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หนา้ 1 

ส่วนที� 1.  การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 สรุปภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล” หรือ “บริษทัฯ”) ก่อตั�งในปี 2532 และเขา้เป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื0อปี 2536 โดยดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นเจา้ของและบริหารจดัการการ
เดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองแบบไม่ประจาํเส้นทาง พีเอสแอลไดจ้ดัโครงสร้างของบริษทัฯ เหมือนกบัโครงสร้าง
บริษทัเดินเรืออื0นๆ ทั0วโลก คือมีบริษทัย่อยเป็นเจา้ของเรือเพียง 1 ลาํ (บางบริษทัย่อยอาจเป็นเจา้ของเรือ 2 หรือ 3 
ลาํ) เพื0อจาํกดัความรับผิด 

ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2561 พีเอสแอลมีเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจาํนวน 36 ลาํ รวมเรือขนส่งซีเมนต์
จํานวน 4 ลาํ (“กองเรือ”) ซึ0 งกองเรือของพีเอสแอลมีขนาดระวางรวมทั� งสิ�น 1,585,805 เดทเวทตัน กองเรือ
ประกอบด้วย เรือ 20 ลาํ เป็นเรือธงไทย และเรือ 16 ลาํเป็นเรือธงสิงคโปร์ โดยเป็นเรือขนาดอัลตราแมกซ์ 
(Ultramax) จาํนวน 8 ลาํ เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 9 ลาํ และเรือขนาดแฮนดี� ไซส์ (Handysize) 
จาํนวน 19 ลาํ (รวมเรือขนส่งซีเมนต ์จาํนวน 4 ลาํ) 

พีเอสแอลจัดเป็นหนึ0 งในบริษทัเดินเรือที0ใหญ่ที0สุดในโลกที0ดาํเนินธุรกิจเป็นเจ้าของเรือประเภทที0มี
อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ (Geared Sector) (ขนาด 10,000 ถึง 64,000 เดทเวทตนั) สําหรับขนส่งสินคา้
แหง้เทกองในตลาดการเดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทาง ซึ0 งเรือประเภทนี� ประกอบดว้ยเรือขนาดต่างๆ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ 1. กลุ่มเรือแฮนดี�ไซส์ คือ เรือที0มีขนาด 10,000 - 39,999 เดทเวทตนั และ 2. กลุ่มเรือ
ซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์ใหม่ คือ เรือที0มีขนาด 40,000 - 69,999 เดทเวทตนั ในอดีตบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัใน
กลุ่มเรือแฮนดี�ไซส์ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีกลยุทธ์ที0จะขยายกองเรือของบริษทัฯ ให้มีขนาดใหญ่ขึ�น มีอายุนอ้ยลง 
ทนัสมยั และเป็นเรือที0มีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดันํ�ามนั ตามที0จะกล่าวต่อไป 

ในระหวา่งปี 2553 บริษทัฯ ไดเ้ขา้สู่ธุรกิจเดินเรือในขนาดซุปราแมกซ์ซึ0 งเป็นเรือที0มีขนาดใหญ่ขึ�นแต่ยงัคง
สามารถเขา้สู่ท่าเรือขนาดเลก็ได ้โดยบริษทัฯ ไดท้าํการเขา้ซื�อสัญญาสั0งต่อเรือใหม่ จาํนวน 4 สญัญา สาํหรับต่อเรือ
ซุปราแมกซ์ 4 ลาํ ซึ0 งไดรั้บมอบแลว้ในปี 2555 บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจในการเดินเรือขนาดนี� อีก โดยการซื�อเรือขนาด
ดงักล่าวเพิ0มจาํนวน 5 ลาํในระหว่างปี 2554 - ปี 2556 วิศวกรต่อเรือไดพ้ฒันาการออกแบบตวัเรือขนาดซุปราแมกซ์ 
(จากเดิมขนาดระวางบรรทุก 57,000 เดทเวทตนั) โดยไดเ้พิ0มขนาดระวางบรรทุกเป็น 64,000 เดทเวทตนั (ในวงการ
อุตสาหกรรม เรียกกนัว่า “ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax)”) ซึ0 งมีเครื0องยนต์ที0มีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดั
นํ�ามนัและเป็นมิตรต่อสิ0งแวดลอ้มโดยไม่เพิ0มอตัราการกินนํ�าลึกมากนกั เมื0อพิจารณาถึงความสาํคญัในการควบคุม
ราคาเชื�อเพลิงและกฎระเบียบในการควบคุมการปล่อยมลพิษที0มีความเขม้งวดมากขึ�น รูปแบบของเรือขนาดอลัตรา
แมกซ์จึงไดรั้บความนิยมจากเจา้ของเรือเป็นจาํนวนมาก ดงันั�น ในปี 2556 - ปี 2557 บริษทัฯ จึงไดเ้ขา้สู่เรือขนาดนี�
โดยการลงนามสญัญาสั0งต่อเรือสาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์จาํนวน 24 ลาํซึ0 งมีกาํหนดรับมอบในปี 2557 - ปี 2559 
อย่างไรก็ตาม ตามสัญญาสั0งต่อเรือทั� งหมด บริษัทฯ ได้รับมอบเรือทั� งสิ�นจํานวน 8 ลาํ ในปี 2557 - ปี 2560 
เช่นเดียวกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ เรือขนาดแฮนดี�ไซส์กไ็ดรั้บการพฒันาอยา่งมาก เรือขนาดแฮนดี�ไซส์รุ่นใหม่จะมี
ขนาดถึง 39,000 เดทเวทตนั ในปี 2558 - ปี 2559 บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือขนาดแฮนดี�ไซส์รุ่นใหม่จาํนวน 2 ลาํ  



 

หนา้ 2 

ผูค้วบคุมบริหารการเดินเรือดา้นเทคนิคของกองเรือพีเอสแอล คือ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ� ง เอเยนซี0  
จาํกดั ซึ0 งเป็นบริษทัย่อยของพีเอสแอล และเป็นบริษทัที0ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานระบบ
การจดัการสิ0งแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) โดย บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ� ง เอเยนซี0  จาํกดั เป็นหนึ0 งใน
บรรดาบริษทัใหบ้ริการบริหารเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเพียงไม่กี0แห่งที0ไดใ้บรับรองมาตรฐานระบบการจดัการ
สิ0งแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) 

ในขณะที0ปี 2559 จะถูกจดจาํว่าเป็นปีที0ย ํ0าแย่ที0สุดของตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองซึ0 งไดเ้ริ0มตน้เมื0อกลุ่ม
บริษทัเลห์แมน บราเธอร์สประกาศลม้ละลายในเดือนกนัยายน 2551 สาํหรับปี 2560 ก็จะถูกจดจาํว่าเป็นปีแห่งการ
เริ0มตน้ของการฟื� นตวัของตลาดหลงัจากการรอคอยมายาวนาน สําหรับปี 2561 แมว้่าเป็นปีที0องค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั� งระบบโลกาภิวตัน์ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าโดยมี
สหรัฐอเมริกาเป็นผูน้าํในการใชม้าตรการควํ0าบาตรทางการคา้ การจดัเก็บภาษีการคา้ แต่ก็ยงัคงเป็นปีที0ผ่านไปได้
ดว้ยดีท่ามกลางปัจจยัเชิงลบต่างๆ ซึ0 งเป็นเครื0องแสดงใหเ้ห็นถึงการฟื� นตวัของตลาดอย่างย ั0งยืน ดงันั�น ดูเหมือนว่า
ตลาดไดผ้่านจุดตํ0าสุดและได้เริ0 มฟื� นตวัซึ0 งน่าจะเป็นเช่นนี� ต่อไปอีกสองสามปี หากเจา้ของเรือต่างๆ ไม่ทาํให้
สถานการณ์แยล่งโดยการสั0งต่อเรือใหม่เพิ0มจากอู่ต่อเรือต่างๆ ซึ0งกาํลงัตอ้งการลกูคา้อยา่งสิ�นหวงั 

มีสองปัจจัยที�เป็นแรงขับเคลื�อนดัชนี Baltic Dry Index (BDI) ปัจจยัแรกคือปริมาณเรือ (ที0มากเกิน) ซึ0 งเป็น
ปัญหาที0ตอ้งเผชิญมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่ปัญหานี�ไดบ้รรเทาลงอย่างมาก และน่าจะหมดไปอนัจะเห็นได้
จากการที0บริษทัเดินเรือต่างๆ สามารถทาํกาํไรไดใ้นปี 2561 ท่ามกลางความไม่แน่นอนอนัเกิดจากสหรัฐฯ และ
ประเทศมหาอาํนาจอื0นๆ ของโลก ซึ0 งไดใ้ช้มาตรการกีดกนัทางการคา้ อีกปัจจยัหนึ0 งแน่นอนว่าคือภาคอุปสงค์ 
เศรษฐกิจมหภาคอยู่ในระดบัที0ดี แต่ความถดถอยทางเศรษฐกิจที0ไดเ้ริ0มเมื0อตน้ปี 2561 กลบัชดัเจนขึ�นในระหว่างปี 
ธนาคารกลางสหรัฐไดป้รับขึ�นอตัราดอกเบี�ยอย่างต่อเนื0องแมว้่าประธานาธิบดีทรัมป์จะแสดงความเห็นใหธ้นาคาร
กลางสหรัฐหยดุการกระทาํดงักล่าวกต็าม อยา่งไรกต็าม ในปี 2562 การปรับขึ�นอตัราดอกเบี�ยน่าจะเป็นไปอยา่งชา้ๆ 
เนื0องจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที0ดีขึ�นจากการใชน้โยบายกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ ของประธานาธิบดีทรัมป์ แต่
ก็ยงัคงมีปัจจยัเชิงลบจากความไม่แน่นอนต่างๆ ที0สหรัฐฯ ไดก่้อขึ�น อนัไดแ้ก่ การบงัคบัใชม้าตราคว ํ0าบาตร การ
จดัเก็บภาษีทางการคา้ การกีดกนัทางการคา้ และการถอนตวัออกจากการเป็นภาคีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
อนัเป็นเครื0องบ่งบอกว่าสหรัฐฯ ซึ0 งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัหนึ0 งของโลกยงัคงไม่สมดุลเท่าที0ควรอนัส่งผลให้
ธนาคารกลางสหรัฐกงัวลที0จะปรับอตัราดอกเบี� ยสูงกว่าอตัราเมื0อสิ�นปี 2561 จากการที0ราคานํ� ามนักาํลงัตกตํ0าใน
ปัจจุบนัและคาดวา่จะมีราคาตํ0าเช่นนี� ต่อไปอีกระยะหนึ0ง ผูบ้ริโภคน่าจะมีเงินสาํหรับจบัจ่ายใชส้อยเพิ0มขึ�นอยา่งนอ้ย
ไปอีกระยะหนึ0ง แผนการปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐานมูลค่าลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะ
ส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศ อนัจะช่วยขบัเคลื0อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทาํให้การวิพากษ์วิจารณ์ว่า
เศรษฐกิจกาํลงัชะลอตวัลงไดห้ยุดหายไป และช่วยใหมี้การนาํเขา้ปูนซีเมนต ์เหลก็กลา้และสินคา้อื0นๆ เป็นจาํนวน
มากจากประเทศอื0นๆ ในทวีปเอเชียและประเทศอื0นๆ ทั0วโลก ซึ0 งจะเป็นแรงขบัเคลื0อนการคา้ให้เป็นไปในทิศ
ทางบวกมากขึ�น 

ดัชนี BDI เริ0 มต้นปีด้วยระดับ 1,230 จุด และค่อยๆลดลงมาอยู่ที0ระดับตํ0าสุดของปีที0 948 จุด เมื0อวนัที0  6 
เมษายน 2561 หลงัจากนั�น ดชันีไดป้รับตวัมาอยูที่0 1,774 จุดในวนัที0 24 กรกฎาคม ก่อนที0จะค่อยๆ ปรับตวัลงมาแตะ
ที0 1,003 จุด ในวนัที0 20 พฤศจิกายนและไดป้รับเพิ0มขึ�นมาอยูที่0 1,271 จุด เมื0อสิ�นปี ตามปกติแลว้ในฤดูร้อน กล่าวคือ 
ช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม เป็นช่วงที0ดชันีตํ0าที0สุดของปี แต่เช่นเดียวกบัปี 2559 และปี 2560 ดชันี
ในปี 2561 ไม่ไดเ้ป็นไปตามปกติดงักล่าว ประเทศจีนเป็นผูส้นบัสนุนหลกัซึ0 งช่วยใหค่้าระวางเรือปรับตวัสูงขึ�นใน
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ระหวา่งปี อยา่งไรกต็าม รัฐบาลจีนหลงัจากที0ประสบความสาํเร็จในการลดมลพิษทางอากาศของประเทศในปี 2560 
ไดใ้ช้มาตราการเขม้งวดมากขึ�นในการป้องกนัมลพิษและลดกาํลงัการผลิตต่างๆ ลงใน 14 มณฑล เมื0อเทียบกบั
จาํนวน 4 มณฑลเมื0อปี 2559 กล่าวคือ ลดการผลิตเหล็กลงร้อยละ 50 ลดการผลิตซีเมนต์ลงร้อยละ 50 และลดการ
ผลิตอะลูมิเนียมลงร้อยละ 30 ตั�งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคมของทุกปี ช่วงตน้ปี 2561 ปริมาณ
การขนส่งแร่เหลก็จากบราซิลไดเ้ริ0มชะลอตวัลงเนื0องจากเป็นช่วงฤดูฝนซึ0 งเป็นไปตามปกติโดยส่งผลใหป้ริมาณการ
ส่งออกแร่เหล็กจากบราซิลในช่วงไตรมาสแรกมีปริมาณน้อยที0สุดของปี ปริมาณแร่เหล็กที0ส่งออกจากบราซิลที0
ลดลงในไตรมาสแรก ปี 2561 ประกอบกบัความไม่แน่นอนจากกประเด็นทางการเมือง การบงัคบัใชม้าตรการควํ0าบาตร 
มาตรการจดัเกบ็ภาษีการคา้ Brexit ประเดน็งบประมาณของสหภาพยโุรป รวมถึงเทศกาลตรุษจีน ส่งผลใหอุ้ปสงคมี์
ปริมาณลดลง และยิ0งเลวร้ายลงจากมาตรการการลดมลพิษของรัฐบาลจีนในช่วงฤดูหนาว ดชันี BDI ไดเ้ป็นไปตาม
ฤดูกาลรูปแบบใหม่ ดูเหมือนว่าดัชนี BDI ในปีต่อๆ ไปจะแตะจุดสูงสุดช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี และ
หลงัจากนั�นจะปรับตวัลดลงเรื0อยๆ จนถึงสิ�นเดือนกุมภาพนัธ์ ก่อนที0จะปรับตวัเพิ0มขึ�นอย่างต่อเนื0องเป็นรูปตวั V 
ต่อเนื0องไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูกาลรูปแบบใหม่ของดชันี BDI ไดเ้กิดขึ�นแลว้ จากการที0รัฐบาลจีนสั0งลด
กาํลงัการผลิตต่างๆใน kl มณฑลจากช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปีไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมของปีถดัไป  

เป็นที�แน่นอนว่าอุปสงค์แข็งแกร่งกวา่ที0หลายคนคาดการณ์ไวต้อนตน้ปี mnok หากในปี 2561 ไม่มีปัญหาทาง
ภูมิศาสตร์การเมือง การบงัคบัใชม้าตรการควํ0าบาตร Brexit ประเด็นงบประมาณของสหภาพยุโรป และความตึง
เครียดทางการคา้ อุปสงค์ในปี mnok ก็คงจะดีกว่านี� เนื0องจากปัจจยัความไม่แน่นอนต่างๆ ดงักล่าวไดบ้ั0นทอนการ
ตดัสินใจซื�อขายสินคา้ในปีนี�  แมว้่ามีปัญหาอุปสรรคต่างๆทางดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาคดงักล่าว รวมการขยายตวั
ของกองเรือโลกที0มากกว่าที0คาดการณ์ไวใ้นปีนี�  แต่ยงัเป็นปีที0เจา้ของเรือต่างๆ ยงัสามารถทาํกาํไรได ้แมว้่าจะไม่
เป็นไปตามเป้าที0วางไวต้อนตน้ปีกต็าม ในขณะนี�  บริษทัฯ มีความมั0นใจเกี0ยวกบัสถานการณ์ในปี 2562 มากกว่าเมื0อ
สองสามสัปดาห์ที0แลว้ เนื0องจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการคา้ไดก้าํลงัคลี0คลายลงอย่างถาวรจากการที0
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้หารือกับประธานาธิบดี Xi Jinping เมื0อวนัที0 1 ธันวาคม 2561 ที0 Buenos Aries เมื0อครั� ง
ประชุมของกลุ่มผูน้าํประเทศ G-20 ซึ0งน่าจะไดเ้ห็นความชดัเจนในอีก 90 วนัขา้งหนา้ 

ในอดีตก่อนเขา้สู่ศตวรรษนี�  มีการคาดการณ์วา่อุปสงคใ์นกลุ่มสินคา้แหง้เทกองอยูที่0ประมาณร้อยละ 1.2 ของ
ตวัเลขจีดีพีโลก ต่อมาในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษนี�ประเทศจีนกลายเป็นผูน้าํในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ
โลก และทาํใหอุ้ปสงคใ์นกลุ่มสินคา้แหง้เทกองเพิ0มมากขึ�นถึง 2 - 3 เท่าของตวัเลขจีดีพีโลก หลงัจากกลุ่มบริษทัเลห์
แมน บราเธอร์สลม้ละลาย อุปสงคนี์�ไดล้ดลงเหลือประมาณ 1.1 เท่าของตวัเลขจีดีพีโลก ในระหวา่งปี 2559 อุปสงค์
ในกลุ่มสินคา้แห้งเทกองไดล้ดลงจนนอ้ยกว่า 1.1 เท่าของตวัเลขจีดีพีโลก จึงไม่ไดเ้ห็นตวัเลขอุปสงค์แบบเดิมที0
มากกวา่ตวัเลขจีดีพีโลกเป็นเท่าตวัหรืออยา่งนอ้ยมากกวา่ร้อยละ 1.2 แมว้า่ดูเหมือนเป็นการคาดการณ์เกินจริงก็ตาม 
ในปี 2560 แนวโน้มอุปสงค์ไดเ้ปลี0ยนกลบัไปเป็นแบบเดิมที0มากกว่าตวัเลขจีดีพีโลกประมาณร้อยละ 1.1 - 1.2 
บริษทัฯ ไดท้าํการวิเคราะห์ตวัเลขการขยายตวัของภาคอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมล ์(นาํขอ้มลูมาจาก Clarksons) เมื0อเทียบ
กบัตวัเลขจีดีพีโลก (นาํขอ้มลูมาจาก IMF) จากเมื0อตน้ทศวรรษ ปรากฏวา่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติโดยอุปสงค์ในแง่
ตนั-ไมลม์ากกว่าตวัเลขจีดีพีโลกที0ร้อยละ 1.15 จะเห็นไดว้่าการศึกษาภายในของบริษทัฯ นั�นไดรั้บการสนับสนุน
จากตวัเลขเชิงสถิติ 

จากประกาศล่าสุดของ IMF ไดบ่้งชี� ว่าตวัเลขการขยายตวัของจีดีพีโลกสําหรับปี 2562 จะอยู่ที0ร้อยละ 3.5 
และสาํหรับปี 2563 จะอยู่ที0ร้อยละ 3.6 ดงันั�น หากเราใชห้ลกัการวิเคราะห์เช่นเดียวกนักบัขา้งตน้ การขยายตวัของ
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ปริมาณอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลจ์ะอยู่ที0ประมาณกว่าร้อยละ 4.5 ในแต่ละปี DNB Markets ไดร้ะบุในรายงานเมื0อวนัที0 
4 มกราคม 2562 วา่การขยายตวัของปริมาณอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลจ์ะอยูที่0ร้อยละ 3.9 ในปี 2562 

บริษทัฯ ไดวิ้เคราะห์การขยายตวัของปริมาณอุปทาน โดยอา้งอิงขอ้มูลจาก Clarksons ปรากฏว่าไดอ้ตัราการ
ขยายตวักองเรือสุทธิที0ร้อยละ 3.06 สําหรับปี 2562 และร้อยละ 3.26 สําหรับปี 2563 โปรดตระหนกัว่าบริษทัฯ ยงั
ไม่ไดร้วมปัจจยัที0จะมีผลกดดนัใหมี้การรีไซเคิลเรือเนื0องจากการบงัคบัติดตั�งระบบจดัการนํ�าถ่วงเรือและกฎเกณฑ์
การใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิงกาํมะถนัตํ0า (IMO 2020) ในการวิเคราะห์ดงักล่าว 

ดงันั�น หากบทวิเคราะห์ของบริษทัฯ ทั�งสําหรับภาคอุปสงค์และภาคอุปทานเป็นจริงตามที0คาดไว ้ปี 2562 
และปี 2563 น่าจะเป็นปีที0ดี 

ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมถึงการตกลงระหว่างสหรัฐฯกบัจีนในการยุติสงครามทางการคา้ ข่าวล่าสุด
เกี0ยวกบัการตกลงยุติสงครามทางการคา้จาก Bloomberg ระบุว่าจีนไดเ้สนอที0จะเพิ0มการนาํเขา้สินคา้จากสหรัฐฯ  k 
ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง o ปีขา้งหนา้จนถึงสิ�นปี mno{ ในขณะที0สหรัฐฯ ตอ้งการใหล้ดเวลาเหลือเพียง l ปี 
หากมีการตกลงกนัไดร้ะหวา่งสองประเทศ ไม่วา่จะเป็นการเพิ0มการนาํเขา้มูลค่า k ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง l 
หรือ o ปีก็ตาม แสดงใหเ้ห็นว่าจีนจะตอ้งซื�อสินคา้จากสหรัฐฯ เพิ0มขึ�นอีก k.o แสนลา้นเหรียญสหรัฐฯ ถึง m.n แสน
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ตลอดช่วง l หรือ o ปี โดยมีวตัถุดิบ | ประเภทที0จีนน่าจะเพิ0มการนาํเขา้จากสหรัฐฯ ได้
อย่างง่ายดาย กล่าวคือ ธัญพืช ถ่านหิน และนํ� ามนั/แก๊ส ในปี mnok จีนนาํเขา้ถ่านหินจากอินโดนีเซียปริมาณ km~ 
ลา้นตนั โดยใช้เวลาในการขนส่งไปจีนประมาณ o วนั หากปริมาณ km~ ลา้นตนันี� ถูกทดแทนดว้ยถ่านหินจาก
สหรัฐฯ จะเพิ0มระยะเวลาการขนส่งเป็น lm วนั หรือคิดเป็น { เท่าในแง่ตนั-ไมลเ์มื0อเทียบกบัการขนส่งถ่านหินจาก
อินโดนีเซีย    

มาตรการควํ�าบาตรและมาตรการจัดเก็บภาษีทางการค้าไม่สามารถทาํใหค้วามตอ้งการของตลาดหมดไปได้
ตราบใดที0สินคา้โภคภณัฑภ์ายใตม้าตรการดงักล่าวยงัมีการผลิตในประเทศอื0นๆ หรือสามารถซื�อจากผูข้ายรายอื0น
ในราคาที0ใกลเ้คียงกนัโดยมีคุณลกัษณะที0เหมือนหรือใกลเ้คียงกนั มาตรการควํ0าบาตรและมาตรการจดัเก็บภาษี
ทางการคา้จะส่งผลให้การขนส่งสินคา้โภคภณัฑเ์ป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หากมีการเปลี0ยนประเทศผูข้าย
สินคา้กจ็ะส่งผลใหเ้กิดความแออดั การขนถ่ายสินคา้ลงเรือชา้ลง (เมื0อเทียบกบัประเทศผูข้ายสินคา้เดิม) และปริมาณ
การขนส่งสินคา้ในแง่ตนั-ไมลเ์พิ0มขึ�น ซึ0 งจะเป็นประโยชนต่์อตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

การหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯและประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนในระหว่างการ
ประชุมของกลุ่มผูน้าํประเทศ G-20 ที0 Buenos Aries เมื0อวนัที0 k ธนัวาคม mnok ไดส่้งผลใหมี้การรายงานข่าวแตกต่าง
กนัไปตั�งแต่มีการทาํความตกลงไดใ้นทุกประเด็นจนถึงข่าวว่าไม่มีประเด็นไหนที0ตกลงกนัไดเ้ลยและข่าวกลางๆ 
ต่อมามีการจบักุม CFO ของ Huawei (และน่าจะมีการส่งตวัขา้มแดน) ในเมืองแวนคูเวอร์ ในขณะที0กาํลงัเปลี0ยน
เครื0องบิน ซึ0 งเป็นข่าวที0ไดรั้บการจบัตาดูเป็นอย่างมาก สุดทา้ย Ms. Meng Wanzhou บุตรสาวของเจา้ของ Huawei 
ไดรั้บการประกนัตวัในระหวา่งการพิจารณาการส่งตวัขา้มแดนของศาล ในขณะที0 ผูป้ระกอบธุรกิจบางรายและอดีต
เจา้หนา้ที0รัฐชาวแคนาเดียนไดถ้กูจบักมุตวัในประเทศจีน 

หากมีการตกลงระงบัมาตรการควํ0าบาตรและมาตรการจดัเก็บภาษีทางการคา้ภายใน �~ วนัซึ0 งจีนก็เห็นดว้ย 
โดยจีนไดร้ะบุอยูเ่สมอวา่จีนพร้อมที0จะลดการขาดทุนทางการคา้ลง m.~/m.n แสนลา้นเหรียญสหรัฐฯ น่าจะเป็นข่าวดี
สําหรับธุรกิจเดินเรือ สินคา้ธัญพืช ถ่านหิน และนํ� ามนั/แก๊ส เป็นวตัถุดิบ | ประเภทที0สหรัฐฯ สามารถส่งออกใน
ปริมาณมากและจีนสามารถเพิ0มการนาํเขา้สินคา้เหล่านี� ในปริมาณมากไดอ้ยา่งง่ายดาย ในขณะนี�  จีนนาํเขา้ถ่านหิน
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จากอินโดนีเซียซึ0งใชร้ะยะเวลาในการขนส่งประมาณ o วนั เมื0อเทียบกบัระยะเวลาในการขนส่งจากสหรัฐที0 lm วนั 
และจะส่งผลใหป้ริมาณอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลส์าํหรับการขนส่งสินคา้แหง้เทกองเพิ0มขึ�นอยา่งมาก  

ปริมาณการสั�งต่อเรือใหม่อยู่ในระดบัที0เกือบจะตํ0าที0สุดในประวติัการณ์ โดยมีอตัราส่วนปริมาณการสั0งต่อ
เรือกองเรือปัจจุบนั ณ สิ�นปี 2561 ที0ร้อยละ 10.52 ซึ0 งเป็นระดบัที0ตํ0าที0สุดเป็นอนัดบัสองในช่วงศตวรรษนี�  (ระดบั
ตํ0าสุดในปี 2545 ที0ร้อยละ 8.38) หากพิจารณาเฉพาะเรือที0มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือซึ0 งเป็นประเภทเดียวกบักอง
เรือของบริษทัฯ จะเห็นไดว้่าอตัราส่วนปริมาณการสั0งต่อเรือต่อกองเรือปัจจุบนั ณ สิ�นปี 2561 อยู่ที0ร้อยละ 5.75 ซึ0 ง
ถือวา่ตํ0ากวา่อตัราส่วนของกองเรือโลกและตํ0าที0สุดในศตวรรษ ปริมาณการสั0งต่อเรือเฉลี0ยต่อกองเรือปัจจุบนัในช่วง 
18 ปีที0ผ่านมาซึ0 งรวมถึงปริมาณตํ0าที0ร้อยละ 10.52 ในช่วงปลายปี 2560 อยู่ที0 ร้อยละ 28.91 แสดงให้เห็นว่าอตัรา
ปริมาณการสั0งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือปัจจุบนัไดล้ดลงอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ0งเมื0อเทียบกบัอตัราส่วนของเรือที0มี
อายุ 20 ปี หรือมากกว่า (ร้อยละ 6.95) ของกองเรือโลก และจาํนวนเรือที0จะมีอายุครบ 20 ปี หรือมากกว่าในสิ�นปี
ของปีที0สั0งต่อ (ร้อยละ 13) โปรดระลึกไวว้่ามีการเลื0อนรับมอบเรือสั0งต่อใหม่ทั�งหมดออกไปเนื0องจากสถานการณ์
ความกดดนัทางการเงินไม่วา่ทั�งต่อผูซื้�อหรืออู่ต่อเรือ ซึ0 งปัจจยัเหล่านี�ไดช่้วยลดแรงกดดนัจากภาคอุปทาน  

ตลาดค่าระวางเป็นปัจจยัหลกัที0ผลกัดนัใหเ้จา้ของเรือรีไซเคิลเรือของตน ยิ0งตลาดซบเซามากเท่าไหร่เรือกจ็ะ
ถูกรีไซเคิลมากขึ�น ปี 2559 เป็นตวัอย่างที0ดีที0สุดโดยไตรมาสแรกเป็นความหายนะของตลาดโดยดชันี BDI สร้าง
สถิติตํ0าสุดทุกวนั จนกระทั0งแตะจุดตํ0าสุดเป็นประวติัการณ์ที0 290 จุดในวนัที0 10 กมุภาพนัธ์ ในไตรมาสแรกเดียวกนั
นี� เองมีเรือถูกรีไซเคิลรวมทั�งหมด 14.22 ลา้นเดทเวทตนั แต่ต่อมาตลาดไดเ้ริ0 มปรับตวัดีขึ�น การรีไซเคิลเรือจึงมี
ปริมาณลดลงอยู่ที0เพียงแค่ 15.16 ลา้นเดทเวทตนัสาํหรับทั�งปี 25o~ จากการที0ตวัเลข BDI ไดฟื้� นตวัขึ�นอยา่งต่อเนื0อง 
ส่งผลใหต้วัเลขการรีไซเคิลเรือลดลงอย่างมากเหลือเพียงแค่ 5.25 ลา้นเดทเวทตนัสาํหรับปี 2561 แมว้่าการรับมอบ
เรือใหม่จะมีปริมาณลดลงโดยมีปริมาณ 28.18 ลา้นเดทเวทตนั อย่างไรก็ตาม อุปทานสุทธิขยายตวัร้อยละ 2.8 จาก 
813.53 ลา้นเดทเวทตนั ณ ตน้ปี 2561 ไปเป็น 836.46 ลา้นเดทเวทตนั ณ สิ�นปี 2561 เนื0องจากการชะลอตวัอยา่งมาก
ในการรีไซเคิลเรือ ถึงแมว้่ามีการเพิ0มขึ�นของอุปทานในปี mnn� ถึง ปี mnok รวม | ปีเพิ0มขึ�นร้อยละ o.k อตัราค่า
ระวางเรือยงัคงเพิ0มขึ�นโดยอยูใ่นระดบัที0ดี ณ สิ�นปี mnok เหตุการณ์ดงักล่าวชี�ใหเ้ห็นวา่สถานการณ์ปริมาณเรือที0มาก
เกินนั�นไดค่้อยๆ ถูกแทนที0ดว้ยการเติบโตของภาคอุปสงคอ์ย่างชา้ๆ และจุดสมดุลของภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทาน
นั�นใกลเ้ขา้มาเตม็ที 

ด้านอุปทานของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลก ไดแ้สดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที0ดีขึ�นอย่างเห็นไดช้ดั 
โดยคาดการณ์ว่าอุปทานสุทธิเพิ0มขึ�นประมาณร้อยละ 3.06 ในปี 2562 และร้อยละ 3.26 ในปี 2563 ขณะที0อุปสงค์
น่าจะเพิ0มมากขึ�นระหว่างร้อยละ 3.0 ถึงร้อยละ 4.0 ซึ0 งคลา้ยคลึงกบัการขยายตวัของภาคอุปสงค์ในปี 2561 ซึ0 ง
อุปทานไดเ้พิ0มขึ�นร้อยละ 2.8 ความต่างระหว่างการคาดการณ์ของการขยายตวัของอุปสงค์และอุปทานสําหรับปี 
2562 และปี 2563 นั�นน่าจะทาํใหต้ลาดแขง็แกร่งมากขึ�น เนื0องจากอุปสงคแ์ละอุปทานใกลเ้ขา้สู่จุดสมดุลหรือใกล้
จุดสมดุล ซึ0 งการฟื� นตวันี�อาจมีลกัษณะผนัผวนอย่างมากเนื0องจากการเปลี0ยนแปลงเพียงเล็กนอ้ยไม่ว่าในอุปสงค์
หรืออุปทานจะส่งผลกระทบต่อดชันี BDI อยา่งมาก  

ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ จะทําให้มเีรือถูกปลดระวางมากขึDนในปี 2562 และปี 2563 ตามอนุสญัญาการจดัการ
นํ�าถ่วงเรือ (Ballast Water Management) ซึ0 งมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที0 8 กนัยายน 2560 เรือต่อใหม่ที0มีการวางกระดูก
งูเรือหลงัจากวนัที0 8 กนัยายน 2560 จะตอ้งจดัใหมี้ระบบจดัการนํ�าถ่วงเรือตามมาตรฐานที0 IMO กาํหนด เรือเก่าทุก
ลาํที0มีอยูจ่ะตอ้งติดตั�งอุปกรณ์จดัการนํ�าถ่วงเรือพร้อมกบัทาํการตรวจสอบระบบของเรือใหแ้ลว้เสร็จภายในครั� งแรก
ของการต่ออายุหนังสือรับรองด้านการป้องกันมลภาวะทางอากาศ (International Oil Pollution Prevention 
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Certificate) หลงัจากวนัที0 8 กนัยายน 2562  ดงันั�น เรือที0อายุมากกว่า 20 ปีอาจถูกปลดระวางเมื0อถึงกาํหนดต่ออายุ
หนงัสือรับรอง IOPP ในอีก 5 ปีต่อไป ณ สิ�นปี 2561 กองเรือขนส่งสินคา้เทกองโลกมีปริมาณ |�.n ลา้นเดทเวทตนั
ที0จะมีอายุครบ m~ ปี mn ปี และ |~ ปี ในช่วงแปดไตรมาสนบัตั�งแต่ไตรมาสแรก ปี mnom และสิ�นสุดที0ไตรมาสสี0  ปี 
mno|  ซึ0 งเรือเหล่านี� นอกจากจะต้องผ่านการสํารวจเรือพิเศษซึ0 งมีค่าใช้จ่ายที0สูง รวมทั� งต้องหยุดแล่นเรือเป็น
เวลานาน ยงัตอ้งติดตั�งอุปกรณ์จดัการนํ�าถ่วงเรือซึ0 งมีราคาสูงเมื0อเทียบกบัมูลค่าของเรือเก่าเหล่านี�  และยงัตอ้งจดัการ
ให้เรือเก่าเหล่านี� ซึ0 งถูกออกแบบมาเพื0อใช้เชื�อเพลิงที0มีค่ากาํมะถนัสูงที0ร้อยละ |.n (HSFO) ให้ใชเ้ชื�อเพลิงที0มีค่า
กาํมะถนัตํ0าที0ร้อยละ ~.n (LSFO) นับตั�งแต่วนัที0 k มกราคม mno| นอกจากนั�น ยงัมีความไม่แน่นอนจากการใช้
เครื0 องยนต์เก่าสําหรับเผาผลาญเชื�อเพลิงแบบใหม่ เรือต่างๆเหล่านี� อาจจะประสบกบัภาวะที0ลูกคา้กงัวลที0จะให้
ขนส่งสินคา้ที0มีมูลค่าสูงบนเรือที0อาจจะเสียไดอ้ยา่งง่ายดาย เนื0องจากการเปลี0ยนประเภทนํ�ามนัเชื�อเพลิง และอาจทาํ
ให้เกิดปัญหาระยะยาวขึ�นได ้ความคุม้ค่าในการติดตั�งระบบจดัการนํ� าถ่วงเรือที0มีราคาสูงยงัคงมีความเสี0ยงมาก
โดยเฉพาะอยา่งยิ0งสาํหรับเรือที0มีอายมุากกวา่ m~ ปี หรือมากกวา่ ซึ0 งมีมลูค่าเรือเทียบเท่ามลูค่าเศษเหลก็ ปัจจยัเหล่านี�
เองจะทาํใหเ้จา้ของเรือตดัสินใจรีไซเคิลเรือของตนง่ายขึ�น 

IMO 2020 จะส่งผลให้มีการใช้นํ� ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัตํ0าบนเรือตั�งแต่วนัที0 k มกราคม mno| ยกเวน้
เจา้ของเรือที0ติดตั�งเครื0องดกัจบัเขม่าควนับนเรือ อนัจะช่วยลดมลพิษทางอากาศและปริมาณฝนกรดจากการปล่อย
แก๊สเสียสู่ชั�นบรรยากาศ ผลกระทบของ IMO m~m~ หลกัๆ มีดงัต่อไปนี�  

• เรือเก่าต่างๆ ตอ้งประสบปัญหาไม่ว่าจะเลือกติดตั�งเครื0องดกัจบัเขม่าควนัที0มีตน้ทุนที0สูงและตน้ทุนใน
การเดินเรือที0สูง หรือเลือกที0จะใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัตํ0ากบัเครื0องยนตเ์ก่าของเรือ เรือเก่าที0จะมี
อายคุรบ m~ ปี mn ปี และ |~ ปี ในช่วงแปดไตรมาสเริ0มตั�งแต่ไตรมาสแรก ปี mnom และสิ�นสุดที0ไตรมาส
สี0  ปี mno| จะตอ้งประสบปัญหาจากตน้ทุนที0สูงมากไม่ว่าจะเป็นตน้ทุนจากการทาํการสาํรวจเรือพิเศษ 
ตน้ทุนจากการติดตั�งระบบจดัการนํ�าถ่วงเรือ และตน้ทุนจากการปฏิบติัตาม IMO 2020 ที0กาํลงัจะบงัคบั
ใชเ้ร็วๆ นี�  กองเรือโลกมีเรือเก่าประมาณ |�.n ลา้นเดทเวทตนั ซึ0 งในจาํนวนนี� เป็นเรือประเภทเดียวกบั
ของบริษทัฯ กล่าวคือ เรือประเภทที0มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ ประมาณ kl.o ลา้นเดทเวทตนั 
แน่นอนว่าเรือเก่าบางลาํในจาํนวนนี�ตอ้งถูกรีไซเคิล ส่วนเรืออื0นๆ ก็คงจะตอ้งทดลองใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิง
ค่ากาํมะถนัตํ0า และนํ�ามนัดีเซลกบัเครื0องยนตที์0ถูกออกแบบมาเพื0อใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัสูง การ
ทดลองใชน้ํ�ามนัแบบใหม่ดงักล่าวอาจทาํใหเ้รือเสียหรือเกิดความล่าชา้อยา่งมาก ดงันั�น ลกูคา้กจ็ะลงัเลที0
จะเลือกใหเ้รือเก่าเหล่านั�นขนส่งสินคา้ของตน 

• เรือที0ใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัตํ0าจะแล่นไดอ้ย่างประหยดัที0ความเร็วตํ0า หากความแตกต่างระหว่าง
ราคานํ�ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัสูง (HSFO) กบัราคานํ�ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัตํ0า (LSFO) นั�นสูงเท่ากบั
ราคาเครื0องดกัจบัเขม่าควนั ประกอบกบัผลกระทบของ IMO m~m~ ตามที0กล่าวขา้งตน้ จะส่งผลใหภ้าค
อุปทานหดตวัในระดบัที0ทาํใหค่้าระวางเรือเพิ0มขึ�นอยา่งมาก ยงัคงตอ้งจบัตาดูวา่ค่าระวางเรือจะไต่ขึ�นไป
ถึงระดบัใดหรือจะคงอยูไ่ดน้านเท่าใด 

• ขนส่งสินคา้แหง้เทกองจาํนวน n{{ ลาํที0ติดตั�งเครื0องดบัจบัเขม่าควนั โดยจาํนวน l{k ลาํเป็นการติดตั�ง
บนเรือเก่า และจาํนวน k~o ลาํเป็นการติดตั�งบนเรือสั0งต่อใหม่ ตามขอ้มูลของ Clarksons เมื0อสิ�นปี mnok 
จากจาํนวนเรือขนส่งสินคา้เทกองของโลกทั�งหมด km,m|l ลาํ รวมเรือสั0งต่อใหม่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
l.{k สําหรับเรือที0ติดตั�งเครื0องดกัจบัเขม่าควนั โดยจะมีปล่อยนํ� าเสียที0อาจมีการปนเปื� อนจากการสกดั
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กาํมะถนั ไนโตรเจน และของเสียอื0นๆ ออกและทิ�งลงสู่ทะเลและมหาสมุทร จึงเป็นการเปลี0ยนจากการ
ปล่อยของเสียทางอากาศเป็นการปล่อยของเสียลงทะเลแทน 

• มีเรือจาํนวน m,~o{ ลาํทั0วโลกที0ติดตั�งเครื0 องดกัจบัเขม่าควนั ไม่ใช่เฉพาะเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง
เท่านั�น ซึ0 งรวมถึงเรือที0สั0งต่อใหม่ จากเรือทั�งหมดจาํนวน ��,k�l ลาํ หรือคิดเป็นร้อยละ m.~� ของกอง
เรือโลก คาํถามกคื็อ บริษทักลั0นนํ�ามนัรายใหญ่ของโลกจะผลิตนํ�ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัสูงเพื0อรองรับ
เรือส่วนนอ้ยหรือไม่ และหากผลิต บริษทักลั0นนํ�ามนัเหล่านั�นจะตอ้งจดัหาและแยกโรงกลั0น บ่อเก็บ ท่อ
ส่ง และพาหนะขนส่ง (เรือทอ้งแบน/เรือขนส่งนํ�ามนัขนาดเลก็) เพื0อรองรับเรือจาํนวนเพียงร้อยละ m.~� 
ที0เลือกที0จะใช้นํ� ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัสูง เมื0อคาํนึงตน้ทุนต่อประโยชน์ที0ไดแ้ลว้นั�น บริษทักลั0น
นํ� ามนัเหล่านั�นคงอาจจะพิจารณากาํหนดราคานํ� ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัสูงไม่ตํ0ากว่าราคานํ� ามนั
เชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัตํ0า และอาจจะสูงกวา่เลก็นอ้ยดว้ยซํ�า 

• มีแผนหรือกาํลงัจะติดตั�งเครื0องดกัจบัเขม่าควนัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายต่างๆ กล่าวคือ การห้ามใช้
เครื0องดกัจบัเขม่าควนัแบบระบบเปิด (open loop) ในขณะที0เทียบท่า การตรวจวดัแก๊สเสียที0ปล่อยออกมา
อยา่งเขม้งวดเพื0อใหแ้น่ใจไดว้า่เครื0องดกัจบัเขม่าควนัที0ใชซึ้0 งยงัไม่มีมาตรฐานในการตรวจวดัแต่อย่างใด 
สามารถปล่อยกาํมะถนัออกสู่ชั�นบรรยากาศไดน้อ้ยที0สุด รวมถึงไม่กดักร่อนระบบท่อไอเสีย และท่อไอ
เสียส่วนทา้ย (Hydex.com ซึ0งเป็นผูเ้ชี0ยวชาญใตน้ํ�าระบุวา่จะมีการออกกฎควบคุมเรื0องท่อไอเสียใตน้ํ� าของ
เรือที0ติดตั�งเครื0องดกัจบัเขม่าควนั) การติดตั�งเครื0องสูบขนาดใหญ่เพื0อสร้างแรงดนันํ�าในระบบของเครื0อง
ดกัจบัเขม่าควนัทาํให้ตอ้งใชเ้ครื0องทาํไฟฟ้าถึงสองเครื0องในระหว่างที0อยู่ในทะเลแทนที0จะใชเ้พียงแค่
หนึ0งเครื0องตามปกติ อะไหล่ การซ่อมแซม และการบาํรุงรักษาของระบบเครื0องดกัจบัเขม่าควนั รวมไป
ถึงแรงงานที0ตอ้งใชใ้นการดูแลเครื0องดกัจบัเขม่าควนัดงักล่าว เป็นตน้ 

• ในระหว่างปี mnom ถึงปี mno| เรือที0ติดตั� งเครื0 องดักจับเขม่าควนัจาํนวนมากจะต้องเข้าอู่แห้งเพื0อ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าจะสามารถทาํตามกฎเรื0องการปล่อยของเสียของ IMO m~m~ ซึ0 งปัจจยันี� เองมีส่วน
ช่วยในการทาํใหจ้าํนวนเรือในตลาดลดลง มีหลากหลายรายงานระบุว่าปัจจยัดงักล่าวจะช่วยลดตวัเลข
ภาคอุปทานโดยรวมของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองลงถึงร้อยละ k.n ถึง m.~ การลดลงของภาค
อุปทานดงักล่าวไม่น่าจะถือเป็นความทา้ทายแต่อย่างใด หากแต่จะเป็นปัจจยัที0จะช่วยใหต้ลาดค่าระวาง
เรือดีขึ�นมากกวา่ที0จะสร้างผลเชิงลบ 

• สาํหรับเจา้ของเรือต่างๆ ที0เลือกทางที0ดูสมเหตุสมผลในการที0จะไม่ติดตั�งเครื0องดกัจบัเขม่าควนัและเลือก
ที0จะเปลี0ยนไปใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัตํ0าแทน จะตอ้งกงัวลว่าจะมีนํ� ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัตํ0า
เพียงพอต่อความตอ้งการหรือไม่ (ผูผ้ลิตนํ�ามนัรายใหญ่เอกชนเกือบทุกรายและผูผ้ลิตนํ�ามนัภาครัฐใน
เกือบทุกประเทศได้ยืนยนัว่าพวกเขาจะผลิตนํ� ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัตํ0าได้มากเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของประเทศ/ท่าเรือที0ใหบ้ริการเป็นประจาํ) การเขา้กนัไดข้องนํ�ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัตํ0าต่าง
ประเภทที0นาํมาผสมเขา้ดว้ยกนั (ในปัจจุบนั เจา้ของเรือต่างๆ ไม่ผสมนํ�ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัสูงใหม่
กบันํ� ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัสูงเก่าที0มีอยู่บนเรือแต่ใชวิ้ธีเติมนํ� ามนัใหม่ในถงัเปล่าแทนและเริ0มใช้
นํ� ามนัใหม่เมื0อทางห้องแลบไดย้ืนยนัว่านํ� ามนัใหม่ที0เติมลงไปนั�นเหมาะสมกบัการใชเ้ป็นเชื�อเพลิงบน
เรือของตน การลา้งถงันํ� ามนัให้สะอาดโดยการเติมนํ� ามนัดีเซลในปริมาณเล็กนอ้ยในถงัที0ว่างเพื0อทาํ
ความสะอาดเศษนํ�ามนัเก่า การเติมนํ�ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัตํ0าจะเริ0มมีขึ�นในช่วงครึ0 งหลงัของปี mnom 
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(ช่วงไตรมาสสามหรือไตรมาสสี0 ) สําหรับถงันํ� ามนัที0ว่างทั�งหมด และการมีแนวทางการปฏิบติังานที0
ชดัเจนเพื0อใหค้นประจาํเรือทราบถึงการจดัเกบ็ การรับ และการใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัตํ0า เป็นตน้ 

• บทความเรื0 อง Deserts in the Ocean ซึ0 งเขียนขึ� นเมื0อปี mnnk แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ได้ทาํลายใต้ผืน
มหาสมุทรอย่างไรและทาํให้เกิดทะเลทรายในทอ้งทะเลโดยการสร้างมลพิษต่างๆ ซึ0 งมนุษยไ์ดทิ้�งลงสู่
ทะเลอยา่งตั�งใจ 

• หนังสือสารคดีเรื0 อง The Sixth Extinction - An Unnatural History ซึ0 งเขียนเมื0อปี mnn{ โดย Elizabeth 
Kolbert ไดร้ะบุว่าการดาํเนินชีวิตของมนุษยไ์ดท้าํให้มหาสมุทรกลายเป็นกรดอนัเป็นภยัคุกคามอย่าง
ร้ายแรงต่อแนวปะการังของโลก แนวปะการังเป็นสิ0งมีชีวิตในโลกตามธรรมชาติทางทะเล หากแนว
ประการังหมดไป ถือเป็นการทาํลายระบบธรรมชาติทางทะเลของโลก 

• เมื0อถึงจุดหนึ0 ง การทิ�งของเสียหรือนํ� าเสียที0มีกาํมะถนัปนเปื� อนจากเครื0องดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิด สู่
มหาสมุทรจะกลบัมาหลอกหลอนเราเนื0องจากเรือดงักล่าวจะถูกหา้มทิ�งนํ� าเสียที0เป็นพิษลงสู่มหาสมุทร/
ทะเล ทั�งนี�  Maritime and Port Authority (MPA) ของสิงคโปร์และจีนไดห้้ามการใช้เครื0 องดกัจบัเขม่า
ควนัระบบเปิดในเขตน่านนํ�าของตนแลว้ ตามมาดว้ยประเทศอื0นๆ ตั�งแต่ยุโรปถึงสหรัฐฯ และจากเอเชีย
ถึงตะวนัออกกลาง ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนกว่าเราจะตระหนกัไดว้่าเป็นเรื0องที0ดีที0สุดในการที0จะหา้มการ
ทิ�งนํ� าเสียจากเครื0 องดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิด ไม่ว่าในพื�นที0ใดของมหาสมุทร/ทะเล เสมือนกบัการ
ประกาศใหบ้างส่วนของเครื0องบิน (เปรียบเสมือนพื�นนํ�าบางส่วนของบางประเทศหรือท่าเรือ) เป็นพื�นที0
ปลอดบุหรี0ในขณะที0ส่วนอื0นๆ ของเครื0องบิน (เปรียบเสมือนมหาสมุทร/ทะเล) สามารถสูบบุหรี0ได ้และ
เรากไ็ดรู้้วา่บทสุดทา้ยจะลงเอยอยา่งไร! 

