้นเรือ (Classification Society) โดยสมาคมจดัชั้นเรือระหว่างประเทศ (The International 
of Classification Societies, IACS) ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือปี 2511 ซ่ึงมีสมาคมจดัชั้นเรือต่างๆ เขา้ร่วมเป็น
สมาชิก โดยสมาคมจดัชั้นเรือจะตรวจสอบในเร่ืองมาตรฐานในการก่อสร้างเรือ และการบาํรุงรักษาตวั
เรือ และยงัไดรั้บมอบอาํนาจจากรัฐเจา้ของธงใหต้รวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ IMO 
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4. พระราชบญัญัตกิารรับขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea Act)  
พระราชบญัญติัการรับขนของทางทะเล (The Carriage of Goods by Sea Act: (COGSA)) มีข้ึนใน

ปี 2467 ท่ีกรุงบรัลเซลส์ภายหลงัจากท่ีมีการประชุมเก่ียวกบัการขนส่งทางเรือหลายคร้ัง ระหว่างกลุ่ม
ประเทศยุโรปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งทางเรือและต่อมากฎหมายในลกัษณะเดียวกนัน้ีก็ไดมี้ข้ึนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกนั โดยกฎหมายน้ีไดค้รอบคลุมการขนส่งสินคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ 
และไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมหลายคร้ังตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา โดยการแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังล่าสุดเกิดข้ึนเม่ือปี 
2535 
5. ประมวลข้อบงัคบัเกีย่วกบัการบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ  

(International Safety Management Code: ISM Code)  
ประมวลขอ้บงัคบัน้ีมีข้ึนเพื่อความปลอดภยัในการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนั

มลพิษทางทะเลโดยไดมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2541 ISM Code ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) ของ IMO น้ีไดใ้ชบ้งัคบั
กบัเรือเดินทะเลในน่านนํ้ าระหว่างประเทศ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของ ISM Code จึงไดมี้การ
ออกใบประกาศนียบตัรใน 2 ระดบั คือระดบัของผูบ้ริหารเรือ (ภายใตค้าํนิยามว่า “บริษทัฯ” ใน
ประมวลน้ี) ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแสดงถึงการปฏิบติัตามประมวลกฎหมายน้ี (Document of 
Compliance: DOC) และสาํหรับเรือทุกลาํ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองการบริหารความปลอดภยั (Safety 
Management Certificate: SMC) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าไม่เพียงแต่เรือเท่านั้นท่ีจะตอ้งไดรั้บการตรวจรับรอง
แต่ยงัรวมถึงบริษทัผูบ้ริหารเรือเช่นกนัท่ีจะตอ้งไดรั้บการตรวจรับรองดงักล่าว 
6. ประมวลข้อบงัคบัว่าด้วยการรักษาความปลอดภยัของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ  

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

เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน (9/11) และวอชิงตนั ดี.ซี. ISPS Code มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกรกฎาคม 2547 
โดยเป็นประมวลกฎหมายท่ีไดก้าํหนดมาตรการการรักษาความปลอดภยัต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัตามเพ่ือ
เพ่ิมระดบัความปลอดภยัของเรือและท่าเรือใหมี้ระบบการป้องกนัตนเองจากการก่อการร้ายต่างๆ ใหดี้
มากข้ึน 
7. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization (ILO)) 

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

อนุสัญญา MLC 2006 ไดรั้บการใหส้ัตยาบนัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือเดือนสิงหาคม 2555 และมี
ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556  

ภาคผนวกของอนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (MLC 2006) น้ีประกอบดว้ย เอกสาร
หลกั 2 ส่วน คือ ใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (a maritime labour certificate) และ ใบ
ประกาศการปฏิบติัดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (a declaration of maritime labour compliance) 
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เอกสารเหล่าน้ีจะออกให้โดยรัฐเจา้ของธงท่ีเรือนั้นชกัธงอยู ่เม่ือรัฐเจา้ของธง (หรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึง
ไดรั้บการยอมรับจากรัฐเจา้ของธง อนุญาตให้สามารถทาํการตรวจสอบได)้ ไดต้รวจสอบว่าการใช้
แรงงานบนเรือไดป้ฏิบติัตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ รวมทั้งขอ้บงัคบัของอนุสญัญาต่างๆ 

อนุสญัญา MLC 2006 ไดก้าํหนดหวัขอ้การทาํงานบนเรือ ไวด้งัต่อไปน้ี 
หวัขอ้ท่ี 1  ขอ้กาํหนดขั้นตํ่าในการทาํงานบนเรือของคนประจาํเรือ  
หวัขอ้ท่ี 2  สภาพการจา้งงาน 
หวัขอ้ท่ี 3 ท่ีพกัอาศยั ส่ิงสนัทนาการ อาหาร และ การจดัหาอาหาร 
หวัขอ้ท่ี 4  การคุ้มครองสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  สวัสดิการ  และการคุ้มครองด้าน

ประกนัสงัคม 
หวัขอ้ท่ี 5 การปฏิบติัตามและการบงัคบัใช ้
ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสัญญา MLC เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น

วนัท่ี 7 มิถุนายน 2560 เรือของบริษทัฯ ท่ีชกัธงไทยไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดในอนุสัญญาอย่าง
ครบถว้น 

ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสญัญา MLC ไปก่อนหนา้แลว้ ดงันั้น เรือของบริษทัฯ ท่ีชกั
ธงสิงคโปร์ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดในอนุสญัญาอยา่งครบถว้น 

ในเดือนเมษายน 2557 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ไดเ้ห็นชอบใหมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม
หลายประการในอนุสญัญา MLC โดยมีการนาํหลกัการท่ีไดมี้การใหค้วามเห็นชอบกนัในปี 2552 โดย
กลุ่ม IMO/ILO ซ่ึงดูแลเก่ียวกบัหลกัประกนัทางการเงินมาใชป้ฎิบติั การแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวมีผล
บงัคบัใชใ้นวนัท่ี 18 มกราคม 2560 ภายหลงัจากวนัท่ีดงักล่าว เรือท่ีอยูภ่ายใต ้MLC ตอ้งมีหนงัสือ
รับรองท่ีออกโดยบริษทัประกนัหรือผูใ้ห้การรับประกนัทางการเงินอ่ืนๆ ซ่ึงให้การรับรองว่ามีการ
ประกนัหรือหลกัประกนัทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอสําหรับตน้ทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการส่ง
ลูกเรือกลบั รวมถึงการจ่ายค่าแรงจาํนวน 4 เดือนตามสิทธิท่ีลูกเรือจะไดรั้บจากการท่ีถูกเลิกจา้ง 
หนงัสือรับรองดงักล่าวยงัตอ้งใหก้ารรับรองครอบคลุมไปถึงการเรียกร้องค่าชดเชย ในกรณีท่ีลูกเรือ
ไดรั้บบาดเจบ็ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต P+I Clubs จะเป็นผูอ้อกหนงัสือรับรองดงักล่าวใหก้บักองเรือ
ของบริษทัฯ เรือแต่ละลาํของบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือรับรองดงักล่าวจาก P+I Clubs ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
8. องค์การอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Organization (IHO)) 

เรือจะตอ้งไดรั้บการรับรองเก่ียวกบัการยกเวน้หรือการควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation 
Exemption /Control Certificate) ในอดีตเรือจะตอ้งไดรั้บการตรวจเพื่อใหมี้ใบรับรองการกาํจดัหนู
หรือใบรับรองว่าไดรั้บการยกเวน้จากการตอ้งกาํจดัหนู (de-rat / exemption certificate) ซ่ึงเป็นการ
ป้องกนัการแพร่กระจายของโรคระบาดในเบ้ีองตน้อนัเกิดจากหนูท่ีอยู่บนเรือเป็นพาหะ ทั้งน้ี กฎ
ขอ้บงัคบัเพื่อการอนามยัระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 (International Health Regulation (IHR) 2005) 
ไดบ้งัคบัใชใ้บรับรองควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Certificate) แทนท่ีการออกใบรับรอง
เก่ียวกบัการกาํจดัหนูดงักล่าว ซ่ึงกฎขอ้บงัคบัใหม่ของกรมอนามยัระหว่างประเทศ (IHR 2005) น้ี
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรคซ่ึงมีทั้งโรคติดต่อทั้งจากการติดเช้ือและการ
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ปนเป้ือน ทั้งน้ี มีความเป็นไปไดอ้ย่างมากท่ีโรคติดต่อหรือการติดเช้ืออาจจะแพร่กระจายมาจากเรือ 
ดงันั้น กฎขอ้บงัคบัการอนามยัระหว่างประเทศ (IHR 2005) จึงกาํหนดให้เรือเดินทะเลระหว่าง
ประเทศจะตอ้งได้รับใบรับรอง ดงัต่อไปน้ี ใบรับรองว่าได้รับการยกเวน้จากการตอ้งถูกควบคุม
สุขาภิบาล (Ship Sanitation Control Exemption Certificates) จะออกใหเ้ม่ือหน่วยงานสาธารณสุขได้
ตรวจเรือและไม่พบหลกัฐานของการติดเช้ือ หรือการปนเป้ือน แหล่งสะสมหรือท่อระบายของเสียติด
เช้ือ หรือไม่พบเช้ือแบคทีเรีย สารเคมี และภัยอ่ืนๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพมนุษย  ์หรือไม่พบ
สัญญาณของการไม่มีสุขาภิบาลท่ีเพียงพอ หรือใบรับรองว่าได้มีการควบคุมสุขาภิบาล (Ship 
Sanitation Control Certificates) จะออกให้เม่ือหน่วยงานสาธารณสุขพอใจกบัการใชม้าตรการท่ี
จาํเป็นและมีประสิทธิภาพในการกาํจดัและควบคุมการติดเช้ือ การปนเป้ือน และแหล่งสะสมหรือ
เพาะเช้ือท่ีเกิดข้ึนบนเรือ 
9. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบกนัเพรียงของเรือ  

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

ท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตและไดก้าํหนดมาตรการในการป้องกนัการใชส้ารอนัตรายอ่ืนๆในระบบ
กนัเพรียงท่ีอาจมีการนาํมาใชใ้นอนาคต เรือจะตอ้งไดรั้บใบรับรองเพ่ือแสดงให้เห็นว่าไดป้ฏิบติัตาม
อนุสญัญา AFS ดงักล่าว  
10. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร และการ

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

ฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร และการเขา้เวรยามของคนประจาํเรือในระดบัมาตรฐานสากล ซ่ึง
ก่อนหน้าน้ีมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร และการเขา้เวรยามของนายประจาํเรือ
และลูกเรือ ไดถู้กกาํหนดข้ึนเองโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การอา้งอิงถึงวิธีการปฏิบติั
ของประเทศอ่ืนๆ เป็นผลให้เกิดความแตกต่างและความหลากหลายของมาตรฐานและขั้นตอนการ
ปฏิบติัของประเทศต่างๆ ในอุตสาหกรรมการเดินเรืออย่างมาก ทั้งๆ ท่ีการเดินเรือนั้นถือไดว้่าเป็น
อุตสาหกรรมท่ีเป็นสากลท่ีสุดก็ตาม ดงันั้น อนุสัญญาดงักล่าวจึงไดก้าํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าท่ีเก่ียวกบั
การฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร และการเขา้เวรยามของคนประจาํเรือ ซ่ึงทุกประเทศจะตอ้งมี
มาตรฐานอยา่งนอ้ยหรือมากกว่ามาตรฐานของอนุสัญญาดงักล่าว ในปี 2538 ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข
คร้ังใหญ่ เพ่ือใหมี้มาตรฐานท่ีเขม้งวดมากข้ึน 

ท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงในการแกไ้ขอนุสัญญา STCW ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากท่ีประชุมทางการ
ทูตท่ีกรุงมะนิลา ในเดือนมิถุนายน 2553 เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่มาตรฐานระดบัโลกท่ีจาํเป็นไดถู้กนาํมาใช้
ฝึกอบรมและรับรองคนประจาํเรือว่าจะบริหารและควบคุมเรือท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตได ้
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การแกไ้ขเพ่ิมเติมน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือว่า “The Manila amendments to the STCW Convention and 
Code” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2555 หลงัจากท่ีมีการรับรองโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พฒันาและปรับปรุงอนุสัญญาหลงัจากท่ีไดรั้บการรับรองคร้ังแรกในปี 2521 และมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม
ในปี 2538 และเพ่ือให้สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ในบรรดาการแกไ้ขท่ีไดรั้บการ
รับรองนั้ น มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญหลายแห่งในแต่ละหมวดของอนุสัญญา ช่วงเวลาการ
เปล่ียนแปลง 5 ปีจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 1 มกราคม 2560 และการแกไ้ขเพ่ิมเติม Manila จะมีผลบงัคบัใช้
เตม็รูปแบบ  
11. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการนํา้ถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004  

(International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and 
Sediments, 2004) 
เน่ืองจากเรือตอ้งใชน้ํ้ าถ่วงเรือ (Ballast Water) ปริมาณมาก ในการสร้างสมดุลเรือภายหลงัจากท่ี

ไดข้นถ่ายสินคา้ออกจากเรือ แต่นํ้ าถ่วงเรือน้ีจะมีส่ิงมีชีวิตสายพนัธ์ุต่างๆปะปนอยู ่ดงันั้น เม่ือนํ้ าถ่วง
เรือจากสถานท่ีหน่ึงถูกปล่อยออกไปอีกสถานท่ีหน่ึงเม่ือมีการขนสินคา้ข้ึนเรือทาํให้เกิดปัญหาการ
แพร่กระจายของส่ิงมีชีวิตในนํ้ าเหล่านั้นไปทาํลายระบบนิเวศน์ชีวภาพของอีกสถานท่ีหน่ึง การ
ขยายตวัทางการคา้ระหว่างประเทศ ในรอบ 2 – 3 ทศวรรษท่ีผา่นมาทาํใหเ้กิดผลกระทบดงักล่าวมาก
ข้ึน โดยในหลายพื้นท่ีทัว่โลกไดก้าํลงัเกิดผลกระทบอยา่งรุนแรง มีขอ้มูลจาํนวนมากไดแ้สดงให้เห็น
วา่อตัราการทาํลายท่ีมีต่อระบบชีวภาพนั้นไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในระดบัท่ีน่าเป็นห่วง โดยบางพ้ืนท่ี
ได้เพิ่มข้ึนเป็นทวีคูณ ในขณะท่ีพื้นท่ีใหม่ๆซ่ึงได้รับผลกระทบน้ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ปัจจุบันกฎ
ขอ้บงัคบัน้ีกาํหนดให้เรือจะตอ้งเปล่ียนถ่ายนํ้ าถ่วงเรือ (Ballast Water) ในบริเวณท่ีเป็นทะเลเปิด
ก่อนท่ีจะเขา้ท่าเรือต่างๆ นอกจากน้ียงัมีกฎขอ้บงัคบัใหม่ไดก้าํหนดให้เรือตอ้งมีการบาํบดันํ้ าถ่วงเรือ 
ท่ีมีอยู่ในถงัต่างๆบนเรือ ดว้ยการใชร้ะบบการบาํบดันํ้ าถ่วงเรือท่ีไดผ้่านการรับรองแลว้ โดยจะตอ้ง
ติดตั้งระบบน้ีบนเรือทุกลาํ หลงัจากท่ีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ้ า
ถ่วงเรือและตะกอน มีผลบงัคบัใชภ้ายใน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีมี 30 ประเทศเขา้ร่วมรับรอง ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 35 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก จะตอ้งมีการจดัการนํ้ าถ่วงเรือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ IMO เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 อนุสญัญาดงักล่าวไดบ้รรลุขอ้กาํหนดท่ีวางไวแ้ละมีผล
บงัคบัใชใ้นวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 เรือทุกลาํจะตอ้งมีใบรับรองสาํหรับการจดัการนํ้ าถ่วงเรือ เรือลาํ
ใหม่ท่ีมีการวางกระดูกเรือหลงัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 จะตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์จดัการนํ้ าถ่วงเรือตาม
มาตรฐานท่ี IMO กาํหนด เรือเก่าทุกลาํท่ีมีอยูจ่ะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์จดัการนํ้ าถ่วงเรือพร้อมกบัทาํการ
สํารวจเรือให้แลว้เสร็จภายในคร้ังแรกของการต่ออายุหนังสือรับรองดา้นการป้องกนัมลภาวะทาง
อากาศนบัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2562 อุปกรณ์จดัการนํ้ าถ่วงเรือทั้งหมดตามท่ี IMO อนุมติันั้นไม่ไดรั้บ
การยอมรับจากหน่วยป้องกนัชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซ่ึงมีความเขม้งวด USCG ไดก้าํหนด
ระยะเวลาสําหรับการติดตั้งระบบจดัการนํ้ าถ่วงเรือท่ีแตกต่างไปจากอนุสัญญาขา้งตน้แต่มีการผ่อน
ปรนในการบงัคบัใชเ้น่ืองจากจนถึงเดือนธนัวาคม 2558 ยงัไม่ไดอ้นุมติัระบบจดัการนํ้ าถ่วงเรือใดๆ 
อยา่งไรกต็าม ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2560 ระบบจดัการนํ้ าถ่วงเรือประมาณ 6 แบบไดรั้บการอนุมติัจาก 
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USCG แลว้ ดงันั้น เรือท่ีถึงกาํหนดทาํ Dry Dock ภายหลงัเดือนมกราคม 2561 จะไม่ไดรั้บการผอ่นผนั
จากทาง USCG โดยเจา้ของเรือจะตอ้งจดัให้มีระบบจดัการนํ้ าถ่วงเรือระบบใดระบบหน่ึงท่ีไดรั้บ
อนุมติัจาก USCG เท่านั้น จากความแตกต่างระหว่าง IMO และ USCG ทาํใหเ้รือของบริษทัฯ มีความ
เส่ียงเม่ือจะตอ้งเขา้เทียบท่าท่ี US โดยเรือของบริษทัฯ ท่ีมีการติดตั้งอุปกรณ์จดัการนํ้ าถ่วงเรือตามท่ี 
IMO อนุมติั นั้นอาจจะไม่ผา่นการอนุมติัจาก USCG ซ่ึงจะส่งผลใหต้อ้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เม่ือ
ขอ้กาํหนดของ USCG มีผลบงัคบัใช ้ตามกาํหนดระยะเวลาท่ีทาง USCG ไดว้างไว ้เรือบางลาํอาจจะ
ตอ้งจดัใหมี้ระบบจดัการนํ้าถ่วงเรือก่อนท่ีขอ้กาํหนดของ IMO จะมีผลบงัคบัใช ้
12. การบริหารจัดการความเส่ียงด้านไซเบอร์ทางทะเล (Maritime Cyber Risk Management) 

ในแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงดา้นไซเบอร์ทางทะเลท่ีจดัทาํโดย IMO ไดมี้การ
ตกลงว่า  ภายในรอบปีแรกท่ีมีการตรวจสอบเอกสารการปฏิบตัตามกฎระเบียบของบริษทัหลงัจาก
วนัท่ี 1 มกราคม 2564  จะตอ้งมีการกาํหนดการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นไซเบอร์รวมอยูใ่นระบบ
การบริหารจดัการความปลอดภยั 

ในปัจจุบนัภัยคุกคามความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์มีความหลากหลาย ความถ่ี และความ
ซบัซอ้นท่ีมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น การติดไวรัสโทรจนัจากการใช ้USB ซ่ึงมีโปรแกรมแฝงเพ่ือดึงขอ้มูล
เชิงพาณิชยท่ี์สาํคญั หรืออีเมลท่ี์มีรายละเอียดเก่ียวกบักาํหนดการเดินเรือถูกส่งไปยงักลุ่มคนท่ีไม่รู้จกั 
หรือการทาํลายระบบไอทีของบริษทัอย่างเต็มรูปแบบ หรือการแทรกแซงระบบควบคุมติดตามและ
ระบุตาํแหน่ง (Automatic Identification System: AIS) และระบบแสดงขอ้มูลแผนท่ีเดินเรือ
อิเลค็ทรอนิคส์ (Electronic Chart Display and Information System: ECDIS) ท่ีใชบ้นเรือ ทั้งน้ี มี
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงจากการโจมตีทางไซเบอร์เกิดข้ึนมากอยา่งมีนยัสาํคญัและมีแนวโนม้ท่ี
จะเพ่ิมข้ึน ผูโ้จมตีไดใ้ชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ ในการเจาะเขา้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงส่วนใหญ่จะมี
เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง ในปัจจุบนัเรือใชร้ะบบนนาํทางดว้ยดาวเทียม (Global Navigation Satellite 
System: GNSS) และ ECDIS ร่วมกบั AIS เป็นประจาํ การโจมตีระบบระบุตาํแหน่งบนพื้นโลก 
(Global Positioning Satellites: GPS) อาจเป็นภยัคุกคามทาํให้เรือไม่สามารถทราบถึงตาํแหน่งท่ี
แม่นยาํในทะเล หรือในขณะท่ีกาํลงัเขา้เทียบท่า 
13. ประมวลข้อบงัคบัว่าด้วยการบริหารจัดการเรือในน่านนํา้บริเวณขั้วโลก (Polar Code) 

(International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code)) 
IMO ไดรั้บรอง Polar Code และการแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งในปี 2557 - ปี 2558 เพื่อบงัคบัใช้

ภายใต ้SOLAS และ MARPOL ซ่ึง Polar Code มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถือเป็นเร่ือง
สําคญัท่ี IMO ไดท้าํเพ่ือป้องกนัเรือและคนซ่ึงอยู่บนเรือทั้งท่ีเป็นลูกเรือและผูโ้ดยสารในน่านนํ้ า
บริเวณขั้วโลกทั้งสองแห่ง ซ่ึงมีสภาพแวดลอ้มท่ีแปรปรวน การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัยงัมีขอ้กาํหนด
ท่ีเขม้งวดมากข้ึนโดยมีการป้องกนัการถ่ายเทนํ้ ามนัการถ่ายเทของเหลวท่ีเป็นพิษ การถ่ายเทส่ิงปฏิกูล
และขยะเพ่ือรักษาสภาพแวดลอ้ม อย่างไรก็ตาม เรือของบริษทัฯ ไม่ไดท้าํการคา้ในบริเวณขั้วโลก 
ขอ้บงัคบัดงักล่าวจึงไม่ไดมี้ผลบงัคบัใชก้บักองเรือของบริษทัฯ 
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14. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผดิทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพษินํา้มัน 
(International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, (CLC 
2001)) 
อนุสัญญา CLC ไดถู้กจดัทาํข้ึน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากมลพิษนํ้ ามนัซ่ึงเรือใช้

เป็นเช้ือเพลิงจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และด้วยความรวดเร็ว 
อนุสัญญา CLC น้ีใชบ้งัคบัสาํหรับความเสียหายของมลพิษนํ้ ามนัท่ีเกิดข้ึนภายในอาณาเขตประเทศ
ของภาคีสมาชิก รวมถึงในทะเลอาณาเขตและทะเลในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะของประเทศท่ีเป็นภาคีของ
อนุสญัญาน้ี 
15. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเคลือ่นย้ายซากเรือ ค.ศ. 2007 

(The Nairobi International Convention on the removal of Wrecks, 2007 (the “Wrecks 
Convention”)) 
อนุสญัญามีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 2558 อนุสัญญาน้ีกาํหนดใหเ้จา้ของเรือท่ีมีเรือขนาด 

300 ตนักรอสส์ข้ึนไปทาํประกนัและรักษาสภาพประกนัภยัหรือความมัน่คงทางการเงินอ่ืนๆ เพื่อให้
ครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการคน้หา ทาํเคร่ืองหมาย และเคล่ือนยา้ยซากเรือ เรือทุกลาํท่ีมีขนาด 300 ตนั
กรอสส์ข้ึนไป จะตอ้งมีใบรับรองท่ีออกโดยรัฐคู่ภาคีเพื่อรับรองวา่มีการทาํประกนัท่ีจาํเป็นแลว้  
16. กฎระเบยีบของภูมิภาค และกฎระเบยีบของท้องถิน่ทัว่โลก 

ธุรกิจการเดินเรือ อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบและอนุสญัญาอ่ืนๆอีกมาก เช่น  
• พระราชบญัญติัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act 

(EPA))  
• ระบบการกาํจดัและปลดปล่อยของเสียของสหรัฐอเมริกา (US National Pollutant Discharge 

Elimination System (NPDES)) คือ ระบบท่ีอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบในส่วนของพระราชบญัญติั
พิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา เพื่อท่ีจะลดปริมาณมลพิษท่ีจะเกิดข้ึนในน่านนํ้ าของ
สหรัฐอเมริกา (ในระยะ 3 ไมลท์ะเล) สาํหรับเรือท่ีมีความยาวมากกวา่ 79 ฟุต กฎขอ้บงัคบัได้
ออกเป็นเอกสารท่ีเรียกว่า “Vessel General Permit (VGP)” ซ่ึงกฎขอ้บงัคบัเหล่าน้ีเป็นส่วนท่ี
เพ่ิมเติมในกฎระเบียบระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น MARPOL สาํหรับกฎ
ขอ้บงัคบั VGP ไดมี้ขอ้กาํหนดสําหรับเรือทุกลาํ เก่ียวกบัเทคโนโลยีและขอบเขตของการ
ถ่ายเทของเสียทั้งหมด 26 ชนิด รวมตั้งแต่เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนและการ
ปฏิบติังานตามปกติ นอกจากการถ่ายของเสียและกฎขอ้บงัคบัพิเศษเหล่าน้ีแลว้ยงัไดมี้การ
ขยายกฎขอ้บงัคบัให้ครอบคลุมถึงระบบการตรวจสอบติดตาม การรายงานและเก็บบนัทึก
ขอ้มูล ซ่ึงตอ้งตรวจสอบรายละเอียดของระบบการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม การฝึกอบรมลูกเรือ
และเก็บบนัทึกขอ้มูล ซ่ึงกฎขอ้บงัคบัเหล่าน้ีมีผลบงัคบัตั้งแต่ตน้ปี 2552 เป็นตน้มา กฎ
ขอ้บงัคบั VGP ของสํานกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้ม (EPA) ไดเ้ขม้งวดมากข้ึนตั้งแต่เดือน
มกราคม 2557 
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• เน่ืองจากในปี 2552 เรือขนส่งสินคา้เทกอง (ไม่ใช่เรือแทง็ค)์ ไดถู้กกาํหนดใหมี้แผนรองรับ
สาํหรับเรือท่ีไม่ใช่เรือแทง็ค ์(Non-tank vessel response plan “NTVRP”) ตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 มีการใชข้อบเขตของ NTVRP กวา้งมากข้ึน
และครอบคลุมเรือจาํนวนมากข้ึน โดยจะตอ้งมีการเขา้ทาํสัญญากบับริษทัประกนัอคัคีภยั
ทางทะเล (Salvage and Marine Fire Fighting) รวมถึงองคก์รรองรับนํ้ ามนัร่ัวไหล (Oil spill 
response organizations) 

• ตาม California Air Resources Board (CARB) เรือท่ีอยูภ่ายในบริเวณ 24 ไมลท์ะเลของ
ชายฝ่ังแคลิฟอร์เนียจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบเก่ียวกบัเช้ือเพลิงบนเรืออยา่งเคร่งครัด นบั
แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 โดยปริมาณค่ากาํมะถนัจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.1 สําหรับทั้ง 
Marine Gas Oil และนํ้ามนัดีเซล 

• สาํนกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้มสหรัฐ (US Environmental Protection Agency “EPA”) ได้
กาํหนดให้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 เรือทุกลาํจะตอ้งมีมาตรการควบคุมและจดัทาํ
รายงานการดาํเนินการป้องกนัเรือจากเพรียง (bio-fouling activity) ในขณะท่ีเดินเรืออยูใ่น
น่านนํ้าของสหรัฐอเมริกา 

• ส่วนของสหภาพยุโรปนั้น นํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาไหมภ้ายในอาณาเขตของสหภาพยุโรป 
จะตอ้งมีค่ากาํมะถนัไม่เกินร้อยละ 0.1  

• แถบทะเลดาํ กล่าวคือ ประเทศบลัแกเรีย ประเทศจอร์เจีย ประเทศโรมาเนีย สหพนัธรัฐ
รัสเซีย ประเทศยเูครน และประเทศตุรกี ซ่ึงเป็นสมาชิก Commission on the Protection of 
the Black Sea Against Pollution โดยเรือท่ีเขา้ท่าดงักล่าวจะตอ้งมีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั
ของ MARPOL และของสหรัฐอเมริกา การปล่อยนํ้ าถ่วงเรือ ส่ิงปฏิกลู นํ้าเสียจากการซกัลา้ง 
นํ้าเสียจากการลา้งดาดฟ้าเรือ จะตอ้งถูกตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี 

• ประเทศจีนได้กาํหนดให้เรือท่ีเขา้สู่ชายฝ่ังของประเทศจีนใช้เช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่า 
(Low Sulphur Fuel Oil “LSFO”) นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
• เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไปเรือท่ีเขา้เทียบท่าเรือหลกั 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 ใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนั
สูงสุดท่ีไม่เกินร้อยละ 0.5 ขณะเทียบท่าหลกัต่างๆ ดงักล่าว แต่เป็นมาตรการตามความ
สมคัรใจ 

• เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไปบงัคบัใหเ้รือท่ีเขา้เทียบท่าเรือ
หลกั 11 ท่าดงักล่าวใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัสูงสุดท่ีไม่เกินร้อยละ 0.5  

• เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไปขอ้กาํหนดใหเ้รือใชเ้ช้ือเพลิง
ตามท่ีกาํหนดขา้งตน้ จะครอบคลุมถึงทุกท่าเรือใน 3 พื้นท่ีของประเทศจีน ไดแ้ก่ พื้นท่ี
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สามเหล่ียมปากแม่นํ้าเพิร์ล (Pearl River Delta (“PRD”)) พื้นท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้าแยงซี 
(Yangtze River Delta (“YRD”)) และ อ่าวป๋อไห่ (Bohai Bay) 

• เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป ขอ้กาํหนดใหเ้รือใชเ้ช้ือเพลิง
ตามท่ีกาํหนดขา้งตน้ จะครอบคลุมไปถึงเขตควบคุมการปล่อยมลพิษ (emission control 
zone “ECZs”) สาํหรับ 3 พื้นท่ี ไดแ้ก่ เขตน่านนํ้าอาณาเขต (ระยะห่าง 12 ไมลท์ะเลจาก
ชายฝ่ัง) ของพ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้าเพิร์ล (Pearl River Delta (“PRD”)) พื้นท่ี
สามเหล่ียมปากแม่นํ้าแยงซี (Yangtze River Delta (“YRD”)) และ อ่าวป๋อไห่ (Bohai Bay) 

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

สหภาพยโุรปตอ้งมีแผนสาํหรับการติดตาม การรายงานผล และการตรวจสอบ
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) (แผน MRV) ท่ีไดรั้บการอนุมติั 
• นาํส่งแผน RVM แก่หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบก่อนวนัท่ี 31 สิงหาคม 

2560 
• ติดตามผลการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซดต์ั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป 
• นาํส่งรายงานการวดัผลสาํหรับปี 2561 ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 
• เอกสารแสดงการปฏิบติัตามกฎระเบียบขา้งตน้ (Document of Compliance) 

จะตอ้งเกบ็รักษาอยูบ่นเรือนบัตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป  
ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการเพื่อให้เรือของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบดงักล่าวตามกาํหนดได ้

2) เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป กฎระเบียบของสหภาพ
ยโุรปท่ีเก่ียวกบัการรีไซเคิลเรือจะมีผลบงัคบัใชค้รอบคลุมไปถึงเรือต่างชาติท่ีอยูใ่น
น่านนํ้าของสหภาพยโุรป เรือต่างๆ จะตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาวา่ดว้ยวสัดุ/อุปกรณ์
ท่ีเป็นอนัตราย (Inventory of Hazardous Material (“IHM”))  

17. การจัดการให้มีการตรวจเรือโดยรัฐเมืองท่า 
เรือท่ีเขา้เทียบท่าในเมืองท่าของประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศท่ีเรือนั้นจดทะเบียนไวจ้ะตอ้งไดรั้บ

การตรวจสอบตามบนัทึกความเขา้ใจของรัฐเมืองท่าในหลายภูมิภาค หรือภายใตค้วามรับผิดชอบของ
รัฐท้องถ่ิน การตรวจสอบต่างๆ เหล่าน้ี มีเป้าหมายท่ีจะตรวจสอบว่าเรือได้มีการปฎิบติัตามกฎ 
(ขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ) ทางดา้นปลอดภยั ดา้นการป้องกนัมลภาวะ และดา้นความเป็นอยูข่องคนเรือ 
รวมถึงสภาพการทาํงานบนเรือหรือไม่ โดยขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัท่ีผูต้รวจสอบพบอาจส่งผลให้ถูกกกั
เรือจนกว่าขอ้บกพร่องนั้นๆจะไดรั้บการแกไ้ขจนอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจนอกจากนั้นหน่วยงานของ
การตรวจเมืองท่ายงัเป็นหน่วยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียนจากคนประจาํเรือเช่นกนั ซ่ึงเปรียบเสมือนผูเ้ป่า
ร้องเม่ือพบการกระทาํอนัเป็นการผดิกฎหมายของทางเรือ 
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3 ปัจจยัความเส่ียง  
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประเมินความเส่ียงวา่เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบับริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและกรอบการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีการ
ดาํเนินงาน อยา่งมีประสิทธิภาพภายใตค้วามเส่ียงในระดบัท่ียอมรับได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัและเห็นถึงคุณค่า
ของการบริหารความเส่ียงโดยไดด้าํเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ีเพื่อควบคุมความเส่ียงต่างๆในทุกระดบั 

 คณะกรรมการบริษทัฯ รับผดิชอบโดยตรงในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เพื่อสนบัสนุนการ
บริหารงานของ บริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  

 คณะกรรมการบริหาร รับผดิชอบในการจดัทาํและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง 
รวมถึงการบริหารงานใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ รับผดิชอบในการสอบทานระบบการบริหารความเส่ียง
ของบริษทัฯ และเสนอแนะขอ้ควรปรับปรุงตามความเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 

 ผูบ้ริหารของทุกฝ่าย (ซ่ึงมีความชาํนาญและเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงกระบวนการทาํงาน) รับผดิชอบในการ
ประเมินและสอบทานความเส่ียงในระดบัการปฏิบติังาน ทั้งน้ี ผลการประเมินความเส่ียงต่างๆ จะถูก
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเป็นระยะๆ 

บริษทัฯ ไดแ้บ่งประเภทปัจจยัความเส่ียงสาํคญัๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัฯ เป็น 3 ประเภท ประกอบดว้ย 
ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจ ความเส่ียงทางการเงิน และความเส่ียงทางการตลาด จากการท่ีตลาดขนส่งสินคา้แหง้
เทกองยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีย ํา่แยต่ั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2551 นั้น บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดปัจจยัความเส่ียงเพิ่มข้ึนเป็นพิเศษ
อีกหน่ึงปัจจยั ซ่ึงเป็นความเส่ียงเก่ียวกบัการทดแทนและการขยายกาํลงักองเรือ โดยไดอ้ธิบายอยูภ่ายใตห้วัขอ้ 
“ความเส่ียงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่า และการขยายกาํลงัความสามารถของกองเรือ” แมว้า่บริษทัฯ ได้
ดาํเนินการบา้งแลว้ในการขจดัความเส่ียงน้ีตั้งแต่ปี 2556 แต่ความเส่ียงดงักล่าวยงัคงส่งผลกระทบอยู ่ดงันั้น บริษทัฯ 
จึงยงัคงเปิดเผยความเส่ียงน้ีจนกวา่จะขจดัความเส่ียงน้ีใหห้มดไปได ้ 

นอกเหนือจากความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ท่ีบริษทัฯตอ้งเผชิญแลว้ ผูล้งทุน (หรือ ผูถื้อหุน้) ของบริษทัฯ ยงัมี
ความเส่ียงจากการลงทุนในหุน้ของบริษทัฯ รวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนดงักล่าว ซ่ึงบริษทัฯ ได้
อธิบายไวอ้ยูภ่ายใตห้วัขอ้ “ความเส่ียงจากการลงทุน” 
ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิ 

ในฐานะท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของและผูป้ระกอบการเดินเรือขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศโดยไม่มีขอ้จาํกดัทาง
ภูมิศาสตร์ใดๆ อาจตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีเกิดจากภยัพิบติัทางนํ้า ความแปรปรวนของสภาพส่ิงแวดลอ้ม ความ
สูญหายหรือเสียหายของสินคา้และทรัพยสิ์นต่างๆ และการสะดุดหยดุลงของธุรกิจอนัเกิดมาจากเคร่ืองยนตก์ลไก
ขดัขอ้ง ความผิดพลาดของเจา้หนา้ท่ี การเคล่ือนไหวทางการเมืองในประเทศต่างๆ การหยดุงานประทว้งของคนงาน 
การก่อการร้าย การโจมตีทางไซเบอร์ โจรสลดั ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ สถานการณ์และเหตุการณ์
อ่ืนใดท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะนาํไปสู่ตน้ทุนการดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน และ/หรือการสูญเสียรายได ้ อยา่งไรก็
ตาม เจา้ของเรือหรือผูป้ระกอบการเดินเรือในน่านนํ้าสากลไดท้าํประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงภยัต่างๆ โดยมีการ
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ทาํประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยัท่ีเป็นสากลและครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมด ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดท้าํ
ประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเส่ียงภยัต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีเอาไวแ้ลว้ 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ข้ึนอยูก่บัการเพ่ิมข้ึนและการเปล่ียนแปลงของกฎหมายป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม 
และกฎระเบียบพาณิชยน์าวีอ่ืนๆ การไม่ดาํเนินการตามกฎหมายเหล่าน้ีอาจทาํใหมี้ความเส่ียงในการถูกกกัเรือซ่ึงทาํ
ใหเ้สียเวลา และนาํไปสู่การเสียรายไดห้รือก่อใหเ้กิดการเรียกร้องค่าเสียหายจาก Charterer รวมถึงค่าใชจ่้ายในการ
ปรับปรุงเรือและการเปล่ียนแปลงระเบียบปฏิบติัในการเดินเรือ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ระมดัระวงัในประเดน็เหล่าน้ี
โดยไดรั้กษามาตรฐานความปลอดภยัและมาตรฐานทางเทคนิคใหอ้ยูใ่นระดบัสากลตลอดมารวมถึงการทาํ
ประกนัภยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในฐานะบริษทัมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การดาํเนินธุรกิจเดินเรือและการ
บริหารงานของบริษทัฯ ตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ไม่วา่จะเป็นลูกเรือท่ีตอ้งควบคุมการเดินเรือ หรือ
ผูจ้ดัการระดบัต่างๆ ในบริษทัฯ ท่ีตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจการเดินเรือ การจดัหาและรักษาไวซ่ึ้ง
บุคลากรเหล่านั้นเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงถือวา่ยงัคงเป็นความเส่ียงท่ีสาํคญัมาก อยา่งไรก็
ตาม เน่ืองจากบริษทัฯ ไดใ้ชน้โยบายทางดา้นบุคลากรท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม บริษทัฯ จึงประสบความสาํเร็จใน
การจดัหาและรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีคุณภาพ อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดริ้เร่ิมส่ิงใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง
ซ่ึงรวมไปถึงการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง เพื่อจูงใจและคงไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ดงันั้น บริษทัฯ คาดวา่
จะไม่มีปัญหาดา้นบุคลากรในอนาคต แมว้า่ธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศยงัคงประสบปัญหาการขาดแคลน
ลูกเรือท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนของนายประจาํเรือซ่ึงจะตอ้งทาํงานประจาํบนเรือ 

ในฐานะบริษทัมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
มากมาย การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบใดๆ อาจทาํใหถู้กปรับ และ/หรือ ถูกดาํเนินคดีทาง
กฎหมายทั้งต่อบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูง ดงันั้น บริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งระมดัระวงัในประเดน็น้ี โดยไดจ้ดั
ใหมี้พนกังานท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมรับผดิชอบในเร่ืองน้ี และไดว้างระบบท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
แน่ใจวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด รวมถึงฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมต่างๆ  

บริษทัฯ ไม่ไดมี้ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนัโลกโดยตรง กล่าวคือ ในกรณีการเดินเรือแบบ
รายเท่ียว(Voyage Charter) ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูจ่้ายค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง ลูกคา้จะเป็นผูรั้บภาระค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ี
เพิ่มข้ึน/ลดลง เน่ืองจากอตัราค่าระวางเรือท่ีกาํหนดและเรียกเกบ็จากลูกคา้นั้นไดร้วมค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มข้ึน/
ลดลงไวด้ว้ย ซ่ึงบริษทัฯ จะจองนํ้ามนัเช้ือเพลิงทนัทีท่ีลูกคา้ตกลงรายการและในกรณีการใหบ้ริการเป็นแบบ
ระยะเวลา (Time Charter) ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงจะตกเป็นภาระของลูกคา้โดยตรง 
ความเส่ียงทางการเงนิ 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งสินทรัพยถ์าวรส่วนใหญ่ของ
บริษทัฯ ได้แก่ เรือ ก็มีพื้นฐานเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากเรือมีตลาดการซ้ือขายสากลท่ีเป็นเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน (Functional Currency) ของบริษทัฯคือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นรูป
สกุลเงินตราต่างประเทศอ่ืนท่ีมิใช่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ กล่าวคือ หน้ีสินท่ีอยูใ่นรูปสกุลเงินตราต่างประเทศอ่ืนท่ี
มิใช่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเม่ือเทียบเท่าเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามอตัราแลกเปล่ียน 
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บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนน้ี ดงันั้น จึงไดพ้ยายามลดความเส่ียงจากสกุลเงินอ่ืนๆ โดยให้
วงเงินสินเช่ือและหน้ีเงินกูอ้ยูใ่นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีท่ีหน้ีเงินกูต่้างๆอยูใ่นรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ
อ่ืนท่ีมิใช่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญา Swap ซ่ึงเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบ้ียของหน้ีสินไดถู้ก
เปล่ียนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นขจดัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
บริษทัฯมีหน้ีจากสัญญาเงินกูแ้ละจากหุน้กูท่ี้อยูใ่นรูปสกุลเงินไทยบาทซ่ึงไดถู้กเปล่ียนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ผา่นสญัญา Swap USD/THB  

การตกตํ่าอยา่งต่อเน่ืองของตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง โดยในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ดชันี BDI แตะท่ี 290 
จุด ซ่ึงตํ่าท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ ไดท้าํใหเ้จา้ของเรือหลายรายขาดทุนมหาศาลและลม้ละลายเป็นจาํนวนมากซ่ึง
ส่งผลใหธ้นาคารระหวา่งประเทศสาํหรับธุรกิจการขนส่งทางเรือหลายแห่งประสบภาวะขาดทุนตามไปดว้ย ดงันั้น 
จึงเป็นการยากมากท่ีจะขอวงเงินกูใ้หม่จากธนาคารระหวา่งประเทศดงักล่าว ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดจ้ดัหาแหล่ง
เงินทุนโดยการออกหุน้กูใ้นสกลุเงินไทยบาท โดยในวนัท่ี 22 มกราคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั คร้ังท่ี 1/2559 จาํนวนเงิน 3,590 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดไถ่ถอนในปี 2564 ดว้ยอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
สาํหรับเงินสกลุไทยบาทร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยบริษทัฯ ไดแ้ปลงเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีทั้งหมดเป็นเงิน
สกลุดอลลาร์สหรัฐจาํนวน 99.72 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดว้ยอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐร้อยละ 
5.99 ต่อปี 

วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั คร้ังท่ี 2/2559 จาํนวนเงิน 1,960 
ลา้นบาท ครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2563 ดว้ยอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับเงินสกลุไทยบาทร้อยละ 5.00 ต่อปี ซ่ึงใน
วนัท่ี 4 มกราคม 2560 เงินท่ีไดท้ั้งหมดถูกแปลงเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ จาํนวน 54.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดว้ย
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐร้อยละ 5.75 ต่อปี  

นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือทั้งหมดของบริษทัฯอยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงสกลุ
เดียวเท่านั้น 

นอกจากนั้น เงินฝากเกือบทั้งหมดของบริษทัฯ ยงัคงฝากในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อไม่ใหเ้กิดความเส่ียง
จากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินฝากเหล่าน้ีเม่ือเทียบเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ มี
ความเส่ียงจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นสกลุเงินบาทท่ีมาจากการแปลงค่าสินทรัพย ์ หน้ีสิน รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาท เน่ืองจากเป็นการขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนในการแปลงค่าเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทในงบการเงินสกลุเงินบาท รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ บาง
รายการของบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นสกลุเงินบาท 

วงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ ไดก้าํหนดดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัตามอตัรา LIBOR (อตัราดอกเบ้ียระหวา่ง
ธนาคารในกรุงลอนดอน) ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียอนัเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย LIBOR ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดติ้ดตามความเคล่ือนไหว และเฝ้าระวงัอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดเงินอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี เน่ืองจากรายไดข้องบริษทัฯไม่คงท่ีและเปล่ียนแปลงไปตามอตัราดอกเบ้ียของ
เงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นการบริหารความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ทาํใหไ้ม่มีความจาํเป็นตอ้ง
กาํหนดเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (LIBOR) จะตามดว้ยการเปล่ียนแปลง
ของอตัราค่าระวางเช่นกนั นอกจากน้ี การคงอตัราดอกเบ้ียลอยตวัโดยไม่เขา้ทาํรายการ Interest Rate Swap (IRS) 
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ทาํใหเ้กิดความยดืหยุน่ต่อวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ สามารถชาํระเงินกูคื้นล่วงหนา้ไดทุ้กเม่ือ (ไม่วา่
โดยสมคัรใจหรือโดยขอ้กาํหนดในสญัญาเงินกู)้ ซ่ึงถือเป็นเร่ืองปกติสาํหรับเงินกูส้าํหรับธุรกิจเดินเรือ โดยไม่ทาํให้
มีค่าใชจ่้ายในการยกเลิกธุรกรรม IRS อยา่งไรกดี็ ในปี 2555 เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียในตลาดลดตํ่าลงมากอยา่งท่ีไม่
เคยเกิดข้ึนมาก่อน บริษทัฯมีโอกาสเขา้ทาํสัญญา IRS สาํหรับดอกเบ้ียของเงินกูจ้าํนวน 64.82 ลา้นเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีเงินกูค้งเหลือ จาํนวน 41.82 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ซ่ึงเดิมเป็นอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัไดถู้กแปลงเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี  โดยบริษทัฯ เห็นวา่อตัราดอกเบ้ียน่าจะยงัคงไม่ปรับตวัเพิ่มข้ึนจนถึงปี 
2557 ดงันั้น จึงกาํหนดใหอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีดงักล่าวมีผลเร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป และในปี 2557 บริษทัฯได้
ทาํสญัญา IRS สาํหรับดอกเบ้ียของวงเงินสินเช่ือรวมจาํนวน 77.45 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 มีเงินกูค้งเหลือจาํนวน 59.04 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เน่ืองจากวงเงินสินเช่ือดงักล่าวใชส้าํหรับชาํระราคาเรือ
ขนส่งซีเมนตห์ลายลาํซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโดยกาํหนดค่าเช่าคงท่ีเป็นระยะเวลานาน (มากกวา่ระยะเวลาของ
สินเช่ือ) ดงันั้น จึงไม่มีการบริหารความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ดงักล่าวขา้งตน้ กล่าวคือ บริษทัฯจะมี
ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียหากไม่มีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

เน่ืองจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ คือ เรือซ่ึงมีอายกุารใชง้านท่ีจาํกดัและเม่ือเรือมีอายมุากในระดบัหน่ึง เรือ
เหล่านั้นจะตอ้งถูกขายเพ่ือนาํไปใชต่้อหรือถูกปลดระวาง ทาํใหค้วามสามารถของกองกาํลงัเรือลดลง ดงัจะเห็นได้
จากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดข้ายเรือจาํนวน 35 ลาํ จากท่ีมีอยูใ่นกองเรือทั้งส้ิน 54 ลาํ และถา้บริษทัฯ 
ตอ้งการคงระดบัความสามารถของกองเรือโดยคาํนึงถึงขนาดของกองเรือ บริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินแผนการทดแทน
เรือเก่าท่ีขายหรือท่ีปลดระวางไป ทั้งน้ี การซ้ือเรือเขา้มาใหม่จะตอ้งใชเ้งินทุนจาํนวนมากซ่ึงอาจมาจากเงินทุนของ
บริษทัฯ  จากเงินกู ้หรือทั้งสองอยา่งรวมกนั ซ่ึงถา้บริษทัฯ ไม่สามารถระดมเงินทุนเพื่อนาํมาใชซ้ื้อเรือเพือ่คงระดบั
ความสามารถของกาํลงักองเรือได ้ ความสามารถของกองเรือบริษทัฯ กจ็ะลดลง ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงใน
ดา้นการระดมเงินทุน อยา่งไรกดี็ เน่ืองจากบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงน้ี บริษทัฯ จึงไดจ้ดัหาสญัญาสินเช่ือ
สาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ท่ีไดล้งนามในปี 2556 และ ปี 2557 และการรับมอบเรือใหม่เหล่าน้ีไดเ้พิ่มกาํลงักองเรือ
ของบริษทัฯ ใหดี้ข้ึน 

ตามท่ีกล่าวไวด้า้นล่างน้ีในหวัขอ้ ความเส่ียงทางการตลาด จะเห็นไดว้า่ราคาตลาดของเรือมีความผนัผวน
มาก ตวัอยา่งเช่น ราคาตลาดของเรือ (เรือใหม่และเรือมือสอง) ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมามีความผนัผวนอยา่งมาก โดยมี
มูลค่าลดลงอยา่งมากจากระดบัท่ีสูงในช่วงตน้ปี 2551 และมูลค่าเรือกย็งัคงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ามากเป็นประวติัการณ์
หลงัจากลดลงตํ่าสุดในปีท่ีแลว้ (ปี 2559) เน่ืองจากความตกตํ่าของมูลค่าเรืออาจเป็นเหตุแห่งการผดิเง่ือนไขหน้ีสิน
ต่อมูลค่าเรือท่ีกาํหนดในสญัญาเงินกูต่้างๆ ซ่ึงส่งผลใหธ้นาคารผูใ้หกู้อ้าจเรียกร้องใหช้าํระเงินกูคื้นล่วงหนา้ และ/
หรือหาหลกัประกนัเพิ่มเติม อนัอาจส่งผลกระทบทางลบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษทัฯโดยเป็นขอ้จาํกดัใน
การระดมเงินสดเพ่ือใชช้าํระเงินกูคื้นล่วงหนา้ หรือเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู ้

นอกจากนั้น เรืออาจถูกประเมินมูลค่าตํ่าเกินความเป็นจริงอนัเน่ืองมาจากความลม้เหลวในการใชห้ลกัการ
ประเมินมูลค่าเรือซ่ึงยดึถือหลกั “ความเตม็ใจของทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย” (อนัเน่ืองมาจากมีเรือในตลาดจาํนวนมากท่ีถูก
บงัคบัขาย) ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นขอ้กาํหนดตามสญัญาเงินกูข้องบริษทัฯ หากมูลค่าเรือตกตํ่าลงกวา่มูลค่าขั้นตํ่าท่ี
กาํหนดในสญัญาเงินกูต่้างๆ ธนาคารผูใ้หกู้อ้าจเรียกหลกัประกนัเพิ่มเติม อาจเรียกเงินฝากเป็นหลกัประกนัเพิ่มเติม
สาํหรับส่วนต่าง หรืออาจเรียกชาํระคืนเงินกู ้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและความคล่องตวัใน
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การดาํเนินกิจการ อนัจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาหลกัประกนัเพิ่มเติม
สาํหรับมูลค่าเรือท่ีลดลง ธนาคารผูใ้หกู้ส้ามารถเรียกใหบ้ริษทัฯ ชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดไดท้นัที หรือบงัคบัเรือท่ี
จาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนั โดยในปี 2558 - 2559 ธนาคารผูใ้หกู้ไ้ดเ้รียกใหบ้ริษทัฯ จดัหาหลกัประกนัเพิ่มเติม
สาํหรับมูลค่าเรือท่ีลดลง ซ่ึงบริษทัฯ ไดฝ้ากเงินสดเป็นหลกัประกนัเพิ่มเติมกบัธนาคารผูใ้หกู้ส้าํหรับสญัญาเงินกู้
บางฉบบัจากการท่ีเรือท่ีจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนัมีมูลค่าลดลง และในปี 2560 มูลค่าตลาดของเรือไดเ้พิ่มข้ึน 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดรั้บเงินฝากซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัเพิ่มเติมดงักล่าวทั้งหมดคืน ทั้งน้ี รายละเอียดไดอ้ธิบาย
ภายใตห้วัขอ้ “คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของผู้บริหาร” ในรายงานฉบบัน้ี 

นอกจากนั้น สญัญาเงินกูต่้างๆท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัไดร้ะบุเง่ือนไขและขอ้กาํหนดวา่บริษทัฯ อาจตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากผูใ้หกู้ก่้อนท่ีจะเขา้ทาํธุรกรรมบางอยา่ง อนัรวมไปถึง การก่อหน้ีเพิ่ม การเปล่ียนโครงสร้างทุน การเพ่ิม
หรือการปรับเปล่ียนแผนค่าใชจ่้ายลงทุน การขยายกิจการ การคํ้าประกนั การควบรวมบริษทั หรือการเขา้ซ้ือกิจการ
อ่ืนใด โดยไม่คาํนึงถึงวา่บริษทัฯ จะไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาต่างๆ ดงักล่าวได ้หากบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติั
ตามเง่ือนไขดงักล่าวได ้ธนาคารผูใ้หกู้ส้ามารถเรียกใหบ้ริษทัฯ ชาํระเงินกูท้ ั้งหมดหรือบางส่วนคืนไดท้นัที ในกรณี
ท่ีบริษทัฯ ผดิเง่ือนไขบางขอ้ หรือมีเหตุแห่งการผดิสญัญาเกิดข้ึน ธนาคารผูใ้หกู้อ้าจยดึเรือท่ีจาํนองไวเ้ป็น
หลกัประกนั โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ ไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนตามขอ้ตกลงทางการเงินท่ีกาํหนดไว้
ในสญัญาเงินกูบ้างฉบบัได ้ กล่าวคือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือมราคาและ
รายจ่ายตดับญัชี (Debt to EBITDA) และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt service cover ratio) 
เน่ืองจากภาวะตลาดเรือเทกองตกตํ่าอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ ในการปรับลดอายกุองเรือ เม่ือ
รายไดจ้ากการเดินเรืออยูใ่นระดบัตํ่า และไดส่้งผลใหมู้ลค่าเรืออยูใ่นระดบัตํ่าดว้ย ดงันั้น บริษทัฯ ไดรั้บการผอ่น
ปรนชัว่คราวในการดาํรงอตัราส่วนตามขอ้ตกลงทางการเงิน โดยบริษทัฯไดรั้บอนุมติัการผอ่นปรนจากธนาคารผูใ้ห้
กูต่้างๆ จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ทั้งน้ี รายละเอียดไดอ้ธิบายภายใตห้วัขอ้ “คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของ
ผู้บริหาร” ในรายงานฉบบัน้ี บริษทัฯ คาดวา่อาจจะตอ้งขอขยายระยะเวลาการผอ่นปรนจากธนาคารบางรายในปี 
2561 เช่นกนั บริษทัฯ จะยงัคงหารือกบัธนาคารผูใ้หกู้ต่้างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อหามาตรการป้องกนัก่อนท่ีจะมีการผิด
สญัญาเกิดข้ึน 

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

อุตสาหกรรมและตลาดการเดินเรือขนส่งสินคา้ทางทะเลมีการข้ึนลงเป็นวฏัจกัร มีความผนัผวนในเร่ืองของ
การทาํกาํไรมูลค่าเรือ และอตัราค่าระวาง ซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในอุปสงคแ์ละอุปทานของกองเรือ ตามท่ี
ไดอ้ธิบายภายใตห้วัขอ้ “ลกัษณะการประกอบธุรกจิและอุตสาหกรรม” แต่เดิมบริษทัฯ ไดท้าํการตลาดในลกัษณะท่ี
อิงกบัราคาตลาดในขณะนั้น (Spot Market) สาํหรับเรือของบริษทัฯ ทั้งหมด ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจาก
ความผนัผวนของตลาดและวฏัจกัรของธุรกิจ บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ เรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ มีกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่ม 
คืออยูใ่นกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ ซ่ึงมีปัจจยัพื้นฐานท่ีเป็นบวกคือมีอุปสงคท่ี์หลากหลาย ซ่ึง
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เป็นตวัช่วยพยงุในช่วงภาวะตกตํ่าของวฏัจกัรของธุรกิจ อุปสงคข์องธุรกิจของบริษทัฯ นั้นเกิดจากปริมาณของสินคา้
ท่ีตอ้งการขนส่ง การก่อเกิดของอุปสงคน้ี์ข้ึนอยูก่บัการคา้โลกและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ภาวะถดถอยของ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการคา้จะทาํใหอุ้ปสงคเ์รือลดลง ความตอ้งการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเลท่ี
เพิ่มมากข้ึนในช่วงท่ีผา่นมาน้ีเป็นผลจากความตอ้งการจากประเทศจีน (รวมทั้งความตอ้งการจากประเทศอินเดีย 
และประเทศในแถบตะวนัออกกลาง) ท่ีตอ้งการนาํเขา้สินคา้และวตัถุดิบต่างๆ เป็นจาํนวนมาก เพื่อก่อสร้าง
โครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ดงันั้น ถา้อุปสงคจ์ากประเทศจีนลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัโดยเฉพาะ 
ในขณะท่ีมีเรือต่อใหม่ซ่ึงเขา้สู่ตลาดขนส่งแลว้ในช่วงสองถึงสามปีท่ีผา่นมา (ปี 2552 - ปี 2558) อาจจะส่งผล
กระทบในทางลบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานท่ีมีอยูใ่นตลาดการขนส่ง ซ่ึงจะทาํใหอ้ตัราค่าระวางลดลงอยา่งต่อเน่ือง
และรวมถึงการลดลงของมูลค่าเรือเช่นกนั ผลกระทบซ่ึงเกิดข้ึนอยูส่ามารถเห็นไดจ้ากการลดลงของดชันี BDI 
ตลอดปี 2558 - 2559 ซ่ึงยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่าอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ อาจประสบกบัความเส่ียงจากการลดลงของ
รายไดแ้ละ/หรือมูลค่าเรือท่ีอาจลดลงถา้ตลาดมีการปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง  

ในอดีตลูกคา้ในตลาดกลุ่มเรือขนาดเลก็น้ีจะไม่ทาํสญัญาระยะยาวแต่เลือกท่ีจะทาํธุรกิจส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมดโดยอิงกบัตลาดปัจจุบนั (Spot Market) อยา่งไรกดี็ สถานการณ์ดงักล่าวไดเ้ปล่ียนไปในช่วง ระหวา่งปี 2547 
ถึงปี 2552 ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับตวัเพิ่มข้ึนของตลาดค่าระวาง ทาํใหบ้ริษทัฯ และลูกคา้ปรับเปล่ียนแผนการ
ตลาด ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญา Long Term Charter ทาํใหบ้ริษทัฯ หลีกเล่ียงจากการผนัผวน
ของราคาตลาดปัจจุบนัและทาํใหม้ัน่ใจวา่จะมีรายไดท่ี้เห็นไดช้ดัเจนและมัน่คง อยา่งไรกต็าม จากสภาพตลาดท่ี
อ่อนตวัลงมากในสองสามปีท่ีผา่นมาน้ี จึงเป็นไปไดย้ากท่ีบริษทัฯ ทาํสญัญาแบบ Long Term Charter สาํหรับเรือ
ส่วนใหญ่ของบริษทัฯได ้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงยงัคงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาดค่าระวางเรือ ซ่ึงเป็นการ
เปล่ียนแปลงนโยบายในการดาํเนินธุรกิจท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ในปี 2547 กล่าวคือ บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนการดาํเนิน
ธุรกิจจากใหบ้ริการแบบสญัญาระยะสั้น (Spot Market) มาเป็นการทาํสญัญาระยะยาว (Long Term Charter) ในช่วง
ปี 2550 ตลาดมีการปรับตวัสูงข้ึนอีกอยา่งมีนยัสาํคญัจนถึงจุดสูงสุด ในกลางปี 2551 ซ่ึงหลงัจากนั้นไดป้รับตวัลดลง
อยา่งรวดเร็วจนเกือบจะใกลก้บัระดบัตํ่าสุดเท่าท่ีเคยเกิดข้ึน และตลาดสินคา้แหง้เทกองไดป้รับตวัข้ึนตั้งแต่ไตรมาส 
2 ปี 2552 จนถึงส้ินไตรมาส 2 ปี 2554 แต่สถานการณ์ยงัคงเลวร้ายลงเน่ืองจากเรือต่อใหม่จาํนวนมากไดเ้ขา้มาสู่
ตลาดในช่วงปี 2552 – 2558 ประกอบกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีนซ่ึงส่งผลใหด้ชันีค่าระวางตกตํ่าลงในปี 
2558 - 2559 อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ มีความเห็นวา่ ท่ามกลางตลาดท่ีมีความผนัผวนอยา่งมากซ่ึงอตัราค่าระวางสามารถ
เพิ่มสูงข้ึนและตกลงอยา่งรวดเร็วนั้น จะเป็นการรอบคอบท่ีจะทาํสัญญาผกูมดัค่าระวางในอตัราท่ีสูงและเหมาะสม 
เม่ือโอกาสเอ้ืออาํนวย เพ่ือรองรับหากเกิดการตกลงอยา่งรวดเร็วของอตัราค่าระวางในตลาดค่าระวางปัจจุบนั (Spot 
Market) กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวน้ีไดพ้ิสูจนแ์ลว้ เม่ือบริษทัฯมีรายไดสู้งกวา่ตลาดภายใตส้ถานการณ์ท่ี
ตลาดท่ีมีความผนัผวนในอดีตท่ีผา่นมา อยา่งไรกต็าม จากการท่ีตลาดตกตํ่าในช่วงสองสามปีท่ีผา่นมา มีความ
เป็นไปไดย้ากท่ีบริษทัฯ จะทาํสญัญาแบบ Long Term Charter สาํหรับเรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึง
ยงัคงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาดค่าระวาง ทั้งน้ี รายละเอียดของสญัญาระยะยาวท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดอ้ธิบายภายใตห้วัขอ้ “คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของผู้บริหาร” ในรายงานฉบบัน้ี 

อยา่งไรกต็าม กลยทุธ์ในการเขา้ทาํสัญญาระยะยาว (Long Term) ในอตัราค่าระวางท่ีสูงเม่ือสภาพตลาดกาํลงั
ไปไดดี้นั้นไดส่้งผลกระทบต่อบริษทัฯ ในดา้นความเส่ียงจากคู่สญัญา เม่ือเกิดภาวะตลาดตกตํ่าและเป็นผลใหอ้ตัรา
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ค่าระวางลดลง และถา้ภาวะการถดถอยดงักล่าวยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ลูกคา้ (Charterer) ของบริษทัฯ ท่ีทาํสัญญา
เป็นระยะยาว อาจไม่ปฏิบติัตามสญัญาได ้ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถมีอตัราค่าระวางท่ีสูงตามท่ีทาํสัญญาไว ้และอาจ
ถูกบงัคบัใหท้าํสญัญา ณ อตัราตลาดปัจจุบนัซ่ึงตกตํ่า และมีอตัราค่าระวางตํ่ากวา่ท่ีทาํสัญญาไว ้บริษทัฯ ตระหนกั
ถึงความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสัญญาในระยะยาว ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดท้าํการวิเคราะห์ลูกคา้ 
(Charterers) ท่ีจะทาํสญัญา Long Term Charters โดยเลือกลูกคา้ชั้นดีและมีเครดิตสูงท่ีสุด ดว้ยเหตุผลดงักล่าว
ขา้งตน้ จึงทาํให ้ณ เวลาท่ีตลาดซบเซา บริษทัฯ ไม่ไดป้ระสบกบัปัญหาจากการท่ีลูกคา้ (Charterers) ของบริษทัฯ 
ไม่ปฏิบติัตามสัญญา และแมก้ระทัง่ในสถานการณ์ตกตํ่าในช่วงปัจจุบนัน้ี บริษทัฯ ยงัคงไม่ประสบกบัปัญหาการไม่
ปฏิบติัตามสญัญาของลูกคา้สัญญาระยะยาว 

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 อยา่งไรกต็าม บริษทัฯใหบ้ริการเช่าเรือ
ขนส่งซีเมนตท์ั้งหมด 4 ลาํกบัลูกคา้รายเดียว ภายใตเ้ง่ือนไขการเช่าระยะยาวซ่ึงจะครอบคลุมอายกุารใชง้านของเรือ
ขนส่งซีเมนตด์งักล่าว อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไดต้รวจสอบและวิเคราะห์สถานะของลูกคา้รายน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่
ลูกคา้รายน้ีมีความสามารถทางการเงินในการปฏิบติัตามสญัญาเช่าระยะยาวได ้ ในไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา ลูกคา้รายน้ีมี
ความสาํคญัมากข้ึน เน่ืองจากรายไดจ้ากลูกคา้รายน้ีไดถู้กกาํหนดอยา่งแน่นอนภายใตส้ญัญาเช่าระยะยาว ในขณะท่ี
รายไดจ้ากเรือลาํอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ไดล้ดลงตามวฎัจกัรของตลาดเดินเรือท่ีตกตํ่าอยา่งต่อเน่ือง 
ความเส่ียงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่าและการขยายกาํลงัความสามารถของกองเรือ  

ตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ สินทรัพยข์องบริษทัฯ คือ เรือซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์มีอายกุารใชง้านท่ีจาํกดั เม่ือเรือมี
อายกุารใชง้านในระดบัหน่ึงเรือเหล่าน้ีจะตอ้งถูกจาํหน่ายหรือถูกปลดระวาง เป็นเหตุใหก้าํลงัความสามารถของกอง
เรือลดลง และถา้บริษทัฯ ตอ้งการคงระดบักาํลงัความสามารถของกองเรือ บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งทดแทนเรือเก่าท่ีถูก
ปลดระวางไปแลว้ (หรือถูกขาย) ทั้งน้ี ในช่วงประมาณ 3 ปี (ปี 2550 ถึงปี 2553) บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าจาํนวน 35 
ลาํ และในปี 2559 ไดข้ายเรือเก่าอีกจาํนวน 13 ลาํ ทาํใหข้นาดของกองเรือบริษทัฯ ลดลง ซ่ึงถา้บริษทัฯ ตอ้งการคง
กาํลงัความสามารถน้ีกจ็าํเป็นท่ีจะตอ้งหาเรือมาทดแทนเรือท่ีไดข้ายไปแลว้ การทดแทนเรือท่ีถูกปลดระวาง/เรือท่ีได้
ขายไปแลว้ สามารถทาํไดด้ว้ยการซ้ือเรือมือสองจากตลาด “ซ้ือ-ขาย” เรือเสรี (the open “Sale & Purchase” market) 
อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของตลาดการขนส่งระหวา่งประเทศระหวา่งปี 2546 - 2550 ทาํให้
มูลค่า (ราคา) ของเรือมือสองสูงข้ึนอยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน และบริษทัฯ เห็นวา่ไม่เป็นการรอบคอบท่ีจะซ้ือเรือ
ในราคาสูงมาก ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อมูลค่าของสินทรัพย ์ (เรือ) อนัเป็นผลมาจากมูลค่าเรือในตลาดลดลง
ในช่วงตลาดขาลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2551 ดงันั้นถา้ราคาเรือมือสองไม่ไดล้ดลงอยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสม หรือกลบัเพ่ิมสูงข้ึนแมว้า่บริษทัฯ อาจตอ้งการท่ีจะหาเรือทดแทนเรือท่ีขาย/ปลดระวาง ดว้ยเรือ
อายนุอ้ยท่ีมีขนาดใหญ่กวา่กต็าม แต่บริษทัฯ อาจไม่สามารถซ้ือเรือเก่ามือสองไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ (หรือ
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แมแ้ต่เรือต่อใหม่ท่ีพร้อมจะส่งมอบทนัที) และไม่สามารถซ้ือเรือในราคาท่ีเหมาะสมได ้ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถ
ทดแทนความสามารถในการใหบ้ริการขนส่งท่ีหายไปจากการขายเรือเก่าของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม ในช่วงไตรมาส
สุดทา้ยของปี 2554 บริษทัฯ สามารถซ้ือเรือต่อใหม่และเรือมือสองไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม  

ในระหวา่งปี 2555 ถึงปี 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่หลายฉบบักบัอู่ต่อเรือสามแห่งใน
ประเทศจีนเพื่อส่งมอบเรือขนส่งซีเมนตแ์ละเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองหลายลาํ ตามท่ีไดร้ายงานไวใ้นรายงาน
ประจาํปีฉบบัน้ี ซ่ึงช่วยขจดัความเส่ียงของกาํลงักองเรือบริษทัฯ และในขณะเดียวกนัไดช่้วยขยายกองเรือในแง่ของ
ขนาดระวางบรรทุกและลดอายกุองเรือลง รวมถึงประโยชนใ์นแง่อ่ืนๆ ทั้งน้ี รายการการสัง่ต่อเรือใหม่ดงักล่าวได้
เสร็จส้ินลงโดยบริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือบางลาํ ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้อ่ืนในรายงานประจาํปีฉบบัน้ี ความเส่ียง
จากการดาํเนินธุรกิจและความเส่ียงทางการตลาดของเรือสัง่ต่อใหม่เหล่าน้ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ บริษทัฯ มีความเส่ียง
ท่ีแตกต่างกนัออกไปอนัเน่ืองมาจากแผนปรับลดอายกุองเรือ (Fleet Rejuvenation Plan) ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

• ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการกบัอู่ต่อเรือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการกบัอู่ต่อเรือ

จีนหน่ึงแห่งอนัเน่ืองมาจากอู่ต่อเรือดงักล่าวไม่ปฏิบติัตามสัญญา เน่ืองจากผลของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
เหล่าน้ียงัมีความไม่แน่นอน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ยงัคงมีความเส่ียงท่ีจะเป็นฝ่ายแพค้ดี อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดล้ด
ความเส่ียงดงักล่าวโดยไดมี้ท่ีปรึกษาทางกฎหมายจากสาํนกังานกฎหมายและผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงระดบั
นานาชาติ รายละเอียดไดอ้ธิบายภายใตห้วัขอ้ “คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของผู้บริหาร” ในรายงานฉบบัน้ี 

• ความเส่ียงทีเ่กดิจากวฏัจักรของอุตสาหกรรม  
บริษทัฯ มีความเส่ียงหากตลาดเดินเรือยงัคงอยูใ่นภาวะขาลงต่อไปอีกระยะเวลาหน่ึง อาจส่งผลใหร้าคาตลาด

ของเรือต่อใหม่ลดตํ่าลง ซ่ึงอาจตํ่ากวา่ตน้ทุนเรือท่ีบริษทัฯ ซ้ือมาอยา่งมากและหากราคาเรือตกตํ่าอยา่งถาวรอาจ
ส่งผลกระทบใหบ้ริษทัฯ เกิดความเส่ียงในการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัฯ อาจผดิ
เง่ือนไขในการดาํรงหน้ีสินต่อมูลค่าเรือตามท่ีกาํหนดในสญัญากูต่้างๆ 

นอกเหนือจากการลดลงของมูลค่าเรือแลว้ บริษทัฯยงัอาจจะไม่สามารถใหบ้ริการ Charter ในอตัราท่ี
คาดการณ์ไวไ้ด ้ ทาํใหบ้ริษทัฯ เกิดความเส่ียงจากการขาดทุนจากการดาํเนินธุรกิจ (รวมทั้งความเส่ียงจากการขาด
เงินสด) หากเกิดการขาดทุน หรือ หากอตัราค่าระวางยงัคงตกตํ่าอยูเ่ช่นน้ีต่อไป อาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ ผิดนดัในเร่ือง
ขอ้ตกลงในการชาํระหน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงทางการเงินอ่ืนๆ ตามสญัญาเงินกูห้ลายฉบบัของบริษทัฯ ได ้อยา่งไรกต็าม 
บริษทัฯ ไดเ้ฝ้าติดตามการปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการเงิน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัครบถว้นตามท่ี
กาํหนดไว ้โดยการระดมเงินสดเม่ือจาํเป็นจากแหล่งท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้
ความเส่ียงจากการลงทุน 

ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ถึงความตกตํ่าของตลาดเรือเทกอง หากภาวะตลาดตกตํ่าอยา่งต่อเน่ืองหรือย ํา่แยไ่ป
กวา่เดิม บริษทัฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งระดมทุนจากผูถื้อหุน้ หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถจองซ้ือหุน้เพิม่ทุนได ้ผู ้
ถือหุน้ดงักล่าวอาจมีความเส่ียงจากการท่ีหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถืออยูมี่มูลค่าลดลง 

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

 การซ้ือหุ้นนั้นอยูใ่นรูปสกุลเงินไทยบาท ผูล้งทุนจึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
ของสกุลเงินตน้ทางต่อสกุลเงินไทยบาท ซ่ึงอาจทาํให้ผูล้งทุนขาดทุนจากการแปลงค่าเงินจากสกุลเงิน
ตน้ทางเป็นสกุลเงินไทยบาท หากสกุลเงินไทยบาทมีมูลค่าลดลง รวมถึงเม่ือขายหุ้นไป เงินท่ีไดจ้ะถูก
แปลงจากสกลุเงินไทยบาทเป็นสกลุเงินตน้ทางของผูล้งทุน 

 ผูล้งทุนอาจขาดทุนหากมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ตวัอยา่งเช่น การ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีอากรในการซ้ือขายหุน้ 

 หากรัฐบาลไทยมีการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนในเงินลงทุนท่ีส่งเขา้มาในประเทศหรือส่งออกนอก
ประเทศ ค่าใชจ่้ายในการลงทุนของผูล้งทุนอาจเพิ่มข้ึน และ/หรือ ผูล้งทุนอาจไม่สามารถส่งเงินท่ีไดจ้าก
การขายหุน้ออกนอกประเทศได ้

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

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นเร่ืองความเส่ียงทางการเงินขา้งตน้ บริษทัฯ ไดข้อผ่อนปรนการทดสอบขอ้กาํหนดทาง
การเงินบางประการภายใตส้ัญญาเงินกูบ้างฉบบั โดยหน่ึงในเง่ือนไขของการผอ่นปรนดงักล่าว ธนาคาร
ผูใ้ห้กูไ้ดก้าํหนดห้ามไม่ให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลในขณะท่ีการผ่อนปรนเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใช ้ดงันั้น 
นกัลงทุนของบริษทัฯ จึงควรตระหนกัว่าปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดแ้ละจะยงัคง
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดต้ราบเท่าท่ีบริษทัฯ ยงัไดรั้บการผอ่นปรนดงักล่าว 

 
 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
ทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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ทีด่นิ อาคารชุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 

99.99 มีหอ้งชุดในคอนโดมิเนียม เพรสทีจ ทาวเวอร์ เอ 19 ยนิูตและบี 9 ยนิูต เพื่อใหพ้นกังานต่างชาติของบริษทัฯ 

พกัอาศยั และใหบุ้คคลภายนอกเช่า โดยใชว้ิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี เป็น 20.79 ลา้นบาท 

4.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560)  

บริษทัฯจดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึน เพ่ือเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิเรือ บริษทัยอ่ยละหน่ึงถึงสองลาํ ทั้งน้ี บริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทั
ยอ่ยเหล่าน้ีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 99 การท่ีบริษทัฯ มีนโยบายจดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึน โดยใหแ้ต่ละบริษทัยอ่ยถือกรรมสิทธ์ิ
เรือ 1-2 ลาํนั้น มีจุดประสงคท่ี์จะจาํกดัความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ในกรณีท่ีเรือลาํหน่ึงลาํ
ใดก่อความเสียหายข้ึน ซ่ึงการจดัโครงสร้างบริษทัฯในลกัษณะน้ีถือเป็นบรรทดัฐานของอุตสาหกรรมเดินเรือ
โดยทัว่ไป บริษทัฯควบคุมการบริหารงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวโดยคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ เป็น
คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวและมีอาํนาจอยา่งเตม็ท่ีในการบริหารและตดัสินใจ  

ในส่วนของการลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ธุรกิจเจา้ของเรือนั้นจะพิจารณาการลงทุนโดย
ข้ึนอยูก่บัโครงการหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ และบริษทัฯสามารถใชค้วามรู้ความสามารถ รวมทั้ง
ทรัพยากรท่ีมีอยูเ่ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ มิใช่ลงทุนเฉพาะในส่วนของเงินทุนเพียงอยา่งเดียว ดงันั้น การ
ควบคุมและการบริหารงานจะเป็นลกัษณะกิจการร่วมคา้ (Joint Ventures) ท่ีบริษทัฯจะเขา้ไปมีส่วนร่วมการบริหาร
ผา่นคณะกรรมการโครงการนั้นๆตามสดัส่วนการลงทุน 

โครงการร่วมทุน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
สถานะของการลงทุนในบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ มีดงัต่อน้ี 
• International Seaports (Haldia) Pvt Ltd. บริษทัร่วมทุนน้ีเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือ

เพียงแห่งเดียวของบริษทัฯ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองท่าฮลัเดีย (โดยบริษทัฯ ไดร่้วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 
ของเงินลงทุนทั้งหมด) และไดด้าํเนินงานภายใตแ้ผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษทัฯ บริษทั
ร่วมทุนน้ีมีผลการดาํเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและจนถึงปัจจุบนัเราไดรั้บเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 3.47 ลา้น
เหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 170 ของเงินลงทุนเร่ิมแรกเม่ือปี 2545 - 2546  

สาํหรับช่ือ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โปรดดูขอ้มูลในหวัขอ้ “ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่” ของแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจาํปี 2560 น้ี  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ในระหวา่งปี 2559 และ 2558 บริษทัฯไดป้ฏิเสธการรับเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองขนาด 64,000 เดทเวทตนั 
จาํนวน 12 ลาํ ท่ีทาํสญัญากบั Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน (“อู่ต่อเรือ”)  เม่ือวนัท่ี 24 และ 26 
กมุภาพนัธ์ 2557 สาํหรับตวัเรือหมายเลข SAM14017B - SAM14028B (“เรือ”) 

เน่ืองจากความล่าชา้ในการต่อเรือทาํใหท้างอู่ต่อเรือไม่สามารถส่งมอบเรือภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญา
สัง่ต่อเรือ (“สญัญา”) บริษทัฯจึงไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญาทั้ง 12 ฉบบั เน่ืองจากล่วงเลยกาํหนด
ส่งมอบเรือและไดเ้รียกร้องใหอู่้ต่อเรือคืนเงินงวดท่ีไดช้าํระไปพร้อมดอกเบ้ียท่ีกาํหนด 

บริษทัฯไดย้ื่นหนงัสือเรียกร้องใหธ้นาคารท่ีใหก้ารคํ้าประกนั กล่าวคือ Export-Import Bank of China สาขา 
Jiangsu (“CEXIM”) ชาํระเงินตามหนงัสือคํ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดท่ี้ไดอ้อกใหบ้ริษทัฯ ภายใตส้ัญญา 
เพื่อเรียกร้องเงินงวดค่าต่อเรือท่ีจ่ายไปแลว้พร้อมดอกเบ้ียคืน ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯไดรั้บคืนเงินงวด
พร้อมดอกเบ้ียสาํหรับตวัเรือสามลาํ คือ ตวัเรือหมายเลข SAM14024B SAM14025B และ SAM14026B รวม
จาํนวน 8.81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาจาก CEXIM เน่ืองจากยงัไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดยืน่เสนอขอ้พิพาทภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนดสาํหรับเรือทั้งสามลาํดงักล่าวน้ี 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯ (และตวัแทน)ไดรั้บเงินจาํนวน 0.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 
6.25 ลา้นบาท จากอู่ต่อเรือ สาํหรับส่วนต่างระหว่างดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯไดรั้บคืนจาก CEXIM ภายใตห้นงัสือ
คํ้าประกนั สาํหรับตวัเรือสามลาํ คือ ตวัเรือหมายเลข SAM14024B SAM14025B และ SAM14026B กบั
ดอกเบ้ียท่ีอู่ต่อเรือตอ้งชาํระคืนภายใตส้ัญญาสั่งต่อเรือของเรือทั้งสามลาํดังกล่าว บริษทัฯได้บนัทึกเงิน
จาํนวน 0.12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาจากจาํนวนเงินขา้งตน้ซ่ึงรับโดยตวัแทนเป็นลูกหน้ี 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2560 บริษทัฯไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวจากตวัแทนแลว้ 

สาํหรับเรือท่ีบริษทัฯไดรั้บแจง้ว่าอู่ต่อเรือไดย้ืน่เสนอขอ้พิพาทตามขอ้กาํหนดในหนงัสือคํ้าประกนัประเภท
เพิกถอนไม่ไดแ้ละตามสัญญาสั่งต่อเรือ การไดรั้บคืนเงินงวดท่ีบริษทัฯไดจ่้ายไปนั้นยงัคงข้ึนอยูก่บัคาํช้ีขาด
ของอนุญาโตตุลาการ และหนงัสือคํ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัเรือลาํดงักล่าวก็ไดรั้บการ
ขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 90 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเผยแพร่คาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดของการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือท่ียกเลิกโดยบริษทัฯและอู่ต่อเรือ 
(ภายใตก้ารคดัคา้นของบริษทัฯ) (ไม่รวมเรือสามลาํท่ีบริษทัฯไดรั้บเงินงวดคืนจาก CEXIM ตามท่ีไดก้ล่าว
ขา้งตน้) แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตัวเรือหมายเลข 

วนัทีท่าํสัญญา 

ส่ังต่อเรือ ยกเลกิโดย 
วนัทีใ่นหนังสือบอกเลกิ
สัญญาส่ังต่อเรือ 

วนัทีไ่ด้รับแจ้งจากอู่ต่อเรือ 
ว่ามกีารยืน่เสนอข้อพพิาท 

ราคาตามสัญญา 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

เงนิงวดจ่าย
ล่วงหน้าทีเ่รียกคนื 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

SAM14017B 24 กมุภาพนัธ ์2557 บริษทัฯ 11 กนัยายน 2558 25 กนัยายน 2558  27.90 11.16 

SAM14018B 24 กมุภาพนัธ ์2557 บริษทัฯ 11 กนัยายน 2558 25 กนัยายน 2558 27.90 11.16 

SAM14019B 26 กมุภาพนัธ ์2557 บริษทัฯ 16 พฤศจิกายน 2558 24 พฤศจิกายน 2558 27.97 11.16 

SAM14020B 26 กมุภาพนัธ ์2557 บริษทัฯ 16 พฤศจิกายน 2558 24 พฤศจิกายน 2558 27.97 11.16 

SAM14021B 26 กมุภาพนัธ ์2557 บริษทัฯ 29 มกราคม 2559 3 กมุภาพนัธ์ 2559 27.97 5.58 

SAM14022B 26 กมุภาพนัธ ์2557 บริษทัฯ 29 มกราคม 2559 3 กมุภาพนัธ์ 2559 27.97 5.58 

SAM14023B 26 กมุภาพนัธ ์2557 อู่ต่อเรือ 

บริษทัฯ 

15 กนัยายน 2558 

30 มีนาคม 2559 

7 ธนัวาคม 2558 27.47 2.74 

SAM14027B 26 กมุภาพนัธ ์2557 อู่ต่อเรือ 

บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 

29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

SAM14028B 26 กมุภาพนัธ ์2557 อู่ต่อเรือ 

บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 

29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

    รวม 251.09 64.12 
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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 

หุ้นกู้ 
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 3,590,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไว ้1,000 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่ประชาชนทัว่ไป บริษทัฯ ไดรั้บเงินจาก
การออกหุน้กูค้ร้ังน้ีรวมจาํนวน 3,590 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ5 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ีย  ร้อยละ 5.25 ต่อปี และ
มีกาํหนดการชาํระดอกเบ้ียทุกไตรมาส หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ัง
ท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 

เน่ืองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื่อเป็นการจาํกดัความ
เส่ียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของบริษทัฯท่ีมีอยูใ่นรูปสกุลเงิน
บาท บริษทัฯจึงไดแ้ปลงเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีรวมจาํนวน 3,590 ลา้นบาท เป็นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจาํนวน 99.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุล
เงิน (Cross Currency Swap) เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 อีกทั้งไดท้าํการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสกุลเงิน
บาทท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
5.99 ต่อปี 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 1,960,000 
หน่วย มูลค่าท่ีตราไว ้1,000 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการเสนอขายหุน้กูแ้บบเจาะจงใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและ
ผูล้งทุนรายใหญ่ (“II& HNW”)   บริษทัฯไดรั้บเงินจากการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีรวมจาํนวน 1,960 ลา้นบาท หุน้
กูมี้อาย ุ 3.5 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี และมีกาํหนดการชาํระดอกเบ้ียทุกไตรมาส  หุ้นกู้
ดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 และท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 8/2559 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2560 บริษทัฯไดแ้ปลงเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีรวมจาํนวน 1,960 ลา้น
บาทเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 54.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ทาํสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) อีกทั้งไดท้าํการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
สกุลเงินบาทท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 5.75 ต่อปี 

บริษทัฯมีขอ้กาํหนดตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 รายละเอียดของหุน้กูร้ะยะยาวมีดงัต่อไปน้ี 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 “บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2547 
จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 ใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 25 ของผลกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและ
สาํรองตามกฎหมาย ทั้งน้ี เม่ือคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปีแลว้จะตอ้งนาํเสนอ
ขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ โดยในส่วนของเงินปันผลระหวา่งกาลใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ มี
อาํนาจอนุมติัใหจ่้ายได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป” 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

-ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1- 

8.2 ผู้บริหาร  

-ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1- 

8.3 และเลขานุการบริษัท 

-ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1- 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