ธนาคารสําหรับธุรกิจเดินเรือต่างๆ ไดป้รับปรุงงบดุลของตนเองโดยการปรับโครงสร้างหรือการเพิ0มทุนซึ0 ง
ธนาคารเหล่านี�กไ็ดถ้กูบงัคบัจากหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ อีกทอดหนึ0ง หลงัจากนั�น ในขณะที0ธนาคารบางแห่งเลิก
ปล่อยเงินกูส้ําหรับธุรกิจเดินเรือ ธนาคารอีกหลายแห่งยงัคงปล่อยกูใ้ห้แก่ธุรกิจนี� แต่ใชก้ลยุทธ์ที0แตกต่างไปโดย
คาํนึงถึงคุณภาพของผูกู้ม้ากกว่าปริมาณ กล่าวอีกนยัหนึ0 งคือ ธนาคารจะปล่อยกูใ้ห้แก่เฉพาะลูกคา้ที0มีฐานะทาง
การเงินแข็งแกร่งที0สุด อย่างนอ้ยก็จนกว่าบาดแผลที0ธนาคารไดเ้ผชิญจะหายสนิท คาดว่าจะไม่มีธนาคารที0ปล่อยกู้
แบบเดิมๆ โดยจะเปลี0ยนเป็นธนาคารที0คดัสรรผูกู้ที้0มีคุณภาพเท่านั�น นอกจากนี�  ผูท้าํธุรกิจเดินเรือยงัไดท้ราบว่าไม่
เพียงแต่ที0ธนาคารจะตอ้งเลือกเฟ้นผูกู้ ้ธนาคารจะยงัตอ้ง “มีเหตุผลที0เหมาะสม” (เป็นคาํสุภาพของคาํว่า “เคร่งครัด
และเขม้งวด”) ในแง่ของวงเงินกูที้0เสนอและการกาํหนดราคา ดงันั�น จึงสรุปไดว้า่เจา้ของเรือขนาดเลก็ที0ไม่มีงบดุลที0
แข็งแกร่ง และมีเงินสดที0เป็นของเจา้ของที0จาํกดั เจา้ของเรือดงักล่าวนี� จะตอ้งมองหาแหล่งเงินทุนอื0นเนื0องจาก
ธนาคารสาํหรับธุรกิจเดินเรือแบบเดิมไม่น่าจะมีเวลาแมก้ระทั0งใหเ้ขา้พบ 

สถานการณ์ของอู่ต่อเรือนั�นดูย ํ0าแย ่โดยมีอู่ต่อเรือบางแห่งไดปิ้ดตวัลง ซึ0 งรวมถึงอู่ต่อเรือที0ถือหุน้โดยภาครัฐ
ของประเทศจีน ซึ0งในอดีตถือวา่เป็นเรื0องที0ไม่น่าเป็นไปได ้อู่ต่อเรือที0สามารถบริหารใหร้อดพน้วิกฤตไดล้ดจาํนวน
ลงโดยการควบรวมกิจการ บางแห่งไดก้ลบัไปใหบ้ริการซ่อมแซมตวัเรือแทน บางแห่งไดเ้ปลี0ยนเป็นอู่รีไซเคิลเรือ
แบบอนุรักษสิ์0งแวดลอ้ม และหลายแห่งไดเ้ปลี0ยนไปประกอบธุรกิจประเภทอื0น 

ราคานํDามนักับผลกระทบต่อการแล่นเรือที�ช้าลง ตามทฤษฎีแลว้ ราคานํ�ามนัที0ลดลงจะส่งผลใหมี้การแล่นเรือ
ที0เร็วขึ�นแต่เฉพาะในกรณีที0อตัราค่าระวางเรือต่อวนัอยู่ในระดบัที0สูงพอ เมื0อมีการบงัคบัใชก้ฎการจาํกดัค่ากาํมะถนั
ที0ไม่เกินร้อยละ 0.5 ตั�งแต่วนัที0 1 มกราคม 2563 ขึ�นอยู่กบัตน้ทุนของนํ� ามนัค่ากาํมะถนัตํ0า สําหรับเจา้ของเรือซึ0 ง
เลือกที0จะไม่ติดตั�งระบบเครื0องดกัจบัเขม่าควนัที0มีราคาแพงและไม่เคยมีการใชม้าก่อนซึ0 งเป็นระบบที0จะทาํความ
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สะอาดแก๊สเสียที0มีค่ากาํมะถนัสูงอนัมีสาเหตุมาจากการเผาไหมน้ํ� ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัสูง ปัจจยันี� น่าจะทาํให้
การแล่นเรือชา้กลายเป็นประเพณีปฏิบติัแมว้า่ค่าระวางเรือจะสูงขึ�นอย่างมากก็ตาม นกัวิเคราะห์ต่างๆ ไดค้าํนวณวา่
ถา้ตน้ทุนนํ�ามนัเพิ0มขึ�นอาจจะทาํใหอุ้ปทานเรือในกองเรือโลกลดลงประมาณร้อยละ 10 อนัเป็นการช่วยปรับสมดุล
ของอุปสงคแ์ละอุปทานซึ0งจะเป็นประโยชนต่์อเจา้ของเรืออยา่งแน่นอน 

การปลดระวางเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ในปี 2555 มีตวัเลขที0มากที0สุดเป็นประวติัการณ์อยู่ที0 35.97 ลา้น
เดทเวทตนั อย่างไรก็ตาม ตวัเลขการปลดระวางเรือในปี 2556 และปี 2557 กลบัเป็นที0น่าผิดหวงัอยู่ที0เพียง 21.39 
ลา้นเดทเวทตนั และ 16.72 ลา้นเดทเวทตนั ตามลาํดบั ปี 2558 ตวัเลขการปลดระวางเรือดีขึ�นโดยมีปริมาณ 32.09 
ลา้นเดทเวทตนัถูกปลดระวางแต่ก็ไม่ดีขนาดที0จะช่วยพยุงดชันี BDI ได ้โดยดชันี BDI ไดท้าํสถิติตกตํ0าที0สุดเป็น
ประวติัการณ์มาอยู่ที0ระดบั 290 จุด ในวนัที0 10 กุมภาพนัธ์ 2559 ทั�งนี�  ในปี 2559 ตวัเลขการปลดระวางเรืออยู่ที0
ปริมาณ 29.74 ลา้นเดทเวทตนั ซึ0 งเป็นการยืนยนัถึงความผกผนักบัดชันี BDI และในปี 2560 ตวัเลขการปลดระวาง
ไดล้ดลงมาอยู่ที0 15.16 ลา้นเดทเวทตนั และร่วงลงเหลือ 5.25 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2561 ทั�งนี�  การปลดระวางเรือ 
ขึ�นอยู่กบัสองปัจจยัหลกั กล่าวคือ ตลาดค่าระวาง (ปัจจยัขบัเคลื0อนหลกั) และราคาเศษเหลก็ (ปัจจยัขบัเคลื0อนรอง) 
ทั�งนี�  การปลดระวางเรือแทบไม่มีความเกี0ยวขอ้งกบัปัจจยัอื0นๆ เช่น ราคานํ�ามนั  

อีกสี0 ปีขา้งหนา้ กล่าวคือ ก่อนสิ�นปี 2565 จะมีเรือร้อยละ 13.01 ของกองเรือโลก (ขนาดระวางบรรทุกรวม 
108.87 ลา้นเดทเวทตนั) มีอายุเกิน 20 ปีและน่าจะถูกปลดระวาง เนื0องจากกฎเกณฑที์0เขม้งวดขึ�นซึ0 งใชต้น้ทุนสูงใน
การปฏิบติัตาม แนวโนม้ดชันี BDI และราคาขายเรือเพื0อปลดระวาง 

อัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่ คือ ผลต่างระหว่างขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ที0สั0งต่อที0อู่
ต่อเรือ ณ ตน้ปีกบัขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ที0มีการส่งมอบกนัจริง ณ สิ�นปี ของปีเดียวกนั สาํหรับปี 2561 
อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่อยูที่0ร้อยละ 18.15 ซึ0งตํ0ากวา่ค่าเฉลี0ยในช่วงหา้ปีที0ผา่นมาซึ0งอยูที่0ประมาณ
ร้อยละ 36.15 ดงันั�น สาํหรับปี 2561 มีจาํนวนเรือเพิ0มขึ�นสุทธิคิดเป็นขนาดระวางรวม 22.93 ลา้นเดทเวทตนั ทาํให ้
ณ สิ�นปี กองเรือโลกมีขนาด 836.46 ลา้นเดทเวทตนั ซึ0 งคิดเป็นการเพิ0มขึ�นสุทธิร้อยละ 2.82 ของกองเรือสินคา้
แหง้เทกองโลก  

จากการที0มีเรือประมาณ 87.83 ลา้นเดทเวทตนัของเรือสั0งต่อใหม่ (ร้อยละ 10.5) มีกาํหนดส่งมอบภายในสิ�น
ปี 2565 การขาดแหล่งเงินทุนควบคู่ไปกบัความล่าชา้ในการส่งมอบเรือของอู่ต่อเรือจะทาํใหอ้ตัราความล่าชา้อยูใ่น
ระดบัที0สูงขึ�น (ในปี 2561 อยู่ที0ร้อยละ 18.15) ซึ0 งจะแปรผนัตรงขา้มกบัความแข็งแกร่งของดชันี BDI กล่าวคือ ยิ0ง
ดชันี BDI แขง็แกร่งขึ�น อตัราการความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่กจ็ะตํ0าลง และเป็นไปในทางกลบักนั 

ภาคอุปทานในอนาคต มีเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองจาํนวน 295 ลาํหรือขนาด 28.18 ลา้นเดทเวทตนัเขา้สู่
ภาคอุปทานในปี mnok ในขณะเดียวกนัอตัราการรีไซเคิลเรือในปีนี�อยูที่0 5.25 ลา้นเดทเวทตนั โดยเป็นเรือขนาดเคปไซส์ 
(Capesize) จาํนวน 16 ลาํ (2.76 ลา้นเดทเวทตนั) เรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) จาํนวน 13 ลาํ (0.95 ลา้นเดทเวท
ตนั) เรือขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax)/ซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 18 ลาํ (0.87 ลา้นเดทเวทตนั) และ เรือ
ขนาดแฮนดี�ไซส์ (Handysize) จาํนวน 27 ลาํ (0.67 ลา้นเดทเวทตนั) ไดถู้กรีไซเคิล การรีไซเคิลเรือนี� ส่งผลให้กอง
เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองทั0วโลกมีความแขง็แกร่งขึ�น ในช่วงตน้ปี 2562 มีจาํนวนถึง 836.46 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 
2562 และ 2563 เรือใหม่ที0มีกาํหนดจะมีการรับมอบมีจาํนวนถึง 41.96 / 36.73 ลา้นเดทเวทตนั หากสมมติว่ามีอตัรา
การปลดระวางรายปีอยูที่0 8 ลา้นเดทเวทตนั (อยูที่0 5.25 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2561) และใชอ้ตัราความล่าชา้ในการส่ง
มอบเรือใหม่ที0ร้อยละ 20 (อยู่ที0ร้อยละ 18.15 ในปี 2561) ในการรับมอบเรือที0คาดไว ้ปี 2562 จะมีกองเรือโลกขนาด
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อยู่ที0 862.03 ลา้นเดทเวทตนัซึ0 งมีอตัราการเพิ0มขึ�นที0ร้อยละ 3.06 ของทั�งปี ภายใตส้มมติฐานเดียวกนั ในปี 2563 จะมี
กองเรือโลกอยูที่0 890.13 ลา้นเดทเวทตนั ซึ0งมีอตัราการเพิ0มขึ�นร้อยละ 3.26 เมื0อเทียบกบัช่วงสิ�นปีของปี 2562  

คาํถามคือ เจ้าของเรือจะตอบสนองต่อสภาพตลาดในปี 2562 ถึงปี 2563 อย่างไร? หากตลาดแข็งแกร่งตามที0
ไดค้าดการณ์ไว ้การปลดระวางเรือจะชะลอตวัลง อย่างไรก็ตาม เนื0องจากอุปทานการสั0งต่อเรือใหม่สุทธิไม่เพิ0มขึ�น
มาก ในปี 2562 และ ปี 2563 การเพิ0มขึ�นสุทธิของกองเรือโลกน่าจะอยู่ที0ประมาณร้อยละ 3.21 ต่อปี ขณะที0คาดว่า 
อุปสงคจ์ะเพิ0มขึ�นประมาณร้อยละ 3.0 ถึง 4.0 ต่อปี ซึ0 งหากเกิดขึ�นจริงและมีการปลดระวางอนัเนื0องมาจากแรงกดดนั
ทางกฎเกณฑใ์นปี 2562 ถึงปี 2563 ตลาดในอนาคตขา้งหนา้นี� น่าจะสดใส!  

เมื0อช่วงเวลาเดียวกนันี�ของปีที0แลว้ บริษทัฯ ไดแ้สดงการคาดการณ์ที0เป็นบวกสาํหรับตลาดในปี 2561 และ
บริษทัฯ ยงัคงมีความเห็นเช่นเดียวกนัสาํหรับการคาดการณ์ของตลาดในปี 2562 และปีต่อๆไป เนื0องมาจากมีช่องวา่ง
ระหวา่งการคาดการณ์การเพิ0มขึ�นของอุปทานและอุปสงคใ์นช่วงสองสามปีขา้งหนา้นี�  รวมถึงแรงกดดนัทางกฎเกณฑ์
ต่อภาคอุปทานจะทาํให้มีการรีไซเคิลเรือมากขึ�น หรือมีการแล่นเรือชา้ลงซึ0 งช่วยลดอุปทานลงอย่างมาก เกินกว่าที0
บริษทัฯ ไดเ้คยคาดการณ์การเพิ0มขึ�นของตวัเลขอุปทานสุทธิไว ้

ณ ปัจจุบนันี�  เป็นเวลาเกือบ 10 ปีแลว้ที0ตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองอยู่ในภาวะวิกฤต แมก้ระทั0งใน
พระคมัภีร์ไบเบิลยงัระบุว่าระยะเวลาที0ขา้วยากหมากแพงนั�นมากสุด 7 ปี ดงันั�น จึงคาดว่าปีนี� จะเป็นปีสุดทา้ยของ
ความตกตํ0าของตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

ประเทศจีนซึ0 งเป็นแรงขบัเคลื0อนหลกัสาํหรับตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง มีตวัเลขจีดีพีอยู่ที0ร้อยละ o.o 
สําหรับปี mnok แม้ว่าตัวเลขจีดีพีในไตรมาสสี0 อยู่ที0 ร้อยละ o.l ซึ0 งเป็นตัวเลขจีดีพีที0ต ํ0 าที0 สุดตั� งแต่ปี mnnm 
นอกเหนือจากไตรมาสสี0  จีนยงัคงนาํเขา้สินคา้โภคภณัฑใ์นปริมาณมากและยงัคงมีความพยายามในการลดมลพิษ
ทางอากาศ จากขอ้มูลของ Platts จีนกาํลงัลดการผลิตแร่เหลก็ปริมาณ l~ ลา้นตนัสาํหรับช่วงฤดูหนาวปี mnok/mnom 
ซึ0งคิดเป็นการลดกาํลงัการผลิตลงร้อยละ |~ ถึง ร้อยละ n~ โดยขึ�นกบัแต่มณฑล นอกจากนั�น การผลิตสินคา้อื0นๆ ก็
มีการลดกาํลงัการผลิตเช่นเดียวกนั เช่น  อะลูมิเนียมและซีเมนต ์ในช่วง kk เดือนของปี mnok จีนไดส้ั0งปรับผูฝ่้าฝืน
รวม m พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซึ0 งแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั0นในการปรับปรุงสิ0งแวดลอ้ม แมว้่ารายงานตวัเลขจีดีพี
ไดล้ดลงและมีการลดกาํลงัการผลิตลง จีนนาํเขา้แร่เหลก็ปริมาณ k,~ol ลา้นตนัในช่วงปี mnok ซึ0 งลดลงร้อยละ k.~ 
เมื0อเทียบกบัปี mno~ นอกจากนี�  จีนยงันาํเขา้ถ่านหิน m�k.n ลา้นตนัในปี mnok เพิ0มขึ�นร้อยละ |.l เมื0อเทียบกบัปี mno~ 
แมว้า่โดยปกติจะมีการหา้มการนาํเขา้ถ่านหินในช่วงสองเดือนสุดทา้ยของปี 

ในปี mnok สหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจที0แขง็แกร่งดว้ยตวัเลขจีดีพีที0เติบโตร้อยละ |.~ ท่ามกลางสภาพอากาศที0
แปรปรวน การปรับอตัราดอกเบี�ยเพิ0มขึ�น และผลกระทบเชิงลบจากการใชม้าตรการจดัเกบ็ภาษีทางการคา้ มาตรการ
ควํ0าบาตร การกีดกนัทางการคา้ และการถอนตวัออกจากการเป็นภาคีสนธิสัญญาต่างๆ และภาวะการปิดหน่วยงาน
ราชการในสหรัฐฯ (government shut-down) ที0ยาวนานที0สุดในประวติัศาสตร์ของประเทศ นอกจากนั�น การ
คาดการณ์อตัราการวา่งงานซึ0 งลดลงมาอยูที่0ร้อยละ |.� เป็นอตัราตํ0าที0สุดในรอบ k~ ปี ผลกระทบของนโยบายต่างๆ 
ของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ เช่น การปฏิรูปโครงสร้างภาษีมีแนวโนม้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
เศรษฐกิจของประเทศซึ0 งมีเศรษฐกิจใหญ่ที0สุดในโลก จากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะถดถอย ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ไม่น่าจะปรับเพิ0มอตัราดอกเบี�ยรายไตรมาสในปี mnom การยุติการจดัเก็บภาษีทางการคา้และมาตรการควํ0า
บาตรจะช่วยให้มีการส่งออกเพิ0มขึ�นอย่างมากสําหรับสินคา้ถ่านหิน นํ� ามนั/แก๊ส ฝ้าย ขา้วสาลี ขา้วโพดและถั0ว
เหลืองรวมถึงการนาํเขา้วตัถุดิบอื0นๆ เพื0อการพฒันาโครงสร้างพื�นฐานอาจส่งผลดีต่อตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
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ส่วนสหภาพยุโรปซึ0 งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกรองจากสหรัฐฯ และเป็นหนึ0งในผูส่้งออกราย
ใหญ่ที0สุดของโลกนั�น หลงัจากที0เศรษฐกิจไดเ้ติบโตดีขึ�นในปี mno~ ขอ้มลูทางเศรษฐกิจไดป้รับตวัลดลงเลก็นอ้ยใน
ปี mnok โดยคาดวา่ตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ที0ร้อยละ m.k ในปี mnok ลดลงจากร้อยละ m.{ ในปี mno~ ซึ0ง
เป็นตวัเลขที0สูงที0สุดในทศวรรษ เมื0อเศรษฐกิจไดก้าํลงัฟื� นตวั ธนาคารกลางยุโรป (ECB) กาํลงัค่อยๆ ลดการซื�อ
พนัธบตัรแสดงใหเ้ห็นวา่นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายไดสิ้�นสุดลง เนื0องจากเศรษฐกิจสหภาพยโุรปยงัคงขยายตวั
ในปี mnom อุปสงคใ์นสินคา้โภคภณัฑที์0ใชเ้พื0อผลิตสินคา้สาํเร็จรูปทั0วทั�งสหภาพยุโรปจะเพิ0มขึ�น ส่งผลใหมี้ความ
ตอ้งการการขนส่งทางเรือมากขึ�น 

ประเทศญี�ปุ่น ซึ0 งเป็นผูน้ําเข้าสินค้าเทกองรายใหญ่เป็นอนัดับสองของโลก คาดว่าจะยงัคงเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยมีรายงานตวัเลขการขยายตวัทางเศรษฐกิจที0ร้อยละ k ในปี mnok เนื0องจากกาํไรของภาคเอกชนที0สูง
เป็นประวติัการณ์และการขาดแคลนแรงงาน คาดว่าในไตรมาสแรก ปี mnom การเติบโตทางเศรษฐกิจจะปรับตวั
ลดลงเลก็นอ้ยเนื0องจากการจดัเก็บภาษีการบริโภคซึ0 งกาํลงัจะมีผลบงัคบัใช ้แต่น่าจะชดเชยดว้ยการใชจ่้ายของทาง
ภาครัฐในการจดัการแข่งขนัโอลิมปิกส์ปี mno| การใชน้โยบายทางการเงินต่างๆ มากมายของนายกรัฐมนตรี อาเบะ 
รวมถึงการใช้จ่ายของภาครัฐ และการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เป็นปัจจยัสําคญัที0ช่วยให้เศรษฐกิจของญี0ปุ่นดีขึ� น 
นอกจากนี�  อุปสงคใ์นสินคา้จากญี0ปุ่นที0เพิ0มขึ�นทั0วโลกจะทาํใหอุ้ปสงคใ์นวตัถุดิบต่างๆ เพิ0มขึ�นซึ0งกจ็ะทาํใหอุ้ปสงค์
ในการขนส่งทางเรือมากขึ�นตามไปดว้ย 

ประเทศอินเดีย ยงัคงมีตวัเลขจีดีพีที0แข็งแกร่งสาํหรับปี mnok แมว้่ามีความกงัวลจากการเลิกใชธ้นบตัรของ
รัฐบาลและการริเริ0มการใช้ภาษีสินคา้และบริการ (GST) ของรัฐบาล หากเศรษฐกิจของอินเดียยงัคงมีแนวโนม้
ขยายตวัอย่างต่อเนื0อง คาดว่าอินเดียจะกลายเป็นประเทศที0มีเศรษฐกิจใหญ่ที0สุดเป็นอนัดบั n ของโลกก่อนสิ�นปี 
mnom นโยบายของรัฐบาล Modi ที0มุ่งเนน้ตลาดหลงัจากที0พรรคของตนไดแ้พก้ารเลือกตั�งทอ้งถิ0นประจาํรัฐจะช่วย
กระตุน้การใชจ่้ายทางดา้นโครงสร้างพื�นฐานเพื0อเอาใจผูมี้สิทธิเลือกตั�งก่อนการเลือกตั�งครั� งหนา้ นอกจากนี�  อินเดีย
ยงัมีปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินที0แขง็แกร่งอยา่งต่อเนื0อง จากการที0ท่าเรือมีร่องนํ�าตื�นเขินและไม่มีประสิทธิภาพบวก
กับการเพิ0มขึ� นในการนําเข้าถ่านหินและการใช้จ่ายในโครงสร้างพื�นฐาน อุปสงค์ในการขนส่งสินค้าทางเรือ
โดยเฉพาะอยา่งยิ0งเรือขนาดเลก็จะมีปริมาณเพิ0มขึ�น 

หนึ�งในสัญญาณที�น่าจะช่วยให้อุปสงค์เพิ�มขึDน คือ แผนการเสน้ทางสายไหม (One Belt One Road “OBOR”) 
หรือ การริเริ�มแถบและเส้นทางเศรษฐกิจ (The Belt and Road Initiative (BRI)) ซึ0 งเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจและ
การต่างประเทศที0กวา้งไกลของผูน้าํจีน Xi Jinping ซึ0งจะทาํใหอุ้ปสงคใ์นการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางเรือเพิ0มขึ�น 
ในขณะเดียวกนัก็ช่วยส่งเสริมการเชื0อมต่อเส้นทางการขนส่งระหว่างทวีปเอเชีย ตะวนัออกกลาง แอฟริกา และ
ยุโรป โดยจะเป็นการเชื0อมโยงเส้นทางถนน ทางรถไฟ ท่อก๊าซและนํ�ามนั ท่าเรือและโครงการโครงสร้างพื�นฐาน
อื0นๆ จากจีน เริ0มตน้จากเมืองซีอานซึ0 งอยู่ในตอนกลางของจีน ผ่านใจกลางทวีปเอเชีย ไปจนถึงเมืองมอสโก เมือง
รอตเทอร์ดาม เมืองลอนดอน เมืองเวนิสและเมืองไพรีอสั เมื0อสิ�นปี 2561 มีการทาํสัญญา การเริ0มดาํเนินการ และ
การบรรลุโครงการต่างๆ ภายใตแ้ผนการ BRI รวมมูลค่าประมาณ 6.85 แสนลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แผนการนี�
เป็นหนึ0 งในแผนการพฒันาโครงสร้างพื�นฐานที0ใหญ่ที0สุดในประวติัศาสตร์สมยัใหม่และจะตอ้งมีขนส่งสินคา้
ประเภทแร่เหล็ก ถ่านหิน หินปูน ถ่านโคก้ ไมแ้ละแร่ธาตุอื0น ๆ เช่น แร่นิกเกิล อะลูมิเนียมออกไซต์ เป็นจาํนวน
มากกวา่ในปัจจุบนั โดยจะส่งผลดีต่อตลาดสินคา้แหง้เทกองอยา่งมาก 
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ข้อสรุปของแผนการ BRI 

• วงเงินที0จะใชส้าํหรับแผนการ OBOR อยูร่ะหวา่ง 1.2 และ 20.0 ลา้นลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ! 

• แผนการนี�ครอบคลุม 70 ประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ on ของประชากรโลก และประมาณหนึ0งในสาม
ของตวัเลขจีดีพีของโลก 

• เมื0อคาํนวณอตัราเงินเฟ้อ ณ ปัจจุบนัเป็นหน่วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แผนการนี� ใหญ่กว่าแผนการ
มาร์แชลล ์12 เท่า 

• เงินทุนจะมาจาก (1) ธนาคารเพื0อการลงทุนโครงสร้างพื�นฐานแห่งเอเชีย (Asia Infrastructure Investment 
Bank) (2) กองทุนเส้นทางสายไหม (3) ธนาคารเพื0อการพฒันาแห่งใหม่หรือ BRICS (4) ธนาคารการ
พฒันาแห่งชาติจีน (China Development Bank) 

ในปี mnok จีนไดส่้งเสริมทางการคา้โดยการลงทุนในประเทศต่างๆ ที0อยู่ภายใตแ้ผนการ BRI ท่ามกลาง
สงครามทางการคา้กบัสหรัฐฯ มูลค่าการคา้ขายระหว่างประเทศ BRI เพิ0มขึ�นเป็น �.|{ ลา้นลา้นหยวน (หรือ k.ml 
ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ในปี mnok ซึ0 งเพิ0มขึ�นจากปี mno~ ร้อยละ k|.| แมว้่าในปี mnok แผนการนี�ไดช้ะลอตวัลง 
แต่ยงัคงมีขยายตวัในเชิงกลยุทธ์ต่อไป แมว้่าจะมีเสียงต่อตา้นแผนการดงักล่าวก็ยงัคงมีความเคลื0อนไหวในการ
จดัหาแหล่งเงินทุนสําหรับโครงสร้างพื�นฐานบา้ง ซึ0 งแสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆ ไดพ้ยายามดาํเนินการตาม
แผนการ BRI อยา่งจริงจงั 

เพื0อเป็นการอธิบายให้เห็นภาพที0ชัดเจน บริษทัฯ จึงขอนาํเสนอผลการดาํเนินงานประจาํปีที0สาํคญั จาก
งบการเงินของบริษทัฯ ในปีที0ผา่นๆ มา ดงัต่อไปนี�  

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ค่าเฉลี0ยดชันีค่าระวางเรือ (BDI) 6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206 1,105 719 673 1,145 1,353 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  

(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 148.1 88.1 35.5 23.6 4.5 17.5 (2.5) (69.41) (75.61) (3.76) 14.1 

จาํนวนเรือเฉลี0ย 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44 38.93 41.66 45.46 40.29 36.02 36 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อเรือหนึ0งลาํ  

(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 3.36 2.69 1.66 1.08 0.15 0.45 (0.06) (1.53) (1.88) (0.10) 0.39 

ผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 2558 - 2560 บริษทัฯ ไดบ้ริหารงานโดยการควบคุมค่าใชจ่้าย และเมื0อตน้ปี 
2558 บริษทัฯ เพิ0มทุนจาํนวนประมาณ 65 ลา้นเหรียญสหรัฐจากผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) นอกจากนั�น บริษทัฯ 
ไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงครั� งเดียวเมื0อครบกาํหนด 5 ปี ในเดือน
มกราคม 2559 และบริษทัฯ ยงัออกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัเพิ0มอีกจาํนวนประมาณ 55 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียง
ครั� งเดียวเมื0อครบกาํหนด 3.5 ปี ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไดช้าํระเงินคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับเงินกูที้0มี
หลกัประกนัซึ0งจะครบกาํหนดชาํระในปี 2561 และปี 2562 และบริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าที0ไม่มีประสิทธิภาพเพื0อเพิ0ม
เงินสด (บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าเพื0อรีไซเคิลจาํนวน 15 ลาํในปี 2558 - ปี 2559 และขายเรือเก่าเพื0อแล่นต่อในตลาด
จาํนวน 2 ลาํในปี 2559 - ปี 2560) ในปี 2561 บริษทัฯ ไดช้าํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับสญัญากู ้k ฉบบั และได้
ถอนจาํนองเรือจาํนวน 3 ลาํ 
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รางวลัและเกยีรตยิศ 

บริษทัฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ0งที0จะแจง้ใหท้ราบว่า บริษทัฯ เป็นหนึ0งในสิบบริษทัที0ไดรั้บการคดัเลือกโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหผ้่านเขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับ
รางวลัคณะกรรมการบริษทัแห่งปี 2561 สาํหรับกลุ่มบริษทัที0มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดนอ้ยกวา่ 30,000 ลา้นบาท 
ซึ0งจะประกาศรายชื0อผูไ้ดรั้บรางวลัในเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2562 

บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอชื0อเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื0อเขา้ชิงรางวลั “Ship Owner/Operator” ในงาน Seatrade 
Maritime Awards Asia ครั� งที0 11 ประจาํปี 2561 และบริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ� ง เอเยนซี0 จาํกดั (GCSA) ซึ0งเป็นบริษทั
ยอ่ยที0บริหารจดัการกองเรือของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอชื0อใหเ้ป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่ง
ปี” นอกจากนั�นบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอชื0อเพื0อเขา้ชิงรางวลั The Class NK Dry Bulk Operator of the Year ในงาน 
The Lloyd’s List Asia Pacific Awards 2018 และ GCSA บริษทัย่อยบริหารจดัการกองเรือของบริษทัฯ ยงัไดรั้บการ
เสนอชื0อเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื0อชิงรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” ในงาน International Bulk Journal’s IBJ Awards 
ประจาํปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอชื0อเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื0อเขา้ชิงรางวลั Bulk Ship Operator of the Year 
และ เรืออภิญญา นารี ของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอชื0อเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื0อชิงรางวลั “Bulk Ship of the Year”  
จุดเด่นทางการเงนิ (จากงบการเงนิสกลุเงินบาท) และผลการดําเนินงานประจาํปี 

ผลการดาํเนินงานระหวา่งปี รายไดร้วมของบริษทัฯ เป็นเงิน 4,970.12 ลา้นบาท (ปี 2560: 4,394.63 ลา้นบาท) 
และกาํไรสุทธิเป็นเงิน 456.20 ลา้นบาท (ปี 2560: ขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 129.48 ลา้นบาท รวมกาํไรจากการขายเรือ
และอุปกรณ์ และดอกเบี�ยจ่ายของสินเชื0อธุรกิจไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอื0นๆ ภายใตส้ญัญาระงบัขอ้พิพาทกบั
อู่ต่อเรือ Sanfu 80.36 ลา้นบาท) ส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ที0  12,695.46 ลา้นบาท (ปี 2560: 12,335.49 ลา้นบาท) และ
สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ลดลงในระหวา่งปีเป็น 27,836.91 ลา้นบาท (ปี 2560: 28,833.24 ลา้นบาท) การลดลงของ
สินทรัพยร์วมหลกัๆ มาจากค่าเสื0อมราคาของเรือ  

ในระหว่างปี บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 463.70 ลา้นบาท (ปี 2560: ขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 116.98 ลา้นบาท) 
ก่อนขาดทุนจากอตัราแลกเปลี0ยนจาํนวน 5.36 ลา้นบาท (ปี 2560: จาํนวน 12.31 ลา้นบาท) และภาษีเงินไดจ้าํนวน 
2.14 ลา้นบาท (ปี 2560: จาํนวน 0.19 ลา้นบาท) ในดา้นของรายได ้จากความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื0องของตลาดค่า
ระวางเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ในปี mnok บริษทัฯ มีรายไดเ้ฉลี0ยต่อวนัต่อลาํคิดเป็น 11,063 เหรียญสหรัฐ เมื0อ
เปรียบเทียบกบั 9,486 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํของปี 2560 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิมาจากจาํนวนเรือเฉลี0ย 36 ลาํ
ในระหวา่งปี 2561 และปี 2560 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ�ามนั
เชื�อเพลิง) สูงกวา่ปีที0แลว้ร้อยละ 12 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 3 เนื0องมาจากการแข็งตวัของค่าเงินบาทเมื0อ
เทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ (สกุลเงินที0ใชใ้นการดาํเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํ
เพิ0มขึ�นจาก 4,355 เหรียญสหรัฐ ในปีก่อน เป็น 4,621 เหรียญสหรัฐ ในปี 2561 ระยะเวลาหยุดการเดินเรือเพื0อการ
ซ่อมบาํรุงของปีนี�ลดลงมาอยู่ที0เฉลี0ยประมาณ 6.54 วนัต่อลาํเรือ (อายุเฉลี0ยของกองเรืออยู่ที0 7.3 ปีในปี 2561) โดยมี
เรือจาํนวนเพียง 10 ลาํที0ถึงกาํหนดซ่อมแซมและสาํรวจเรือในระหวา่งปี 

บริษทัฯ ไดล้องคาํนวณผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้อีกครั� งในปีนี�  สาํหรับ 25 ปีนบัตั�งแต่บริษทัฯ เขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จนถึงวนัศุกร์ที0  16 กันยายน 2561 ซึ0 งราคาหุ้นบริษทัฯ มีราคาปิดอยู่ที0  12.30 บาทต่อหุ้น 
(บริษทัฯ เริ0มซื�อขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เมื0อวนัที0 16 กนัยายน 2536) หากนกัลงทุนไดถื้อหุน้ไวต้ั�งแต่ออก IPO 
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ครั� งแรกจนครบ 25 ปี นกัลงทุนจะไดผ้ลตอบแทนถึง 13.86 เท่าของเงินลงทุนครั� งแรก ทั�งนี�  การคาํนวณนี�ยงัไม่ได้
คาํนึงถึงผลตอบแทนจากการนาํเงินปันผลที0ไดรั้บไปลงทุนใหม่ในรูปหุน้หรือดอกเบี�ยรับ 
กองเรือของบริษทัฯ 

ณ สิ�นปี 2561 บริษทัฯ มีเรือจาํนวน 36 ลาํในกองเรือ (ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จาํนวน 8 ลาํ ขนาด
ซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 9 ลาํ และขนาดแฮนดี�ไซส์ (Handysize) จาํนวน 19 ลาํ) มีขนาดระวางบรรทุกรวม 
1,585,805 เดทเวทตนั หรือเฉลี0ย 44,050 เดทเวทตนัต่อลาํ โดยมีอายเุฉลี0ยของกองเรือประมาณ 7.3 ปี  

ในธุรกิจที0ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และมีอตัราผลตอบแทนต่อความเสี0ยงที0สูงมาก รวมทั�งยงัมีลกัษณะที0เป็นวฏัจกัร
ขึ�นลงที0กวา้งและคาดเดาไดย้ากนั�น จงัหวะเวลาในการตกลงซื�อเรือนั�น ถือไดว้า่เป็นจงัหวะการตดัสินใจที0สาํคญัที0สุด 

ในปี 2561 รายได้ต่อวันต่อลําเรือของบริษัทฯ เฉลี0ยอยู่ที0  11,063 เหรียญสหรัฐ ส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
เดินเรือต่อวนัต่อลาํเฉลี0ยอยูที่0 4,621 เหรียญสหรัฐซึ0งสูงกวา่เป้าหมายที0วางไวที้0 4,500 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ 

การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทียบ ในปี 2561 ค่าเฉลี0ยของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนดี�ไซส์ (BHSI) อยู่
ที0ระดบั 597 จุด โดยมาจากค่าเฉลี0ยของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัที0 8,700 เหรียญสหรัฐ เมื0อเปรียบเทียบกบัเรือขนาด
แฮนดี�ไซส์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูที่0 10,355 เหรียญสหรัฐ ซึ0งมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 19.02 
ค่าเฉลี0ยของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่ที0ระดบั 1,031 จุด โดยมาจากค่าเฉลี0ยของอตัราค่าเช่าเรือ
ต่อวนัที0 11,198 เหรียญสหรัฐ เมื0อเปรียบเทียบกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ที0ทาํรายไดอ้ยูที่0 11,038 เหรียญ
สหรัฐ ซึ0 งตํ0ากว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 1.43 เรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ที0ทาํรายไดอ้ยู่ที0  
12,772 เหรียญสหรัฐ ซึ0 งสูงกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดัชนี BSI ร้อยละ 14.06 (เนื0องมาจากไม่มีดัชนีสําหรับเรือ
ขนาดอลัตราแมกซ์ บริษทัฯ จึงเปรียบเทียบกบัดชันี BSI) เป้าหมายของบริษทัฯ คือการทาํรายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีทั�ง
สองดงักล่าว 

ทิศทางอุตสาหกรรม  

คาดวา่จะมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดจาํนวนปกติ ในอีกสองปีขา้งหนา้ กล่าวคือ  
เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตนั - มเีรือจาํนวน 2,031 ลาํ ขนาดระวางรวม 363.62 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2562) มีเรือจาํนวน 220 ลาํ ขนาดระวางรวม 50.63 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 13.9 ของขนาดระวาง
ทั�งหมดที0จะถูกส่งมอบจนถึงสิ�นปี 2565 ในเรือขนาดนี�  มีเรือจาํนวน 165 ลาํ ขนาดระวางรวม 31.87 ลา้นเดทเวทตนั 
หรือร้อยละ 8.8 ที0จะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2565 และคาดวา่จะถกูรีไซเคิลในช่วงปี 2562 - 2565  

เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจํานวน 2,191 ลํา ขนาดระวางรวม 173.16 ล้าน

เดทเวทตนั ณ ต้นปี 2562) มีเรือจาํนวน 243 ลาํ ขนาดระวางรวม 19.97 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 11.5 ของขนาด
ระวางทั�งหมดที0จะถูกส่งมอบจนถึงสิ�นปี 2565 ในเรือขนาดนี�  มีเรือจาํนวน 392 ลาํ ขนาดระวางรวม 29.23 ลา้นเดท
เวทตนั หรือร้อยละ 16.9 ที0จะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2565 และคาดวา่จะถกูรีไซเคิลในช่วงปี 2562 - 2565  

เรือขนาดซุปราแมกซ์/อัลตราแมกซ์ (40,000 - 70,000 เดทเวทตัน - มีเรือจํานวน `,aab ลํา ขนาดระวางรวม 

198.11 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้นปี 2562) มีเรือจาํนวน mk| ลาํ ขนาดระวางรวม k| ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ o.no 
ของขนาดระวางทั�งหมดที0จะถกูส่งมอบจนถึงสิ�นปี 2565 ในเรือขนาดนี�  มีเรือจาํนวน n{� ลาํ ขนาดระวางรวม m�.o{ 
ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ kl.l{ ที0จะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2565 และคาดวา่จะถกูรีไซเคิลในช่วงปี 2562 - 2565 
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เรือขนาดแฮนดีDไซส์ (10,000 - 40,000 เดทเวทตนั - มีเรือ `,dae ลํา ขนาดระวางรวม fef.ag ล้านเดทเวทตนั 

ณ ต้นปี 2562) มีเรือจาํนวน km{ ลาํ ขนาดระวางรวม l.m| ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ l.ko ของขนาดระวางทั�งหมด
ที0จะถกูส่งมอบจนถึงสิ�นปี 2565 ในเรือขนาดนี�  มีจาํนวน {{� ลาํ ขนาดระวางรวม k�.k ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 
18.8 ที0จะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2565 และคาดวา่จะถกูรีไซเคิลในช่วงปี 2562 - 2565 

เมื0อพิจารณาตวัเลขอุปทานของเรือที0กล่าวมาขา้งตน้ ควรตอ้งคาํนึงถึงอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือซึ0 ง
ในปี 2561 อยู่ที0ร้อยละ 18.15 และเฉลี0ยในหา้ปีที0ผ่านมาอยู่ที0ร้อยละ 36.15 โดยประมาณ ซึ0 งสวนทางกบัดชันี BDI 
และปริมาณสินเชื0อในตลาด 

ค่าระวางเรือสถานภาพการแข่งขันของบริษทัฯ จากการที0บริษทัฯ มีเรือในปัจจุบนั 36 ลาํ ทาํใหบ้ริษทัฯ เป็น
หนึ0งในบริษทัเจา้ของเรือที0ใหญ่ในตลาด และเนื0องจากเจา้ของเรือในธุรกิจเรือประเภทนี� มีลกัษณะเป็นบริษทัเล็กๆ 
อยู่กระจดักระจาย ชื0อของบริษทัฯ จึงไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ว่าเป็นบริษทัที0มีชื0อเสียง โดยลูกคา้หลายราย
ตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทัฯ เป็นอนัดบัแรกก่อนที0จะไปใชบ้ริการจากเจา้ของเรือรายยอ่ยอื0นๆ 

นอกจากนี�  จากแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ที0จะจดัหาเรือที0ใหม่กวา่ ใหญ่กวา่ ทนัสมยักวา่ และประหยดักวา่จาก
ตลาดเมื0อราคาตกตํ0าจะช่วยเพิ0มศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ขง็แกร่งในอนาคตต่อไป  
ปัญหาที�อุตสาหกรรมเผชิญอยู่ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ของบริษทัฯ ในปี 2561 เพิ0มขึ�นจากปี 2560 เนื0องมาจากค่าใชจ่้ายจาํนวนมากสาํหรับ
การเขา้อู่แหง้และการสาํรวจใตท้อ้งเรือ ค่าใชจ่้ายบางรายการเป็นการเขา้อู่แหง้ตามรอบปกติ ในขณะที0บางรายการ
เป็นการเขา้อู่แหง้เพื0อการปรับเปลี0ยนรูปแบบถงันํ�ามนั (โดยการแบ่งถงันํ�ามนัขนาดใหญ่ใหก้ลายเป็นถงันํ�ามนัขนาด
เล็ก) ซึ0 งเป็นการเตรียมตวัเพื0อรองรับกฎเกณฑก์ารบงัคบัใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัตํ0าซึ0 งจะใชบ้งัคบัในเดือน
มกราคม mno| เช่นเดียวกนั ค่าใช้จ่ายที0เพิ0มขึ�นส่วนหนึ0 งมาจากค่าใช้จ่ายเกี0ยวกบัอุปกรณ์ที0 เกี0ยวข้องกบันํ� ามนั
เชื�อเพลิงของเรือเหล่านี� ระหว่างซ่อมบาํรุงเพื0อเตรียมเครื0องยนตข์องเครื0องจกัรใหญ่และเครื0องยนตข์องเครื0องผลิต
ไฟฟ้าใหร้องรับการใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัตํ0าหลงัจากที0กฎเกณฑใ์หม่มีผลใชบ้งัคบัในเดือนมกราคม mno| 
คาดว่าบริษทัฯ จะยงัคงมีค่าใชจ่้ายดงักล่าวในปี mnom อย่างไรก็ตาม ในปี  mnok ค่าใชจ่้ายส่วนที0ลดลงนั�นมาจาก
ค่าจา้งคนประจาํเรือที0ยงัคงที0และไม่ปรับเพิ0มขึ�น  นอกจากนั�น บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นการเพิ0มมาตรฐานของการ
ฝึกอบรมคนประจาํเรือสาํหรับตาํแหน่งอาวุโสที0ตอ้งปฎิบติังานดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีที0ทนัสมยัต่างๆบนเรือ บริษทัฯ 
สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายประกนัภยัไดดี้เนื0องจากมีประวติัการเรียกร้องค่าเสียหายที0ดี และเนื0องจากผูรั้บประกนัภยั
มีสถานะการเงินที0แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ0ง ผูรั้บประกนัภยั P&I Clubs ซึ0 งเป็นของกลุ่ม P&I Clubs ระหว่าง
ประเทศนั�น ไดรั้บการเรียกร้องค่าสินไหมเพียงเล็กนอ้ยและมีผลตอบแทนจากการลงทุนที0ดีขึ�น ปัจจยัเหล่านี� เอง
ส่งผลใหผู้รั้บประกนัภยั P&I Clubs สามารถสนบัสนุนเจา้ของเรือซึ0 งเป็นสมาชิกในช่วงเวลาที0ตลาดค่าระวางซบเซา
เช่นนี�ได ้

อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซึ�งออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั�นไดมี้การปรับปรุง
แกไ้ขอยูเ่สมอเพื0อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการที0จะปกป้องสิ0งแวดลอ้มใหไ้ดม้ากยิ0งขึ�น 

จากกฎระเบียบหลากหลายฉบับ มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเครื0 องจักร (Engine exhaust emission 
standards) อยู่ภายใต้ข้อบังคับของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (MARPOL) 
นอกเหนือจากเขตควบคุมการปล่อยมลพิษซึ0 งกาํหนดใหเ้รือจาํเป็นตอ้งใชเ้ชื�อเพลิงที0มีค่ากาํมะถนัไม่เกินร้อยละ 0.1 
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และจะมีการบงัคบัใชก้ฎเกณฑใ์หม่ในเดือนมกราคม 2563 โดยจาํกดัค่ากาํมะถนัในเชื�อเพลิงทั0วโลกไม่ให้เกิน
ร้อยละ 0.5 ซึ0 งเป็นความทา้ทายที0มากขึ�นเนื0องจากความไม่แน่นอนในความเพียงพอและราคาของนํ�ามนัเชื�อเพลิง
ดงักล่าว อีกทางเลือกหนึ0 งคือการติดตั�งเครื0องดกัจบัเขม่าควนับนเรือ ซึ0 งนอกจากจะเป็นความทา้ทายทั�งในทาง
เทคนิคและทางการเงินสาํหรับเจา้ของเรือต่างๆ ยงัคงมีความกงัวลว่าเป็นทางออกที0เหมาะสมหรือไม่ เนื0องจากเป็น
การลดการปล่อยของเสียสู่ชั�นบรรยากาศแต่กลบัปล่อยของเสียลงสู่ทะเลแทน หลายประเทศยืนยนัที0จะปฏิบติัตาม
กฎระเบียบเกี0ยวกบัการจดัการนํ�าถ่วงเรือที0เขม้งวดขึ�น นอกจากนี�  ยงัมีกฎขอ้บงัคบัใหม่ไดก้าํหนดใหเ้รือตอ้งมีการ
บาํบดันํ�าถ่วงเรือ ที0มีอยูใ่นถงัต่างๆ บนเรือดว้ยการใชร้ะบบการบาํบดันํ�าถ่วงเรือที0ไดผ้า่นการรับรองแลว้ โดยจะตอ้ง
ติดตั�งระบบนี�บนเรือทุกลาํ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ�าถ่วงเรือและตะกอนมีผล
บงัคบัใชใ้นวนัที0 � กนัยายน mno~ km เดือนนบัแต่วนัที0มี |~ ประเทศเขา้ร่วมรับรอง ซึ0งคิดเป็นร้อยละ |n ของขนาด
ระวางเรือของกองเรือโลก  เรือทุกลาํจะตอ้งมีใบรับรองสาํหรับการจดัการนํ�าถ่วงเรือ (Ballast Water Management 
certificate) เรือต่อใหม่ที0มีการวางกระดูกงูเรือหลงัจากวนัที0 � กนัยายน mno~ จะตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์จดัการนํ� าถ่วง
เรือตามมาตรฐานที0  IMO กาํหนด เรือเก่าทุกลาํที0มีอยู่จะต้องติดตั� งอุปกรณ์จัดการนํ� าถ่วงเรือพร้อมกับทาํการ
ตรวจสอบระบบของเรือให้แลว้เสร็จภายในครั� งแรกของการต่ออายุหนงัสือรับรองดา้นการป้องกนัมลภาวะทาง
อากาศนบัจากวนัที0 � กนัยายน mnom อุปกรณ์จดัการนํ� าถ่วงเรือทั�งหมดตามที0 IMO ไดอ้นุมติัไปแลว้และมีอยู่ใน
ทอ้งตลาดในปัจจุบนันี� ยงัไม่ไดเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์อนัเขม้งวดของหน่วยงานป้องกนัชายฝั0งของสหรัฐอเมริกา 
(USCG)  USCG ไดก้าํหนดระยะเวลาสาํหรับการติดตั�งระบบจดัการนํ�าถ่วงเรือที0แตกต่างไปจากอนุสัญญาขา้งตน้ 
โดยขึ�นอยู่กบัจาํนวนระบบจดัการนํ� าถ่วงเรือในตลาดที0ไดรั้บการอนุมติัจาก USCG  ณ สิ�นเดือนธันวาคม mnok มี
ระบบจดัการนํ�าถ่วงเรือประมาณ k| แบบที0ไดรั้บการอนุมติัจาก USCG แลว้ เรือของบริษทัฯ จาํนวน k� ลาํไดมี้การ
ติดตั�งระบบจดัการนํ�าถ่วงเรือที0ผา่นการอนุมติัจาก USCG โดยบริษทัฯ จะทาํการติดตั�งระบบจดัการนํ�าถ่วงเรือที0ผ่าน
การอนุมติัจาก USCG / IMO สาํหรับเรือจาํนวนที0เหลือก่อนถึงวนัที0กาํหนดของ USCG / IMO 

จากการผลักดันขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization “ILO”) ทําให้
มาตรฐานความเป็นอยู่ต่างๆ บนเรือของคนประจาํเรือไดรั้บความสําคญัเพิ0มมากขึ�น โดย ILOไดอ้อกอนุสัญญา
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention “MLC 2006”) เพื0อใช้เป็นมาตรฐานและควบคุมดูแล
สภาพการทาํงานและความเป็นอยู่ของคนประจาํเรือ โดยเรือเดินทะเลระหว่างประเทศทุกลาํที0มีขนาดมากกว่า 
500 ตนัจะตอ้งไดรั้บการตรวจเพื0อออกใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Maritime Labour Certificate 
“MLC”) และใบประกาศการปฏิบติัดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Declaration of Maritime Labour Compliance 
“DMLC”) โดยรัฐเจา้ของธงหรือโดยสถาบนัตรวจเรือที0รัฐนั�นรับรอง อนุสัญญา MLC 2006 ฉบบันี�  ไดรั้บการให้
สัตยาบนัจากรัฐสมาชิกตามขอ้ตกลงเป็นที0เรียบร้อยแลว้เมื0อเดือนสิงหาคม 2555 อนัมีผลใหเ้รือทุกลาํจะตอ้งปฏิบติั
ตามอนุสัญญานี�  และจะต้องได้รับใบรับรองดงักล่าวก่อนวนัที0  20 สิงหาคม 2556 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบนั
อนุสัญญา MLC เมื0อวนัที0 7 มิถุนายน 2559 และส่งผลให้ MLC 2006 มีผลบงัคบัใชส้าํหรับเรือชกัธงไทยในวนัที0 7 
มิถุนายน 2560 ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดแ้ทนที0ใบรับรองการปฏิบติัตามอนุสัญญา MLC 2006 (Statement of Compliance 
“SOC”) ที0ไดเ้คยออกมาใหแ้ก่เรือของบริษทัฯ ที0ชกัธงไทยดว้ยใบรับรองแรงงานทางทะเล ซึ0 งถือว่าเป็นการพฒันา
และส่งเสริมการเดินเรือสากลภายใตธ้งไทยเนื0องจากเป็นการขจดัความเสี0ยงของ SOC ที0ไม่เป็นที0ยอมรับในบาง
ประเทศ 
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ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสัญญา MLC ดงันั�น เรือของบริษทัฯที0ชกัธงสิงคโปร์ไดป้ฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดในอนุสญัญาฯ อยา่งครบถว้น 