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

ในปี 2560 และ 2559 บริษทัฯ ไดเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ โดยกาํหนดเป็นค่าตอบแทนประจาํ
และไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสเป็นจาํนวนเท่ากนั ทั้งน้ี ค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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สาํหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั  และอ่ืนๆ เช่น 
ค่าภาษีเงินได ้ ค่าเช่าบา้น และเงินชดเชยเม่ือเกษียณอายกุารทาํงาน (จ่ายใหผู้บ้ริหารท่ีเกษียณอายกุารทาํงานในปี 
2559)  ซ่ึงในระหวา่งปี 2560 และปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบริหารและ
ผูบ้ริหารระดบัสูง (รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ) ทั้งหมด 13 ท่าน (ปี 2559: 13 ท่าน) เป็นจาํนวนเงิน 80.79  ลา้นบาท 
และ 89.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้รรมการผูจ้ดัการในปี 2560 เป็นจาํนวนเงินรวม 15.15 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
เงินเดือน 8.07 ลา้นบาท โบนสั 1.36 ลา้นบาท ภาษีเงินไดท่ี้บริษทัฯออกให ้  4.55 ลา้นบาท ค่าตอบแทนกรรมการ 
0.55 ลา้นบาท ค่าเช่าบา้น 0.60 ลา้นบาท และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 0.02 ลา้นบาท 
  



หนา้ 100 
 

คณะกรรมการบริหารท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน) 
3. นายไจปาล มนัสุขานี กรรมการ 

ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน) 
3. นายไจปาล มนัสุขานี กรรมการ 
4. นายชีลาล โกปินาธาน ผูอ้าํนวยการ (การพาณิชย)์ 
5. นายเซบาสเตียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่* ผูอ้าํนวยการ (บริหารกองเรือฝ่ายบุคคล) 
6. นายโกดาการาจีททิล มูราล่ี เมนนอน กรรมการ (ดา้นเทคนิค) 
7. นายนีลากนัตนั วาสุเดวนั ผูอ้าํนวยการ (การจดัการความเส่ียง) 
8. นายสตีเฟน โคลา ผูอ้าํนวยการ (บริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ) 
9. นายนิชิคานท ์โกรวิน ดีซาย ผูอ้าํนวยการ (โครงการ) 
10. นายประชาน มหาลิงกมั ผูจ้ดัการอาวโุส (ดา้นเทคนิค) 
11. นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (การเงินและบญัชี) และเลขานุการ

บริษทัฯ 
12. นางสาววิมลวรรณ เจศรีชยั ผูจ้ดัการอาวโุส(บญัชีของกลุ่มบริษทั) 
13. นางสาวนลินทิพย ์ศานตินานนท ์ ผูจ้ดัการอาวโุส (บญัชีและการจดัการระบบสารสนเทศ) 

(MIS) 

* แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งในระหวา่งปี 2560 
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การเทียบเคียงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และผูบ้ริหารระหว่างบริษทัฯ 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 ้
ถือหุ้นในระยะยาว  คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการข้ึน  โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่และเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการ โดยรวมถึงการกาํหนดนโยบายและทิศ
ทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ การใหค้วามสาํคญัต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้น
ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายดว้ยความโปร่งใส และจริยธรรมทางธุรกิจท่ีดีและไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการข้ึนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศใหพ้นกังานในทุกระดบัชั้นไดรั้บทราบ ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายของบริษทัฯ ไดต้ระหนกั และใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งไดเ้ปิดเผยนโยบาย
ดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

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

การปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ทั้งน้ี เพื่อใหคู่้มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ได้
มีการปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั และเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมินการ
กาํกบัดูแลกิจการ” (Corporate Governance Self- Assessment) โดยมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึงผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ
โดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก และคณะกรรมการบริษทัฯ จะนาํผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการ
ให้ดียิ่งข้ึนต่อไป โดยบริษทัฯ มีความตั้ งใจท่ีจะประเมินการกาํกับดูแลกิจการเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการคร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2561 
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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 2560 ประกอบด้วย 
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อาํนาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปไว้ดงันี ้
1. คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดรวมทั้งจดัการกิจการของบริษทัฯ ภายในขอบเขต

ของกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งมีอาํนาจกระทาํ
การใดๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านถือว่าเป็น
ตวัแทนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและมีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ดว้ยความเป็นอิสระและเป็น
กลางเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

2. กรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ เพื่อรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ 
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. พิจารณาและหารือเก่ียวกบักลยทุธ์และทางเลือกต่างๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร และอนุมติัในประเด็นสาํคญัท่ี

เก่ียวกบัทิศทางธุรกิจและนโยบายของบริษทัฯ รวมทั้งพิจารณาและอนุมติัแผนธุรกิจและเป้าหมายการ
ปฏิบติังานท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

8. ติดตามดูแลให้มีการนาํกลยุทธ์ของบริษทัฯ ไปปฏิบติั ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และความ
คืบหนา้เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. ดูแลกาํกบัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
10. ดูแลใหมี้การกาํกบัตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก  
11. อนุมติังบการเงินประจาํไตรมาสและประจาํปี และดูแลให้มีการจัดทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
12. ดูแลใหมี้ระบบท่ีเหมาะสมในการส่ือสารเร่ืองต่างๆ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และสาธารณชน 
13. กาํหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียง และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบการบริหารจดัการ

ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 



หนา้ 107 
 

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 

อาํนาจ หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร สรุปไว้ดงันี ้
1.  มีหนา้ท่ีบริหารกิจการของบริษทัฯ ภายใตม้ติและระเบียบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบริษทัฯ  
2.  มีอาํนาจทาํความตกลงหรือทาํสัญญาผูกพนับริษทัฯ โดยขอ้ตกลงหรือสัญญานั้นจะตอ้งอยู่ในขอบเขต 

อาํนาจหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ได้ให้ไว้และจะต้องให้มีกรรมการบริหารสองคนลงนามและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

3.  มีอาํนาจกระทาํการใดๆ ในนามและเพ่ือผลประโยชนข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในการดาํเนินธุรกิจ 
4.  มีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อรับทราบและหารือถึงกิจการท่ีคณะกรรมการบริหารได้

ดาํเนินการลงไป อย่างไรก็ดี สําหรับประเด็นท่ีเก่ียวกบันโยบายของบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ  หรือเ ร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องกระทําโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือเร่ืองซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 
ทั้งน้ีรวมถึงเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอ เพื่อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นราย
เร่ือง หรือตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้เสนอเพ่ือขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
ก่อน 

5.  จดัทาํและทบทวนวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ แผนทางการเงินและนโยบายท่ีสาํคญัของบริษทัฯ และนาํเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

6.  ทบทวนอํานาจดําเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในตารางการมอบอํานาจ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

7.  แต่งตั้ ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตั้ งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายลงมาถึงผูจ้ ัดการ
ระดบักลาง 

8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และความกา้วหนา้ใน
การดาํเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

9.  ติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รตามความจาํเป็นในแต่ละคร้ัง ตามอาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
10.  จดัทาํและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงรวมถึงดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบการ

บริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
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11.  จดัทาํและทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้

3. คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างเป็นอิสระ ตามกฎระเบียบ และคาํแนะนาํตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในการให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และ
โปร่งใส สนบัสนุนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนทาํหนา้ท่ีประสานงานกบัคณะกรรมการ
บริษทัฯ ในการจดัการความเส่ียง และระบบควบคุมภายในขององคก์ร ทั้งน้ี เพื่อมุ่งหวงัใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานและความเป็นอิสระในการตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายจดัการ รวมถึงการตรวจสอบความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจเกิดข้ึน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดแรก 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. นายกาํธร ศิลาอ่อน*,**,*** ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 2 ปี 
และกาํกบัดูแลกิจการ 

2. รองศาสตราจาย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์**
   

กรรมการตรวจสอบและ 
กาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ 2 ปี 

3. นางลิน เยน คอ็ก**,*** กรรมการตรวจสอบและ 
กาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ 2 ปี 

* นายกาํธร ศิลาอ่อน ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และรองศาสตราจารย ์ ดร. ภวิดา 
ปานะนนท ์ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 

** ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
1) นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ อดีตประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดเ้กษียณอายจุากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ในคณะกรรมการบริษทัฯ เน่ืองจากมีอายเุกินเกณฑอ์ายขุองกรรมการบริษทัฯ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ
ของบริษทัฯ ซ่ึงมีผลใหท่้านพน้จากการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย อ่ืนๆทั้งหมด อนัรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ 
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2) นายกาํธร ศิลาอ่อน ซ่ึงเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และกาํกบัดูแลกิจการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 

3) นางลิน เยน คอ็ก ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560  

*** กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน ทั้งน้ี รายละเอียดของประสบการณ์ ไดก้ล่าว
ไวใ้นหวัขอ้ “ประวตัิคณะกรรมการบริษทั” ในรายงานประจาํปีน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการมีหน้าที่สอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ือง
ดงัต่อไปนี ้
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินมีการจดัทาํอยา่งถูกตอ้งและมี

การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและครบถว้น 
2. ดูแลเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตร้ะบบการ

ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง ปรับเล่ือน
ตาํแหน่ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และเสนอแนะขอ้ปรับปรุงใหเ้หมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 
4. สอบทานแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลและ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
5. สอบทานการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ  

6. คดัเลือก และเสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีภายนอก โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และพิจารณาเร่ืองสาํคญัอ่ืนๆอยา่งเป็นอิสระ 
เพื่อเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จะตอ้งประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีภายนอกอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

7. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเพื่อผลประโยชน์
ทั้งหมดของบริษทัฯ และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการเปิดเผยอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

8. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
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4. คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วย

คณะกรรมการบริษทัฯ ในการนาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละการกาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งเป็นอิสระ และนาํเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาขอ้เสนอและ
รับรองทั้งหมด รับรองเป็นบางส่วน หรือไม่รับรองทั้งหมด เพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดีภายใตข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีจดัทาํโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริษทัฯ ไม่มีอาํนาจในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่จะนาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัค่าตอบแทนดงักล่าว
เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดแรก เม่ือวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2550 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบนัคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย 
กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง สถานะ 
ระยะเวลาในการ
ดาํรงตําแหน่ง 

1.  นายกาํธร ศิลาอ่อน* ประธานคณะกรรมการ 
พจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 2 ปี 

2.  รองศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา ปานะนนท*์ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 2 ปี 

3.  นายกิริต ชาห์** กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการ 2 ปี 

*  นายกาํธร ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรองศาสตราจารย ์ ดร. ภวดิา ปานะนนท ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 

** นายกิริต ชาห์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 

บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

ดงัต่อไปน้ี 
1. กาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
2. นําเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯจัดทํา

ขอ้เสนอแนะและแสดงความเห็น เพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
3. ให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบัค่าตอบแทนของบริษทัต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
4. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
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หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทน 
• ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ และนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้

เพื่อพิจารณาอนุมติั 
• กาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนประจาํต่อปี 
• หลกัเกณฑค่์าตอบแทนจะพิจารณาจากฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานสากล และสามารถเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนทัว่ไป และบริษทัจดทะเบียน
อ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

5.  คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการ

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

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดแรก เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2550 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบนัคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึง
มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง สถานะ ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 

1.  นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา* ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี 

2.  นายกาํธร ศิลาอ่อน* กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี 

3.  นางลิน เยน คอ็ก** กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี 

*  นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการสรรหา และนายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการสรรหา ไดรั้บการแต่งตั้ง
ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 
2560 

** นางลิน เยน คอ็ก ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งสมาชิกคณะกรรมการสรรหา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 แทนนายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ ซ่ึงเกษียณอายจุากการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ เน่ืองจากมีอายเุกินเกณฑอ์ายขุองกรรมการบริษทัฯ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  

บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหามีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

1. กาํหนดแนวทางในการคดัเลือกและสรรหา บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ 
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2. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ และจัดทาํแผนสืบทอดงานของกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

3. นาํเสนอรายช่ือผูส้มคัรท่ีเขา้เกณฑไ์ดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
4. ให้การช่วยเหลือ/แนะนาํในการดาํเนินการสอบทานการปฏิบติังานของกรรมการ ตามความตอ้งการของ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
5. จดัทาํรายงานเก่ียวกบัแนวโน้มและขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นปัจจุบนัในการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 
6. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
หลกัเกณฑ์การสรรหา 

การสรรหากรรมการนั้ นบริษทัฯ จะคาํนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อ
สนบัสนุนการดาํเนินงานตามกลยทุธ์ทางธุรกิจและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของบริษทัฯ ทั้งน้ีการคดัเลือกคณะกรรมการ
ข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูส้มคัร โดยหลกัเกณฑก์ารพิจารณามีดงัต่อไปน้ี 
• พิจารณาผูส้มคัรโดยคาํนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบติัของคณะกรรมการ ซ่ึงรวมถึง เพศ อาย ุคุณวุฒิ 

ประสบการณ์ ความรู้และความเช่ียวชาญ  
• พิจารณาบทบาทความเป็นผูน้าํ วิสัยทศัน์ จริยธรรม และความซ่ือสัตย ์โดยยึดถือหลกัสูงสุดของการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี 
• ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีถูกข้ึนบญัชีดาํ (Black List) จากองคก์รใดๆ (รวมถึงสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ หรือเคยถูกตดัสินในความผดิทางอาญา 
• ผูส้มคัรเป็นกรรมการอิสระ จะตอ้งเขา้เกณฑต์ามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
• พิจารณาจากคุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 
กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ มีแนวทางหลากหลายข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในช่วงเวลา
นั้น โดยหลกัหากตอ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่  (มีตาํแหน่งกรรมการว่างลง หรือเพื่อเพิ่มจาํนวนกรรมการใน
คณะกรรมการบริษทัฯ) คณะกรรมการบริษทัฯ จะปฏิบติัตามขั้นตอนในการคดัเลือกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
ดงัต่อไปน้ี 
• คณะกรรมการสรรหาจะประเมินทกัษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และความหลากหลายของกรรมการ

แต่ละท่านในคณะกรรมการบริษทัฯในขณะนั้น และกาํหนดคุณสมบติัอ่ืนๆท่ีตอ้งการเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจขององค์กรและเพื่อเติมเต็มคุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ี
จาํเป็นท่ียงัขาดอยู ่โดยพิจารณาถึงจาํนวนกรรมการอิสระท่ีเหมาะสมในคณะกรรมการบริษทัฯ และคาํนึงถึง
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• คณะกรรมการสรรหาอาจคดัเลือกผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ผา่นทางช่องทางส่วนตวั
ของสมาชิกในคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ฯ และอาจพิจารณาขอ้เสนอจากผูถื้อ
หุน้ หรืออาจวา่จา้งบริษทัภายนอกในการสรรหาหรืออาจใชฐ้านขอ้มูลกรรมการจากสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
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• เม่ือคณะกรรมการสรรหาคดักรองผูส้มคัรแลว้ ก็จะสัมภาษณ์ผูส้มคัรแต่ละท่านท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ี
ตอ้งการ หลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหาได้นาํเสนอผูส้มคัรท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ
พิจารณาแลว้นั้น คณะกรรมการสรรหาอาจใหผู้ส้มคัรดงักล่าวมีการสมัภาษณ์กบัคณะกรรมการบริษทัฯ 

• คณะกรรมการสรรหานาํเสนอช่ือกรรมการใหม่ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัแต่งตั้งต่อไป หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งชัว่คราวในกรณีท่ีตาํแหน่ง
กรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ 

กระบวนการพจิารณาเลอืกตั้งกรรมการเพือ่กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งสําหรับกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 

กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยให้
กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้
รับตาํแหน่งอีกทีก็ได ้ขั้นตอนในการเลือกตั้งกรรมการเพ่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งสําหรับกรรมการท่ีตอ้งออกตาม
วาระ มีดงัต่อไปน้ี 
• คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เช่น การเขา้

ร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทัฯ 
• หลงัการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาจะเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อนาํเสนอให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 
6.  เลขานุการบริษทัฯ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ คือ คุณสมปรารถนา 
เทพนภาเพลิน โดยมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแล และใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑต่์างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติั 
และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และรับผิดชอบจดัประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น 
รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมติดงักล่าว และการรักษาเอกสารขอ้มูลของบริษทัฯ 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร : บริษทัฯกาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เป็น
ผูค้ดัเลือกบุคคลสําหรับดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัฯจะพิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ งโดยใช้เสียงขา้งมากตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้หน่ึงหุน้มีหน่ึงคะแนนเสียง  
2. โดยท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการ  
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น และในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบั
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ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

คณะกรรมการมีอาํนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารจากกรรมการของบริษทัฯ โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า
สามคน เพื่อบริหารกิจการของบริษทัฯ 

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 
คณะกรรมการบริษทัฯจึงไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัท่ี
ดีโดยไดเ้ผยแพร่ใหพ้นกังานทุกคนทราบผา่นช่องทางอีเมล ์และไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้ 
“การกํากับดูแลกิจการ” ทั้งน้ี บริษทัฯได้ทบทวนและปรับปรุงคู่มือดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า
สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่างๆในปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัหรือถูก
เสนอช่ือเขา้ชิงรางวลัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงรางวลัในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัต่อไปน้ี 

 ไดรั้บการจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม “ดีเลิศ” สาํหรับการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในรายงานผลสาํรวจการกาํกบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียน 8 ปีติดต่อกนัตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2560 จากบรรษทัภิบาลแห่งชาติ 

 ไดรั้บรางวลั “บริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่น” ในกลุ่มบริษทัท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาดระหวา่ง 3,000 – 9,999 ลา้นบาท ในงาน SET Awards ประจาํปี 2559 

 ไดรั้บรางวลั “Public Debt Deal of the Year” สาํหรับปี 2559 จาก Marine Money นิวยอร์ก สาํหรับการ
ออกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ในประเทศไทยมูลค่า 3.59 พนัลา้นบาทของบริษทัฯ ใน
ปี 2559  

 ได้รับการคดัเลือกให้เป็นอันดับท่ี 3 สําหรับรางวลัยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพนัธ์ในหมวด
อุตสาหกรรม (Best in Industrials Sector) จาก วารสาร IR Magazine ในงาน IR Magazine Awards & 
Conference South East Asia ประจาํปี 2560 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเขา้ชิงรางวลั “The ClassNK Dry Bulk Operator of the Year” ในงาน  Lloyd’s 
List Asia  Pacific Awards ประจาํปี 2560 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “Deal of the Year” ในงาน Seatrade Maritime 
Awards Asia คร้ังท่ี 10 ประจาํปี 2560 สาํหรับการออกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ใน
ประเทศไทย มูลค่า 3.59 พนัลา้นบาทของบริษทัฯ ในปี 2559 
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 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั “Ship Owner/Operator” ในงาน Seatrade 
Maritime Awards Asia คร้ังท่ี 10 ประจาํปี 2560 

 บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั บริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบ
สุดทา้ยสาํหรับรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” ในงาน Seatrade Maritime Awards Asia คร้ังท่ี 10 ประจาํปี 2560 

 บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รอบสุดทา้ย
สาํหรับรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” จากงาน Lloyd’s List Asia Pacific Awards ประจาํปี 2560 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เทกองแห่งปี” 
ในงาน International Bulk Journal (IBJ) Awards ประจาํปี 2555 2556 2557 2559 และ 2560 

 เรืออภิญญา นารี ของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั “เรือบรรทุกสินคา้
แหง้เทกองแห่งปี” ในงาน IBJ Awards ประจาํปี 2560 

 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 
วารสาร IR Magazine ในงาน IR Magazine Awards & Conference South East Asia ประจาํปี 2558 

 ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นอนัดบัสองของเอเชีย และเป็นบริษทัท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทยสาํหรับ “บริษทัดีเด่น
ในภาพรวมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” จากผลสาํรวจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2557 
โดย “ASIA-MONEY” ซ่ึงไดล้งพิมพใ์นนิตยสาร ASIA-MONEY ฉบบัเดือนธนัวาคม ปี 2557 

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

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

 ไดรั้บรางวลั “Asia Best Employer Brand Award” จากงาน the Asia Best Employer Brand Awards คร้ัง
ท่ี 7 ประจาํปี 2559 

 ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเขา้ชิงรางวลั “The ClassNK Dry Bulk Operator of the Year” จากงาน the 
Lloyd’s List Asia Awards ประจาํปี 2559 

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

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

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

 ไดรั้บรางวลั “บริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยีย่ม” จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในงาน SET Awards ประจาํปี 2556 

 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในดา้น “ความปลอดภยัทางทะเล” จากงาน Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2556 
 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “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 “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เทกองแห่งปี” 

จากงาน Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2555 
 ในปี 2553 บริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกให้นาํเสนอผลงานขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ 

เพื่อประกอบการพิจารณารางวลั CSR Awards ประจาํปี 2553 โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ได้รับคัดเลือกจากผลสํารวจเก่ียวกับการบริหารจัดการสําหรับกลุ่มบริษัทในทวีปเอเชีย  โดย 

“FinanceAsia” ท่ีมีการเผยแพร่ผลการสํารวจในเดือนเมษายน 2553 ให้เป็น “บริษทัท่ีดีท่ีสุดในการ
บริหารจดัการบริษทัสาํหรับกลุ่มท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดกลาง (Medium market cap sector)” และเป็นหน่ึง
ใน “บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์”  

 ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง” ใน
งานประกาศรางวลัสาํหรับการคา้ทางทะเลในทวีปเอเชีย ประจาํปี 2553 

 ไดรั้บคดัเลือกจากผลสาํรวจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2553 โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” 
ให้เป็น “บริษทัดีเด่นในภาพรวมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” “บริษทัดีเด่นในดา้นการเปิดเผยขอ้มูล
และความโปร่งใส” “บริษทัดีเด่นในดา้นสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั” 
“บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์” และ “นกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น” (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ
ของบริษทัฯ) ในประเทศไทย 

 ในปี 2552 นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเป็น “ผูบ้ริหารบริษทัจด
ทะเบียนดีเด่น (Best CEO)” ในกลุ่มบริษทัท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดเลก็และกลาง (Small & Medium Market 
Cap Sector) โดยสมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยข์องไทย 
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 ไดรั้บคดัเลือกจากผลสํารวจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” ท่ีมีการ
เผยแพร่ผลการสาํรวจในนิตยสาร Asia Money ฉบบัประจาํเดือนมกราคม 2553 ใหเ้ป็น “บริษทัดีเด่นใน
ภาพรวมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” “บริษทัดีเด่นในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส” 
“บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์” “นกัลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่น” (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของ
บริษทัฯ) ในประเทศไทย 

 ไดรั้บการจดัอนัดบัตามรายงานของ “CLSA ASIA-PACIFIC MARKETS” ลงวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2552 
ให้เป็น  ใน 3 บริษทัดีเด่นในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจากผลการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการใน
ประเทศไทย 

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

การดาํเนินการด้านหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ขีองบริษทัฯ สรุปได้เป็น 5 หมวด ภายใต้หัวข้อดงัต่อไปนี ้

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นเเละรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีและ

ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น สิทธิพื้นฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น สิทธิใน
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัฯ สิทธิในการไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการ
เสนอวาระสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีหรือกาํหนดค่าสอบบญัชี และสิทธิใน
การมีส่วนร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การอนุมติัรายการสําคญัท่ีมีผลต่อทิศ
ทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บขอ้มูลผลการดาํเนินงาน ข่าวสารจาก
ผูบ้ริหาร และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีสําคญัผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี บริษทัฯ ดด้าํเนินธุรกิจโดยการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นและการส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดใ้ช้
สิทธิของตน ซ่ึงนโยบายสําหรับการรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นอยู่ในส่วนของคู่มือนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ
ของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบติัทางบญัชี 
การใช้สารสนเทศภายใน และในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความซ่ือสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผู ้
ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยและเพ่ือผลประโยชน์โดยรวม ทั้งน้ี บางส่วนของนโยบายและกระบวนการ
ปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

1.1 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล รวมทั้ง

เพิ่มเติมขอ้มูล อ่ืนๆ ของกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านในรายงานประจาํปีและเสนอต่อผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี เพื่อให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
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ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
• ประวติัของกรรมการเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ช่ือ ตาํแหน่ง อายุ ประวติัการศึกษา การฝึกอบรม อาชีพ 

ประสบการณ์การทาํงาน และขอ้พิพาททางกฎหมาย (ถา้มี) 
• การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
• วิธีการสรรหา (กรณีพน้จากตาํแหน่งตามวาระการดาํรงตาํแหน่ง) 
• ผลการปฏิบติังานของกรรมการท่ีผา่นมา ในแง่ของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ 
1.2 พจิารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายว่าดว้ยค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงจะพิจารณาอนุมติั
โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี โดยไดเ้ปิดเผยแนวทาง/วิธีการกาํหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ในขอ้ 5.7 ในรายงานน้ี  
1.3 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีภายนอก 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายว่าดว้ยการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ซ่ึงพิจารณา
อนุมัติโดยผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ในการประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญประจําปี  และได้ปรับปรุงข้อมูล
ประกอบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการ
พิจารณาอนุมติัของผูถื้อหุน้ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
• ช่ือสาํนกังานสอบบญัชีภายนอก 
• ช่ือผูส้อบบญัชี 
• ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีภายนอกสาํหรับปีท่ีขออนุมติั โดยแยกต่างหากอย่างชดัเจนระหว่าง

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

1.4 พจิารณานโยบายจ่ายเงนิปันผล 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดอ้นุมติันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีใช้ในปัจจุบนั เม่ือคร้ังการประชุม

ผูถ้ือหุ้นสามญัประจาํปี 2547 และถา้มีการเปล่ียนแปลงในนโยบายดงักล่าวน้ีในอนาคต บริษทัฯ จะ
นาํเสนอใหมี้การพิจารณาอนุมติัโดยผูถื้อหุน้ 
1.5 พจิารณาแผนการซ้ือหุ้นคนื 

ในปี 2546 บริษทัฯ ไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สาํหรับแผนการดาํเนินการเร่ืองการซ้ือหุน้
คืน โดยผูถื้อหุ้นอนุมติัให้คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถทาํการซ้ือหุ้นของบริษทัฯ คืนได้ โดยให้
เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และจดัใหมี้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
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1.5 พจิารณาแผนการซ้ือหุ้นคนื 
ในปี 2546 บริษทัฯ ไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสาํหรับแผนการดาํเนินการเร่ืองการซ้ือ

หุ้นคืน โดยผูถื้อหุ้นอนุมติัให้คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถทาํการซ้ือหุ้นของบริษทัฯ คืนได ้โดยให้
เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และจดัใหมี้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
1.6  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สําหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีการปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

• สําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2560 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
วาระสาํหรับการประชุมและใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือเป็นกรรมการ
ของบริษทัฯ ซ่ึงจะไดป้ฏิบติัต่อเน่ืองสาํหรับการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 โดยให้สิทธิ
ผูถ้ือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านท่ีมีหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 2,000,000 หุ้น สามารถเสนอ
วาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ
บริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงเป็นการให้สิทธิท่ี
มากกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดต่อผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารผา่นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ และประกาศผา่นทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยผูถื้อหุ้นหรือกลุ่มผูถื้อหุน้สามารถ
นาํเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุใน
วาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2560 
ก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงยึดถือแนวปฏิบติัน้ีสําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจาํปี 2561 

• บริษทัฯ จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาของผูถื้อหุ้นซ่ึงถือเป็นนโยบายปกติของบริษทัฯ โดยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
จะส่งถึงผูถื้อหุ้นสําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ไดร้ะบุถึงจุดประสงค ์เหตุผล 
และความเห็นของกรรมการบริษทัฯ ประกอบในแต่ละวาระการประชุม โดยบริษทัฯ จะไม่
แกไ้ขวาระการประชุมถา้ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

• ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2560 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่กาํหนดการประชุมและ
ระเบียบวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์ตั้งแต่
วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 (ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 55 วนั) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดจ้ดัสรรเวลาเพ่ือ
มาเขา้ร่วมประชุมได ้ 

• บริษทัฯ เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 (ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 39 วนั) และบริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ 



หนา้ 120 
 

ดาํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2560 (จดัส่ง
ล่วงหนา้ 32 วนัก่อนวนัประชุม) 

• บริษทัฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ผ่านทางส่ือหนังสือพิมพ์
รายวนัทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัและประมาณ 14 วนั
ล่วงหนา้ ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 

• บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นอย่างเต็มท่ีในการมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้นและ
สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามในประเดน็สงสยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูบ้ริหารและ/หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเดน็นั้นๆ จะเป็นผูต้อบคาํถาม 

• บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน รวมถึงระบุ
รายช่ือของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ในรายงานการประชุมยงัไดบ้นัทึกคาํถามและคาํตอบ
อย่างถูกตอ้งครบถ้วนและชัดเจนวิธีการลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียงและผลการ
ลงคะแนนเสียง 

• บริษทัฯ ปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ เพื่อปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้น และปฏิบติั
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้น อนัรวมถึงจดัการประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมติักรณีท่ีมีเหตุการณ์สําคญัๆ ท่ีกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดย
จดัเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ เช่น 
1) ในปี 2547 กรณีซ้ือเรือเดินทะเลจาํนวน 15 ลาํ 2) การทาํสัญญาว่าจา้งต่อเรือเดินทะเลใหม่
จาํนวน 12 ลาํ ในปี 2550 และจาํนวน 3 ลาํในปี 2551 และ 3) การทาํสัญญาว่าจา้งต่อเรือเดิน
ทะเลใหม่จาํนวน 12 ลาํในปี 2557 เป็นตน้ ซ่ึงทุกเหตุการณ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ ได้
แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

• บริษทัฯ มีการติดตามและสอบทานเงินปันผลท่ีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บและพยายาม
ติดต่อกบัผูถื้อหุน้เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ทุกคนไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัไดแ้จง้
ขอ้มูลและใหค้าํแนะนาํแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ถึงวิธีการรับเงินปันผล 

ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุน้ทั้งหมด 1 คร้ัง เป็นการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี  เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ท่ีโรงแรม อวานี เอเทรียม โดยในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2560 กรรมการทุกท่าน (ยกเวน้กรรมการ 2 ท่าน กล่าวคือ นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ 
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และนายชยัภทัร ศรี
วิสารวาจา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา) เขา้ร่วมประชุมกนัอยา่งพร้อม
เพรียง  ทั้งน้ี รวมถึงประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และผูส้อบบญัชีภายนอกไดเ้ขา้ร่วมในการประชุม
สามัญประจําปีเพื่อตอบคาํถามจากผู ้ถือหุ้นในประเด็นท่ีเก่ียวกับข้อมูลทางบัญชีหรือการ
ปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี ทั้งน้ีในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังเลขานุการในท่ีประชุมไดอ้ธิบาย
เก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงเม่ือการประชุมเร่ิมข้ึน และเปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุน้ทุกรายมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ เปิดโอกาสให้
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ซกัถามและแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ในแต่ละวาระการประชุมรวมทั้งไดบ้นัทึก
มติท่ีประชุมและประเด็นต่างๆ ไวใ้นรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ หลงัจาก
นั้นบริษทัฯ ไดน้าํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
เปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งวีดีโอบนัทึกการประชุม ดงักล่าวในเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” ภายในระยะเวลา 14 วนัหลงัวนัประชุมแต่ละคร้ัง 

2. การปฏบิตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัฯ มัน่ใจในการให้ความสาํคญัถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้ต่างชาติ และผูถื้อหุ้นสถาบนั ทั้งในส่วนของการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น 
การจดัประชุมผูถื้อหุน้และเพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้สาํหรับเร่ืองท่ีเป็นสาระสาํคญั โดยไดป้ฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

• กาํหนด วนั เวลา และสถานท่ีในการประชุมผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วม
ประชุมของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

• กาํหนดใหหุ้น้ 1 หุน้ มีคะแนนเสียง 1 เสียง  
• อาํนวยความสะดวกสาํหรับการลงคะแนนเสียงดว้ยการจดัให้มีการมอบฉันทะ: พร้อมทั้งระบุ

เอกสารท่ีจาํเป็นในการมอบฉันทะอย่างชดัเจนและไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือมอบฉันทะ(แบบ ข.) ส่งให้กบัผูถื้อหุ้นภายในระยะเวลาท่ีมากพอ และเท่าท่ีบริษทัฯ 
สามารถกระทาํไดภ้ายใตข้อ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ย 4 
สัปดาห์ โดยผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีประธาน
กรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระรับมอบฉนัทะเพื่อเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนใน
การประชุมแต่ละคร้ัง ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นอย่าง
ครบถว้น นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดแ้สดงแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) และหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นให้สามารถ
ดาวนโ์หลดได ้

• กาํหนดใหมี้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง ก่อนเร่ิมประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหมี้เวลาใน
การลงทะเบียนท่ีเพียงพอ  

• ไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนสาํหรับการประชุมแต่ละวาระ 
• ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้

ท่ีเขา้ร่วมประชุมและเพ่ือความถูกตอ้งแม่นยาํในการนบัคะแนนเสียง 
• เปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

เป็นกรรมการ บริษทัฯ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีในช่องทางส่ือสารต่างๆ รวมถึงเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ  

• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้ งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้บัตร
ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

• ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมใหม่ โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
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• กรรมการไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
• กรรมการไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพย ์(หุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้) ของบริษทัฯ 

ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นประจาํ 
• กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและรายงานให้บริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วน

ไดเ้สียของตนหรือของบุคคลใกลชิ้ดท่ีมีความเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีขอ้มูลสาํหรับใช้
ประโยชนใ์นการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายงานการมีส่วนได้
เสียดงักล่าวนั้นยงัมีประโยชน์ในแง่การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารทาํหนา้ท่ีดว้ยความ
ระมดัระวงัและซ่ือสตัยสุ์จริตโดยมีวิธีการปฏิบติัดงัน้ี 
- กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ตอ้งส่งแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของ

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

และผูบ้ริหารตอ้งปรับปรุงขอ้มูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร” โดยทนัทีหรือภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการ 

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

• คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด
เขา้ร่วมกระบวนการตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าว โดยปกติแลว้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ในเร่ืองใดๆ จะออกไปจากท่ีประชุมและกลบัเขา้มาในท่ีประชุมอีกคร้ัง เม่ือเร่ืองนั้นๆ ได้ถูก
ตดัสินใจแลว้ 

• รายละเอียดของการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงระบุถึงช่ือผูเ้ก่ียวโยง ลกัษณะของความเก่ียวโยง
กนั แนวโนม้การทาํรายการในอนาคต และมูลค่าของรายการในแต่ละรายการ ไดถู้กเปิดเผยไวใ้น
หวัขอ้ “รายการที่เกี่ยวโยงกนั” ในรายงานประจาํปีน้ี  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบติัตาม
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

• ปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเหมาะสมเก่ียวกบัมาตรการควบคุมการใชข้อ้มูลภายในดงัรายละเอียดท่ี
กล่าวไวใ้นหวัขอ้ “การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน”  ในรายงานประจาํปีน้ีและยงัไม่เคยมีกรณี
การใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารบริษทัฯ  

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน 

เช่น ผูถื้อหุ้น พนกังาน และผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ี
การคา้  คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน/สังคม ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัถึง
การสนบัสนุนจากผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ ในอนัท่ีจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกาํไร
ให้กบับริษทัฯ และเป็นแรงสนบัสนุนอย่างดียิ ่ง ในการสร้างความสําเร็จและความมัง่คัง่ในระยะยาว
ให้กบับริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้รับปรุงแกไ้ขเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงหัวขอ้ “กิจกรรมผูม้ีส่วน
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ไดเ้สีย” นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั และ
รวมถึงการจดัให้มีช่องทางบนเวบ็ไซตส์าํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถใชติ้ดต่อส่ือสารในการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ และสามารถติดต่อโดยตรงกบัคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความประสงค ์โดยไม่ตอ้งผ่าน
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเก็บขอ้ร้องเรียนดงักล่าวเป็นความลบั และหากขอ้
ร้องเรียนมีมูลความจริง คณะกรรมการบริษทัฯ จะดาํเนินการเพื่อแกไ้ขตามความเหมาะสม 

ด้านผู้บริหาร : บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่ง
ความสาํเร็จของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารมีโครงสร้างท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม และค่าเฉล่ียโดยทัว่ไปของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย บริษทัฯ 
เปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดท้าํงานอย่างอิสระปราศจากการแทรกแซง ภายใตบ้ทบาท หนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบท่ีมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 

ด้านพนักงาน : บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นส่วนสําคญัของปัจจยัแห่งความสําเร็จอีกปัจจยั
หน่ึงของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จึงกาํหนดวิธีการจา้งงาน ความเท่าเทียมกนัในโอกาสของการจา้ง
งาน ความมัน่คง และความกา้วหนา้ทางอาชีพ และหลกัการอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังาน และการจา้ง
งาน บริษทัฯ มัน่ใจว่าพนกังานมีความรู้ความชาํนาญท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานในธุรกิจของบริษทัฯ 
และความเขา้ใจในขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนให้มีการพฒันา
ความรู้ความสามารถเพื่อให้ทนักบัการพฒันาของอุตสาหกรรมในอนาคต และไดอ้ธิบายถึงการดูแลดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัของพนกังานที่ปฏิบตัิการบนเรือของบริษทัฯ ภายใตห้ัวขอ้ “รายงานการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ในรายงานประจาํปีน้ี 

นอกจากน้ี บริษทัฯ จดัให้มีนโยบายดา้นผลตอบแทนสาํหรับพนกังานท่ีสาํนกังานของบริษทัฯ ทั้งใน
รูปของเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ แมว้่าผลตอบแทนบางอย่างกฎหมายจะไม่ไดก้าํหนด  
ผลตอบแทนของพนกังานข้ึนอยู่กบัผลการปฏิบติังาน หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังาน ส่วนเพิ่ม
อื่นๆ /โบนสัข้ึนอยู่กบัฐานะทางการเงินผลการดาํเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ ในเร่ือง
การสร้างแรงจูงใจระยะยาว แมว้่าบริษทัฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะยาวสําหรับพนกังานในรูปของ 
ESOP เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นว่าราคาหุ้นของบริษทัฯ จะข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงพนกังานไม่สามารถ
ควบคุมไดโ้ดยตรงเช่นเดียวกบัอตัราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากน้ีราคาหุ้นของบริษทัฯ ก็ไม่ได้
สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแทจ้ริง ดงันั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงาน
แก่พนกังานของบริษทัฯในรูปของเงินโบนสัประจาํปี โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และใชเ้ป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนสัประจาํปีแก่พนกังาน 

บริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก สําหรับทั้งพนกังานท่ี
สํานกังาน และลูกเรือบนเรือ โดยบริษทัฯ เป็นผูร้ับภาระค่าใชจ้่ายทั้งหมดที่เกิดข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ยงัอนุญาตให้มีการลางานพิเศษ และกาํหนดเวลาการทาํงานที่ยืดหยุ่น สําหรับพนกังานที่ตอ้งการศึกษา
ในระดบัที่สูงข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดส่้งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังานดว้ยกนั 
และระหว่างพนกังานกบัผูบ้ริหารบริษทัฯ 
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ด้านนายหน้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่านายหนา้เป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งความสาํเร็จของ
บริษทัฯ และเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในฐานะผูส้นบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงปฏิบติั
กบันายหนา้ดว้ยความเป็นธรรมตามเงื่อนไขการคา้ที่ตกลงร่วมกนัและคงรักษามาตรฐานการคา้
โดยทัว่ไปไว ้เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนัในระยะยาว 

ด้านเจ้าหนี้เงินกู้ยืม : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่าเจา้หน้ีเงินกูย้ืมเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่ง
ความสําเร็จที่สําคญัของบริษทัฯ ในฐานะผูส้นบัสนุนดา้นการเงินแก่บริษทัฯ ที่ตอ้งลงทุนในสินทรัพย์
ดว้ยเงินลงทุนท่ีสูง บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินต่างๆ รวมทั้งปฏิบติัตามวตัถุประสงคก์าร
กูเ้งิน การชาํระคืนหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างสองฝ่าย 

ด้านคู่ค้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีถึงความสาํคญัของคู่คา้ของบริษทัฯ และบริษทัฯ มัน่ใจว่า
เงื่อนไขทางการคา้ต่างๆ เป็นไปดว้ยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทัว่ไป รวมทั้งการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขทางการคา้อย่างเคร่งครัด 

ด้านลูกค้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่าลูกคา้เป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งความสําเร็จของการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกคา้ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
อย่างดีที่สุด รวมทั้งการให้บริการท่ีไดม้าตรฐาน และการรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของลูกคา้โดย
จะไม่เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว เวน้แต่มีขอ้กฎหมายหรือกฎเกณฑก์าํหนด หรือไดรั้บการยินยอมจากผู ้
เป็นเจา้ของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางดา้นการตลาด  การกําหนดราคา  รายละเอียดของการ
ให้บริการ คุณภาพ และความปลอดภยั 

ด้านคู่แข่งทางการค้า : บริษทัฯ ปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทางการคา้ที่ดี และไม่
พยายามที่จะทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ต่างๆดว้ยขอ้กล่าวหาที่ไม่เป็นจริง  รวมทั้งไม่พยายาม
เขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้หรือใชว้ิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

ด้านชุมชนและสังคม : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยสนบัสนุน
กิจกรรมของชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูท่ี้อยู่รอบขา้งมากกว่าท่ีมีกาํหนดไว้
ในกฎหมายและพยายามเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคม โดยบริษทัฯ ไดร้ายงานส่วนน้ีแยกไวภ้ายใตห้ัวขอ้ 
“รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ในรายงานประจาํปีน้ี 

ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ : นอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในส่วนของกฎหมายและระเบียบ
เก่ียวกบัธุรกิจการเดินเรือซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามและไดอ้ธิบายไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบัน้ี บริษทัฯ 
ตระหนกัเป็นอย่างดีว่า ภาครัฐบาลคือ ผูอ้อกกฎระเบียบขอ้บงัคบั ทาํหนา้ที่ควบคุมเพื่อให้การดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความยุติธรรม และมีความโปร่งใส บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของ
การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
และไดร้วมการสอบทานการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ให้เป็นหน่ึงในหนา้ท่ีของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงมีผูต้รวจสอบภายในท่ีมีคุณสมบติัเป็นหัวหนา้ฝ่าย โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัทาํรายงาน
สอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ ประจาํปี และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ ตามรายละเอียดท่ีกล่าวในหัวขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแล
กิจการ” ในรายงานประจาํปีน้ี 
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ด้านส่ิงแวดล้อม : บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการจดัการดา้นการขนส่งทางทะเลท่ีขาดความรับผิดชอบ
นั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งมลพิษทางนํ้ า และ/หรือ 
มลพิษทางอากาศ  

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ความสาํคญัเทียบเท่ากบัปัจจยัทางดา้นการคา้และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
และส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบายน้ี ซ่ึงขั้นตอนการปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ และจริย
ธรรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ ไดร้ายงานไวภ้ายใตห้ัวขอ้ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ใน
รายงานประจาํปีน้ี 