ในเดือนเมษายนปี 2557 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ไดร่้วมตกลงแกไ้ขอนุสัญญา MLC บาง
ประการเพื0อเป็นการบงัคบัใชห้ลกัการต่างๆ ที0เคยไดร่้วมตกลงเมื0อปี 2552 ระหวา่ง IMO และคณะทาํงานดา้นความ
มั0นคงทางการเงินของ ILO การแกไ้ขดงักล่าวมีผลบงัคบัใชเ้มื0อวนัที0 18 มกราคม 2560 เรือที0อยู่ภายใตอ้นุสัญญา 
MLC จะตอ้งแสดงใบรับรองที0ออกโดยผูรั้บประกนัหรือผูใ้หห้ลกัประกนัทางการเงินอื0นๆ เพื0อยืนยนัวา่เรือดงักล่าว
มีการประกนัภยัหรือหลกัประกนัทางการเงินอื0นๆ ที0ครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการส่งลูกเรือกลบัประเทศ รวมไปถึง
ครอบคลุมเงินค่าจา้งสิทธิประโยชน์ต่างๆที0คา้งชาํระตามสัญญาสูงสุดเป็นเวลาสี0 เดือนหากมีการละทิ�งการจา้ง (กฎ
ขอ้ 2.5) นอกจากนั�น ยงัตอ้งมีใบรับรองสาํหรับความรับผิดที0เกิดจากการเรียกร้องทางสัญญาที0มีสาเหตุมาจากการ
บาดเจ็บทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิตของคนประจาํเรือ (กฎขอ้ 4.2) ทั�งนี�  P&I Clubs ไดอ้อกใบรับรองดงักล่าว
สาํหรับเรือทุกลาํในกองเรือของบริษทัฯ  

การอนุรักษสิ์0งแวดลอ้มไดก้ลายเป็นประเด็นที0สาํคญั คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปที0บริษทัฯ จะกล่าวแต่เพียงว่า
บริษทัฯ ไดด้าํเนินการ “เพื0อโลกสีเขียว” (Going Green) บริษทัต่างๆทั0วโลกไดถู้กกดดนัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆให้
บริษทัของตนเกิดจิตสาํนึกในการอนุรักษสิ์0งแวดลอ้มมากขึ�น โดยตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัใหม่ต่างๆ มีการคาด
ว่า IMO และ ICS จะมีบทบาทสาํคญัในการผลกัดนักฎระเบียบในเรื0องดงักล่าวสาํหรับธุรกิจขนส่งทางเรือระหวา่ง
ประเทศ ซึ0 งหนึ0งในกฎเหล่านี� น่าจะเป็นการรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(วดัหน่วยกรัมต่อตนั-ไมล)์ 
ของเที0ยวเดินเรือ คลา้ยกับกฎของ European Union MRV (การเฝ้าดู (Monitoring) การรายงาน (Reporting) การ
ตรวจสอบ (Vertification) การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด)์ ซึ0 งใชบ้งัคบัตั�งแต่เดือนมกราคม 2561 สาํหรับเรือทุก
ลาํที0แล่นผ่านน่านนํ�าในสหภาพยุโรปเช่นเดียวกนั IMO กาํหนดใหเ้รือทุกลาํดาํเนินการติดตั�งระบบรวบรวมขอ้มูล
การใชเ้ชื�อเพลิง (DSC) ตั�งแต่เดือนมกราคม 2562 ซึ0งจะบงัคบัใหเ้รือตอ้งรายงานการใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิงทั0วโลกรายปี
ไปยงั IMO ผ่านทางรัฐเจา้ของธง นอกจากนี�  กฎเกณฑ์ดงักล่าวยงัระบุให้มีการปรับปรุงแผนการบริหารการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของเรือ (Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)) และรับรองโดย
เจา้หนา้ที0ของรัฐเจา้ของธงหรือองคก์รที0มีอาํนาจ ธุรกิจขนส่งทางเรือระดบัโลกไดใ้หค้าํมั0นว่าจะลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดล์งประมาณร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เมื0อเทียบกบัปี 2548 กฎระเบียบต่างๆเหล่านี�จะทาํให้เรือ
เก่าที0ไม่มีประสิทธิภาพหลายลาํตอ้งออกไปจากตลาด บริษทัฯ ไดเ้ตรียมการรับมือกฎระเบียบต่างๆเหล่านี� โดยการ
เฝ้าดูและบนัทึกตวัเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องเรือในกองเรือของบริษทัฯ นอกจากนั�น บริษทัฯ ให้
เรือทุกลาํรายงานการใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิงต่อองคก์รที0กาํหนด (Recognised Organisation (RO)) ที0ไดรั้บการอนุมติัจาก
รัฐเจา้ของธง ตั�งแต่วนัที0 k มราคม mnom เป็นตน้ไป ทั�งนี�  เรือของบริษทัฯ จะมีตวัเรือที0สะอาดอยู่เสมอ (โดยการใชสี้
ป้องกนัคราบและมีการทาํความสะอาดตวัเรือเมื0อจาํเป็น) อนัจะช่วยเพิ0มประสิทธิภาพของเรือ อนัช่วยส่งผลใหก้าร
ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯลดลง ยิ0งไปกว่านั�น บริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงคุณสมบติัเป็นมิตรต่อสิ0งแวดลอ้มของเรือที0ไดซื้�อเขา้
มาเพิ0ม การเดินเรือที0เป็นมิตรต่อสิ0งแวดลอ้มนั�นจะเป็นไปไดด้ว้ยระวางสินคา้ที0ใหญ่ขึ�นและเครื0องยนต์ที0ประหยดั
เชื�อเพลิง รวมถึงการใชพ้ลงังานความร้อนจากเครื0องยนต ์บริษทัฯ มุ่งมั0นที0จะใหเ้รือที0สั0งต่อใหม่เหล่านี� มีเครื0องยนต์
ที0ประหยดัเชื�อเพลิงและมีความร้อนจากเครื0องยนตที์0ลดลง (รวมถึงก๊าซจากเครื0องยนตส์นบัสนุนจะถูกเปลี0ยนเป็น
พลงังานที0ใชบ้นเรือ) เรือสั0งต่อใหม่เหล่านี� ซึ0 งมีระวางสินคา้ที0ใหญ่ขึ�นน่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนฯนอ้ย โดยเฉพาะ
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อยา่งยิ0ง (เนื0องจากการคา้ขายรอบโลกฟื� นตวัขึ�น) เที0ยวเรือที0มีการขนสินคา้เต็มระวาง นอกจากนี�  ยงัมีอนุสญัญาของ 
IMO และข้อบังคับที0ออกโดยแต่ละประเทศเพื0อใช้ในการควบคุมการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด ์ก๊าซฮาลอน และก๊าซคลอโรฟลูโอคาร์บอน จากเรือต่างๆที0มีส่วนทาํใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก 
ข้อบังคับต่างๆเหล่านี� จะมีความเข้มงวดมากขึ�นในอนาคตอนัใกล ้นอกจากนี�  รัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกายงัมี
ขอ้บงัคบัใหเ้รือที0เขา้มายงัเมืองท่าของตนตอ้งใชแ้หล่งจ่ายไฟฟ้าของทางเมืองท่าซึ0งจะสร้างมลภาวะนอ้ยกวา่เครื0อง
กาํเนิดไฟฟ้าของเรือ อาจมีการบงัคบัใช“้BONNET” ซึ0 งเป็นเทคโนโลยีที0มีใชใ้นบางเมืองท่าในการเป็นตวัรับและ
ช่วยบาํบดัก๊าซเสียจากเรือก่อนที0จะปล่อยออกสู่ชั�นบรรยากาศ นอกจากนี�ปฏิญญา “Tony de Brum” ซึ0 งลงนามเมื0อ
วนัที0 12 ธันวาคม 2560 โดย 35 รัฐรวมทั�ง สหราชอาณาจกัร ฝรั0งเศส เดนมาร์ก เยอรมนี แคนาดา สาธารณรัฐหมู่
เกาะมาร์แชล ชิลีและนิวซีแลนด ์ไดก้าํหนดใหธุ้รกิจเดินเรือมีการจาํกดัปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โดยตั�งเป้าไวที้0การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นศูนยภ์ายในช่วงกลางศตวรรษ ปฏิญญา “Tony de Brum” ยงั
ตอ้งการความร่วมมือจาก IMO ในการวางกลยุทธ์ในเดือนเมษายน 2561 เพื0อลดก๊าซเรือนกระจกในการเดินเรือ ซึ0 ง
จะมีการปรับปรุงแกไ้ขอีกครั� งในปี 2566 มาตรการเหล่านี�ยงัคงอยู่ในขั�นพิจารณาและอาจสร้างปัญหาในการเดินเรือ 
รวมทั�งค่าใชจ่้ายที0เพิ0มขึ�นใหก้บัเจา้ของเรือ/ผูบ้ริหารเรือ  

เพื0อปฏิบติัตามพนัธสัญญาของบริษทัฯ ในการที0จะดาํรงรักษาและอนุรักษสิ์0งแวดลอ้มและลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนฯให้เป็นแบบแผน ทางบริษทัฯ ไดใ้ห้มีการตรวจสอบและไดรั้บใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 
14001:2015 จากองค์กรตรวจชั�นเรือ (CLASS NK) ของประเทศญี0ปุ่น มาตรฐาน ISO 14001:2015 นี� เป็นระบบที0
กาํหนดกรอบโครงสร้างโดยรวมและขั�นตอนวิธีการให้กบัการวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบติังานเพื0อ
สิ0งแวดลอ้มของบริษทัฯ อีกทั�งยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ เป็นองคก์รที0มีความรับผิดชอบต่อสิ0งแวดลอ้ม เรือ
ของบริษทัฯ ไดเ้ริ0 มใช้ “แผนการบริหารการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพของเรือ” (Ship Energy Efficiency 
Management Plan “SEEMP”) ตั�งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 6 ของอนุสัญญา MARPOL เรือเหล่านี� ยงั
ไดมี้การเตรียมความพร้อมในการกาํจดัสิ0งปฏิกูลที0เขม้งวดมากขึ�นตั�งแต่เดือนมกราคม 2556 ทั�งนี�  ตั�งแต่วนัที0 31 
ธนัวาคม 2563 กฎเกณฑข์องสหภาพยโุรปที0เกี0ยวกบัการรีไซเคิลเรือจะมีผลบงัคบัใชก้บัเรือต่างชาติที0แล่นในน่านนํ�า
สหภาพยุโรป โดยเรือจะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑที์0เกี0ยวกบัสินคา้วตัถุอนัตราย (Inventory of Hazardous Material 
(IHM)) ซึ0 งการปฏิบติัตามกฎเกณฑนี์�คาดว่าจะใชเ้วลามากและมีตน้ทุนสูง บริษทัฯ ไดเ้ริ0มเตรียมตวัในเรื0องนี� โดย
การส่งพนกังานอาวโุสทางดา้นเทคนิคเขา้อบรมการจดัการกบัวตัถุอนัตรายซึ0งจดัโดยสมาคมจดัชั�นเรือ เพื0อใหเ้ขา้ใจ
ถึงขั�นตอนในการปฏิบติัตามกฎเกณฑที์0เกี0ยวกบัสินคา้วตัถุอนัตรายสาํหรับเรือทุกลาํของบริษทัฯ  

อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) อาจมีการแกไ้ขเพิ0มเติมอีกหลาย
ครั� งในอนาคต ซึ0 งสาเหตุเกิดมาจากภยัภิบติัที0เลวร้ายที0สุดครั� งหนึ0งในประวติัศาสตร์ของสหรัฐฯ กล่าวคือ เรือชกัธง
สหรัฐฯ ชื0อ El Faro กบัคนประจาํเรือจาํนวน 33 คนไดจ้มในบาฮามาสในเดือนตุลาคม 2558 ในขณะที0พยายามจะฝ่า
พายุเฮอริเคน Joaquin รายงานการสอบสวนโดยละเอียดจาก USCG ซึ0 งตีพิมพใ์นเดือนกนัยายน 2560 ไดแ้สดงให้
เห็นขอ้ผิดพลาดหลายประการ โดยสาเหตุหลกัมาจากกปัตนัเรือและยงัระบุ 36 ขอ้แนะนาํเกี0ยวกบัความปลอดภยั 
และไดพ้ยายามแกไ้ขเพิ0มเติม อนุสญัญา SOLAS ตามที0ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

จากการที0นํ� าแข็งขั�วโลกกาํลงัละลายเนื0องจากภาวะโลกร้อนและมีการเพิ0มขึ�นของการเดินเรือแถบขั�วโลก
เหนือ เมื0อวนัที0 1 มกราคม 2560 IMO ไดบ้งัคบัใชอ้นุสัญญาระหว่างประเทศสาํหรับการเดินเรือในน่านนํ�าบริเวณ
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ขั�วโลก (Polar Code) ซึ0 งมีการแกไ้ขในปี 2557 – ปี 2558 เพื0อให้ใชบ้งัคบัทั�งอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื0อความ
ปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) 
อนุสัญญานี� เนน้ที0ความปลอดภยัของเรือ ลูกเรือและผูโ้ดยสารที0อยู่บนเรือซึ0 งอยู่ในสภาพแวดลอ้มแถบขั�วโลกที0
รุนแรงและยงัรวมไปถึงกฎเกณฑเ์พื0อป้องกนัการปล่อยนํ�ามนั สารพิษที0เป็นของเหลวในสินคา้ สิ0งปฏิกลูและขยะ มี
การคาดการณ์วา่จะมีกฎเกณฑที์0กาํหนดเรื0องการใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิงกาํมะถนัตํ0าตามมา 

ศูนย์ฝึกอบรมคนประจําเรือ (Maritime Training Center) ตามที0เคยไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัฯ ไดก่้อตั�ง
ศูนยฝึ์กอบรมคนประจาํเรือเต็มรูปแบบขึ�นภายในสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ที0กรุงเทพมหานคร เมื0อเดือนมีนาคม 
2551 โดยภายในศูนย์ฝึกอบรมนี�  ได้มีการติดตั� งห้องฝึกจาํลองการเดินเรือที0ทันสมยัที0 สุด (Bridge Navigation 
Simulator) เพื0อใชส้าํหรับฝึกคนประจาํเรือโดยเฉพาะ โดยมีเครื0องฝึกจาํลองการเดินเรือเสมือนจริงและมีการจาํลอง
สะพานเดินเรือจริง และสามารถฝึกการเดินเรือเขา้เมืองท่าสาํคญัไดอ้ย่างเสมือนจริงซึ0 งจะทาํใหค้นประจาํเรือไดมี้
โอกาสลงมือฝึกปฏิบติัการเดินเรือจริงๆ ในรูปแบบและสถานการณ์ต่างๆ เพื0อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทาํงาน
เป็นทีมของกปัตนัเรือและนกัเดินเรือ ทกัษะในการเดินเรือและบงัคบัเรือ สิ0งนี� ถือว่าเป็นกา้วย่างสาํคญัของบริษทัฯ 
ในการที0จะฝึกฝนและเพิ0มศกัยภาพใหก้บับุคลากรประจาํเรือใหส้ามารถปฏิบติังานดูแลเรือเพื0อใหเ้กิดความปลอดภยั
ของคนประจาํเรือ สินคา้ และตวัเรือ จากอุบติัเหตุทางทะเลและเป็นการปกป้องสิ0งแวดลอ้มอีกดว้ย ในสถานการณ์
ปัจจุบนัที0ทั0วโลกมีการขาดแคลนคนประจาํเรือที0มีทกัษะความสามารถ และส่งผลให้การไดเ้ลื0อนตาํแหน่งบนเรือ
เกิดขึ�นเร็วกว่าที0ควรจะเป็น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัจึงมีวิธีการที0จะช่วยฝึกทกัษะความสามารถให้กบัคนเรือเพื0อ
ทดแทนกบัการฝึกปฏิบติับนเรือที0ลดนอ้ยลงดงักล่าว 

อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรม การรับรองคุณสมบติัคนประจาํเรือ และการเขา้ยาม
ของคนประจาํ เรือ 1978 ซึ0 งกาํหนดขอ้กาํหนดขั�นพื�นฐานสาํหรับคนเดินเรือ ถูกแกไ้ขในปี 2538 และถูกแกไ้ขอีก
ครั� งในเดือนมิถุนายน 2553 ในการประชุมในกรุงมะนิลา โดยมีการแก้ไขที0สําคัญรู้จักกันในนาม the Manila 
amendments ที0กาํหนดใหข้อ้กาํหนดต่างๆมีความเขม้งวดมากขึ�น โดยเป็นการเพิ0มความสามารถของคนเดินเรือให้
ตรงตามมาตรฐานระดบัโลก the Manila amendments มีผลบงัคบัใชเ้มื0อ 1 มกราคม 2560 ศูนยฝึ์กอบรม PSL และ
ฝ่ายกองเรือไดมี้การเตรียมการล่วงหนา้เพื0อใหค้นเดินเรือทุกคนไดรั้บการฝึกและมีใบรับรองดงัตามที0ไดก้าํหนดไว้
ก่อนที0อนุสญัญานี�จะถกูบงัคบัใช ้

หลักสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”) เป็น
หลกัสูตรสําหรับฝึกอบรมนายประจาํเรือทั�งนักเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนักงานประจาํสํานักงานที0
เกี0ยวข้องกับการบริหารงานเรือ ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงขีดความสามารถและขีดจาํกัดของมนุษย์ และเพื0อ
เสริมสร้างให้เกิดทศันคติที0ดีในเรื0องความปลอดภยัและการทาํงานเป็นทีม หลกัสูตร MRM นี� ไดมี้การยอมรับกนั
อย่างกวา้งขวางว่าเป็นวิธีการที0ดีที0สุดในการช่วยเพิ0มทกัษะและพฒันาการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม และลดความเสี0ยง
ของการเกิดอุบติัภยัทางทะเลที0มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของมนุษย ์(Human Error) รวมทั�งการจดัการทรัพยากร
และการทาํงานเป็นทีมที0ไม่มีประสิทธิภาพ หลกัสูตร MRM นี� ไดรั้บการรับรองและออกแบบโดย The Swedish 
Club ซึ0 งเป็นหนึ0งในผูใ้หป้ระกนัภยัทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซึ0 งทางบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตในการนาํหลกัสูตร
นี�มาเป็นตน้แบบในการฝึกคนประจาํเรือของบริษทัฯ นอกจากหลกัสูตร MRM แลว้ ภายในศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ 
ยงัมีหอ้งฝึกอบรมต่างๆสาํหรับโปรแกรมการฝึกต่างๆเช่นโปรแกรมการฝึกโดยใชค้อมพิวเตอร์ (Computer based 
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training “CBT”) และวีดีทศัน์ (Video-Based Training “VBT”) การฝึกอบรมหลกัสูตรการจดัการระบบเดินเรือเป็น
ทีม (Bridge Team Management “BTM”) หลกัสูตรทักษะการเดินเรือและบังคับเรือ (Bridge Team Competency 
“BTC”) หลกัสูตรการปฎิบติัหนา้ที0เวรยาม (Officer Of the Watch “OOW”) หลกัสูตรการปฏิบติังานตาํแหน่งตน้เรือ 
(Chief Mate Course “CMC”) หลักสูตรการเป็นกัปตันเรือ (Command Course) หลักสูตรความปลอดภัยในการ
ปฏิบติังานบนเรือ (Shipboard Safety Course “SSC”) หลกัสูตรแนะนาํแกไ้ขปัญหาการทาํงานบนเรือ (Maritime 
Professional Briefing “MPB”) หลกัสูตรอบรมการใชภ้าษาองักฤษ (ซึ0 งแบ่งเป็น 5 ระดบั) เป็นตน้ หลกัสูตรต่างๆ
เหล่านี� ไดมี้การพฒันาปรับปรุงตลอดเวลา และถือว่าเป็นการวางรากฐานที0สาํคญัต่อคุณภาพของคนประจาํเรือและ
การเรียนรู้เพื0อใช้ในการปฏิบัติงานเรือ การฝึกอบรมของบริษัทฯ ยงัมีการบรรยายเรื0 อง VTS (Vessel Traffic 
Separation) และ SMCP (Standard Marine Communication Phrases) ในหลกัสูตร BTM and MRM โดยคาดหวงัว่า
จะพฒันาทกัษะการสื0อสารของนายประจาํเรือในการสื0อสารกบัเจา้หนา้ที0 VTS โดยใชถ้อ้ยคาํที0เกี0ยวกบัการเดินเรือ
ต่างๆที0เป็นไปตามมาตรฐาน หลกัสูตรถูกปรับปรุงอยา่งสมํ0าเสมอและไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมการอบรมของบริษทัฯซึ0ง
จะปูพื�นฐานที0แข็งแรงให้กบันายประจาํเรือ และยงัทาํให้นายประจาํเรือและวิศวกรของบริษทัฯ ตามทนักบัการ
พฒันาล่าสุดในการบริหารจดัการเรือ 

เพื0อตอบสนองความตอ้งการของวิศวกรที0ผ่านการฝึกอบรมเพื0อทาํหนา้ที0ในเรือใหม่ที0ติดตั�งเครื0องยนตห์ลกั
รุ่นใหม่จาก MAN Diesel & Turbo และ Wartsila ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ มีการทาํงานร่วมกนักบัฝ่ายเทคนิคของ
บริษทัฯ และผูผ้ลิตเครื0 องยนต์อย่างต่อเนื0องเพื0อพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซึ0 งมีการอบรมเป็นครั� งแรก
ก่อนที0ไดรั้บมอบเรือใหม่ หลกัสูตรการฝึกอบรมอื0นๆ ที0วิศวกรเขา้ร่วมก่อนที0จะลงเรือ คือ หลกัสูตรเสริมทกัษะและ
การบริหารจดัการหอ้งเครื0อง (Engine Room Management and Competency Enhancement “EMC”) สาํหรับนายช่าง
กลเรือระดบัสูง หลกัสูตรการปฏิบติัหนา้ที0เขา้เวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) สําหรับนายช่างกลเรือระดบั
ปฏิบติัการ หลกัสูตรสาํหรับ “ระบบการทาํงานของซีลเพลาใบจกัร” “การทาํงานของอุปกรณ์ยกขนสินคา้โดยเฉพาะ
ระบบไฮดรอลิก” และ “ความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือ” ทางศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ไดเ้พิ0มการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีซึ0 งสามารถนาํไปปฏิบติัจริงได ้เนื0องจากเรือใหม่ของบริษทัฯ นั�นมีเครื0องยนตที์0ประหยดัพลงังานโดยใช้
เทคโนโลยีที0ทนัสมยั โดบบริษทัฯ ไดจ้ดัให้นายช่างกลระดบับริหาร นายช่างไฟฟ้า และผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิคของ
บริษทัฯ เขา้รับการอบรมสาํหรับการใชง้านเครื0องยนตเ์หล่านี�จากผูผ้ลิตโดยตรงเพื0อความเขา้ใจที0ดีขึ�นในการเดินเรือ
และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนนายช่างกลระดบัปฏิบัติการจะได้รับการอบรมในศูนย์ฝึก
พาณิชยนาวีของบริษทัฯ และฝึกฝนวิธีการปฏิบติับนเรือ บริษทัฯ ไดจ้ดัหลกัสูตรใหม่ๆ เพื0อให้คนประจาํเรือได้
ฝึกอบรมเพื0อตอบสนองความทา้ทายต่างๆ ในอนาคตขา้งหนา้ในเรื0องของกฎเกณฑก์ารใชเ้ชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัตํ0า 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และระบบจดัการนํ�าถ่วงเรือ  

การใชอุ้ปกรณ์การเดินเรือที0ใหข้อ้มูลและแสดงผลดว้ยแผนที0อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and 
Information System “ECDIS”) ไดมี้การบงัคบัใชบ้นเรือใหม่ที0ต่อเสร็จตั�งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป เรือ
ทุกลาํในกองเรือมีการติดตั�งอุปกรณ์ ECDIS ไวใ้ชง้านดว้ยซอฟตแ์วร์บนเรือรุ่นล่าสุด การใชง้านอุปกรณ์ ECDIS นี�
จาํตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพื0อเรียนรู้การทาํงานของระบบทั0วๆไป รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์แต่ละยี0ห้อที0อาจมี
รูปแบบการใชง้านแตกต่างกนัไปตามโรงงานผูผ้ลิต  
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บริษทัฯ มั0นใจว่านกัเดินเรือของเราสามารถใชง้าน ECDIS ไดเ้ป็นอย่างดีก่อนจะประจาํการบนเรือ โดยนกั
เดินเรือไดรั้บการฝึกอบรมการใชง้าน ECDIS จากสถาบนัที0ไดรั้บการรับรอง นอกจากนั�น นกัเดินเรือดงักล่าวยงั
ไดรั้บการฝึกอบรมจากบริษทัผลิตอุปกรณ์ ECDIS อีกดว้ย ทั�งนี�  บริษทัฯ เชื0อวา่การไดรั้บใบรับรองอยา่งเดียวอาจจะ
ไม่ทาํใหน้กัเดินเรือคุน้เคยและใชง้าน ECDISไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั�น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ จึงไดติ้ดตั�งอุปกรณ์
และพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS โดยหลงัจากที0ผ่านการอบรมหลกัสูตร ECDIS นี� แลว้ นัก
เดินเรือจะตอ้งเขา้อบรมการใชง้าน ECDIS จริงอีกดว้ย  

ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัคอยแจง้เตือนคนประจาํเรือเกี0ยวกบัความเสี0ยงต่างๆอนัเนื0องมาจากสินคา้ที0
กลายสภาพเป็นของเหลวได ้เช่น แร่เหลก็ละเอียด ถ่านหิน แร่แมงกานีสละเอียด และแร่นิกเกิล ในช่วงแปดปีที0ผ่าน
มามีลกูเรือกวา่ร้อยคนตอ้งเสียชีวิตจากเรือพลิกควํ0าและจมลงเนื0องจากการที0สินคา้ดงักล่าวกลายสภาพเป็นของเหลว 
สินคา้ของแข็งล่าสุดซึ0 งสามารถเปลี0ยนสภาพเป็นของเหลวไดอ้ยา่งรวดเร็วซึ0งอาจส่งผลใหเ้กิดหายนะ คือ “แร่บ็อก
ไซต์” โดยเมื0อมีการขนยา้ยแร่บ็อกไซตเ์นื�อละเอียดที0เปียกชุ่ม การเคลื0อนไหวในระหว่างขนส่งอาจทาํให้แร่บ็อก
ไซตก์ลายสภาพเป็นของเหลวซึ0 งอาจส่งผลต่อการทรงตวัของเรือ โดยอาจทาํใหเ้รือพลิกควํ0าได ้คณะอนุกรรมการ
เรื0องการขนส่งสินคา้และตูบ้รรทุกสินคา้ของ IMOไดอ้อกแนวทางใหม่ในการขนส่งแร่บอ็กไซตโ์ดยกาํหนดใหต้อ้ง
มีมาตรการป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพียงพอในการขนส่งสินคา้ประเภทนี�  

มีการออกแบบจาํลองต่างๆ สาํหรับเรือขนาดเลก็เพื0อที0จะขจดัหรือลดการใชม้นุษยบ์นเรือ ผูเ้ชี0ยวชาญในดา้น
การใช้แรงงานเครื0 องจกัรบางรายมองว่าในอีกประมาณยี0สิบปีขา้งหน้า เรือจะแล่นดว้ยเครื0 องจักรทั� งหมดโดย
ปราศจากมนุษย์บนเรือ โดยแล่นด้วยระบบเซ็นเซอร์ ระบบดิจิตอลอจัฉริยะและเทคโนโลยีอื0นๆ ซึ0 งสามารถ
ตรวจสอบและควบคุมจากสถานีบนบก ซึ0 งจะช่วยลดความผิดพลาดที0เกิดจากการทาํงานของคนบนเรือทั�งหมดลง
ไปได ้แมว้่าในตอนแรกแนวคิดเรื0 องเรืออตัโนมติัเหมือนว่าไม่สามารถเป็นจริงได ้แต่ไดมี้บางขั�นตอนที0เกิดขึ�น
ชดัเจนแลว้ในปี 2560 ทั�งทางดา้นอุตสาหกรรมและหน่วยงานกาํกบัดูแล โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทั Yara 
และ Kongsberg ไดเ้ปิดตวัเรือคอนเทนเนอร์อตัโนมติัชื0อ Yara Birkeland โดยมีกาํหนดปล่อยลงนํ�าในปีนี�และจะเริ0ม
เดินเรือภายในปี 2563 ในเดือนตุลาคม บริษทัโรลส์รอยซ์ร่วมกบับริษทักเูกิลเปิดตวัซอฟตแ์วร์ Augmented Reality 
เพื0อใชก้บัการควบคุมระยะไกลสาํหรับเรืออตัโนมติั ในขณะเดียวกนั คณะกรรมการความปลอดภยัทางทะเลของ 
IMO ยงัไดต้กลงที0จะเริ0มกาํหนดกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศใหม่ในเรื0องความปลอดภยัของการเดินเรือ
อตัโนมติั เนื0องจากไม่มีคนประจาํเรือรับผิดชอบบนเรือซึ0 งจะทาํใหเ้กิดประเด็นทางกฎหมายต่างๆมากมาย อยา่งไรก็
ตาม มีการกล่าววา่ “อุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขอ้ผิดพลาดของมนุษยแ์ต่ไม่เคยมีการนบัจาํนวนอุบติัเหตุที0หลีกเลี0ยง
ไดโ้ดยมนุษย ์การปลดคนออกจากเรือโดยเขา้หาสิ0งใหม่ที0ไม่เป็นที0รู้จกั ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการขนส่งสินคา้ทาง
เรือจาํเป็นตอ้งติดตามความคืบหนา้ในเรื0องนี�อยา่งใกลชิ้ด เพื0อใหม้ั0นใจว่าสามารถนาํเทคโนโลยีเหล่านี�มาใชใ้หเ้กิด
ประโยชนสู์งสุด” 

ภัยจากโจรสลัด ยงัคงเป็นภยัคุกคามที0สร้างความกงัวลใจ แมว้่ารายงานเหตุการณ์การถูกโจมตีโดยโจรสลดั
ไดล้ดลงอย่างมาก International Maritime Bureau รายงานว่าในปี 2561 มีรายงานเหตุการณ์ภยัจากโจรสลดัเพิ0มขึ�น
เป็น 201 ครั� ง (จากจาํนวน 180 ครั� ง ในปี 2560) อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ในพื�นที0ที0 เคยมีความเสี0ยงสูงเช่นแถบ
โซมาเลีย ไม่มีรายงานการปลน้เรือแต่อยา่งใดแมว้า่จะมีรายงานเหตุการณ์ | ครั� งที0โจรสลดัโจมตีเรือ ทั�งนี�  เรือทุกลาํ
ของบริษทัฯ แล่นห่างจากชายฝั0งโซมาเลียอยา่งนอ้ย 250 ไมลท์ะเล และปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติั BMP4 อย่าง
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เคร่งครัดและจดัให้มีผูรั้กษาความปลอดภยัติดอาวุธบนเรือในขณะที0แล่นผ่านอ่าวเอเดน มาตรการเหล่านี� จะช่วย
ป้องกนัการโจมตีเรือของบริษทัฯ  

จากการที0มีกองทพัเรือระหว่างประเทศซึ0 งลาดตระเวนในเขตที0มีความเสี0ยงสูง และการมีหน่วยรักษาความ
ปลอดภยับนเรือ ไดส่้งผลใหโ้จรสลดัโซมาเลียมีรายไดล้ดลง 

อยา่งไรกต็าม ในปี mnok เหตุการณ์การถกูโจมตีโดยโจรสลดัไดเ้พิ0มขึ�นแถบอ่าวกินี โดยเฉพาะชายฝั0งไนจีเรีย 
และชายฝั0งตั�งแต่ ไอวอรีโคสต์ จนถึงคองโก ซึ0 งมีรายงานถึงการปลน้เรือ o ครั� ง และการโจมตี k| ครั� ง โดยมีการ
ลกัพาตวัคนประจาํเรือ {� คนเพื0อเรียกเงินค่าไถ่ อย่างไรก็ตาม พื�นที0บริเวณเหล่านี�กบัพื�นที0บริเวณโซมาเลียมีความ
แตกต่างกนัตรงที0ประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลและนโยบายที0ชดัเจนในการจดัการกบัปัญหาโจรสลดัในน่านนํ�าของตน 
ซึ0 งไดช่้วยกาํจดัภยัโจรสลดัในบริเวณนั�นได ้อย่างไรก็ตาม เรือของบริษทัฯ ที0เดินเรือในน่านนํ�าดงักล่าวไดป้ฏิบติั
ตามแนวทางการปฏิบติั BMP ทั�งหมดเพื0อลดความเสี0ยงทางโจรสลดั อีกทั�งบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ผูรั้กษาความปลอดภยั
ติดอาวธุบนเรือในขณะที0แล่นผา่นบริเวณดงักล่าวเมื0อมีความจาํเป็น 

การโจมตีบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั�นไดมี้จาํนวนเพิ0มขึ�นเลก็นอ้ยแถบชายฝั0งมาเลเซียตะวนัออก แมว้า่
การเพิ0มการลาดตระเวนของกองทพัเรือไดช้่วยใหก้ารโจมตีลดลงในแถบประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 
บริษทัฯ ไดมี้บทบาทหลกัในการรายงานต่อองคก์ร IFC (Information Fusion Centre) ซึ0 งเป็นหน่วยงานกลางในการ
เฝ้าดูความเคลื0อนไหวของเรือต่างๆในน่านนํ�าบริเวณนี�  โดยองคก์ร IFC นั�นมีสาํนกังานใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ 
และถ่ายทอดข่าวสารต่างๆให้แก่หน่วยงานรักษาความปลอดภยัชายฝั0ง ซึ0 งเป็นองค์กรที0ช่วยลดภยัจากโจรสลดัใน
ภูมิภาคนี�  

ภัยจากการโจมตจีากไซเบอร์ 
ในเดือนมิถุนายน mno~ อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือตอ้งตระหนักถึงความเสี0ยงต่อการเจาะเขา้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยา่งผิดกฎหมายและผลกระทบที0เกี0ยวขอ้งกบัความปลอดภยั เมื0อบริษทัเจา้ของเรือคอนเทน
เนอร์รายใหญ่ Maersk ตกเป็นเหยื0อของการโจมตีจากไซเบอร์ระหว่างประเทศที0เกิดขึ�นจากมลัแวร์เรียกค่าไถ่ชื0อ 
NotPetya มีการรายงานว่ามลัแวร์เรียกค่าไถ่นี� ถูกซ่อนไวใ้นเอกสารที0ชื0อว่า แบบแสดงรายการภาษีในยูเครน 
เหตุการณ์นี�ทาํใหร้ะบบไอทีของ Maersk ปิดตวัลงและคาดวา่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายถึง 300 ลา้นเหรียญสหรัฐ ที0น่าแปลก
ใจคือ เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ�นกบับริษทั Maersk ที0ใชเ้ทคโนโลยีแพลตฟอร์มบลอ็คเชนจาก IBM เพื0อการคา้แบบ
ดิจิตอลและยงัได้ดาํเนินการเพื0อวางประกันทางทะเลบนบล็อคเชนซึ0 งเป็นหนึ0 งในเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดใน
อุตสาหกรรม 

ไม่กี0เดือนต่อมาในเดือนตุลาคม ยงัมีการพบอีก 2 ประเด็นที0เกี0ยวขอ้งกบัความปลอดภยัในโลกไซเบอร์ 
กล่าวคือ กลุ่มบริษทั BW ซึ0งเป็นหนึ0งในบริษทัขนส่งทางเรือที0ใหญ่ที0สุดในโลก เปิดเผยวา่เป็นอีกหนึ0งบริษทัที0แฮก
เกอร์คอมพิวเตอร์พุ่งเป้า และช่องโหว่ดา้นความปลอดภยัส่งผลต่อแพลตฟอร์มการสื0อสารบนเรือ AmosConnect 
ของ Stratos Global ถกูเปิดเผยโดยบริษทัวิจยั IOActive 

เนื0องมาจากกรณีข้างต้น ประเด็นที0ต้องให้ความสําคัญคือในขณะที0เรือรุ่นใหม่ที0ใช้เทคโนโลยีขั�นสูงที0
ทนัสมยัมีการเชื0อมต่อกนัไดง่้ายขึ�นและตอ้งพึ0งพาซอฟตแ์วร์ในการปฏิบติังานในแต่ละวนั ระบบความปลอดภยัทาง
ไซเบอร์จะกลายเป็นประเด็นสาํคญัที0ตอ้งใหค้วามสนใจเพื0อควบคุมความเสี0ยงในการปฏิบติังานและความปลอดภยั
บนเรือเหล่านี�  โดยถือวา่เป็นประเดน็สาํคญัที0บริษทัต่างๆทั0วโลกต่างหยิบยกมาพดูคุยเพื0อหาทางรับมือ 



 

หนา้ 23 

ความเสี0ยงจากไซเบอร์ถกูมองวา่เป็นภยัระดบัโลกและคาดวา่จะมีการขยายตวัและมีความซบัซอ้นเพิ0มขึ�น ซึ0 ง
ความเสี0ยงนี� บางส่วนถูกทาํกระตุน้โดยสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศต่างๆ กล่าวคือ การโจมตีทาง
การเมืองอาจกระตุน้ให้เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ที0มีแรงจูงใจทางการเงิน ความเสี0ยงทางไซเบอร์เพิ0มมากขึ�นใน
บริษทัต่างๆ เนื0องจากมีการใชอุ้ปกรณ์สื0อสารต่างๆเพิ0มขึ�นจากการที0มีการนาํเทคโนโลยีใหม่ต่างๆมาใชบ้นเรือและ
การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์แทนแรงงานมนุษย ์

แมว้่าความเสี0ยงทางไซเบอร์จะเห็นชดัมากขึ�นในปัจจุบนั แต่ความพยายามที0จะลดความเสี0ยงดงักล่าวยงัคงมี
ไม่มากเท่าที0ควร แมว้่าการโจมตีทางไซเบอร์สามารถสร้างความเสียหายทางการเงินอย่างมหาศาล กล่าวกนัว่าอาจ
มากกวา่ภยัพิบติัทางธรรมชาติและมลูค่าโครงสร้างพื�นฐานของอุตสาหกรรม 

การโจมตีทางไซเบอร์ต่อภาคธุรกิจไดส้ร้างสถิติโดยเพิ0มขึ�นเกือบเท่าตวัภายในห้าปีและคาดว่าในปี 2561 
ตน้ทุนทางการเงินจากการโจมตีทางไซเบอร์จะเพิ0มสูงขึ�น  

ประเด็นหลกัของอุตสาหกรรมจะอยู่ที0ความสามารถในการตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ต่างๆที0เพิ0ม
มากขึ�น 

ในปี mno~ IMO ไดรั้บรองมติ MSC.lm�(��) ในเรื0องการจดัการความเสี0ยงทางไซเบอร์ทางพาณิชยนาวีของ
ระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยั โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุว่าระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยัที0ไดรั้บ
การอนุมติัจะตอ้งรวมการจดัการความเสี0ยงทางไซเบอร์ทางพาณิชยนาวีที0เป็นไปตามวตัถุประสงค์และขอ้กาํหนด
ของกฎระเบียบของ ISM Code ซึ0 งเป็นการจดัการเพื0อใหแ้น่ใจไดว้่าระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยัมีการ
ประเมินความเสี0ยงอย่างเหมาะสมและมีมาตรการในการป้องกนัเรือจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ มติดงักล่าวยงั
กาํหนดใหบ้งัคบัใชม้าตรการดงักล่าวก่อนการออกใบรับรองการปฏิบติัตาม (Document of Compliance) ตั�งแต่วนัที0 
k มกราคม mnol เป็นตน้ไป 

แมว้า่ไม่มีเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ�นกบับริษทัฯ จนถึงบดันี�  บริษทัฯ ไดต้รวจสอบภายในองคก์ร
อยา่งสมํ0าเสมอและพบวา่ 

• ปัจจุบนัระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ซึ0งใชใ้นสาํนกังานและบนเรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื0องจาก
บริษทัฯ เชื0อว่าทั�งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และเทคโนโลยีภาคปฏิบติั
การ (Operational Technology) ต่างตอ้งอยูภ่ายใตค้วามปลอดภยัทางไซเบอร์  

• บริษทัฯ มีระบบ Firewall สําหรับตรวจสอบเมื0อมีการเข้าถึงเว็บไซต์ในสํานักงาน โดยกาํหนดให้
สามารถเขา้เวบ็ไซตที์0เชื0อถือไดเ้ท่านั�น ส่วนบนเรือใชร้ะบบดาวเทียมสื0อสาร (Inmarsat) ซึ0 งจะช่วยลด
ความเสี0ยงอนัเนื0องมาจากการโจมตีทางไซเบอร์บนเรือ 

• กรณีที0ถกเถียงกนัเกี0ยวกบัการโจมตีไซเบอร์บนเรือที0เกี0ยวขอ้งกบัการอา้งอิงถึงระบบ AIS ระบบ ECDIS 
และระบบบนัทึกขอ้มูลบนเรือ (VDR) ซึ0 งจะรวมเป็นส่วนหนึ0 งของการบูรณาการระบบสะพานเรือ 
(Integrated Bridge System: IBS) ระบบคอมพิวเตอร์ที0ใชบ้นเรือของบริษทัฯ มีการตั�งค่าเพื0อใหแ้น่ใจว่า
ไม่มีการส่งขอ้มูลจากอุปกรณ์เหล่านี�ออกไปออนไลน์โดยตรง เนื0องจากบริษทัฯ ไม่อนุญาตใหบ้นเรือ
สามารถใชร้ะบบออนไลนต์ลอดเวลา 24 ชั0วโมง 
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• อยา่งไรกต็าม เพื0อลดช่องโหวที่0อาจเกิดขึ�นจากการความผิดพลาดทางไซเบอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
และเพื0อใหแ้น่ใจวา่กองเรือของบริษทัฯ เดินเรืออยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ไดต้รวจสอบ
และดาํเนินการในการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์  

• จดัให้พนกังานทุกคนในบริษทัฯ (ตั�งแต่ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงที0อยู่สํานกังานจนถึงลูกเรือบนเรือ) มี
ส่วนร่วมในวฒันธรรมองคก์รในเรื0องความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ของเรือ
แต่ละลาํ 

• กาํหนดนโยบายของบริษทัฯ โดยพิจารณาใชม้าตรการความปลอดภยัและการจดัการความเสี0ยงที0มีอยู่
ตาม ISPS และ ISM Code ในการจดัการกบัความเสี0ยงทางไซเบอร์ และ 

• รวบรวมขอ้กาํหนดใหม่ๆที0เกี0ยวขอ้งกบัไซเบอร์ไวใ้นแผนการฝึกอบรมลูกเรือ และสาํหรับการเดินเรือ 
รวมถึงการบาํรุงรักษาระบบไซเบอร์ที0สาํคญัที0อาจมีอยูบ่นเรือ 

การใช้เทคโนโลยดีจิทิัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ความเปลี0ยนแปลงที0สาํคญัที0สุดในยุคนี� ก็คือ การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั ซึ0 งกาํลงัเกิดขึ�นรอบตวัเราอย่างรวดเร็ว 
ปัจจยัหลกัในการขบัเคลื0อนการเปลี0ยนแปลงนี� ไดแ้ก่การเชื0อมต่อที0มากขึ�นของขอ้มูลจาํนวนมากในราคาที0เขา้ถึงได ้
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มลูจาํนวนมหาศาลไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัท่วงที การใชร้ะบบเครื0องมืออจัฉริยะ และ
การสื0อสารระหวา่งเครื0องยนต ์ซึ0งเรียกกนัในนาม “Internet of Things” โลกของเรากาํลงัถกูปรับเปลี0ยนในเชิงดิจิทลั 

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการสื0อสารและขอ้มูลกาํลงัผลกัดนัให้เกิดการเปลี0ยนแปลงอย่างที0ไม่เคยเกิด
ขึ� นมาก่อนในทุกอุตสาหกรรมและในชีวิตประจําว ัน อย่างไรก็ตาม เมื0อเทียบกับอุตสาหกรรมอื0นๆ เช่น 
อุตสาหกรรมรถยนต์ สายการบิน การธนาคาร เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าอุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเลระหว่าง
ประเทศนั�นมีการเปลี0ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทลัที0ค่อนขา้งชา้ โดยมีธุรกิจเดินเรือประเภทเรือคอนเทนเนอร์เป็น
ผูน้าํในเทคโนโลยีนี�  แต่ในปัจจุบนั ธุรกิจเดินเรือประเภทเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองซึ0 งเป็นธุรกิจเดียวกบับริษทัฯ 
นั�นกก็าํลงัมีการเปลี0ยนแปลงมากมายเช่นกนั 

ภายในทศวรรษหน้า เราจะได้เห็นความก้าวหน้าอย่างมากในเรือที0ขับเคลื0อนอัตโนมัติโดยเครื0 องจักร 
ระบบปฏิบติัการทางการคา้โดยเครื0องจกัร การรวมเทคโนโลยีบล็อกเชน การวิเคราะห์ผลการดาํเนินการ การพิมพ์
สามมิติ เป็นตน้ ซึ0 งจะเปลี0ยนอุตสาหกรรมของเรา บริษทัฯ เราเชื0อวา่การเปลี0ยนแปลงเหล่านี�ควรจะมองวา่เป็นโอกาส
ทางธุรกิจของบริษทัฯ ยกตวัอย่างเช่น ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัจะช่วยส่งเสริมการเชื0อมต่อระหว่าง
เจา้ของเรือ นายหนา้ และลูกคา้ ลดความเสี0ยงจากคู่สัญญา ช่วยเพิ0มประโยชน์ทางดา้นเทคนิค เช่น การเพิ0มคุณภาพ
และประสิทธิภาพของนํ�ามนั เพิ0มความปลอดภยัในการทาํงาน ลดการเสียของเรือ ลดปริมาณสินคา้ที0จดัเกบ็ เป็นตน้   

จากที0กล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ กาํลงัศึกษาวิเคราะห์หลากหลายดา้นที0บริษทัฯ จะสามารถเปลี0ยนแปลงใหท้นัยุค
ดิจิทลั ซึ0 งบางอยา่งก็ไดมี้การเริ0มทาํบา้งแลว้ ตวัอยา่งเช่น การติดตั�ง ERP รุ่นล่าสุด เพื0อทาํใหม้ั0นใจไดว้า่รายการทาง
ฝ่ายพาณิชย ์ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายบญัชีมีขอ้มูลที0เชื0อมโยงกนัและลดขอ้ผิดพลาดที0มาจากมนุษยใ์หม้ากที0สุด จากการ
ที0บริษทัฯ มีเรือแล่นอยูร่อบโลก เรากาํลงัดาํเนินการเพื0อใหมี้การเชื0อมโยงทางดิจิทลัของเรือทุกลาํตลอดเวลาโดยบน
เรือมีการติดตั�งศูนยก์ารสื0อสารกบัชายฝั0งซึ0 งมีการรับและส่งสัญญาณตลอดเวลาผ่านดาวเทียม ในอนาคต การ
เชื0อมโยงระหว่างเครื0องยนตบ์นเรือและอุปกรณ์นาํทาง ขอ้มูลจากดาวเทียมจะสามารถส่งโดยตรงไปที0ระบบ ERP 
เพื0อการวิเคราะห์ขอ้มลูและสามารถเตือนอยา่งทนัทีทนัใด โดยไม่ตอ้งใชม้นุษยเ์ลย 
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บริษทัฯ ตระหนกัวา่เนื0องจากมีการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั ความปลอดภยัทางไซเบอร์จึงกลายเป็นเรื0องที0จาํเป็น 
และบริษทัฯ เชื0อว่าอุตสาหกรรมเดินเรือจะกาํหนดให้มาตรการจดัการกบัภยัคุกคามทางไซเบอร์อยู่ในระบบการ
จดัการทางดา้นความปลอดภยั บริษทัฯ จะยงัคงประเมินความเสี0ยงจากภยัคุกคามนี� เพื0อที0จะปรับปรุงโครงสร้าง
ทางดา้นความ ปลอดภยัภายในบริษทัฯ และสร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที0ปลอดภยัและลดภยัจากการโจมตี
ทางความปลอดภยัของขอ้มูลใหน้อ้ยที0สุด นอกจากนั�น บริษทัฯ ยงักาํลงัเปลี0ยนระบบจากโปรแกรมเดิมเป็นคลาวด์
ซึ0 งมีรูปแบบการทาํงานที0หลากหลายและมีความปลอดภยัที0มากขึ�น อนัจะช่วยส่งผลให้บริษทัฯ สามารถกาํหนด
กรอบทิศทางดิจิทลัไดว้า่ขอ้มลูใดบา้งที0สามารถหรือควรมีการแลกเปลี0ยนระหวา่งหลากหลายฝ่ายในอนาคต  

บริษทัฯ เชื0อว่าทั�งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และเทคโนโลยีภาคปฏิบัติการ 
(Operational Technology) ต่างตอ้งอยู่ภายใตค้วามปลอดภยัทางไซเบอร์ ดงันั�น การสามารถรับรู้ถึงจุดอ่อนของ
ระบบบนเรือ เช่น ระบบต่างๆ ที0เกี0ยวขอ้งกบัตาํแหน่งเรือ ECDIS ระบบการควบคุมเครื0องยนต์ GMDSS เป็นตน้ 
และจดัใหมี้ firewalls สาํหรับระบบเหล่านี�  บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้การอบรมใหแ้ก่ลูกเรือเพื0อใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบติั
ที0ดีที0สุดในระบบการคน้พบและการป้องกนัการโจมตีทางไซเบอร์ 

การจัดอบรมอย่างต่อเนื0องของบริษัทฯ ถือเป็นปัจจัยหลักที0ทาํให้พนักงานและลูกเรือสามารถทันต่อ
เทคโนโลยีสมยัใหม่ได ้ซึ0 งบริษทัฯ ไดด้าํเนินการในเรื0องนี�อย่างจริงจงัโดยการลงทุนในเทคโนโลยีและซอฟทแ์วร์
ล่าสุดสําหรับศูนยก์ารฝึกอบรมพาณิชยนาวีของบริษทัฯ ในปีนี� บริษทัฯ กาํลงัจะเปลี0ยนซอฟท์แวร์สําหรับห้อง
จาํลองการเดินเรือเป็นรุ่นล่าสุดพร้อมกบัอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหอ้งเพื0อใหล้กูเรือไดรั้บการอบรมที0ดีที0สุดและมีความ
พร้อมที0จะเดินเรืออย่างมั0นใจและอย่างปลอดภยั เช่นเดียวกนันี�  พนกังานที0สํานกังานของบริษทัฯ ก็ไดรั้บขอ้มูล 
ความคืบหนา้ต่างๆ ผา่นการอบรมสมัมนา เวิร์คชอป รายงานต่างๆ และการเขา้ร่วมประชุมของฝ่ายบริหาร   
สิ�งที�คาดหวงัในปี 2562 จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนปี 2560 - 2561 

ในขณะที0ปี 2560 และปี 2561 เป็นปีที0เห็นความกา้วหนา้ในการเปลี0ยนแปลงทางดิจิตอลของภาคอุตสาหกรรม
การเดินเรือโดยมีการใชดิ้จิตอลและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ0มขึ�น มีการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ เช่น บลอ็คเชน (Blockchain) 
สภาพแวดลอ้มจริงกบัวตัถุเสมือน (Augmented Reality) เรือที0แล่นโดยอุปกรณ์อตัโนมติั (Autonomous Vessels) โดรน 
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(Drones) การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence) อินเตอร์เน็ตในทุกสิ0ง (Internet 
of Things) เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) เทคโนโลยีหุ่นยนตแ์ละเทคโนโลยีที0สวมใส่ได ้(Robotics and 
Wearable Technologies) (“Cyborg Crew”) จะส่งผลกระทบอยา่งมากต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือในปี 2562 และใน
อนาคตขา้งหนา้ เทคโนโลยีส่วนใหญ่เหล่านี� มีการใชง้านอยูแ่ลว้ในอุตสาหกรรมอื0น ๆ และตอ้งการมีการส่งเสริมให้
มีการนาํเทคโนโลยีดงักล่าวมาปรับใชก้บัอุตสาหกรรมการเดินเรือ 
บลอ็คเชน (Blockchain) – เป็นการปฏิวตัใิหม่ในการขนส่งสินค้าทางเรือจริงหรือ? 