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล : บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทัฯ ทุกคนตอ้งปฎิบตัิตามหลกัสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิ
มนุษยชนสากลแก่พนกังานเพื่อนาํไปปฏิบตัิเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินงานและไม่สนบัสนุนกิจกรรม
ใดๆ ท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน รวมถึงการบงัคบัใชแ้รงงานหรือการใชแ้รงงานเด็ก ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มไดร้ับการปฏิบตัิดว้ยความเสมอภาค  โดยเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย  ์ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ถิ่น
กาํเนิด เพศ อายุ ศาสนา สีผิว สภาพร่างกาย ฐานะ หรือชาติตระกูล นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้มี
การตรวจสอบดูแลการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน และสนบัสนุนให้บริษทัย่อย นกัลงทุน คู่คา้ และผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทัฯ ทุกคนตอ้งมีความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการใชง้านทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ไม่
ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ขอ้มูลความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญา
ประเภทอื่นๆ ตวัอย่างเช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง โดยโปรแกรมที่ใชน้ั้นตอ้ง
ผ่านการตรวจสอบและติดตั้งโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้
พนกังานตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าโปรแกรมหรือขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการทาํงานไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของผูอ่ื้น เป็นตน้ 

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน : บริษทัฯ มีนโยบายห้ามการติดสินบนและ
การคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ หรือ
บริษทัในเครือ บริษทัฯ ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัฯ ให้
ความสาํคญัอย่างจริงจงักบัการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ต่างๆ (หากมี) การละเมิดนโยบายน้ี บริษทัฯ 
ถือเป็นการกระทาํผิดร้ายแรง โดยจะมีการดาํเนินการทางวินยัรวมไปถึงการเลิกจา้งตามที่กฎหมาย
กาํหนด 

ในปี 2556 เพื่อเป็นการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ บริษทัฯไดร่้วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัฯ ไดร่้วมให้สัตยาบนัเพ่ือรับทราบขอ้ตกลงในคาํ
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ต่อมาในวนัท่ี 16 มกราคม 2558 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
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ในปี 2558 บริษทัฯ ไดล้งนามเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายตา้นทุจริตเพ่ือประเทศไทย หรือ Partnership 
Against Corruption for Thailand (PACT) ซ่ึงเป็นเครือข่ายขององคก์รจากหลากหลายสาขาท่ีมีเป้าประสงค์
ในการต่อตา้นการทุจริต ท่ีริเร่ิมข้ึนโดยสถาบนัไทยพฒัน ์และหุน้ส่วนความร่วมมืออ่ืนๆ 

ในปี 2560 บริษทัฯ ยงัคงรักษามาตรฐานท่ีสูงอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองจริยธรรม รวมถึงมุมมองในเร่ืองการ
ต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ ซ่ึงกิจกรรมท่ีทาํต่อเน่ืองตลอดทั้งปี มีดงัน้ี  

• การประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัสินบนและการทุจริต ซ่ึงเป็นการสอบทานและบรรเทาผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนและเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีการดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม 

• กาํหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ และการติดสินบน เช่น แนวทาง
ปฏิบติัในการใหแ้ละการรับของขวญัและส่ิงตอบแทน หรือการช่วยเหลือทางการเมือง เป็นตน้ 
รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัน้ีไดเ้ปิดเผยใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทาง
ปฏิบติัของบริษทัฯ” ซ่ึงผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบร่วมกนั  พร้อมทั้งเปิดเผยไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และวิธีการควบคุมภายในเพื่อใหแ้น่ใจวา่มีกลไกป้องกนั
การใหสิ้นบน และการทุจริตท่ีมีประสิทธิผล 

• จดัใหมี้ระบบการตรวจสอบ เพื่อใหแ้น่ใจวา่มีนโยบายและขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ จัดให้มีช่องทางสําหรับรายงานการกระทาํท่ีไม่เหมาะสม การทุจริต หรือการ

คอร์รัปชัน่ใดๆ อีกทั้งไดจ้ดัใหมี้มาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วาม
ร่วมมือในเร่ืองดงักล่าว 

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy): เพื่อมัน่ใจว่ามีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก
ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมตามหลกัจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั บริษทัฯ จึงกาํหนดให้มี
ช่องทางการติดต่อกบัคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรง (ไม่ผ่านผูบ้ริหารของบริษทัฯ) เพื่อให้คาํแนะนาํ
เก่ียวกบัธุรกิจ ขอ้ร้องเรียน หรือ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความเส่ียง หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนได้
เสียจากการดาํเนินธุรกิจ หรือจากการปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง หรือการละเมิดหลกัจริยธรรมธุรกิจ และแนวทาง
ปฏิบติัท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว  ้หรือแจ้งขอ้ร้องเรียนกรณีพิเศษ เช่น กรณีท่ีผูบ้ริหารกระทาํผิดศีลธรรม/ไม่
ซ่ือสตัย,์ การกระทาํผดิจรรยาบรรณ หรือผดิกฏหมาย เป็นตน้ ทั้งน้ี พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆสามารถ
ส่งข้อความดังกล่าวทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ให้กับ คุณธีระ วิภูชนิน  กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 

ทางไปรษณีย ์
คุณธีระ  วิภูชนิน  
256 ถนนลาดพร้าว ซอยสนันิบาตเทศบาล  
แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 

ทางอีเมล ์ 
acthira@hotmail.co.th 
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กระบวนการดาํเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
เม่ือบริษทัฯได้รับเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนแล้ว บริษทัฯจะดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล 

ตรวจสอบ และกาํหนดมาตรการในการดาํเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายให้แก่ผูท่ี้ได้รับผลกระทบ
โดยตรง รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด หลงัจากนั้นผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองดงักล่าวมีหน้าท่ี
ติดตามผลการดาํเนินการ และรายงานผลแก่ผูท่ี้เหมาะสม และเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการร้องเรียนให้
เรียบร้อย การรายงานผลจากการดําเนินการ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการและ/หรือกรรมการท่านอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามลาํดบั แลว้แต่กรณี 

การปกป้องผู้รายงาน 
เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จ้งเบาะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริง บริษทัฯ จะไม่เปิดเผย ช่ือ ท่ีอยู่ ภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดของผูแ้จง้เบาะแส/ผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้
ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ผูท่ี้รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ การ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎเกณฑต่์างๆ ของบริษทัฯ จะไดรั้บการคุม้ครอง และความ
เป็นธรรมภายใตน้โยบายน้ี พนกังานท่ีกลัน่แกลง้หรือตอบโตผู้ร้้องเรียนจะตอ้งถูกลงโทษ และรวมถึงการ
เลิกจา้งงาน 

สาํหรับขั้นตอนการปฏิบติั และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนไดเ้ปิดเผยไวใ้น “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทางปฏิบติั” ของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้จง้ให้พนกังานทุกคนรับทราบ  พร้อมทั้งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ 

ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ มีการดูแลกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัที่เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อย่างเขม้งวด ทั้งขอ้มูล

ทางการเงินและขอ้มูลที่มิใช่ขอ้มูลทางการเงิน และรายงานอื่นๆ โดยขอ้มูลจะตอ้งเปิดเผยอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส โดยผ่านช่องทางท่ีถูกตอ้งและผูใ้ชข้อ้มูลสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวก 

4.1 รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูร้ับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย ่อย และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี โดยมีการนาํเสนอรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ต่อรายงานทางการเงินควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และงบ
การเงินท่ีตรวจสอบแลว้ในรายงานประจาํปีน้ี 

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวนัที่ 15 

พฤศจิกายน 2550 เพื่อทาํหนา้ที่ดูแลเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 
โดยการนาํเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ขอ้แนะนาํ และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ 
เกี่ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการ จะนําเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ทั้งน้ี รายละเอียด
เกี่ยวกบัคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายชื่อสมาชิก คุณสมบตัิ บทบาทหนา้ที่ความ
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รับผิดชอบ และหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และ
เปิดเผยภายใตห้ัวขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจาํปีน้ี 

ในปี 2560 และ 2559 บริษทัฯ ไดเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ โดยกาํหนดเป็น
ค่าตอบแทนประจาํและไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน ซ่ึงไดจ่้ายให้แก่กรรมการบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสเป็น
จาํนวนเท่ากนั ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

 
 

สาํหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั  
และอ่ืนๆ เช่น ค่าภาษีเงินได ้ค่าเช่าบา้น และเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุการทาํงาน (จ่ายให้ผูบ้ริหารท่ี
เกษียณอายุการทาํงานในปี 2559)  ซ่ึงในระหว่างปี 2560 และปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ่้าย
ค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง (รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ) ทั้งหมด 13 ท่าน 
(ปี 2559: 13 ท่าน) เป็นจาํนวนเงิน 80.79  ลา้นบาท และ 89.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการผูจ้ดัการในปี 2560 เป็นจาํนวนเงินรวม 15.15 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย เงินเดือน 8.07 ลา้นบาท โบนสั 1.36 ลา้นบาท ภาษีเงินไดท่ี้บริษทัฯออกให้  4.55 ลา้น



หนา้ 129 
 

บาท ค่าตอบแทนกรรมการ 0.55 ลา้นบาท ค่าเช่าบา้น 0.60 ลา้นบาท และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 0.02 ลา้น
บาท 

คณะกรรมการบริหารท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายนาม
ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน) 
3. นายไจปาล มนัสุขานี กรรมการ 

ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน) 
3. นายไจปาล มนัสุขานี กรรมการ 
4. นายชีลาล โกปินาธาน ผูอ้าํนวยการ (การพาณิชย)์ 
5. นายเซบาสเตียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่* ผูอ้าํนวยการ (บริหารกองเรือฝ่ายบุคคล) 
6. นายโกดาการาจีททิล มูราล่ี เมนนอน กรรมการ (ดา้นเทคนิค) 
7. นายนีลากนัตนั วาสุเดวนั ผูอ้าํนวยการ (การจดัการความเส่ียง) 
8. นายสตีเฟน โคลา ผูอ้าํนวยการ (บริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ) 
9. นายนิชิคานท ์โกรวิน ดีซาย ผูอ้าํนวยการ (โครงการ) 
10. นายประชาน มหาลิงกมั ผูจ้ดัการอาวโุส (ดา้นเทคนิค) 
11. นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (การเงินและบญัชี) และเลขานุการ

บริษทัฯ 
12. นางสาววิมลวรรณ เจศรีชยั ผูจ้ดัการอาวโุส(บญัชีของกลุ่มบริษทั) 
13. นางสาวนลินทิพย ์ศานตินานนท ์ ผูจ้ดัการอาวโุส (บญัชีและการจดัการระบบสารสนเทศ) 

(MIS) 

* แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งในระหวา่งปี 2560 
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การเทียบเคียงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และผูบ้ริหารระหว่างบริษทัฯ กบักลุ่ม
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆและบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีดงัรายละเอียดขา้งล่างน้ี 
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4.3 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 

ทั้ งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสําคัญท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว เพื่อให้ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
รับทราบผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ จดหมายแจง้ข่าว และจากการติดต่อกบักรรมการ
ผู ้จัดการ  ซ่ึงบริษัทฯ  ให้ความสําคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์ในระดับท่ีผู ้บริหารระดับสูงจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบในส่วนงานน้ีเอง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดบุคคล เพื่อให้บริการขอ้มูลข่าวสารสําหรับผู ้
ลงทุน ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห์และประชาชนทัว่ไป ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

คุณคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ  
ไดรั้บการคดัเลือกเป็น “นกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่นท่ีสุด” ในประเทศไทย 
ในผลสาํรวจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการในเดือนธนัวาคม 2553 จาก
นิตยสาร “ASIAMONEY”)  
โทรศพัท ์66 2696 8801 อีเมล ์kh@preciousshipping.com 

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

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

 
บริษทัฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ต่างๆ มากมาย โดยมีกรรมการผูจ้ ัดการและ

กรรมการบริหารเขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงรายละเอียดของกิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์ในช่วงสามปีท่ีผ่านมา 
มีดงัน้ี 

 

ปี/จํานวนคร้ัง 
พบปะกบั 
นักวเิคราะห์ 

พบปะกบั 
นักลงทุน 

การนําสนอ 
(Presentations) 

การให้สัมภาษณ์
แก่หนังสือพมิพ์

และทวี ี
รวม 

2560 33 32 8 6 79 

2559 19 13 5 8 45 

2558 33 20 3 5 61 
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5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  

จาํนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์และเหมาะสมกบัขนาดของ
กิจการ และความซบัซอ้นทางธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงในปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 11 ท่าน 
ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร 3 ท่าน (ปฏิบติังานเต็มเวลาเหมือนพนกังานประจาํในบริษทัฯ/บริษทั
ยอ่ย) และ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร 8 ท่านซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน (มากกว่า 1 ใน 3 
ของจาํนวนกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ) ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด 
ความหลากหลายในคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบริษทัฯ (Board Diversity) 

บริษทัฯ คาํนึงถึงการเพ่ิมความหลากหลายในคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบสาํคญัในการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ และการพฒันา
ท่ีย ัง่ยืน ดงันั้น กรรมการบริษทัฯ จึงมีคุณสมบติัท่ีหลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ การศึกษา ทกัษะ 
ความรู้  และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ  สําหรับการพิจารณาเลือกกรรมการใหม่ 
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบติัของผูส้มคัร พิจารณาทกัษะผสมผสานกัน พิจารณาความ
หลากหลาย และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
คาํจํากดัความ 
กรรมการบริหาร (Executive Director)  

คือ กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการเตม็เวลาของบริษทัฯ และไดรั้บค่าตอบแทน
รายเดือนเป็นประจาํจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า 
กรรมการอสิระ (Independent Director) 

คือ กรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจดัการ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งและไม่มีหน้าท่ีในการบริหารจดัการในบริษทัฯ และหรือบริษทัย่อย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ท่ีมี
ความเข้มกว่ากฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของบริษทัฯ 
• กรรมการอิสระตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัใน

เครือบริษทัร่วมหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
• กรรมการอิสระตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษทัฯ และไม่เป็นผูบ้ริหาร พนกังาน หรือท่ี

ปรึกษาผูไ้ดรั้บเงินเดือนประจาํหรือค่าตอบแทนอ่ืนใดจากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

• กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ ตามข้อกาํหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วน
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เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในการบริหารด้านการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อน
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

“ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหน่ึงรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้าประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนัซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สัญญามี
ภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ 20 ลา้นบาท ข้ึนไปหรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์
มีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 

• กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

• กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน หรือ ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ 
บริษทัย่อย บริษทัในเครือบริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 
ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

• กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย 
รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  

• กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนในการรักษาผลประโยชน์
ของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทัฯ  

• กรรมการอิสระจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีในการแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตาม
หน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กรรมการบริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ ญาติสนิทของบุคคล
ดงักล่าว 

คาํนิยามของผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมายความรวมถึง ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในระดบัท่ีทาํให้

กรรมการอิสระไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระหรือคล่องตวั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หน้ี ลูกหน้ี หรือผูท่ี้
มีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นตน้ 
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บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของกรรมการอสิระ 
สามารถเขา้ถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอ่ืนอยา่งเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตนได้

อยา่งมีประสิทธิผล 
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจาํทุกคร้ัง รวมทั้งตั้งประเด็นคาํถาม

ในท่ีประชุมเพ่ือให้มัน่ใจว่าผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนของบริษทัฯ ไดรั้บความ
คุม้ครองและเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 

มีความสามารถและเตม็ใจท่ีจะเรียนรู้ธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมท่ีจะแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
ตลอดจนอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจท่ีจาํเป็นใหก้บับริษทัฯ  

จดัให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเป็นประจาํและหาโอกาสเขา้พบผูบ้ริหารบริษทัฯ เพื่อ
พดูคุยในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน 

จดัทาํหนงัสือยืนยนัถึงความเป็นอิสระในวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ
และกรณีท่ีถูกร้องขอ 

กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งท่ีชดัเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดท่ีดาํรงตาํแหน่งเกินกว่า
วาระท่ีกาํหนด อย่างไรก็ตาม เป็นการยากท่ีจะคน้หาผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะเขา้มารับตาํแหน่ง
กรรมการอิสระแทน อีกทั้งเม่ือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ และความเขา้ใจในธุรกิจ
ตลอดระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งนาํมาพิจารณา ดงันั้น ณ ปัจจุบนัจึงยงัไม่มีการกาํหนดเพดานสูงสุดของ
วาระการดาํรงตาํแหน่งสาํหรับกรรมการอิสระ นอกจากวาระตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
คณะกรรมการอืน่ๆ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของ
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยรายละเอียด
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น รายช่ือ จาํนวนสมาชิก คุณสมบติั บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
ไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และภายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจาํปีน้ี 
การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร อีกทั้งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการ
ผูจ้ดัการและไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบักรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ี ระหว่างการ
กาํหนดนโยบายและการบริหารนโยบายท่ีกาํหนดไว ้

ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูน้าํในคณะกรรมการบริษทัฯ และทาํหนา้ท่ีเป็นประธานใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บทบาทหน้าท่ีของประธานคณะกรรมการ
บริษทัฯ รวมถึงการส่งเสริมให้บริษทัฯ มีการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และมีระบบการปฏิบติัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมโดยตรงกบักรรมการผูจ้ดัการในการตรวจสอบผลการปฏิบติังาน และ
กาํกบัดูแลการดาํเนินการตามกลยทุธ์ของบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ เป็นผูน้าํและหวัหนา้
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ของฝ่ายบริหาร และมีหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯในการบริหารกิจการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ทั้งหมดท่ีไดว้างไว ้
อาํนาจ บทบาทและหน้าทีข่องประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 
• เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษทัฯ 
• เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ การประชุมคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ

การประชุมผูถื้อหุน้ 
• อาํนวยความสะดวกในการส่ือสารระหว่างกนัของคณะกรรมการบริษทัฯ และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการบริษทัฯ 
• ส่งเสริมใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รใน

ระดบัสูงสุด 
• ปรึกษาหารือกบักรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทัฯ ในการจดัเตรียมหวัขอ้และกาํหนดการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
• ดูแลใหแ้น่ใจวา่มีการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 
อาํนาจ บทบาทและหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 
• การบริหารกิจการของบริษัทฯเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ัดการ โดยได้รับการ

สนบัสนุนจากคณะผูบ้ริหาร 
• จดัทาํ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์และแผนธุรกิจ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ

พิจารณาอนุมติั 
• บริหารจัดการบริษทัฯให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และนโยบายท่ีได้รับการอนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ 
• รายงานผลการดาํเนินงานรวมถึงงานระหว่างทาํอ่ืนๆ แก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
• ดูแลใหแ้น่ใจวา่ผูบ้ริหารทุกคนไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ เพื่อใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
• พฒันาและรักษาไวซ่ึ้งประสิทธิภาพการทาํงานของคณะผูบ้ริหารในการผลกัดันกลยุทธ์และ

เป้าหมายของบริษทัฯ และจา้งงานพนกังานใหม่ท่ีมีความสามารถในการเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีประสิทธิภาพ 

• ดูแลใหแ้น่ใจวา่มีการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 
• ปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
เลขานุการบริษทัฯ  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ 
นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน โดยมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแลและให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติั และหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และ
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รับผิดชอบจดัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มี
การปฏิบติัตามมติดงักล่าว และการรักษาเอกสารขอ้มูล 

ประวติัของนางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้สดงอยู่ภายใตห้ัวขอ้ 
“คณะผู้บริหาร” ในรายงานประจาํปีฉบบัน้ี 

5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบ 
ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนสาํคญัในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไปสู่
เป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้และเป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดภารกิจ วิสัยทศัน ์
คุณค่าขององค์กร  แผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ  การกําหนดอํานาจหน้าท่ี  การบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการจัดการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ และใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างๆ 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
และมีคุณสมบติัท่ีจะปฏิบติังานไดต้ามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลกั
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ความรับผดิชอบทีชั่ดเจนของคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีของตน และดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบังคับใช ้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ
จะมีส่วนร่วมในเร่ืองใดๆ ท่ีอาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ สําหรับเร่ือง
ดงัต่อไปน้ีตอ้งไดรั้บการตดัสินใจหรือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

• สิทธิท่ีจะกาํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 
• การแต่งตั้งกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทัฯ 
• คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจท่ีจะขายหรือจาํนองอสังหาริมทรัพยใ์ดๆของบริษทัฯ หรือ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพยใ์ดๆของบริษทัฯ ท่ีมีระยะเวลามากกว่าสามปีข้ึนไป หรือให้ หรือ
ประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาลหรือยื่นขอ้พิพาทใดๆต่ออนุญาโตตุลาการ
พิจารณา 

• การอนุมติัผลการดาํเนินงานประจาํปีและรายไตรมาส 
• อนุมติัพนัธกิจ ค่านิยมหลกั และจรรยาบรรณของธุรกิจ 
• อนุมติัการตดัสินใจท่ีสาํคญัในแง่ของทิศทางธุรกิจของบริษทั ฯ และนโยบาย 
• การตดัสินใจในการลงทุนท่ีสําคญัและการทาํสัญญาท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัให้กบั

บริษทัฯ 
• เร่ืองใดๆ และ/หรือรายการท่ีอยูภ่ายในขอบเขตของคณะกรรมการตามหนงัสือบริคณห์สนธิ

ขอ้บงัคบัตามพระราชบญัญติั บริษทั มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ หลกัเกณฑ์ต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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คณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นผู ้พิจารณากําหนดบทบาทหน้าท่ี  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะอย่างชดัเจน ดงัรายละเอียดในหัวขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ใน
รายงานประจาํปีน้ี 
แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ แน่ใจว่า บริษทัฯ มีระบบการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือมาแทนท่ี 
ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการ หรือตาํแหน่งระดับบริหารท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย
แผนการสืบทอดตาํแหน่ง คณะกรรมการสรรหาไดรั้บการแต่งตั้งใหม้าทาํหนา้ท่ีเสนอแต่งตั้งกรรมการ
และผูบ้ริหารท่ีสาํคญั  (กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร) ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณา
ผูส้มคัรท่ีเหมาะสมจากผูส้มคัรทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนบัสนุนแผนการสืบทอดตาํแหน่งน้ี ในปี 
2560 บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในการจดัหาและการรักษาบุคลากรผูมี้คุณสมบติั และมีทกัษะสูง 
อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัแผนการสืบ
ทอดตาํแหน่งเพ่ือดึงดูดและรักษาบุคลากรของบริษทัฯ ท่ีมีความสามารถ นอกจากน้ีบริษทัฯ ได้
จดัเตรียมและเพ่ิมพูนทกัษะท่ีสําคญั เช่น การจดัการความรู้ การจดัการแผนการสืบทอดตาํแหน่ง และ
โปรแกรมการพฒันาความเป็นผูน้าํซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาผูบ้ริหารของเราและกระบวนการ
ของแผนสืบทอดตาํแหน่ง 
นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัและความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจให้มีการเติบโตและเพ่ิม
มูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแล
กิจการข้ึน โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่และเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการ โดยรวมถึง
การกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ การให้ความสําคญัต่อความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการตามนโยบายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้นภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายดว้ยความ
โปร่งใส และจริยธรรมทางธุรกิจท่ีดีและไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการข้ึนอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและประกาศให้พนกังานในทุกระดบัชั้นไดรั้บทราบ ทั้งน้ี เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายของ
บริษทัฯ ไดต้ระหนกั และใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าว
ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ ครอบคลุมหลกัสําคญั 5 ส่วนดงัต่อไปนี ้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2. โครงสร้าง บทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัฯ  

3. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

4. การควบคุมและการบริหารความเส่ียง 

5. จริยธรรมธุรกิจ 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ยงักาํหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ รวมทั้งการ
ประเมินผลการปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ทั้งน้ี เพื่อให้คู่มือนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั และเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การ
ประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ” (Corporate Governance Self- Assessment) โดยมีหวัขอ้สาํหรับการ
ประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ซ่ึงผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก และคณะกรรมการบริษทัฯ จะนาํ
ผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการให้ดียิ่งข้ึนต่อไป โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะ
ประเมินการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงการ
ประเมินการกาํกบัดูแลกิจการคร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2561 

จริยธรรมธุรกจิ 
บริษทัฯ ได้ออกประกาศข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนกังาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้ประสบผลสําเร็จตามภารกิจของบริษทัฯ ดว้ย
ความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์สุจริตและเท่ียงธรรมและบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดน้ีไวใ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ  
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อเป็นการป้องกนัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทัฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จึงไดดู้แลอย่างรอบคอบ เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีอาจจะก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์วอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นอย่างดีถึงรายการท่ีอาจนาํมาซ่ึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบติัตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์นอกเหนือจากการปฏิบติัตามนโยบายภายในและแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัฯ กาํหนด อีกทั้ง
การทาํรายการดงักล่าวไดอ้ยูบ่นพ้ืนฐานเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) ซ่ึง
เป็นไปโดยปกติตามมาตรฐานทางการคา้ทัว่ไปและไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผล
และความจาํเป็นไวใ้นรายงานประจาํปีและในแบบ 56-1 อยา่งครบถว้นแลว้ 

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงาน
ตรวจสอบเร่ืองการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยจดัให้บรรจุเร่ืองดงักล่าวไวใ้น
แผนการตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี สาํหรับปี 2560 ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจสอบรายการดงักล่าว
และได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2561 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงพบว่า บริษทัฯ มีนโยบาย
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การอนุมติัรายการเพ่ือป้องกนัการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยรายการท่ีบริษทัฯ 
มีอยู่ในปัจจุบนัเป็นรายการท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเป็นไปตามมาตรฐาน
ทางการคา้การแข่งขนัโดยทัว่ไป โดยยดึถือราคาตลาดเป็นสาํคญั และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในรายงานประจาํปีอยา่งเพียงพอแลว้ 

นอกจากน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัได้สอบทานการปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี 
ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันและท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึง
หนงัสือเวียนคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองคาํแนะนาํในการปฏิบติัตาม
มาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ไดเ้ปิดเผยไว้
ในหวัขอ้ “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในรายงานประจาํปีน้ีและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ แลว้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่ารายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ เป็นรายการท่ีเหมาะสม 
และเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ 
การจัดทาํรายงานการถอืครอง/ซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ 

เพื่อกาํกบัดูแลดา้นการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ตอ้ง
รายงานการเปล่ียนแปลงในการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ (หุ้นและ/หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น) 
ในส่วนของตนเอง (รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อบริษทัฯ และสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการนับจากวนัท่ีมีการซ้ือขาย/โอนหุ้นและ/หรือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น(แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงในการถือครองหลกัทรัพย ์(หุ้นและ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้) ของกรรมการกาํหนดให้มีการรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ทราบทุกไตรมาส สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมโปรดดูหัวขอ้เร่ือง “การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน” ใน
รายงานประจาํปีฉบบัน้ี 
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพ่ือให้การ
ดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี ในการดาํเนินงานของผูป้ฏิบติังาน 
ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนมีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุม และประเมินผล
ออกจากกนั เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีระบบ
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงิน และบญัชี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบรายงานท่ีชดัเจน 
และเพียงพอเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ 

บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกั และ
กิจกรรมทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใตแ้นวทางท่ีกาํหนด 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัธุรกิจของบริษทัฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการปฏิบติังานแต่ละแผนก และรายงาน
ผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระจากผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ คือ นางสาวภณิดา สัจจะเดชาชยั ทั้งน้ีประวติั
หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 3 

นอกจากน้ีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับทางการเงินและบญัชี บริษทัฯ ได้จัดให้มีระบบ
รายงานท่ีชัดเจนและเพียงพอเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปน้ี 
1. เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมทั้ งการใช้ทรัพยากรเพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ  
2. เพ่ือความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาของรายงานทางการเงิน 
3. เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนักและให้ความสําคญัต่อการบริหารความเส่ียงและมีหน้าท่ี

รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเส่ียงขององค์กร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ให้ดาํเนินไปอยา่งรัดกุมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุ
วตัถุประสงค ์ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดและเปิดเผยนโยบายบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และในหวัขอ้ “การควบคุมภายใน” ในรายงานประจาํปีน้ี 

บริษทัฯ จดัให้มีฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล ซ่ึงมีหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร เพื่อลดความเส่ียงดา้นกฎหมายและเพ่ือให้แน่ใจว่าคณะกรรมการ
บริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั และเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางของบริษทัฯ อีกทั้งพฤติกรรมในองค์กรสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ ประวติั
หวัหนา้ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 3 

5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมโดยปกติอย่างน้อย 7 คร้ังต่อปี โดยกาํหนดวนัประชุมไว้

ล่วงหนา้ตลอดทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละคร้ังประธานคณะกรรมการ บริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ

จะร่วมกนักาํหนดวาระการประชุมล่วงหนา้อยา่งชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงาน
เป็นประจาํ  

เลขานุการบริษทัฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะมีข้ึนภายหลงัจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการ เพื่อให้รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดถู้ก
เสนอเขา้ไปในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและรับทราบ 
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อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีกรรมการท่านใดมีขอ้สงสัยหรือคาํถาม กรรมการท่านนั้นสามารถสอบถามขอ้
สงสยัหรือคาํถามดงักล่าวไดโ้ดยตรงกบักรรมการบริหารไดต้ลอดเวลา 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมและจดัทาํอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรมีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดย
เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการประชุม พร้อมให้คณะกรรมการบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ตรวจสอบได ้

รายละเอียดของการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับ
ปี 2560 มีดงัน้ี 

 
 
สาํหรับปี 2560 มติทั้งหมดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ดัสินโดยกรรมการท่ีเขา้ร่วม

ประชุม ณ ขณะนั้น ซ่ึงมีคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการ
บริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมการประชุมระหวา่งกนั เพื่อท่ีจะ
พดูคุยในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานและผลการดาํเนินงานของกรรมการบริหาร 
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5.4 การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การ

ประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ” (Board Self-Assessment) ซ่ึงมีหวัขอ้สาํหรับการ
ประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ 
• บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
• การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 
• ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
• การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และ

คณะกรรมการ บริษทัฯ จะนาํผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํ
ทุกปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังต่อไป
จะมีข้ึนในปี 2561 

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยรวม 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

และกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ไดมี้การพิจารณาเร่ือง “การประเมินการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการชุดยอ่ย” (Board Committee Self-Assessment) ซ่ึงมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไป
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
• การประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
• บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในแต่ละคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยในแต่ละคณะ สรุปไดด้งัน้ี 

คณะกรรมการชุดย่อย ระดบัคะแนนประจําปี 2560 

คณะกรรมการบริหาร ดีเลิศ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ดีมาก 

คณะกรรมการสรรหา ดีเลิศ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดีมาก 
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คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะนาํผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ี โดย
บริษทัฯมีความตั้งใจท่ีจะประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไป
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี การประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ย คร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2561 
5.6 การประเมินการปฏบิตังิานของกรรมการผู้จัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบ
ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงประเมินโดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยใช้
หวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

• ความเป็นผูน้าํ 
• การกาํหนดกลยทุธ์ 
• การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
• การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
• ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
• ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
• การบริหารงาน และความสมัพนัธ์กบับุคลากร 
• การสืบทอดตาํแหน่ง 
• ความรู้ทางดา้นผลิตภณัฑ ์และบริการ 
• คุณลกัษณะส่วนตวั 
ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการโดยรวมอยู่ในเกณฑ ์“ดีเลิศ” โดยบริษทัฯ มี

ความตั้งใจท่ีจะประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี การประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการในคร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2561 
5.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งและมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนกาํหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และสามารถเทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียนโดยทัว่ไปและกลุ่ม
บริษทัในอุตสาหกรรมขนส่งได ้

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารถูกกาํหนดข้ึนตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด และ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และกรรมการท่ีบริหารงานเต็มเวลาในบริษทัยอ่ยจะถูกพิจารณาอนุมติั
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนสาํหรับตาํแหน่งท่ีเทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะ
ทางการเงินและผลประกอบการของบริษทัฯ รวมทั้งผลการปฏิบติังานของแต่ละคนท่ีผา่นมา 

รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั
และอ่ืนๆ เช่น ค่าภาษีเงินได้ ค่าเช่าบา้น เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และสําหรับค่าตอบแทน
กรรมการกาํหนดเป็นเบ้ียประชุมรายปีซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยการจ่ายค่าตอบแทน
ต่างๆ ของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ได้เปิดเผยไวใ้นหัวขอ้ “การเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปร่งใส” 
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5.8 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจดัให้มีการเขา้ร่วม

กิจกรรมหลกัสูตรและเขา้ร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพนูองคค์วามรู้และทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ี
สาํคญัและเป็นประโยชนต่์อองคก์ร เช่น หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หรืออยา่งนอ้ย
ตอ้งเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

การเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร/กิจกรรมสมัมนาต่างๆ ของกรรมการบริษทัฯในปีท่ีผา่นมา 

ปี กรรมการทีเ่ข้าอบรม หลกัสูตร จัดโดย 

2555 นายกาํธร ศิลาอ่อน และ 
รองศาสตราจารย ์ดร.ภวิดา ปานะนนท ์

Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2556 รองศาสตราจารย ์ดร.ภวิดา ปานะนนท ์ Financial Statements for  
Directors (FSD) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2557 นายธีระ วิภูชนิน Chartered Director Class (CDC) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2558 รองศาสตราจารย ์ดร.ภวิดา ปานะนนท ์ Business Insights Thailand 2015;  
Panel1: Mapping the Future –  
Pillars of Diversity 
Panel2: Thailand – Blueprint & 
Gateway for ASEAN  

สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุม
และนิทรรศการ (TCEB ) 
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

นางสาวนิชิตา้ ชาห์ Transformation & Change –  
Managing Culture For Success 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
(TLCA) the RBL Group และ 

ADGES Consulting 

2559 รองศาสตราจารย ์ดร.ภวิดา ปานะนนท ์ Africa and the South-South  
Cooperation: Toward a Better  
Governance for a Sustainable  
Economic & Social Governance  

Crans Montana Forum, Dakhla, 
Morocco 

นายกาํธร ศิลาอ่อน 
 

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้น
การคา้และการพาณิชย ์(Top Executive  
Program in Commerce and Trade) 

สถาบนัวิทยาการการคา้ 
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ปี กรรมการทีเ่ข้าอบรม หลกัสูตร จัดโดย 

2560 รองศาสตราจารย ์ดร.ภวิดา ปานะนนท ์ พ.ร.บ. แกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความรับผดิใน 
ทางอาญาของกรรมการ 

สมาคม ส่ ง เส ริ มสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ร่วมกบั บริษทั ฮนัตนั แอนด ์
วิลเล่ียมส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

นางลิน เยน คอ็ก Executive Programme - Corporate 
Innovation 

Stanford Graduate School of 
Business 

 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ ประวติับริษทัฯและอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ แก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ พร้อมทั้งจดัเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น คู่มือ
กรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทางปฏิบติั กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ เป็นตน้ 
ใหแ้ก่กรรมการดงักล่าว 

ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทัไดมี้การจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ให้แก่กรรมการบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งใหม่ จาํนวน 1 ท่าน 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษัทฯ มิได้
นํามาปฏบิตัใินปี 2560 มีดงัต่อไปนี ้

 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการ ความคดิเห็นจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระท่ีมีวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี 

เน่ืองจากเป็นการยากท่ีจะหากรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ดงันั้น 
ในปัจจุบนั หลกัเกณฑ์ในเร่ืองระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของ
กรรมการอิสระจึงยงัไม่สามารถปฏิบติัตามได ้

คณะกรรมการควรจดัใหมี้การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 

หลกัเกณฑ์น้ีไม่สามารถปฏิบติัได้ภายในปีน้ี แต่อาจนาํมาปฏิบติัใน
อนาคต 

บริษทัควรจดัใหมี้นโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ริหารอาวโุสท่ีเหมาะสม 

บริษัทฯ  อาจพิจารณาให้มีการจัดทํานโยบายน้ี  โดยจัดทําตาม
คาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก แต่ยงัไม่สามารถจดัทาํให้แลว้เสร็จ
ภายในปีน้ี 
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9.5 การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและ

เพียงพอ ทั้งรายงานทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและทนัต่อ
เวลาใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และบุคคลทัว่ไป 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ทนัต่อเวลาและดว้ยความโปร่งใส ซ่ึงการควบคุมการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานระดบัอาวุโส ซ่ึงมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งดูแลและป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบั และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ หรือราคาหุน้ของบริษทัฯ อีกทั้งการหา้มใชข้อ้มูลของบริษทัฯ ท่ีไดม้าจาก
การเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชนส่์วนตน หรือในเร่ืองการทาํธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ 
หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้าํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติัไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดีของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ  

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้รรมการและ 
ผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องตน (รวมถึงของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ) ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ
ขาย/โอน หุน้ และ/หรือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหลกัทรัพย ์ (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามอยา่งครบถว้นในระหวา่งปีท่ีผา่นมา  

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดก้าํหนดหา้มกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง (รวมถึงคู่สมรส
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ซ้ือขาย/โอน หุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 3 
สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินสาํหรับปีท่ีตรวจสอบแลว้ต่อสาธารณะ และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบดงักล่าวแลว้ 
(และ 2 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสท่ีสอบทานแลว้ต่อสาธารณะ) และอยา่งนอ้ย 3 วนัก่อนการ
เปิดเผยรายการสาํคญัต่อสาธารณะ ทั้งน้ี บริษทัฯไดข้อความร่วมมือฝ่ายบริหารระดบัอ่ืนๆให้ปฏิบติัตามนโยบายน้ี
อย่างเคร่งครัด โดยระหว่างปีท่ีผ่านมา กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง (รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ) ไดป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งครบถว้น  

คณะกรรมการบริษทัฯได้ตระหนักถึงความสําคญัของการควบคุมการใช้ขอ้มูลภายในและได้ทบทวน
นโยบายของบริษทัฯ ในเร่ืองดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันการประพฤติผิดกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งภายในบริษทัฯ โดยเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัปรับเปล่ียนนโยบาย
การควบคุมการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้มีความ
เขม้งวดมากข้ึนโดยให้มีการขยายช่วงเวลาห้ามการซ้ือขายหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
จากท่ีกล่าวขา้งตน้เป็น “ 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบดงักล่าวแลว้ 
และอยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการเปิดเผยรายการสาํคญัต่อสาธารณะ” โดยใหน้โยบายใหม่ดงักล่าวน้ีมีผลบงัคบัใชท้นัที 
นอกจากนั้น ยงักาํหนดให้นโยบายดงักล่าวบงัคบัใช้รวมไปถึงพนกังานฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี ฝ่ายกฎหมาย ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในต่างๆดว้ย 
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นอกจากน้ี ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทัฯ ไดส่้งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง แจง้บริษทัฯ 
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัก่อนเขา้ทาํรายการ ถึงความตั้งใจท่ีจะซ้ือขายหุ้น/ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ของตนรวมถึงของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดมี้
การพิจารณาเพ่ือเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอก และมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสาํหรับปี 2561 ดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ตั้งแต่ปี 2558  

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

งบการเงินของบริษทัฯ ได้ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั มีอาํนาจเสนอช่ือผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทั สาํนกังาน 
อีวาย จาํกดั มาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทน 

บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีความเป็น
อิสระ และมีผลการปฏิบติังานสําหรับปีท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าพึงพอใจ โดยบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบ
บญัชีภายนอกของบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ได้พิจารณาเพ่ือเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภายนอก 
สาํหรับปี 2561 โดยรายละเอียดของค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
สอบบญัชี สาํหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีจ่ายใหก้บับริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั มีดงัต่อไปน้ี 

รายการ ปี 2561 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2560 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 2.00 ลา้นบาท 2.00 ลา้นบาท 

ค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและ  
1  บริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

2.52 ลา้นบาท 3.03 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
 สาํหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
 สาํหรับการสอบทานทางบญัชีในบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนใน 

ต่างประเทศบางแห่ง (เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม) 

0.42 ลา้นบาท 

 

0.85 ลา้นบาท 

0.40 ลา้นบาท 

 

0.85 ลา้นบาท 

รวม 5.79 ล้านบาท 6.28 ล้านบาท 
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สาํหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัทาํการประเมินตนเองตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยู่
ในระดบั “ดีมาก” คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความตั้งใจจะนาํผลการประเมินท่ีไดไ้ปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 
9.7 การปฏบิตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัฯ มิได้นํามา
ปฏบิตัใินปี 2560 มีดงัต่อไปนี ้

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการ ความคดิเห็นจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระท่ีมีวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี 

เน่ืองจากเป็นการยากท่ีจะหากรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
ดังนั้ น ในปัจจุบัน หลักเกณฑ์ในเร่ืองระยะเวลาในการดํารง
ตาํแหน่งของกรรมการอิสระจึงยงัไม่สามารถปฏิบติัตามได ้

คณะกรรมการควรจดัใหมี้การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 

หลกัเกณฑน้ี์ไม่สามารถปฏิบติัไดภ้ายในปีน้ี แต่อาจนาํมาปฏิบติัใน
อนาคต 

บริษทัควรจดัใหมี้นโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ริหารอาวโุสท่ีเหมาะสม 

บริษัทฯ อาจพิจารณาให้มีการจัดทาํนโยบายน้ี โดยจัดทาํตาม
คาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก แต่ยงัไม่สามารถจดัทาํให้แลว้
เสร็จภายในปีน้ี 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
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บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการสร้างผลตอบแทนสูงสุดอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยรายงานฉบบั
น้ีไดร้วบรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเนน้ไปท่ีธุรกิจหลกั
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ห่งความยัง่ยนื ทั้งน้ีบริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการท่ีบริษทัฯ มีเรือเดินทะเล
เดินเรืออยู่ทัว่โลก ซ่ึงเรือส่วนใหญ่ไดถื้อธงสัญชาติไทยนั้นถือเป็นเสมือนตวัแทนของประเทศ จึงเป็นหนา้ท่ีของ
บริษทัฯ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

สาํหรับปี 2560 รายงานน้ีเป็นรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนืฉบบัท่ี 6 ซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีซ่ึงได้
นาํเสนอผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทางด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลท่ีย ัง่ยืนเพื่อให้
เหมาะสมกบัการเป็นบริษทัฯท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
โดยการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และดาํเนินธุรกิจภายใตว้ิสัยทศัน์และภารกิจท่ีสําคญั 
บริษทัฯให้ความสาํคญัในเร่ืองความโปร่งใส ความเช่ือถือไดก้ารมีความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความเท่า
เทียมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไว ้

นอกจากนั้น เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ การบริหารจดัการความเส่ียง และกลยุทธ์ในการ
บรรเทาผลกระทบต่างๆ ถือเป็นส่วนหน่ึงในบริบทความยัง่ยืนของบริษทัฯ ซ่ึงได้ถูกนาํเสนอแยกไวใ้นหัวขอ้ 
“รายงานจากคณะกรรมการ” “รายงานการกาํกบัดูแลกิจการ” “การควบคุมภายใน” “ปัจจัยความเส่ียงที่สําคัญ” 
ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี 

รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืฉบบัน้ี 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 2560 
ขอบเขตของรายงาน 