แต่เดิมอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือเป็นอุตสาหกรรมอนุรักษ์นิยมและไม่ค่อยมีการเปลี0ยนแปลง 
อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือมกัจะอยู่ในกลุ่มทา้ยๆ ที0จะมีการใช้มาตรฐานใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
อยา่งไรกต็าม มีความพยายามที0จะใชเ้ทคโนโลยีบลอ็คเชนในอุตสาหกรรมเดินเรือ แมว้า่จะยงัคงอยูใ่นขั�นทดลองใช้
ในปัจจุบนักต็าม 
เทคโนโลย ีบลอ็คเชน (Blockchain) คืออะไร? 

บล็อคเชน มกัถูกอธิบายว่าเป็นระบบการบนัทึกแบบดิจิตอลที0เปิดเผยและสามารถใชร่้วมกนัได ้ซึ0 งระบบ
ดงักล่าวสามารถตั�งโปรแกรมให้บนัทึกธุรกรรมทางการเงินหรือขอ้มูลที0สําคญัอื0นๆได ้ขอ้มูลที0เก็บรักษาไวใ้น
บลอ็คเชนอยู่ในฐานขอ้มูลที0ใชร่้วมกนัซึ0 งใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการส่งสัญญาณ เมื0อมีการเปลี0ยนแปลงขอ้มูล 
จะมีการบนัทึกว่าอะไรเปลี0ยนแปลง เมื0อใดและอย่างไร เมื0อเทียบกบัขอ้มูลที0จดัเก็บไวใ้นที0เดียว ขอ้มูลที0เก็บไวใ้น
บลอ็คเชนจึงเป็นแบบสาธารณะและตรวจสอบไดง่้าย เนื0องจากไม่มีฐานขอ้มูลส่วนกลางที0สามารถถูกแทรกแซงได ้
และยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง่้ายผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
เทคโนโลยบีลอ็คเชนส่งผลดต่ีออุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือได้อย่างไร? 

ในปี 2557 บริษทั Maersk พบว่าเพียงแค่การขนส่งสินคา้แช่เยน็จากแอฟริกาตะวนัออกไปยงัยโุรปจะตอ้งใช้
คนและบริษทัเกือบ 30 ราย รวมถึงตอ้งใชก้ารสื0อสารต่างๆกว่า 200 ครั� ง IBM ประเมินค่าใชจ่้ายจากเอกสารต่างๆที0
เกี0ยวขอ้งและค่าใชจ่้ายที0เกี0ยวกบัการบริหารคิดเป็นถึงหนึ0งในหา้ของค่าใชจ่้ายในการขนส่ง นอกจากนี�  งานเอกสาร
ยงัอาจมีความล่าชา้การวางเอกสารผิดที0 และการแกไ้ขที0เป็นการฉอ้ฉล ซึ0งอาจทาํใหเ้กิดปัญหาและค่าใชจ่้ายเพิ0มมากขึ�น 

เทคโนโลยีบล็อคเชนอาจสามารถกาํจดัอุปสรรคเหล่านี� ไดโ้ดยทาํให้ลดระยะเวลาในการดาํเนินการ เพิ0ม
ความแม่นยาํ เพิ0มความโปร่งใส่เนื0องจากเป็นบนัทึกสาธารณะและง่ายต่อการเขา้ถึง เพิ0มความปลอดภยั และลด
ค่าใชจ่้ายเนื0องจากลดการใชห้รือไม่มีการใชเ้อกสารในรูปกระดาษและลดค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

อย่างไรก็ตาม เพื0อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยีบลอ็คเชนน่าจะกาํจดัขอ้กาํจดับางอย่างได ้อนัรวมไป
ถึงการปรับระบบใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสัญญาโดยเฉพาะสญัญาการขนส่งทางเรือ ความยืดหยุน่ในขณะที0
ยงัมีการเจรจาเงื0อนไขสญัญา รวมถึงความร่วมมือและการนาํไปใชโ้ดยทุกฝ่ายที0เกี0ยวขอ้ง 
ตวัอย่างของการใช้งานในปัจจุบันในการขนส่งสินค้าทางเรือ 

ในเดือนมิถุนายน 2560 IBM และ Maersk ไดป้ระกาศความร่วมมือกนัในการใชเ้ทคโนโลยีบล็อคเชนเพื0อ
ช่วยในการเปลี0ยนแปลงภาคอุปทานทั0วโลก โดยระบบนี�จะช่วยในการจดัการและติดตามเส้นทางของเรือขนส่ง
คอนเทนเนอร์ทั0วโลก เป็นการป้องกนัขอ้ผิดพลาดจากมนุษย ์ความล่าชา้ที0ไม่พึงประสงคแ์ละภยัคุกคามทางไซเบอร์ 
ความสาํคญัของการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ไดเ้พิ0มมากขึ�นโดยเฉพาะอย่างยิ0งหลงัจากบริษทั Maersk ได้
กลายเป็นข่าวพาดหวัในปีที0แลว้ในฐานะที0เป็นหนึ0งในเหยื0อของการโจมตีเรียกค่าไถ่มลัแวร์ทั0วโลกซึ0 งก่อใหเ้กิดการ
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หยุดชะงกัในระบบคอมพิวเตอร์ทั0วโลกของบริษทัและทาํให้บริษทัสูญเสียกาํไรจาํนวน 300 ลา้นดอลลาร์ใน
ไตรมาส 3 ปี 2560 

ในเดือนกนัยายนปี 2560 บริษทัเอินส์ทแอนด์ยงัไดป้ระกาศแผนการที0จะเปิดตวัแพลตฟอร์มบล็อคเชน
ตวัแรกสาํหรับการประกนัภยัทางทะเล รวมไปถึงบริษทัไมโครซอฟต ์บริษทั A.P Moller-Maersk และบริษทัอื0นๆ 
จะมีการรวบรวมขอ้มูลเกี0ยวกบัการขนส่งทางเรือ ความเสี0ยง และความรับผิด ซึ0 งจะช่วยให้บริษทัต่างๆ ในการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นประกนัภยัและสร้างความมั0นใจในความโปร่งใสระหวา่งลูกคา้ โบรกเกอร์ ผูป้ระกนัและ
บุคคลที0สามอื0นๆ 

ในเดือนธันวาคมปี 2560 Mitsui OSK Lines (MOL) ไดร่้วมกบั IBM ประเทศญี0ปุ่น และบริษทัอื0น ๆ เพื0อ
สาธิตวา่เทคโนโลยีบลอ็คเชนสามารถดาํเนินการขา้มพรมแดนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด นอกเหนือจาก MOL 
แล้วมีผูเ้ข้าร่วมอีก 5 ราย ได้แก่ บริษัท Sumitomo Mitsui Financial Group ธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation สถาบัน Japan Research Institute Limited บริษัท Mitsui & Co บริษัท Mitsui Sumitomo Insurance 
Company และบริษทั IBM Japan ไดเ้ขา้ร่วมการทดสอบนี�  

หน่วยงานทางภาครัฐต่างๆโดยเฉพาะอยา่งยิ0งในทวีปยโุรปกาํลงัใหค้วามสนใจกบัเทคโนโลยีบลอ็คเชน โดย
กระทรวงพาณิชยนาวีของประเทศเดนมาร์กกาํลงับงัคบัใชแ้ผนการการดูแลการนาํร่องโดยเทคโนโลยีบล็อคเชน
สําหรับเรือที0จดทะเบียน รัฐท่าเรืออื0น เช่น ท่าเรือ Rotterdam และท่าเรือ Antwerp ไดเ้ริ0 มการใช้งานระบบการ
บริหารโดยใชเ้ทคโนโลยีบลอ็คเชน (ขอ้มลูจาก Banchero Costa) 

บริษทัฯ ไดร่้วมกบับริษทัอื0นในการพยายามนาํเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใชก้บัระบบการจดัหานํ�ามนัสาํหรับ
เรือของบริษทัฯ ซึ0 งบริษทัฯ เป็นผูใ้ชบ้ริการขั�นสุดทา้ย แมว้่า บริษทัฯ มีความตั�งใจที0จะสนบัสนุนเทคโนโลยีนี�  แต่
การที0จะประสบความสาํเร็จไดน้ั�นตอ้งขึ�นอยู่กบัความร่วมมือจากบริษทัอื0นๆ เช่น บริษทักลั0นนํ�ามนั ท่าเรือจดัเก็บ
นํ�ามนั นายหนา้ และผูจ้ดัจาํหน่ายนํ�ามนั ทั�งนี�  คาดว่าในปีต่อๆ ไป อุตสาหกรรมนํ�ามนัสาํหรับเรือเดินทะเล รวมทั�ง
ธุรกิจพาณิชยนาวีอื0นๆ จะนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชม้ากขึ�น 

 

1.2 พนัธกจิของบริษัทฯ และภารกจิที�สําคัญ 

พนัธกจิของบริษทัฯ 

เป็นบริษทัเรือที0ไดรั้บความไวว้างใจสูงสุดในโลกและให้บริการดีที0สุด ในการอาํนวยความสะดวกสําหรับการ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกองระหวา่งประเทศ 

ภารกจิที�สําคัญ 

• บริษทัจะดาํเนินธุรกิจทั�งหมดโดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที0ดี  ซึ0 งส่วนหนึ0งในการกาํกบัดูแลกิจการนั�น
บริษทัมีคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและบริษทัไดป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด   

• บริษทัจะใหบ้ริการลกูคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ เชื0อถือได ้และใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ  
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• บริษทัจะปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ที0เกี0ยวขอ้งและปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัสูงสุด
ในการจดัการเรือของบริษทั  เพื0อไม่ให้มีหรือให้มีนอ้ยที0สุดในเรื0องการบาดเจ็บ การเสียชีวิตของลูกเรือ 
รวมทั�งการทาํลายสิ0งแวดลอ้ม 

• บริษทัจะพยายามสร้าง รักษาไว ้และเพิ0มพนูมลูค่าของกิจการในระยะยาวเพื0อผูถื้อหุน้ 

• บริษทัจะดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส ซื0อสตัย ์และตรวจสอบไดเ้พื0อประโยชนสู์งสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

• บริษทัจะจดัให้มีสภาพแวดลอ้มที0สนบัสนุนและให้รางวลัในการทาํงานสําหรับพนกังานทุกคนเพื0อเปิด
โอกาสใหพ้นกังานมีการพฒันาความสามารถและการเติบโตในองคก์ร 

1.3 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ (ตัDงแต่ ปี 2559 ถึงปี 2561) 

ปี 2559 

• รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ขนาด `t,aee เดทเวทตนั จํานวน f ลํา จากอู่ต่อเรือ 

Shanhaiguan 

เมื0อวนัที0 o มกราคม mnn� เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด |�,n~~ เดทเวทตนั จาํนวน k ลาํ ตามสญัญาสั0ง
ต่อเรือกบั China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding 
Industry Co., Ltd. ประเทศจีน ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดชื้0อวา่ “วิยะดา 
นารี” (“Viyada Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 

• รายงานการใช้เงนิเพิ�มทุนที�ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ (“Rights Offering”) 

เมื0อวนัที0 mm มกราคม mnn� บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบเกี0ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ0มทุน
จาํนวน nk�,760,m�{ หุน้ มูลค่าที0ตราไวหุ้น้ละ k  บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ในระหวา่งวนัที0 m{ 
พฤษภาคม ถึง | มิถุนายน mnn� บริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการเพิ0มทุนครั� งนี�ทั�งหมดจาํนวน m,~{�,~lk,k�� บาท 
(“เงินเพิ0มทุน”) รายงานโดยสรุปการใชเ้งินเพิ0มทุน ถึงวนัที0 |k ธนัวาคม mnn� มีดงันี�  

หน่วย : บาท 
ลาํดบัที� รายการ จาํนวนเงินเพิ�มทุนที�ใช้ไป  

(ถึงวันที� `f ธันวาคม waat) 

1 จ่ายเงินงวดสาํหรับสญัญาสั0งต่อเรือใหม่ 438,678,658 
2 ชดเชยเงินสดส่วนที0ขาดในการดาํเนินงาน / เงินทุนหมุนเวียน 289,519,686 

 เงนิเพิ�มทุนคงเหลอื (รวมเงินฝากธนาคารที�มภีาระคํDาประกนั) 

(ณ วนัที� `f ธันวาคม waat) 

1,350,842,844 

• รายงานการจองซืDอและออกหุ้นกู้ 

เมื0อวนัที0 mn มกราคม mnn� บริษทัฯ รายงานให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่าบริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูจ้าํนวน 
|,n�~,~~~ หน่วย มลูค่าที0ตราไว ้k,~~~ บาทต่อหน่วย โดยวิธีการเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่ประชาชนทั0วไป ดงันั�น 
บริษทัฯ จึงได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้ครั� งนี� รวมจาํนวน |,n�~ ลา้นบาท เมื0อวนัที0  mm มกราคม mnn� 
รายละเอียดหลกัๆ ของหุน้กูที้0ออกมีดงัต่อไปนี�  
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วนัที0เสนอขาย  mm มกราคม mnn� 
ชนิดของหุน้กู ้ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 
เสนอขายใหแ้ก่  ประชาชนทั0วไป 
วงเงินหุน้กูที้0ออก จาํนวน |,n�~ ลา้นบาท 
มลูค่าที0ตราไว ้ k,~~~ บาทต่อหน่วย 
ราคาเสนอขาย/จองซื�อ k,~~~ บาทต่อหน่วย 
อายหุุน้กู ้ n ปี  
อตัราดอกเบี�ย ร้อยละ n.mn ต่อปี 
วนักาํหนดการชาํระดอกเบี�ย  ทุกไตรมาส 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกาํหนด  ไม่มี 
อนัดบัความน่าเชื0อถือของหุน้กูที้0ออก BBB- โดยบริษทั ทริสเรทติ�ง จาํกดั ประกาศเมื0อวนัที0 k| พฤศจิกายน mnn� 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้   ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหุน้กู ้   ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
เนื0องจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ  เพื0อเป็นการจาํกดัความเสี0ยงต่อ
การขาดทุนจากอตัราแลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศจากหนี� สินของบริษทัฯที0มีอยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาท 
บริษทัฯ จึงไดแ้ปลงเงินที0ไดจ้ากการออกหุน้กูค้รั� งนี�รวมจาํนวน |,n�~ ลา้นบาท เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
จาํนวน ��.{m ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยเขา้ทาํสัญญาแลกเปลี0ยนอตัราแลกเปลี0ยนสกุลเงิน (Cross Currency 
Swap) เมื0อวนัที0 mm มกราคม mnn� 

• รายงานการยกเลกิสัญญาสั�งต่อเรือใหม่จาํนวน w ฉบับ สําหรับตวัเรือหมายเลข SAM14021B และ

หมายเลข SAM14022B ซึ�งได้ลงนามกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine Corporation Ltd. สาธารณรัฐประชาชน

จนี (“Sainty”) 

เมื0อวนัที0 29 มกราคม 2559 บริษทัฯไดล้งนามยกเลิกสญัญาสั0งต่อเรือใหม่จาํนวน m ฉบบั ฉบบัลงวนัที0 26 
กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่ง ผูซื้�อกบั Sainty (“อู่ต่อเรือ)  เพื0อต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาด ol,~~~ เดท
เวทตนัจาํนวน m ลาํ ตวัเรือหมายเลข SAM14021B และหมายเลข SAM14022B (“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือทั�ง
สองลาํ”) เนื0องจาก Sainty ไม่สามารถส่งมอบเรือทั�งสองลาํภายในระยะเวลาที0กาํหนดในสญัญาได ้ ดงันั�น 
บริษทัฯ จึงไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิกสญัญาทั�งสองฉบบัเนื0องจากล่วงเลยกาํหนดส่งมอบเรือและ
ไดเ้รียกให ้ Sainty คืนเงินงวดจาํนวน n.n� ลา้นเหรียญสหรัฐฯสาํหรับเรือแต่ละลาํที0ไดช้าํระไปพร้อม
ดอกเบี�ยที0กาํหนดตามสัญญา 

• รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน f ลาํ (เรือศรัณยา นารี) 
เมื0อวนัที0 m� มกราคม mnn� บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซื�อขายเรือกบัผูซื้�อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก m�,n�| เดทเวทตนั ผูซื้�อเรือเป็นบริษทัซึ0 งจดัตั�งขึ�นในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน k.ln 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ0งเป็นราคาตลาด 
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• รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน f ลาํ (เรือชลลดา นารี) 

เมื0อวนัที0 k~ กมุภาพนัธ์ mnn� บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามในหนงัสือ
บนัทึกขอ้ตกลงซื�อขายเรือกบัผูซื้�อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวางบรรทุก 
k�,l�n เดทเวทตนั ผูซื้�อเรือเป็นบริษทัซึ0งจดัตั�งขึ�นในประเทศเนวิส ราคาขายเรือเป็นเงิน k.~� ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซึ0งเป็นราคาตลาด 

• รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน f ลาํ (เรือเอมวกิา นารี) 

เมื0อวนัที0 k� กมุภาพนัธ์ mnn� บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซื�อขายเรือกบัผูซื้�อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก k�,lom เดทเวทตนั ผูซื้�อเรือเป็นบริษทัซึ0 งจดัตั�งขึ�นในหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ราคาขายเรือเป็นเงิน 
k.~k ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ0งเป็นราคาตลาด 

• รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน f ลาํ (เรือมาธว ีนารี) 

เมื0อวนัที0 � มีนาคม mnn� บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซื�อขายเรือกบัผูซื้�อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก m�,|ol เดทเวทตนั ผูซื้�อเรือเป็นบริษทัซึ0 งจดัตั�งขึ�นในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน k.l{ 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ0งเป็นราคาตลาด 

• รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน f ลาํ (เรือฝนธิดา นารี) 

เมื0อวนัที0 k~ มีนาคม mnn� บริษทั พรีเชียส ซิตี� ส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามในหนงัสือ
บนัทึกขอ้ตกลงซื�อขายเรือกบัผูซื้�อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวางบรรทุก 
m�,n~| เดทเวทตนั ผูซื้�อเรือเป็นบริษทัซึ0งจดัตั�งขึ�นในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน k.nk ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ0งเป็นราคาตลาด 

• รายงานการยกเลกิสัญญาสั�งต่อเรือใหม่จาํนวน w ฉบับ สําหรับตวัเรือหมายเลข SAM14023B และ

หมายเลข SAM14024B ซึ�งได้ลงนามกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine Corporation Ltd. สาธารณรัฐประชาชน

จนี (“Sainty”) 

เมื0อวนัที0 30 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดล้งนามยกเลิกสญัญาสั0งต่อเรือใหม่จาํนวน m ฉบบั ฉบบัลงวนัที0 26 
กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่ง ผูซื้�อกบั Sainty (“อู่ต่อเรือ)  เพื0อต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาด ol,~~~ เดท
เวทตนัจาํนวน m ลาํ ตวัเรือหมายเลข SAM14023B และหมายเลข SAM14024B (“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือทั�ง
สองลาํ”) เนื0องจาก Sainty ไม่สามารถส่งมอบเรือทั�งสองลาํภายในระยะเวลาที0กาํหนดในสญัญาได ้ ดงันั�น 
บริษทัฯ จึงไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิกสญัญาทั�งสองฉบบัเนื0องจากล่วงเลยกาํหนดส่งมอบเรือและ
ไดเ้รียกให ้ Sainty คืนเงินงวดจาํนวน 2.74 ลา้นเหรียญสหรัฐฯสาํหรับเรือแต่ละลาํที0ไดช้าํระไปพร้อม
ดอกเบี�ยที0กาํหนดตามสัญญา 
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• การลงนามสัญญาระงบัข้อพพิาท จาํนวน | ฉบับ ระหว่างบริษทัฯ กบั Taizhou Sanfu Ship Engineering 

Co., Ltd. (“Sanfu”) 

เมื0อวนัที0 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯ และ Sanfu (รวมเรียกวา่ “คู่สญัญา”) ไดล้งนามสญัญาระงบัขอ้พิพาท 
จาํนวน 4 ฉบบั เพื0อเป็นการระงบัขอ้พิพาทโดยสมคัรใจของคู่สญัญาทั�งสองฝ่าย สาํหรับขอ้พิพาทอนัสืบ
เนื0องมาจากสญัญาสั0งต่อเรือจาํนวน � ฉบบั (“สญัญาสั0งต่อเรือ”) สาํหรับเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 
63,|ln เดทเวทตนัจาํนวน � ลาํ ตวัเรือหมายเลข SF130126 ถึง SF130133 ทั�งนี�  รายละเอียดหลกัๆ ของสญัญา
ระงบัขอ้พิพาททั�ง l ฉบบั มีดงัต่อไปนี�  

• ราคาตามสัญญาสั0งต่อเรือสาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130126 หมายเลข SF130127 หมายเลข SF130128 
และหมายเลข SF130129 (“เรือสี0ลาํที0ยงัคงอยู”่) ไดล้ดลงเป็น mn ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํ 

• ในวนัรับมอบเรือแต่ละลาํของเรือสี0ลาํที0ยงัคงอยู่ Sanfu จะใหสิ้นเชื0อธุรกิจไม่มีหลกัประกนัจาํนวน o 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํ แก่บริษทัฯ โดยเงื0อนไขการชาํระคืนสินเชื0อธุรกิจไม่มีหลกัประกนันี�
จะคาํนวณโดยอา้งอิงผลของขอ้พิพาทที0กาํหนดไวใ้นสัญญาระงบัขอ้พิพาทลงวนัที0 � ตุลาคม mnn� 
จาํนวน m ฉบบั สาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130124 และ SF130125 และ 

• Sanfu จะชําระคืนเงินงวดที0บริษัทฯ ได้ชําระไปสําหรับตัวเรือหมายเลข SF130130 หมายเลข 
SF130131 หมายเลข SF130132 และหมายเลข SF130133 รวมทั�งดอกเบี�ยใหแ้ก่บริษทัฯ โดยนาํไปหกั
ออกจากเงินงวดสุดทา้ยสาํหรับรับมอบเรือแต่ละลาํของเรือสี0ลาํที0ยงัคงอยู่ โดยหลงัจากการชาํระคืน
เงินงวดดงักล่าวแลว้ สัญญาสั0งต่อเรือสําหรับตวัเรือหมายเลข SF130131 หมายเลข SF130132 และ
หมายเลข SF130133 จะถูกยกเลิก อย่างไรก็ตาม  สัญญาสั0งต่อเรือสาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130130 
จะยงัคงมีผลบงัคบัโดยจะมีการแกไ้ขบางเงื0อนไขในสัญญาซึ0 งจะไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ต่อไปเมื0อคู่สญัญาไดล้งนามสญัญาแกไ้ขสญัญาสั0งต่อเรือแลว้ 

• รายงานการได้รับอนุมัติการผ่อนปรนจากธนาคารสําหรับการดํารงอัตราส่วนตามข้อกําหนดทางการเงิน

บางข้อและรายงานข้อจาํกดัในการจ่ายเงนิปันผล 

เมื0อวนัที0 n เมษายน mnn� บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบเกี0ยวกบัการไดรั้บอนุมติัการผอ่นปรน
จากธนาคารสําหรับการดาํรงอตัราส่วนตามข้อกาํหนดทางการเงินบางข้อและข้อจาํกัดชั0วคราวในการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ เนื0องจากสภาพตลาดเรือเทกองที0ตกตํ0าอยา่งมากอยา่งที0ไม่เคยเกิดขึ�นมาก่อนและ
ยงัคงตกตํ0าอย่างต่อเนื0องมาตั�งแต่ปีที0แลว้ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถรักษาอตัราส่วนตามขอ้กาํหนดทางการ
เงินบางขอ้ภายใตส้ญัญาเงินกูบ้างฉบบัได ้ 

บริษทัฯ ไดมี้การเจรจากบัธนาคารผูใ้หกู้ร้ายต่างๆ โดยภายใตเ้งื0อนไขการผ่อนปรนสาํหรับสญัญาเงินกูห้นึ0 ง
ฉบบั บริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินอย่างใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นไดจ้นกว่าบริษทัฯจะสามารถ
ปฏิบติัตามเงื0อนไขในสญัญาเงินกูด้งักล่าวไดค้รบถว้น 

• รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด d`,`|a เดทเวทตนัลาํที�สาม จากอู่ต่อเรือ Sanfu 

เมื0อวนัที0 mk เมษายน mnn� เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด o|,|ln เดทเวทตนัลาํที0สาม ตามสญัญาสั0งต่อ
เรือกบั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd. และ  
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Jiangsu Ruihai International Trade Co., Ltd. (ร่วมกนั เรียกวา่ “ผูข้าย”) ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บั
บริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดชื้0อวา่ “สาวิตรี นารี” (“Savitree Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 

• รายงานการแก้ไขสัญญาสั�งต่อเรือใหม่ f ฉบับสําหรับตวัเรือหมายเลข SF130130 กบั Taizhou Sanfu Ship 

Engineering Co., Ltd. (“อู่ต่อเรือ Sanfu”) 

เมื0อวนัที0 21 เมษายน 2559 บริษทัฯ และอู่ต่อเรือ Sanfu (รวมเรียกวา่ “คู่สญัญา”)  ไไดล้งนามสญัญาแกไ้ข
เพิ0มเติมจาํนวน k ฉบบั (“สญัญาแกไ้ขเพิ0มเติม”) สาํหรับสญัญาสั0งต่อเรือฉบบัลงวนัที0 20 ธนัวาคม 2556 
เพื0อสั0งต่อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ ol,~~~ เดทเวทตนัจาํนวน k ลาํ ตวัเรือหมายเลข 
SF130130 (“เรือ”) รายละเอียดหลกัๆของสญัญาแกไ้ขเพิ0มเติมมีดงัต่อไปนี�  
1. ราคาตามสญัญาสั0งต่อเรือไดล้ดลงเป็น k� ลา้นเหรียญสหรัฐ อยา่งไรกต็าม จะมีการเปลี0ยนแปลงราคา

ตามสัญญาสั0งต่อเรือโดยอา้งอิงราคาตลาดของเรือก่อนการรับมอบเรือ โดยคู่สัญญาจะร่วมกัน
รับผิดชอบในส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของเรือ ณ เวลาส่งมอบกบัราคาตามสญัญาสั0งต่อเรือ ฝ่ายละ
เท่าๆกนั (“ราคาตามสญัญาสั0งต่อเรือที0แกไ้ข”) 

2. เงื0อนไขการชาํระราคาไดแ้กไ้ขเป็น ดงัต่อไปนี�  
 (ก) งวดที0 k 
 จาํนวนเงิน |.nk ลา้นเหรียญสหรัฐ จะครบกาํหนดชาํระภายใน n วนัทาํการธนาคารหลงัจากที0ผูซื้�อ

ไดรั้บหนงัสือคํ�าประกนัจากธนาคาร เพื0อเป็นการคํ�าประกนัการคืนเงินงวดสาํหรับเงินงวดที0 k แลว้ 
(ข) งวดที0 m 

 จาํนวนเงิน |.o~ ลา้นเหรียญสหรัฐ จะครบกาํหนดชาํระภายใน n วนัทาํการธนาคาร หลงัจากเกิด m 
เหตุการณ์ครบดงันี�  (k) ผูซื้�อไดรั้บหนงัสือคํ�าประกนัจากธนาคารเพื0อเป็นการคํ�าประกนัการคืนเงินงวด
สําหรับเงินงวดที0 m (m) การรับมอบเรือหมายเลข SF130129 ภายใตส้ัญญาสั0งต่อเรือฉบบัลงวนัที0 k{ 
มีนาคม mnn{ ระหว่างบริษทัฯ ในฐานะผูซื้� อ และอู่ต่อเรือ Sanfu และ Jiangsu Ruihai International 
Trade ร่วมกนัในฐานะผูข้าย 
(ค) งวดที0 | 

 จาํนวนเงินเท่ากบัราคาตามสญัญาสั0งต่อเรือที0แกไ้ข หกัออกดว้ยเงินงวดที0 1 และเงินงวดที0 2  จะครบ
กาํหนดชาํระพร้อมกบัการส่งมอบเรือ 

3.  วนัส่งมอบเรือจะถกูแกไ้ขใหเ้ป็น ในวนัที0หรือหลงัวนัที0 10 มกราคม 2561  

• รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน f ลาํ (เรือธาริณี นารี) 

เมื0อวนัที0 19 เมษายน 2559 บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซื�อขายเรือกบัผูซื้�อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก m|,{ml เดทเวทตนั ผูซื้�อเรือเป็นบริษทัซึ0 งจดัตั�งขึ�นในประเทศเนวิส ราคาขายเรือเป็นเงิน k.|� ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ0งเป็นราคาตลาด 
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• รายงานการยกเลกิสัญญาสั�งต่อเรือใหม่จํานวน w ฉบับ สําหรับตัวเรือหมายเลข SAM14025B และหมายเลข 

SAM14026B ซึ�งได้ลงนามกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine Corporation Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจนี (“Sainty”) 

เมื0อวนัที0 16 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯไดล้งนามยกเลิกสัญญาสั0งต่อเรือใหม่จาํนวน m ฉบบั ฉบบัลงวนัที0 26 
กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่ง ผูซื้�อกบั Sainty (“อู่ต่อเรือ)  เพื0อต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 64,000 เดท
เวทตนัจาํนวน 2 ลาํ ตวัเรือหมายเลข SAM14025B และหมายเลข SAM14026B (“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือทั�ง
สองลาํ”) เนื0องจาก Sainty ไม่ไดส่้งมอบเรือทั�งสองลาํภายในระยะเวลาที0กาํหนดในสัญญาได ้บริษทัฯ จึงได้
ใช้สิทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญาทั�งสองฉบบัเนื0องจากล่วงเลยกาํหนดส่งมอบเรือและไดเ้รียกให้ 
Sainty คืนเงินงวดจาํนวน 2.79 ลา้นเหรียญสหรัฐฯสาํหรับเรือแต่ละลาํที0ไดช้าํระไปพร้อมดอกเบี�ยที0กาํหนด 

• รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน f ลาํ (เรือชโลธร นารี) 

เมื0อวนัที0 6 กรกฎาคม 2559 บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซื�อขายเรือกบัผูซื้�อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก m{,~{� เดทเวทตนั ผูซื้�อเรือเป็นบริษทัซึ0 งจดัตั�งขึ�นในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน k.n~ 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ0งเป็นราคาตลาด 

• รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด d`,`|a เดทเวทตนัลาํที�สี�จากอู่ต่อเรือ Sanfu 

เมื0อวนัที0 7 กรกฎาคม 2559 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด o|,|ln เดทเวทตนัลาํที0สี0  ตามสัญญาสั0งต่อเรือ
กบั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd.ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดย
เรือลาํดงักล่าว ไดชื้0อวา่ “สวิตา นารี” (“Savita Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 

• รายงานการใช้เงนิเพิ�มทุนที�ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ (“Rights Offering”) 

เมื0อวนัที0 12 กรกฏาคม 2559 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบถึงรายงานการใชเ้งินเพิ0มทุน ถึง
วนัที0 |~ มิถุนายน mnn� ดงัต่อไปนี�  

หน่วย : บาท 
ลาํดบัที� รายการ จาํนวนเงินเพิ�มทุนที�ใช้ไป  

(ถึงวนัที� `e มถุินายน waab) 

1 จ่ายเงินงวดสาํหรับสัญญาสั0งต่อเรือใหม่    631,296,125 
2 ชดเชยเงินสดส่วนที0ขาดในการดาํเนินงาน / เงินทุน

หมุนเวียน / การชาํระคืนเงินกูย้ืมล่วงหนา้ 
1,447,745,063 

 เงนิเพิ�มทุนคงเหลอื  

(ณ วนัที� `e มถุินายน waab) 

- 

• รายงานการเลกิบริษทัย่อย 

เมื0อวนัที0 m~ กรกฎาคม mnn� บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่าบริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด 
(Southern LPG Limited) บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศอินเดีย (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้าํการชาํระบญัชี
เสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดงันี�  
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ชื0อบริษทัยอ่ย บริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด (Southern LPG Limited) 
ที0อยู ่ New No.2. Old NO.33, Venugopal Avenue, Off Spur Tank Road, 

Chetput, Chennai TN 600031 IN 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 64,592,m~~ อินเดียรูปี แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน o,459,mm~ หุน้ 

ราคาหุน้ละ k~ อินเดียรูปี 
สดัส่วนการถือหุน้ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (Precious Shipping 

(Singapore) Pte. Ltd.) ซึ0 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ n~ 
ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดในบริษทัยอ่ยที0ไดช้าํระบญัชี  

เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

• รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน f ลาํ (เรือสุชาดา นารี) 

เมื0อวนัที0 20 กรกฎาคม 2559 บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซื�อขายเรือกบัผูซื้�อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก m|,{|m เดทเวทตนั ผูซื้�อเรือเป็นบริษทัซึ0 งจดัตั�งขึ�นในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน k.m� 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ0งเป็นราคาตลาด 

• รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน f ลาํ (เรืออภิสรา นารี) 

เมื0อวนัที0 28 กรกฎาคม 2559 บริษทั พรีเชียส ลากนูส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซื�อขายเรือกบัผูซื้�อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวางบรรทุก 
k�,n�o เดทเวทตนั ผูซื้�อเรือเป็นบริษทัซึ0งจดัตั�งขึ�นในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน k.kl ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ0งเป็นราคาตลาด 

• รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน f ลาํ (เรือปริณดา นารี) 

เมื0อวนัที0 2 สิงหาคม 2559 บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามในหนงัสือ
บนัทึกขอ้ตกลงซื�อขายเรือกบัผูซื้�อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวางบรรทุก 
m|,{m~ เดทเวทตนั ผูซื้�อเรือเป็นบริษทัซึ0งจดัตั�งขึ�นในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน k.m� ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ0งเป็นราคาตลาด 

• รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน f ลาํ (เรืออุรว ีนารี) 

เมื0อวนัที0 2 สิงหาคม 2559 บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซื�อขายเรือกบัผูซื้�อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 28,415 เดทเวทตนั ผูซื้�อเรือเป็นบริษทัซึ0 งจดัตั�งขึ�นในสาธารณรัฐเซเชลล ์ราคาขายเรือเป็นเงิน 2.35 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ0งเป็นราคาตลาด 
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• การแต่งตัDงประธานคณะกรรมการตรวจสอบต่ออกีวาระ 
เมื0อวนัที0 18 สิงหาคม 2559 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหท้ราบถึงการแต่งตั�งนายสุพฒัน์ ศิวะศรี
อาํไพ (กรรมการอิสระ) ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ต่ออีกวาระเป็นเวลา m ปี โดยใหมี้ผลนบั
จากวนัที0 ml สิงหาคม mnn� ตามมติที0ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที0 l/mnn� ซึ0งไดจ้ดัประชุมขึ�นเมื0อวนั
องัคารที0 � สิงหาคม mnn� เวลา ~�.~~ น. ณ สาํนกังานจดทะเบียนบริษทัฯ 

• รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน f ลาํ (เรือบุษรา นารี) 

เมื0อวนัที0 18 สิงหาคม 2559 บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามในหนงัสือ
บนัทึกขอ้ตกลงซื�อขายเรือกบัผูซื้�อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวางบรรทุก 
18,573 เดทเวทตนั ผูซื้�อเรือเป็นบริษทัซึ0งจดัตั�งขึ�นในประเทศสิงคโปร์ ราคาขายเรือเป็นเงิน 1.16 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ0งเป็นราคาตลาด 

• รายงานการยกเลกิสัญญาสั�งต่อเรือใหม่ w ฉบับสุดท้าย สําหรับตวัเรือหมายเลข SAM14027B และหมายเลข 

SAM14028B ซึ�งได้ลงนามกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine Corporation Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจนี (“Sainty”) 

เมื0อวนัที0 29 สิงหาคม 2559 บริษทัฯไดล้งนามยกเลิกสัญญาสั0งต่อเรือใหม่จาํนวน m ฉบบัสุดทา้ย ฉบบัลงวนัที0 
26 กุมภาพนัธ์ 2557 ระหว่าง ผูซื้�อกบั Sainty (“อู่ต่อเรือ)  เพื0อต่อเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกอง ขนาด 64,000 
เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ ตวัเรือหมายเลข SAM14027B และหมายเลข SAM14028B (“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือ
ทั�งสองลาํ”) เนื0องจาก Sainty ไม่ไดส่้งมอบเรือทั�งสองลาํภายในระยะเวลาที0กาํหนดในสัญญาได ้บริษทัฯ จึง
ไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญาทั�งสองฉบบัเนื0องจากล่วงเลยกาํหนดส่งมอบเรือและไดเ้รียกให้ 
Sainty คืนเงินงวดจาํนวน 2.79 ลา้นเหรียญสหรัฐฯสาํหรับเรือแต่ละลาํที0ไดช้าํระไปพร้อมดอกเบี�ยที0กาํหนด 

• รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด d`,`|a เดทเวทตนัลาํที�ห้าจากอู่ต่อเรือ Sanfu 

เมื0อวนัที0 8 ตุลาคม 2559 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด o|,|ln เดทเวทตนัลาํที0หา้ ตามสัญญาสั0งต่อเรือ
กบั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd.ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดย
เรือลาํดงักล่าว ไดชื้0อวา่ “สุนิสา นารี” (“Sunisa Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศไทย 

• รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน f ลาํ (เรือวจิติรา นารี) 

เมื0อวนัที0 14 พฤศจิกายน 2559 บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซื�อขายเรือกบัผูซื้�อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 28,646 เดทเวทตนั ผูซื้�อเรือเป็นบริษทัซึ0 งจดัตั�งขึ�นในประเทศไลบีเรีย ราคาขายเรือเป็นเงิน 1.92 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ0งเป็นราคาตลาด 

• การแก้ไขข้อสัญญาบางประการในสัญญาสั�งต่อเรือ สําหรับตวัเรือหมายเลข SF130127 และ SF130130 

เมื0อวนัที0 17 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯ รายงานให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่า เมื0อวนัที0 17 พฤศจิกายน 
2559 บริษทัฯ และ Sanfu (รวมเรียกวา่ “คู่สญัญา”) ไดต้กลงโดยการลงนามสัญญาระงบัขอ้พิพาทฉบบัที0 2 
ในการขยายระยะเวลาการส่งมอบเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 63,345 เดทเวทตนั ตวัเรือหมายเลข 
SF130127 จากเดิม ก่อนหรือในวนัที0 26 พฤศจิกายน 2559 เป็นในระหว่างวนัที0 4 และ 7 เมษายน 2560  
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โดยคู่สัญญาจะกาํหนดวนัที0ส่งมอบเรือที0แน่นอนในภายหลงั ทั�งนี�  การขยายระยะเวลาส่งมอบเรือดงักล่าว
อยูภ่ายใตเ้งื0อนไขวา่ Sanfu จะตอ้งต่ออายหุนงัสือคํ�าประกนัการชาํระเงินงวดสาํหรับสัญญาดงักล่าวภายใน
วนัที0 31 ธนัวาคม 2559 

นอกจากนั�น คู่สญัญายงัไดต้กลงโดยการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงวา่ ภายใตส้ญัญาสั0งต่อเรือ ลงวนัที0 20 
ธนัวาคม 2556 (ฉบบัแกไ้ข) สาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130130 จะไม่มีค่างวดใดๆถึงกาํหนดชาํระ ก่อน
วนัที0 1 พฤษภาคม 2560 

• รายงานการเลกิบริษทัย่อย 

เมื0อวนัที0 8 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่บริษทั พีเอสแอล อินเวสทเ์มนท ์  
ลิมิเตด (PSL Investment Limited) และบริษทั อินเตอร์เนชั0นแนล ไลเทอร์เรจ ลิมิเตด (International 
Lighterage Limited) ซึ0 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศเมอริเชียส ไดท้าํการชาํระบญัชีเสร็จ
สมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

ชื0อบริษทัยอ่ย บริษทั พีเอสแอล อินเวสทเ์มนท ์ ลิมิเตด (“PSLIL”) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 1,ko~ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน k,ko~  หุน้ 

ราคาหุน้ละ k เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
สดัส่วนการถือหุน้ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด ซึ0งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ถือหุน้ร้อยละ k~~ ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดใน PSLIL ที0ไดช้าํระบญัชี  
เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

ชื0อบริษทัยอ่ย บริษทั อินเตอร์เนชั0นแนล ไลเทอร์เรจ ลิมิเตด (“ILL”) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 10,~~~ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน k~,~~~  หุน้ 

ราคาหุน้ละ k เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
สดัส่วนการถือหุน้ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด ซึ0งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ถือหุน้ร้อยละ k~~ ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดใน ILL ที0ไดช้าํระบญัชี  
เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

• การจองซืDอและออกหุ้นกู้ ครัDงที� w/waab 

เมื0อวนัที0 14 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่ บริษทัฯ อา้งถึงมติที0ประชุม
สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั� งที0 k/mnn� ของบริษทัฯ ซึ0งจดัขึ�นในวนัที0 |~ มีนาคม mnn� ซึ0งไดอ้นุมติัการออก
หุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน k~,~~~ ลา้นบาท หรือในสกลุเงินอื0นในจาํนวนที0เทียบเท่า บริษทัฯ จึงแจง้ใหท้ราบวา่ 
บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูจ้าํนวน k,�o~,~~~ หน่วย มลูค่าที0ตราไว ้k,~~~ บาทต่อหน่วย โดยวิธีการเสนอขายหุน้
กูแ้บบเจาะจงใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ (“II& HNW”)  ดงันั�น บริษทัฯ จึงไดรั้บเงินจาก
การออกหุน้กูค้รั� งนี�รวมจาํนวน k,�o~ ลา้นบาท รายละเอียดหลกัๆ ของหุน้กูที้0ออกมีดงัต่อไปนี�  
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วนัที0เสนอขาย   � ธนัวาคม mnn� 
ชนิดของหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 
เสนอขายใหแ้ก่   ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ (“II& HNW”) 
วงเงินหุน้กูที้0ออก  จาํนวน k,�o~ ลา้นบาท 
มลูค่าที0ตราไว ้  k,~~~ บาทต่อหน่วย 
ราคาเสนอขาย/จองซื�อ  k,~~~ บาทต่อหน่วย 
อายหุุน้กู ้  |.n ปี  
อตัราดอกเบี�ย  ร้อยละ n.~~ ต่อปี 
วนักาํหนดการชาํระดอกเบี�ย   ทุกไตรมาส 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกาํหนด  ไม่มี 
อนัดบัความน่าเชื0อถือของบริษทัฯ BBB- โดยบริษทั ทริสเรทติ�ง จาํกดั ประกาศเมื0อวนัที0 mo สิงหาคม mnn� 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหุน้กู ้  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

เนื0องจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ  เพื0อเป็นการจาํกดัความเสี0ยง
ต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศจากหนี� สินของบริษทัฯที0มีอยู่ในรูปสกุลเงินไทย
บาท หนี�จากหุน้กู ้ทั�งหมดรวมจาํนวน k,�o~ ลา้นบาท จะถูกสวอป (swap) เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐใน
อนาคตอนัใกล ้เมื0อโอกาสเอื�ออาํนวย 

ปี 2560 

• รายงานการเลกิบริษทัย่อย 
เมื0อวนัที0 9 มกราคม 2560 บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (เมอรีเชียส) ลิมิเตด (Precious Shipping (Mauritius) 
Limited) บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศเมอรีเชียส  (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้าํการชาํระบญัชีเสร็จสมบูรณ์ 
โดยมีรายละเอียดดงันี�  
ชื0อบริษทัยอ่ย บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (เมอรีเชียส) ลิมิเตด (Precious Shipping (Mauritius) 

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

ราคาหุน้ละ k เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
สดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละk~~ ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดในบริษทัย่อยที0ไดช้าํระ

บญัชี  
เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
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• การแต่งตัDงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการและกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล

กจิการ 

เมื0อวนัที0 5 เมษายน 2560 บริษทัฯ อา้งถึงการพน้จากตาํแหน่งกรรมการเนื0องจากการเกษียณอายขุองนาย
สุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ และการแต่งตั�งนางลิน เยน ค็อก เป็นกรรมการอิสระ โดยที0ประชุมสามญัประจาํปี
ผูถื้อหุ้น ครั� งที0 1/2560 ซึ0งจดัขึ�นในวนัองัคารที0 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรม 
อวานี เอเทรียม เลขที0 k��~ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร k~|k~ 
ประเทศไทย 

บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหท้ราบถึงการแต่งตั�งดงัต่อไปนี�  ตามมติที0ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ครั� งที0 m ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม เวลา ko.~~ น. ซึ0 งไดจ้ดัประชุมขึ�นเมื0อวนัองัคารที0 l เมษายน 
2560  

• นายกาํธร ศิลาอ่อน ใหด้าํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ โดยใหมี้
ผลตั�งแต่วนัที0 4 เมษายน 2560 

• นางลิน เยน คอ็ก ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ โดยใหมี้ผลตั�งแต่วนัที0 l 
เมษายน mno~ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง m ปี 

• รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน f ลาํ (เรือดุสิตา นารี) 

เมื0อวนัที0 21 มีนาคม 2560 บริษทั พรีเชียส เมานเ์ท่นส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน
หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซื�อขายเรือกบัผูซื้�อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง
บรรทุก 18,486 เดทเวทตนั ผูซื้�อเรือเป็นบริษทัซึ0 งจดัตั�งขึ�นในสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล ์ ราคาขายเรือ
เป็นเงิน 2.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ0งเป็นราคาตลาด 

• รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด d`,`|a เดทเวทตนัลาํที�หกจากอู่ต่อเรือ Sanfu 

เมื0อวนัที0 18 เมษายน 2560 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด o|,|ln เดทเวทตนัลาํที0หก ตามสญัญาสั0งต่อ
เรือกบั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd. ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัย่อยของบริษทัฯ
โดยเรือลาํดงักล่าว ไดชื้0อวา่ “สโรชา นารี” (“Sarocha Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 

• รายงานการเลกิบริษทัย่อย 

เมื0อวนัที0 30 พฤษภาคม 2560 บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั (Precious Storage Terminals 
Limited)  และบริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั  (Nedtex Limited) ซึ0 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศไทย ได้
ทาํการชาํระบญัชีเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดงันี�  
1. ชื0อบริษทัยอ่ย บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั (“PSTL”) 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 6,000,~~~ บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน o~,~~~ หุน้ ราคาหุน้ละ 
k~~ บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ o�.�� ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดใน PSTL ที0ไดช้าํระ
บญัชี  
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เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

2. ชื0อบริษทัยอ่ย บริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั (“NTL”) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 10,000,~~~ บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน k~~,~~~  หุน้ ราคาหุน้

ละ mn บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ o�.�� ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดใน NTL ที0ไดช้าํระบญัชี  
เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

• รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จํานวน fd.wa ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร BNP Paribas  ("ธนาคาร BNP") 

เมื0อ � มิถุนายน mno~ บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน 16.25 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร BNP 
(“สญัญา”) เพื0อรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ on ของจาํนวนที0ตํ0ากวา่ระหวา่งราคาตาม
สญัญาต่อเรือหรือราคาตลาดของเรือ โดยกาํหนดวงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน ko.mn ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับเรือ
บรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ o|,|ln เดทเวทตนัจาํนวน k ลาํ ชื0อว่า “สโรชา นารี” (ตวัเรือ
หมายเลข SF130127) (“เรือ”) ซึ0 งTaizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd. (“อู่ต่อเรือ Sanfu”) ไดส่้งมอบ
ใหบ้ริษทั พรีเชียส เกรส พีทีอี ลิมิเตด ซึ0งเป็นบริษทัยอ่ยในสิงคโปร์ของบริษทัฯ เมื0อวนัที0 k� เมษายน mno~
รายละเอียดโดยสรุปของขอ้ตกลงและเงื0อนไขในสญัญา มีดงันี�  

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

ผู้ให้กู้ ธนาคาร BNP Paribas ("ธนาคาร BNP") 

ตวัแทนสินเชื�อ ธนาคาร BNP 

ตวัแทนหลกัประกนั ธนาคาร BNP 

วตัถุประสงค์ เพื0อรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ on ของจาํนวนที0ต ํ0ากวา่ระหวา่งราคาตามสัญญา
ต่อเรือหรือราคาตลาดของเรือ โดยกาํหนดวงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน ko.mn ลา้นเหรียญสหรัฐ   

จาํนวนเงนิกู้ วงเงินกูสู้งสุด ko.mn ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั�งนี�  เงินกูจ้ะตอ้งไม่เกินจาํนวนที0ต ํ0ากวา่ของ 
        (ก)   ko.mn ลา้นเหรียญสหรัฐ   
        (ข)   ร้อยละ on ของราคาตลาดของเรือ 

อตัราดอกเบีDย US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ0ม 

ระยะเวลาเบิกถอน

เงนิกู้ 

จนถึงวนัที0 |~ มิถุนายน mno~ 

การชําระคนืเงนิกู้ เงินกู้สําหรับเรือ จะต้องชําระคืนเป็นระยะเวลา � ปีโดยชําระคืนเป็นรายไตรมาสติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา |m งวดๆละ ||�,nlm เหรียญสหรัฐ เริ0มตั�งแต่ | เดือนหลงัจากมีการเบิกเงินกูแ้ละชาํระส่วนที0
เหลือทั�งหมดจาํนวน n,416,ono ลา้นเหรียญสหรัฐ พร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ยของเงินกูท้ั� งนี�  
หากเงินกูที้0เบิกถอนมีจาํนวนนอ้ยกวา่วงเงินกูสู้งสุด จาํนวนการชาํระคืนแต่ละงวดและงวดสุดทา้ยจะ
ลดลงตามสดัส่วนเงินกูที้0ไดเ้บิกถอนจริง 
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หลกัประกนั • การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 

• การจาํนาํหุน้ในบริษทัเจา้ของเรือ 

• การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้องเจา้ของเรือ  

• การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของสญัญาประกนัภยัเรือและการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนของเรือ และ 

• การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสญัญาเช่าเรือที0มีระยะเวลาการเช่าตั�งแต่ |o เดือนขึ�นไป  
 

ข้อตกลงทางการเงนิ พีเอสแอลจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปนี�  โดยจะมีการคาํนวณเป็นรายไตรมาสจากงบการเงิน
รวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 

ก) อตัราส่วนหนี� เงินกูต้่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมสูงสุด (Funded Debt/Total Shareholder’s Equity)  
m ต่อ k 

ข) ส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั�นตํ0า |~~,000,~~~ เหรียญสหรัฐ 
ค) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย m~~,~~~ เหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือซึ0งพีเอสแอลและบริษทัยอ่ยเป็น

เจา้ของ 

ข้อตกลงเกี�ยวกบัเรือ • เรือจะตอ้งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และ 

• เรือจะตอ้งมีมูลค่าขั�นตํ0าอยา่งนอ้ยร้อยละ kmn ของยอดเงินกูร้วมคงเหลือ 
ข้อตกลงอื�นๆ • พีเอสแอลจะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ผูกู้ร่้วมสามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดจ้ากผลกาํไร (ไม่รวมเงินตน้ที0ไดรั้บคืนจากการ
ยกเลิกสญัญาสั0งต่อเรือจาํนวน � ฉบบักบัอู่ต่อเรือ Sainty) เวน้แต่จะมีเหตผุิดนดัเกิดขึ�นและเหตุผิด
นดันั�นยงัคงดาํเนินต่อไป 

• แจ้งกําหนดการใช้สิทธิซืDอหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซืDอหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

รุ่นที�1 (PSL-W1) 

เมื0อ 13 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่าระยะเวลาการแสดงความจาํนงการใช้
สิทธิและวนัใชสิ้ทธิครั� งแรกเพื0อซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�   
1. ระยะเวลาการแสดงความจํานง : ระหวา่งวนัที0 m| ถึงวนัที0 m� มิถุนายน mno~ ระหวา่งเวลา �.|~-kn.|~ น. 

(เฉพาะวนัทาํการเท่านั�น) 
2. วนัใช้สิทธิ : |~ มิถุนายน mno~ 
3. อตัราการใช้สิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
4. ราคาใช้สิทธิ : 17.50 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
5. วธีิการชําระเงนิ 

n.k        ชาํระโดยเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งส่งมอบใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัที0 m� มิถุนายน mno~  
เวลา kk.~~ น. ซึ0 งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัทาํการถดัไปและขีดคร่อมสั0ง
จ่าย “บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน)”  
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n.m ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงัต่อไปนี�พร้อมส่งสาํเนาหลกัฐานการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร
ของบริษทัฯดงักล่าว ภายในวนัที0 m� มิถุนายน mno~ เวลา kn.|~ น. 

ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
ที0อยู ่ 35 ถนนสุขมุวิท ซอย | คลองเตย วฒันา กรุงเทพ k~kk~    
ชื0อบญัชี บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเลขบญัชี 000-6-12153-5 
เอกสารอา้งอิง โปรดระบุหมายเลขทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
รายละเอียดเพิ0มเติมของบญัชีธนาคารสาํหรับการโอนเงินจากต่างประเทศ มีดงันี�  
Swift Code KRTHTHBK 
Correspondent Bank of New York, New York, USA 
Swift Code IRVTUS3N 
Fed Wire 021000018 

d.  เอกสารในการแสดงความจาํนงใช้สิทธิ 
6.1 ใบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ ที0ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ชดัเจน 

และลงลายมือชื0อครบถว้นแลว้ (ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มใบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ
ซื�อหุน้สามญัโดยติดต่อไดที้0บริษทัฯตามขอ้มลูในขอ้ { ดา้นล่างหรือดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดที้0 
http://www.preciousshipping.com/index.php?lang=th) 

6.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที0ออกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั 

6.3 เอกสารประกอบการแสดงตน 
1 บุคคลธรรมดา สญัชาติไทย : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ/ 

สาํเนา บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจที0ยงัไม่หมดอาย ุ พร้อมสาํเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีที0มีการ
เปลี0ยนชื0อ/ชื0อสกุล ซึ0 งทาํใหชื้0อ/ชื0อสกลุ ไม่ตรงกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารที0ออก
โดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปลี0ยนชื0อ/ชื0อสกลุ  เป็นตน้)  พร้อม
ลงลายมือชื0อรับรองสาํเนา 

2 บุคคลธรรมดา สญัชาติอื0น : สาํเนาหนงัสือเดินทางที0ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือชื0อรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งหรือสาํเนาบตัรประจาํตวัอื0นที0ออกโดยหน่วยงานราชการและเป็นภาษาองักฤษ 
(หรือคาํแปลภาษาองักฤษที0ผา่นการรับรอง หากเอกสารดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นภาษาองักฤษ) 

3 นิติบุคคลสญัชาติไทย :  
3.1 สาํเนาหนงัสือรับรองที0กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน o เดือนก่อนวนั  กาํหนดการใช้
สิทธิ พร้อมลงลายมือชื0อรับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั�น และ
ประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 
3.2 สําเนาเอกสารตามขอ้ k หรือ m  (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามที0ไดล้งลายมือชื0อ
รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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4 นิติบุคคลสญัชาติอื0น :  
l.k สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตั�งนิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรับรองของนิติบุคคล ที0เป็น
ภาษาองักฤษ (หรือคาํแปลภาษาองักฤษที0ผ่านการรับรองหากเอกสารดังกล่าวไม่ไดเ้ป็น
ภาษาองักฤษ) พร้อมลงลายมือชื0อรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคนั�น
และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ  
l.m สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อาํนาจลงนามที0ไดล้งลายมือชื0อรับรองสาํเนาเอกสาร ตาม
ขอ้ l.k ที0ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือชื0อรับรองสาํเนาถกูตอ้ง  
เอกสารตามข้อ �.� และ �.� ซึ�งผู้มีอาํนาจลงนามลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถกูต้องแล้ว จะต้อง

ได้รับการรับรองลายมือชื�อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน �� เดือนก่อนวันกาํหนดการ

ใช้สิทธิ 

o.l  หลกัฐานการชาํระเงินตามขอ้ n ดา้นบน 
g.  สถานที�ตดิต่อขอใช้สิทธิ 

  บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 
  (เรียนคุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน เลขานุการบริษทั) 
  เลขที0 � อาคารคาเธ่ยเ์ฮา้ส์ ชั�น { ถนนสาทรเหนือ 
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ k~n~~ ประเทศไทย 
  โทรศพัท ์  : (66)2-696-8856  (66)2-696-8854 
  โทรสาร    : (66)2-236-7654  

• รายงานการยกเลกิสัญญาสั�งต่อเรือฉบับสุดท้าย สําหรับตวัเรือหมายเลข SF130130 ซึ�งได้ลงนามกบัอู่ต่อ

เรือ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd. (“อู่ต่อเรือ Sanfu”) 

เมื0อวนัที0 15 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่ สญัญาสั0งต่อเรือฉบบั ลงวนัที0 m~ 
ธนัวาคม mnno สาํหรับต่อสร้างเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาด o|,|ln เดทเวทตนัลาํสุดทา้ย ตวัเรือ
หมายเลข SF130130 (“เรือ”) (“สญัญาฯ”) ไดถ้กูยกเลิกโดยอตัโนมติั เมื0อวนัที0 31 พฤษภาคม mno~ เนื0องจาก
อู่ต่อเรือ Sanfu ไม่สามารถปฏิบติัตามหนึ0งในเงื0อนไขบงัคบัก่อนได ้อยา่งไรกต็าม เนื0องจากไม่มีการจ่ายเงิน
ล่วงหนา้ใหแ้ก่อู่ต่อเรือ Sanfu สาํหรับเรือลาํนี�  ดงันั�น ทางอู่ต่อเรือ Sanfu จึงไม่ตอ้งชาํระคืนเงินงวดใดๆใหแ้ก่
บริษทัฯ 

ทั�งนี�  เมื0อรวมการยกเลิกสัญญาฉบบัดงักล่าวขา้งตน้ รายการสั0งต่อเรือใหม่ทั�งหมดของบริษทัฯ กบัอู่ต่อเรือ 
Sanfu ไดเ้สร็จสมบูรณ์ลง โดยมีการรับมอบเรือขนาดอลัตราแมกซ์ทั�งหมดจาํนวน o ลาํ และมีการยกเลิก
สญัญาสั0งต่อเรือขนาดอลัตราแมกซ์ทั�งหมดจาํนวน l ลาํ 

• แจ้งกําหนดการใช้สิทธิซืDอหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซืDอหุ้นสามัญของบริษทัฯ 

ครัDงที� 2 (PSL-W1) 

เมื0อ 13 กนัยายน 2560 บริษทัฯ แจง้ให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่าระยะเวลาการแสดงความจาํนงการใช้
สิทธิและวนัใชสิ้ทธิครั� งที0สองเพื0อซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�   
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1. ระยะเวลาการแสดงความจํานง : ระหวา่งวนัที0 22 ถึงวนัที0 28 กนัยายน 2560 ระหวา่งเวลา 8.30-
15.30 น. (เฉพาะวนัทาํการเท่านั�น) 

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 ภายในวนัที0 27 กนัยายน 2560  
เวลา 11.00 น. ซึ0 งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัทาํการถดัไปและขีดคร่อมสั0ง

จ่าย “บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน)”  
5.2 ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงัต่อไปนี�พร้อมส่งสาํเนาหลกัฐานการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร

ของบริษทัฯดงักล่าว ภายในวนัที0 28 กนัยายน 2560 เวลา 15.30 น. 

ชื0อธนาคารและรายเอียดต่างๆ เหมือนเดิมตามที0บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบในเรื0องการ
แจง้กาํหนดการ รุ่นที0 1 เมื0อ วนัที0 13 มิถุนายน 2560 

6.  เอกสารในการแสดงความจาํนงใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 
7.  สถานที�ตดิต่อขอใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 

• รายงานการเลกิบริษทัย่อย 

เมื0อวนัที0 28 กนัยายน 2560 บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด (Thebes Pte. Ltd.) และบริษทั เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด 
(Regidor Pte. Ltd.) ซึ0 งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ในประเทศสิงคโปร์ ไดท้าํการชาํระบญัชีเสร็จสมบูรณ์ 
โดยมีรายละเอียดดงันี�  
1. ชื0อบริษทัยอ่ย บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด (“Thebes”) 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 2 เหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2 หุน้ ราคาหุน้ละ 1 
เหรียญสิงคโปร์ 

สดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ k~~  ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดใน Thebes ที0ได้
ชาํระบญัชี  

เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 
ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

2. ชื0อบริษทัยอ่ย บริษทั เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด (“Regidor”) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 2 เหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2  หุน้ ราคาหุน้ละ 1 

เหรียญสิงคโปร์ 
สดัส่วนการถือหุน้ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด ซึ0งเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดใน Regidor ที0ได้
ชาํระบญัชี  

เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 



 

หนา้ 44 

ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

• รายงานผลกระบวนการอนุญาโตตุลาการซึ�งเกี�ยวกบัสัญญาระงบัข้อพพิาท ระหว่างบริษทัฯ กบั Taizhou 

Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. (“Sanfu”) 

เมื0อวนัที0 16 ตุลาคม 2560 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่า ขณะนี�  ขอ้พิพาทภายใตส้ัญญา
ระงบัขอ้พิพาทดงักล่าวไดรั้บการชี�ขาดโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการที0เมืองลอนดอน โดยตามคาํชี�ขาด
ฉบบัลงวนัที0 l ตุลาคม mno~ ซึ0 งบริษทัฯ ไดรั้บเมื0อวนัที0 km ตุลาคม mno~ คณะอนุญาโตตุลาการไดต้ดัสินวา่ 
บริษทัฯ ไม่มีสิทธิไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายเนื0องจากการผิดเงื0อนไขที0ระบุในสัญญาสั0งต่อเรือหรือขอ้มูล
จาํเพาะของเรือ (Specifications) ที0เกี0ยวกบัอตัราการเผาผลาญเชื�อเพลิงของเรือดงักล่าว 

ดงันั�น ในกรณีที0ไม่มีฝ่ายใดยื0นอุทธรณ์คาํชี� ขาดของอนุญาโตตุลาการนี�  สินเชื0อธุรกิจไม่มีหลกัประกนั
จาํนวนรวม |m ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ที0บริษทัฯ ไดรั้บมาจาก Sanfu ก่อนหนา้นี�ภายใตส้ัญญาระงบัขอ้
พิพาททั�งสองฉบบัขา้งตน้และสัญญาระงบัขอ้พิพาทอีกจาํนวน l ฉบบั (ซึ0 งบริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายการ
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เมื0อวนัที0 l เมษายน mnn�) จะถึงกาํหนดชาํระคืนใหแ้ก่ Sanfu พร้อมดอกเบี�ย 
รวมไปถึงค่าใชจ่้ายทางดา้นกฎหมายสูงสุดไม่เกิน {n~,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ภายในหนึ0 งปีนบัจาก
วนัที0มีคาํชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการ กล่าวคือ ภายในวนัที0 l ตุลาคม mnok 

• แจ้งกําหนดการใช้สิทธิซืDอหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซืDอหุ้นสามัญของบริษทัฯ 

ครัDงที� 3 (PSL-W1) 

เมื0อวนัที0 12 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่าระยะเวลาการแสดงความจาํนงการ
ใชสิ้ทธิและวนัใชสิ้ทธิครั� งที0สองเพื0อซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�   
1. ระยะเวลาการแสดงความจํานง : ระหวา่งวนัที0 mm ถึงวนัที0 m� ธนัวาคม mno~ ระหวา่งเวลา �.|~-

kn.|~ น. (เฉพาะวนัทาํการเท่านั�น) 
2. วนัใช้สิทธิ : m� ธนัวาคม mno~ 
3. อตัราการใช้สิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
4. ราคาใช้สิทธิ :  17.50 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
5. วธีิการชําระเงนิ 

5.1 ชาํระโดยเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งส่งมอบใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัที0 27 ธนัวาคม 2560  
เวลา 11.00 น. ซึ0 งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัทาํการถดัไปและขีดคร่อมสั0ง
จ่าย “บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน)”  
5.2 ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงัต่อไปนี�พร้อมส่งสาํเนาหลกัฐานการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร
ของบริษทัฯดงักล่าว ภายในวนัที0 28 ธนัวาคม 2560 เวลา 15.30 น. 

ชื0อธนาคารและรายเอียดต่างๆ เหมือนเดิมตามที0บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบในเรื0องการ
แจง้กาํหนดการ รุ่นที0 1 เมื0อ วนัที0 13 มิถุนายน 2560 

6. เอกสารในการแสดงความจํานงใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 
7. สถานที�ติดต่อขอใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 
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• รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จํานวน ft ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
เมื0อวนัที0 k� ธนัวาคม mno~ บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่เมื0อวนัที0 kn ธนัวาคม mno~ บริษทัฯ 
และบริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั ซึ0 งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ (“บริษทัย่อย”) ไดล้งนามสัญญาเงินกู้
จาํนวน k� ลา้นเหรียญสหรัฐ (“เงินกู”้) กบัธนาคารเพื0อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ("EXIM") 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื0อรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินไม่เกินร้อยละ {m ของราคาตลาดของเรือ สาํหรับเรือ
บรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ ขนาดระวาง o|,|ln เดทเวทตนัจาํนวน k ลาํ ชื0อว่า “สุนิสา 
นารี” (ตวัเรือหมายเลข SF130129) (“เรือ”) ซึ0 งบริษทัย่อยไดรั้บมอบจาก Taizhou Sanfu Ship Engineering 
Co. Ltd. เมื0อวนัที0 � ตุลาคม mnn� ทั�งนี�  วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน k� ลา้นเหรียญสหรัฐ 

รายละเอียดโดยสรุปของขอ้สญัญาและเงื0อนไขของสญัญาเงินกู ้มีดงันี�  
ผู้กู้: บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) และบริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์ จาํกดั (“บริษทั

ยอ่ย”)  

ผู้ให้กู้: ธนาคารเพื0อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ("EXIM") 

วตัถุประสงค์: เพื0อรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ {m ของราคาตลาดของเรือ โดยกาํหนดวงเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน k� ลา้นเหรียญสหรัฐ   

จาํนวนเงนิกู้: ไม่เกิน k� ลา้นเหรียญสหรัฐ  

อตัราดอกเบีDย: LIBOR | เดือน บวก ส่วนเพิ0ม 

ระยะเวลาเบิกถอน

เงนิกู้: 

จนถึงวนัที0 |~ มิถุนายน mnok 
 

การชําระคนืเงนิกู้: เงินกูที้0เบิกทั�งหมดจะชาํระคืนภายใน k~ ปี โดยแบ่งการชาํระคืนออกเป็น |� งวด เป็นรายไตรมาส
เท่าๆกนั ในอตัราส่วนงวดละ k/nn เริ0มจากวนัสิ�นสุดไตรมาสถดัไปของวนัที0เบิกถอนงินกูแ้ต่ละครั� ง 
และงวดที0 l~ ชาํระคืนเงินกูค้งเหลือทั�งหมด  

หลกัประกนั: • การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก; และ 
• การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ข้อตกลงทางการเงนิ: บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปนี�  โดยมีการพิจารณาเป็นรายปีจากงบการเงินรวมสิ�นปีที0
เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 

• อตัราส่วนหนี�ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกิน (Debt/Total Shareholder’s Equity)  m ต่อ k 
• ส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั�นตํ0า |~~,000,~~~ เหรียญสหรัฐอเมริกา  
• ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย k~~,~~~ เหรียญสหรัฐต่อลาํซึ0งบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

ข้อตกลงเกี�ยวกบัเรือ: • เรือตอ้งจดทะเบียนเป็นเรือธงไทย 
• ถา้เรือมีมูลค่าตํ0ากวา่ร้อยละ kmn ของยอดเงินกูค้งเหลือ โดยจะทดสอบรายปี ผูกู้จ้ะตอ้ง

จดัหาหลกัประกนัเพิ0มเติมหรือชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับเงินกูส่้วนที0เกิน  

ข้อตกลงอื�นๆ • บริษทัฯ จะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ผูกู้ ้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น เวน้แต่จะมีกาํไรสะสมและไม่มีเหตุผิดนัด
เกิดขึ�นและยงัคงดาํเนินต่อไป 

 



 

หนา้ 46 

ปี 2561 

• แจ้งกําหนดการใช้สิทธิซืDอหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซืDอหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ครัDงที� 4 (PSL-W1) 

เมื0อวนัที0 13 มีนาคม 2561 บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่าระยะเวลาการแสดงความจาํนงการ
ใชสิ้ทธิและวนัใชสิ้ทธิครั� งที0สี0 เพื0อซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�   
1.  ระยะเวลาการแสดงความจาํนง :  ระหวา่งวนัที0 m| ถึงวนัที0 m� มีนาคม mnok ระหวา่งเวลา �.|~-kn.|~ น. 

(เฉพาะวนัทาํการเท่านั�น) 
2.  วนัใช้สิทธิ :  |~ มีนาคม mnok 
3.  อตัราการใช้สิทธิ :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ k หน่วยต่อหุน้สามญั k หุน้ 
4.  ราคาใช้สิทธิ :  k{.n~ บาท ต่อ k หุน้สามญั 
5. วธีิการชําระเงนิ 

n.k        ชาํระโดยเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งส่งมอบใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัที0 m� มีนาคม mnok  
เวลา kk.~~ น. ซึ0 งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัทาํการถดัไปและขีดคร่อมสั0ง
จ่าย “บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน)”  
5.2  ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงัต่อไปนี�พร้อมส่งสาํเนาหลกัฐานการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร
ของบริษทัฯดงักล่าว ภายในวนัที0 m� มีนาคม mnok เวลา kn.|~ น. 

ชื0อธนาคารและรายเอียดต่างๆ เหมือนเดิมตามที0บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบในเรื0องการ
แจง้กาํหนดการ รุ่นที0 1 เมื0อ วนัที0 13 มิถุนายน 2560 

6. เอกสารในการแสดงความจํานงใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 
7. สถานที�ติดต่อขอใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 

• รายงานการแก้ไขข้อกาํหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซืDอหุ้นสามญัของบริษทัฯ (PSL-W1) 

เมื0อวนัที0 24 เมษายน mnok บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่ อา้งถึงใบสาํคญัแสดงสิทธิที0จะซื�อ
หุน้สามญัของบริษทัฯ (PSL-Wk) จาํนวน nk,�{o,~|~ หน่วยซึ0 งบริษทัฯไดอ้อกเมื0อวนัที0 ko มิถุนายน mnn� 
โดยมีกาํหนดวนัใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ย คือ วนัที0 kn มิถุนายน mnok และอา้งถึงหนงัสือเวียนที0 บจ. (ว) 1/2561 
ลงวนัที0 kl กมุภาพนัธ์ mnok จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซึ0 งเปลี0ยนแปลงระยะเวลาในการชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยจ์าก | วนัทาํการนบัจากวนัที0ซื�อขายเป็น m วนัทาํการนบัจากวนัที0ซื�อขาย ดงันั�น วนัที0ขึ�น
เครื0องหมาย SP ล่วงหนา้สาํหรับการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ยสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิจึงไดเ้ปลี0ยนจาก | วนั
ทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็น m วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน 

ดงันั�น บริษทัฯ จึงไดแ้กไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (PSL-Wk) เพื0อใหส้อดคลอ้งกบั
หนงัสือเวียนดงักล่าวขา้งตน้ในส่วนที0เกี0ยวกบัระยะเวลาการขึ�นเครื0องหมาย SP สาํหรับการใชสิ้ทธิครั� ง
สุดทา้ยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (PSL-Wk) ทั�งนี�  บริษทัฯไดเ้ผยแพร่ขอ้กาํหนดสิทธิฉบบัแกไ้ขบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ  
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• แจ้งกําหนดการใช้สิทธิซืDอหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซืDอหุ้นสามัญของ บริษัท 

พรีเชียส ชิพปิD ง จาํกดั (มหาชน) (PSL-W1) ครัDงสุดท้าย 

เมื0อวนัที0 � พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่ระยะเวลาการแสดงความจาํนงการ
ใชสิ้ทธิและวนัใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ยเพื0อซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�   
1.  ระยะเวลาการแสดงความจาํนง :  ระหวา่งวนัที0 |k พฤษภาคม ถึงวนัที0 kl มิถุนายน mnok ระหวา่งเวลา 

�.|~-kn.|~ น. 
2.  วนัใช้สิทธิ :  วนัที0 kn มิถุนายน mnok 
3.  ระยะเวลาการปิดสมุด :  วนัที0 mn พฤษภาคม ถึงวนัที0 kn มิถุนายน mnok 

|.  ระยะเวลาการขึDนเครื�องหมาย SP :  วนัที0 m| พฤษภาคม ถึงวนัที0 kn มิถุนายน mnok 

5.  อตัราการใช้สิทธิ :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ k หน่วยต่อหุน้สามญั k หุน้ 

6.  ราคาใช้สิทธิ :  k{.n~ บาท ต่อ k หุน้สามญั 

g.  วธีิการชําระเงนิ 

{.k        ชาํระโดยเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งส่งมอบใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัที0 k| มิถุนายน 2561  
เวลา kk.~~ น. ซึ0 งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัทาํการถดัไปและขีดคร่อมสั0ง
จ่าย “บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน)”  
7.2  ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงัต่อไปนี�พร้อมส่งสาํเนาหลกัฐานการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร
ของบริษทัฯดงักล่าว ภายในวนัที0 kl มิถุนายน mnok เวลา kn.|~ น. 

ชื0อธนาคารและรายเอียดต่างๆ เหมือนเดิมตามที0บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบในเรื0องการ
แจง้กาํหนดการ รุ่นที0 1 เมื0อ วนัที0 13 มิถุนายน 2560 

8. เอกสารในการแสดงความจํานงใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 
9. สถานที�ติดต่อขอใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 

• รายงานการแก้ไขสัญญาเงินกู้  จากธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย   
เมื0อวนัที0 n กรกฎาคม mnok บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่เมื0อวนัที0 | กรกฎาคม mnok บริษทัฯ 
และบริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั ซึ0 งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ (“บริษทัย่อย”) ไดล้งนามสัญญาแกไ้ข
สัญญาเงินกูว้งเงิน k� ลา้นเหรียญสหรัฐ ที0ทาํกบัธนาคารเพื0อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ซึ0 งมี
วตัถุประสงคเ์พื0อรีไฟแนนซ์ราคาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ ขนาดระวาง o|,|ln เดท
เวทตนัจาํนวน k ลาํ ชื0อว่า “สุนิสา นารี” ที0บริษทัย่อยไดรั้บมอบมาจาก Taizhou Sanfu Ship Engineering 
Co. Ltd.ในปี mnn� โดยหลกัเพื0อขยายระยะเวลาเบิกเงินกูไ้ปจนถึงวนัที0 m� ธนัวาคม mnok (จากเดิมถึงวนัที0 
|~ มิถุนายน mnok) 
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1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
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1.5 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
จากอดีตถึงปัจุจบนับริษทัฯ ไม่มีการเปลี0ยนแปลงอนัมีนัยสําคญัที0กระทบต่อโครงสร้างและอาํนาจการ
ควบคุมบริษทัฯ กล่าวคือบริษทัฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการที0ไดรั้บการแต่งตั�งจากมติที0ประชุมผูถื้อหุ้น 
ซึ0 งมี บริษทั โกลเบก็ซ์ คอร์ปอเรชั0น จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่มาตั�งแต่เริ0มตน้ โดยมี นายคาลิด มอยนูดดิน 
ฮาชิม เป็นกรรมการผูจ้ดัการ 

 

2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
1. ลกัษณะของธุรกจิ 

พีเอสแอลจดัเป็นหนึ0 งในบริษทัเดินเรือที0ใหญ่ที0สุดในโลกที0ดาํเนินธุรกิจเป็นเจา้ของเรือประเภทที0มี
อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกับตวัเรือ (Geared Sector) (ขนาด 10,000 ถึง 64,000 เดทเวทตนั) สําหรับขนส่ง
สินคา้แหง้เทกองในตลาดการเดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทาง ซึ0 งเรือประเภทนี�ประกอบดว้ยเรือขนาดต่างๆ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ 1. กลุ่มเรือแฮนดี�ไซส์ คือ เรือที0มีขนาด 10,000 - 39,999 เดทเวทตนั และ 
2. กลุ่มเรือซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์ใหม่ คือ เรือที0มีขนาด 40,000 - 69,999 เดทเวทตนั ในอดีตบริษทัฯ 
ดาํเนินธุรกิจหลกัในกลุ่มเรือแฮนดี�ไซส์ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีกลยุทธ์ที0จะขยายกองเรือของบริษทัฯ ใหมี้
ขนาดใหญ่ขึ�น มีอายนุอ้ยลง ทนัสมยั และเป็นเรือที0มีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดันํ�ามนั ตามที0จะกล่าว
ต่อไป 

ในระหว่างปี 2553 บริษทัฯ ไดเ้ขา้สู่ธุรกิจเดินเรือในขนาดซุปราแมกซ์ซึ0 งเป็นเรือที0มีขนาดใหญ่ขึ�นแต่
ยงัคงสามารถเขา้สู่ท่าเรือขนาดเล็กได ้โดยบริษทัฯ ไดท้าํการเขา้ซื�อสัญญาสั0งต่อเรือใหม่ จาํนวน 4 สัญญา 
สาํหรับต่อเรือซุปราแมกซ์ 4 ลาํ ซึ0 งไดรั้บมอบแลว้ในปี 2555 บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจในการเดินเรือขนาดนี� อีก 
โดยการซื� อเรือขนาดดังกล่าวเพิ0มจาํนวน 5 ลาํในระหว่างปี 2554 - ปี 2556 วิศวกรต่อเรือได้พฒันาการ
ออกแบบตวัเรือขนาดซุปราแมกซ์ (จากเดิมขนาดระวางบรรทุก 57,000 เดทเวทตนั) โดยไดเ้พิ0มขนาดระวาง
บรรทุกเป็น 64,000 เดทเวทตนั (ในวงการอุตสาหกรรม เรียกกนัว่า “ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax)”) ซึ0 งมี
เครื0องยนตที์0มีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดันํ�ามนัและเป็นมิตรต่อสิ0งแวดลอ้มโดยไม่เพิ0มอตัราการกิน
นํ� าลึกมากนกั เมื0อพิจารณาถึงความสําคญัในการควบคุมราคาเชื�อเพลิงและกฎระเบียบในการควบคุมการ
ปล่อยมลพิษที0มีความเขม้งวดมากขึ�น รูปแบบของเรือขนาดอลัตราแมกซ์จึงไดรั้บความนิยมจากเจา้ของเรือ
เป็นจาํนวนมาก ดงันั�น ในปี 2556 - ปี 2557 บริษทัฯ จึงไดเ้ขา้สู่เรือขนาดนี� โดยการลงนามสัญญาสั0งต่อเรือ
สําหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์จาํนวน 24 ลาํซึ0 งมีกาํหนดรับมอบในปี 2557 - ปี 2559 อย่างไรก็ตาม ตาม
สัญญาสั0งต่อเรือทั�งหมด บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือทั�งสิ�นจาํนวน 8 ลาํ ในปี 2557 - ปี 2560 เช่นเดียวกบัเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ เรือขนาดแฮนดี�ไซส์ก็ไดรั้บการพฒันาอยา่งมาก เรือขนาดแฮนดี�ไซส์รุ่นใหม่จะมีขนาดถึง 
39,000 เดทเวทตนั ในปี 2558 - ปี 2559 บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือขนาดแฮนดี�ไซส์รุ่นใหม่จาํนวน 2 ลาํ  

ผูค้วบคุมบริหารการเดินเรือดา้นเทคนิคของกองเรือพีเอสแอล คือ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ� ง เอเยนซี0 
จาํกดั ซึ0 งเป็นบริษทัย่อยของพีเอสแอล และเป็นบริษทัที0ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐาน
ระบบการจดัการสิ0งแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) โดย บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ� ง เอเยนซี0 จาํกดั เป็น
หนึ0 งในบรรดาบริษทัให้บริการบริหารเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเพียงไม่กี0แห่งที0ไดใ้บรับรองมาตรฐาน
ระบบการจดัการสิ0งแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) 
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พีเอสแอลบริหารงานกองเรือแบบไม่ประจาํเส้นทางซึ0 งมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมไปทั0วโลก สินคา้
พื�นฐานที0กองเรือพีเอสแอลขนส่ง คือ สินคา้ทางการเกษตร ซีเมนต ์เหลก็ ปุ๋ย สินแร่และเนื�อแร่ ถ่านหิน ไมซุ้ง 
และอื0นๆ ในทางภูมิศาสตร์ พีเอสแอลไดแ้บ่งเครือข่ายการขนส่งสินคา้ของกองเรือของบริษทัฯ อย่างคร่าวๆ 
เป็น 5 ภูมิภาค ประกอบดว้ย 1) สหรัฐอเมริกา/แคนาดา 2) ยุโรป 3) ละตินอเมริกา-แอฟริกา 4) อินเดียอนุ
ทวีป-ตะวนัออกกลาง และ 5) เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออกไกล เรือในกองเรือพีเอสแอลส่วนใหญ่
สามารถใหบ้ริการในท่าเรือที0มีขีดจาํกดัในเรื0องของร่องนํ�าและขีดจาํกดัในเรื0องอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ (โดย
เรือของพีเอสแอลมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดตั�งพร้อมอยู่) ขณะที0เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถให้บริการใน
ท่าเรือดงักล่าวได ้ลกัษณะดงักล่าวถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบและส่งผลให้พีเอสแอลไดอ้ตัราค่าระวางที0สูงเมื0อ
เปรียบเทียบกับผูป้ระกอบการรายอื0น เรือของบริษทัฯ ซึ0 งมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกับตัวเรือจึงเป็นที0
ตอ้งการมากกว่าเมื0อเทียบกบัเรือขนาดใหญ่กว่าที0ไม่มีอุปกรณ์ ถึงแมว้่าเรือขนาดใหญ่จะสามารถประหยดั
ตน้ทุนจากการมีขนาดที0ใหญ่กวา่ไดก้ต็าม 

รูปแบบการให้บริการสําหรับขนส่งสินค้าของพเีอสแอล แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
การเช่าเหมาลําเป็นระยะเวลา (Time Charter): การใหบ้ริการลกัษณะนี�  Charterer จะชาํระค่าใชเ้รือ 

(Charter Hire) ใหพี้เอสแอลเป็นค่าปฏิบติัการควบคุมเรือตามระยะเวลาที0ตกลง Charterer จะเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายสาํหรับเที0ยวการเดินทางนั�นๆ (voyage costs) ซึ0 งรวมถึงค่านํ� ามนัเชื�อเพลิง ทั�งนี�  ในกรณีดงักล่าว 
พีเอสแอล (หรือบริษทัเจา้ของเรือ) ไม่ใช่ผูใ้หเ้ช่าเรือ (Lessor of the Ship) แต่เป็นผูใ้หบ้ริการ เนื0องจากพีเอสแอล
ยงัคงมีสิทธิครอบครองและควบคุมดูแลเรือทั�งหมดตามกฎหมาย 

การให้บริการเป็นรายเที�ยว (Voyage Charter): การให้บริการลักษณะนี�  Charterer จะชําระค่าระวาง 
(Freight) ให้พีเอสแอลสําหรับการรับขนส่งสินคา้จากท่าเรือตน้ทางไปยงัอีกท่าเรือปลายทางใดๆตามที0ตกลง 
ดงันั�น พีเอสแอลจึงเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายสาํหรับเที0ยวการเดินเรือ (voyage costs) ซึ0 งรวมถึงค่านํ�ามนัเชื�อเพลิง 

เส้นทางการเดินเรือของกองเรือพีเอสแอลไม่ไดก้าํหนดตายตวั เรือแต่ละลาํสามารถขนส่งไปไดท้ั0ว
โลกโดยขึ� นอยู่กับความต้องการของ Charterers ที0ผ่านมาพบว่ามีการให้บริการทั� ง 2 ลกัษณะ คือ Time 
Charter และ Voyage Charter ในอตัราใกลเ้คียงกนั โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 1 - 3 เดือน จนในปี 2547 
เมื0อลกัษณะการให้บริการใช้เรือไดเ้ปลี0ยนไป โดยเรือเกือบทุกลาํไดใ้ห้บริการแบบเป็นระยะเวลา (Time 
Charters) โดยปี 2548 ถึง 2549 สัดส่วนของ Voyage Charters ไดเ้พิ0มขึ�น เมื0อเปรียบเทียบกบัปี 2547 อย่างไร
ก็ตามในช่วงปี 2550 ถึง 2553 สัดส่วนการใหบ้ริการไดเ้ปลี0ยนไปโดยประมาณร้อยละ 99 ของการใหบ้ริการ
เป็นการให้บริการแบบระยะเวลา (Time Charters) และคงเหลือการให้บริการแบบรายเที0ยว (Voyage 
Charters) เพียงร้อยละ 1 เท่านั�น ยกเวน้ในระหว่างปี 2552 สัดส่วนของ Voyage Charters ไดเ้พิ0มขึ�นมาอยู่ที0
ร้อยละ 6 อยา่งไรกต็าม ในปี 2554 - 2561 สดัส่วนการใหบ้ริการเป็นรายเที0ยวกบัการเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา
ไดเ้ปลี0ยนแปลงไปโดยการใหบ้ริการเป็นรายเที0ยวไดเ้พิ0มขึ�นมาอยู่ประมาณร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 17 จากร้อย
ละ 0.5 ในปี 2553  

ความสามารถในการให้บริการขนส่งสินคา้ที0ไม่จาํกดัเส้นทางและประเภทของสินคา้ซึ0 งเป็นสินคา้
พื�นฐานที0จาํเป็นที0ขนส่งโดยใชเ้รือชนิดที0มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ ทาํให้พีเอสแอลสามารถลด
ความเสี0ยงจากผลกระทบอนัเกิดขึ�นในภูมิภาคใดๆ ประเภทสินคา้และสภาพเศรษฐกิจ 
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1.2 อายุกองเรือ 
กองเรือพีเอสแอลมีอายุเฉลี0ยปัจจุบนัที0ประมาณ 7 ปี ซึ0 งนอ้ยกว่าเมื0อเปรียบเทียบกบัอายุเฉลี0ยของกอง

เรือทั0วโลก 
กราฟต่อไปนี� เป็นการวิเคราะห์อายขุองกองเรือขนส่งสินคา้ทั0วโลกขนาด 10,000 - 70,000 เดทเวทตนั

และกองเรือพีเอสแอล ณ วนัที0 1 มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 การดาํเนินธุรกจิ 
รายไดข้องพีเอสแอลมีการกระจายแหล่งที0มาของรายไดเ้ป็นอยา่งดีดงันี�  
1. ประเภทของสินค้าที�ขนส่ง 

ประเภทสินค้า 
จาํนวนเที�ยวของการเดนิเรือและร้อยละ (%) ของจาํนวนเที�ยวการเดนิเรือรวม 

2559 2560 2561 

สินคา้การเกษตร 80 19.18% 69 18.90% 63 16.36% 

ซีเมนต ์ 114 27.34% 120 32.88% 116 30.13% 

เหลก็ 51 12.23% 42 11.51% 40 10.39% 

ปุ๋ย 32 7.66% 26 7.12% 28 7.27% 

แร่ธาตุและสินแร่ 60 14.38% 39 10.68% 45 11.69% 

ถ่านหิน 45 10.76% 29 7.95% 37 9.61% 

ผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละซุง 9 2.16% 6 1.64% 11 2.86% 

อื0นๆ 26 6.29% 34 9.32% 45 11.69% 

รวมทัDงสิDน 417 100.00% 365 100.00% 385 100.00% 
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2. การให้บริการแบบ Voyage Charters และ Time Charters 

ลกัษณะการให้บริการ 
จาํนวนเที�ยวของการเดนิเรือและร้อยละ (%) ของจาํนวนเที�ยวการเดนิเรือรวม 

2559 2560 2561 

การใหบ้ริการเป็นรายเที0ยว 34 8.15% 21 5.75% 34 8.83% 

การเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา 383 91.85% 344 94.25% 351 91.17% 

3. พืDนที�ในการให้บริการขนส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เครือข่ายการตลาด และที�ตัDงของนายหน้ารายใหญ่ 
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จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพีเอสแอลมีเครือข่ายการตลาดที0ครอบคลุมทั0วโลก โดยมีการ
ติดต่อกนัทางอินเตอร์เน็ตทาํใหก้ารติดต่อนั�นครอบคลุมและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั�งยงัสามารถลด
ตน้ทุนในการดาํเนินงาน 

2. โครงสร้างอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเลสามารถจาํแนกอยา่งกวา้งๆ ไดด้งันี�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกอง (Dry Bulk Market) 

สินคา้ที0ขนส่งสามารถแบ่งไดเ้ป็น 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 เป็นเรือชนิดที0มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ (Geared Ship Sector) อุปสงค์
ในการใชบ้ริการเรือเดินทะเลในกลุ่มนี� ค่อนขา้งหลากหลายอนัเนื0องมาจากความสามารถในการขนส่งสินคา้
ไดห้ลายชนิดและท่าเรือจาํนวนมากที0เรือกลุ่มนี�สามารถใหบ้ริการได ้ลกัษณะดงักล่าวทาํใหค้วามตอ้งการใช้
บริการของเรือกลุ่มนี� มีความผนัผวนนอ้ยกวา่เมื0อเปรียบเทียบกบัความตอ้งการใชเ้รือที0มีขนาดใหญ่กวา่ซึ0 งไม่
มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ 

ในดา้นอุปทาน ผูป้ระกอบการทั0วโลกนั�นมีจาํนวนมาก ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2561 กองเรือโลกขนาด
ระวาง 10,000 - 69,999 เดทเวทตนั มีประมาณ 7,209 ลาํ โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ที0สุดมีเรือเพียง 110 ลาํ 
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของส่วนแบ่งในตลาดของความสามารถในการขนส่งคิดเป็นหน่วยเดทเวทตนั 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัเอกชนรายยอ่ยที0มีเรือเพียงไม่กี0ลาํ 



 

หนา้ 54 

จากอดีตที0ผา่นมาอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลเป็นอุตสาหกรรมที0มีวฏัจกัร โดยแต่ละรอบของวฏัจกัร
จะมีช่วงที0อตัราค่าเช่าขนส่งสินคา้ลดตํ0าลงประมาณสองปี หลงัจากนั�นจะมีการปรับตวัของอุปทานและ
อุปสงค์ก่อนที0อตัราค่าเช่าขนส่งสินคา้จะเริ0มปรับตวัเพิ0มขึ�น ช่วงตกตํ0าครั� งล่าสุดเริ0มตน้ในกลางปี 2540 อนั
เนื0องมาจากวิกฤตการณ์เอเชีย ทาํให้ความตอ้งการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลน้อยลง และต่อมาการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ไดค่้อยๆ ปรับเพิ0มขึ�นในทุกภูมิภาคของโลก ทาํให้มีความตอ้งการขนส่งสินคา้
แห้งเทกองมากขึ�นในปี 2543 และยงัคงปรับเพิ0มขึ�นจนถึงครึ0 งแรกของปี 2544 นอกจากนี� ราคารับซื�อเศษ
เหล็กที0สูงขึ�นก็ช่วยทาํให้เกิดการขายเรือเก่าเพิ0มขึ�น หลงัจากสิ�นปี 2544 ตลาดไดป้รับตวัลดลงอีกครั� งอนั
เนื0องมาจากปัจจยัหลายอยา่งตลาดการขนส่งทางเรือไดเ้ริ0มมีการปรับตวัดีขึ�นอยา่งที0ไม่เคยเกิดขึ�น ซึ0 งตลาดได้
ปรับตวัสูงขึ�นอย่างต่อเนื0องมาจนถึงไตรมาสสาม/ไตรมาสสี0ของปี 2546 - 2547 และจนถึงครึ0 งปีแรกของปี 
2548 หลงัจากนั�นตลาดก็ไดเ้ผชิญกบัการปรับตวัของอตัราค่าระวางอีกครั� ง โดยผูเ้ชี0ยวชาญไดใ้หค้วามเห็นว่า
เป็นผลมาจากการเพิ0มขึ�นของอุปทานของเรือ ประกอบกบัการลดลงของการปลดระวางเรือเก่า ซึ0 งอย่างไรก็
ตามก็เป็นสิ0งที0สวนทางกบัการคาดการณ์ เนื0องจากตลาดไดป้รับตวัขึ�นจากสิ�นไตรมาสสองของปี 2549 และ
ในระหว่างปี 2550 ตลาดได้ปรับตัวพุ่งสูงขึ� นและถึงจุดสูงสุดตามดัชนี Baltic Dry Index (BDI - โปรดดู
คาํอธิบายดา้นล่างในหวัขอ้ 2.3) ที0ขึ�นไปถึง 11,039 จุด ณ วนัที0 13 พฤศจิกายน 2550 ก่อนที0จะปรับตวัตํ0าลง
จนถึงสิ�นเดือนมกราคม 2551 ตลาดไดเ้ริ0มปรับตวัสูงขึ�นอีกครั� งจนแตะระดบัสูงสุดที0 11,793 จุด เมื0อวนัที0 20 
พฤษภาคม 2551 เนื0องจากวิกฤตการเงินโลก (Global Financial Crisis) และภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ส่งผล
ใหต้ลาดปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื0องจนถึงระดบั 663 จุด เมื0อวนัที0 5 ธนัวาคม 2551 และปิดทา้ยที0 774 จุด ณ 
สิ�นปี 2551 เนื0องจากจาํนวนเรือในตลาดมีปริมาณเพิ0มขึ�นอย่างมากในช่วงปี 2552 ถึงปี 2555 ทาํให้ตลาด
ขนส่งสินคา้แหง้เทกองตอ้งเผชิญภาวะตกตํ0าเป็นเวลายาวนานตั�งแต่ปี  2554 ถึงปี 2559 โดยดชันี BDI ไดแ้ตะ
ระดบัตํ0าสุดในประวติัการณ์ที0 290 จุด เมื0อวนัที0 10 กุมภาพนัธ์ 2559 และค่าเฉลี0ยดชันี BDI สําหรับปี 2559 
อยูที่0 673 จุด ซึ0 งถือเป็นค่าเฉลี0ยดชันี BDI ที0ต ํ0าที0สุดในประวติัการณ์  

ดชันี BDI ไดเ้พิ0มขึ�นจาก 1,366 จุด ณ สิ�นปี 2560 มาอยู่ที0ระดบั 1,271 จุด ณ สิ�นปี 2561  ในปี 2561 
ถึงแมว้่าการปลดระวางเรือมีปริมาณลดลงอย่างมีนยัสาํคญัจากเมื0อ 2 - 3 ปีก่อน การขยายตวัของอุปสงคจ์าก
ประเทศจีนยงัคงถือเป็นปัจจยัหลกัที0ช่วยพยุงให้ตลาดอยู่ในระดบัที0เหมาะสม ปริมาณการสั0งต่อเรือใหม่อยู่
ในระดบัตํ0า และอุปทานซึ0 งคือเรือต่อใหม่ของกองเรือโลกไดล้ดลง การจาํกดัปริมาณค่ากาํมะถนัในนํ� ามนั
เชื�อเพลิงทั0วโลกไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ0 งจะมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่เดือนมกราคม ปี 2563 เป็นตน้ไป จะส่งผลให้
อตัราการปลดระวางเรือเพิ0มขึ�นและส่งผลให้อุปทานและอุปสงค์เขา้สู่ภาวะสมดุล แนวโนม้ดชันี BDI ได้
ปรับตวัดีขึ�นจาก 2 ปีก่อน และบริษทัฯ หวงัว่าจะไดเ้ห็นการปรับตวัที0ดีขึ�นของตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง
ตลอดปี 2562 และปีต่อๆ ไป 
2.2 ภาพรวมของอุปสงค์และอุปทาน 

ในขณะที0สภาพและอายุของกองเรือของบริษทัฯ นั�นมีผลต่อรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ตารางดา้นล่างนี�  
ย งัแสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัภายนอกอนัหลากหลายที0ม ีผลต่ออ ุปสงคแ์ละอุปทานที0เ ป็นตวัผลกัดนั
อุตสาหกรรมการขนส่งและเป็นตวัสร้างวงจรของธุรกิจ 
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2.3 ดชันีตลาดการขนส่งทางเรือ 

ดชันี BDI เป็นดชันีสาํคญัที0แสดงอตัราค่าขนส่งสินคา้แหง้เทกอง คาํนวณโดย Baltic Exchange ตั�งอยู่
ที0กรุงลอนดอน คาํอธิบายของดชันี BDI และวิธีการคาํนวณ มีดงัต่อไปนี�  
ดชันีค่าระวางเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง (Baltic Dry Index “BDI”) 

ดชันี BDI เป็นดชันีที0ใชต่้อเนื0องมาจากดชันีค่าระวางเรือตวัเดิม Baltic Freight Index “BFI” และไดถู้ก
นาํมาใชค้รั� งแรกเมื0อวนัที0 1 พฤศจิกายน 2542 ทั�งนี�  ตั�งแต่วนัที0 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวนัที0 28 กุมภาพนัธ์ 2561 
ดชันีดงักล่าว เป็นดชันีรวมค่าเฉลี0ยของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนั (Time Charter rates “TC”) ของเรือขนาดเคปไซส์, 
เรือขนาดปานาแมกซ์, เรือขนาดซุปราแมกซ์, เรือขนาดแฮนดี�ไซส์  

ในเดือนมกราคม 2561 Baltic Exchange ประกาศวา่จะมีการเปลี0ยนแปลงการคาํนวณดชันีค่าระวางเรือ
บรรทุกสินคา้แหง้เทกอง (BDI) โดยนบัตั�งแต่วนัที0 1 มีนาคม 2561 เป็นตน้ไป ค่าดชันี BDI ไดถ้กูถ่วงนํ�าหนกั
ใหม่ตามอตัราส่วนของค่าเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา กล่าวคือ คาํนวณจากเรือขนาดเคปไซส์ร้อยละ 40 
เรือขนาดปานาแมกซ์ร้อยละ 30 และเรือขนาดซุปราแมกซ์ร้อยละ30 และไดย้กเลิกการรวมค่าเช่าเหมาลาํแบบ
เป็นระยะเวลาเฉลี0ยของเรือขนาดแฮนดี�ไซส์ในการคาํนวณ และใชค่้า 0.1 เป็นตวัคูณในการคาํนวณ 

ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) คาํนวณไดจ้ากสูตรที0ปรับปรุงดงันี�  
((อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัของเรือขนาดเคปไซส์ x ร้อยละ 4~) + (อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัของเรือขนาด

ปานาแมกซ์ x ร้อยละ 30) + (อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัของเรือขนาดซุปราแมกซ์ x ร้อยละ 30)) x 0.1 
ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) 

ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ คาํนวณโดยใชป้ระเภทของเรือ ดงัต่อไปนี�  
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ประเภทเรือ มาตรฐาน “เทส 52” ที0มีอุปกรณ์ตกัสินคา้ (grabs) ในตวั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
� เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองที0มีระวางชั�นเดียว ขนาดระวางบรรทุก 52,454 เดทเวทตนั ที0อตัรากิน

นํ�าลึก 12.02 เมตร 
� ความยาว 189.99 เมตร ความกวา้ง 32.26 เมตร 5 ฝาระวาง มีพื�นที0 67,756 ลกูบาศกเ์มตรสาํหรับ

บรรทุกสินคา้ 
� ความเร็วขณะบรรทุกสินคา้เตม็ลาํ 14 ไมลท์ะเล ความเร็วขณะเรือเปล่า 14.5 ไมลท์ะเล อตัราการ

สิ�นเปลืองนํ�ามนัเชื�อเพลิงในขณะที0เรือวิ0งกลางทะเล 30 เมตริกตนัต่อวนั 
� มีเครนยกสินคา้ 4 ตวั ซึ0 งแต่ละตวัสามารถยกนํ�าหนกัสินคา้พร้อมอุปกรณ์ตกัสินคา้ขนาด 12 

ลกูบาศกเ์มตร ได ้30 เมตริกตนั  
� มีอายกุารใชง้านมากสุด ไม่เกิน 10 ปี 

การกาํหนดเส้นทางขนส่งสินค้า 
เส้นทางที� 1ก: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื�นที0ระหวา่งเมืองท่า Antwerp/Skaw สาํหรับการเช่า

เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ0งเที0ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 60 - 65 วนั โดยมีการส่งมอบ
เรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื�นที0ระหวา่งประเทศสิงคโปร์ และญี0ปุ่นรวมถึงประเทศ
จีน นํ�าหนกัในการคาํนวณอยูที่0ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที� 1ข: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าขณะที0แล่นผ่าน Canakkale สําหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็น
ระยะเวลาหนึ0งเที0ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 50 - 55 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของ
เรือภายในเขตพื�นที0ระหว่างประเทศสิงคโปร์ ญี0ปุ่นรวมถึงประเทศจีน นํ� าหนักในการ
คาํนวณอยูที่0ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที� 2: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื�นที0ระหว่างประเทศเกาหลีใต/้ญี0ปุ่น สาํหรับการเช่า
เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ0 งเที0ยวเรือที0มีเส้นทางผ่านประเทศออสเตรเลียหรือขา้ม
มหาสมุทรแปซิฟิค ระยะเวลาประมาณ 35 - 40 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือ
ภายในเขตพื�นที0ระหวา่งประเทศเกาหลีใต/้ญี0ปุ่น นํ�าหนกัในการคาํนวณอยูที่0ร้อยละ 25 

เส้นทางที� 3: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื�นที0ระหวา่งประเทศเกาหลีใต/้ญี0ปุ่น สาํหรับการเช่า
เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ0งเที0ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 60 - 65 วนั โดยมีการส่งมอบ
เรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื�นที0ระหวา่ง Gibraltar/Skaw นํ�าหนกัในการคาํนวณอยูที่0
ร้อยละ 25 

เส้นทางที� 4ก: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในชายฝั0งของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเมก็ซิโก (US 
Gulf) สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ0งเที0ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 30 วนั 
โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื�นที0ระหวา่ง Skaw/Passero นํ�าหนกัใน
การคาํนวณอยูที่0ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที� 4ข: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าภายในเขตพื�นที0ระหว่าง Skaw/Passero สําหรับการเช่าเหมาลาํ
แบบเป็นระยะเวลาหนึ0งเที0ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 30 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้
เจา้ของเรือภายในชายฝั0งของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเมก็ซิโก (US Gulf) นํ�าหนกั
ในการคาํนวณอยูที่0ร้อยละ 12.5 
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ทุกเส้นทางทั�งหมดขา้งตน้ อยู่บนสมมติฐานว่ามีการจ่ายค่านายหนา้รวมทั�งหมดร้อยละ 5 ของเงินค่า
เช่าเรือทั�งหมด และมีการตกลงเช่าเรือกนัภายใน 5-10 วนั ก่อนที0เรือจะว่างหลงัจากขนถ่ายสินคา้ของเที0ยวที0
แลว้เสร็จสิ�นลง 
ดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนดีDไซส์ (BHSI) 

ดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนดี�ไซส์ คาํนวณโดยใชป้ระเภทของเรือ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
� เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองประเภทที0มีระวางชั�นเดียว ขนาดระวางบรรทุก 28,000 เดทเวทตนั 

ที0อตัรากินนํ�าลึก 9.78 เมตร  
� ความยาว 169 เมตร ความกวา้ง 27 เมตร 5 ระวาง 5 ฝาระวาง มีพื�นที0สาํหรับบรรทุกสินคา้ 

37,523 ลกูบาศกเ์มตร  
� ความเร็วโดยเฉลี0ย 14 ไมลท์ะเล ที0อตัราการสิ�นเปลืองนํ�ามนัเชื�อเพลิงในขณะที0เรือวิ0งกลาง

ทะเล 22 เมตริกตนัต่อวนั 
� มีเครนยกสินคา้ 4 ตวั ซึ0 งแต่ละตวัสามารถยกนํ�าหนกัสินคา้ได ้30 เมตริกตนั  
� มีอายกุารใชง้านมากสุด ไม่เกิน 15 ปี 

การกาํหนดเส้นทางขนส่งสินค้า 
เส้นทางที� 1: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื�นที0ระหวา่ง Skaw/Passero สาํหรับการเช่าเหมาลาํ

แบบเป็นระยะเวลาหนึ0งเที0ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืน
ใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื�นที0ระหวา่ง Recalada/Rio de Janeiro นํ�าหนกัในการคาํนวณอยู่
ที0ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที� 2: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื�นที0ระหวา่ง Skaw/Passero สาํหรับการเช่าเหมาลาํ
แบบเป็นระยะเวลาหนึ0งเที0ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืน
ใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื�นที0ระหว่าง Boston/Galveston นํ�าหนกัในการคาํนวณอยู่ที0
ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที� 3: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื�นที0ระหวา่ง Recalada/Rio de Janeiro สาํหรับการเช่า
เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ0งเที0ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบ
เรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพื�นที0ระหวา่ง Skaw/Passero นํ�าหนกัในการคาํนวณอยูที่0
ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที� 4: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตชายฝั0งของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเมก็ซิโก 
(US Gulf) สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ0 งเที0ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 
วนั ที0มีเส้นทางผ่านทางชายฝั0งของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเม็กซิโก (US Gulf) 
หรือชายฝั0งทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต ้โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจา้ของเรือ
ภายในเขตพื�นที0ระหวา่ง Skaw/Passero นํ�าหนกัในการคาํนวณอยูที่0ร้อยละ 12.5 

เส้นทางที� 5: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื�นที0เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สาํหรับการเช่าเหมาลาํ
แบบเป็นระยะเวลาหนึ0งเที0ยวเรือที0มีเส้นทางผ่านประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลาประมาณ 
25 - 30 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื�นที0ระหว่างประเทศ
สิงคโปร์/ญี0ปุ่นรวมถึงประเทศจีน นํ�าหนกัในการคาํนวณอยูที่0ร้อยละ 25 
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เส้นทางที� 6: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพื�นที0ระหว่างประเทศเกาหลีใต/้ญี0ปุ่น สาํหรับการเช่า
เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ0งเที0ยวเรือที0มีเสน้ทางผา่นแปซิฟิคเหนือ ระยะเวลาประมาณ 
40 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพื�นที0ระหว่างประเทศ
สิงคโปร์/ญี0ปุ่นรวมถึงประเทศจีน นํ�าหนกัในการคาํนวณอยูที่0ร้อยละ 25 

ทุกเส้นทางทั�งหมดขา้งตน้ อยู่บนสมมติฐานว่ามีการจ่ายค่านายหนา้รวมทั�งหมดร้อยละ 5 ของเงินค่า
เช่าเรือทั�งหมด และมีการตกลงเช่าเรือกนัภายใน 5 - 10 วนั ก่อนที0เรือจะวา่งหลงัจากขนถ่ายสินคา้ของเที0ยวที0
แลว้เสร็จสิ�นลง 

ทั�งนี�  กราฟดา้นล่างเป็นการแสดงถึงความเปลี0ยนแปลงของดชันีค่าระวางเรือ BDI ตั�งแต่ปี 2528 จนถึง
สิ�นปีที0ผา่นมา (2561)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.4 กฎหมายพาณิชยนาวีและกฎระเบียบเกี�ยวกบัธุรกจิการเดนิเรือ 

กฎหมายพาณิชยนาวีและกฎระเบียบที0ใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศเป็นกฎระเบียบ
ที0มีความซับซ้อนและเขม้งวด แต่เนื0องจากพีเอสแอลไดมี้การปฏิบติัตามกฎระเบียบดงักล่าวอย่างเขม้งวด
ควบคู่ไปกบัการดูแลบาํรุงรักษาเรือที0ดีเยี0ยม ทาํให้การเพิ0มความเขม้งวดของกฎระเบียบต่างๆ กลบัช่วยให้
กองเรือของพีเอสแอลมีความแข็งแกร่งมากยิ0งขึ�น ตวัอย่างเช่น เรือของพีเอสแอลแล่นเขา้ไปยงัน่านนํ� าของ
ประเทศที0 มีเจ้าหน้าที0ของรัฐควบคุมดูแลกฎระเบียบอย่างเข้มงวดอยู่ เ ป็นประจํา เช่น ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยโุรป โดยไม่ตอ้งกงัวลวา่จะโดนกกัเรือหรือมีการล่าชา้ในการออกเรือ 

กฎหมายและกฎระเบียบที0สาํคญัที0ใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศมีดงัต่อไปนี�  
1. รัฐเจ้าของธง (Flag State)  

เรือแต่ละลาํจะตอ้งมีการจดทะเบียนภายใตรั้ฐเจา้ของธงซึ0 งเป็นประเทศที0เรือไดจ้ดทะเบียนขึ�น
สัญชาติและเป็นประเทศที0มีอาํนาจทางกฎหมายเกี0ยวกับการปฏิบัติงานของเรือนั�น เมื0อมีการจด
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ทะเบียนเรือ รัฐเจา้ของธงจะมีการออกใบทะเบียนเรือ ซึ0 งเป็นเอกสารสาํคญัที0เรือแต่ละลาํตอ้งมีเพื0อให้
เรือลาํนั�นสามารถทาํการเดินเรือไปยงัน่านนํ�าระหวา่งประเทศรวมถึง การเขา้เทียบท่าตามท่าเรือต่างๆ
ทั0วโลกได ้โดยทั0วไปทะเบียนเรือดงักล่าวนี�จะประกอบไปดว้ย รายละเอียดเกี0ยวกบัตวัเรือ ธงประจาํ
เรือ และรายละเอียดของเจา้ของเรือ 
2. องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) 

องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (The International Maritime Organization “IMO”) เป็นองคก์าร
หรือทบวงการชาํนาญพิเศษองคก์ารหนึ0งที0อยูภ่ายใตอ้งคก์ารสหประชาชาติ (United Nation “UN”) ซึ0 ง
ทาํหนา้ที0เป็นศูนยก์ลางของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ในการกาํหนดมาตรฐาน ขอ้บงัคบั 
และแนวปฏิบติัเกี0ยวกบัธุรกิจการเดินเรือ เพื0อความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น และสิ0งแวดลอ้ม  

IMO ไดมี้การรับรองอนุสัญญาหลายฉบบั โดยหลกัๆ ไดแ้ก่ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ย
ความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ย
การป้องกนัมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution “MARPOL”) อนุสญัญา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรมการรับรองคุณสมบติัคนประจาํเรือและการเขา้ยามของ
คนประจาํเรือ (Standards for Training Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสัญญาแรงงาน
ทางทะเล (Maritime Labour Convention “MLC”) อนุสัญญาเหล่านี� ถือเป็น 4 อนุสัญญาหลักที0ใช้
ควบคุมธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศ 

อนุสญัญาหลายฉบบัของ IMO ยงัคงถกูนาํกลบัมาทบทวนและปรับปรุงเพื0อใหท้นักบัเหตุการณ์ที0
เปลี0ยนไปอย่างต่อเนื0อง นอกจากนี�  รัฐเจา้ของธง (Flag States) ยงัเป็นสมาชิกของ IMO ซึ0 งไดล้งนาม
ยอมรับกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเหล่านี�  ทั�งนี�  ขอ้บงัคบัของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการ
ป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) ไดมี้การเปลี0ยนแปลงในสาระสําคญัเรื0 องการลดมลภาวะทาง
อากาศซึ0 งไดมี้ผลบงัคบัใชใ้นวนัที0 1 มกราคม 2556 ทาํให้เรือต่อใหม่หลงัจากวนัดงักล่าว จะตอ้งมี
ดชันีชี� วดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (EEDI) ในขั�นตอนของการต่อเรือโดย IMO ไดต้ั�งค่า EEDI 
ไม่ให้มีปริมาณเกินกว่าที0กาํหนด อีกทั�ง IMO ยงัไดอ้อกคู่มือที0มีรายละเอียดเกี0ยวกบัแนวทางการ
ปรับปรุงค่า EEDI ในปีต่อๆ ไปดว้ย โดยเรือทุกลาํถกูกาํหนดใหต้อ้งมีแผนการบริหารพลงังานบนเรือ
อย่างมีประสิทธิภาพ (SEEMP) ตั�งแต่วนัที0 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป เพื0อให้เกิดการปรับปรุงของ 
SEEMP ต่อ ในปี mnn� IMO จึงไดอ้อกกฎใหเ้รือทุกลาํจาํเป็นตอ้งมีการบนัทึกและจดัทาํรายงานขอ้มูล
เกี0ยวกบัการใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิง มาตรการดงักล่าวมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที0 1 มีนาคม 2561 โดยไดเ้ริ0มการ
บนัทึกและจดัทาํรายงานขอ้มูลเกี0ยวกบัการใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิงตั�งแต่วนัที0 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  
ทั�งนี�  วิธีการจดัทาํรายงานดงัต่อไปนี�จะถกูรวมอยูใ่นแผน SEEMP  

� เมื0อไดท้าํการตรวจสอบขอ้มูลที0นาํส่งมาแลว้ เจา้หนา้ที0จะออกหนงัสือรับรองใหเ้รือว่าไดมี้
การปฎิบติัตามกฎการใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิง 

� จากนั�นเจา้หนา้ที0จะจดัส่งขอ้มูลที0รวบรวมมาไดใ้ห ้IMO ซึ0 ง ทาง IMO จะทาํการจดัเก็บเป็น
ฐานขอ้มลูการใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิงแบบไม่ระบุชื0อเรือ 

มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเครื0 องจักร (Engine exhaust emission standards) ก็อยู่ภายใต้
ขอ้บงัคบัของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) เช่นกนั เขต
ควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณเขตทะเลแคริบเบียน (Caribbean Emission Control Area “ECA”) ไดมี้



 

หนา้ 60 

ผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที0 1 มกราคม 2557 โดยมีมาตรฐานการปล่อยมลพิษเช่นเดียวกนักบัเขตควบคุม
การปล่อยมลพิษบริเวณทวีปอเมริกาเหนือ ทะเลเหนือ และทะเลบอลติก กล่าวคือ เรือที0แล่นผ่านบริ
เวณนี�จะตอ้งใชเ้ชื�อเพลิงที0มีค่ากาํมะถนัตํ0า (Low Sulfur Fuel Oil “LSFO”) ซึ0 งตอ้งไม่เกินร้อยละ 1 ใน
ระหว่างช่วงแรกของการบงัคบัใช ้คือ ระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 ส่วนใน
ระหวา่งช่วงที0สองของการบงัคบัใช ้คือ ระหวา่งเดือนมกราคม 2558 เป็นตน้ไป เมื0อเรือแล่นอยูภ่ายใน
เขตควบคุมการปล่อยมลพิษดงักล่าว ค่ากาํมะถนัของเชื�อเพลิงจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.1 สืบเนื0องจาก
การขาดแคลนเชื�อเพลิงที0เหมาะสมทั0วโลก เรือต่างๆ จึงจาํเป็นตอ้งใช ้Low Sulphur Marine Gas oil 
(MGO) ซึ0 งมีราคาสูงมากกว่าเชื�อเพลิงที0ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั การใช ้Low Sulphur MGO กบัเครื0องยนต์
หลกัของเรือที0ใชง้านอยู่ในปัจจุบนัถือเป็นความทา้ทายอยา่งมากในทางเทคนิคเนื0องจากเชื�อเพลิงชนิด
นี� มีความหนืดตํ0าและมีคุณสมบติัในการหล่อลื0นตํ0า 

ช่วงที0สามซึ0 งคาดว่าจะมีผลบังคบัใช้ตั�งแต่เดือนมกราคม 2563 โดยจะมีการจาํกัดปริมาณค่า
กาํมะถนัในนํ�ามนัเชื�อเพลิงทั0วโลกไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ0 งถือเป็นเรื0องที0ทา้ทายมากขึ�นไปอีก เนื0องจาก
ยงัมีความไม่แน่นอนถึงความเพียงพอของนํ�ามนัเชื�อเพลิงที0เป็นไปตามขอ้กาํหนดดงักล่าว ทางเลือก
อีกทางที0สามารถทาํได ้คือ การติดตั�งเครื0องดกัจบัเขม่าควนั (Scrubber) บนเรือ ซึ0 งก็ถือเป็นเรื0องที0
ทา้ทายสาํหรับเจา้ของเรือทั�งในดา้นทางเทคนิคและดา้นการจดัหาเงินทุน ในขณะที0เรือมีการเผาผลาญ
นํ�ามนัเชื�อเพลิงที0มีค่ากาํมะถนัสูง เครื0องดกัจบัเขม่าควนัจะสามารถขจดัค่ากาํมะถนัส่วนเกินจากไอเสีย
ที0ถูกปล่อยออกมา อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการออกกฎเกณฑใ์หม่ที0ควบคุมการกาํจดักาํมะถนัที0ถูก
แยกออกมาจากเครื0องดกัจบัเขม่าควนัในอนาคตอนัใกลนี้�  อนัส่งผลให้การลงทุนติดตั�งเครื0องดกัจบั
เขม่าควนันั�นมีความเสี0ยง นอกจากนั�น หลากหลายประเทศไดห้า้มการใชเ้ครื0องดกัจบัเขม่าควนัแบบ
ระบบเปิด (“Open Loop Scrubbers”) เนื0องจากระบบดงักล่าวจะมีการทิ�งกาํมะถนัที0ถูกแยกออกมาลง
สู่ทะเลในน่านนํ�าของประเทศนั�นๆ  

โปรดระลึกไวว้่า พื�นที0ของเขตควบคุมการปล่อยมลพิษไม่เหมือนกบัพื�นที0ของเขตควบคุมขยะ
บริเวณเขตทะเลแคริบเบียน (Wider Caribbean area for Garbage Special area) กล่าวคือเขตควบคุม
การปล่อยมลพิษบริเวณเขตทะเลแคริบเบียนและทวีปอเมริกาเหนือนั�น จะรวมพื�นที0ทางทะเลที0ตั�งอยู่
นอกชายฝั0งมหาสมุทรแอตแลนติกและเขตชายฝั0งทะเลแคริบเบียนของเครือรัฐเปอร์โตริโกและหมู่
เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาเท่านั�น 
3. สมาคมจดัชัDนเรือ (Classification Societies) 

กรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเลไดมี้การกาํหนดใหมี้การจดัชั�นเรือ โดยเรือแต่ละลาํจะตอ้งมีการจด
ทะเบียนหรือมีการจัดชั�นเรือ โดยหน่วยงานที0 มีประสบการณ์ มีชื0อเสียงเป็นที0ยอมรับกันอย่าง
กวา้งขวางซึ0 งเรียกกันว่าสมาคมจัดชั�นเรือ (Classification Society) โดยสมาคมจัดชั�นเรือระหว่าง
ประเทศ (The International Association of Classification Societies, IACS) ไดก่้อตั�งขึ�นเมื0อปี 2511 ซึ0ง
มีสมาคมจดัชั�นเรือต่างๆ เขา้ร่วมเป็นสมาชิก โดยสมาคมจดัชั�นเรือจะตรวจสอบในเรื0องมาตรฐานใน
การก่อสร้างเรือ การปฏิบติัการเดินเรือ และการบาํรุงรักษาตวัเรือ และยงัไดรั้บมอบอาํนาจจากรัฐ
เจา้ของธงใหต้รวจสอบการปฏิบติัของเรือใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของ IMO 
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4. พระราชบัญญัตกิารรับขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea Act) 
พระราชบญัญติัการรับขนของทางทะเล (The Carriage of Goods by Sea Act: (COGSA)) มีขึ�นในปี 

2467 ที0กรุงบรัลเซลส์ภายหลงัจากที0มีการประชุมเกี0ยวกับการขนส่งทางเรือหลายครั� ง ระหว่างกลุ่ม
ประเทศยุโรปที0เกี0ยวข้องกบัการขนส่งทางเรือและต่อมากฎหมายในลกัษณะเดียวกนันี� ก็ได้มีขึ� นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกนั โดยกฎหมายนี�ไดค้รอบคลุมการขนส่งสินคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ และ
ไดมี้การแกไ้ขเพิ0มเติมหลายครั� งตั�งแต่นั�นเป็นตน้มา โดยการแกไ้ขเพิ0มเติมครั� งล่าสุดเกิดขึ�นเมื0อปี 2535 
5. ประมวลข้อบังคับเกี�ยวกบัการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ  

(International Safety Management Code: ISM Code)  
ประมวลขอ้บงัคบันี� มีขึ�นเพื0อความปลอดภยัในการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนั

มลพิษทางทะเลโดยไดมี้ผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที0 1 กรกฎาคม 2541 ISM Code ซึ0 งเป็นส่วนหนึ0 งของ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) ของ IMO และ ใชบ้งัคบั
กบัเรือเดินทะเลทุกๆ ลาํในน่านนํ�าระหว่างประเทศ เพื0อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของ ISM Code จึง
ไดมี้การออกใบประกาศนียบตัรใน 2 ระดบั คือระดบับริหารจดัการ/ปฏิบติัการ (ภายใตค้าํนิยามว่า 
“บริษทัฯ” ในประมวลขอ้บงัคบันี� ) ซึ0 งจะตอ้งมีใบรับรองแสดงถึงการปฏิบติัตามประมวลขอ้บงัคบันี�  
(Document of Compliance: DOC) และสําหรับเรือทุกลาํ ซึ0 งจะต้องมีใบรับรองการบริหารความ
ปลอดภยั (Safety Management Certificate: SMC) ประมวลขอ้บงัคบันี� มีไวเ้พื0อใหม้ั0นใจว่าไม่เพียงแต่
เรือเท่านั�นที0จะตอ้งไดรั้บการตรวจรับรองแต่ยงัรวมถึงบริษทัผูบ้ริหารเรือที0จะตอ้งไดรั้บการตรวจ
รับรองดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 
6. ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ  

(International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) 
ประมวลขอ้บงัคบันี�ไดถู้กพฒันามาจาก IMO หลงัเกิดเหตุการณ์การก่อการร้ายในกรุงนิวยอร์ค เมื0อ

วนัที0 11 กนัยายน (9/11) และวอชิงตนั ดี.ซี. ISPS Code มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกรกฎาคม 2547 โดยเป็น
ประมวลขอ้บงัคบัที0ไดก้าํหนดมาตรการการรักษาความปลอดภยัต่างๆ ที0ตอ้งปฏิบติัตามเพื0อเพิ0มระดบั
ความปลอดภยัของเรือและท่าเรือใหมี้ระบบการป้องกนัตนเองจากการก่อการร้ายต่างๆ ใหดี้มากขึ�น 
7. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization (ILO)) 

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization (ILO)) ไดรั้บรองอนุสญัญา
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention (MLC 2006)) อนุสัญญา MLC ถือเป็นเสาหลกั
ที0 4 ของกฎพาณิชยนาวี นอกเหนือจาก SOLAS, MARPOL และ STCW 

อนุสัญญา MLC 2006 ไดรั้บการให้สัตยาบนัเป็นที0เรียบร้อยแลว้เมื0อเดือนสิงหาคม 2555 และมี
ผลบงัคบัใชเ้มื0อวนัที0 20 สิงหาคม 2556  

ภาคผนวกของอนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (MLC 2006) นี�ประกอบดว้ย เอกสาร
หลกั 2 ส่วน คือ ใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (a Maritime Labour Certificate) และใบ
ประกาศการปฏิบติัดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (a Declaration of Maritime Labour Compliance) 
เอกสารเหล่านี�จะออกใหโ้ดยรัฐเจา้ของธงที0เรือนั�นชกัธงอยู่ เมื0อรัฐเจา้ของธง (หรือหน่วยงานอื0นซึ0 ง
ไดรั้บการยอมรับจากรัฐเจา้ของธง อนุญาตให้สามารถทาํการตรวจสอบได)้ ไดต้รวจสอบว่าการใช้
แรงงานบนเรือไดป้ฏิบติัตามกฎหมายของประเทศนั�นๆ รวมทั�งขอ้บงัคบัของอนุสญัญาต่างๆ 
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อนุสญัญา MLC 2006 ไดก้าํหนดหวัขอ้การทาํงานบนเรือ ไวด้งัต่อไปนี�  
หวัขอ้ที0 1  ขอ้กาํหนดขั�นตํ0าในการทาํงานบนเรือของคนประจาํเรือ  
หวัขอ้ที0 2  สภาพการจา้งงาน 
หวัขอ้ที0 3 ที0พกัอาศยั สิ0งสนัทนาการ อาหาร และ การจดัหาอาหาร 
หวัขอ้ที0 4  การคุม้ครองสุขภาพ การรักษาพยาบาล สวสัดิการ และการคุม้ครองดา้นประกนัสงัคม 
หวัขอ้ที0 5 การปฏิบติัตามและการบงัคบัใช ้- ขั�นตอนในการร้องเรียนบนเรือ 
ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสัญญา MLC เมื0อวนัที0 7 มิถุนายน 2559 ซึ0งมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที0 

7 มิถุนายน 2560 เรือของบริษทัฯ ที0ชกัธงไทยทุกลาํไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดในอนุสัญญาอยา่งครบถว้น 
ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสญัญา MLC ไปก่อนหนา้แลว้ ดงันั�น เรือของบริษทัฯ ที0ชกั

ธงสิงคโปร์ทุกลาํกไ็ดมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในอนุสญัญาอยา่งครบถว้น 
ในเดือนเมษายน 2557 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ไดเ้ห็นชอบใหมี้การแกไ้ขเพิ0มเติม

หลายประการในอนุสญัญา MLC โดยมีการนาํหลกัการที0ไดมี้การใหค้วามเห็นชอบกนัในปี 2552 โดย
คณะทาํงานของ IMO/ILO ซึ0 งดูแลเกี0ยวกบัหลกัประกนัทางการเงิน การแกไ้ขเพิ0มเติมดงักล่าวมีผล
บงัคบัใช้ในวนัที0 18 มกราคม 2560 ภายหลงัจากวนัที0ดงักล่าว เรือที0อยู่ภายใต ้MLC ตอ้งมีหนังสือ
รับรองที0ออกโดยบริษทัประกนัหรือผูใ้ห้การรับประกนัทางการเงินอื0นๆ ซึ0 งให้การรับรองว่ามีการ
ประกนัหรือหลกัประกนัทางการเงินอื0นๆ ที0เพียงพอสําหรับตน้ทุนและค่าใชจ่้ายที0เกี0ยวกบัการส่ง
ลูกเรือกลบั รวมถึงการจ่ายค่าแรงจาํนวน 4 เดือนตามสิทธิที0ลูกเรือจะไดรั้บจากการที0ถูกเลิกจ้าง 
หนงัสือรับรองดงักล่าวยงัตอ้งให้การรับรองครอบคลุมไปถึงการเรียกร้องค่าชดเชย ในกรณีที0ลูกเรือ
ไดรั้บบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต P+I Clubsของเรือแต่ละลาํ ไดท้าํการออกหนังสือรับรอง
ดงักล่าวใหก้บัเรือทุกๆ ลาํของกองเรือของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือรับรองดงักล่าวสาํหรับเรือ
แต่ละลาํจาก P+I Clubs ที0ดูแลรับผิดชอบเรือแต่ละลาํแลว้ 
8. องค์การอนามยัระหว่างประเทศ (International Health Organization (IHO)) 

เรือจะต้องได้รับการรับรองเกี0ยวกับการยกเวน้หรือการควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation 
Exemption /Control Certificate) ในอดีตเรือจะตอ้งไดรั้บการตรวจเพื0อให้มีใบรับรองการกาํจดัหนู
หรือใบรับรองว่าไดรั้บการยกเวน้จากการตอ้งกาํจดัหนู (de-rat / exemption certificate) ซึ0 งเป็นการ
ป้องกนัการแพร่กระจายของโรคระบาดในเบี�องตน้อนัเกิดจากหนูที0อยู่บนเรือเป็นพาหะ ทั�งนี�  กฎ
ข้อบังคับเพื0อการอนามยัระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 (International Health Regulation (IHR) 2005) 
และใบรับรองควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Certificate) ไดถ้กูนาํมาใชแ้ทนที0ใบรับรองเกี0ยวกบั
การกาํจดัหนูดงักล่าว ซึ0งกฎขอ้บงัคบัใหม่ของกรมอนามยัระหวา่งประเทศ (IHR 2005) นี� เกี0ยวขอ้งกบั
การป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อโรคซึ0 งมีทั�งโรคติดต่อทั�งจากการติดเชื�อและการปนเปื� อน ทั�งนี�  มี
ความเป็นไปไดอ้ย่างมากที0โรคติดต่อหรือการปนเปื� อนในหลายๆรูปแบบอาจจะแพร่กระจายมาจาก
เรือ ดงันั�น กฎขอ้บงัคบัการอนามยัระหว่างประเทศ (IHR 2005) จึงกาํหนดให้เรือเดินทะเลระหว่าง
ประเทศจะตอ้งไดรั้บใบรับรอง วา่ไดรั้บการยกเวน้จากการตอ้งถูกควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation 
Control Exemption Certificates) ซึ0 งจะออกให้เมื0อหน่วยงานสาธารณสุขได้ตรวจเรือและไม่พบ
หลกัฐานของการติดเชื�อ หรือการปนเปื� อน แหล่งสะสมหรือท่อระบายของเสียติดเชื�อ หรือไม่พบเชื�อ
แบคทีเรีย สารเคมี และภยัอื0นๆ ที0เป็นอนัตรายต่อสุขภาพมนุษย ์หรือไม่พบสัญญาณของการไม่มี
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สุขาภิบาลที0 เ พียงพอ หรือใบรับรองว่าได้มีการควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Control 
Certificates) ซึ0 งจะออกให้เมื0อหน่วยงานสาธารณสุขพอใจกับการใช้มาตรการที0จําเป็นและมี
ประสิทธิภาพในการกาํจดัและควบคุมการติดเชื�อ การปนเปื� อน และ/หรือแหล่งสะสมหรือเพาะเชื�อที0
เกิดขึ�นบนเรือ 
9. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบกนัเพรียงของเรือ  

(International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems for ships (AFS)) 
อนุสญัญา IMO ฉบบัใหม่ ไดก้าํหนดขอ้หา้มในการใชสี้ป้องกนัการจบัเกาะของเพรียงเรือที0มีสาร

ที0เป็นอนัตรายต่อสิ0งมีชีวิตและไดก้าํหนดมาตรการในการป้องกนัการใชส้ารอนัตรายอื0นๆในระบบ
กนัเพรียงที0อาจมีการนาํมาใชใ้นอนาคต เรือจะตอ้งไดรั้บใบรับรองและจะตอ้งมีใบรับรองดงักล่าวไว้
บนเรือเพื0อแสดงใหเ้ห็นวา่ไดป้ฏิบติัตามอนุสญัญา AFS ดงักล่าว  
10. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการ

เข้าเวรยาม (STCW) ของคนประจาํเรือ ค.ศ. 1978 ที�มกีารแก้ไขเพิ�มเตมิ  
(International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping 
(STCW) for Seafarers, 1978, as amended) 
อนุสัญญา STCW 1978 เป็นอนุสัญญาแรกที0ได้มีการกําหนดข้อบังคับพื�นฐานสําหรับการ

ฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร และการเขา้เวรยามของคนประจาํเรือในระดบัมาตรฐานสากล ซึ0 ง
ก่อนหนา้นี�มาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร และการเขา้เวรยามของนายประจาํเรือ
และลูกเรือ ไดถู้กกาํหนดขึ�นเองโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ ซึ0 งไม่ไดมี้การอา้งอิงถึงวิธีการปฏิบติั
ของประเทศอื0นๆ เป็นผลให้เกิดความแตกต่างและความหลากหลายของมาตรฐานและขั�นตอนการ
ปฏิบติัของประเทศต่างๆ ในอุตสาหกรรมการเดินเรืออย่างมาก ทั�งๆ ที0การเดินเรือนั�นถือไดว้่าเป็น
อุตสาหกรรมที0เป็นสากลที0สุดก็ตาม ดงันั�น อนุสัญญาดงักล่าวจึงไดก้าํหนดมาตรฐานขั�นตํ0าที0เกี0ยวกบั
การฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร และการเขา้เวรยามของคนประจาํเรือ ซึ0 งทุกประเทศจะตอ้งมี
มาตรฐานอย่างนอ้ยหรือมากกว่ามาตรฐานของอนุสัญญาดงักล่าว ในปี 2538 ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข
ครั� งใหญ่ เพื0อใหมี้มาตรฐานที0เขม้งวดมากขึ�น 

ที0สาํคญัอีกประการหนึ0งในการแกไ้ขอนุสัญญา STCW ซึ0งไดรั้บการรับรองจากที0ประชุมทางการ
ทูตที0กรุงมะนิลา ในเดือนมิถุนายน 2553 เพื0อใหม้ั0นใจไดว้า่มาตรฐานระดบัโลกที0จาํเป็นไดถ้กูนาํมาใช้
ฝึกอบรมและรับรองคนประจาํเรือว่าจะบริหารและควบคุมเรือที0ใชเ้ทคโนโลยีขั�นสูงในอนาคตได ้
การแกไ้ขเพิ0มเติมนี� เป็นที0 รู้จกักนัในชื0อว่า “The Manila amendments to the STCW Convention and 
Code” ซึ0 งมีผลบงัคบัใชเ้มื0อวนัที0 1 มกราคม 2555 หลงัจากที0มีการรับรองโดยมีจุดมุ่งหมายเพื0อการ
พฒันาและปรับปรุงอนุสัญญาหลงัจากที0ไดรั้บการรับรองครั� งแรกในปี 2521 และมีการแกไ้ขเพิ0มเติม
ในปี 2538 และเพื0อให้สามารถแกไ้ขปัญหาที0จะเกิดขึ�นในอนาคต ในบรรดาการแกไ้ขที0ไดรั้บการ
รับรองนั�น มีการเปลี0ยนแปลงที0สําคญัหลายแห่งในแต่ละหมวดของอนุสัญญา ซึ0 งจะมีช่วงเวลาการ
เปลี0ยนแปลงดังกล่าวโดยใช้เวลา 5 ปีและจะสิ�นสุดลงในวนัที0  1 มกราคม 2560 และหลงัจากวนั
ดงักล่าวการแกไ้ขเพิ0มเติม Manila จะมีผลบงัคบัใชเ้ตม็รูปแบบ  
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11. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจดัการนํDาถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004  
(International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and 
Sediments, 2004) 
เนื0องจากเรือตอ้งใชน้ํ� าถ่วงเรือ (Ballast Water) ปริมาณมาก ในการสร้างสมดุลดา้นการทรงตวั

ของเรือภายหลงัจากที0ไดข้นถ่ายสินคา้ออกจากเรือ แต่นํ� าถ่วงเรือนี�จะมีสิ0งมีชีวิตสายพนัธ์ุต่างๆปะปน
อยู่ ดงันั�น เมื0อนํ� าถ่วงเรือจากสถานที0หนึ0งถูกปล่อยออกไปสู่อีกสถานที0หนึ0งเมื0อมีการขนสินคา้ขึ�นเรือ
ทาํให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายของสิ0งมีชีวิตในนํ� าเหล่านั�นไปทาํลายระบบนิเวศน์ชีวภาพของอีก
สถานที0หนึ0 ง การขยายตวัทางการคา้ระหว่างประเทศ ในรอบ 2 – 3 ทศวรรษที0ผ่านมาทาํให้เกิดผล
กระทบดงักล่าวมากขึ�น โดยในหลายพื�นที0ทั0วโลกไดก้าํลงัเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง มีขอ้มูลจาํนวน
มากไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าอตัราการทาํลายที0มีต่อระบบชีวภาพนั�นไดเ้พิ0มขึ�นอย่างต่อเนื0องในระดบัที0น่า
เป็นห่วง โดยบางพื�นที0ได้เพิ0มขึ� นเป็นทวีคูณ ในขณะที0พื�นที0ใหม่ๆซึ0 งได้รับผลกระทบนี� เกิดขึ� น
ตลอดเวลา ปัจจุบนักฎขอ้บงัคบันี� ไดก้าํหนดให้เรือจะตอ้งเปลี0ยนถ่ายนํ� าถ่วงเรือ (Ballast Water) ใน
บริเวณที0เป็นทะเลเปิดก่อนที0จะเขา้เทียบท่าเรือต่างๆ นอกจากนี�ยงัมีกฎขอ้บงัคบัใหม่ไดก้าํหนดใหเ้รือ
ตอ้งมีการบาํบดันํ� าถ่วงเรือ ที0มีอยู่ในถงัต่างๆ บนเรือดว้ยการใชร้ะบบการบาํบดันํ� าถ่วงเรือที0ไดผ้่าน
การรับรองแลว้ โดยจะตอ้งติดตั�งระบบนี�บนเรือทุกลาํ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการควบคุม
และการจดัการนํ�าถ่วงเรือและตะกอนมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที0 � กนัยายน mno~ 12 เดือนนบัแต่วนัที0มี 30 
ประเทศเขา้ร่วมรับรอง ซึ0 งคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก  เรือทุกลาํจะตอ้งมี
ใบรับรองสําหรับการจดัการนํ� าถ่วงเรือ (Ballast Water Management certificate) เรือต่อใหม่ที0มีการ
วางกระดูกงูเรือหลงัจากวนัที0 8 กนัยายน 2560 จะตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์จดัการนํ�าถ่วงเรือตามมาตรฐาน
ที0 IMO กาํหนด เรือเก่าทุกลาํที0มีอยู่จะตอ้งติดตั�งอุปกรณ์จดัการนํ�าถ่วงเรือพร้อมกบัทาํการตรวจสอบ
ระบบของเรือใหแ้ลว้เสร็จภายในครั� งแรกของการต่ออายุหนงัสือรับรองดา้นการป้องกนัมลภาวะทาง
อากาศนบัจากวนัที0 8 กนัยายน 2562 อุปกรณ์จดัการนํ� าถ่วงเรือทั�งหมดตามที0 IMO ไดอ้นุมติัไปแลว้
และมีอยู่ในทอ้งตลาดในปัจจุบนันี� ยงัไม่ไดเ้ป็นไปตามกฎเกณฑอ์นัเขม้งวดของหน่วยงานป้องกนั
ชายฝั0งของสหรัฐอเมริกา (USCG)  USCG ไดก้าํหนดระยะเวลาสาํหรับการติดตั�งระบบจดัการนํ�าถ่วง
เรือที0แตกต่างไปจากอนุสัญญาขา้งตน้ โดยขึ�นอยู่กบัจาํนวนระบบจดัการนํ�าถ่วงเรือในตลาดที0ไดรั้บ
การอนุมติัจาก USCG  ณ สิ�นเดือนธนัวาคม 2561 มีระบบจดัการนํ�าถ่วงเรือประมาณ 13 แบบที0ไดรั้บ
การอนุมติัจาก USCG แลว้ เรือของบริษทัฯ จาํนวน 19 ลาํไดมี้การติดตั�งระบบจดัการนํ�าถ่วงเรือที0ผ่าน
การอนุมติัจาก USCG โดยบริษทัฯ จะทาํการติดตั�งระบบจดัการนํ�าถ่วงเรือที0ผา่นการอนุมติัจาก USCG 
/ IMO สาํหรับเรือจาํนวนที0เหลือก่อนถึงวนัที0กาํหนดของ USCG / IMO 
12. การบริหารจดัการความเสี�ยงด้านไซเบอร์ทางทะเล (Maritime Cyber Risk Management) 

ในแนวทางปฏิบติัเกี0ยวกบัการจดัการความเสี0ยงดา้นไซเบอร์ทางทะเลที0จดัทาํโดย IMO ไดมี้การ
ตกลงวา่  ภายในครั� งแรกของการตรวจสอบเอกสารประจาํปีของการปฏิบตัตามกฎระเบียบของบริษทั
หลงัจากวนัที0 1 มกราคม 2564  จะตอ้งมีการกาํหนดการบริหารจดัการความเสี0ยงดา้นไซเบอร์รวมอยู่
ในระบบการบริหารจดัการความปลอดภยัของบริษทั 

ในปัจจุบันภัยคุกคามความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์มีความหลากหลาย ความถี0 และความ
ซบัซอ้นที0มากขึ�น ตวัอย่างเช่น การติดไวรัสโทรจนัจากการใช ้USB ซึ0 งมีโปรแกรมแฝงเพื0อดึงขอ้มูล



 

หนา้ 65 

เชิงพาณิชยที์0สาํคญั หรืออีเมลที์0มีรายละเอียดเกี0ยวกบักาํหนดการเดินเรือถูกส่งไปยงักลุ่มคนที0ไม่รู้จกั 
หรือการทาํลายระบบไอทีของบริษทัอย่างเต็มรูปแบบ หรือการแทรกแซงระบบควบคุมติดตามและ
ระบุตํา แหน่ง  (Automatic Identification System: AIS) และระบบแสดงข้อมูลแผนที0 เ ดิ น เ รื อ
อิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Chart Display and Information System: ECDIS) ที0 ใช้บนเรือ ทั� งนี�  มี
เหตุการณ์ที0เกี0ยวกบัความเสี0ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ�นมากอย่างมีนยัสาํคญัและมีแนวโนม้ที0
จะเพิ0มขึ�น ผูโ้จมตีไดใ้ชเ้ทคโนโลยีต่างๆ ในการเจาะเขา้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ0งส่วนใหญ่จะมี
เป้าหมายที0เฉพาะเจาะจง ในปัจจุบนัเรือใชร้ะบบนนาํทางดว้ยดาวเทียม (Global Navigation Satellite 
System: GNSS) และ ECDIS ร่วมกับ AIS เป็นประจํา การโจมตีระบบระบุตําแหน่งบนพื�นโลก 
(Global Positioning Satellites: GPS) อาจเป็นภัยคุกคามทําให้เรือไม่สามารถทราบถึงตําแหน่งที0
แม่นยาํในทะเล หรือในขณะที0กาํลงันาํเรือเขา้เทียบท่า 
13. ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการบริหารจดัการเรือในน่านนํDาบริเวณขัDวโลก (Polar Code) 

(International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code)) 
IMO ไดรั้บรอง Polar Code และการแกไ้ขเพิ0มเติมที0เกี0ยวขอ้งในปี 2557 - ปี 2558 เพื0อบงัคบัใช้

ภายใต ้SOLAS และ MARPOL ซึ0 ง Polar Code มีผลบงัคบัใช้ในวนัที0 1 มกราคม 2560 ถือเป็นเรื0 อง
สําคญัที0 IMO ไดท้าํเพื0อป้องกันเรือและคนซึ0 งอยู่บนเรือทั� งที0 เป็นลูกเรือและผูโ้ดยสารในน่านนํ� า
บริเวณขั�วโลกทั�งสองแห่ง ซึ0งมีสภาพแวดลอ้มที0แปรปรวน การแกไ้ขเพิ0มเติมขอ้บงัคบัยงัมีขอ้กาํหนด
ที0เขม้งวดมากขึ�นโดยมีการป้องกนัการถ่ายเทนํ�ามนัการถ่ายเทของเหลวที0เป็นพิษ การถ่ายเทสิ0งปฏิกลู
และขยะเพื0อรักษาสภาพแวดลอ้ม อย่างไรก็ตาม เรือของบริษทัฯ ไม่ไดท้าํการคา้ในบริเวณขั�วโลก 
ขอ้บงัคบัดงักล่าวจึงไม่ไดมี้ผลบงัคบัใชก้บักองเรือของบริษทัฯ 
14. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผดิทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพษิที�เกดิจากนํDามัน 

(International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, (CLC 2001)) 
อนุสัญญา CLC ไดถู้กจดัทาํขึ�น เพื0อใหม้ั0นใจว่าผูที้0ไดรั้บความเสียหายจากมลพิษนํ�ามนัซึ0 งเรือใช้

เป็นเชื�อเพลิงจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และด้วยความรวดเร็ว 
อนุสัญญา CLC นี� ใชบ้งัคบัสําหรับความเสียหายของมลพิษนํ� ามนัที0เกิดขึ�นภายในอาณาเขตประเทศ
ของภาคีสมาชิก รวมถึงในทะเลอาณาเขตและทะเลในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะของประเทศที0เป็นภาคีของ
อนุสญัญานี�  
15. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเคลื�อนย้ายซากเรือ ค.ศ. 2007 

(The Nairobi International Convention on the removal of Wrecks, 2007 (the “Wrecks Convention”)) 
อนุสญัญามีผลบงัคบัใชเ้มื0อวนัที0 14 เมษายน 2558 อนุสญัญานี�กาํหนดใหเ้จา้ของเรือที0มีเรือขนาด

ตั�งแต่ 300 ตนักรอสส์ขึ�นไปทาํประกนัและรักษาสภาพประกนัภยัหรือความมั0นคงทางการเงินอื0นๆ 
เพื0อใหค้รอบคลุมค่าใชจ่้ายในการคน้หา การระบุที0หมาย และเคลื0อนยา้ยซากเรือ เรือเดินทะเลทุกลาํที0
มีขนาดตั�งแต่ 300 ตนักรอสส์ขึ�นไป จะตอ้งมีใบรับรองที0ออกโดยรัฐคู่ภาคีเพื0อเป็นการรับรองวา่เรือได้
มีการทาํประกนัที0จาํเป็นแลว้  
16. กฎระเบียบของภูมภิาค และกฎระเบียบของท้องถิ�นทั�วโลก 

ธุรกิจการเดินเรือ อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบและอนุสญัญาอื0นๆอีกมาก เช่น  
• พระราชบญัญติัพิทกัษสิ์0งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act (EPA))  
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• ระบบการกาํจดัและปลดปล่อยของเสียของสหรัฐอเมริกา (US National Pollutant Discharge 
Elimination System (NPDES)) คือ ระบบที0อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบในส่วนของพระราชบญัญติั
พิทกัษสิ์0งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา เพื0อที0จะลดปริมาณมลพิษที0จะเกิดขึ�นในน่านนํ� าของ
สหรัฐอเมริกา (ในระยะ 3 ไมลท์ะเล) สาํหรับเรือที0มีความยาวมากกวา่ 79 ฟุต กฎขอ้บงัคบัได้
ออกเป็นเอกสารที0เรียกวา่ “Vessel General Permit (VGP)” ซึ0 งกฎขอ้บงัคบัเหล่านี� เป็นส่วนที0
เพิ0มเติมขึ�นมาจากกฎระเบียบระหว่างประเทศที0เกี0ยวกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น MARPOL กฎ
ขอ้บงัคบั VGP ไดมี้ขอ้กาํหนดสําหรับเรือทุกลาํ เกี0ยวกบัเทคโนโลยีและขอบเขตของการ
ถ่ายเทของเสียทั� งหมด 26 ชนิด ที0อาจจะเกิดขึ� นได้ในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติ 
นอกจากการถ่ายของเสียและกฎขอ้บงัคบัพิเศษเหล่านี� แลว้ยงัไดมี้การขยายกฎขอ้บงัคบัให้
ครอบคลุมถึงระบบการตรวจสอบติดตาม การรายงานและเก็บบนัทึกขอ้มูล ซึ0 งกฎขอ้บงัคบั 
VGP ตอ้งการการตรวจสอบรายละเอียดของระบบการปกป้องสิ0งแวดลอ้ม การฝึกอบรม
ลูกเรือและเก็บบนัทึกขอ้มูล ซึ0 งกฎขอ้บงัคบัเหล่านี� มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่ตน้ปี 2552 เป็นตน้มา 
กฎขอ้บงัคบั VGP ของสํานกังานปกป้องสิ0งแวดลอ้ม (EPA) ไดมี้ความเขม้งวดเพิ0มมากขึ�น
ตั�งแต่เดือนมกราคม 2557 

• นับตั�งแต่ปี 2552 เรือขนส่งสินคา้เทกอง (ไม่ใช่เรือแท็งค์) ไดถู้กกาํหนดให้มีแผนรองรับ
สําหรับเรือที0ไม่ใช่เรือแท็งค์ (Non-tank vessel response plan “NTVRP”) ตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา โดยตั�งแต่เดือนมกราคม 2557 มีการใชข้อบเขตของ NTVRP กวา้งมากขึ�นและ
ครอบคลุมเรือจาํนวนมากขึ�น โดยจะตอ้งมีการทาํสัญญากบับริษทัประกนัอคัคีภยัทางทะเล 
(Salvage and Marine Fire Fighting) รวมถึงองคก์รที0มีหนา้ที0รับผิดชอบเกี0ยวกบันํ�ามนัรั0วไหล 
(Oil spill response organizations) 

• ตาม California Air Resources Board (CARB) เรือที0อยู่ภายในบริเวณ 24 ไมล์ทะเลของ
ชายฝั0งแคลิฟอร์เนียจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี0ยวกับนํ� ามันเชื� อเพลิงบนเรืออย่าง
เคร่งครัด เริ0มตั�งแต่วนัที0 1 มกราคม 2557 โดยปริมาณค่ากาํมะถนัที0มีผสมอยู่ในนํ� ามนัเขื�อ
เพลิงจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.1 สาํหรับทั�ง Marine Gas Oil และนํ�ามนัดีเซล 