ขอ้มูลในรายงานฉบบัน้ีไดร้วมขอ้มูลของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
กรอบและข้อจาํกดัของรายงาน 

ขอ้มูลในรายงานฉบบัน้ีได้ถูกรวบรวมจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และไม่มีการ
เปล่ียนแปลงกรอบการรายงานจากปี 2559  
กระบวนการในการกาํหนดเนือ้หาในรายงาน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดเน้ือหาของรายงานโดยการคน้ควา้ร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัเพื่อใหไ้ดรั้บขอ้คิดเห็น
จากบุคคลเหล่านั้น ขอ้มูลต่างๆในรายงานฉบบัน้ีไดถู้กทบทวนโดยผูบ้ริหารระดบัสูงก่อนนาํเสนอให้กรรมการ
ผูจ้ดัการอนุมติั หลงัจากนั้นรายงานฉบบัน้ีไดถู้กนาํเสนอเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 
การประเมินประเดน็สําคญั (Materiality) ด้านความยัง่ยนื 

เน้ือหาของรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนฉบบัน้ี มุ่งเนน้ท่ีจะนาํเสนอนโยบายบริษทัฯ ความสาํเร็จ และ
ความทา้ทายดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืภายในกรอบระยะเวลาในการรายงาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบการรายงาน
ของ GRI ฉบบั G4 การประเมินในประเดน็สาํคญัดา้นความยัง่ยนืน้ีครอบคลุม 4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
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1. การระบุเร่ืองท่ีมีความเก่ียวเน่ือง (Relevance) โดยการประเมินถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละเร่ือง
ทั้งจากภายในและภายนอกบริษทัฯ และจากหน่วยงานในบริษทัฯ โดยนาํตวัช้ีวดัของ GRI มาพิจารณา
ประกอบกนั 

2. การจดัลาํดบัความสาํคญัเน้ือหาท่ีมีอิทธิพล และผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและต่อบริษทัฯ โดย
พิจารณาแต่ละหวัขอ้ ประเดน็ต่างๆท่ีมีความสาํคญัต่อบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนหวัขอ้และ
ประเดน็ต่างๆ ท่ีสะทอ้นถึงผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

3. การลาํดบัความสาํคญัของแต่ละประเดน็โดยผา่นการสอบทานและการประเมินผล โดยไดท้บทวน
เน้ือหาผา่นการประเมิน Materiality Matrix ซ่ึงการประเมินน้ีไดจ้ดัทาํผา่นทางแต่ละหน่วยงานของ
บริษทัฯ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 

4. การตรวจสอบบริบทของรายงานเป็นประจาํทุกปี โดยใชผ้ลตอบรับท่ีไดจ้ากผูมี้ส่วนไดเ้สียมารวมไว้
ในการจดัทาํรายงานคร้ังน้ี โดยไดรั้บผา่นช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน 
(Opportunity Day) การพบปะกบันกัลงทุน เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หน่วยงานกาํกบัดูแล และการรายงาน
ข่าวของบริษทัฯ จากส่ือมวลชน 

ตารางแสดงประเด็นของเน้ือหาความยัง่ยืนดา้นล่างน้ีประกอบดว้ย 15 หัวขอ้ท่ีสําคญั ซ่ึงแต่ละหัวขอ้จะ
ครอบคลุมถึงประเด็นการดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนท่ีบริษทัฯให้ความสําคญั สาํหรับ 15 หัวขอ้น้ี ถือเป็นขอ้มูลท่ีมี
ความสําคญัต่อรายงานการพฒันาเพ่ือความย ัง่ยืนปีน้ีของบริษทัฯ บริษทัฯให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมกบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียในการปรับปรุงการประเมินประเด็นท่ีสาํคญัในเน้ือหาน้ี และไดเ้พิ่มขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานฉบบัน้ี
ตามลาํดบัความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

ความเช่ือมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagements) 

บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้ งภายใน กล่าวคือ ผูถื้อหุ้น พนักงาน 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก กล่าวคือ เจา้หน้ี คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน หน่วยงาน
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ราชการ และองค์กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯและมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ ได้
รวบรวมกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจากหลากหลายวิธีการโดยคาํนึงจากความถ่ีและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัหาช่องทางในการส่ือสารผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความ
คิดเห็นและสามารถติดต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ไดโ้ดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้ริหาร โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะ
ดาํเนินการกบัขอ้มูลดงักล่าวอยา่งจริงจงัและจะเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั 

ในปัจจุบนั บริษทัฯแบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สียออกเป็น 8 กลุ่ม ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี หน่วยธุรกิจทุกหน่วยงานมี
ความรับผิดชอบในการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีกับผูมี้ส่วนได้เสีย โดยผ่านการส่ือสาร รับฟัง
ขอ้เสนอแนะ และประเมินความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั หลกัปฏบิตัแิละการมีส่วนร่วม 

ลูกค้า • การบริการอย่างมืออาชีพ  ในอัตรา 
ค่าบริการท่ียติุธรรม 

• ส่งสินคา้ตรงตามระยะเวลาท่ีกาํหนด
โดยปราศจากปัญหา 

• การปฏิบติัตามสญัญา 

• พฒันาการใหบ้ริการตามความตอ้งการท่ีหลากหลาย 
• ใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได ้ เป็นมืออาชีพ 
และใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกคา้ 

• ตอบขอ้ซกัถามอยา่งละเอียดโดยทนัที 
• ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสญัญา 

ผู้ถอืหุ้น • ไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล 
• การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ 
• ดาํเนินกิจการดว้ยความยติุธรรมและ

โปร่งใส 
• การบริหารความเส่ียง 
• ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
• จดัใหมี้ช่องทางท่ีเหมาะสมในการ

ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ
และในการใหข้อ้เสนอแนะแก่บริษทัฯ 

• การเขา้ถึงผูบ้ริหารของบริษทัฯไดง่้าย 

• สร้าง รักษา และเพ่ิมพูนมูลค่าเพ่ิมอย่างย ัง่ยืนให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

• เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํและ 
ทนัเวลา 

• ตอบขอ้สงสยัต่างๆทั้งหมด 
• ส่ือสารกับผูล้งทุนอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านการเยี่ยมชม

บริษทัฯ การจดั Road Show และ การจดัประชุม  
• มีช่องทางการส่ือสารโดยตรงระหวา่งผูถื้อหุน้กบัผูบ้ริหาร

และคณะกรรมการบริษทัฯ 
• จดัการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง รวมถึงการจดั

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity 
Day) ทุกไตรมาส 

• จดหมายข่าวจากกรรมการผูจ้ดัการ 
• รายงานประจาํปีและรายงานอ่ืนๆ เช่น แบบฟอร์ม 56-1 

และ ข่าวประชาสมัพนัธ์ 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั หลกัปฏบิตัแิละการมีส่วนร่วม 

พนักงาน • ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
• ความมัน่คงและความกา้วหนา้ทาง

อาชีพ 
• การพฒันาความรู้ความสามารถ 
• สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี 
• ความปลอดภยัในการทาํงาน 

• เคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
• ใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียมกนั 
• ใหค้วามปลอดภยัในการทาํงาน 
• พฒันาศกัยภาพของพนกังาน ผา่นการฝึกอบรม 
• ทบทวนโครงสร้างผลตอบแทน  สวัสดิการ  และ 

ผลประโยชน์เป็นประจาํทุกปี เพื่อให้สามารถแข่งขนั
กบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้

• ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

นักลงทุน • ผลตอบแทนจากการลงทุน 
• การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ 
• ดาํเนินกิจการดว้ยความยติุธรรมและ

โปร่งใส 
• การบริหารจดัการความเส่ียง 
• จดัใหมี้ช่องทางท่ีเหมาะสมในการ

ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
• การเขา้ถึงผูบ้ริหารของบริษทัฯไดง่้าย 

• มีช่องทางการส่ือสารโดยตรงระหวา่งผูถื้อหุน้กบั
ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ 

• การพบปะและการประชุมทางโทรศพัท ์(conference 
call) รวมถึงจดัใหมี้ช่วงตอบขอ้ซกัถาม 

• เปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์อยา่งสมํ่าเสมอ  
• การจดั Road Show 6 คร้ัง ในปี 2560 
• จดัทาํรายงานประจาํปี และรายงานอ่ืนๆ เช่น แบบ 56-1
ส่ือส่ิงพิมพ ์ฯลฯ 

ชุมชนและสังคม • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
• สนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม 
• การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

• สนบัสนุนและเขา้ร่วมกิจกรรมการต่างๆของชุมชน
และสงัคมอยา่งสมํ่าเสมอ 

• จดัการประชุมร่วมกบัศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเล 
เพื่อวางแผนกิจกรรมพฒันาสงัคมและชุมชน 

• จดัใหมี้และบงัคบัใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษา
ส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ผู้ออกกฎระเบยีบ • ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  และ
กฎระเบียบต่างๆ 

• มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและโปร่งใส 
• เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัต่อ

เวลา 

• ปฏิบติัตามขอ้แนะนาํในการติดต่อกบัภาครัฐจริยธรรม
ธุรกิจ รวมถึงใหค้วามร่วมมือในการศึกษาวิจยั 

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

• มีช่องทางการรับฟังขอ้คิดเห็น และนาํขอ้เสนอแนะมา
ปรับปรุง 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั หลกัปฏบิตัแิละการมีส่วนร่วม 

คู่ค้า • เปิดโอกาสใหมี้กระบวนการในการ 
จดัซ้ืออยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

• กาํหนดราคาท่ียติุธรรม 
• รักษาช่ือเสียงท่ีดีและความน่าเช่ือถือ 
• ปฏิบติัตามเง่ือนไขการชาํระเงิน 

• ปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยเง่ือนไขตามหลกัปฏิบติัและจารีต
ประเพณีของอุตสาหกรรม  

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญา 
• ชาํระเงินตามกาํหนด 
• มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนผา่นทางเวบ็ไซต ์

เจ้าหนี ้ • ความสามารถในการชาํระหน้ีภายใน
เวลาท่ีกาํหนด 

• กาํหนดผลตอบแทนจากเงินกูแ้ละ 
ค่าธรรมเนียมท่ียติุธรรม 

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญา 
• เปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส 

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญากู้ รวมถึงเง่ือนไขในแง่
ของวตัถุประสงคข์องเงินกู ้การชาํระคืนหลกัประกนั 
และเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีไดต้กลงกนั 

• จดัใหมี้การประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลและคงไวซ่ึ้ง 
ความสมัพนัธ์อนัดีอยา่งสมํ่าเสมอ 

• จดัทาํรายงานทางการเงินและรายงานผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 

• ตอบกลบัขอ้สงสยัอยา่งทนัท่วงที 

การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีจริยธรรมและความซ่ือสัตย์ 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีเจตนารมณ์ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างมี

คุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การส่งเสริม
ใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงเป็นความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ และถือเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีจะสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้นในการกาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โครงสร้างในการกาํกบัดูแลกิจการได้
รวมถึงคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจาํปีน้ี 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงหลกัสําคญัของความซ่ือสัตย ์
การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และเป็นความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในการนาํไปใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความจริงใจ โปร่งใส และซ่ือสัตย ์ทั้งน้ีคู่มือดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ 

การต่อต้านการคอรัปช่ัน 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการเดินเรือมาเกือบสามทศวรรษ และมีช่ือเสียงในการไม่ยอมรับ

พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯไดย้ึดถือนโยบายน้ีมาโดย
ตลอด และไม่นานมาน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติันโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และเคร่ืองมือการประเมิน
ตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

นโยบายน้ีไดร้วมแนวทางการดาํเนินธุรกิจท่ีต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และการกระทาํท่ีผิดจรรยาบรรณมาตั้งแต่
ในอดีตและไดส่ื้อสารแก่คณะกรรมการบริษทัฯ และพนกังานทุกคนใหรั้บทราบในทางเดียวกนั 
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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 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต 

 

ผลการดาํเนินงานในการจัดการเพือ่ความยัง่ยนื 
ผลการดาํเนินงานทางด้านเศรษฐกจิ  

ในปี 2560 ผูบ้ริหารอาวโุสของบริษทัฯ ไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ดงัต่อไปน้ี 
• รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ มากกวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม โปรดดูรายละเอียด “การแบ่งส่วนตลาดและ

การเปรียบเทยีบ” ในรายงานจากคณะกรรมการ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเป้าหมายน้ี 

• ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอยา่งนอ้ยร้อยละ 15 ตาม
รายงานของ Moore Stephens โปรดดู “การเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือต่อวนัต่อลาํของบริษทัฯ 
กบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม” ในคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของผูบ้ริหารสาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 
2560 เม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายน้ี 

ทั้งน้ี ผูบ้ริหารอาวุโสของบริษทัฯ ไดต้ั้งเป้าหมายสาํหรับปี 2561 เหมือนกบัท่ีตั้งไวส้าํหรับปี 2560 ดงักล่าว
ขา้งตน้ 

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดส่้งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างผลประโยชนท์างเศรษฐกิจผา่นทาง
กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ รวมไปถึงผา่นทางกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 
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มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงทีส่ร้างขึน้และแจกจ่าย (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงทีส่ร้างขึน้:      

รายไดจ้ากการเดินเรือ 124.76 140.66 123.21 104.42 128.21 

รายไดจ้ากการลงทุน 0.27 0.16 0.06 1.32 0.70 

รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น 0.00 0.83 0.00 0.00 0.94 

รายไดอ่ื้น 31.69 1.69 0.36 1.77 0.30 

รวม - มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงทีส่ร้างขึน้ 156.72 143.34 123.63 107.51 130.15 

มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงทีแ่จกจ่าย:      

ตน้ทุนจากการเดินเรือ (ไม่รวมตน้ทุนลูกเรือ) 42.93 43.54 43.61 30.23 24.04 

ค่าจา้งและสวสัดิการพนกังาน (รวมตน้ทุนลูกเรือ) 42.89 46.38 53.90 47.78 42.98 

การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้ 14.82 15.31 16.37 27.63 25.01 

เงินปันผลจ่าย 13.76 9.66 0.00 0.00 0.00 

ภาษีจ่ายใหรั้ฐ 0.31 0.27 0.21 0.09 0.08 

เงินลงทุนในชุมชน และสงัคม 0.04 0.04 0.06 0.06 0.04 

การจ่ายเงินอ่ืนๆ  1.10 1.54 11.76 21.93 3.96 

รวม - มูลค่าเศรษฐกจิโดยตรงทีแ่จกจ่าย 115.85 116.74 125.91 127.72 96.11 

มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงสะสม ดงันี ้ 40.87 26.60 (2.28) (20.21) 34.04 

ค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจาํหน่าย และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 37.09 39.01 67.17 54.88 34.63 

ประมาณการและสาํรองต่างๆ 0.04 0.06 0.20 0.70 (0.22) 

โอนไป (จาก) เงินสาํรอง 3.74 (12.47) (69.65) (75.79) (0.37) 
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สาํหรับผลการดาํเนินงานทางดา้นการเงิน โปรดดู “จุดเด่นทางการเงิน” และ “คาํอธิบายและการวิเคราะห์
ของผู้บริหาร” ในรายงานน้ี 

ผลการดาํเนินงานทางด้านส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการขนส่งทางทะเลท่ีขาดความรับผิดชอบนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน

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

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

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

จุดเด่นผลการดาํเนินงานทางด้านส่ิงแวดล้อม 
1. การประชุมประจาํปีท่ีจดัข้ึนทุกๆปีโดยมีการพิจารณาและพดูต่อในประเด็นท่ีเก่ียวกบักฎหมายพาณิชย

นาวีต่างๆ 
2. นโยบายในการป้องกนัส่ิงแวดลอ้มตามดา้นล่าง ไดถู้กจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานเดียวกนักบั มอก. 14001 

ซ่ึงเป็นนโยบายของบริษทัฯ ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ในการท่ีจะป้องกนัส่ิงแวดลอ้มและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนบนโลกในปัจจุบนัและในอนาคต (โปรดดูรายละเอียดดา้นล่างในหวัขอ้ “มาตรฐาน
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001)”)  

3. สําหรับการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ บริษทัฯไดล้งนามสัญญาสั่งต่อเรือและไดรั้บมอบเรือ
ดงักล่าว เม่ือไม่นานมาน้ี ซ่ึงมีรายละเอียดของคุณลกัษณะของตวัเรือมากกว่าขอ้กาํหนดตามกฎหมาย 
อนัจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

4. เป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มได้ถูกกาํหนดและนาํมาใช้กบัพนักงานทั้งใน
สํานักงานและพนักงานท่ีอยู่บนเรือ โดยไดก้าํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการและให้มีการปฏิบติั 
บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการอบรมและปรับปรุงความนึกคิดของพนกังานทุกระดบัจะเป็นส่ิงท่ีนาํไปสู่
ความสาํเร็จในนโยบายส่ิงแวดลอ้ม และความสาํเร็จน้ีไดแ้สดงผา่นการอบรมพนกังานในบริษทัฯ 



หนา้ 159 
 

5. บริษทัฯ มีการประเมินผลกระทบท่ีสําคญัต่อส่ิงแวดลอ้มสําหรับกิจกรรมต่างๆทั้งบนเรือและภายใน
สาํนกังาน และพบว่าระเบียบและขั้นตอนการดาํเนินการต่างๆ ท่ีมีอยูปั่จจุบนัสามารถลดผลกระทบท่ีมี
ต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. โครงการฝึกอบรมภายในองคก์รฯ ท่ีจดัข้ึนเพื่อพนกังานทุกคน (ทั้งท่ีสาํนกังานบริษทัฯ และบนเรือ) ซ่ึง
เป็นไปตามนโยบายของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (EMS Policy) ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง
และปลูกจิตสาํนึกเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยโครงการฝึกอบรมน้ีไดจ้ดัฝึกการอบรมทั้งท่ีศูนยฝึ์กอบรม
ของบริษทัฯ และผา่นทางผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกบัเรือท่ีไปตรวจเรือ 

7. บริษทัใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดเพ่ือชักจูงและสนับสนุนผูค้ ้าทุกรายของบริษทัให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม/แนวทางการปฏิบติัท่ีดี 

การปฏบิตัติามกฎข้อบงัคบัและอนุสัญญาต่างๆ  
การท่ีบริษทัฯ จะสามารถนาํเรือวิ่งผ่านน่านนํ้ าสากลไดน้ั้น บริษทัฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมายในการท่ีจะตอ้ง

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคบัและอนุสัญญาต่างๆ ซ่ึงกําหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International 
Maritime Organization: IMO) และหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนๆอยา่งครบถว้น 

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) 
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution 
“MARPOL”) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรมการรับรองคุณสมบติัคนประจาํเรือ และการ
เขา้ยามของคนประจาํเรือ (Standards for Training Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสัญญาแรงงาน
ทางทะเล (Maritime Labour Convention “MLC”) เป็น 4 อนุสัญญาหลกัท่ีใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหว่าง
ประเทศ 

ทั้งน้ี มีกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจดัการนํ้ าถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004 
(International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 
2004) อนุสญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2560 

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

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

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

• อนุสัญญาระหว่างประเทศสาํหรับการเดินเรือในน่านนํ้ าบริเวณขั้วโลก (International Code for Ships 
Operating in Polar Waters (Polar Code)) 
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• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ ามนั ค.ศ. 2001 
(International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001) 

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการเคล่ือนยา้ยซากเรือ ค.ศ. 2007 (Nairobi International Convention 
on the Removal of Wrecks 2007 (the Wrecks Convention)) 

• กฎขอ้บงัคบัในระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินซ่ึงมีความเขม้งวดกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นกฏขอ้บงัคบัระหว่าง
ประเทศ ตวัอย่างเช่น พระราชบญัญติัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (US Environment 
Protection Act: EPA) และคาํสัง่ของสหภาพยโุรปเก่ียวกบัการเผาผลาญเช้ือเพลิงในเขตยโุรป ฯลฯ  

นอกจากกฎขอ้บังคบัท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้ น บริษทัฯ ยงัได้ปฏิบัติตามกฎขอ้บังคบัท่ีสําคญัอ่ืนๆ 
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 ้ 

กฎขอ้บงัคบัน้ีถูกนาํไปใชท้ั้งบนเรือและท่ีสํานกังานบนฝ่ังเพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค ์
ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินเรือ 
2. เพื่อป้องกนัการบาดเจบ็และสูญเสียชีวิต 
3. เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม 

กราฟต่อไปน้ี แสดงถึงจาํนวนคร้ังของเหตุการณ์การละเมิด ISM Code เปรียบเทียบกบัจาํนวนวนัในการ
เดินเรือ ตั้งแต่ ปี 2552 - ปี 2560 ของบริษทัฯ สาํหรับการวิเคราะห์น้ี ไดพ้ิจารณาการละเมิด ISM Code ซ่ึงส่งผลให้
เกิดเหตุไฟไหม ้การระเบิด การบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตของลูกเรือ เรือโดนกนั และ เรือเกยต้ืน บริษทัฯ ได้
วิเคราะห์รายละเอียดของการละเมิดเพ่ือระบุสาเหตุท่ีแทจ้ริงและเร่ิมดาํเนินการแกไ้ขอย่างเหมาะสมในแต่ละเร่ือง 
และไดแ้จง้ให้ผูบ้ริหารระดบัสูงทราบเพ่ือเป็นกรณีศึกษา และเป็นการหลีกเล่ียงการเกิดการละเมิดแบบเดียวกนัข้ึน
อีก บริษทัฯ มีความยินดีท่ีจะรายงานว่าการดาํเนินการท่ีผ่านมาไดช่้วยให้จาํนวนคร้ังของการละเมิดขอ้บงัคบั ISM 
ของบริษทัฯ สาํหรับปี 2560 มีจาํนวนลดลง คือมีการละเมิดขอ้บงัคบัจาํนวน 2 คร้ัง โดยมีจาํนวนวนัในการเดินเรือ 
อยูท่ี่ 13,147 วนั ถึงแมว้่าในปี 2560 บริษทัฯ จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้ไม่ใหมี้การละเมิดขอ้บงัคบัของ 
ISM เลยก็ตาม แต่เม่ือคาํนึงในแง่ตวัเลขจาํนวนคร้ังของการละเมิดขอ้บงัคบัน้ีต่อจาํนวนวนัในการเดินเรือพบว่าปี 
2560 มีอตัราการละเมิดขอ้บงัคบั ISM ตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 0.015 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงเป็นปีท่ีอตัราการ
ละเมิดสูงท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 0.11 ซ่ึงยงัคงถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีตํ่า 
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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 ไดใ้ห้ความร่วมมือกบั MARS ในการส่งเสริมและร่วมแบ่งปัน “บทเรียน” 
จากเหตุการณ์ต่างๆเพ่ือเป็นกรณีศึกษา ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือ ทั้งน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
บริหารจดัการท่ีมีคุณภาพและความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งสูงสุดของบริษทัฯ  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดริ้เร่ิมการดาํเนินการเพ่ือควบคุมการละเมิด ISM Code โดยการใชว้ิธีป้องกนัต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

• การพฒันาการฝึกอบรมบุคลากร: เน่ืองจากแนวโนม้ท่ีการตรวจเรือโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจเรือของรัฐเมือง
ท่านั้นจะมีความเขม้งวดมากข้ึนในส่วนของการบงัคบัใช ้ISM Code ดงันั้น บุคลากรประจาํเรือของ
บริษทัฯ จึงไดรั้บการทบทวนความรู้ดา้น ISM Code อย่างสมํ่าเสมอ และจดัให้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัภายในกองเรือ 

• การพัฒนาการบํารุงรักษาตัวเรือ: บริษทัฯ ไดเ้น้นย ํ้าถึงความสําคญัของการตรวจสอบสภาพและ
ทดสอบเคร่ืองจกัรทุกเคร่ืองอยา่งสมํ่าเสมอ และหากเจา้หนา้ท่ีประจาํเรือพบเห็นส่ิงผิดปกติใดๆ ใหรี้บ
รายงานในทนัที นอกจากน้ีฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ไดเ้นน้ย ํ้าให้ผูต้รวจสอบภายในตอ้งสอบทานการ
บงัคบัใชก้ฎเกณฑต่์างๆอย่างเขม้งวดเพ่ิมข้ึน จากการตรวจสอบปกติ เพื่อให้ยกระดบัการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบและความปลอดภยัสาํหรับตวัเรือ สินคา้ และลูกเรือ 
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• มีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีไปยังเรือ: โดยปกติเรือท่ีเขา้สู่น่านนํ้ าในอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย 
จะตอ้งมีใบรับรองเพิ่มเติมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน และเพื่อเป็นมาตรการ
ในการป้องกนัเร่ืองดงักล่าว บริษทัฯ ไดมี้การแจง้เตือนถึงรายละเอียดขั้นตอนการดาํเนินการแก่ลูกเรือ
ไวล่้วงหน้าก่อนท่ีเรือจะมาถึงน่านนํ้ าดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดได้ถูก
จดัเตรียมไวเ้รียบร้อย และเรือสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆไดอ้ยา่งครบถว้นตลอดเวลา  

• ในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก INTERCARGO (International Association of Dry Cargo 
Shipowners) Intercargo มีคาํกล่าวว่า “เพื่อเช่ือมโยงผูมี้ส่วนไดเ้สียในอุตสาหกรรม โดยมุ่งมัน่เพื่อ
ความปลอดภยั ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินคา้
แห้งเทกอง ดังนั้น วิสัยทศัน์ของเราจึงคือ ความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ซ่ึงมีเรือสมาชิกท่ีคา้ขายอยูท่ ัว่โลก – เดินเรือ
อยา่งมีความสามารถในการแข่งขนั ปลอดภยั และสร้างผลกาํไร” คาํกล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาของ
บริษทัฯ เป็นอย่างยิ่ง ทั้งน้ี การเขา้เป็นสมาชิก Intercargo ของบริษทัฯ นั้น สะทอ้นให้เห็นถึงการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

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

บริษทัฯไดก้าํหนดเป้าหมายภายในเท่ากบัศูนย ์สาํหรับการละเมิด ISM Code ท่ีก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิต ไฟไหม ้เรือโดนกนั เรือเกยต้ืน หรือการถูกกกัเรือ  

ประมวลข้อบังคบัว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship 
and Port Safety: ISPS) สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัทัว่โลก จึงมีการ
รับรอง ISPS ในปี 2547 ISPS เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตใน
ทะเล (SOLAS) ซ่ึงไดร้วมถึงการยกระดบัความปลอดภยัของเรือและท่าเรือ ขอ้บงัคบัดงักล่าวไดก้าํหนดบทบาท
หนา้ท่ีความรับผดิชอบระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ 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
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เขา้ท่าเรือท่ียโุรป องักฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย หรือ แคนนาดา จนถึงบดัน้ี บริษทัฯ เพิ่งมีเหตุการณ์ถูกกกักนัเรือท่ี
เกิดจากการละเมิด ISPS เพียงแค่คร้ังเดียวเท่านั้น 

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

กราฟดา้นล่างน้ี แสดงใหเ้ห็นว่า จาํนวนคร้ังของเหตุการณ์การละเมิด ISPS (แกนดา้นซา้ย) เปรียบเทียบกบั
จาํนวนวนัในการเดินเรือ (แกนดา้นขวา) ในช่วงปี 2552 - ปี 2560 บริษทัฯ กาํหนดเป้าหมายใหก้ารละเมิด ISPS 
เท่ากบัศูนยเ์ช่นเดียวกนักบัเป้าหมายของการละเมิด ISM Code ทั้งน้ี ไม่มีการละเมิด ISPS ในปี 2554 ปี 2555 และปี 
2559 แต่มีการละเมิด 1 คร้ัง ในปี2560 โดยมีการตรวจพบผูห้ลบหนีข้ึนเรือซ่ึงเป็นคนยากจนและตอ้งการหนีไปอยู่
ต่างประเทศเพ่ือชีวิตท่ีดีข้ึน ถึงแมว้่าโดยปกติแลว้คนเรือของบริษทัฯ จะตรวจพบผูห้ลบหนีเหล่าน้ีไดท้นัท่วงทีและ
ไดน้าํไปส่งท่ีท่าเรือท่ีหลบหนีข้ึนมาหรือท่าเรือท่ีอยูใ่กลท่ี้สุด แต่บริษทัฯ ก็ไดร้วมเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นการละเมิด 
ISPS เพื่อรายงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการละเมิดเท่ากบัศูนยท่ี์ตั้งไว ้

 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายใหก้ารละเมิด ISPS เท่ากบัศูนย ์สาํหรับปีท่ีจะมาถึง 

MARPOL: เป็นอีกกฎขอ้บงัคบัหน่ึงท่ีสาํคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในอุตสาหกรรมการเดินเรือทาง
ทะเล โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะ “อนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทางทะเล โดยการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากนํ้ ามนั และสาร
อนัตราย รวมถึง การลดจาํนวนของอุบติัเหตุในการขนถ่ายสารเหล่านั้น” ซ่ึงในอนุสัญญาน้ีแบ่งออกเป็น 6 หมวด 
กล่าวคือ: 

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

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

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

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

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

บริษทัฯ มีความเขา้ใจถึงความเส่ียงของการเกิดผลกระทบท่ีร้ายแรงต่อสภาพแวดลอ้มทางทะเลเน่ืองจาก
อุบติัเหตุทางทะเล ซ่ึงบริษทัฯ จดัให้มีมาตรการเชิงป้องกนัเพื่อจาํกดัความเส่ียงในเร่ืองน้ี โดยลาํดบัแรกคือ จาํกดั
ความผดิพลาดอนัเน่ืองมาจากบุคลากร และลาํดบัท่ีสองคือการดูแลรักษาเคร่ืองจกัรบนเรือใหมี้มาตรฐานสูงสุด 

เพื่อจาํกดัความผิดพลาดของบุคลากร บริษทัฯ ไดพ้ฒันาปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมสําหรับเจา้หนา้ท่ี
ประจาํเรือทุกคน ซ่ึงรวมไปถึงห้องอบรมเสมือนจริง ซ่ึงออกแบบมาเพื่อพฒันาปรับปรุงความชาํนาญในการนาํเรือ 
และความระมดัระวงัต่างๆ โดยใส่ตวัแปรทั้งทางดา้นสภาพอากาศและสภาพทอ้งทะเล หรือเมืองท่าต่างๆ ในโลก 
นอกจากน้ีบริษทัฯ มีความเช่ือมัน่ว่า วิศวกรช่างเคร่ืองบนเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองจกัรทนัสมยัใหม่ไดรั้บการฝึกอบรม
โครงสร้างเคร่ืองจกัรน้ีอยา่งเขม้งวด เพ่ือใหเ้กิดทกัษะและความสามารถในการดูแลรักษาเคร่ืองจกัร และหลีกเล่ียง
ปัญหาเคร่ืองจกัรหยดุทาํงาน 

 
จากกราฟดา้นบนแสดงถึง จาํนวนคร้ังของการละเมิดอนุสัญญา MARPOL (แกนดา้นซา้ย) ซ่ึงส่งผลใหเ้กิด

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และจาํนวนวนัในการเดินเรือ (แกนดา้นขวา) ในช่วงปี 2552 - ปี 2560 เพื่อการ
วิเคราะห์น้ี เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีถือเป็นการละเมิดจะมาจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในปี 2560 บริษทัฯ ไม่มี
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การละเมิดอนุสัญญา MARPOL บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายสาํหรับการละเมิดอนุสัญญา MARPOL เท่ากบัศูนย ์
สาํหรับปี 2561 และกาํหนดใหไ้ม่มีเหตุการณ์ท่ีเรือของบริษทัฯ ถูกกกัเน่ืองจากการละเมิดอนุสญัญา MARPOL น้ีเลย 

กฎข้อบงัคบัใหม่ทีก่าํลงัจะมีผลบังคบัใช้ / กฎข้อบังคบัที่เพิง่มีผลบังคบัใช้: กฎขอ้บงัคบัท่ีกาํลงัจะมีผลบงัคบั
ใชใ้นเร็วๆน้ี หรือกฎขอ้บงัคบัท่ีเพ่ิงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือไม่นานมาน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

• อนุสญัญา IMDG และ IMSBC ตอ้งการใหมี้ความเขม้งวดในในการขนส่งสินคา้อนัตราย 
• อนุสัญญาระหว่างประเทศสาํหรับการเดินเรือในน่านนํ้ าบริเวณขั้วโลก (Polar Code) กาํหนดให้เรือ

ยกระดบัความปลอดภยั และการตรวจวดัการควบคุมมลพิษ ในขณะทาํการคา้บริเวณขั้วโลก 
• อนุสัญญา STCW 2010 ณ กรุงมะนิลา (Manila amendments) ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2560 กาํหนดใหมี้เอกสารรับรองลูกเรือว่าไดผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตรปรับระดบัความรู้ใน
เร่ืองเก่ียวกบัทกัษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

• อนุสัญญาว่าดว้ยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 ฉบบัปรับปรุง 2557 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 18 
มกราคม 2560 กาํหนดใหจ้ดัทาํหลกัประกนัทางการเงินเพื่อการส่งตวักลบัและหลกัประกนัทางการเงิน
อ่ืนๆ แก่ลูกเรือ 

• ประเทศจีนไดก้าํหนดใหเ้รือท่ีเขา้สู่ชายฝ่ังของประเทศจีนใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่า (Low Sulphur 
Fuel Oil “LSFO”) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
» เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป เรือท่ีเขา้เทียบท่าเรือหลกั 11 ท่า ในเขต

ควบคุมการปล่อยเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ ท่าเรือ Tianjin ท่าเรือ Qinhuangdao ท่าเรือ Tangshan ท่าเรือ 
Huanghua ท่าเรือ Shenzhen ท่าเรือ Guangzhou ท่าเรือ Zhujiang ท่าเรือ Shanghai ท่าเรือ 
Ningbo-Zhoushan ท่าเรือ Suzhou และท่าเรือ Nantong ใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัสูงสุดท่ีไม่
เกินร้อยละ 0.5 ขณะเทียบท่าเรือหลกั 11 ท่า ดงักล่าว 

» เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป ขอ้กาํหนดใหเ้รือใชเ้ช้ือเพลิงตามท่ี
กาํหนดขา้งตน้ จะครอบคลุมไปถึงทุกท่าเรือใน 3 พื้นท่ีของประเทศจีน ไดแ้ก่ พื้นท่ีสามเหล่ียม
ปากแม่นํ้าเพิร์ล (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”)) พื้นท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้ าแยงซี 
(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 
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» ติดตามผลการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซดต์ั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป 
» นาํส่งรายงานการวดัผลสาํหรับปี 2561 ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 
» เอกสารแสดงการปฏิบติัตามกฎระเบียบขา้งตน้ (Document of Compliance) จะตอ้งเกบ็

รักษาอยูบ่นเรือนบัตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
ทั้งน้ี เรือทุกลาํของบริษทัฯ ไดมี้การเตรียมความพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบน้ี 

2) การแกไ้ขอนุสญัญา MARPOL ภาคผนวก 6 ณ การประชุมคณะกรรมการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม
ทางทะเล (Marine Environment Protection Committee, MPEC) คร้ังท่ี 70 จดัข้ึนเม่ือเดือน
ตุลาคม 2559 บงัคบัใหมี้ระบบการเกบ็ขอ้มูล (data collection system) การใชเ้ช้ือเพลิง ซ่ึงเร่ิมมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 (IMO Resolution MEPC.278(70)) ตามกฎหมายฉบบัน้ี 
เรือท่ีมีนํ้ าหนกั 5พนัตนักรอสหรือมากกวา่ ท่ีเดินเรือในต่างประเทศ ตอ้งเกบ็ขอ้มูลและรายงาน
การใชเ้ช้ือเพลิง โดยเร่ิมตั้งแต่ปีปฎิทิน 2562 ขอ้บงัคบัใหม่น้ีคลา้ยกบัการติดตามและรายงานผล 
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์ (CO2) ในสหภาพยโุรป (EU) โดยขอ้บงัคบัน้ีจะถูกรวมเป็นส่วน
หน่ึงใน แผนการบริหารการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพของเรือ (Shipboard Energy 
Efficiency Management Plan, SEEMP) ท่ีมีอยู ่

3) เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป กฎระเบียบของสหภาพยโุรปท่ี
เก่ียวกบัการรีไซเคิลเรือจะมีผลบงัคบัใชค้รอบคลุมไปถึงเรือต่างชาติท่ีอยูใ่นน่านนํ้าของสหภาพ
ยโุรป เรือต่างๆจะตอ้งปฏิบติัตามอนุสญัญาว่าดว้ยวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีเป็นอนัตราย (Inventory of 
Hazardous Material “IHM”)) 

4) การบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ทางทะเล (Maritime Cyber Security 
Management) ในเอกสาร “แนวทางการดาํเนินการเร่ืองความเส่ียงทางไซเบอร์ทางทะเล” ออก
โดย IMO กาํหนดใหก้ารจดัการความเส่ียงทางไซเบอร์ควรไปรวมอยูใ่นระบบการจดัการความ
ปลอดภยั (Safety Management System) โดยการตรวจสอบทางไซเบอร์ในคร้ังแรกรวมในการ
ตรวจสอบเอกสารการปฏิบติังานประจาํปีหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 

หลงัจากท่ีไดแ้สดงและไดอ้ธิบายถึงกฎขอ้บงัคบัทางทะเลท่ีสาํคญั ซ่ึงมีส่วนช่วยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
รวมถึงกฎขอ้บงัคบัใหม่ท่ีกาํลงัจะมีผลบงัคบัใช ้ในหัวขอ้ถดัไปจะเป็นรายละเอียดของระบบการควบคุมภายใน
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 
การป้องกนัและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001): เน่ืองจากแนวโนม้ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มมีมากข้ึนบริษทัฯ จึงไดก้าํหนด “นโยบายการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม” ข้ึน นอกเหนือจากขอ้กาํหนดตาม
กฏหมาย และอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment Management System: EMS) ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 ซ่ึงมาตรฐาน ISO 14001:2015 น้ี 
ไดก้าํหนดกรอบแบบองคร์วม ทั้งในดา้นยทุธศาสตร์เพื่อกาํหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ การวางแผน
งานและการดาํเนินการ และการแสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม จากการดาํเนินงาน
ใน 1 ปีหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการรับรอง บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในการตรวจสอบประจาํปีโดยสมาคมผู ้
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ตรวจสอบเรือแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Class NK) ซ่ึงไดย้นืยนัว่าบริษทัฯ ปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวอยา่งครบถว้น ซ่ึง
ระบบ EMS น้ีจะเป็นระบบท่ีเขา้มาเสริมระบบการจดัการคุณภาพ (Quality Management System) ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจดัการด้านคุณภาพ มอก. 9001 (ISO 9001) และประมวล 
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (ISM) ซ่ึงระบบการจดัการแบบผสมผสานน้ีเป็นท่ีรู้จกั
กนัในนามของระบบการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้ม (Safety Quality and 
Environment Management System: SQEMS) ซ่ึงตามหลกัระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และ
ส่ิงแวดล้อมแลว้ ผูจ้ดัการทางด้านเทคนิคซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ด้วยนั้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ตวัแทนของฝ่ายบริหารและเป็นผูท่ี้รับมอบหมายใหด้าํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องประมวลขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
บริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผูต้รวจสอบเรือแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Class NK) ได้
ออกใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ (QMS Certificate) แก่บริษทัฯ ซ่ึงเป็นฉบบัใหม่ของ ISO 9001: 2008 ซ่ึง
โดยทัว่ไปแล้ว บริษทัเดินเรือประเภทขนส่งสินคา้แห้งเทกองจะไม่ค่อยให้ความสําคญักับใบรับรองประเภท
ดังกล่าว เน่ืองจากส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองสําคัญสําหรับบริษทัเรือขนส่งสินค้าประเภทนํ้ ามัน ซ่ึงการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองสาํคญัสูงสุด 

วตัถุประสงค์ของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (EMS) 
• ลดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
• ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ ท่ีเก่ียวกบัดา้น

มลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม 
• กาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
• ปลุกจิตสาํนึกของพนกังานในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
• มีการติดตามผลการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
• มีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองในส่วนของการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการป้องกนัมลพิษ 
จากการสอบทานและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองในระบบ SQEMS บริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าจะสามารถ

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 

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นจากเรือสัง่ต่อใหม่ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บมอบจากอู่ต่อเรือหลายแห่งในประเทศจีน ซ่ึงเรือทุก
ลาํท่ีต่อใหม่ไดป้ฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั รวมถึงท่ีจะบงัคบัใชใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้ดว้ย 
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นอกจากน้ี รายละเอียดของเรือท่ีต่อใหม่เหล่าน้ียงัมีมาตรฐานสูงกว่าขอ้กาํหนดตามกฎหมายดว้ย ทั้งน้ี เพื่อให้การ
เดินเรือง่ายยิง่ข้ึน และยงัเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเรือในการปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกดว้ย 

คุณลกัษณะในด้าน “การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” ของเรือต่อใหม่เหล่านี ้คอื 
1. โครงสร้างผนงัต่อเรือสองชั้น (สาํหรับเรือขนส่งสินคา้เทกองขนาด 38,500 เดทเวทตนั) เพื่อประโยชน์

ในการลดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม หากเกิดอุบติัเหตุกบัตวัเรือ 
2. รูปแบบตวัเรือมีความสมบูรณ์ หลงัจากท่ีผ่านการพิจารณาวิเคราะห์การออกแบบ หลายๆคร้ังโดยใช้

เทคโนโลยีล่าสุดในการออกแบบตวัเรือ เพื่อให้ไดรู้ปแบบของตวัเรือท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมท่ีสุด ทั้งขนาด
และรูปลกัษณ์ เพื่อให้เรือสามารถท่ีจะทาํความเร็วตามตอ้งการ ในขณะท่ีมีการเผาผลาญเช้ือเพลิงท่ีตํ่า 
สําหรับเรือเหล่าน้ี จะมีการเผาผลาญเช้ือเพลิงตํ่ากว่าเรือขนาดเดียวกนัท่ีอายุมากกว่า การเผาผลาญ
เช้ือเพลิงท่ีตํ่าดงักล่าวนั้น เกิดการใชเ้คร่ืองยนตท่ี์มีประสิทธิภาพดว้ยการออกแบบใบจกัรใหม่ท่ีหมุนชา้
ลง มีเส้นผา่นศูนยก์ลางใหญ่ และมีการออกแบบท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบตวัเรือ 

3. เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเรือ ควนั
ของเคร่ืองยนตจ์ะถูกปล่อยผา่นหมอ้นํ้าโดยตรง ซ่ึงวิธีการน้ีจะช่วยลดการใชน้ํ้ ามนัในการเผาไหม ้

4. เรือสั่งต่อใหม่เหล่าน้ีมีการติดตั้งเคร่ืองบาํบดันํ้ าถ่วงเรือซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดขององคก์ารทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization-IMO) มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกนัยายน 2560 
เคร่ืองบาํบดัน้ีออกแบบมาเพื่อกาํจดั และป้องกนัแบคทีเรียและส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นนํ้ าทะเลซ่ึง
ไม่ทาํใหเ้กิดอนัตรายโดยผา่นการบาํบดันํ้าระหวา่งเมืองท่าแต่ละแห่ง 

5. เคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซดล่์าสุด 
6. การลา้งระวางสินคา้แบบกล่อง ผนงัเรียบ ในเรือขนาด 38,500 เดทเวทตนั เพื่อลดการสะสมของสินคา้

ตกคา้งในระวาง ซ่ึงจะเป็นการลดการใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตรายในการชะล้างสินคา้ตกคา้งเหล่าน้ี 
เพราะวา่ระวางสินคา้แบบน้ีสามารถท่ีจะใชน้ํ้ าเพียงอยา่งเดียวในการทาํความสะอาดกเ็พียงพอแลว้ 

7. ระบบสูบจ่ายนํ้ ามนัหล่อล่ืนแบบหลุมลึกสําหรับระบบให้ไหลเวียนในเคร่ืองจักรใหญ่ เป็นการลด
ปริมาณนํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีตอ้งใชท้ั้งหมด ซ่ึงเป็นการลดปริมาณของกากนํ้ามนั 

8. เ รือทุกลํามีการติดตั้ งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้ นเป็นไปตามมาตรฐานของ 
MEPC.76(40) Marine Environment Protection Committee (คณะกรรมการป้องกนัสภาวะแวดลอ้มทาง
ทะเล) ซ่ึงระบุว่าสามารถใช้เผาขยะและกากนํ้ ามนัได ้ทั้งน้ีจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจดัการขยะ และส่ิงปฏิกลูของบริษทัฯ อนัเป็นส่ิงท่ีกองเรือของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัอยูแ่ลว้ 

9. ถงัเก็บนํ้ าทอ้งเรือและกากนํ้ ามนัขนาดใหญ่ท่ีแยกจากกนั ช่วยให้การกาํจดัส่ิงปฏิกูลเหล่าน้ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เพราะสามารถท่ีจะช่วยใหผู้รั้บกาํจดัส่ิงปฏิกลู จดัการแยกนํ้ าทอ้งเรือและกากนํ้ ามนั
อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดได ้

10. เคร่ืองบาํบดัส่ิงปฏิกลูบนเรือท่ีไดรั้บการพฒันาทางชีวภาพจะถูกติดตั้งบนเรือท่ีต่อใหม่น้ี 
11. เรือท่ีต่อใหม่ไดป้ฏิบติัตาม “อนุสัญญาการยบุเรือเป็นเศษเหลก็” ขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ 

(IMO) (อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการยบุเรือเป็นเศษเหลก็อยา่งปลอดภยัและรักษาส่ิงแวดลอ้มปี 
ค.ศ. 2009) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างความมัน่ใจว่า เรือท่ี
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ถูกยบุเป็นเศษเหลก็หลงัจากท่ีหมดอายกุารใชง้านแลว้ จะไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงใดๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของมนุษยแ์ละความปลอดภยั หรือสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัอนุสัญญาฉบบัน้ีไดเ้ปิดใหมี้การลง
นามจากรัฐต่างๆ และจะมีผลบงัคบัใชใ้น 24 เดือน นบัจากวนัท่ีมีการร่วมลงนามโดย 15 รัฐ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 40 ของขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือเชิงพาณิชยท์ัว่โลก เพื่อการใหส้ัตยาบนั การรับรอง หรือ
การเห็นชอบ หรือการเขา้ร่วม หรือไดว้างหลกัประกนัในการใหส้ัตยาบนัการรับรอง การเห็นชอบ หรือ
การเขา้ร่วมไวก้บัเลขาธิการฯ โดยปราศจากขอ้จาํกดั นอกจากน้ี จาํนวนเรือทั้งหมดท่ีถูกยบุเป็นเศษเหลก็
ของแต่ละรัฐ ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 ของขนาดระวางบรรทุกเรือขนส่งเชิง
พาณิชย ์แมอ้นุสัญญาดงักล่าวจะยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้แต่สําหรับสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ของบริษทัฯ นั้น 
บริษทัฯ แน่ใจว่าไดมี้ดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบักฏเกณฑด์งักล่าว เรือดงักล่าวจะตอ้งจดัทาํบญัชีวสัดุ/
อุปกรณ์ท่ีอนัตราย ตามขอ้แนะนําของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะการห้ามและการควบคุมมิให้ใช้วสัดุ
อนัตรายตั้งแต่ขั้นตอนในการต่อเรือ หากมีการใชว้สัดุอนัตรายเหล่านั้นในการต่อเรือแลว้ จะตอ้งมีการ
จดัทาํบญัชีรายการวสัดุเหล่าน้ีไว ้ซ่ึงจะทาํให้เรือมีสิทธิยื่นขอใบรับรองบญัชีวสัดุอนัตรายได ้ถึงแมว้่า
อนุสัญญาการยบุเรือเป็นเศษเหลก็ (HM Class) ไม่มีการบงัคบัใช ้แต่เรือจาํนวน 7 ลาํ ของบริษทัฯ ได้
ปฏิบติัตามอนุสญัญาน้ี 

พฒันาการใหม่ๆ ในการออกแบบเรือและการต่อเรือมีรายละเอียดตามดา้นล่างน้ี ตราบเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้
บริษทัฯ จะนาํปัจจยัเหล่าน้ีมาประกอบการตดัสินใจสาํหรับการซ้ือเรือในอนาคต 

เรือที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Eco-friendly ships) ธุรกิจเดินเรือเป็นหน่ึงในธุรกิจระหว่างประเทศท่ีสะอาด
ท่ีสุดและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด และยงัเป็นธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ คาดว่ามีการขนส่งทางเรือมากถึงร้อยละ 90 โดยประมาณ ของการคา้ขายทัว่โลก และจากตวัเลขของ 
IMO ธุรกิจเดินเรือมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พียงร้อยละ 2.7 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ัว่
โลก อยา่งไรกต็าม ธุรกิจเดินเรือยงัคงกา้วไปขา้งหนา้เพื่อหาทางลดตวัเลขการปล่อยก๊าซดงักล่าวต่อไป 

ธุรกิจเดินเรือยงัไม่สามารถแกปั้ญหาในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดทุ้กเร่ือง โดยในปัจจุบนั ความพยายามของ
อุตสาหกรรมเดินเรือและของ IMO แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กล่าวคือ 

• สาํหรับเรือท่ีมีอยูแ่ลว้ - ใหน้าํ “แนวปฏิบติัในการจดัการท่ีดี” มาใชบ้งัคบั เพื่อรักษาและประหยดัการใช้
นํ้ ามนั 

• สําหรับเรือต่อใหม่ - ให้ใช้การออกแบบตวัเรือแบบใหม่ โดยมีเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีประหยดั
พลงังานมากข้ึน 

การจัดการนํา้ถ่วงเรือ (Ballast Water Treatment) หากมีการปล่อยนํ้ าลงทะเลโดยท่ีไม่ผา่นการบาํบดัจะทาํ
ใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบนิเวศท่ีท่าเรือได ้ในปัจจุบนันโยบายของบริษทัฯอนุญาตใหมี้การเปล่ียนถ่ายนํ้าถ่วงเรือ
กลางมหาสมุทรไดเ้พื่อป้องกนัอนัตรายแก่ส่ิงมีชีวิตในทะเลซ่ึงอาศยัอยู่ในท่าเรือต่างๆ วิธีการน้ีถือว่าเป็นการลด
ความเสียหายท่ีเกิดต่อระบบนิเวศได ้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ้ าถ่วงเรือฯ มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2560 ดงันั้นเรือสัง่ต่อใหม่ทั้งหมดนบัจากน้ีตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาดงักล่าวซ่ึงผา่น
การอนุมติัจาก IMO สาํหรับ เรือเก่าท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตอ้งติดตั้งระบบการจดัการนํ้ าถ่วงเรืออยา่งเป็นขั้นตอนพร้อมทั้ง
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จดัทาํแบบสํารวจเพื่อขอออกใบสําคญัรับรองระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากนํ้ ามนั (IOPP) ใหม่
หลงัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย 
เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปว่าตน้เหตุของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์าจากการเผาไหมข้องนํ้ ามนัเช้ือเพลิงบน

เรืออยา่งต่อเน่ืองการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดมี์เพียงทางเลือกเดียวท่ีเป็นไปได ้นัน่คือ การลดการเผา
ผลาญนํ้ ามนัเช้ือเพลิง แต่นัน่จะเป็นไปไม่ได ้ถา้ไม่มีการลดการเติบโตและการพฒันา ดงันั้น ส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งทาํ คือ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดปริมาณการเผาผลาญนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงบริษทัฯ ได้ดาํเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี เพื่อท่ีจะไดบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 

• ส่งเสริมใหมี้การวางแผนการเดินทางดีข้ึนพร้อมกบัลดจาํนวนเท่ียวเรือเปล่า 
• เส้นทางท่ีปลอดภยัจากสภาพอากาศแปรปรวน 
• ความเร็วในการเดินเรือท่ีเหมาะสม 
• ลกัษณะการทรงตวัของเรือท่ีเหมาะสมต่อการนาํเรือ 
• การบาํรุงรักษาตวัเรือ 
• การปรับปรุงสีสาํหรับใชท้าตวัเรือ ทาํใหส้ามารถป้องกนัตวัเรือจากเพรียงไดจ้นถึงช่วงระยะเวลาในการ

ซ่อมบาํรุงรวมสองคร้ัง  
• ส่งเสริมการขนถ่ายสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ  
• การบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรเป็นอยา่งดี  
• นอกจากน้ี บริษทัฯไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการปรับปรุงการทาํงานของเคร่ืองยนตท่ี์เหมาะสมกบั

อุปกรณ์ประหยดัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นเรือเก่า เพื่อลดการใชเ้ช้ือเพลิงและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
บริษทัฯ ไดเ้ลือกซ้ือเรือขนาดใหญ่ข้ึน คือ ขนาดระวางบรรทุก 54,000 - 64,000 เดทเวทตนั โดยเรือเหล่าน้ี

สามารถรับขนสินคา้ไดม้ากกวา่เป็นสองเท่า กล่าวคือ ร้อยละ100 หรือมากกวา่ เม่ือเทียบกบัเรือขนาดเลก็กว่าในกอง
เรือของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีสาํคญักว่านั้นคือ เรือขนาดใหญ่กว่าจะเผาผลาญเช้ือเพลิงมากกว่าเรือขนาดเล็ก
กว่าเพียงร้อยละ 40 - 45 ต่อวนัในการเดินเรือ ดงันั้น เช้ือเพลิงท่ีใชไ้ปต่อหน่ึงหน่วยสินคา้นั้นยอ่มลดลงอยา่งมาก
ตามไปด้วย จะเห็นได้ว่า น่ีคือหน่ึงในความพยายามของบริษทัฯ เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและเพ่ือลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ 

บริษทัฯใชก้ฎขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่ึงในหลกัเกณฑห์ลกัในกระบวนการคดัเลือกคู่คา้ 
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดการใช้นํ้ ามันเช้ือเพลิงและนํ้ ามันดีเซลลงในอัตราก้าวหน้าในทุกๆ ปี 

เพื่อท่ีจะใหส้าํเร็จตามจุดมุ่งหมาย บริษทัฯ ไดดู้แลอยา่งต่อเน่ืองในการเสาะหาเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีมีในทอ้งตลาด
และตรวจสอบการใชง้านเพ่ือใหเ้ขา้กบัประเภทและขนาดของเรือของบริษทัฯ ขณะน้ีอู่ต่อเรือทัว่โลกกาํลงัเสนอจุด
ขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” โดยบรรยายถึงความเร็วและตวัเลขการใชเ้ช้ือเพลิงซ่ึงไม่เคย
ปรากฏมาก่อน บริษทัฯ ไดป้ระเมินเทคโนโลยีใหม่ๆ น้ีอย่างจริงจงั อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงตระหนกัว่าคาํ
โฆษณาของอู่ต่อเรือบ่อยคร้ังดูจะเกินความเป็นจริงเพ่ือให้ดูน่าจูงใจ แต่เม่ือมีการตรวจวดัทางเทคนิคจริงๆ เช่น ค่า
ความร้อนของเช้ือเพลิงการออกแบบและอตัราการกินนํ้ าลึกสูงสุด รวมทั้งตวัเลขช้ีวดัสภาพทะเลท่ียอมรับได ้ก็
ปรากฏว่าคาํโฆษณาเหล่านั้นไม่เป็นความจริงรวมทั้งไม่สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายไดจ้ริง นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดดู้แล
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อยา่งใกลชิ้ดในเร่ืองการติดตั้งเคร่ืองจกัรสาํหรับเรือใหม่ท่ีไดม้า ไม่ว่าจะเป็นเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง รวมถึงเฝ้า
ติดตามการปฏิบติังานและผลงานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ความเร็วและปริมาณการเผาผลาญเช้ือเพลิงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม ในขณะท่ีการปล่อยก๊าซฯเป็นไปอยา่งนอ้ยท่ีสุด 

นอกจากน้ี การท่ีเรือเผาผลาญนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและนํ้ ามนัดีเซลยงัก่อให้เกิดมลพิษอีกทางหน่ึง นั่นคือ กาก
นํ้ามนัโดยกากนํ้ามนัน้ีจะเกิดข้ึนบนเรือจากการสงัเคราะห์นํ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงทางเลือกหน่ึงในการกาํจดักากนํ้ ามนัน้ี
สามารถทาํไดโ้ดยการเผาแต่จะก่อใหเ้กิดก๊าซท่ีเป็นมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศ ดงันั้น บริษทัฯ จึงพยายามกาํจดักาก
นํ้ ามนัโดยการนําข้ึนฝ่ังไปยงัเมืองท่าท่ีมีการรองรับ ซ่ึงวิธีการน้ีถือเป็นวิธีการท่ีมีใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการท่ีจะ
แกปั้ญหามลพิษ แต่บริษทัฯถือเป็นความมุ่งมัน่ในการท่ีจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซคใ์นอากาศและความพยายาม
ในการท่ีจะอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทั้งน้ี นํ้ามนัของเสีย หรือกากนํ้ามนัจะเกิดข้ึนจากเรือแต่ละลาํประมาณร้อยละ 1 ของ
นํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาทั้งหมด ซ่ึงในการวิจยัเชิงประจกัษช้ี์ให้เห็นว่า นํ้ ามนัท่ีถูกเผาทุกๆ 1 ตนั จะสร้างก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดป์ระมาณ 3 ตนั 

ในปี 2560 บริษทัฯกาํจดักากนํ้ามนัดว้ยการส่งข้ึนฝ่ังเป็นจาํนวน 1,258 ตนั ซ่ึงคิดเป็นการลดลงของการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการเผาไหมก้ากนํ้ ามนับนเรือประมาณ 3,774 ตนั กากนํ้ ามนัเหล่าน้ีสามารถนาํไปแปร
สภาพเพื่อนาํกลบัมาใช้ใหม่ไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์จาํพวกสารหล่อล่ืน เช่น จาระบี ซ่ึงใช้กนัอย่างแพร่หลายในหลาย
อุตสาหกรรม 

ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าเป็นห่วงล่าสุดคือผลกระทบของซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) ซ่ึงเป็น
เช้ือเพลิงท่ีใชป้กติในการเดินเรือ พื้นท่ีอ่อนไหวบางแห่ง (Sox Emission Controlled Area, SECA) ไดก้าํหนดการใช้
ซลัเฟอร์สูงสุดในบริเวณนั้น ในขั้นท่ีสาม คาดว่าจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนมกราคม 2563 โดย IMO ไดจ้าํกดัค่า
ซลัเฟอร์ในนํ้ามนัเช้ือเพลิงทัว่โลกไวสู้งสุดไม่เกินร้อยละ 0.5 

บริษทัฯ ไดมี้การปรับเปล่ียนการใช้เคร่ืองยนตเ์พื่อลดการเผาผลาญซัลเฟอร์ นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดศึ้กษา
ปรับปรุงการทาํงานของเคร่ืองจกัร ซ่ึงจะขจดัเช้ือเพลิงท่ีเกิดจากการเผาไหมข้องซลัเฟอร์ วิธีน้ีเรือของบริษทัฯจะ
ปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ในระดบัตํ่า เม่ือใชก้บัเช้ือเพลิงทุกชนิด 

สรุปวตัถุประสงค์และเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ไดอ้ธิบายในทุกแง่มุมท่ีเป็นความพยายามของบริษทัฯ ในการท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงในส่วนน้ีจะ

สรุปถึงวตัถุประสงคต่์างๆท่ีไดมี้การดาํเนินการ รวมถึงการดูแลและการติดตามผล สาํหรับการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั
และอนุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั ISM, ISPS และ MARPOL จะมีการดูแลและติดตามผลโดยทีมงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัฯ ซ่ึงการตดัสินใจท่ีจะดาํเนินการต่อจากนั้นเพื่อเป็นการลดการละเมิดขอ้บงัคบัและอนุสญัญาดงักล่าว จะ
ข้ึนอยูก่บัการประเมินผลงานรอบคร่ึงปีโดยผูบ้ริหารระดบัสูงและทีมงานทางดา้นเทคนิคของบริษทัฯ ตามท่ีไดก้ล่าว
ไวก่้อนหนา้น้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายให้การละเมิดขอ้บงัคบัและอนุสัญญาสําหรับปี 2561 เท่ากบั 
“ศูนย”์ นอกจากน้ี บริษทัฯ พยายามท่ีจะรักษามาตรฐานความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้ม SQEMS ท่ีไดรั้บ
การรับรอง ซ่ึงบริษทัยงัคงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย คุณภาพ และ
ส่ิงแวดลอ้ม (SQEMS) รวมถึงการนาํกฎขอ้บงัคบัใหม่ๆ มาบงัคบัใชก้บัเรือของบริษทัฯ ก่อนท่ีกฎขอ้บงัคบัเหล่านั้น
จะมีผลบงัคบัใช ้นอกจากน้ี บริษทัฯ จะพยายามนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชง้านบนเรือของบริษทัฯ เพื่อช่วยลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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บริษทัฯ ตระหนักดีว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของนํ้ ามันเช้ือเพลิง ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ดงันั้นในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงกาํหนดเป้าหมายอยา่งแน่วแน่ในการท่ีจะลดปริมาณการใช้
นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและนํ้ ามนัดีเซลลงร้อยละ 3 - 5 สาํหรับปี 2560 การใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงของบริษทัฯไดล้ดลงใกลเ้คียง
กบัท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

บริษทัฯ ได้ปฏิบติัตามแนวทางขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในการกาํหนดตวับ่งช้ี
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (Energy Efficiency Operational Index “EEOI”) เน่ืองดว้ยปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดเ์ก่ียวขอ้งกบัการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง EEOI จึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง
ของเรือ 

แนวทางของ IMO เสนอแนวคิดการบ่งช้ีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในการเดินเรือ ซ่ึงวดัไดจ้ากการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต่์อหน่วยการเดินเรือ หรือวดัไดจ้ากจาํนวนตนัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ปล่อยต่อจาํนวน
ตนัสินคา้ท่ีบรรทุกต่อระยะทางการเดินเรือ 

ตั้งแต่ปี 2557 บริษทัเรือทุกบริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูล EEOI ดงันั้นในอนาคต ขอ้มูลน้ีจะถือเป็นส่วนสาํคญัใน
การวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเรือ 

บริษทัฯ รู้สึกยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะแจ้งว่า รายงานประจําปีของบริษทัฯ สําหรับปีนีไ้ด้ถูกจัดพมิพ์บนกระดาษ
ที่นํากลบัมาใช้ใหม่ (recycled paper) เพือ่ช่วยในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทฯ 
ในการทีจ่ะลดก๊าซคาร์บอนฯ 

ผลการดาํเนินงานทางด้านสังคม 
บริษทัฯ กาํหนดใหค้วามรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั 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 ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการประสบความสําเร็จของอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล ซ่ึงเป็นการขนส่ง
สินคา้จากแหล่งผูผ้ลิตส่งต่อไปยงัแหล่งผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยูก่บัการเพิ่มมูลค่าใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ บริษทัฯ ตระหนักถึงการตอบขอ้สงสัยของลูกคา้อย่างละเอียดโดยทนัที หรือภายใน 24 
ชัว่โมง รวมทั้งในวนัหยดุประจาํสัปดาห์ วนัหยดุประจาํชาติ และวนัหยดุสากล ในการดาํเนินธุรกิจตามสัญญาเม่ือ
ลูกคา้ประสบเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆ ก็ตามบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น ถึงแมว้่าเรือของบริษทัฯ 
จะไม่เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าวก็ตาม ทางบริษทัฯ ยินดีท่ีจะรายงานว่าการให้บริการลูกคา้ของบริษทัฯ นั้น
ไดรั้บการตอบรับอยา่งดี และมีผูเ้ช่าเรือชั้นนาํจาํนวนมากท่ีตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทัฯมากกว่าผูใ้หเ้ช่าเรือรายอ่ืนๆ
ในตลาด 

การจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ใหม่ เช่นเดียวกบัการรายงานเม่ือปีก่อน บริษทัฯ ปรับปรุงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหม่ซ่ึงครอบคลุมทุกการปฏิบติังานในสาํนกังานใหญ่และเช่ือมต่อกบักองเรือของบริษทัฯ โปรแกรมน้ี
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แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานบนเรือ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและขอ้มูลอ่ืนๆ แบบทนัที และช่วยให้สํานกังานใหญ่
สามารถติดต่อกบักปัตนัเรือทุกคนบนเรือทุกลาํได้อย่างใกลชิ้ด ซ่ึงช่วยในการตดัสินใจเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน 
นอกจากน้ี โปรแกรมดงักล่าว ยงัช่วยให้บริษทัฯ สามารถให้บริการลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน และสนบัสนุนให้การทาํงาน
ระหวา่งพนกังานในสาํนกังานใหญ่กบักองเรือมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนดว้ย 

ความเป็นส่วนตวัของลูกค้า 
สําหรับขอ้มูลของลูกคา้ บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาขอ้มูลลูกคา้จากการสูญหาย การถูกขโมย การนาํไปใช้

ในทางท่ีผิด การเปิดเผย การแกไ้ข และการทาํลายโดยไม่ไดรั้บอนุมติั บริษทัฯ รับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้ผ่านทาง
โทรศพัท ์อีเมล ์และจดหมาย บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริการเพ่ือท่ีจะ
มอบบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ บริษทัฯ ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการร้องเรียน หรือการร้องขอต่างๆจากลูกคา้ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของความมุ่งมัน่ให้บริการและรักษาความลบัของลูกคา้ ดงันั้นในระหว่างรอบระยะเวลาของการ
รายงานน้ี บริษทัฯไม่มีขอ้ร้องเรียนใดๆในปัญหาดงักล่าว และไม่ถูกปรับ หรือถูกลงโทษจากปัญหาเก่ียวกบัการ
ละเมิดการรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ 

พนักงาน 
บริษทัฯ มีความตั้งใจในการดูแลพนกังานดว้ยความโปร่งใส่และใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียมกนัเพื่อใหพ้นกังาน

ไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง 
เพื่อสอดคลอ้งกบัจริยธรรมธุรกิจและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีนโยบายการแจง้เบาะแส

สาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้จง้ถึงการกระทาํท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ โดยทางบริษทัฯ 
จะเกบ็เป็นความลบั ทั้งน้ี พนกังานสามารถส่งขอ้คิดเห็นไดท้ั้งทางอีเมลแ์ละทางไปรษณีย ์

การจ้างงาน 
บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานนั้นเป็นส่วนสําคญัของปัจจยัแห่งความสําเร็จอีกปัจจยัหน่ึงของการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ จึงกําหนดวิธีการจ้างงาน ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคง และ
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ และหลกัการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานและการจา้งงาน นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัจดัให้
พนกังานมีความรู้ความชาํนาญท่ีเหมาะสมสําหรับการทาํงานในหน้าท่ีต่างๆ ในบริษทัฯ รวมถึงทาํให้พนกังานมี
ความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติต่างๆ มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง และสนับสนุนให้มีการพฒันาความรู้
ความสามารถเพ่ือใหท้นักบัการพฒันาของอุตสาหกรรมในอนาคต 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่: เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ ประวติับริษทัฯ 
และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯแก่กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่รวมถึงจัดเตรียมเอกสารสําหรับ
กรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม
ธุรกิจและแนวทางปฏิบติั กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 

การพฒันาพนักงาน 
บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมภายใน และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก สาํหรับทั้งพนกังานท่ีสาํนกังาน และ

ลูกเรือบนเรือโดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอนุญาตให้มีการลางาน
พิเศษ และกาํหนดเวลาการทาํงานท่ียดืหยุน่ สาํหรับพนกังานท่ีตอ้งการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้
ส่งเสริมการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานดว้ยกนั และระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารบริษทัฯ 
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อการเพ่ิมคุณค่าของกรรมการ 
โดยจดัให้มีการเขา้ร่วมกิจกรรมหลกัสูตรและเขา้ร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองคค์วามรู้และทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตร
ท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร เช่น หลกัสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออยา่งนอ้ยตอ้งเขา้
ร่วมอบรมในหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

ผลตอบแทนสําหรับพนักงาน 
บริษทัฯ จดัให้มีนโยบายดา้นผลตอบแทนสาํหรับพนกังานท่ีสํานกังานของบริษทัฯ ทั้งในรูปของเงินเดือน 

โบนัส และสวสัดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามความสมคัรใจ  บริษทัฯ ได้ปฏิบติัตาม
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนท่ีเก่ียวกบั การลางาน วนัหยดุ ชัว่โมงการทาํงาน และค่าชดเชย เป็น
ตน้ 

บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานออมเงินเพื่อการเกษียณอาย ุโดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2560 มีการปรับเพิ่มอตัราสูงสุดของ
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสูงสุดในส่วนของพนกังานจากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15  นอกจากน้ี บริษทัฯ 
จดัใหมี้การอบรมประจาํปี ในหวัขอ้เก่ียวกบัการวางแผนการลงทุน การออมเงิน และการบริหารจดัการทางการเงิน 
ซ่ึงจัดโดยบริษทับริหารสินทรัพย  ์เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานออมเงินระยะยาวและเพ่ือช่วยพนักงานในการวาง
แผนการลงทุน 

ผลตอบแทนของพนักงานข้ึนอยู่กบัผลการปฏิบติังาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงาน ส่วนเพิ่ม
อ่ืนๆ /โบนสัข้ึนอยู่กบัฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ ในเร่ืองการสร้าง
แรงจูงใจระยะยาว แมว้่าบริษทัฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะยาวสาํหรับพนกังานในรูปของ ESOP เน่ืองจากบริษทัฯ 
เห็นวา่ราคาหุน้ของบริษทัฯ จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงพนกังานไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยตรงเช่นเดียวกบัอตัราค่า
ระวางเรือในตลาดสากล นอกจากน้ีราคาหุน้ของบริษทัฯ ก็ไม่ไดส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแทจ้ริง 
ดงันั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงานแก่พนกังานของบริษทัฯในรูปของเงินโบนสัประจาํปี โดย
พิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ่ายโบนสั
ประจาํปีแก่พนกังาน 
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หมายเหตุ: *    รวมพนกังานบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  
 **  ตามกฎหมายไทย พนกังานหญิงเท่านั้นท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการลาหยดุเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
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จํานวนและสัดส่วนของพนักงานบริษทัฯ และบริษทัย่อย (บริษทั เกรท เซอร์เคลิ ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จํากดั) ณ ที่
สํานักงานแบ่งตามเพศและสัญชาต*ิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

หมายเหตุ:  * รวมพนกังานบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงปฎิบติังานท่ีสาํนกังาน 

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีว่าการเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐาน
ของการพฒันาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัธุรกิจ นอกจากน้ี ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัหลกัใน
การสร้างความสําเร็จทางธุรกิจและเพ่ิมมูลค่าให้กบับริษทัฯ ในทุกๆ ด้าน บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางด้านสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน เพื่อให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ และ
พนกังานไดส้นบัสนุนทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของบุคคลอ่ืนดว้ย บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่องานดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัเท่าเทียมกบังานเชิงพาณิชยแ์ละ งานดา้นการปฏิบติังาน ซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหาร กล่าวคือ มีการกาํหนดความรับผิดชอบเก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยัของบุคลากรทุกคนอยา่งชดัเจน
และเป็นสดัส่วน ระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยัของบริษทัฯ ไดถู้กจดัตั้งข้ึนเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว โดย
อยูภ่ายใตพ้ื้นฐานหลกัการวา่อุบติัเหตุสามารถป้องกนัหากมีการกาํหนดและบริหารความเส่ียง 

นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัยาเสพติดและการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์ห้เป็นไป
ตามขอ้เสนอแนะมาตรฐานของ OCIMF ในเร่ือง “คาํแนะนาํสําหรับการควบคุมยาเสพติดและเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลบ์นเรือ” ซ่ึงรายละเอียดระบุอยูใ่นคู่มือระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยับนเรือทุกลาํ รวมทั้ง
ประกาศใหลู้กเรือทุกคนรับทราบ 
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ลูกเรือแต่ละคนตอ้งไดรั้บการพกัผ่อนท่ีเพียงพอซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงจาํเป็น เพื่อหลีกเล่ียงความเหน่ือยลา้ และ
ความตึงเครียด ซ่ึงอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุบนเรือ ดงันั้น บริษทัฯ จึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
เวลาการพกัผ่อนอยา่งนอ้ยท่ีสุด ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและ
การเขา้ยามสาํหรับคนบนเรือ ค.ศ. 1995 (STCW 95) และอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 180 ทั้งน้ี 
อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าว กาํลงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมให้มีความเขม้งวดมากข้ึน โดยอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าดว้ยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและการเขา้ยามสําหรับคนบนเรือ ซ่ีงมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม ณ กรุงมะนิลาในปี ค.ศ. 2010 (STCW 2010 Manila amendments) มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคม 2555 ซ่ึง
คือ อนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2006 (MLC 2006) โดยมีการให้สัตยาบนัในเดือนสิงหาคม 
2555 และไดมี้ผลบงัคบัใชใ้นภายในเดือนสิงหาคม 2556 ประเทศไทยยืน่สตัยาบนัสารแห่งอนุสัญญาว่าดว้ยแรงงาน
ทางทะเลเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนายน 2560 ประเทศสิงคโ์ปร์ไดย้ืน่สัตยาบนั
ไปแลว้ก่อนหนา้น้ี ทั้งน้ี เรือทุกลาํของบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของอนุสญัญา MLC 

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

โจรสลดั ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “รายงานจากคณะกรรมการ” เรือของบริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัโจรสลดัเม่ือแล่น
เรือไปในพ้ืนท่ีเส่ียง คนประจาํเรือ/ลูกเรือตอ้งวิตกกงัวลอยู่เสมอเม่ือแล่นเรือไปในพ้ืนท่ีท่ีทราบว่ามีโจรสลดัติด
อาวุธอยู ่โดยเฉพาะแถบมหาสมุทรอินเดีย/บริเวณทะเลอาหรับ รวมไปถึง ปากอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่ทางเหนือจนถึง
ทางใตข้องสาธารณรัฐมาดากสัการ์ บริษทัฯจดัใหภ้ยัคุกคามน้ีอยูใ่นระดบัร้ายแรงมาก โดยใหเ้รือทุกลาํของบริษทัฯ 
แล่นออกนอกเส้นทางเหล่าน้ีโดยใหแ้ล่นอยูใ่กลแ้ถบชายฝ่ังอินเดียซ่ึงเป็นบริเวณท่ีปลอดภยั อีกทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัให้
มีพนกังานรักษาความปลอดภยัลงเรือไปดว้ยเม่ือแล่นผา่นเขตพื้นท่ีเส่ียงภยั กรณีเรือของบริษทัฯ จะตอ้งผา่นบริเวณ
พื้นท่ีเส่ียงภยัสูง จะมีการขึงลวดหนามรอบตวัเรือเพื่อให้ยากต่อโจรสลดัในการปีนข้ึนมาบนเรือ ทั้งน้ี บริษทัฯ 
สญัญาวา่จะทาํทุกวิถีทางในการสร้างความปลอดภยัใหแ้ก่เรือของบริษทัฯ รวมทั้งคนประจาํเรือและลูกเรือทุกคน 

การทํางานเป็นทีม บริษทัฯ มีความแตกต่างจากบริษทัเจา้ของเรือขนส่งรายอ่ืนท่ีมกัจะจา้งบริษทัอ่ืนเป็น
ผูบ้ริหารเรือให้ การบริหารการเดินเรือของบริษทัฯ จะจดัการโดยบริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ จะรับผิดชอบดา้นการบริหารการเดินเรือ สําหรับกองเรือทั้งหมดของบริษทัฯ โดย
เจา้หน้าท่ีทุกคนมีการทาํงานเป็นทีมและมีการประสานงานท่ีดี ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในการ
บริหารการเดินเรือ นอกจากนั้น บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั ยงัไดรั้บประกาศนียบตัรของ ISM 
Code และยงัไดรั้บประกาศนียบตัรการรับรองมาตรฐานคุณภาพ “ISO 9001:2015” และมาตรฐานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม “ISO 14001:2015” อีกดว้ย 

การฝึกอบรมและการพฒันา ตลอดหลายปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่เพียงแต่มีการฝึกอบรมความชาํนาญดา้นการ
บริหารการเดินเรือเท่านั้น แต่ยงัได้มีการพฒันาด้านคุณภาพและความสามารถของพนักงานทั้งบนเรือและท่ี
สาํนกังานอีกดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ เห็นว่าจะสามารถประสบความสาํเร็จตามเกณฑคุ์ณภาพและความปลอดภยัในการ
เดินเรือไดด้ว้ยการอุทิศตนและความซ่ือสัตยข์องลูกเรือ ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ บริษทัฯ จึงมี
นโยบายท่ีจะสนบัสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของคนประจาํเรือและใหโ้อกาสพวกเขา
ไดมี้ความกา้วหนา้ในองคก์รต่อไป 
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พนักงานประจาํเรือทุกนายของบริษทัฯ ถูกกาํหนดให้เขา้ร่วมฟังการบรรยายสรุป ณ สํานกังานใหญ่ของ
บริษทัฯ ท่ีกรุงเทพฯ ก่อนท่ีจะถูกมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ีบนเรือของบริษทัฯ พนกังานประจาํเรือจะไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเป็นปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
บ่อยคร้ังท่ีพนักงานประจาํเรือจะถูกส่งไปอบรม เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ โดยบริษทัฯ จะเป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 

บริษทัฯ มีกลไกท่ีให้พนักงาน และลูกเรือบนเรือ สามารถส่งขอ้ร้องเรียน หรือขอ้แนะนําต่างๆ มายงั
สาํนกังานของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ หวงัว่ากลไกน้ีจะสนบัสนุนให้พนกังานบนเรือปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิผล 
และช่วยปรับปรุงการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหดี้ยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมบนเรือ โดยนาํโปรแกรมวีดีทศันเ์ก่ียวกบัความปลอดภยับนเรือท่ีดีท่ีสุดมา
ใช้อีกด้วยเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจต่อพนักงานประจาํเรือใหม่ และให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาท่ีประจาํการบนเรือ 
บริษทัฯ จึงกาํหนดใหท้าํกิจกรรมร่วมกบันายประจาํเรืออาวุโส และเพื่อทดสอบวดัระดบัความสามารถ บริษทัฯ ได้
จดัหาคอมพิวเตอร์สําหรับวดัระดบัความสามารถไวป้ระจาํบนเรือ โดยผลของการทดสอบดงักล่าวทาํให้พนกังาน
ประจาํเรือสามารถทราบจุดอ่อนของตนเอง และกาํหนดแนวทางแกไ้ขเพ่ือปรับปรุงจุดอ่อนดงักล่าวต่อไป 

ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลและหอบังคับการเดินเรือจําลอง บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือ
ทางทะเลและหอบงัคบัการเดินเรือจาํลอง ณ สํานกังานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยศูนยฝึ์กอบรมดงักล่าวของบริษทัฯ ได้
เปิดใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2551 โดยส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการวางรากฐานท่ีมัน่คงของกระบวนการ
ฝึกอบรมต่างๆ ของบริษทัฯ และทาํให้ทั้งพนกังานและลูกเรือไดพ้ฒันาในเร่ืองการเดินเรือทะเลท่ีทนัสมยั สาํหรับ
หอบงัคบัการเดินเรือจาํลองถูกสร้างให้เหมือนหอบงัคบัการจริงของเรือ โดยจาํลองสถานการณ์ขณะนาํเรือเขา้สู่
ท่าเรือหลกั เพ่ือให้พนกังานและลูกเรือไดเ้ห็นภาพและเขา้ใจระบบการนาํเรือเขา้เทียบท่า ศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือ
ทะเลไดจ้ดัอบรมหลกัสูตรใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงรวมถึงหลกัสูตรภาษาองักฤษ สาํหรับเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการบน
เรือและลูกเรือในทุกระดบั ศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเลน้ีเป็นกา้วท่ีสําคญัของบริษทัฯ ท่ีจะดาํเนินการฝึกอบรม
ใหพ้นกังานและลูกเรือมีการดูแลตวัเองท่ีดีและดูแลเรือท่ีตอ้งประจาํการ ทั้งหมดน้ีคือความมุ่งหมายเพ่ือใหม้ัน่ใจใน
ความปลอดภยัของลูกเรือและเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุและเป็นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ย 
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ระบบการกู้ภัยเรือร่วมกนั Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) : โดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจากหน่วยป้องกนัชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะ 
โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ควบคุม และมีเรือพาณิชยท์ัว่โลกสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการในการรายงานข่าวสาร การ
คน้หา และการกูภ้ยัเรือท่ีครอบคลุมทัว่โลกเพื่อช่วยเหลือเรือท่ีประสบภยัในทะเล ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี
อยา่งต่อเน่ืองและมีผลการปฏิบติังานท่ีดีจากการรับรองโดย USCG โดยบริษทัฯ ไดรั้บรางวลั AMVER ทุกปีจาก
ตวัแทนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ณ กรุงเทพฯ อา้งอิงถึงขอ้ความในจดหมายชมเชยจากหน่วยป้องกนัชายฝ่ังของ
สหรัฐอเมริกา (USCG) ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงรางวลัท่ีไดรั้บ “บริษทัฯ ควรภาคภูมิใจในเจา้หนา้ท่ีและลูกเรือท่ีมีความ
มุ่งมัน่และรับผดิชอบในดา้นความปลอดภยัของชีวิตเม่ืออยูก่ลางทะเล” 
การพฒันาชุมชนและสังคม 

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

ในปี 2554 เหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ในประเทศไทย ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคนจาํนวนนบัลา้น ทรัพยสิ์น
เกิดความเสียหายและถูกทาํลายอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน ซ่ึงเหตุการณ์คร้ังน้ี พนักงานของบริษทัฯ เองก็ได้รับ
ผลกระทบดว้ยเช่นกนั บา้นของพนกังานหลายคนตอ้งจมอยูใ่ตน้ํ้ าท่ีความสูง 2 เมตร! และถึงแมว้่าพนกังานเหล่าน้ี
จะตอ้งเผชิญกบัความยากลาํบากของสภาพท่ีอยูอ่าศยั รวมถึงส่ิงของมีค่าต่างๆเสียหาย แต่พนกังานยงัคงมาปฏิบติั
หนา้ที่ตามปกติ ซ่ึงบริษทัฯ รู้สึกขอบคุณเป็นอยา่งยิ่งถึงความมุ่งมัน่ของพนกังานในการปฏิบตัิหนา้ที่ โดยทาง
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่พนกังานท่ีเดือดร้อนจากอุทกภยัในดา้นต่างๆ เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระและความเดือดร้อนโดยกาํหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทาํหนา้ท่ีรับเร่ืองและประสานงานสาํหรับพนกังานท่ี
ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบติัหนา้ท่ีได ้บริษทัฯไดอ้นุญาตให้ลาหยดุเป็นกรณีพิเศษ สาํหรับพนกังานท่ีไดรั้บความ
เดือดร้อนในดา้นท่ีพกัอาศยั บริษทัฯไดจ้ดัเตรียมท่ีพกัอาศยัใจกลางเมืองให้แก่พนกังานและครอบครัว นอกจากน้ี
พนกังานท่ีจดัหาท่ีพกัอาศยัเองกส็ามารถนาํค่าใชจ่้ายมาเบิกกบับริษทัฯ ได ้

สําหรับกจิกรรมด้านสังคมและชุมชน ซ่ึงบริษทัฯ ให้การสนับสนุน มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้
• บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินเขา้กองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวประมงไทย (ไม่ใช่พนกังานบริษทัฯ) ท่ีถูกจบัเป็น

ตวัประกนันานกวา่ 4 ปีในประเทศโซมาเลียใหไ้ดก้ลบัสู่ประเทศไทย 
• บริษทัฯ ใหก้ารสนนัสนุนการฝึกอบรมบุคลากรของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (Merchant Marine Training 

Center) โดยการใหทุ้นการศึกษาแก่ผูมี้ผลการเรียนดีโดยมอบรางวลัเหรียญทองแก่นกัเรียนของศูนยฝึ์ก
พาณิชยนาวีท่ีมีผลการเรียนดีเด่นและประพฤติดีเป็นประจาํทุกปี ตั้งแต่ปี 2541 เป็นตน้มา นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ไดบ้ริจาคหนงัสือเรียนใหก้บัศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีอยา่งสมํ่าเสมอดว้ย 

• บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งทุนการศึกษาสาํหรับนกัเรียนของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (MMTC) โดยในปี 2560 ปี 
2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 และ ปี 2553 บริษทัฯ ไดใ้หทุ้นการศึกษารวมทั้งส้ิน 
1,194,080 บาท 1,633,900 บาท 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 แก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนเงินทุน 

• บริษทัฯ ไดป้ระสานงานกบัสภากาชาดไทยใหห้น่วยเคล่ือนท่ีรับบริจาคโลหิตมารับบริจาคท่ีสาํนกังาน
บริษทัฯ มาตั้งแต่อดีต และในปี 2560 หน่วยเคล่ือนท่ีรับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตท่ีบริษทัฯ 
ทั้งส้ิน 2 คร้ัง ในเดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม มีจาํนวนโลหิตรวม 50,300 ซีซี 