• สํานักงานปกป้องสิ0 งแวดล้อมสหรัฐ (US Environmental Protection Agency “EPA”) ได้
กาํหนดให้ตั� งแต่วนัที0  1 กรกฎาคม 2555 เรือทุกลาํจะต้องมีมาตรการควบคุมและจัดทํา
รายงานการดาํเนินการป้องกนัเรือจากเพรียง (bio-fouling activity) ในขณะที0เดินเรืออยู่ใน
น่านนํ�าของสหรัฐอเมริกา 

• ในส่วนของสหภาพยโุรปนั�น นํ�ามนัเชื�อเพลิงที0ถูกเผาไหมภ้ายในอาณาเขตของสหภาพยุโรป 
จะตอ้งมีค่ากาํมะถนัไม่เกินร้อยละ 0.1 

• เมืองท่าในแถบทะเลดาํ กล่าวคือ ประเทศบัลแกเรีย ประเทศจอร์เจีย ประเทศโรมาเนีย 
สหพนัธรัฐรัสเซีย ประเทศยเูครน และประเทศตุรกี ซึ0 งเป็นสมาชิกของ ‘The Commission on 
the Protection of the Black Sea Against Pollution’ โดยเรือที0เขา้เมืองท่าดงักล่าวจะตอ้งมีการ
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัที0เขม้งวดมากกว่าขอ้บงัคบัของ MARPOL และของสหรัฐอเมริกา การ
ปล่อยนํ� าถ่วงเรือ สิ0งปฏิกูล นํ� าเสียจากการซักลา้ง หรือแมแ้ต่นํ� าเสียจากการลา้งดาดฟ้าเรือ 
จะตอ้งถกูตรวจสอบอยา่งละเอียดโดยเจา้หนา้ที0 
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• ประเทศจีนไดก้าํหนดใหเ้รือที0เขา้สู่ชายฝั0งของประเทศจีนใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิงที0มีค่ากาํมะถนั
ตํ0 า  (Low Sulphur Fuel Oil “LSFO”) นับตั� งแต่ว ันที0  1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี�  
• ตั�งแต่วนัที0 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป ใหเ้รือที0เขา้เทียบท่าตามท่าเรือหลกัใน 11 เมือง

ท่า ไดแ้ก่ ท่าเรือของเมือง Shenzhen, ท่าเรือเมือง Guangzhou, ท่าเรือเมือง Zhujiang, 
ท่าเรือเมือง Shanghai, ท่าเรือเมือง Ningbo, ท่าเรือเมือง Zhoushan, ท่าเรือเมือง Suzhou, 
ท่าเรือเมือง Nantong, ท่าเรือเมือง Tianjin, ท่าเรือเมือง Qinhuangdao และ ท่าเรือเมือง 
Tangshan/ท่าเรือเมือง Huanghua ใชเ้ชื�อเพลิงที0มีค่ากาํมะถนัสูงสุดที0ไม่เกินร้อยละ 0.5 
ขณะเทียบท่าหลกัต่างๆ ดงักล่าว แต่เป็นมาตรการตามความสมคัรใจ 

• ตั�งแต่วนัที0 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป มีการบงัคบัใหเ้รือที0เขา้เทียบท่าตามท่าเรือหลกัใน 
11 เมืองท่าดงักล่าวขา้งตน้ใชเ้ชื�อนํ�ามนัเพลิงที0มีค่ากาํมะถนัสูงสุดที0ไม่เกินร้อยละ 0.5 

• ตั�งแต่วนัที0 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป มีการขยายการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดใหเ้รือตอ้ง
เปลี0ยนการใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิงใหเ้ป็นไปตามที0กาํหนดขา้งตน้เมื0อเรือเทียบท่า ให้
ครอบคลุมทุกท่าเรือใน 3 พื�นที0ของประเทศจีน ไดแ้ก่ พื�นที0สามเหลี0ยมปากแม่นํ�าเพิร์ล 
(Pearl River Delta (“PRD”)) พื�นที0สามเหลี0ยมปากแม่นํ�าแยงซี (Yangtze River Delta 
(“YRD”)) และ อ่าวป๋อไห่ (Bohai Bay) 

• ตั�งแต่วนัที0 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป มีการขยายการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดครอบคลุมให้
เรือทุกลาํที0แล่นเรืออยูใ่นพื�นที0ต่างๆ ที0อยูภ่ายในเขตควบคุมการปล่อยมลพิษ (emission 
control zone “ECZs”) ใชเ้ชื�อเพลิงตามที0กาํหนดขา้งตน้  สาํหรับ 3 พื�นที0 ไดแ้ก่ เขต
น่านนํ�าอาณาเขต (ระยะห่าง 12 ไมลท์ะเลจากชายฝั0ง) ของพื�นที0สามเหลี0ยมปากแม่นํ�า
เพิร์ล (Pearl River Delta (“PRD”)) พื�นที0สามเหลี0ยมปากแม่นํ�าแยงซี (Yangtze River 
Delta (“YRD”)) และ อ่าวป๋อไห่ (Bohai Bay) 

• ตั�งแต่วนัที0 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป การใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิง หรือนํ�ามนัอื0นๆ ที0มีค่า
กาํมะถนัสูงสุดที0ไม่เกินร้อยละ 0.5 จะบงัคบัใชก้บัเรือทุกลาํทั0วโลก ยกเวน้เรือที0ติดตั�ง
เครื0องดกัจบัเขม่าควนัที0สามารถขจดัค่ากาํมะถนัส่วนเกินจากไอเสียที0ถกูปล่อยออกมา  

• ตั�งแต่วนัที0 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป ตามขอ้กาํหนดของ IMO Data Collection System 
(DCS) เรือทุกลาํจะตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูการใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิงที0ใชเ้ดินเรือไปทั0วโลก
ส่งใหรั้ฐเจา้ของธงหรือหน่วยงานที0กาํหนด ขอ้มลูการใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลิงถึงวนัที0 |k 
ธนัวาคม mnom จะถกูนาํส่งไปตรวจสอบยงัศูนยร์วมรวมขอ้มูลของทาง IMO หนงัสือ
รับรองการปฏิบติัตามกฎดงักล่าวจะออกใหภ้ายในวนัที0 |k พฤษภาคม mno| 

• กฎระเบียบใหม่ที0มีผลบงัคบัใชใ้นท่าเรือในสหภาพยโุรป (EU) 
1) เริ0มมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที0 31 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป เรือทุกลาํที0เขา้ท่าเรือใน

สหภาพยโุรปตอ้งมีแผนสาํหรับการติดตามและตรวจสอบปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์
(CO2) การรายงานผล และแผนการตรวจสอบ (แผน MRV) ที0ไดรั้บการอนุมติั 

• ตอ้งนาํส่งแผน MRV ใหแ้ก่หน่วยงานที0มีหนา้ที0รับผิดชอบก่อนวนัที0 31 
สิงหาคม 2560 
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• ติดตามผลการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซดต์ั�งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป 
• นาํส่งรายงานการวดัผลสาํหรับปี 2561 ภายในวนัที0 30 เมษายน 2562 
• เอกสารแสดงถึงการปฏิบติัตามกฎระเบียบขา้งตน้ (Document of 

Compliance) จะตอ้งมีอยู่บนเรือนบัตั�งแต่วนัที0 30 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดมี้การเตรียมการเพื0อใหเ้รือทุกลาํของบริษทัฯ สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามกฎระเบียบดงักล่าวตามกรอบเวลาที0กาํหนดได ้

2) เริ0มมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที0 31 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป กฎระเบียบของสหภาพยุโรปที0
เกี0ยวกบัการรีไซเคิลเรือจะมีผลบงัคบัใชค้รอบคลุมไปถึงเรือต่างชาติที0อยู่ในน่านนํ� าของ
สหภาพยุโรป เรือต่างๆ จะตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาว่าดว้ยการจดัทาํบญัชีรายการของ
วสัดุ/อุปกรณ์ที0เป็นอนัตรายที0มีอยูบ่นเรือ (Inventory of Hazardous Material (“IHM”)) 

17. การตรวจเรือโดยรัฐเมอืงท่า 
เรือที0เขา้เทียบท่าในเมืองท่าของประเทศอื0นที0ไม่ใช่ประเทศที0เรือนั�นจดทะเบียนไวจ้ะตอ้งไดรั้บ

การตรวจเรือภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจของรัฐเมืองท่าในหลายภูมิภาค หรือภายใตค้วามรับผิดชอบของ
รัฐท้องถิ0น การตรวจสอบต่างๆ เหล่านี�  มีเป้าหมายที0จะตรวจสอบว่าเรือได้มีการปฎิบัติตามกฎ 
(ขอ้บงัคบัระหว่างประเทศ) ทางดา้นปลอดภยั ดา้นการป้องกนัมลภาวะ และดา้นความเป็นอยู่ของคน
เรือ รวมถึงสภาพการทาํงานบนเรือโดยเมื0อมีขอ้บกพร่องที0สําคญัที0ถูกตรวจพบโดยผูต้รวจสอบก็
อาจจะส่งผลให้ถูกกักเรือจนกว่าข้อบกพร่องนั�นๆจะได้รับการแก้ไขให้อยู่ในระดับที0 น่าพอใจ 
นอกจากนั�นหน่วยงานการตรวจเรือของเมืองท่ายงัเป็นหน่วยงานที0รับเรื0องร้องเรียนจากคนประจาํเรือ 
รวมถึงเรื0องจากผูเ้ป่าร้องอื0นๆ ผูซึ้0 งพบเห็นการกระทาํอนัเป็นการกระทาํที0ผิดกฎหมายของทางเรือ 

3 ปัจจัยความเสี�ยง 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประเมินความเสี0ยงว่าเป็นเครื0องมือป้องกนัความเสียหายที0อาจเกิดขึ�นกบั

บริษทัฯ ดงันั�น บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและกรอบการบริหารความเสี0ยงตามมาตรฐานของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื0อให้มั0นใจว่าบริษัทฯ มีการ
ดาํเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพภายใตค้วามเสี0ยงในระดบัที0ยอมรับได ้ทั�งนี�  บริษทัฯ ให้ความสําคญัและเห็นถึง
คุณค่าของการบริหารความเสี0ยงโดยไดด้าํเนินการตามขั�นตอนต่างๆ ดงัต่อไปนี� เพื0อควบคุมความเสี0ยงต่างๆในทุกระดบั 

� คณะกรรมการบริษทัฯ รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี0ยงของบริษทัฯ เพื0อสนับสนุนการ
บริหารงานของ บริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื0อบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  

� คณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบในการจดัทาํและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี0ยง 
รวมถึงการบริหารงานใหมี้ระบบการบริหารความเสี0ยงที0มีประสิทธิภาพ 

� คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ รับผิดชอบในการสอบทานระบบการบริหารความเสี0ยง
ของบริษทัฯ และเสนอแนะขอ้ควรปรับปรุงตามความเหมาะสมอยา่งสมํ0าเสมอ 

� ผูบ้ริหารของทุกฝ่าย (ซึ0 งมีความชาํนาญและเขา้ใจเป็นอย่างดีถึงกระบวนการทาํงาน) รับผิดชอบในการ
ประเมินและสอบทานความเสี0ยงในระดบัการปฏิบติังาน ทั�งนี�  ผลการประเมินความเสี0ยงต่างๆ จะถูก
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เพื0อพิจารณาเป็นระยะๆ 

บริษทัฯ ไดแ้บ่งประเภทปัจจยัความเสี0ยงสําคญัๆ ที0อาจเกิดขึ�นกบับริษทัฯ เป็น 3 ประเภท ประกอบดว้ย 
ความเสี0ยงจากการดาํเนินธุรกิจ ความเสี0ยงทางการเงิน และความเสี0ยงทางการตลาด จากการที0ตลาดขนส่งสินคา้แหง้
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เทกองอยู่ในสภาพที0ย ํ0าแย่ตั�งแต่ไตรมาส 2 ปี 2551 จนถึง ปี 2560 นั�น บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดปัจจยัความเสี0ยงเพิ0มขึ�น
เป็นพิเศษอีกหนึ0งปัจจยั ซึ0 งเป็นความเสี0ยงเกี0ยวกบัการทดแทนและการขยายกาํลงักองเรือ โดยไดอ้ธิบายอยู่ภายใต้
หวัขอ้ “ความเสี�ยงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่า และการขยายกําลังความสามารถของกองเรือ” แมว้่าบริษทัฯ 
ไดด้าํเนินการบา้งแลว้ในการขจดัความเสี0ยงนี� ตั�งแต่ปี 2556 แต่ความเสี0ยงดงักล่าวยงัคงส่งผลกระทบอยู่ ดงันั�น 
บริษทัฯ จึงยงัคงเปิดเผยความเสี0ยงนี�จนกวา่จะขจดัความเสี0ยงนี�ใหห้มดไปได ้ 

นอกเหนือจากความเสี0ยงดงักล่าวขา้งตน้ที0บริษทัฯตอ้งเผชิญแลว้ ผูล้งทุน (หรือ ผูถื้อหุน้) ของบริษทัฯ ยงัมี
ความเสี0ยงจากการลงทุนในหุ้นของบริษทัฯ รวมถึงความเสี0ยงที0เกี0ยวขอ้งกบัการลงทุนดงักล่าว ซึ0 งบริษทัฯ ได้
อธิบายไวอ้ยูภ่ายใตห้วัขอ้ “ความเสี�ยงจากการลงทุน” 
ความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกจิ 

ในฐานะที0บริษทัฯ เป็นเจา้ของและผูป้ระกอบการเดินเรือขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศโดยไม่มีขอ้จาํกดัทาง
ภูมิศาสตร์ใดๆ อาจตอ้งเผชิญกบัความเสี0ยงที0เกิดจากภยัพิบติัทางนํ�า ความแปรปรวนของสภาพสิ0งแวดลอ้ม ความ
สูญหายหรือเสียหายของสินคา้และทรัพยสิ์นต่างๆ และการสะดุดหยุดลงของธุรกิจอนัเกิดมาจากเครื0องยนต์กลไก
ขดัขอ้ง ความผิดพลาดของเจา้หนา้ที0 การเคลื0อนไหวทางการเมืองในประเทศต่างๆ การหยดุงานประทว้งของคนงาน 
การก่อการร้าย การโจมตีทางไซเบอร์ โจรสลดั ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ สถานการณ์และเหตุการณ์
อื0นใดที0อาจจะเกิดขึ�น ซึ0 งสิ0งเหล่านี� จะนาํไปสู่ตน้ทุนการดาํเนินงานที0เพิ0มขึ�น และ/หรือการสูญเสียรายได ้อย่างไรก็
ตาม เจา้ของเรือหรือผูป้ระกอบการเดินเรือในน่านนํ�าสากลไดท้าํประกนัภยัคุม้ครองความเสี0ยงภยัต่างๆ โดยมีการ
ทาํประกันภัยไวก้ับบริษทัประกันภัยที0 เป็นสากลและครอบคลุมความเสี0 ยงทั� งหมด ดังนั�น บริษทัฯ จึงได้ทํา
ประกนัภยัเพื0อคุม้ครองความเสี0ยงภยัต่างๆ ที0กล่าวมาขา้งตน้นี� เอาไวแ้ลว้ 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ขึ�นอยู่กบัการเพิ0มขึ�นและการเปลี0ยนแปลงของกฎหมายป้องกนัสิ0งแวดลอ้ม 
และกฎระเบียบพาณิชยน์าวีอื0นๆ เช่น กฎเกณฑก์ารหา้มใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิงค่ากาํมะถนัสูงบนเรือซึ0งจะมีผลบงัคบัใช้
ในอนาคตอนัใกลนี้�  เป็นตน้ การไม่ดาํเนินการตามกฎหมายเหล่านี�อาจทาํให้มีความเสี0ยงในการถูกกกัเรือซึ0 งทาํให้
เสียเวลา และนาํไปสู่การเสียรายไดห้รือก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายจาก Charterer รวมถึงค่าใชจ่้ายในการ
ปรับปรุงเรือและการเปลี0ยนแปลงระเบียบปฏิบติัในการเดินเรือ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ระมดัระวงัในประเดน็เหล่านี�
โดยได้รักษามาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานทางเทคนิคให้อยู่ในระดับสากลตลอดมารวมถึงการทํา
ประกนัภยัต่างๆที0เกี0ยวขอ้ง 

ในฐานะบริษทัมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การดาํเนินธุรกิจเดินเรือและการ
บริหารงานของบริษทัฯ ตอ้งอาศยับุคลากรที0มีความเชี0ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือที0ตอ้งควบคุมการเดินเรือ หรือ
ผูจ้ดัการระดบัต่างๆ ในบริษทัฯ ที0ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจการเดินเรือ การจดัหาและรักษาไวซึ้0 ง
บุคลากรเหล่านั�นเป็นสิ0งสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซึ0 งถือว่ายงัคงเป็นความเสี0ยงที0สาํคญัมาก อย่างไรก็
ตาม เนื0องจากบริษทัฯ ไดใ้ชน้โยบายทางดา้นบุคลากรที0เป็นธรรมและเหมาะสม บริษทัฯ จึงประสบความสาํเร็จใน
การจดัหาและรักษาไวซึ้0 งบุคลากรที0มีความเชี0ยวชาญและมีคุณภาพ อีกทั�งบริษทัฯ ยงัไดริ้เริ0มสิ0งใหม่ๆอยา่งต่อเนื0อง
ซึ0 งรวมไปถึงการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง เพื0อจูงใจและคงไวซึ้0 งบุคลากรที0มีคุณภาพ ดงันั�น บริษทัฯ คาดวา่
จะไม่มีปัญหาดา้นบุคลากรในอนาคต แมว้่าธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศยงัคงประสบปัญหาการขาดแคลน
ลกูเรือที0มีคุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนของนายประจาํเรือซึ0งจะตอ้งทาํงานประจาํบนเรือ 

ในฐานะบริษทัมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
มากมาย การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบใดๆ อาจทาํให้ถูกปรับ และ/หรือ ถูกดาํเนินคดีทาง
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กฎหมายทั�งต่อบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูง ดงันั�น บริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งระมดัระวงัในประเด็นนี�  โดยไดจ้ดั
ใหมี้พนกังานที0มีคุณสมบติัเหมาะสมรับผิดชอบในเรื0องนี�  และไดว้างระบบที0เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื0อให้
แน่ใจวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที0เกี0ยวขอ้งทั�งหมด รวมถึงฉบบัแกไ้ขเพิ0มเติมต่างๆ  

บริษทัฯ ไม่ไดมี้ความเสี0ยงจากความผนัผวนของราคานํ�ามนัโลกโดยตรง กล่าวคือ ในกรณีการเดินเรือแบบ
รายเที0ยว(Voyage Charter) ซึ0 งบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูจ่้ายค่านํ�ามนัเชื�อเพลิง ลูกคา้จะเป็นผูรั้บภาระค่านํ�ามนัเชื�อเพลิงที0
เพิ0มขึ�น/ลดลง เนื0องจากอตัราค่าระวางเรือที0กาํหนดและเรียกเก็บจากลูกคา้นั�นไดร้วมค่านํ� ามนัเชื�อเพลิงที0เพิ0มขึ�น/
ลดลงไวด้ว้ย ซึ0 งบริษทัฯ จะจองนํ� ามนัเชื�อเพลิงทันทีที0ลูกคา้ตกลงรายการและในกรณีการให้บริการเป็นแบบ
ระยะเวลา (Time Charter) ค่านํ�ามนัเชื�อเพลิงจะตกเป็นภาระของลกูคา้โดยตรง 
ความเสี�ยงทางการเงนิ 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ รวมทั�งสินทรัพยถ์าวรส่วนใหญ่ของ
บริษทัฯ ไดแ้ก่ เรือ ก็มีพื�นฐานเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เนื0องจากเรือมีตลาดการซื�อขายสากลที0เป็นเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ สกลุเงินที0ใชใ้นการดาํเนินงาน (Functional Currency) ของบริษทัฯคือสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ดงันั�น 
บริษทัฯ จึงมีความเสี0ยงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศจากหนี� สินของบริษทัฯ ที0อยู่ในรูป
สกุลเงินตราต่างประเทศอื0นที0มิใช่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ กล่าวคือ หนี� สินที0อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศอื0นที0
มิใช่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเมื0อเทียบเท่าเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอาจเพิ0มขึ�นหรือลดลงตามอตัราแลกเปลี0ยน 
บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงความเสี0ยงจากอตัราแลกเปลี0ยนนี�  ดงันั�น จึงไดพ้ยายามลดความเสี0ยงจากสกลุเงินอื0นๆ โดยให้
วงเงินสินเชื0อและหนี� เงินกูอ้ยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีที0หนี� เงินกูต่้างๆอยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ
อื0นที0มิใช่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญา Swap ซึ0 งเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบี� ยของหนี� สินได้ถูก
เปลี0ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ0 งเป็นขจดัความเสี0ยงจากอตัราแลกเปลี0ยน ทั�งนี�  ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2561 
บริษทัฯมีหนี�จากสัญญาเงินกูแ้ละจากหุน้กูที้0อยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาทซึ0 งไดถู้กเปลี0ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ผา่นสญัญา Swap USD/THB  

การตกตํ0าอยา่งต่อเนื0องของตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง โดยในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 ดชันี BDI แตะที0 290 จุด 
ซึ0 งตํ0าที0สุดเป็นประวติัการณ์ ไดท้าํใหเ้จา้ของเรือหลายรายขาดทุนมหาศาลและลม้ละลายเป็นจาํนวนมากซึ0 งส่งผลให้
ธนาคารระหวา่งประเทศสาํหรับธุรกิจการขนส่งทางเรือหลายแห่งประสบภาวะขาดทุนตามไปดว้ย ซึ0งในช่วงเวลานั�น
เป็นการยากมากที0จะขอวงเงินกูใ้หม่จากธนาคารระหว่างประเทศดงักล่าว ดงันั�น บริษทัฯ จึงไดจ้ดัหาแหล่งเงินทุน
โดยการออกหุ้นกู้ในสกุลเงินไทยบาท โดยในวนัที0  22 มกราคม 2559 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั ครั� งที0 1/2559 จาํนวนเงิน 3,590 ลา้นบาท ซึ0 งมีกาํหนดไถ่ถอนในปี 2564 ดว้ยอตัราดอกเบี�ยคงที0สาํหรับ
เงินสกลุไทยบาทร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยบริษทัฯ ไดแ้ปลงเงินที0ไดจ้ากการออกหุน้กูค้รั� งนี�ทั�งหมดเป็นเงินสกลุดอลลาร์
สหรัฐจาํนวน 99.72 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดว้ยอตัราดอกเบี�ยคงที0สาํหรับเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐร้อยละ 5.99 ต่อปี 

วนัที0 9 ธันวาคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ครั� งที0 2/2559 จาํนวนเงิน 1,960 
ลา้นบาท ครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2563 ดว้ยอตัราดอกเบี� ยคงที0สําหรับเงินสกุลไทยบาทร้อยละ 5.00 ต่อปี ซึ0 งใน
วนัที0 4 มกราคม 2560 เงินที0ไดท้ั�งหมดถูกแปลงเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จาํนวน 54.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดว้ย
อตัราดอกเบี�ยคงที0สาํหรับเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐร้อยละ 5.75 ต่อปี  

นอกจากที0กล่าวมาขา้งตน้ เงินกูแ้ละวงเงินสินเชื0อทั�งหมดของบริษทัฯอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงสกุล
เดียวเท่านั�น 
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นอกจากนั�น เงินฝากเกือบทั�งหมดของบริษทัฯ ยงัคงฝากในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื0อไม่ใหเ้กิดความเสี0ยง
จากการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี0ยนของเงินฝากเหล่านี� เมื0อเทียบเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มี
ความเสี0ยงจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี0ยนเป็นสกุลเงินบาทที0มาจากการแปลงค่าสินทรัพย ์หนี� สิน รายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษทัฯ ที0อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาท เนื0องจากเป็นการขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี0ยนในการแปลงค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทในงบการเงินสกลุเงินบาท รวมถึงค่าใชจ่้ายอื0นๆ บาง
รายการของบริษทัฯ ที0อยูใ่นสกลุเงินบาท 

วงเงินสินเชื0อของบริษทัฯ ไดก้าํหนดดอกเบี� ยในอตัราลอยตวัตามอตัรา LIBOR (อตัราดอกเบี� ยระหว่าง
ธนาคารในกรุงลอนดอน) ดงันั�น บริษทัฯ จึงมีความเสี0ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี� ยอนัเนื0องมาจากการ
เปลี0ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ย LIBOR ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดติ้ดตามความเคลื0อนไหว และเฝ้าระวงัอตัราดอกเบี� ยใน
ตลาดเงินอย่างสมํ0าเสมอ นอกจากนี�  เนื0องจากรายไดข้องบริษทัฯไม่คงที0และเปลี0ยนแปลงไปตามอตัราดอกเบี�ยของ
เงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นการบริหารความเสี0ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ทาํใหไ้ม่มีความจาํเป็นตอ้ง
กาํหนดเป็นอตัราดอกเบี�ยคงที0 เนื0องจากการเปลี0ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย (LIBOR) จะตามดว้ยการเปลี0ยนแปลง
ของอตัราค่าระวางเช่นกนั นอกจากนี�  การคงอตัราดอกเบี� ยลอยตวัโดยไม่เขา้ทาํรายการ Interest Rate Swap (IRS) 
ทาํใหเ้กิดความยืดหยุ่นต่อวงเงินสินเชื0อของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ สามารถชาํระเงินกูคื้นล่วงหนา้ไดทุ้กเมื0อ (ไม่ว่า
โดยสมคัรใจหรือโดยขอ้กาํหนดในสญัญาเงินกู)้ ซึ0 งถือเป็นเรื0องปกติสาํหรับเงินกูส้าํหรับธุรกิจเดินเรือ โดยไม่ทาํให้
มีค่าใชจ่้ายในการยกเลิกธุรกรรม IRS อย่างไรก็ดี ในปี 2555 เนื0องจากอตัราดอกเบี�ยในตลาดลดตํ0าลงมากอยา่งที0ไม่
เคยเกิดขึ�นมาก่อน บริษทัฯมีโอกาสเขา้ทาํสัญญา IRS สาํหรับดอกเบี�ยของเงินกูจ้าํนวน 64.82 ลา้นเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ (ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2561 มีเงินกูค้งเหลือ จาํนวน 31.36 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ซึ0 งเดิมเป็นอตัราดอกเบี� ย
ลอยตวัไดถู้กแปลงเป็นอตัราดอกเบี� ยคงที0  โดยบริษทัฯ เห็นว่าอตัราดอกเบี�ยน่าจะยงัคงไม่ปรับตวัเพิ0มขึ�นจนถึงปี 
2557 ดงันั�น จึงกาํหนดใหอ้ตัราดอกเบี�ยคงที0ดงักล่าวมีผลเริ0มใชต้ั�งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป และในปี 2557 บริษทัฯได้
ทาํสญัญา IRS สาํหรับดอกเบี�ยของวงเงินสินเชื0อรวมจาํนวน 77.45 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 
2561 มีเงินกูค้งเหลือจาํนวน 53.22 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เนื0องจากวงเงินสินเชื0อดงักล่าวใช้สําหรับชาํระราคาเรือ
ขนส่งซีเมนตห์ลายลาํซึ0 งบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโดยกาํหนดค่าเช่าคงที0เป็นระยะเวลานาน (มากกว่าระยะเวลาของ
สินเชื0อ) ดงันั�น จึงไม่มีการบริหารความเสี0ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ดงักล่าวขา้งตน้ กล่าวคือ บริษทัฯจะมี
ความเสี0ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยหากไม่มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยคงที0 

เนื0องจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ คือ เรือซึ0 งมีอายุการใชง้านที0จาํกดัและเมื0อเรือมีอายุมากในระดบัหนึ0 ง เรือ
เหล่านั�นจะตอ้งถูกขายเพื0อนาํไปใชต่้อหรือถูกรีไซเคิล ทาํใหค้วามสามารถของกองกาํลงัเรือลดลง ดงัจะเห็นไดจ้าก
ในช่วงหลายปีที0ผ่านมา บริษทัฯ ไดข้ายเรือจาํนวน 35 ลาํ จากที0มีอยู่ในกองเรือทั�งสิ�น 54 ลาํ และถา้บริษทัฯ ตอ้งการ
คงระดบัความสามารถของกองเรือโดยคาํนึงถึงขนาดของกองเรือ บริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินแผนการทดแทนเรือเก่าที0ขาย
หรือที0รีไซเคิลไป ทั�งนี�  การซื�อเรือเขา้มาใหม่จะตอ้งใชเ้งินทุนจาํนวนมากซึ0 งอาจมาจากเงินทุนของบริษทัฯ จากเงินกู ้
หรือทั�งสองอย่างรวมกนั ซึ0 งถา้บริษทัฯ ไม่สามารถระดมเงินทุนเพื0อนาํมาใชซื้�อเรือเพื0อคงระดบัความสามารถของ
กาํลงักองเรือได ้ความสามารถของกองเรือบริษทัฯ กจ็ะลดลง ดงันั�น บริษทัฯ จึงมีความเสี0ยงในดา้นการระดมเงินทุน 
อย่างไรก็ดี เนื0องจากบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเสี0ยงนี�  บริษทัฯ จึงไดจ้ดัหาสัญญาสินเชื0อสาํหรับสัญญาสั0งต่อเรือ
ใหม่ที0ไดล้งนามในปี 2556 และ ปี 2557 และการรับมอบเรือใหม่เหล่านี�ไดเ้พิ0มกาํลงักองเรือของบริษทั ฯ ใหดี้ขึ�น 

ตามที0กล่าวไวด้า้นล่างนี� ในหัวขอ้ ความเสี�ยงทางการตลาด จะเห็นไดว้่าราคาตลาดของเรือมีความผนัผวน
มาก ตวัอยา่งเช่น ราคาตลาดของเรือ (เรือใหม่และเรือมือสอง) ในช่วง 10 ปีที0ผา่นมามีความผนัผวนอยา่งมาก โดยมี
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มูลค่าลดลงอย่างมากจากระดบัที0สูงในช่วงตน้ปี 2551 และมูลค่าเรือก็ยงัคงอยู่ในระดบัตํ0าหลงัจากลดลงตํ0าสุดเป็น
ประวติัการณ์ในปี 2559 เนื0องจากความตกตํ0าของมูลค่าเรืออาจเป็นเหตุแห่งการผิดเงื0อนไขหนี� สินต่อมูลค่าเรือที0
กาํหนดในสัญญาเงินกูต่้างๆ ของบริษทัฯ ซึ0งส่งผลใหธ้นาคารผูใ้หกู้อ้าจเรียกร้องใหบ้ริษทัฯ ชาํระเงินกูคื้นล่วงหนา้ 
และ/หรือหาหลกัประกนัเพิ0มเติม อนัอาจส่งผลกระทบทางลบต่อสภาพคล่องทางการเงินและความคล่องตวัในการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซึ0งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษทัฯ 

นอกจากนั�น เรืออาจถูกประเมินมูลค่าตํ0าเกินความเป็นจริงอนัเนื0องมาจากความลม้เหลวในการใชห้ลกัการ
ประเมินมลูค่าเรือซึ0 งยึดถือหลกั “ความเตม็ใจของทั�งผูซื้�อและผูข้าย” (อนัเนื0องมาจากมีเรือในตลาดจาํนวนมากที0ถูก
บงัคบัขาย) ซึ0 งหลกัการนี� เป็นขอ้กาํหนดตามสัญญาเงินกูข้องบริษทัฯ หากมูลค่าเรือตกตํ0าลงกว่ามูลค่าขั�นตํ0าที0
กาํหนดในสัญญาเงินกูต่้างๆ ธนาคารผูใ้หกู้อ้าจเรียกหลกัประกนัเพิ0มเติม อาจเรียกเงินฝากเป็นหลกัประกนัเพิ0มเติม
สาํหรับส่วนต่าง หรืออาจเรียกชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด ตามที0ไดก้ล่าวขา้งตน้ ในกรณีที0บริษทัฯ ไม่สามารถจดัหา
หลกัประกนัเพิ0มเติมสาํหรับมูลค่าเรือที0ลดลง ธนาคารผูใ้หกู้ส้ามารถเรียกใหบ้ริษทัฯ ชาํระคืนเงินกูท้ั�งหมดไดท้นัที 
หรือบงัคบัเรือที0จาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนั ตวัอย่างเช่น ในปี 2558 - 2559 ธนาคารผูใ้หกู้บ้างรายไดเ้รียกใหบ้ริษทัฯ 
จดัหาหลกัประกนัเพิ0มเติมเพื0อชดเชยมูลค่าที0ลดลงของเรือที0จาํนองเป็นหลกัประกนั ซึ0 งบริษทัฯ ไดฝ้ากเงินสดเป็น
หลกัประกนัเพิ0มเติมกบัธนาคารผูใ้ห้กูด้งักล่าว และในปี 2560 มูลค่าตลาดของเรือไดเ้พิ0มขึ�น ดงันั�น บริษทัฯ จึง
ไดรั้บเงินฝากซึ0งใชเ้ป็นหลกัประกนัเพิ0มเติมดงักล่าวทั�งหมดคืน 

นอกจากนั�น สญัญาเงินกูต่้างๆที0มีอยูใ่นปัจจุบนัไดร้ะบุเงื0อนไขและขอ้กาํหนดวา่บริษทัฯ อาจตอ้งไดรั้บความ
ยินยอมจากผูใ้หกู้ก่้อนที0จะเขา้ทาํธุรกรรมบางอยา่ง อนัรวมไปถึง การก่อหนี� เพิ0ม การเปลี0ยนโครงสร้างทุน การเพิ0ม
หรือการปรับเปลี0ยนแผนค่าใชจ่้ายลงทุน การขยายกิจการ การคํ�าประกนั การควบรวมบริษทั หรือการเขา้ซื�อกิจการ
อื0นใด โดยไม่คาํนึงถึงว่าบริษทัฯ จะไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาต่างๆ ดงักล่าวได ้หากบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติั
ตามเงื0อนไขดงักล่าวได ้ธนาคารผูใ้หกู้ส้ามารถเรียกใหบ้ริษทัฯ ชาํระเงินกูท้ั�งหมดหรือบางส่วนคืนไดท้นัที ในกรณี
ที0บริษัทฯ ผิดเงื0อนไขบางข้อ หรือมีเหตุแห่งการผิดสัญญาเกิดขึ� น ธนาคารผูใ้ห้กู้อาจยึดเรือที0จ ํานองไวเ้ป็น
หลกัประกนั โดย ณ วนัที0 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ ไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนตามขอ้ตกลงทางการเงินที0กาํหนดไว้
ในสัญญาเงินกูบ้างฉบบัได ้กล่าวคือ อตัราส่วนหนี� สินต่อกาํไรก่อนหักดอกเบี� ยจ่ายภาษีเงินได ้ค่าเสื0อมราคาและ
รายจ่ายตัดบัญชี (Debt to EBITDA) และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี�  (Debt service cover ratio) 
เนื0องจากภาวะตลาดเรือเทกองตกตํ0าอย่างต่อเนื0อง ประกอบกบักลยุทธ์ของบริษทัฯ ในการปรับลดอายุกองเรือ เมื0อ
รายไดจ้ากการเดินเรืออยู่ในระดบัตํ0า และไดส่้งผลให้มูลค่าเรืออยู่ในระดบัตํ0าดว้ย ดงันั�น บริษทัฯ ไดรั้บการผ่อน
ปรนชั0วคราวในการดาํรงอตัราส่วนตามขอ้ตกลงทางการเงิน โดยบริษทัฯไดรั้บอนุมติัการผอ่นปรนจากธนาคารผูใ้ห้
กูต่้างๆ จนถึงวนัที0 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้สญัญาเงินกูจ้าํนวน | ฉบบัซึ0งบริษทัฯ กาํลงัอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัทาง
ธนาคาร ทั�งนี�  รายละเอียดไดอ้ธิบายภายใตห้ัวขอ้ “คําอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหาร” ในรายงานฉบบันี�  
บริษทัฯ คาดว่าอาจจะตอ้งขอขยายระยะเวลาการผ่อนปรนจากธนาคารบางรายในปี 2562 เช่นกนั บริษทัฯ จะยงัคง
หารือกบัธนาคารผูใ้หกู้ต่้างๆ อยา่งต่อเนื0อง เพื0อหามาตรการป้องกนัก่อนที0จะมีการผิดสญัญาเกิดขึ�น 

นอกจากนั�น ในสญัญาเงินกูข้องบริษทัฯ มีการกาํหนดเงื0อนไขวา่หากบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยมีการผิดสัญญา
ใดสัญญาหนึ0งเกินกว่าวงเงินที0กาํหนดจะส่งผลใหเ้กิดการผิดสัญญาฉบบัอื0นๆ ดว้ย (cross default) ซึ0 งหากเกิดกรณี
ดงักล่าวขึ�น บริษทัฯ อาจไม่สามารถใชคื้นเงินกูด้งักล่าวไดห้รือไม่สามารถจดัหาเงินกูเ้พิ0มเติมเพื0อรีไฟแนนซ์ได ้
หรือแมว้า่มีแหล่งเงินกูใ้หม่ แต่อาจมีขอ้กาํหนดเงื0อนไขที0ยอมรับไม่ได ้
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ความเสี�ยงทางการตลาด 
อุตสาหกรรมและตลาดการเดินเรือขนส่งสินคา้ทางทะเลมีการขึ�นลงเป็นวฏัจกัร มีความผนัผวนในเรื0องของ

การทาํกาํไรมูลค่าเรือ และอตัราค่าระวาง ซึ0 งเป็นผลจากการเปลี0ยนแปลงในอุปสงคแ์ละอุปทานของกองเรือ ตามที0
ไดอ้ธิบายภายใตห้วัขอ้ “ลกัษณะการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม” แต่เดิมบริษทัฯ ไดท้าํการตลาดในลกัษณะที0
อิงกบัราคาตลาดในขณะนั�น (Spot Market) สําหรับเรือของบริษทัฯ ทั�งหมด ดงันั�น บริษทัฯ จึงมีความเสี0ยงจาก
ความผนัผวนของตลาดและวฏัจกัรของธุรกิจ บริษทัฯ เชื0อมั0นว่า เรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ มีกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่ม 
คืออยู่ในกลุ่มเรือที0มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ ซึ0 งมีปัจจยัพื�นฐานที0เป็นบวกคือมีอุปสงค์ที0หลากหลาย ซึ0 ง
เป็นตวัช่วยพยงุในช่วงภาวะตกตํ0าของวฏัจกัรของธุรกิจ  

อุปสงคข์องธุรกิจของบริษทัฯ นั�นเกิดจากปริมาณของสินคา้ที0ตอ้งการขนส่ง การก่อเกิดของอุปสงคนี์� ขึ�นอยู่
กบัการคา้โลกและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ภาวะถดถอยของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการคา้จะทาํให้
อุปสงค์เรือลดลง ความตอ้งการขนส่งสินคา้แห้งเทกองทางทะเลที0เพิ0มมากขึ�นในช่วงที0ผ่านมานี� เป็นผลจากความ
ตอ้งการจากประเทศจีน (รวมทั�งความตอ้งการจากประเทศอินเดีย และประเทศในแถบตะวนัออกกลาง) ที0ตอ้งการ
นาํเขา้สินคา้และวตัถุดิบต่างๆ เป็นจาํนวนมาก เพื0อก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพื�นฐานขนาดใหญ่ ดงันั�น ถา้อุป
สงคจ์ากประเทศจีนลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัโดยเฉพาะ ในขณะที0มีเรือต่อใหม่ซึ0 งเขา้สู่ตลาดขนส่งแลว้ในช่วง ปี 2552 
- ปี 2560 อาจส่งผลกระทบในทางลบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานที0มีอยู่ในตลาดการขนส่ง ซึ0 งจะทาํให้อตัราค่าระวาง
ลดลงอย่างต่อเนื0องและรวมถึงการลดลงของมูลค่าเรือเช่นกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากการลดลงของดชันี BDI ตลอดปี 
2558 – ปี 2559 นอกจากนั�น หากประเทศคา้ขายหลกัของโลกต่างๆมีการใชม้าตรการกีดกนัทางการคา้ อาจส่งผลให้
ตลาดเกิดความผนัผวน และ/หรือ อุปสงคป์รับตวัลดลงเนื0องจากการคา้ขายรอบโลกมีปริมาณลดลง ทั�งนี�  บริษทัฯ 
อาจเผชิญความเสี0ยงจากการลดลงของรายไดแ้ละ/หรือมลูค่าเรือที0อาจลดลงถา้ตลาดมีการปรับตวัลดลง  

ในอดีตลูกค้าในตลาดกลุ่มเรือขนาดเล็กนี� จะไม่ทาํสัญญาระยะยาวแต่เลือกที0จะทาํธุรกิจส่วนใหญ่หรือ
ทั�งหมดโดยอิงกบัตลาดปัจจุบนั (Spot Market) อยา่งไรกดี็ สถานการณ์ดงักล่าวไดเ้ปลี0ยนไปในช่วง ระหวา่งปี 2547 
ถึงปี 2552 ซึ0 งเป็นผลมาจากความผนัผวนของตลาดค่าระวางที0เพิ0มขึ�น ทาํให้บริษทัฯ และลูกคา้ตอ้งปรับเปลี0ยน
แผนการตลาด ตั�งแต่นั�นเป็นตน้มา บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาส่วนหนึ0งเป็นแบบ Long Term Charter เพื0อใหบ้ริษทัฯ 
หลีกเลี0ยงจากการผนัผวนของราคาตลาดปัจจุบนัและทาํใหม้ั0นใจวา่จะมีรายไดที้0เห็นไดช้ดัเจนและมั0นคง ซึ0งเป็นการ
เปลี0ยนแปลงนโยบายในการดาํเนินธุรกิจที0สําคญัของบริษทัฯ ในปี 2547 กล่าวคือ บริษทัฯ ไดเ้ปลี0ยนการดาํเนิน
ธุรกิจจากใหบ้ริการแบบสญัญาระยะสั�น (Spot Market) มาเป็นการทาํสัญญาระยะยาว (Long Term Charter) ในช่วง
ปี 2550 ตลาดมีการปรับตวัสูงขึ�นอีกอยา่งมีนยัสาํคญัจนถึงจุดสูงสุด ในกลางปี 2551 ซึ0งหลงัจากนั�นไดป้รับตวัลดลง
อยา่งรวดเร็วจนเกือบจะใกลก้บัระดบัตํ0าสุดเท่าที0เคยเกิดขึ�น และตลาดสินคา้แหง้เทกองไดป้รับตวัขึ�นตั�งแต่ไตรมาส 
2 ปี 2552 จนถึงสิ�นไตรมาส 2 ปี 2554 แต่สถานการณ์ยงัคงเลวร้ายลงเนื0องจากเรือต่อใหม่จาํนวนมากไดเ้ขา้มาสู่
ตลาดในช่วงปี 2552 – ปี 2560 ประกอบกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีนซึ0งส่งผลใหด้ชันีค่าระวางตกตํ0าลงในปี 
2558 – ปี 2559 อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มีความเห็นว่า ท่ามกลางตลาดที0มีความผนัผวนอย่างมากซึ0 งอตัราค่าระวาง
สามารถเพิ0มสูงขึ�นและตกลงอย่างรวดเร็วนั�น จะเป็นการรอบคอบที0จะทาํสัญญาผูกมดัค่าระวางในอตัราที0สูงและ
เหมาะสม เมื0อโอกาสเอื�ออาํนวย เพื0อรองรับในกรณีที0อตัราค่าระวางในตลาดปัจจุบนั (Spot Market) เกิดร่วงลงอย่าง
รวดเร็ว กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวนี� ไดพิ้สูจน์แลว้ เมื0อบริษทัฯมีรายไดสู้งกว่าตลาดภายใตส้ถานการณ์ที0
ตลาดที0มีความผนัผวนในอดีตที0ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จากการที0ตลาดในปัจจุบนัยงัคงไม่ฟื� นตนัในระดบัที0บริษทัฯ 
จะสามารถทาํสญัญาแบบ Long Term Charter สาํหรับเรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ได ้ดงันั�น บริษทัฯ จึงยงัคงมีความ
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เสี0ยงจากความผนัผวนของตลาดค่าระวาง ทั�งนี�  รายละเอียดของสัญญาระยะยาวที0บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํ ณ วนัที0 31 
ธนัวาคม 2561 ไดอ้ธิบายภายใตห้วัขอ้ “คําอธิบายและการวเิคราะห์ของผู้บริหาร” ในรายงานฉบบันี�  

อยา่งไรกต็าม กลยทุธ์ในการเขา้ทาํสญัญาระยะยาว (Long Term) ในอตัราค่าระวางที0สูงเมื0อสภาพตลาดกาํลงั
ไปไดดี้นั�นไดส่้งผลกระทบต่อบริษทัฯ ในดา้นความเสี0ยงจากคู่สัญญา เมื0อเกิดภาวะตลาดตกตํ0าและเป็นผลใหอ้ตัรา
ค่าระวางลดลง และถา้ภาวะการถดถอยดงักล่าวยงัคงมีอยู่อย่างต่อเนื0อง ลูกคา้ (Charterer) ของบริษทัฯ ที0ทาํสัญญา
เป็นระยะยาว อาจไม่ปฏิบติัตามสญัญาได ้ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถมีอตัราค่าระวางที0สูงตามที0ทาํสญัญาไว ้และอาจ
ถูกบงัคบัใหท้าํสัญญา ณ อตัราตลาดปัจจุบนัซึ0 งตกตํ0า และมีอตัราค่าระวางตํ0ากว่าที0ทาํสัญญาไว ้บริษทัฯ ตระหนกั
ถึงความเสี0 ยงจากการที0คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาในระยะยาว ดังนั�น บริษทัฯ จึงได้ทาํการวิเคราะห์ลูกคา้ 
(Charterers) ที0จะทาํสัญญา Long Term Charters โดยเลือกลูกค้าชั�นดีและมีเครดิตสูงที0สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ขา้งตน้ จึงทาํให ้ณ เวลาที0ตลาดซบเซา บริษทัฯ ไม่ไดป้ระสบกบัปัญหาจากการที0ลกูคา้ (Charterers) ของบริษทัฯ ไม่
ปฏิบติัตามสัญญา และแมก้ระทั0งในสถานการณ์ตกตํ0าในช่วงปัจจุบนันี�  บริษทัฯ ยงัคงไม่ประสบกบัปัญหาการไม่
ปฏิบติัตามสญัญาของลกูคา้สญัญาระยะยาว 

เรือของบริษทัฯ เดินเรือในน่านนํ�าสากลทั0วโลกและกระจายการใหบ้ริการในสัดส่วนเท่าๆ กนัทั0วโลก โดย
ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงที0ส่วนใดส่วนหนึ0งเท่านั�น ดว้ยเหตุนี�  บริษทัฯ จึงไม่มีความเสี0ยงดา้นภูมิศาสตร์ในการตลาดและ
ลูกคา้ของบริษทัฯ ดงันั�น ความเปลี0ยนแปลงในพื�นที0ใดพื�นที0หนึ0งของโลกอนัเนื0องมาจากสงคราม หรือการก่อการ
ทางการเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม จะไม่ส่งผลกระทบสาํคญัที0ทาํใหร้ายไดข้องบริษทัฯ ลดลงได ้ 

รายไดข้องบริษทัฯ มาจากจาํนวนของลกูคา้หลากหลายและไม่ขึ�นต่อลกูคา้รายใดรายหนึ0งในการดาํเนินธุรกิจ 
ดงันั�น บริษทัฯ จึงไม่มีความเสี0ยงต่อการที0จะตอ้งทาํธุรกิจกบัลูกคา้เพียงรายเดียว หรือไดรั้บผลกระทบรุนแรง หรือ
สูญเสียรายได ้หากลูกคา้รายนั�นๆประสบภาวะขาดทุนอย่างมีนยัที0สาํคญั อย่างไรก็ตาม บริษทัฯให้บริการเช่าเรือ
ขนส่งซีเมนตท์ั�งหมด 4 ลาํกบัลกูคา้รายเดียว ภายใตเ้งื0อนไขการเช่าระยะยาวซึ0 งจะครอบคลุมอายุการใชง้านของเรือ
ขนส่งซีเมนต์ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม เพื0อเป็นการขจดัความเสี0ยงจากคู่สัญญา บริษทัฯ ไดต้รวจสอบและวิเคราะห์
สถานะของลูกคา้รายนี� เพื0อให้มั0นใจไดว้่าลูกคา้รายนี� มีความสามารถทางการเงินในการปฏิบติัตามสัญญาเช่าระยะ
ยาวได ้ในช่วงที0ตลาดตกตํ0าในไม่กี0ปีที0ผา่นมา ลกูคา้รายนี� มีความสาํคญัมากขึ�น เนื0องจากรายไดจ้ากลกูคา้รายนี�ไดถู้ก
กาํหนดอย่างแน่นอนภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาว ในขณะที0รายไดจ้ากเรือลาํอื0นๆ ของบริษทัฯ ไดล้ดลงตามวฎัจกัร
ของตลาดเดินเรือที0ตกตํ0าในช่วงดงักล่าว 
ความเสี�ยงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่าและการขยายกาํลังความสามารถของกองเรือ 