• ในปี 2560 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน จาํนวน 232,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 19” 
ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปปรับปรุงหอ้งกิจกรรม หอ้ง
พยาบาล สนามเดก็เล่นรวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นธรรมรัตน ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา สาํหรับปีก่อน
หนา้น้ี บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคมาอยา่งต่อเน่ือง  ดงัน้ี 1) ในปี 2559 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน จาํนวน 
346,600 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 18” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์ก
พาณิชยนาวี เพ่ือนาํไปปรับปรุงถนนทางเขา้โรงเรียน สนามเดก็เล่น และภูมิทศันภ์ายในโรงเรียน 
รวมทั้งจดัหาหนงัสือสมทบในหอ้งสมุดใหเ้หมาะกบัการพฒันาของเดก็นกัเรียน และจดัหาอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลในหอ้งพยาบาล ใหแ้ก่โรงเรียนบา้นซบัดินดาํ จงัหวดัสระบุรี 2) ในปี 2558 บริษทัฯ ได้
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ร่วมบริจาคเงินจาํนวน 223,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 17” ใหก้บัคณะนกัเรียน
เดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปจดัสร้างหอ้งนํ้า ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงหอ้ง
พยาบาลของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นคลองระกาํ จงัหวดัปราจีนบุรี 3) ในปี 2556 
บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 137,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 15” ใหก้บัคณะ
นกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปจดัสร้างหอ้งนํ้า ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุง
หอ้งพยาบาลของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นหนองแค จงัหวดัสระแกว้ 4) ในปี 2554 
บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 113,160 บาทในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 14” ใหก้บัคณะ
นกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปจดัสร้างหอ้งอาหาร สาํหรับโรงเรียนวดั
ตะพงัคลี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 5) ในปี 2553 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 139,000 บาท ใน
โครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 13” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อ
นาํไปจดัสร้างหอ้งนํ้า สาํหรับโรงเรียนโนนผาสุก จงัหวดัสระแกว้ 6) ในปี 2552 บริษทัฯ ไดร่้วม
บริจาคเงินจาํนวน 80,466 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 12” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือ
พาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาว ี เพื่อนาํไปซ้ือเคร่ืองโปรเจกเตอร์ และจดัทาํเวทีกิจกรรมสาํหรับ
โรงเรียนวดับางกระเจา้ จงัหวดัสมุทรสาคร และ 7) ในปี 2551 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 
100,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 11” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชย ์ ศูนยฝึ์ก
พาณิชยนาวี เพ่ือนาํไปใชใ้นการซ่อมแซมหอ้งเรียนและปรับปรุงหอ้งสมุดใหแ้ก่โรงเรียนบา้นใบสีทอง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี 

• บริษทัฯ ไดรั้บนกัเรียนท่ีจบการศึกษาจากศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีมาเป็นพนกังาน/ลูกเรือของบริษทัฯ และ
ให้การส่งเสริมเพ่ือพฒันาคุณภาพของพนักงาน/ลูกเรือไทยเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ืองซ่ึงพนกังาน/ลูกเรือ
เหล่าน้ีสามารถทาํงานกบัเจา้ของเรือไทยทัว่ไปไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัว่าจะตอ้งทาํงานกบับริษทัฯ เพียง
แห่งเดียวเท่านั้น 

• จากท่ีเคยรายงานไวแ้ลว้ในรายงานประจาํปีเม่ือปีก่อน บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) 
กบัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอน สาํหรับ
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซ่ึงตามบนัทึกความเขา้ใจน้ี บริษทัฯ 
ไดส้ร้างหอพกั เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่นกัศึกษาสาํเร็จตามโครงการท่ีวางไวเ้รียบร้อยแลว้ และได้
ส่งมอบหอพกัดงักล่าวใหก้บัวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซ่ึงมี
มูลค่าทั้งส้ินประมาณ 25.40 ลา้นบาท บริษทัฯ ใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงินอยา่งต่อเน่ืองแก่
นกัเรียน รวมการซ้ือหนงัสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาในหอ้งสมุด ทางดา้นวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ไดเ้พิ่มหลกัสูตรการเรียนใหม่โดยมีบริษทัฯ เป็นท่ีปรึกษา 
เพื่อเป็นการฝึกหดัและพฒันาวิศวกรสาํหรับการดาํเนินอาชีพการเดินเรือในอนาคต ในการน้ี ท่าน
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการไดม้อบรางวลัโล่เกียรติยศใหแ้ก่บริษทัฯ จากการท่ีบริษทัฯ มี
ส่วนร่วมในวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 

• บริษทัฯ มอบทุนการศึกษาจาํนวน 165,000 บาท แก่นกัศึกษาวิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสนบัสนุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษาในหลกัสูตร
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วิทยาศาสตร์การเดินเรือการมอบทุนการศึกษางวดสุดทา้ยภายใตโ้ครงการน้ีไดถู้กจ่ายในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2553 

• เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงิน 500,000 บาท มอบใหม้ลูนิธิพฒันาเคร่ืองมือแพทยไ์ทย  
เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนในการคน้ควา้และพฒันาเคร่ืองมือแพทย ์

• 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 
จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือใชส้นบัสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการศึกษาและเป็นทุนการศึกษาใน
กิจกรรมวนัเดก็เม่ือวนัท่ี 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 ให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนสําหรับเด็กท่ีประสบภยัจากแผ่นดินไหวในภาค
ตะวนัตกของประเทศอินเดีย เม่ือปี 2544 และในท่ีสุดโรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย ก็เกิดข้ึนและ
สามารถเปิดดาํเนินการไดแ้ลว้ซ่ึงสามารถรับนกัเรียนได ้จาํนวน 700 คน ทั้งในระดบัประถม มธัยมตน้ 
รวมทั้งมธัยมปลาย ซ่ึงทาํให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ รู้สึกซาบซ้ึงและประทบัใจอยา่งมากในความช่วยเหลือ
จากประเทศไทย 

• บริษทัฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีอยูอ่าศยัทางภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บผลกระทบ
และความเสียหายจากภยัสึนามิ เม่ือเดือนธนัวาคม 2547 โดยบริษทัฯ และพนกังานไดบ้ริจาคเงิน
ช่วยเหลือจาํนวน 590,000 บาท ใหก้บัหมู่บา้นทะเลนอก จงัหวดัระนอง และปรับปรุง/ซ่อมแซม
เรือประมงเพ่ือใหส้ามารถนาํกลบัมาประกอบอาชีพได ้ และบริษทัฯ ไดอ้าสาดูแลและเขา้มาเยีย่มเยยีน
หมู่บา้นน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็ท่ีขาดแคลนไดรั้บทุนการศึกษา โดย
ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัใหทุ้นการศึกษาเดก็ผูห้ญิงคนหน่ึง ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ีกรุงเทพฯ 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัหาแหล่งประกอบอาชีพใหแ้ก่เยาวชนและใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาทาง
ร่างกายและสติปัญญาของเดก็หนุ่มในหมู่บา้นแห่งน้ี เพื่อท่ีจะกา้วเขา้มาฝึกอบรมอาชีพการเดินเรือขั้น
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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 

• ในทุกๆ ปี บริษทัฯ จดักิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร เรียกวา่ “พีเอสแอลวิ่งเพ่ือวนัเดินเรือประจาํปี” ท่ีสวน
ลุมพินีเพ่ือสนบัสนุนใหพ้นกังานบริษทัฯ มีนิสยัรักการออกกาํลงักายและมีสุขภาพท่ีดี และในปี 2555 
บริษทัฯ ไม่ไดจ้ดักิจกรรมวิ่งดงักล่าว โดยบริษทัฯ ไดน้าํเงินจาํนวนน้ี ไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจาก
นํ้าท่วมในไทยแทน 

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

• บริษทัฯ จดัโครงการช่วยเหลือพนกังานดว้ยการใหทุ้นการศึกษาประจาํปี สาํหรับค่าเล่าเรียนแก่บุตร
ของพนกังานท่ีไม่สามารถหาเงินค่าเล่าเรียนของบุตรตนเองได ้

• 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
ตนเองไดใ้นงานวนัคนพิการ คร้ังท่ี 43 ซ่ึงจดัข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2550 

• ในปี 2551 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน 68,000 บาท ใหโ้รงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ เพื่อสนบัสนุน
ใน “โครงการ พานกัเรียนไปทศันศึกษา” ณ สถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบการควบคุมภายในในระดบั

ปฏิบติัการเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้และ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีติดตาม
การปฏิบติัตามการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่ามีมาตรการควบคุมต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสมกบั
สถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้มและความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปบริษทัฯ ไดมี้การจดัการระบบการควบคุมภายในตาม
ขอ้แนะนาํมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

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

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประเมินความเส่ียงว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งบอกล่วงหนา้ถึงสัญญาณ
อนัตรายท่ีอาจสร้างความเสียหายใหแ้ก่บริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงกาํหนดใหมี้การประเมินความเส่ียงทุกปี โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดบั คือ 1) การประเมินความเส่ียงในระดบัองคก์รซ่ึงกาํกบัดูแลโดยผูบ้ริหารระดบัสูง โดยไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ และ 2) การประเมินความเส่ียงในระดบักิจกรรมซ่ึงเป็นความรับผิดชอบในการ
ประเมินร่วมกนัระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีความเป็นอิสระ และผูป้ฏิบติังานแต่ละฝ่าย (ซ่ึงมีความชาํนาญ
การและเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงกระบวนการทาํงาน) ทั้งน้ี การประเมินดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเส่ียงของการ
ดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงซ่ึงตอ้งการการบริหารโดยการกาํหนดกลไกการควบคุมท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ผลการประเมิน
ความเส่ียงในแต่ละกิจกรรมน้ีไดถู้กนาํเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเป็นระยะๆ  
3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

การประเมินความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้จะดาํเนินการควบคู่พร้อมกบัการประเมินกลไกการควบคุม เพื่อให้
มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีการจดัวางระบบการควบคุมท่ีดี และเหมาะสมกบัความเส่ียงต่างๆ เพื่อเป็นการลดและกระจาย
ความเส่ียงต่างๆ อนัจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในดา้นการ
การบริหารหน่วยงานต่างๆ ของบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการได้กระจายอาํนาจและมอบอาํนาจให้ผูบ้ริหารของ
หน่วยงานต่างๆ อยา่งชดัเจน ทาํให้เกิดความคล่องตวัและชดัเจนในการปฏิบติังานท่ีสามารถตรวจสอบกนัได ้โดย
บริษทัฯ ไดแ้บ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการตรวจสอบ ควบคุม และกาํกบัดูแลในการปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ออกเป็น 4 หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ แผนกเลขานุการบริษทัและปฏิบติัการ
ตามระบบ แผนกตรวจสอบภายใน แผนกบญัชีและการเงิน และแผนกตรวจสอบและบริหารความปลอดภยัเรือ 
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4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาของขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร 

รวมถึงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงรวมถึงระบบขอ้มูลดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบติังาน 
และดา้นการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ทั้งน้ี เพื่อใหมี้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํและทนัเวลาต่อการตดัสินใจใน
เร่ืองต่างๆ  โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี 
สําหรับการติดต่อส่ือสารภายในบริษทัฯ จะผ่านระบบ Intranet ซ่ึงพนักงานในทุกระดบัชั้น รวมทั้งผูบ้ริหาร
ระดับสูงสามารถติดต่อส่ือสารถึงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้การประสานการทาํงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้สาํหรับการติดต่อกบับุคคลภายนอก บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รวมทั้งผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ก็
พร้อมท่ีจะตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ จากนกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
5. การตดิตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 

บริษทัฯ กาํหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
ระดบัการประเมิน ผู้ตดิตามและประเมินผล ความถีข่องการตดิตามและประเมินผลการทาํงาน (ต่อปี) 

พนกังาน หวัหนา้แผนก อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
หวัหนา้แผนก ผูบ้ริหารระดบัสูง อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

ผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง 

ผลจากการติดตามและการประเมินท่ีไดจ้ะถูกนาํไปกาํหนดเป็นแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการติดตามและ
ประเมินขั้นตอนและผลการควบคุมภายใน เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ทั้งน้ี ผล
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาํปี 2560 ได้รายงานไวภ้ายใตห้ัวขอ้ “รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ” ในรายงานประจาํปีน้ี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ให้ความเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ สรุปความเห็นในเร่ืองความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
กล่าวคือ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี ผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 โดยผูส้อบบญัชีภายนอก จากบริษทั 
สํานกังาน อีวาย จาํกดั ก็มิไดร้ะบุประเด็นท่ีมีสาระสําคญัรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย
กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน กล่าวคือ นายกาํธร ศิลาอ่อน ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
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กาํกบัดูแลกิจการ นางลิน เยน ค็อก และรองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ดาํรงตาํแหน่งสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ทั้งน้ี นายกาํธร ศิลาอ่อน และ รองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะ
นนท ์ไดรั้บการแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 

ในระหวา่งปี 2560 มีการเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการดงัต่อไปน้ี 
1. นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ อดีตประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดเ้กษียณอายุ

จากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ัง
ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 เน่ืองจากมีอายเุกินเกณฑอ์ายขุองกรรมการบริษทัฯ ตามท่ีกาํหนดไว้
ในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงมีผลใหท่้านพน้จากการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยอ่ืนๆทั้งหมด อนัรวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

2. นายกาํธร ศิลาอ่อน ซ่ึงเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดรั้บการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ  ตามมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 

3. นางลิน เยน ค็อก ไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กิจการ ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และตามขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
ในปี 2560 ไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือ

พิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการได้
ประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีภายนอกทุกไตรมาสเพื่อรับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกับรายงานของผูส้อบบัญชี ผลการ
ตรวจสอบ งบการเงิน และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบั
ดูแลกิจการมีความเห็นว่า บริษทัฯ มีกระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีถูกตอ้งเพียงพอ และ
เป็นท่ีเช่ือถือได ้

การตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระและสายงานบงัคบับญัชาของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเช่ือถือได้อย่างแท้จริง นอกจากน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้ร่วมปรึกษากับผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกับขอบเขตความ
รับผิดชอบและหนา้ท่ีของฝ่ายตรวจสอบภายในและไดอ้นุมติัแผนงานการตรวจสอบประจาํปีของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้าํการประเมินความเส่ียงต่างๆ และกลไกการควบคุมภายในสาํหรับทุก
แผนกของบริษทัฯ สอบทานด้านการปฏิบติังานสําหรับบางแผนก สอบทานรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และสอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ เช่น พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด ประมวลรัษฎากร พระราชบญัญติัเรือไทย พระราชบญัญติั
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎระเบียบและประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ีฝ่ายตรวจสอบภายในได ้ดาํเนินการติดตามผลการ
ตรวจสอบและนาํผลการตรวจสอบ รวมทั้งคาํเสนอแนะต่างๆ ไปปรึกษาหารือกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร 
และไดร้ายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการมีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมเพียงพอและไม่มีจุดบกพร่องท่ีมีสาระสาํคญั 

การปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ มีความเห็นว่า บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการดาํเนินการซ่ึงกฎหมายหลกัท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีก็คือ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
ประมวลรัษฎากร พระราชบญัญติัเรือไทย พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎระเบียบและ
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
ฝ่ายตรวจสอบภายในไดส้อบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และ
ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัและท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงหนงัสือเวียนคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง
คาํแนะนาํในการปฏิบติัตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ผลการสอบทานพบว่าบริษทัฯ มีรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัจาํนวน 6 รายการ โดยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทท่ี 2 จาํนวน 5 รายการ และเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั ประเภทท่ี 3 จาํนวน 1 รายการ ตามความหมายของประกาศฉบบัดงักล่าว กล่าวคือค่าโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใชจ่้าย
สาํหรับการใชบ้ริการโรงแรม ค่าใชจ่้ายค่าเบ้ียประกนัภยั ค่าท่ีปรึกษาสาํหรับการจดัหาผูเ้ช่าเรือ และค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือพร้อมติดตั้ง รวมถึง ค่าซ่อมบาํรุงรักษา เคร่ืองปรับอากาศท่ีสาํนกังานบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยและท่ีคอนโดมิเนียม
ของบริษทัยอ่ย จดัอยูใ่นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทท่ี 2 ซ่ึงเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯ ในขณะท่ี
ค่าเช่าสํานกังานจดัอยู่ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทท่ี 3 คือรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้นซ่ึง
รายละเอียดของรายการดงักล่าวไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ ภายใตห้วัขอ้เร่ือง “รายการที่เกีย่วโยงกนั” ในรายงานประจาํปี
ฉบบัน้ี ผลการสอบทานดงักล่าวไดถู้กนาํเสนอเพ่ือทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี  
6 กุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวมีความยติุธรรมและเพ่ือผลประโยชนท์ั้งหมดของบริษทัฯ 

การสอบทานในรายการได้มาและจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทัฯและบริษทัย่อยของบริษทัฯ 
ในระหวา่งปี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการสอบทานรายการเก่ียวกบัการไดม้าและ

จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และท่ีมีการแกไ้ข
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เพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ เห็นวา่การไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯ มีความสมเหตุสมผล และเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ 

การสอบทานการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ สอบทานแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

โดยเปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติัของสากล รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทบทวนนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการรวมทั้งสอบทานการประเมินผลการปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงผล
การประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก 

สําหรับปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บการจดัให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” สําหรับการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จาก
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติ และจดัอยู่ในกลุ่ม TOP QUARTILE ของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดระหวา่ง 3,000 ลา้นบาท ถึง 9,999 ลา้นบาท  

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 
ตามปกติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จะมีข้ึนก่อนการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ ทั้งน้ีเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดร่้วมประชุมกบัผูต้รวจสอบภายในของ บริษทัฯ 
และผูส้อบบญัชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม นอกจากนั้น ทาํให้สามารถจดัส่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบและปรึกษาหารือ รวมทั้งรับฟังคาํแนะนาํต่างๆ จากคณะกรรมการบริษทัฯ 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การปรึกษาหารือกบัผูต้รวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอทั้งท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ท่ีผูต้รวจสอบภายในตรวจพบ สําหรับการประชุมอย่างเป็น
ทางการของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง โดยในปี 2560 
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีการประชุมตามวาระปกติจาํนวน 4 คร้ัง (ปี 2559: 4 คร้ัง) โดยการเขา้
ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 

 
รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกาํกบัดูแลกจิการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

ปี 2560 ปี 2559 
1. นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอาํไพ* 1/1 4/4 
2. นายกาํธร ศิลาอ่อน 4/4 4/4 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.ภวิดา ปานะนนท ์ 4/4 4/4 
4. นางลิน เยน คอ็ก** 3/3 - 

* สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการท่ีเกษียณอายใุนปี 2560 
** สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งในปี 2560  
การคดัเลอืกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบญัชีภายนอก 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดมี้

การพิจารณาเพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอก และมีมติเห็นชอบใหเ้สนอแต่งตั้งผูส้อบ
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บญัชีท่านใดท่านหน่ึงจากบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สาํหรับปี 2561 ดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ตั้งแต่ปี 2558  

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

งบการเงินของบริษทัฯ ได้ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้บริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั มีอาํนาจเสนอช่ือผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทั สาํนกังาน อีวาย 
จาํกดั มาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทน 

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีความเป็น
อิสระ และมีผลการปฏิบติังานสาํหรับปีท่ีผา่นมาเป็นท่ีน่าพึงพอใจ โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ภายนอกของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ ไดพ้ิจารณาเพ่ือเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภายนอก สําหรับปี 2561 
โดยรายละเอียดของค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอ่ืนๆ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกับการสอบบญัชี 
สาํหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีจ่ายใหก้บับริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั มีดงัต่อไปน้ี 

 

รายการ ปี 2561 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2560 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 2.00 ลา้นบาท 2.00 ลา้นบาท 

ค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและ 
1  บริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

2.52 ลา้นบาท 3.03 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
 สาํหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (บีโอไอ) 
 สําหรับการสอบทานทางบัญชีในบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนใน

ต่างประเทศบางแห่ง (เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม) 

 
0.42 ลา้นบาท 

 
0.85 ลา้นบาท 

 
0.40 ลา้นบาท 

 
0.85 ลา้นบาท 

รวม 5.79 ล้านบาท 6.28 ล้านบาท 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 
สาํหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัทาํการประเมินตนเองตามแนวทางของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยูใ่น
ระดบั “ดีมาก” คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความตั้งใจจะนาํผลการประเมินท่ีไดไ้ปเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป  
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12. รายการระหว่างกนั 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการทาํรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัต่อไปน้ี 
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดมี้การทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจ

ปกติ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยเป็นรายการท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการทาํ
รายการกบับริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 



หนา้ 199 
 

 



หนา้ 200 
 

 



หนา้ 201 
 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
บริษทัฯ จะยงัคงทาํธุรกรรมกับบริษทัฯท่ีเก่ียวโยงกันในอนาคต อย่างระมดัระวงั โดยการปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
กฎหมายท่ีบงัคบัใช ้อยา่งครบถว้นทุกประการ รวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายภายในของบริษทัฯ และแนวทางปฏิบติั
ท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดข้ึน อีกทั้งการทาํรายการดงักล่าวตอ้งอยูบ่นพื้นฐานเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arms-
Length Basis) ซ่ึงเป็นไปโดยปกติตามมาตรฐานทางการคา้ทัว่ไป 

อน่ึงกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล และรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สีย
ของตนและของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง เพ่ือให้บริษทัฯ มีขอ้มูลสําหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษทัฯ ในการ
ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารทาํหนา้ท่ี
ดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสตัยสุ์จริตและไม่เกิดรายการท่ีเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยผูต้รวจสอบภายใน
ไดส้อบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัขา้งตน้และไดร้ายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ โดยมี
การพิจารณาและสอบทานรายการดงักล่าวในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2561 
เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 และรายการดงักล่าวไดร้ายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงไดมี้การสอบทานรายการดงักล่าว จากความเห็นและรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าบริษทัฯ มีกฎขอ้บงัคบัและ
นโยบายป้องกนัการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ โดยรายการระหว่างกนัท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัขา้งตน้ เป็นไปตามมาตรฐานทางการคา้ทัว่ไป โดยยึดถือราคาตลาดเป็น
สาํคญั และเพื่อประโยชน์ทั้งหมดของบริษทัฯ และมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอแลว้ในงบการเงิน และรายงานประจาํปี
ของบริษทัฯ 



หนา้ 202 
 

ส่วนที ่3. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

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

1. ลกัษณะของตลาด (โปรดอ่านคู่กบัรายงานจากคณะกรรมการบริษทัซ่ึงแสดงในรายงานประจําปีฉบบันี)้ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล” หรือ “บริษทัฯ”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นเจา้ของเรือประเภทท่ี

มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ สําหรับขนส่งสินคา้แห้งเทกองระหว่างประเทศโดยให้บริการแบบไม่ประจาํ
เส้นทาง บริษทัฯ เร่ิมดาํเนินธุรกิจในกลุ่มเรือแฮนด้ีไซส์ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดซ้ื้อเรือซุปราแมกซ์จาํนวน 2 ลาํ ใน
ไตรมาส 4 ของปี 2554 และไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจในกลุ่มเรือซุปราแมกซ์ ในปี 2556 - ปี 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญา
สั่งต่อเรือจาํนวน 26 ฉบบั โดยเรืออลัตราแมกซ์จาํนวน 2 ลาํไดส่้งมอบในปี 2557 และเรืออลัตราแมกซ์อีก 6 ลาํ ไดส่้ง
มอบในปี 2558 - 2560 บริษทัฯ เร่ิมดาํเนินธุรกิจในกลุ่มเรืออลัตราแมกซ์ในปี 2557 ตั้งแต่ปี 2547 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ
ดว้ยกลยทุธ์การทาํสัญญาใหเ้ช่าเรือระยะยาวผกูมดัค่าเช่าไวใ้นอตัราค่าระวางท่ีสูง ซ่ึงระยะเวลาในการเช่าเรือดงักล่าว มี
ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี หรืออาจมีระยะเวลายาวกว่านั้นตามโอกาส นโยบายน้ีทาํใหบ้ริษทัฯ ประสบความสาํเร็จเป็นอยา่ง
มากจนถึง ไตรมาสสามปี 2551 หลงัจากช่วงเวลาดงักล่าวตลาดไดป้รับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วทาํใหไ้ม่สามารถต่อสัญญา 
หรือทาํสัญญาให้เช่าเรือใหม่ในอตัราท่ีน่าสนใจได ้ณ ปัจจุบนัน้ี เป็นเวลาเกือบ 9 ปีแลว้ท่ีตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เท
กองตอ้งเผชิญกบัภาวะวิกฤต ถึงแมว้่าในปี 2560 ตลาดไดฟ้ื้นตวัข้ึนส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯ ในไตรมาสท่ี 
4 ของปี 2560 อยูใ่นระดบัคุม้ทุน จากแนวโนม้ของดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ท่ีผา่นมาคาดการณ์ว่าตลาดจะปรับตวัดีข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองและจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมต่อเน่ืองไปอีก 2 - 3 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงจะส่งผลใหส้ัญญาใหเ้ช่าเรือระยะยาวท่ี
บริษทัฯ มีอยูต่ามกราฟดา้นล่างน้ีน่าจะดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีผา่นมาเร็วๆ น้ี  

 
จาํนวนวนัในการเดินเรือทั้งหมดตามรูปดา้นบน มาจากจาํนวนเรือในกองเรือของบริษทัฯ ทั้งส้ิน 36 ลาํ ณ ส้ินปี 2560  
โปรดอ่านคาํอธิบายและการวิเคราะห์ลักษณะตลาด ประกอบได้ท่ี รายงานจากคณะกรรมการบริษทั ท่ีแสดงใน

รายงานฉบับนี ้
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2. ภาพรวมอุตสาหกรรม ทศิทางอุปสงค์ อุปทานของโลก  
(โปรดอ่านประกอบกบัรายงานจากคณะกรรมการบริษทัทีแ่สดงในรายงานฉบับนี)้ 
2.1 กองเรือโลกขนาด 10,000 - 70,000 เดทเวทตนั - 7,077 ลาํ ขนาดระวางรวม 292.94 ล้านเดทเวทตนั  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองเรือโลกขนาด 10,000 - 70,000 เดทเวทตนั มีจาํนวน 7,077 ลาํ ขนาดระวางรวม 

292.94 ลา้นเดทเวทตนั จากกราฟขา้งตน้และกราฟดา้นล่างแสดงใหเ้ห็นว่าในอีก 4 ปีขา้งหนา้ มีเรือจาํนวน 360 ลาํท่ีจะ
ถึงกาํหนดส่งมอบ อยา่งไรกต็าม มีเรือจาํนวน 585 ลาํท่ีจะมีอายมุากกว่า 25 ปีซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะถูกปลดระวาง ดงันั้นจะ
มีการลดลงของกองเรือโลกร้อยละ 0.9 ของขนาดระวางทั้งหมดของกองเรือโลก ณ ปัจจุบนั ผลของอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ้าถ่วงเรือ ประกอบกบัการจาํกดัปริมาณค่ากาํมะถนัในนํ้ ามนัเช้ือเพลิงทัว่โลก
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ท่ีจะมีผลบงัคบัใช ้จะส่งผลให้เจา้ของเรือทาํการปลดระวางเรือเก่าเร็วข้ึน ดงันั้น คาดว่าอตัราการ
เพิ่มข้ึนของกองเรือโลกจะคงท่ีหรืออยูใ่นระดบัตํ่าเช่นเดียวกบัในปัจจุบนั ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์
และอุปทานในตลาด 
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รายละเอียดสาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่และแนวโนม้อตัราการปลดระวางเรือแยกตามขนาดเรือมีดงัต่อไปน้ี 
2.2 กองเรือแฮนดีไ้ซส์ (10,000 - 40,000 เดทเวทตนั) - 3,585 ลาํ ขนาดระวางรวม 99.22 ล้านเดทเวทตนั 

 
จากกราฟขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าในอีก 4 ปีขา้งหนา้ มีเรือแฮนด้ีไซส์จาํนวน 190 ลาํท่ีจะถึงกาํหนดส่งมอบ

อยา่งไรก็ตาม มีเรือแฮนด้ีไซส์จาํนวน 298 ลาํท่ีจะมีอายมุากกว่า 27 ปีซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะถูกปลดระวาง ดงันั้น 
กองเรือแฮนด้ีไซส์จะมีการลดลงร้อยละ 0.6 ของขนาดระวางทั้งหมดของกองเรือแฮนด้ีไซส์ ณ ปัจจุบนั  
2.3 กองเรือซุปราแมกซ์ (50,000 - 60,000 เดทเวทตนั) - 2,038 ลาํ ขนาดระวางรวม 113.28 ล้านเดทเวทตนั 

จากกราฟขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าในอีก 4 ปีขา้งหนา้ มีเรือซุปราแมกซ์จาํนวน 20 ลาํท่ีจะถึงกาํหนดส่งมอบ
อยา่งไรกต็าม มีเรือซุปราแมกซ์จาํนวน 9 ลาํท่ีจะมีอายมุากกว่า 25 ปีซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะถูกปลดระวาง ดงันั้น กอง
เรือซุปราแมกซ์จะมีการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.6 ของขนาดระวางทั้งหมดของกองเรือซุปราแมกซ์ ณ ปัจจุบนั 

 
2.4 กองเรืออลัตราแมกซ์ (60,000 - 70,000 เดทเวทตนั) - 807 ลาํ ขนาดระวางรวม 50.77 ล้านเดทเวทตนั 
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จากกราฟขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ในอีก 4 ปีขา้งหนา้ มีเรืออลัตราแมกซ์จาํนวน 139 ลาํท่ีจะถึงกาํหนดส่งมอบ
อยา่งไรก็ตาม มีเรืออลัตราแมกซ์จาํนวน 52 ลาํท่ีจะมีอายมุากกว่า 24 ปีซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะถูกปลดระวาง ดงันั้น 
กองเรืออลัตราแมกซ์จะมีการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.3 ของขนาดระวางทั้งหมดของกองเรืออลัตราแมกซ์ ณ ปัจจุบนั 
อยา่งไรกต็าม ขอใหข้อ้สงัเกตวา่ จาํนวนเรืออลัตราแมกซ์ขา้งตน้ไดร้วมเรือเก่าท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบั
ตวัเรือแต่มีขนาดระวางอยูใ่นช่วงดงักล่าว ซ่ึงไม่อาจถือไดว้า่เป็นเรืออลัตราแมกซ์ 

3. คาํนิยาม  

การวิเคราะห์รายงานทางการเงินในรายงานคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของผูบ้ริหารน้ี ไดใ้ชข้อ้มูลจากงบการเงิน
รวมของบริษทัฯ ซ่ึงจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และงบการเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึง
เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานใชข้อ้มูลตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 งบการเงินในสกุล
เงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานคาํนิยามต่างๆ เก่ียวขอ้งกับการเงินและการดาํเนินงานท่ีใช้ประกอบการวิเคราะห์และ
คาํอธิบายของฝ่ายจดัการ บริษทัฯ ไดใ้หค้าํนิยามไวบ้างส่วนตามรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลีย่ต่อลาํต่อวนัในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (Opex) - ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ีย
ต่อวนัต่อลาํ คาํนวณโดยถือว่ามี 365 วนัทาํการในรอบปี ซ่ึงไม่รวมค่าเส่ือมราคาแต่รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและ
สาํรวจเรือตดับญัชีตามนโยบายทางการบญัชี (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.6) ซ่ึง
รวมอยู่ในส่วนของค่าเส่ือมราคาในงบการเงินของบริษทัฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเป็นตน้ทุนท่ีตอ้งเกิดข้ึน ได้แก่ 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือ ค่าซ่อมแซม ค่าประกนัภยั ค่าส่ิงใชส้อยจาํเป็นบนเรือ ค่านํ้ ามนั ตน้ทุนการจดัการ และค่าใชจ่้าย
ในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชี 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ - ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในงบการเงิน หมายถึง ตน้ทุนในการเดินเรือซ่ึงไม่รวมค่าใชจ่้าย
ในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชี 

ค่าใช้จ่ายรายเทีย่วการเดนิเรือ - ค่าใชจ่้ายรายเท่ียวการเดินเรือ หมายถึง ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือใน
เท่ียวนั้นๆ ไดแ้ก่ ค่านํ้ ามนั และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีท่าเรือซ่ึงรวมถึงค่าธรรมเนียมท่าเรือ ค่าขนถ่ายสินคา้ข้ึนลงเรือ 
ค่าธรรมเนียมการผา่นคลอง ค่าธรรมเนียมตวัแทนเรือ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีท่าเรือ ค่าใชจ่้ายรายเท่ียวการเดินเรือ
ถา้เป็นการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา (Time Charter) ลูกคา้ (ผูเ้ช่าเรือ) จะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายรายเท่ียวการ
เดินเรือท่ีเกิดข้ึน ในกรณีการเช่าเหมาลาํแบบเป็นรายเท่ียว (Voyage Charter) บริษทัฯ จะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมด อย่างไรก็ดี บริษทัฯ จะรวมค่าใชจ่้ายรายเท่ียวท่ีอาจเกิดข้ึนนั้นในค่าระวางเรือท่ีบริษทัฯ จะคิดกบัลูกคา้ ทาํให้
อตัราค่าระวางเรือท่ีบริษทัฯ กาํหนดข้ึนในการเช่าเหมาลาํแบบเป็นรายเท่ียวใกล้เคียงกับการเช่าเหมาลาํแบบเป็น
ระยะเวลา 

ต้นทุนจากการเดินเรือรวม - ตน้ทุนจากการเดินเรือรวมในงบการเงิน หมายถึง ผลรวมของค่าใชจ่้ายในการ
เดินเรือและค่าใชจ่้ายรายเท่ียวการเดินเรือ 

รายได้จากการเดินเรือเฉลีย่ต่อลาํต่อวนัในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (TC Rate) - ค่าเช่าค่าระวางเรือเฉล่ียต่อ
วนัต่อลาํ โดยถือวา่มี 350 วนัในรอบปี อตัราค่าเช่าค่าระวางเรือเฉล่ียต่อลาํคาํนวณจากการนาํรายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือ
หารดว้ยจาํนวนวนัท่ีใชใ้นการเดินเรือเท่ากบั 350 วนัและจาํนวนเรือ 
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รายได้จากการเดนิเรือ - รายไดจ้ากการเดินเรือในงบการเงิน หมายถึง รายไดค่้าเช่าเรือและรายไดค่้าระวางเรือท่ีไดรั้บ
ในอีกความหมายหน่ึงคือรายไดท้ั้งหมดท่ีเกิดจากการใหเ้ช่าเรือแบบเป็นระยะเวลาและการใหเ้ช่าเรือแบบเป็นรายเท่ียว 

รายได้จากการเดนิเรือสุทธิ - รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ หมายถึง รายไดจ้ากการเดินเรือหกัดว้ยค่าใชจ่้ายรายเท่ียว
การเดินเรือ ท่ีเรียกทัว่ไปวา่ Time Charter สุทธิ 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ - บริษทัฯ ตอ้งนาํเรือเขา้อู่เรือแหง้เพ่ือตรวจเช็ค ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 
และการปรับปรุงอ่ืนๆ ตามกาํหนดเวลาเพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด และกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรม 
โดยปกติบริษทัฯ จะนาํเรือเขา้อู่แห้งเพ่ือตรวจเช็คทุกๆ สองปีคร่ึงและห้าปีสาํหรับการสาํรวจเรือขั้นตน้และสํารวจเรือ
พิเศษตามลาํดบั บริษทัฯ บนัทึกตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี โดยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม
เรือตดับญัชีภายในระยะเวลาสองปี สําหรับค่าใช้จ่ายจากการสํารวจเรือขั้นตน้ และตดัจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สาํรวจเรือตดับญัชีภายในระยะเวลาส่ีปี สาํหรับค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือพิเศษ จาํนวนเงินท่ีตดับญัชีของค่าใชจ่้ายใน
การซ่อมแซมและสาํรวจเรือรวมอยูใ่นค่าเส่ือมราคา แต่ไม่ไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนการเดินเรือท่ีแสดงในงบการเงิน อยา่งไร
ก็ตาม บริษทัฯ ได้รวมค่าซ่อมแซมและสํารวจเรือตดับญัชีในการคาํนวณค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อลาํต่อวนั 
(Opex) เพื่อความครบถว้นของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 

ค่าเส่ือมราคา - ส่วนประกอบหลกัในรายการค่าเส่ือมราคาในงบการเงิน ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคาท่ีเกิดจากเรือ ซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนค่าซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชีดงัท่ีอธิบายไวแ้ลว้ขา้งตน้  

วนัหยุดการเดนิเรือ - วนัหยดุการเดินเรือ หมายถึง วนัท่ีไม่มีการเดินเรือ เน่ืองจากเหตุผลทางดา้นเทคนิค และอาจ
หมายรวมถึงวนัท่ีไม่มีการเดินเรือเน่ืองจากเรืออยู่ในระหว่างการซ่อมแซมเรือท่ีอู่แห้ง หรืออยู่ท่ีกลางทะเล หรืออยู่ท่ี
ท่าเรือเพ่ือซ่อมแซม หรือในกรณีท่ีเรือเสีย 

กาํไรขั้นต้น - หมายถึง รายไดจ้ากการเดินเรือหกัดว้ยตน้ทุนจากการเดินเรือ 

อตัรากาํไรขั้นต้น - เกิดจากกาํไรขั้นตน้หารดว้ยรายไดจ้ากการเดินเรือ แสดงค่าเป็นร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร หมายถึง เงินเดือนสาํหรับพนกังานสาํนกังาน ค่าเช่าสาํนกังาน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน ค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบการเงินยงัรวมถึง 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนกังานทางดา้นเทคนิคท่ีทาํหนา้ท่ีจดัการเดินเรือดว้ย อยา่งไรก็ตามสาํหรับการคาํนวณค่าใชจ่้ายใน
การเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือ (Opex) บริษทัฯ ไดพ้ิจารณานาํค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานทางดา้นเทคนิคท่ีทาํหนา้ท่ี
จดัการเดินเรือไปรวมคาํนวณเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในส่วนของค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ 
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4. วงเงนิสินเช่ือ/เงนิกู้ 
รายละเอียดของวงเงินกูมี้ดงัต่อไปน้ี 
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(1)  อตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั LIBOR ถูกทาํสญัญาแลกเปล่ียนเป็นอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 18 
(2) 1,502.35 ลา้นบาท ถูกทาํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ จาํนวน 45.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ ณ วนัท่ี

เบิกเงินกู ้
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ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯ ไดล้งนามสัญญาเงินกูใ้หม่จาํนวน 2 สัญญา และไดรั้บการผอ่นปรนตามขอ้กาํหนด
ทางการเงินของวงเงินกูบ้างวงตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 รายละเอียดของเง่ือนไขทาง
การเงินสาํหรับวงเงินกูแ้ต่ละวงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 

5. รายได้และค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ  

 
ในปี 2560 รายไดจ้ากการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํอยู่ท่ี 9,486 เหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการ

เดินเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,355 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ในปี 2560 ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ปรับตวัลดลงในไตรมาสแรกของปี ซ่ึงโดยปกติเป็นช่วงท่ีตลาดการขนส่ง

สินคา้แหง้เทกองซบเซา หลงัจากนั้นการขยายตวัของอุปสงคจ์ากประเทศจีนไดส่้งผลใหด้ชันี BDI ปรับตวัข้ึนและปิดท่ี 
1,366 จุด ณ ส้ินปี 2560  

ดชันี BDI เฉล่ียสาํหรับปี 2560 อยูท่ี่ 1,145 จุด เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ท่ี 673 จุด การเคล่ือนไหวของดชันี 
BDI ในระหว่างปี 2560 ส่วนใหญ่เกิดจากการเคล่ือนไหวของค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์เพียงอย่างเดียว ในปี 2560 
บริษทัฯ มีรายไดค่้าระวางเรือต่อวนัต่อลาํเฉล่ียท่ี 9,486 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 46.5 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ปี 2559 เน่ืองจากตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองปรับตวัดีข้ึนหลงัจากท่ีตกตํ่าอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลานาน 

ตารางการเปรียบเทยีบรายได้ในการเดนิเรือของเรือขนาดแฮนดีไ้ซส์และเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ กบั
ตลาดค่าระวาง (ข้อมูลจาก CRS) 

ดชันีค่าระวาง ค่าเฉลีย่ของ
ดชันีค่าระวาง
ในปี 2560 

ค่าเฉลีย่ของอตัราค่าเช่า
เรือตามตลาด 

เหรียญสหรัฐ (ต่อวนั) 

รายได้จากการเดนิเรือ 
ของบริษทัฯ  

เหรียญสหรัฐ (ต่อวนั) 

สูงกว่า (ตํา่กว่า) 
อตัราค่าเช่าเรือ 
ของตลาด 

BHSI (เรือแฮนด้ีไซส์) 523 7,637 9,812 28.48% 
BSI (เรือซุปราแมกซ์) 844 9,165 8,269 (9.78%) 
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ในระหว่างปี 2560 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 523 จุด โดยมาจากค่าเฉล่ียของ
อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 7,637 เหรียญสหรัฐอเมริกา เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดต่้อวนัอยู่
ท่ี 9,812 เหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมรายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาวจาํนวน 4 สัญญาสาํหรับเรือซีเมนต ์4 ลาํซ่ึงมีอตัราค่า
เช่าเรือต่อวนัต่อลาํอยูท่ี่ 15,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 28.48  

ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 844 จุด โดยมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อ
วนัท่ี 9,165 เหรียญสหรัฐอเมริกา เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดต่้อวนัอยูท่ี่ 8,269 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 9.78 อยา่งไรก็ตาม เรืออลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ทาํรายได้
ต่อวนัอยูท่ี่ 10,091 เหรียญสหรัฐอเมริกา ณ ปัจจุบนั ยงัไม่มีการแสดงค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรืออลัตราแมกซ์และ
อตัราค่าเช่าเรือเฉล่ียของตลาดสาํหรับเรืออลัตราแมกซ์  

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํของบริษทัฯ ลดลงจาก 4,503 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2559 (รวม
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือต่อวนั จาํนวน 417 เหรียญสหรัฐอเมริกา) เป็น 4,355 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 
2560 (รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือต่อวนัจาํนวน 319 เหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของ
อุตสาหกรรม (คาํนวณโดยไม่รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือซ่ึงไม่ไดร้ายงานในค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ
เฉล่ียของอุตสาหกรรม) รายละเอียดตามตารางขา้งล่างน้ี 

ตารางการเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือต่อวนัต่อลาํของบริษทัฯ กบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม 
(รายงานของอตุสาหกรรมจัดทาํโดย Moore Stephens & Co.) 
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เหตุผลหลกัท่ีทาํใหต้น้ทุนการเดินเรือบางรายการ ลดลง/เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนมีดงัน้ี 
• ค่าใชจ่้ายลูกเรือลดลงเน่ืองจากมีการวางแผนสาํหรับจาํนวนลูกเรือท่ีอยูป่ระจาํเรือ และการสับเปล่ียนลูกเรือ

ในพื้นท่ีท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งประหยดั 
• ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายหลกั คือ ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ ท่ีเป็นตน้ทุน “คงท่ี” นั้น 

โดยหลกัมาจากค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บัพนกังานทางดา้นเทคนิคท่ีประจาํอยูท่ี่สาํนกังาน ซ่ึงจาํนวนเงินเฉล่ีย
ต่อวนัเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการลดลงของจาํนวนเรือในปี 2560 

6. ผลการดาํเนินงานทางการเงนิจากงบการเงนิสกลุเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
(สกลุเงนิหลกัทีใ่ช้ในการดาํเนินงาน) 
ตารางท่ีจะแสดงต่อไปน้ีไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับ 2 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงตวัเลขท่ีแสดงนั้น นาํมา

จากงบการเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 35 
ในงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้  
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* EBITDA และค่าเส่ือมราคาคิดหลงัจากการหกัค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ ซ่ึงค่าใชจ่้าย

เหล่าน้ีถูกรวมอยูใ่นตน้ทุนในการเดินเรืออยูแ่ลว้เพื่อใชส้าํหรับคาํนวณ EBITDA ตามนโยบายบริษทัฯ ท่ี
กาํหนดใหมี้การเปิดเผยค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (Opex) ท่ีรวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม
และสาํรวจเรือ 

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

รายไดร้วมเพิ่มข้ึนจาก 107.51 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2559 เป็น 130.15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
ในปี 2560 เน่ืองจากตลาดขนส่งสินคา้เทกองปรับตวัดีข้ึน รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิเพิ่มข้ึนจาก 90.97 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2559 เป็น 119.03 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยในปี 2560 รายไดจ้ากการเดินเรือเฉล่ีย
ต่อวนัต่อลาํ (TC Rate) เพิ่มข้ึนอย่างมากจาก 6,476 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2559 เป็น 9,486 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2560 จาํนวนเรือเฉล่ียในปี 2560 มี 36 ลาํ เม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนเรือเฉล่ีย 40 ลาํในปี 2559 
ตน้ทุนการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (Opex) ลดลงจาก 4,503 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2559 เป็น 4,355 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2560 (รวมค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่ายของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ) 
เน่ืองจากรายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิเพิ่มข้ึนอยา่งมากและตน้ทุนการเดินเรือก็ลดลงเช่นกนัส่งผลให้กาํไรขั้นตน้
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สาํหรับปี 2560 สูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน หรือกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย 
ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) เพิ่มข้ึนอยา่งมากจาก 17.94 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
ในปี 2559 เป็น 53.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560  

ตน้ทุนการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํลดลง และยงัคงตํ่ากว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม ดงัรายละเอียดท่ีกล่าวไว้
ในหวัขอ้ 5 เร่ือง “รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ” 

ค่าเส่ือมราคา (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาของค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ) ลดลงจาก 32.57 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2559 เป็น 30.44 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 เน่ืองจากจาํนวนเรือเฉล่ียท่ีลดลง
ในระหว่างปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ในระหว่างปี 2560 บริษทัรับมอบเรือจาํนวน 1 ลาํและขายเรือเก่า
จาํนวน 1 ลาํ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (ไม่รวมตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกวงเงินกูจ้าํนวน 5.12 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2559) เพิ่มข้ึนจาก 22.62 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2559 เป็น 25.10 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2560 หลกัๆ มาจากดอกเบ้ียจ่ายจากหุน้กู ้

ตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองปรับตวัดีข้ึนอยา่งมากในปี 2560 หลงัจากตกตํ่าอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นระยะ
เวลานาน ส่งผลให ้บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานเพียง 2.36 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 ตํ่ากว่า
ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานจาํนวน 37.25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2559 เป็นอยา่งมาก ในปี 2560 บริษทั
ฯ มีผลขาดทุนอ่ืนท่ีมิใช่ขาดทุนจากการดาํเนินงานจาํนวน 1.39 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หลกัๆ มาจากดอกเบ้ีย
จ่ายของสินเช่ือธุรกิจท่ีไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ภายใตส้ัญญาระงบัขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือ Sanfu หัก
ดว้ยกาํไรจากการขายเรือและอุปกรณ์ ในปี 2559 บริษทัฯ มีขาดทุนอ่ืนท่ีมิใช่ขาดทุนจากการดาํเนินงานจาํนวน 
38.36 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หลกัๆ มาจากขาดทุนจากการขายเรือเก่า 13 ลาํ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเรือ 
และค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกวงเงินกู ้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจาก 0.002 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2559 เป็น 0.006 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 โดยเป็นภาษีท่ีเกิดข้ึนจากรายไดอ่ื้น  

จากท่ีอธิบายมาขา้งตน้ส่งผลให ้บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจาํนวน 3.76 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 ซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนอย่างมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัผลขาดทุนจาํนวน 75.61 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2559 
6.2 สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
สินทรัพยห์มุนเวียน (ไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั) ลดลงจาํนวน 16.67 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 หลกัๆ เน่ืองมาจากการลดลงของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
จาํนวน 17.97 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเน่ืองมาจากบริษทัฯ ไดช้าํระคืนสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัภายใต้
สญัญาระงบัขอ้พิพาททั้งหมดใหแ้ก่ Sanfu ในระหว่างปี ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญทั้งหมดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึน 2.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เม่ือเปรียบเทียบกบัปี
ก่อน โดยธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไปในธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางทะเลบริษทัฯ จะเรียกเก็บค่าระวางเรือจากลูกคา้
ล่วงหนา้ (จาํนวนร้อยละ 95 ของค่าระวางในกรณีท่ีเป็นการใหบ้ริการเช่าเป็นรายเท่ียว (Voyage Charter) และจะ
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เรียกเกบ็ค่าเช่าจากลูกคา้ล่วงหนา้ทุก 15 วนัในกรณีท่ีเป็นการใหเ้ช่าเป็นระยะเวลา (Time Charter)) จึงไม่มีปัญหา
ใดๆ จากการติดตามหน้ี ดงันั้นยอดลูกหน้ีจึงเป็นเงินท่ีจะไดรั้บจากตวัแทนผูเ้ช่าเรือ และรายไดค้า้งรับตามจาํนวน
เปอร์เซ็นตข์องการใหบ้ริการท่ีจบส้ินแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเตม็
จาํนวนสําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีมีอายุหน้ีคา้งชาํระมากกว่า 1 ปี นํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึนจาก 1.14 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาเป็นจาํนวน 1.71 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เงนิฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกนั 
เน่ืองจากตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองไดป้รับตวัดีข้ึนในปี 2560 ส่งผลให้ราคาตลาดของเรือไดป้รับ

เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ทาํให้บริษทัฯ สามารถถอนเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัจาํนวน 10.91 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงไดฝ้ากในปีท่ีแลว้เพื่อเป็นหลกัประกนัเพิ่มเติม 

ลูกหนีต้ามสัญญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ลูกหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจาํนวน 16.13 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกามาจากการปรับอตัราแลกเปล่ียนของสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นอตัราแลกเปล่ียนปิด 
ณ ส้ินปี โดยหลกัๆ มาจากสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสาํหรับหุน้กูส้กลุเงินบาท  

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
มูลค่าของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากปีก่อนเพียงเล็กนอ้ย จากการรับมอบ

เรืออลัตราแมกซ์ขนาด 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 1 ลาํ จาก Sanfu อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าจาํนวน 1 
ลาํในระหว่างปี 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีกาํลงักองเรือทั้งส้ินจาํนวน 36 ลาํ ซ่ึงรายละเอียดได้
แสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้กาํลงักองเรือในรายงานประจาํปีน้ี  

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือลดลงจาก 75.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปีก่อนเป็น 67.90 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกาในปีปัจจุบนั เน่ืองจากบริษทัฯ ไดรั้บมอบเรืออลัตราแมกซ์ลาํสุดทา้ยจากอู่ต่อเรือ Sanfu และไดน้าํ
เงินจ่ายล่วงหนา้ท่ีไดช้าํระไปหกักบัเงินงวดสุดทา้ยท่ีตอ้งชาํระเม่ือรับเรือ ยอดคงเหลือจาํนวน 67.90 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (รวมค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือ และตน้ทุนอ่ืนจาํนวน 3.78 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) เป็นเงิน
ล่วงหน้าค่าจา้งต่อเรือสําหรับเรืออลัตราแมกซ์ จาํนวน 9 ลาํ ท่ีไดส้ั่งต่อกบั Sainty ซ่ึงอยู่ในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16.6  

หนีสิ้นรวม 
ณ วนัส้ินปี 2560 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปีจาํนวน 290.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมียอดคงเหลือของเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัรวมจาํนวน 314.74 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

ณ ตน้ปี 2560 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของเงินกูจ้าํนวน 327.49 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หลงัจากหัก
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายจาํนวน 3.31 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯ ไดช้าํระ
คืนเงินกูจ้าํนวน 17.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดจาํนวน 13.73 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา บริษทัฯ เบิกถอนเงินกูจ้าํนวน 14.63 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับชาํระค่าต่อเรืออลัตราแมกซ์
ขนาด 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 1 ลาํ จากวงเงินท่ี 9 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 4 
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ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯ ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินสุทธิจาํนวน 1.81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายจาํนวน 1.49 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาแสดงหกัจากวงเงินกูมี้หลกัประกนั 

เน่ืองมาจากคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16.4 ใน
ปี 2560 บริษทัฯ ไดช้าํระคืนสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัทั้งหมดจาํนวน 32.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาใหแ้ก่ 
Sanfu และบริษทัฯ ยงัไดบ้นัทึกดอกเบ้ียจ่ายจากสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ภายใตส้ัญญา
ระงบัขอ้พิพาทกบั Sanfu จาํนวน 3.38 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ซ่ึงจะถึงกาํหนดชาํระ
ภายในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2561  

หุน้กูเ้พ่ิมข้ึนจาก 153.44 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2559 เป็น 168.43 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 
2560 เน่ืองมาจากการแขง็ค่าของสกุลเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดเ้ขา้
ทาํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพ่ือจาํกัดความเส่ียงต่อการขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 

หน้ีสินรวมลดลงจาก 520.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2559 เป็น 504.82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
ในปี 2560 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ในปี 2560 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิจาํนวน 3.76 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หลงัจากการเปล่ียนแปลงของ

การจดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น และส่วนของผู ้
ถือหุ้นส่วนนอ้ย ทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจาํนวน 377.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงลดลงจาก 381.21 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ณ ส้ินปีก่อน มูลค่าสุทธิตามบญัชีต่อหุ้นอยู่ท่ี 0.24 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุ้น ณ ส้ินปี 
2559 และ 2560  
6.3 ความสามารถในการก่อหนี ้(Leverage) สภาพคล่อง (Liquidity) และความสามารถในการชําระหนี ้(Coverage) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อตัราหน้ีสินต่อทุนโดยรวมของบริษทัฯ (อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้รวม) อยูท่ี่ 1.34 เท่า ซ่ึงลดลงจาก 1.37 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หลกัๆ จากหน้ีสินรวมลดลงจาก
การชาํระคืนสินเช่ือธุรกิจท่ีไม่มีหลกัประกนัทั้งหมดและชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดในระหวา่งปี 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) ของบริษทัฯในปี 2560 
ไดป้รับตวัดีข้ึนอยา่งมากจากปี 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อตัราส่วนระดบัหน้ีสินของบริษทัฯ ต่อกาํไรก่อน
หกัดอกเบ้ียจ่ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) อยูท่ี่ 8.50 เท่า ซ่ึงสูงกว่าขอ้กาํหนดของ
สัญญาเงินกู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้รับการผ่อนปรนจากผูใ้ห้กู้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 18  

อตัราส่วนทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ สําหรับปี 2560 อยู่ท่ี 1.69 เท่า ลดลงจาก 2.50 เท่า ในปี 2559 
เน่ืองจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สญัญาระงบัขอ้พิพาทกบั Sanfu ตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัฯ อยูท่ี่ 1.38 เท่าและอตัราส่วน EBITDA ต่อดอกเบ้ีย
จ่ายอยูท่ี่ 2.12 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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7. การวเิคราะห์งบการเงนิรวมเงนิบาททีต่รวจสอบแล้ว  
7.1 การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุน 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (สุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ ามนัเช้ือเพลิง) สาํหรับปี 2560 เพิ่มข้ึนประมาณ
ร้อยละ 25 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 เน่ืองมาจากการปรับตวัดีข้ึนของตลาดการขนส่งสินคา้แหง้เทกองหลงัจาก
ท่ีตกตํ่ามาเป็นระยะเวลานาน ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือสาํหรับปี 2560 ลดลงประมาณร้อยละ 17 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปี 2559 น่ืองมาจากการลดลงของจาํนวนเรือเฉล่ียในปี 2560 และการลดลงของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ีย
ต่อวนัต่อลาํ (OPEX) ในปี 2560 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ในระหวา่งปี 2560 ตน้ทุนในการเดินเรือรวมซ่ึงประกอบดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ ายจ่ายท่าเรือ และนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ลดลงประมาณร้อยละ 20 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ ในระหว่างปี 2560 รายจ่ายท่าเรือและค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง
ลดลง เน่ืองจากการลดลงของการใหบ้ริการเป็นรายเท่ียวซ่ึงไดล้ดลงจากร้อยละ 8 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 5 ในปี 
2560  

รายไดจ้ากการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (TC Rate) เพิ่มข้ึนอยา่งมากจากปีก่อน อีกทั้ง ค่าใชจ่้ายในการ
เดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) ลดลง ตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ ส่งผลให้กาํไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนอยา่งมากประมาณ
ร้อยละ 95 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน และอตัรากาํไรขั้นตน้สาํหรับปีไดเ้พิ่มข้ึนจากร้อยละ 32 มาเป็นร้อยละ 54  

ดอกเบ้ียรับในปี 2560 เพิ่มข้ึนจาํนวน 16.46 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยไม่รวมดอกเบ้ียรับ
จาก Sanfu ซ่ึงเป็นดอกเบ้ียรับจากเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือของเรือท่ีถูกยกเลิกจาํนวน 39.72 ลา้นบาท ในปี 2559  

บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการขายเรือและอุปกรณ์จาํนวน 32.15 ลา้นบาท ในปี 2560 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) สาํหรับปี 2560 เพิ่มข้ึนจาํนวน 55.63 ลา้นบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2559 หลกัๆ เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของการจ่ายค่าใชจ่้ายทางกฎหมายและค่าธรรมเนียม
วิชาชีพและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการกบั Sanfu และ Sainty ท่ีไดจ่้ายในปี 2560 

บริษทัฯ บนัทึกขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 12.31 ลา้นบาทสาํหรับปี 2560 ซ่ึงในปี 2559 บริษทัฯ 
บนัทึกกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 45.43 ลา้นบาท ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาํนวน 0.19 ลา้นบาทสาํหรับปี 
2560 และจาํนวน 0.06 ลา้นบาทสาํหรับปี 2559 เป็นภาษีท่ีเกิดจากรายไดท่ี้ไม่ใช่จากการเดินเรือ  

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกดอกเบ้ียจ่ายสาํหรับสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ภายใต้
สญัญาระงบัขอ้พิพาทกบั Sanfu จาํนวน 112.51 ลา้นบาท ในปี 2559 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกขาดทุนจากการขายเรือ 13 
ลาํ จาํนวน 680.29 ลา้นบาท และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเรือจาํนวน 566.56 ลา้นบาท  

ค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ไม่รวมค่าเส่ือมราคา ขาดทุนจากการขายเรือ และขาดทุนจากการดว้ยค่าของเรือ) ในปี 
2560 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองมาจากการลดลงของตน้ทุนในการเดินเรือรวม ตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ ค่า
เส่ือมราคาลดลงจาก 1,366.40 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 1,169.84 ลา้นบาทในปี 2560 เน่ืองจากจาํนวนเรือท่ีใชใ้น
การดาํเนินงานท่ีลดลงในปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (ไม่รวมตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกวงเงินกูจ้าํนวน 182.25 ลา้นบาท นปี 
2559) เพิ่มข้ึนจาํนวน 50.41 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากดอกเบ้ียจ่ายของหุน้กู ้    

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีขาดทุนจาํนวน 129.48 ลา้นบาทสาํหรับปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัขาดทุนจาํนวน 2,664.90 ลา้นบาทในปี 2559 
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7.2 การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
บริษทัฯ มีรายการขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 2560 จาํนวน 1,194.09 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั

รายการขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี 2559 จาํนวน 164.13 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการอ่อนค่าของสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัสกุลเงินบาท ทาํให้สินทรัพยสุ์ทธิ โดยหลกัมาจาก ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือจากสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ มีมูลค่าลดลงเม่ือแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท 
ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน  
7.3 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพยห์มุนเวียน (ไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั) ลดลงจาํนวน 814.36 ลา้นบาทเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2559 หลกัๆ เน่ืองจากการลดลงของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 822.69 ลา้น
บาท เน่ืองจากบริษทัฯ ไดช้าํระคืนสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัทั้งหมดภายใตส้ัญญาระงบัขอ้พิพาทให้แก่ 
Sanfu ในระหวา่งปี 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์มุนเวียน
เพิ่มข้ึนจาํนวน 53.41 ลา้นบาท และนํ้ามนัเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึนจาํนวน 15.29 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัทั้งหมดจาํนวน 390.99 ลา้นบาทไดถู้กถอนออกมาในระหว่างปี
เน่ืองมาจากราคาตลาดของเรือปรับตวัดีข้ึนและไม่มีการผดิเง่ือนไขในเร่ืองของมูลค่าหลกัประกนั 

ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจาํนวน 527.08 ลา้นบาทหลกัๆ มาจากสัญญาแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศของหุน้กู ้

บริษทัฯ รับมอบเรืออลัตราแมกซ์ขนาด 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ จาก Sanfu และบริษทัฯ ขายเรือ
เก่าขนาดแฮนด้ีไซส์จาํนวน 1 ลาํ ในระหว่างปี 2017 ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มียอดเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือ
จาํนวน 2,219.05 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือสาํหรับเรืออลัตราแมกซ์ จาํนวน 9 ลาํ ซ่ึงไดส้ั่งต่อกบั 
Sainty ท่ีอยูใ่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ลดลงจาก 32,316.03 ลา้นบาทในปี 
2559 เป็น 28,833.24 ลา้นบาทในปี 2560 

หน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจาํนวน 105.93 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน หลกัๆ เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึน
ของค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากการท่ีบริษทัฯ บนัทึกดอกเบ้ียคา้งจ่ายของสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ภายใตส้ญัญาระงบัขอ้พิพาทตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  

ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีเงินกูร้ะยะยาว (สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) จาํนวน 9,483.37 
ลา้นบาท และมีเงินกูร้ะยะยาวรวมจาํนวน 10,285.85 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี บริษทัฯ ไดช้าํระคืนเงินกูจ้าํนวน 586.11 ลา้นบาท และชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดจาํนวน 
466.91 ลา้นบาท บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู ้จาํนวน 500.69 ลา้นบาท สาํหรับชาํระค่าต่อเรืออลัตราแมกซ์ขนาด 
64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 1 ลาํ จากวงเงินท่ี 9 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 4 ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯ ตดัจ่าย
ค่าธรรมเนียมทางการเงินสุทธิจาํนวน 61.27 ลา้นบาทจากค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย ค่าธรรมเนียมทาง
การเงินรอตดัจ่ายจาํนวน 48.77 ลา้นบาท แสดงหกัจากวงเงินกูมี้หลกัประกนั 
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เน่ืองมาจากคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระคืนสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนั
ภายใตส้ญัญาระงบัขอ้พิพาททั้งหมดใหแ้ก่ Sanfu หน้ีสินรวมลดลงจากจาํนวน18,656.98 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 
16,497.75 ลา้นบาทในปี 2560  

ในปี 2560 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิจาํนวน 129.48 ลา้นบาท และรายการขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจาํนวน 
1,194.09 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนสุทธิจาํนวน 0.01 ลา้นบาทของการจดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สงัคม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ และส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในระหวา่งปี ทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้ 
ณ ขณะน้ีเป็นจาํนวน 12,335.49 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจาํนวน 1,323.56 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
7.4  การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

ในระหว่างปี บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจาํนวน 1,950.76 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
ร้อยละ 132 จากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรขั้นตน้ในระหวา่งปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559 ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  

หลงัจากรายการปรับปรุงการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจาํนวน 2,010.43 
ลา้นบาท ไวส้าํหรับใชใ้นกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน  

ในระหว่างปี บริษทัฯ มีกระแสเงินสดรับจากการขายเรือและอุปกรณ์เป็นจาํนวน 76.85 ลา้นบาท และเงิน
สดรับจากสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 329.66 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จ่ายซ้ือเรือและอุปกรณ์ 
และค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือเป็นจาํนวน 373.33 ลา้นบาท จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือจาํนวน 
640.63 ลา้นบาท และชาํระคืนสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 1,050.78 ลา้นบาท หลงัจากการปรับปรุง
รายการอ่ืนๆ บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 1,636.57 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี บริษทัฯ เบิกเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัจากธนาคารจาํนวน 500.69 ลา้นบาท จากวงเงินท่ี 9 ตามท่ี
ไดอ้ธิบายไวใ้นหัวขอ้ท่ี 7.3 และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัถูกถอนออกมาจาํนวน 373.84 ลา้นบาท 
บริษทัฯ ชาํระคืนเงินกูจ้าํนวน 586.11 ลา้นบาท และเงินกูจ่้ายคืนก่อนครบกาํหนดจาํนวน 466.91 ลา้นบาท ดงันั้น 
บริษทัจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว (รวมเงินท่ีจ่ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนด) จาํนวน 1,053.02 ลา้นบาท บริษทัฯ จ่ายดอกเบ้ีย
จาํนวน 762.40 ลา้นบาท หลงัจากการปรับปรุงรายการอ่ืนๆ บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหา
เงินจาํนวน 949.42 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 2560 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    
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เอกสารแนบ 1 :  รายละเอยีดประวตัคิณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
1. ประวตัิคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
นายธีระ วภูิชนิน 

ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน 13 กรกฎาคม 2543 
คณะกรรมการฯ  
อายุ 68 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน - 

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) 
• 2547 - มิถุนายน 2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั 

(มหาชน) 
• 2546 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณ์อืน่ๆ 
 •  2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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นายธีระ วภูิชนิน (ต่อ) 
 
 •  2543 - 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
   กรรมการ บริษทั ซนัโย ยนิูเวอร์แซล อีเลค็ทริค จาํกดั (มหาชน) 
   กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอกชนพฒันาภูมิภาค ประเทศไทย 
   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตั้งบริษทัของ ท.ศ.ท. 

และ ก.ส.ท. 
   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตั้งบริษทัของ ป.ต.ท. 
   อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนยร์ะดมทุน ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
 •  2537 - 2540 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มบริษทั พรีเมียร์ 
 •  2533 - 2537 ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย บริษทั พรูเดน็เชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ท ์

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 

บริษทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัทีไ่ม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ  กรรมการสรรหา  และกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน บริษทั สหอุตสาหกรรม นํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

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

บริษทัทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอืน่ ไม่มี 
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นายธีระ วภูิชนิน (ต่อ) 
 
จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

90,000 - - - 90,000 
(ร้อยละ 

0.01 ของหุน้
ทั้งหมดท่ีเรียก
ชาํระแลว้) 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

3,000 - - - 3,000 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน  

ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ*/ 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา /  
กรรมการอิสระ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน 14 มีนาคม 2554 
คณะกรรมการฯ  
อายุ   47 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 
• 2559 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) 
• 2555 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP)  
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• 2554 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• 2551  หลกัสูตร Executive Development Program (EDP)  

 จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุนและสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
ประสบการณ์ 

• เมษายน 2560 - ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

• มกราคม 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน  
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

• กรกฎาคม 2557 - 2559  ผูอ้าํนวยการฝ่าย Supply Chain บริษทั เอส แอนด ์ พี ซินดิเคท จาํกดั 
(มหาชน) 

• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระและ 
กรรมการสรรหา บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
• 2554 - เมษายน 2560  กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั 

(มหาชน) 
• 2554 - 2557  รองกรรมการผู ้จัดการ  สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล  บมจ . 

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

New York, USA and Singapore 
• 2537 - 2538  นกัวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
• 2535 - 2537  ผูจ้ดัการ Money Market Dept. บมจ. ทิสโก ้ 

อาชีพหลกั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน 

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

บริษทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีไ่ม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ:  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษทั เอส แอนด ์พี 
ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
กรรมการ บริษทั เรือด่วนเจา้พระยา จาํกดั 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอืน่ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นวิชาการประจาํสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 

จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายคาลดิ มอยนูดดิน ฮาชิม 

ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน 11 มกราคม 2537 
คณะกรรมการฯ   
อายุ   64 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 ผูบ้ริหารอาวุโส บริษทั แพนโอเช่ียน นาวิเกชัน่ แอน เทรดด้ิง พีทีอี 

จาํกดั 
อาชีพหลกั กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั 

(มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 

บริษทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัทีไ่ม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 60 บริษทั 
(บริษทัยอ่ยท่ี 1 - 60 ในหนา้  10 - 12 ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี) 

กจิการ/องค์กรอืน่ 1. รองประธานคณะกรรมการ The Swedish Club, ประเทศสวเีดน 
2. Regional Committee Member, American Bureau of Shipping 
3. Austral-Asia Regional Committee Member, Bureau Veritas 
4. Trustee, Sackhumvit Trust, Bangalore, India 

 



หนา้ 230 

นายคาลดิ มอยนูดดิน ฮาชิม (ต่อ) 
 
จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง)
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง 131,416,275 60,000 - 60,000 131,476,275  
(ร้อยละ 

8.43 ของหุน้
ทั้งหมดท่ีเรียก
ชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง 4,380,542 - - - 4,380,542 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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   นายคูชรู คาล ีวาเดีย   
ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน 20 สิงหาคม 2542 
คณะกรรมการฯ 
อายุ   54 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยับอมเบย ์
   ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตจากสถาบนัผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตแห่ง

ประเทศอินเดีย 
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 

บริษทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
กรรมการในคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ   
บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

 บริษทัทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั แมกซ์วนิ บิลเดอร์ส จาํกดั* 
 (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 
2. กรรมการ บริษทั ดิ เอเทรียม โฮเตล็ จาํกดั 
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นายคูชรู คาล ีวาเดยี (ต่อ) 
 

 3. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียนมาร์) จาํกดั 
4. ประธานคณะกรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (กมัพูชา) จาํกดั 
* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 296 ของ 
รายงานประจาํปีฉบบัน้ี 

บริษทัทีไ่ม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 60 บริษทั 
(บริษทัยอ่ยท่ี 1 - 60 ในหนา้  10 - 12   ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี) 

กจิการ/องค์กรอืน่ ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง 1,117,650 - - - 1,117,650   
(ร้อยละ 

0.07 ของหุน้
ทั้งหมดท่ีเรียก
ชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2559 

ได้มา 
ในปี 2559 

จําหน่าย 
ในปี 2559 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2559 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2559 

โดยตนเอง 37,255 - 37,255 (37,255) - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายไจปาล มันสุขานี   

ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร  
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน 11 มกราคม 2537 
คณะกรรมการฯ 
อายุ   67 ปี 
ประวตักิารศึกษา Directorate of Marine Engineering Training ระหวา่งปี 2510 - 2514  
ประวตักิารอบรม 
 •  2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
   ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
   “Directors Certification Program” (DCP) Class 64/2005 
ประสบการณ์ 
 •  2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั 
 •  2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 • 2531 - 2544 ผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิค บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั 
 • 2528 - 2530 รองผูค้วบคุมวศิวกร 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 

บริษทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัทีไ่ม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 1 บริษทั (บริษทัยอ่ยท่ี 
38 ในหนา้ 11 ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี) 

กจิการ/องค์กรอืน่ 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. 



หนา้ 234 

นายไจปาล มันสุขานี (ต่อ) 
 
จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง 1,000,000 70,000 - 70,000 1,070,000 
(ร้อยละ 

0.07 ของหุน้
ทั้งหมดท่ีเรียก
ชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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  นางสาวนิชิต้า ชาห์   
ตาํแหน่ง กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน 23 สิงหาคม 2545 
คณะกรรมการฯ 
อายุ   37 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรี  สาขาการจัดการธุรกิจ  (การเงิน  และกฎหมายธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยับอสตนั โรงเรียนการจดัการ 
ประวตักิารอบรม 
 • 2558 Transformation & Change - Managing Culture for Success  
   จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 • 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 
 • กนัยายน 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั สุธากญัจน ์จาํกดั (มหาชน) 
 • 2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
อาชีพหลกั ผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั จีพี กรุ๊ป 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 

บริษทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ:  
กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั สุธากญัจน ์ จ◌าํกดั 
(มหาชน) 

บริษทัทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
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
บาํรุงรักษาระบบ เคร่ืองปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังานหลกัและ
หอ้งพกัพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) 

6. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั* 
 (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 
*   หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 295 - 296 
ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี 

บริษทัไม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 38 บริษทั 
(บริษทัยอ่ยท่ี 1- 38 ในหนา้ 10 - 11 ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี) 

กจิการ/องค์กรอืน่ ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง 108,054,537 - - - 108,054,537 
 (ร้อยละ 

6.93 ของหุน้
ทั้งหมดท่ีเรียก
ชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 
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นางสาวนิชิต้า ชาห์ (ต่อ) 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง 5,012,853 - - - 5,012,853 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

นางสาวนิชิตา้ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นพี่สาวของนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
กบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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  นายกริิต ชาห์ 
ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน 24 เมษายน 2550 
คณะกรรมการฯ 
อายุ   64 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/องค์กรอืน่ 

บริษทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ:  
1. กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ 
 บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั โกลเบก๊ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
2. กรรมการบริหาร บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 
3. กรรมการ บริษทั เปรมไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
4. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั*  
 (ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของบริษทัฯ) 
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นายกริิต ชาห์ (ต่อ) 
 

 5. กรรมการ บริษทั แมกซ์วนิ บิลเดอร์ส จาํกดั*  
 (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 
6.  กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั*  
 (ใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังาน

หลกัและหอ้งพกัพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย) 
*   หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 295 - 296  
ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี 

บริษทัไม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด 
(บริษทัยอ่ยท่ี 61 ในหนา้ 12 ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี) 

กจิการ/องค์กรอืน่ ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

นายกิริต ชาห์ เป็นบิดาของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ และนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการ
ท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา 

ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ   
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน 14 มีนาคม 2554  
คณะกรรมการฯ 
อายุ   58 ปี 
ประวตักิารศึกษา 
 • 2527  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College  
 • 2524  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (Metallurgy) Lehigh University 
ประวตักิารอบรม 
 • 2548  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000  
   จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2546  ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (DCP) 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  จํากัด 

(มหาชน)   
ประสบการณ์อืน่ๆ 
 • มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพื่อสงัคม จาํกดั 
 • มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั 
 • มีนาคม 2560 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั 
 • พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 
 • มีนาคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 
 • ธนัวาคม 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 • พฤษภาคม 2558 –ปัจจุบนั กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 • มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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นายชัยภทัร ศรีวสิารวาจา  (ต่อ) 
 

• มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556  กรรมการ บริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกัด 
(มหาชน) 

 • พฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 • มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 
   บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 • 2552 - ปัจจุบนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
   บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
 •  2550 - ปัจจุบนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 •  ปัจจุบนั  กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
 •  ปัจจุบนั  กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
 •  2547 - 2552  กรรมการอิสระ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 •  2546 - 2551  ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย 
 •  2546 - 2550  ประธานกรรมการ บริษทั เอค็โค่ คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั 
 •  2542 - 2550  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ บริษทั แคปแมก็ซ์ จาํกดั 
 •  2542 - 2546 กรรมการอิสระ บริษทั แปซิฟิค แอส็เซท้ จาํกดั (มหาชน) 
 •  2542 - 2543  ท่ีปรึกษาประธาน องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 
 •  2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) 
 • 2538 - 2542 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธ์ิ บาร์นี 
 •  2538 - 2542  กรรมการ บริษทั ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั 
 •  2536 - 2538  รักษาการ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเมียร์ ไฟแนนซ์ แอนด ์ซีเคียวริต้ีส์ 
 •  2534 - 2538  กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี วอร์เบิร์ก 
 •  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 

บริษทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัทีไ่ม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์ซิมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ ดส์  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
3. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพือ่ธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพ่ือสังคม จาํกดั 
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 2. กรรมการ บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั 
3. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
4.  กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 
5. กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอืน่ 1.  กรรมการและเลขาธิการ  มูลนิธิศรีวิสารวาจา 
2.  กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ 
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ * /  
   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน 14 มีนาคม 2554 
คณะกรรมการฯ 
อายุ   50 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 
 • 2556 หลกัสูตร Financial Statements for Director (FSD รุ่น 22) 
   จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 • 2555 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 41) 
   จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 • 2554 หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 148  
   จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
รางวลัและทุนการศึกษาทีไ่ด้รับ 
 • 2558 รางวลัจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สาํหรับผูท่ี้มีผลงานวิจยัตีพิมพใ์น 

 วารสารวิชาการระดบันานาชาติมากท่ีสุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2557) 
 • 2558 ทุนการศึกษาโครงการ Fulbright Thai Visiting โดย Fulbright Thailand -  
   United States Education Foundation 
 • 2556 - 2557 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขท่ี 5610054  
   (เร่ือง Assessing the merit of home-country support for outward foreign 

direct investment in neighboring countries) 
 • 2556  ได้รับการเสนอช่ือจากสาขาฯในการพิจารณารางวลัครูดีเด่นสาขา 

สงัคมศาสตร์ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
 • 2552 - 2555 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขท่ี 5280032  
   (เร่ือง Competitive Strategies of Thai Multinationals in the Global Economy) 
 • 2551 Best Teacher Award จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 • 2539 - 2544 ทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 • 2535 - 2537 ทุนการศึกษาหลกัสูตร MBA จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ 
 • มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และ 
   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 • 2553 - 2555 หัวหน้าสาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และ 

การขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 • 2549 - ปัจจุบนั  รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
 • 2546 - 2549 ผูช่้วยศาสตราจารย  ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
 • 2535 - 2546 อาจารย์ประจํา  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
ตาํแหน่งอืน่ๆ 
 • 2560 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ Asia New Zealand Foundation โอ๊คแลนด ์ประเทศ 

นิวซีแลนด ์
 • 2558 - ปัจจุบนั สมาชิก John Dunning Centre for International Business, Henley Business 

School, University of Reading, สหราชอาณาจกัร 
 • 2558 - ปัจจุบนั สมาชิก Emerging Market Internationalization Research Group, The 

University of Sydney Business School, University of Sydney, 
ประเทศออสเตรเลีย 

 • 2556 - 2557 ประธานการจดังาน Euro-Asia Management Studies Association 
 Annual Conference 2014 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 • 2556 - 2557 ประธานการจัดกลุ่มวิจัยเ ร่ือง  Home Economies and the MNE 
ในงานสัมนา Academy of International Business Annual Conference 
2014 เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 

 • เมษายน 2556 Visiting Fellow, Henley Business School, University of Reading, 
สหราชอาณาจกัร 

 • 2556 - ปัจจุบนั รองประธาน (ทวีปเอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
 • 2553 - 2556 สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษา Euro-Asia Management Studies Association 
 • 2552 - ปัจจุบนั สมาชิกคณะบรรณาธิการท่ีปรึกษา Southeast Asia Research 
อาชีพหลกั  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา   
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 

บริษทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัทีไ่ม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอืน่ 1. รองประธาน (เอเชีย) Euro-Asia Management  Studies Association 
2. สมาชิกของ Editorial Advisory Board, Southeast Asia Research 

จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ 

ตาํแหน่ง  กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน 14 มีนาคม 2554 
คณะกรรมการฯ 
อายุ   29 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 
 •  ตุลาคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีพี คอร์ปอร์เรชัน่ จาํกดั 
 •  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 

บริษทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั โกลเบก๊ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
2. กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 
3. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั* 

(ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของบริษทัฯ) 
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นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ (ต่อ) 
 

 4. กรรมการ บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จาํกดั* 
(ขายตัว๋เคร่ืองบินใหก้บับริษทัฯ) 

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

6. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั* (ใหบ้ริการบาํรุง 
รักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังานหลกัและหอ้งพกั
พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) 

7. กรรมการ บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชวัรันซ์โบรกเกอร์ส 
จาํกดั* (ธุรกิจตวัแทนประกนัชีวิต) 

8. กรรมการ บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ส 
จาํกดั*  (ธุรกิจตวัแทนประกนัภยั)  

9. กรรมการ บริษทั จีพี คอร์ปอร์เรชัน่ จาํกดั 
* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ในหนา้ 295 - 297 ของ
รายงานประจาํปีฉบบัน้ี 

บริษทัทีไ่ม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 39 บริษทั 
(บริษทัยอ่ยท่ี 1- 38 และ 61 ในหนา้ 10 - 12 ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี) 

กจิการ/องค์กรอืน่ ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 
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นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ (ต่อ) 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

นายอิษฎช์าญ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นนอ้งชายของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นางลนิ เยน คอ็ก 

ตาํแหน่ง  กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ * / 
กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใน 4 เมษายน 2560 
คณะกรรมการฯ 
อายุ   51 ปี 
ประวตักิารศึกษา 
 • 2527 - 2531  ศิลปศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัโตรอนโต (Trinity College) 
 • 2523 - 2527  Lawrence Park Collegiate Institute (Toronto)  
ประวตักิารอบรม 
 • 2560 หลกัสูตรผูบ้ริหาร Corporate Innovation จาก Stanford Graduate School 

of Business 
 • 2555 สมาชิกผูท้รงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
“Directors Certification Program” (DCP) Class 159/2012 

รางวลั 
 • 2555 Best Foreign Company CEO จาก Bloomberg 
ประสบการณ์ 
 • เมษายน 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 • กรกฎาคม 2553 - กนัยายน 2559 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ประเทศไทย 

และลุ่มแม่นํ้าโขง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 • พฤษภาคม 2546 - กรกฎาคม 2553 กรรมการบริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (จีน) ปักก่ิง ประเทศจีน 
 • มีนาคม 2544 - พฤษภาคม 2546 ผูอ้าํนวยการอาวโุส สาขา Corporate & Institutions 

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 • พฤษภาคม 2540 - มีนาคม 2554  หวัหนา้ฝ่าย Corporate & Institutions Sales ธนาคารสแตนดาร์ด 
   ชาร์เตอร์ด (มาเลเซีย) กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
 • มิถุนายน 2538 - พฤษภาคม 2540 รองประธานกรรมการ Chase Manhattan Bank (สิงคโปร์) ประเทศสิงคโปร์ 
 • พฤศจิกายน 2536 - พฤษภาคม 2538 รองประธานกรรมการ Chase Manhattan Bank (ฮ่องกง) ฮ่องกง 
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นางลนิ เยน คอ็ก (ต่อ) 
 
 • มกราคม 2533 - พฤศจิกายน 2536 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวุโส ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ฮ่องกง) ฮ่องกง 
 • มิถุนายน 2531 - มกราคม 2533 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี CIBC โตรอนโต ประเทศแคนาดา 
ตาํแหน่งอืน่ๆ 
   • กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบนั เจ้าหน้าท่ีกาํกับดูแล (หรือ เลขาธิการกิตติมศกัด์ิ) YPO ASEAN United Chapter 
 • พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ Ronald McDonald House Charities (กรุงเทพฯ) 
 • 2558 - 2559 ประธาน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เวียดนาม 
 • กมุภาพนัธ์ 2558 - กนัยายน 2559 กรรมการ UKTI ASEAN Regional Board 
 • มิถุนายน 2554 - เมษายน 2559 รองประธานกรรมการและประธาน Cross Sectoral Working Issues  
   แห่ง European Association for Business and Commerce 
 • กรกฎาคม 2553 - กนัยายน 2559 รองประธานกรรมการ สมาคมธนาคารนานาชาติ 
 • 2553 - 2559 ผูแ้ทน โครงการ Living with HIV ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
 • 2555 - 2558 สมาชิกของ Global Diversity & Inclusion Council 
 • 2546 - 2553 รองประธานคณะกรรมการของ European Chamber of Commerce and 

Board member of British Chamber of Commerce ประเทศจีน  
 • 2540 - 2542 กรรมการ Malaysian Youth Orchestra Foundation โดยมี Mirzan Mahathir 

เป็นประธาน 
อาชีพหลกั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงินและการธนาคาร   
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอืน่ 

บริษทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีไ่ม่เกีย่วโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 
ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอืน่ ไม่มี 

จํานวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 
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นางลนิ เยน คอ็ก (ต่อ) 
 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพย์ (PSL-W1)  ทีถ่อื (หน่วย) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560

รายละเอยีด 
ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 
2560 

ได้มา 
ในปี 2560 

จําหน่าย 
ในปี 2560 

จํานวนหุ้นที ่
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
2560 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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2. ประวตัผู้ิบริหาร และเลขานุการบริษทั 
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 เอกสารแนบ 2 :  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม :  ข้อมูลการดํารงตาํแหน่งของกรรมการ 
 

                              
                                         บริษัท 
รายช่ือกรรมการ 

PSL บ.ย่อย 
ที่ 1-37 

บ.ย่อย  
ที่ 38 

บ.ย่อย  
ที่ 39-50 

บ.ย่อย 
ที่ 51-52 

บ.ย่อย 
ที่ 53 

 

บ.ย่อย 
ที่ 54-58 

บ.ย่อย 
ที่ 59-60 

บ.ย่อย 
ที่ 61 

(1) นายธีระ วิภชูนิน X         
(2) นายกําธร ศิลาอ่อน /         
(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) นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ / / /      / 
(11) นางลิน เยน คอ็ก /         

(12) นายโกดาการาจีททิล มรูาลี่ เมนนอน  / / / / / / /  
(13) นายสรุพงศ์ พดุเมือง  / /       
(14) Henry Charles Mytton Mills    / /  /   

(15) Shoumik Bose         / 

(16) D M Shah         / 

(17) Swapan Sadhan Bose         / 

(18) Kishalay Bandopadhyay         / 

(19) R G Ramachandran         / 

(20) P. K. Jaiswal         / 

(21) 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    41 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
การฝึกอบรม 
ธนัวาคม 2560  เขา้ร่วมสมัมนาในหวัขอ้ “วธีิปฏิบติัสาํหรับบอร์ด ในการกาํกบัดูแลการ

ป้องกนัและรับมือภยัไซเบอร์” จดัโดย ก.ล.ต. และ บีเอสเอ พนัธมิตรซอฟตแ์วร์ 
ตุลาคม 2558  เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “แนวทางการตา้นทุจริตสาํหรับองคก์รธุรกิจ” จดัโดย 

PACT Network ร่วมกบัชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 
และ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซลัต้ิง (ประเทศไทย) 

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

มิถุนายน – กนัยายน 2557 เขา้ร่วมอบรม “ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน(ประเทศไทย)” จดัโดย
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

มกราคม 2557  เขา้ร่วมอบรม “โครงสร้างการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013” 
จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ตุลาคม 2556  เขา้ร่วมอบรม “CSR Knowledge Management” จดัโดยสถาบนัธุรกิจเพ่ือ
สงัคม (CSRI) 

กมุภาพนัธ์ 2556 เขา้ร่วมอบรม “New CG Principles 2012” จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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ประวติัหวัหนา้ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
นางสาวสิรสา สุภาวศิน 
ตาํแหน่ง  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (กฎหมาย) 
อายุ  34 ปี 
การศึกษา  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ จากสภาทนายความ 
ใบอนุญาตทนายความผูท้าํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร จากสภาทนายความ 

ประวตักิารฝึกอบรม 
ตุลาคม 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “CSR Knowledge Management” จดัโดยสถาบนั

ธุรกิจเพื่อสงัคม (CSRI) 
กมุภาพนัธ์ 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “New CG Principles 2012” จดัโดยสมาคมส่งเสริม

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

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ตุลาคม 2551 เขา้อบรมหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
ตุลาคม 2550 เขา้อบรมหลกัสูตร “Company Secretary Program” จดัโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
กนัยายน 2549 เขา้อบรมหลกัสูตรกฎหมายแรงงานธุรกิจ จดัโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ 
2560 – ปัจจุบนั ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (กฎหมาย) บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
กรกฎาคม 2554 – 2559 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั 

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