ตามที0ไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ สินทรัพยข์องบริษทัฯ คือ เรือซึ0 งเป็นสินทรัพยที์0มีอายุการใชง้านที0จาํกดั เมื0อเรือมี
อายุการใชง้านในระดบัหนึ0 งเรือเหล่านี�จะตอ้งถูกจาํหน่ายหรือถูกรีไซเคิล เป็นเหตุให้กาํลงัความสามารถของกอง
เรือลดลง และถา้บริษทัฯ ตอ้งการคงระดบักาํลงัความสามารถของกองเรือ บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งทดแทนเรือเก่าที0ถูกรี
ไซเคิลไปแลว้ (หรือถูกขาย) ทั�งนี�  ในช่วงประมาณ 3 ปี (ปี 2550 ถึงปี 2553) บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าจาํนวน 35 ลาํ 
และในปี 2559 ไดข้ายเรือเก่าอีกจาํนวน 13 ลาํ ทาํใหข้นาดของกองเรือบริษทัฯ ลดลง ซึ0งถา้บริษทัฯ ตอ้งการคงกาํลงั
ความสามารถนี�ก็จาํเป็นที0จะตอ้งหาเรือมาทดแทนเรือที0ไดข้าย/รีไซเคิลไปแลว้ การทดแทนเรือที0ถูกรีไซเคิล/เรือที0
ได้ขายไปแลว้ สามารถทาํได้ดว้ยการซื� อเรือมือสองจากตลาด “ซื� อ-ขาย” เรือเสรี (the open “Sale & Purchase” 
market) อย่างไรก็ตาม เนื0องจากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของตลาดการขนส่งระหว่างประเทศระหว่างปี 2546 - 
2550 ทาํใหม้ลูค่า (ราคา) ของเรือมือสองสูงขึ�นอยา่งที0ไม่เคยเกิดขึ�นมาก่อน และบริษทัฯ เห็นวา่ไม่เป็นการรอบคอบ
ที0จะซื�อเรือในราคาสูงมาก ซึ0 งจะก่อให้เกิดความเสี0ยงต่อมูลค่าของสินทรัพย ์(เรือ) อนัเป็นผลมาจากมูลค่าเรือใน
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ตลาดลดลงในช่วงตลาดขาลงอยา่งต่อเนื0อง ซึ0 งไดเ้กิดขึ�นในช่วงครึ0 งหลงัของปี 2551 ดงันั�นถา้ราคาเรือมือสองไม่ได้
ลดลงอยู่ในระดบัที0เหมาะสม หรือกลบัเพิ0มสูงขึ�นแมว้่าบริษทัฯ อาจตอ้งการที0จะหาเรือทดแทนเรือที0ขาย/รีไซเคิล 
ดว้ยเรืออายุนอ้ยที0มีขนาดใหญ่กว่าก็ตาม แต่บริษทัฯ อาจไม่สามารถซื�อเรือเก่ามือสองไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ 
(หรือแมแ้ต่เรือต่อใหม่ที0พร้อมจะส่งมอบทนัที) และไม่สามารถซื�อเรือในราคาที0เหมาะสมได ้ทาํให้บริษทัฯ ไม่
สามารถทดแทนความสามารถในการใหบ้ริการขนส่งที0หายไปได ้อยา่งไรกต็าม ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2554 
บริษทัฯ สามารถซื�อเรือต่อใหม่และเรือมือสองไดใ้นราคาที0เหมาะสม  

ในระหว่างปี 2555 ถึงปี 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามสัญญาสั0งต่อเรือใหม่หลายฉบบักบัอู่ต่อเรือสามแห่งใน
ประเทศจีนเพื0อส่งมอบเรือขนส่งซีเมนต์และเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองหลายลาํ ตามที0ไดร้ายงานไวใ้นรายงาน
ประจาํปีฉบบันี�  ซึ0 งช่วยขจดัความเสี0ยงของกาํลงักองเรือบริษทัฯ และในขณะเดียวกนัไดช่้วยขยายกองเรือในแง่ของ
ขนาดระวางบรรทุกและลดอายุกองเรือลง รวมถึงประโยชน์ในแง่อื0นๆ ทั�งนี�  รายการการสั0งต่อเรือใหม่ดงักล่าวได้
เสร็จสิ�นลงโดยบริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือบางลาํ ตามที0ไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้อื0นในรายงานประจาํปีฉบบันี�  ความเสี0ยง
จากการดาํเนินธุรกิจและความเสี0ยงทางการตลาดของเรือสั0งต่อใหม่เหล่านี�ไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ บริษทัฯ มีความเสี0ยง
ที0แตกต่างกนัออกไปอนัเนื0องมาจากแผนปรับลดอายกุองเรือ (Fleet Rejuvenation Plan) ซึ0 งสามารถสรุปไดด้งันี�  

• ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการกบัอู่ต่อเรือ 
ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ อยู่ระหว่างการดาํเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการกบัอู่ต่อเรือ

จีนหนึ0 งแห่งอนัเนื0องมาจากอู่ต่อเรือดงักล่าวไม่ปฏิบติัตามสัญญา เนื0องจากผลของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
เหล่านี� ยงัมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้บริษทัฯ ยงัคงมีความเสี0ยงที0จะเป็นฝ่ายแพค้ดี อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดล้ด
ความเสี0ยงดงักล่าวโดยไดมี้ที0ปรึกษาทางกฎหมายจากสํานกังานกฎหมายและผูเ้ชี0ยวชาญต่างๆ ที0มีชื0อเสียงระดบั
นานาชาติ รายละเอียดไดอ้ธิบายภายใตห้วัขอ้ “คําอธิบายและการวเิคราะห์ของผู้บริหาร” ในรายงานฉบบันี�  

• ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสํีาหรับอุตสาหกรรมเดนิเรือ 
อุตสาหกรรมเดินเรือกเ็หมือนกบัหลากหลายอุตสาหกรรมในปัจจุบนัที0มีความอ่อนไหวต่อความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยี โดยที0ในปัจจุบนัมีการพฒันาและนาํเทคโนโลยีต่างๆ มาใชอ้ย่างแพร่หลาย เนื0องจากความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยีนี� เอง บริษทัฯ จึงมีความเสี0ยงที0เทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี�จะส่งผลใหเ้รือของบริษทัฯ ลา้สมยัก่อนเวลาอนัควร 
• ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงของกฎเกณฑ์ต่างๆ  
ประเทศต่างๆ รวมทั�งองค์กรระหว่างประเทศไดเ้ริ0มบงัคบัใชก้ฎเกณฑต่์างๆ ที0เขม้งวดมากขึ�นในเรื0องของ

ผลกระทบจากการเดินเรือต่อสิ0งแวดลอ้ม ดงันั�น จึงมีความเสี0ยงในแง่ที0ว่าหลงัจากที0รับมอบเรือสั0งต่อใหม่ จะมี
ประกาศใชบ้งัคบักฎเกณฑใ์หม่ๆ ซึ0 งอาจทาํให้เรือสั0งต่อใหม่นั�นไม่เป็นไปตามกฎเกณฑด์งักล่าวหรือไม่สามารถ
แข่งขนักบัเรื0ออื0นๆ ในตลาดได ้ดงันั�น บริษทัฯ จึงกาํลงัเฝ้าจบัตามองผลกระทบทางกฎเกณฑใ์นตลาดก่อนที0จะ
พิจารณาตดัสินใจสั0งต่อเรือใหม่ใดๆ 

• ความเสี�ยงที�เกดิจากวฏัจกัรของอุตสาหกรรม  
บริษทัฯ มีความเสี0ยงหากตลาดเดินเรือยงัคงอยูใ่นภาวะขาลงต่อไปอีกระยะเวลาหนึ0ง อาจส่งผลใหร้าคาตลาด

ของเรือต่อใหม่ลดตํ0าลง ซึ0 งอาจตํ0ากว่าตน้ทุนเรือที0บริษทัฯ ซื�อมาอย่างมากและหากราคาเรือตกตํ0าอย่างถาวรอาจ
ส่งผลกระทบใหบ้ริษทัฯ เกิดความเสี0ยงในการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัฯ อาจผิด
เงื0อนไขในการดาํรงหนี� สินต่อมลูค่าเรือตามที0กาํหนดในสัญญากูต่้างๆ 

นอกเหนือจากการลดลงของมูลค่าเรือแลว้ บริษทัฯยงัอาจจะไม่สามารถให้บริการ Charter ในอตัราที0
คาดการณ์ไวไ้ด ้ทาํใหบ้ริษทัฯ เกิดความเสี0ยงจากการขาดทุนจากการดาํเนินธุรกิจ (รวมทั�งความเสี0ยงจากการขาด
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เงินสด) หากเกิดการขาดทุน หรือ หากอตัราค่าระวางยงัคงตกตํ0าอยูเ่ช่นนี� ต่อไป อาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ ผิดนดัในเรื0อง
ขอ้ตกลงในการชาํระหนี�  รวมทั�งขอ้ตกลงทางการเงินอื0นๆ ตามสญัญาเงินกูห้ลายฉบบัของบริษทัฯ ได ้อยา่งไรกต็าม 
บริษทัฯ ไดเ้ฝ้าติดตามการปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการเงิน เพื0อให้มั0นใจไดว้่าบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัครบถว้นตามที0
กาํหนดไว ้โดยการระดมเงินสดเมื0อจาํเป็นจากแหล่งที0ดีที0สุดเท่าที0เป็นไปได ้
ความเสี�ยงจากการลงทุน 

ตามที0ไดก้ล่าวขา้งตน้ถึงความตกตํ0าของตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง หากภาวะตลาดตกตํ0าเกิดขึ�นอีก
เช่นเดียวกบัในอดีตที0ผ่านมา บริษทัฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งระดมทุนจากผูถื้อหุ้น หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถ
จองซื�อหุน้เพิ0มทุนได ้ผูถื้อหุน้ดงักล่าวอาจมีความเสี0ยงจากการที0หุน้ของบริษทัฯ ที0ถืออยูมี่มลูค่าลดลง 

นอกเหนือจากความเสี0ยงดงักล่าวขา้งตน้ที0บริษทัฯตอ้งเผชิญแลว้ ผูล้งทุนที0ถือหุน้ของบริษทัฯ ยงัมีความเสี0ยง
จากการลงทุนในหุน้ของบริษทัฯ ซึ0งเป็นบริษทัที0จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย ดงัต่อไปนี�  

� มูลค่าหลกัทรัพยที์0จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอาจผนัผวนจากหลากหลายปัจจยัที0
ส่งผลกระทบต่อตลาดทุนไทยโดยรวม ซึ0 งไม่เกี0ยวขอ้งใดๆกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ กล่าวคือ 
ความไม่แน่นอนหรือความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง การชะลอตวัของเศรษฐกิจไทย นโยบายทาง
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ การยกเลิกแผนการกระตุน้ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศส่งออก
หลกัๆ การชะลอตวัของเศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียหรือประเทศกาํลงัพฒันาอื0นๆ 

� การซื�อหุน้นั�นอยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาท ผูล้งทุนจึงมีความเสี0ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี0ยน
ของสกุลเงินตน้ทางต่อสกุลเงินไทยบาท ซึ0 งอาจทาํใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการแปลงค่าเงินจากสกุลเงิน
ตน้ทางเป็นสกุลเงินไทยบาท หากสกุลเงินไทยบาทมีมูลค่าลดลง รวมถึงเมื0อขายหุ้นไป เงินที0ไดจ้ะถูก
แปลงจากสกลุเงินไทยบาทเป็นสกลุเงินตน้ทางของผูล้งทุน 

� ผูล้งทุนอาจขาดทุนหากมีการแกไ้ขเปลี0ยนแปลงกฎหมายไทยที0เกี0ยวขอ้งกบัการลงทุน ตวัอย่างเช่น การ
แกไ้ขเปลี0ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรในการซื�อขายหุน้ 

� หากรัฐบาลไทยมีการควบคุมอตัราแลกเปลี0ยนในเงินลงทุนที0ส่งเขา้มาในประเทศหรือส่งออกนอก
ประเทศ ค่าใชจ่้ายในการลงทุนของผูล้งทุนอาจเพิ0มขึ�น และ/หรือ ผูล้งทุนอาจไม่สามารถส่งเงินที0ไดจ้าก
การขายหุน้ออกนอกประเทศได ้

� นอกจากนั�น ผูล้งทุนยงัมีความเสี0ยงอื0นๆ เช่น การขาดมาตรฐานในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของบาง
บริษทัที0เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การไม่เพียงพอของกฎหมายในตรวจสอบ
และถ่วงดุลทางการบริหารของบริษทั สัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเฉพาะเจาะจงอนั
อาจส่งผลใหเ้กิดการควบคุมที0มากเกินไป จากคนเหล่านั�น การขาดแคลนกรรมการบริษทัที0มีคุณสมบติั
และประสบการณ์ เป็นตน้ 

� ตามที0กล่าวไวใ้นเรื0องความเสี0ยงทางการเงินขา้งตน้ บริษทัฯ ไดข้อผ่อนปรนการทดสอบขอ้กาํหนดทาง
การเงินบางประการภายใตส้ัญญาเงินกูบ้างฉบบั โดยหนึ0งในเงื0อนไขของการผ่อนปรนดงักล่าว ธนาคาร
ผูใ้หกู้ไ้ดก้าํหนดหา้มไม่ใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินปันผลในขณะที0การผอ่นปรนเหล่านี� มีผลบงัคบัใช ้ดงันั�น นกั
ลงทุนของบริษทัฯ จึงควรตระหนกัว่าปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดแ้ละจะยงัคงไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลไดต้ราบเท่าที0บริษทัฯ ยงัไดรั้บการผอ่นปรนดงักล่าว 
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4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
ทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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ที�ดนิ อาคารชุด 

ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ� ง เอเยนซี0 จาํกดั ซึ0 งเป็นบริษทัยอ่ยที0บริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 

99.99 มีหอ้งชุดในคอนโดมิเนียม เพรสทีจ ทาวเวอร์ เอ 19 ยนิูตและบี 9 ยนิูต เพื0อใหพ้นกังานต่างชาติของบริษทัฯ 

พกัอาศยั และใหบุ้คคลภายนอกเช่า โดยใชวิ้ธีราคาทุน มลูค่าสุทธิตามบญัชี เป็น 25.47 ลา้นบาท 

4.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561)  

บริษทัฯจดัตั�งบริษทัยอ่ยขึ�น เพื0อเป็นผูถื้อกรรมสิทธิ  เรือ บริษทัยอ่ยละหนึ0งถึงสองลาํ ทั�งนี�  บริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทั
ยอ่ยเหล่านี�ไม่ตํ0ากวา่ร้อยละ 99 การที0บริษทัฯ มีนโยบายจดัตั�งบริษทัยอ่ยขึ�น โดยใหแ้ต่ละบริษทัยอ่ยถือกรรมสิทธิ 
เรือ k-2 ลาํนั�น มีจุดประสงคที์0จะจาํกดัความเสียหายที0จะเกิดแก่ทรัพยสิ์นอื0นๆ ของบริษทัฯ ในกรณีที0เรือลาํหนึ0งลาํ
ใดก่อความเสียหายขึ�น ซึ0 งการจดัโครงสร้างบริษทัฯในลกัษณะนี� ถือเป็นบรรทดัฐานของอุตสาหกรรมเดินเรือ
โดยทั0วไป บริษทัฯควบคุมการบริหารงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวโดยคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ เป็น
คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวและมีอาํนาจอยา่งเต็มที0ในการบริหารและตดัสินใจ  

ในส่วนของการลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมอื0นๆ ที0ไม่ใช่ธุรกิจเจา้ของเรือนั�นจะพิจารณาการลงทุนโดย
ขึ�นอยูก่บัโครงการหรือธุรกิจที0เกี0ยวขอ้งกบัการเดินเรือ และบริษทัฯสามารถใชค้วามรู้ความสามารถ รวมทั�ง
ทรัพยากรที0มีอยูเ่ขา้ไปเป็นส่วนหนึ0งของโครงการ มิใช่ลงทุนเฉพาะในส่วนของเงินทุนเพียงอยา่งเดียว ดงันั�น การ
ควบคุมและการบริหารงานจะเป็นลกัษณะกิจการร่วมคา้ (Joint Ventures) ที0บริษทัฯจะเขา้ไปมีส่วนร่วมการบริหาร
ผา่นคณะกรรมการโครงการนั�นๆตามสดัส่วนการลงทุน 

โครงการร่วมทุน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

สถานะของการลงทุนในบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ มีดงัต่อนี�  
• International Seaports (Haldia) Pvt Ltd. บริษทัร่วมทุนนี� เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียง

แห่งเดียวของบริษทัฯ ซึ0งตั�งอยู่ที0เมืองท่าฮลัเดีย (โดยบริษทัฯ ไดร่้วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงิน
ลงทุนทั�งหมด) และไดด้าํเนินงานภายใตแ้ผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษทัฯ บริษทัร่วมทุนนี� มี
ผลการดาํเนินงานที0ดีต่อเนื0องและจนถึงปัจจุบนัเราไดรั้บเงินปันผลรวมทั�งสิ�น 3.99 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิด
เป็นประมาณร้อยละ 196 ของเงินลงทุนเริ0มแรกเมื0อปี 2545 - 2546  

สาํหรับชื0อ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษทัยอ่ยที0บริษทัฯ ถือหุน้ตั�งแต่ร้อยละ 10 ขึ�นไป ของจาํนวนหุน้ที0จาํหน่ายได้
แลว้ทั�งหมดของนิติบุคคลนั�น โปรดดูขอ้มลูในหวัขอ้ “ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคัญอื�น” ของแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจาํปี 2561 นี�   
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษทัฯไดป้ฏิเสธการรับเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองขนาด 64,000 เดท
เวทตนั จาํนวน 12 ลาํ ที0ทาํสญัญากบั Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน (“Sainty”) เมื0อวนัที0 24 และ 
26 กมุภาพนัธ์ 2557 สาํหรับตวัเรือหมายเลข SAM14017B ถึง SAM14028B (“เรือ”) 

เนื0องจากความล่าช้าในการต่อเรือทาํให้ทางอู่ต่อเรือไม่สามารถส่งมอบเรือภายในระยะเวลาที0กาํหนดใน
สัญญาสั0งต่อเรือ (“สัญญา”) บริษทัฯจึงไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญาเนื0องจากล่วงเลยกาํหนดส่ง
มอบเรือและไดเ้รียกร้องใหอู้่ต่อเรือคืนเงินงวดที0ไดช้าํระไปพร้อมดอกเบี�ยตามที0ระบุไวใ้นสญัญา 

บริษทัฯไดย้ื0นหนงัสือเรียกร้องให้ธนาคารที0ให้การคํ� าประกนั กล่าวคือ Export-Import Bank of China สาขา 
Jiangsu (“CEXIM”) ชาํระเงินตามหนงัสือคํ�าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดที้0ไดอ้อกใหบ้ริษทัฯ ภายใตส้ญัญา 
เพื0อเรียกร้องเงินงวดค่าต่อเรือที0จ่ายไปแลว้พร้อมดอกเบี�ยคืน ในระหว่างปี 2559 และ 2560 บริษทัฯไดรั้บคืน
เงินงวดพร้อมดอกเบี�ยสาํหรับตวัเรือสามลาํ สาํหรับเรืออีกเกา้ลาํที0เหลือซึ0 งบริษทัฯไดรั้บแจง้วา่อู่ต่อเรือไดย้ื0น
เสนอขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซึ0 งตามขอ้กาํหนดในหนังสือคํ� าประกัน
ประเภทเพิกถอนไม่ได ้และตามสญัญาสั0งต่อเรือนั�น หนงัสือคํ�าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดที้0เกี0ยวเนื0องกบั
เรือลาํดังกล่าวได้รับการขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 90 วนัหลังจากวนัที0 มีการเผยแพร่คําชี� ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ ขณะนี�  ขอ้พิพาทสําหรับเรือทั�งเกา้ลาํดงักล่าวยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการตามที0กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 

ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายละเอียดของการยกเลิกสัญญาสั0งต่อเรือที0ยกเลิกโดยบริษทัฯและ 
Sainty (ภายใตก้ารคดัคา้นของบริษทัฯ) แสดงไดด้งัต่อไปนี�  

 

ตัวเรือหมายเลข 

วนัที�ทําสัญญา 

สั�งต่อเรือ ยกเลกิโดย 
วนัที�ในหนังสือบอกเลกิ

สัญญาสั�งต่อเรือ 

วนัที�ได้รับแจ้งจากอู่ต่อเรือ  
ว่ามีการยื�นเสนอข้อพิพาท 

ราคาตามสัญญา 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

เงนิงวดจ่าย
ล่วงหน้าที�เรียกคนื 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

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

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

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

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

SAM14021B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 29 มกราคม 2559 3 กุมภาพนัธ์ 2559 27.97 5.58 

SAM14022B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 29 มกราคม 2559 3 กุมภาพนัธ์ 2559 27.97 5.58 
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ตัวเรือหมายเลข 

วนัที�ทําสัญญา 

สั�งต่อเรือ ยกเลกิโดย 
วนัที�ในหนังสือบอกเลกิ

สัญญาสั�งต่อเรือ 

วนัที�ได้รับแจ้งจากอู่ต่อเรือ  
ว่ามีการยื�นเสนอข้อพิพาท 

ราคาตามสัญญา 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

เงนิงวดจ่าย
ล่วงหน้าที�เรียกคนื 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

SAM14023B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 Sainty  

บริษทัฯ 
15 กนัยายน 2558 

30 มีนาคม 2559 

7 ธนัวาคม 2558 27.47 2.74 

SAM14027B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 Sainty  

บริษทัฯ 
20 พฤศจิกายน 2558 

29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

SAM14028B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 Sainty  

บริษทัฯ 
20 พฤศจิกายน 2558 

29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

    รวม 251.09 64.12 
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6. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 
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ส่วนที� 	. การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,611,256,930 บาท เรียกชาํระแลว้ 1,559,291,862 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั

1,559,291,862  หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อื�น 

หุ้นกู้ 

เมื-อวนัที- 22 มกราคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 3,590,000 หน่วย 
มลูค่าที-ตราไว ้1,000 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่ประชาชนทั-วไป บริษทัฯ ไดรั้บเงินจาก
การออกหุน้กูค้รั6 งนี6รวมจาํนวน 3,590 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ5 ปี โดยมีอตัราดอกเบี6ย  ร้อยละ 5.25 ต่อปี และ
มีกาํหนดการชาํระดอกเบี6ยทุกไตรมาส หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บอนุมติัจากที-ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั6 ง
ที- 7/2558 เมื-อวนัที- 6 ตุลาคม 2558 และที-ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั6 งที- 2/2558 เมื-อวนัที- 5 พฤศจิกายน 2558 

เนื-องจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกลุเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื-อเป็นการจาํกดัความ
เสี-ยงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศจากหนี6 สินของบริษทัฯที-มีอยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท บริษทัฯจึงไดแ้ปลงเงินที-ไดจ้ากการออกหุ้นกูค้รั6 งนี6 รวมจาํนวน 3,590 ลา้นบาท เป็นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจาํนวน 99.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ทาํสัญญาแลกเปลี-ยนอตัราแลกเปลี-ยนสกุล
เงิน (Cross Currency Swap) เมื-อวนัที- 22 มกราคม 2559 อีกทั6งไดท้าํการแลกเปลี-ยนอตัราดอกเบี6ยสกลุเงิน
บาทที-อตัราดอกเบี6 ยคงที-ร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที-อตัราดอกเบี6 ยคงที-ร้อยละ 
5.99 ต่อปี 

ต่อมา เมื-อวนัที-  9 ธันวาคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัจาํนวน P,960,000 
หน่วย มูลค่าที-ตราไว ้1,000 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการเสนอขายหุน้กูแ้บบเจาะจงใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและ
ผูล้งทุนรายใหญ่ (“II& HNW”) บริษทัฯไดรั้บเงินจากการออกหุน้กูค้รั6 งนี6รวมจาํนวน 1,960 ลา้นบาท หุน้กู้
มีอายุ 3.5 ปี โดยมีอตัราดอกเบี6 ยร้อยละ 5.00 ต่อปี และมีกาํหนดการชําระดอกเบี6 ยทุกไตรมาส  หุ้นกู้
ดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากที-ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครั6 งที- 1/2559 เมื-อวนัที- 30 มีนาคม 2559 และที-
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั6 งที- 8/2559 เมื-อวนัที- 11 กรกฎาคม 2559 

ต่อมา เมื-อวนัที- 4 มกราคม 2560 บริษทัฯไดแ้ปลงเงินที-ไดจ้ากการออกหุน้กูค้รั6 งนี6รวมจาํนวน 1,960 ลา้น
บาท เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจํานวน 54.90 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเข้าทําสัญญา
แลกเปลี-ยนอตัราแลกเปลี-ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) อีกทั6งไดท้าํการแลกเปลี-ยนอตัราดอกเบี6 ย
สกุลเงินบาทที-อตัราดอกเบี6ยคงที-ร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที-อตัราดอกเบี6 ยคงที-
ร้อยละ 5.75 ต่อปี 

บริษทัฯมีขอ้กาํหนดตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 

ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 รายละเอียดของหุน้กูร้ะยะยาวมีดงัต่อไปนี6  
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
 “บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ� งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครั+ งที� 1/2547 

จดัขึ+นเมื�อวนัที� 30 เมษายน 2547 ให้จ่ายเงินปันผลประจาํปีไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 25 ของผลกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและ
สาํรองตามกฎหมาย ทั+งนี+  เมื�อคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปีแลว้จะตอ้งนาํเสนอ
ขออนุมติัต่อที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น โดยในส่วนของเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษทัฯ มี
อาํนาจอนุมติัใหจ่้ายได ้แลว้ใหร้ายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป” 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

-ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย P- 

8.2 ผู้บริหาร  

-ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย P- 

8.3 และเลขานุการบริษัท 

-ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย P- 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั+งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 
2550 เพื�อทาํหนา้ที�ดูแลเรื�องการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยการนาํเสนอค่าตอบแทน
ของกรรมการ ขอ้แนะนาํ และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เกี�ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการ จะนาํเสนอเพื�อ
ขออนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ ทั+งนี+  รายละเอียดเกี�ยวกบัคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายชื�อสมาชิก 
คุณสมบติั บทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบ และหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ และเปิดเผยภายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ในรายงานประจาํปีนี+  

ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ โดยกาํหนดเป็นค่าตอบแทนประจาํ
และไม่มีค่าตอบแทนอื�น ซึ�งไดจ่้ายใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสเป็นจาํนวนเท่ากนั ทั+งนี+  ค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดต่อไปนี+  
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สาํหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และอื-นๆ เช่น 
ค่าภาษีเงินได ้ ค่าเช่าบา้น และเงินชดเชยเมื-อเกษียณอายกุารทาํงาน ซึ-งในระหวา่งปี 2561 และปี 2560 บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง (รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ) ทั6งหมด 14 
ท่าน (ปี 2560: 13 ท่าน) เป็นจาํนวนเงิน 83.35 ลา้นบาท และ 80.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ค่าตอบแทนที-จ่ายใหก้รรมการผูจ้ดัการในปี 2561 เป็นจาํนวนเงินรวม 14.60 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
เงินเดือน 7.85 ลา้นบาท โบนสั 1.29 ลา้นบาท ภาษีเงินไดที้-บริษทัฯออกให ้ 4.29 ลา้นบาท ค่าตอบแทนกรรมการ 
0.55 ลา้นบาท ค่าเช่าบา้น 0.60 ลา้นบาทและค่าตอบแทนอื-นๆ 0.02 ลา้นบาท 

คณะกรรมการบริหารที-แต่งตั6งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2561 มีรายนามดงัต่อไปนี6  
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รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน) 
3. นายไจปาล มนัสุขานี กรรมการ 

ผูบ้ริหารระดบัสูงที-ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายนามดงัต่อไปนี6  

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน) 
3. นายไจปาล มนัสุขานี กรรมการ 
4. นายกอตมั คูรานา* ประธานเจา้หนา้ที-ฝ่ายการเงิน  
5. นายชีลาล โกปินาธาน ผูอ้าํนวยการ (การพาณิชย)์ 
6. นายเซบาสเตียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่ ผูอ้าํนวยการ (บริหารกองเรือฝ่ายบุคคล) 
7. นายโกดาการาจีททิล มรูาลี- เมนนอน กรรมการ (ดา้นเทคนิค) 
8. นายนีลากนัตนั วาสุเดวนั ผูอ้าํนวยการ (การจดัการความเสี-ยง) 
9. นายสตีเฟน โกลา** ผูอ้าํนวยการ (บริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ) 
10. นายนิชิคานท ์โกรวิน ดีซาย ผูอ้าํนวยการ (โครงการ) 
11. นายประชาน มหาลิงกมั ผูจ้ดัการอาวโุส (ดา้นเทคนิค) 
12. นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (การเงินและบญัชี) และเลขานุการบริษทัฯ 
13. นางสาววิมลวรรณ เจศรีชยั ผูจ้ดัการอาวโุส(บญัชีของกลุ่มบริษทั) 
14. นางสาวนลินทิพย ์ศานตินานนท ์ ผูจ้ดัการอาวโุส (บญัชีและการจดัการระบบสารสนเทศ) (MIS) 

* เริ-มเขา้ทาํงานกบับริษทัฯ ตั6งแต่วนัที- 6 ธนัวาคม 2561 

** เกษียณอายกุารทาํงาน ตั6งแต่วนัที- 1 มกราคม 2562 

การเทียบเคียงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการ และผูบ้ริหารระหว่างบริษทัฯ กบักลุ่ม
บริษทัจดทะเบียนอื-นๆและบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีรายละเอียดขา้งล่างดงันี6  
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หนา้ 96 
 

8.5 บุคลากร 

โปรดดูหวัขอ้ “พนกังาน” ในรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม ดา้นล่างนี+  
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจใหมี้การเติบโตและเพิ-มมูลค่าใหแ้ก่
ผูถ้ ือหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายเกี-ยวกับการกํากับดูแลกิจการขึ6 น โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมั-นและเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการ โดยรวมถึงการกาํหนดนโยบายและทิศ
ทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ การใหค้วามสาํคญัต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื-อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้น
ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายดว้ยความโปร่งใส และจริยธรรมทางธุรกิจที-ดีและไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการขึ6นอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศใหพ้นกังานในทุกระดบัชั6นไดรั้บทราบ ทั6งนี6  เพื-อใหผู้ที้-
เกี-ยวขอ้งทุกฝ่ายของบริษทัฯ ไดต้ระหนกั และใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี รวมทั6งไดเ้ปิดเผยนโยบาย
ดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

คู่มอืนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ ครอบคลุมหลกัสําคัญ 5 ส่วนดงัต่อไปนี8 

1. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
2. โครงสร้าง บทบาท หนา้ที- ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัฯ  
3. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 
4. การควบคุมและการบริหารความเสี-ยง 
5. จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ยงักาํหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ รวมทั6งการประเมินผล
การปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ทั6งนี6  เพื-อใหคู้่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ได้
มีการปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั และเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมื-อวนัที- 8 พฤศจิกายน 2561 ไดมี้การพิจารณาเรื-องหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที-ดีปี 2560 ออกโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ แนวทางการปฏิบติั
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดีปี 2555 ออกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนี6ยงัไดพิ้จารณา “การ
ประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ” (Corporate Governance Self- Assessment) โดยมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไป
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซึ- งผลการประเมินการกาํกบั
ดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในเกณฑที์-ดีมาก และคณะกรรมการบริษทัฯ จะนาํผลการประเมินที-ไดไ้ปปรับปรุงการกาํกบั
ดูแลกิจการใหดี้ยิ-งขึ6นต่อไป โดยบริษทัฯ มีความตั6งใจที-จะประเมินการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํทุกปี ซึ- งเป็นไป
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี ซึ- งการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการครั6 งต่อไปจะมีขึ6นในปี 2562 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษทัฯ มคีณะกรรมการรวม 5 ชุด คือ 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ  
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
5. คณะกรรมการสรรหา 

การแต่งตั8งคณะกรรมการบริษทัฯ  

การแต่งตั6งกรรมการกระทาํโดยที-ประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้หนึ-งหุน้มีหนึ-งคะแนนเสียง โดยที-ผูถื้อหุน้แต่ละ
คน ตอ้งใชค้ะแนนเสียงที-มีอยู่ทั6งหมด เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ บุคคลซึ-งไดรั้บคะแนนเสียง
สูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั6งใหเ้ป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการที-จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั6ง
ในครั6 งนั6น และในกรณีที-บุคคลซึ- งไดรั้บการเลือกตั6 งในลาํดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ทาํให้เกินจาํนวน
กรรมการที-จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั6งในครั6 งนั6น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี6ขาด 
1.  คณะกรรมการบริษทัฯ  

 ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย 
  •  กรรมการที-ไม่เป็นผูบ้ริหาร 8 คน โดยในจาํนวนนี6 มีกรรมการอิสระจาํนวน 5 คน 
  •  กรรมการที-เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 คน 
 
 รายชื�อคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 
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อาํนาจ หน้าที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ สรุปไว้ดงันี& 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัหนา้ที-ตามที-กฎหมายกาํหนดรวมทั6งจดัการกิจการของบริษทัฯ ภายในขอบเขต
ของกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมติที-ประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั6งมีอาํนาจกระทาํ
การใดๆ ตามที-ระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านถือวา่เป็น
ตวัแทนผูถื้อหุ้นทั6งหมดและมีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ดว้ยความเป็นอิสระและเป็น
กลางเพื-อประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื-น 

2. กรรมการบริษทัฯ มีหนา้ที-ดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ เพื-อรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ 
3. องค์ประชุมของที- ประชุมคณ ะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีอย่างน้อยจํานวน 2 ใน 3 ของจํานวน

คณะกรรมการบริษทัฯทั6งหมด อย่างไรก็ดี ในกรณีฉุกเฉิน องคป์ระชุมของที-ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
สามารถเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัฯได ้

4. คณะกรรมการบริษทัฯ หรือที-ประชุมผูถื้อหุน้มีอาํนาจกาํหนดรายชื-อกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื-อผกูพนั
บริษทัฯ ซึ- งปัจจุบนักรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื-อผูกพนับริษทัฯ มีรายนามดงัต่อไปนี6  โดยสองในสาม
ท่านลงลายมือชื-อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

1) นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 
2) นายคูชรู คาลี วาเดีย 
3) นายไจปาล มนัสุขานี 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจที-จะขาย หรือจํานองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ หรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัฯ มากกว่าสามปีขึ6นไป หรือให ้หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื-นฟ้อง
ต่อศาล หรือยื-นขอ้พิพาทใดๆ ใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณา 

6. สอบทานและอนุมติัในพนัธกิจ ภารกิจที-สาํคญั และจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัเป็นประจาํทุกปี 
7. พิจารณาและหารือเกี-ยวกบักลยุทธ์และทางเลือกต่างๆ ที-เสนอโดยฝ่ายบริหาร และอนุมติัในประเด็นสาํคญัที-

เกี-ยวกบัทิศทางธุรกิจและนโยบายของบริษทัฯ รวมทั6 งพิจารณาและอนุมติัแผนธุรกิจและเป้าหมายการ
ปฏิบติังานที-เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

8. ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษทัฯ ไปปฏิบติั ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และความ
คืบหนา้เพื-อบรรลุวตัถุประสงคที์-ตั6งไว ้และเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบและนโยบายที-เกี-ยวขอ้ง 

9. กาํกบัดูแลให้มีการสื-อสาร และดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายและขั6นตอนที-เกี-ยวขอ้งกบัการต่อตา้นทุจริต 
และคอร์รัปชั-น 

10. กาํกบัดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในที-มีประสิทธิผลและการบริหารความเสี-ยงที-เหมาะสม 
11  กาํกบัดูแลใหมี้ระบบการตรวจสอบที-มีประสิทธิภาพ โดยผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก  
12. อนุมติังบการเงินประจาํไตรมาสและประจาํปี และดูแลให้มีการจัดทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน

หลกัการบญัชีที-รับรองทั-วไป 
13  ดูแลใหมี้ระบบที-เหมาะสมในการสื-อสารเรื-องต่างๆ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และสาธารณชน 
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14. กาํหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจดัการความเสี-ยง และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบการบริหารจดัการ
ความเสี-ยงที-มีประสิทธิภาพ 

15. กาํหนดนโยบาย และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี และดูแลใหก้ารปฏิบติังานของกรรมการและผูบ้ริหาร
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี 

16. กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 

2.  คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั+งกรรมการ 3 ท่าน เพื�อเป็นกรรมการบริหาร โดยมีรายชื�อดงัต่อไปนี+  

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1.   นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 

2.   นายคชูรู คาลี วาเดีย กรรมการ – การเงิน 

3.   นายไจปาล มนัสุขานี กรรมการ 

อาํนาจ หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร สรุปไว้ดงันี& 

 
1. มีหนา้ที-บริหารกิจการของบริษทัฯ ภายใตม้ติและระเบียบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบริษทัฯ  
2. มีอาํนาจทาํความตกลงหรือทาํสัญญาผูกพนับริษทัฯ โดยขอ้ตกลงหรือสัญญานั6นจะต้องอยู่ในขอบเขต 

อาํนาจหน้าที-  ที-คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ไวแ้ละจะต้องให้มีกรรมการบริหารสองคนลงนามและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

3. มีอาํนาจกระทาํการใดๆ ในนามและเพื-อผลประโยชนข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในการดาํเนินธุรกิจ 
4. มีหน้าที-รายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ เพื-อรับทราบและหารือถึงกิจการที-คณะกรรมการบริหารได้

ดาํเนินการลงไป อย่างไรก็ดี สําหรับประเด็นที- เกี-ยวกับนโยบายของบริษทัฯ หรือเรื- องที-อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื- องที- กฎหมายกําหนดให้ต้องกระทําโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือเรื-องซึ- งตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 
ทั6งนี6รวมถึงเรื-องที-คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอ เพื-อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายเรื-อง 
หรือตามหลกัเกณฑที์-คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหเ้สนอเพื-อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อน 

5. จดัทาํและทบทวนวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที-สําคญัของบริษทัฯ และนาํเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื-อพิจารณาอนุมติั 

6. ทบทวนอํานาจดําเนินการในเรื- องต่างๆ ตามที-กําหนดไว้ในตารางการมอบอาํนาจ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื-อพิจารณาอนุมติั 

7. แต่งตั6 ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตั6 งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายลงมาถึงผูจ้ ัดการ
ระดบักลาง 

8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เกี-ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และความกา้วหนา้ใน
การดาํเนินการเพื-อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

9. ติดต่อสื-อสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รตามความจาํเป็นในแต่ละครั6 ง ตามอาํนาจที-ไดรั้บมอบหมาย 
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10. จดัทาํและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารจดัการความเสี-ยงรวมถึงดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบการ
บริหารจดัการความเสี-ยงที-มีประสิทธิภาพ 

11. จดัทาํและทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที-ดีและการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมตามที-
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้

12. พฒันาและดาํเนินการใหมี้ระบบต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชั-น รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานทุก
ระดบัและผูเ้กี-ยวขอ้งทุกฝ่ายปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั-นเพื-อสร้างวฒันธรรมองคก์รในการต่อตา้น
การคอร์รัปชั-น  

3. คณะกรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแลกิจการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั6 งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื-อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างเป็นอิสระ ตามกฎระเบียบ และคาํแนะนาํตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดีในการให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เชื-อถือได ้และ
โปร่งใส สนบัสนุนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี ตลอดจนทาํหนา้ที-ประสานงานกบัคณะกรรมการ
บริษทัฯ ในการจดัการความเสี-ยง และระบบควบคุมภายในขององคก์ร ทั6งนี6  เพื-อมุ่งหวงัใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานและความเป็นอิสระในการตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายจดัการ รวมถึงการตรวจสอบความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนแ์ละรายการที-เกี-ยวโยงกนัที-อาจเกิดขึ6น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั6งคณะกรรมการตรวจสอบชุดแรก เมื-อวนัที- 24 สิงหาคม 2541 มีวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งท่านละ 2 ปี ต่อมาในวนัที- 3 กุมภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้เปลี-ยนแปลงชื-อของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ” ทั6งนี6  เนื-องจากบทบาท และหนา้ที-
ของคณะกรรมการตรวจสอบได้รวมหน้าที- ที- เกี- ยวกับการกํากับดูแลกิจการอยู่แล้ว และเพื-อให้มั-นใจว่า
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดมุ่้งเนน้ในการให้ความสําคญักบัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื- องต่อไป ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ซึ-งมีรายชื-อดงัต่อไปนี6  
 

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง สถานะ 

ระยะเวลาในการดาํรง

ตาํแหน่ง 

1. นายกาํธร ศิลาอ่อน* ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ 2 ปี 

2. รองศาสตราจาย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์*
  

กรรมการตรวจสอบและ 
กาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ 2 ปี 

3. นางลิน เยน คอ็ก* กรรมการตรวจสอบและ 
กาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ 2 ปี 

* กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการที-มีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน ทั6งนี6  รายละเอียดของประสบการณ์ ไดก้ล่าว
ไวใ้นหวัขอ้ “ประวติัคณะกรรมการบริษทั” ในรายงานประจาํปีนี6  
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คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการมีหน้าที�สอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื�อง

ดงัต่อไปนี& 

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ เพื-อให้มั-นใจว่ารายงานทางการเงินมีการจดัทาํอย่างถูกตอ้งและมี
การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอและครบถว้น 

2. ดูแลเพื-อให้มั-นใจว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในที-เหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตร้ะบบการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั6งเพื-อให้มั-นใจว่ามีระบบการตรวจสอบภายในที-เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั6 ง ปรับเลื-อน
ตาํแหน่ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานระบบการบริหารความเสี-ยงของบริษทัฯ และเสนอแนะขอ้ปรับปรุงใหเ้หมาะสมอยา่งสมํ-าเสมอ 
4. สอบทานแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดีของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลและ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
5. สอบทานการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื-อให้มั-นใจว่าบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั6งกฎหมายอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ  

6. คดัเลือก และเสนอแต่งตั6ง หรือเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ รวมทั6งเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีภายนอก โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และพิจารณาเรื-องสาํคญัอื-นๆอย่างเป็นอิสระ 
เพื-อเสนอใหผู้ถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จะตอ้งประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีภายนอกอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั6 งโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

7. พิจารณารายการที-เกี-ยวโยงกนัหรือรายการที-อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั6งนี6  เพื-อใหม้ั-นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเพื-อผลประโยชน์
ทั6งหมดของบริษทัฯ และเพื-อใหม้ั-นใจวา่มีการเปิดเผยอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

8. กาํกบัดูแลนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั-น และสอบทานขั6นตอนดาํเนินงานในการต่อตา้นคอร์รัปชั-นประจาํปี 
เพื-อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9. สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายและขั6นตอนในการแจง้เบาะแส และการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล สําหรับการ
รายงานขอ้มลูการกระทาํผิด และ/หรือการทุจริต การสอบสวน และพิจารณาขอ้ร้องเรียน (ถา้มี) เกี-ยวกบัการ
กระทาํความผิด หรือการทุจริตนั6นรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษทัฯ 

10. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ซึ- งประกอบดว้ยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

11. ปฏิบัติงานอื-นๆ ตามที-คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
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4. คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดรั้บการแต่งตั6งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื-อเป็นกลไกในการช่วย
คณะกรรมการ บริษทัฯ ในการนาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละการกาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งเป็นอิสระ และนาํเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื-อพิจารณาขอ้เสนอและ
รับรองทั6งหมด รับรองเป็นบางส่วน หรือไม่รับรองทั6งหมด เพื-อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ที-ดีภายใตข้อ้เสนอแนะเกี-ยวกบัค่าตอบแทนที-จดัทาํโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั6งนี6  คณะกรรมการ
บริษทัฯ ไม่มีอาํนาจในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่จะนาํขอ้เสนอแนะเกี-ยวกบัค่าตอบแทนดงักล่าว
เพื-อเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

ที-ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั6 งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดแรก เมื-อวนัที-  15 
พฤศจิกายน 2550 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบนัคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย 
กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ซึ-งมีรายชื-อดงัต่อไปนี6  

ชื�อ-สกลุ ตําแหน่ง สถานะ 
ระยะเวลาในการ

ดํารงตําแหน่ง 

1. นายกาํธร ศิลาอ่อน 
ประธานคณะกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 2 ปี 

2. รองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 2 ปี 

3. นายกิริต ชาห์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ 2 ปี 

บทบาท หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ที-ความรับผิดชอบ ซึ- งไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
ดงัต่อไปนี6  
1. กาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ 
2. นําเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื-อให้คณะกรรมการบริษัทฯจัดทํา

ขอ้เสนอแนะและแสดงความเห็น เพื-อขออนุมติัจากที-ประชุมผูถื้อหุน้ 
3. ให้ขอ้มูลที- เป็นปัจจุบันเกี-ยวกับค่าตอบแทนของบริษทัต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
4. ปฏิบติังานอื-นๆ ที-ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทน 

• ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ และนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้
เพื-อพิจารณาอนุมติั 

• กาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนประจาํต่อปี 
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• หลกัเกณฑค่์าตอบแทนจะพิจารณาจากฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล และสามารถเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนทั-วไป และบริษทัจดทะเบียน
อื-นในอุตสาหกรรมเดียวกนัทั6งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

5. คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาไดรั้บการแต่งตั6งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื-อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการ
บริษทัฯ อย่างเป็นอิสระ ในการนาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละการกาํหนดแนวทางในการเสนอแต่งตั6งกรรมการใหม่ การ
สรรหา และการคัดเลือกผูบ้ริหารระดับสูง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื-อพิจารณาข้อเสนอและ
ตดัสินใจในการรับรอง หรือไม่รับขอ้เสนอแนะหรือแกไ้ข เพื-อนาํเสนอและขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ (สาํหรับการเสนอ
แต่งตั6งกรรมการบริษทัฯ) 

ที-ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแต่งตั6งคณะกรรมการสรรหาชุดแรก เมื-อวนัที- 15 พฤศจิกายน 
2550 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบนัคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ซึ- ง
มีรายชื-อดงัต่อไปนี6  

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง สถานะ 
ระยะเวลาในการดาํรง

ตาํแหน่ง 

1. นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี 

2. นายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี 

3. นางลิน เยน คอ็ก กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี 

บทบาท หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหามีหนา้ที-ความรับผิดชอบ ซึ-งไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปนี6  
1  กาํหนดแนวทางในการคดัเลือกและสรรหา บุคคลที-มีคุณสมบติัเหมาะสมและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ 
2. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ และจดัทาํแผนสืบทอดงานของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
3. นาํเสนอรายชื-อผูส้มคัรที-เขา้เกณฑไ์ดรั้บการแต่งตั6งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
4. ใหก้ารช่วยเหลือ/แนะนาํในการดาํเนินการสอบทานการปฏิบติังานของกรรมการ ตามความตอ้งการของคณะ

กรรมกา รบริษทัฯ 
5. จดัทาํรายงานเกี-ยวกบัแนวโน้มและขอ้ปฏิบติัที-เป็นปัจจุบนัในการแต่งตั6งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

เพื-อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 
6. ปฏิบติังานอื-นๆ ที-ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
หลกัเกณฑ์การสรรหา 

การสรรหากรรมการนั6 นบริษัทฯ จะคํานึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื-อ
สนบัสนุนการดาํเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพฒันาที-ย ั-งยืนของบริษทัฯ ทั6งนี6การคดัเลือกคณะกรรมการ
ขึ6นอยูก่บัความสามารถของผูส้มคัร โดยหลกัเกณฑก์ารพิจารณามีดงัต่อไปนี6  
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• พิจารณาผูส้มคัรโดยคาํนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบติัของคณะกรรมการ ซึ- งรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้และความเชี-ยวชาญ  

• พิจารณาบทบาทความเป็นผูน้าํ วิสัยทศัน์ จริยธรรม และความซื-อสัตย ์โดยยึดถือหลกัสูงสุดของการกาํกบั
ดูแลกิจการที-ดี 

• ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นบุคคลที-ถูกขึ6นบญัชีดาํ (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ หรือเคยถกูตดัสินในความผิดทางอาญา 

• ผูส้มคัรเป็นกรรมการอิสระ จะตอ้งเขา้เกณฑต์ามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
• พิจารณาจากคุณสมบติัอื-นๆ ที-อาจเกี-ยวขอ้งตามความเหมาะสม 
กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั8งกรรมการใหม่ 

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั6งกรรมการใหม่ มีแนวทางหลากหลายขึ6นอยูก่บัสถานการณ์ในช่วงเวลา
นั6น โดยหลกัหากต้องการแต่งตั6 งกรรมการใหม่ (มีตาํแหน่งกรรมการว่างลง หรือเพื-อเพิ-มจาํนวนกรรมการใน
คณะกรรมการบริษทัฯ) คณะกรรมการบริษทัฯ จะปฏิบติัตามขั6นตอนในการคดัเลือกและการแต่งตั6งกรรมการใหม่ 
ดงัต่อไปนี6  
• คณะกรรมการสรรหาจะประเมินทกัษะ ประสบการณ์ ความเชี-ยวชาญ และความหลากหลายของกรรมการ

แต่ละท่านในคณะกรรมการบริษทัฯในขณะนั6น และกาํหนดคุณสมบัติอื-นๆที-ตอ้งการเพิ-มเติมตามความ
เหมาะสม เพื-อให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจขององค์กรและเพื-อเติมเต็มคุณสมบติัอื-นๆ ที-
จาํเป็นที-ยงัขาดอยู่ โดยพิจารณาถึงจาํนวนกรรมการอิสระที-เหมาะสมในคณะกรรมการบริษทัฯ และคาํนึงถึง
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• คณะกรรมการสรรหาอาจคดัเลือกผูที้-เหมาะสมที-จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ผ่านทางช่องทางส่วนตวั
ของสมาชิกในคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ฯ และอาจพิจารณาขอ้เสนอจากผูถื้อหุน้ 
หรืออาจวา่จา้งบริษทัภายนอกในการสรรหาหรืออาจใชฐ้านขอ้มลูกรรมการจากสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• เมื-อคณะกรรมการสรรหาคัดกรองผูส้มคัรแลว้ ก็จะสัมภาษณ์ผูส้มคัรแต่ละท่านที-มีคุณสมบัติตรงตามที-
ตอ้งการ หลงัจากที-คณะกรรมการสรรหาได้นําเสนอผูส้มคัรที- เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื-อ
พิจารณาแลว้นั6น คณะกรรมการสรรหาอาจใหผู้ส้มคัรดงักล่าวมีการสมัภาษณ์กบัคณะกรรมการบริษทัฯ 

• คณะกรรมการสรรหานาํเสนอชื-อกรรมการใหม่ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื-อนาํเสนอให้ที-ประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัแต่งตั6งต่อไป หรือเพื-อให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัแต่งตั6งชั-วคราวในกรณีที-ตาํแหน่ง
กรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื-นนอกจากออกตามวาระ 

กระบวนการพจิารณาเลอืกตั8งกรรมการเพื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งสําหรับกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 
กาํหนดให้ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั6 ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งหนึ-งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที-สุดกบัส่วนหนึ-งในสาม (1/3) โดยให้
กรรมการที-อยูใ่นตาํแหน่งนานที-สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั6นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้
รับตาํแหน่งอีกทีก็ได ้ขั6นตอนในการเลือกตั6งกรรมการเพื-อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งสําหรับกรรมการที-ตอ้งออกตาม
วาระ มีดงัต่อไปนี6  
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• คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผลการปฏิบติังานที-ผ่านมาของกรรมการที-ตอ้งออกตามวาระ เช่น การเขา้
ร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

• หลงัการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาจะเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื-อนาํเสนอให้ที-
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

6. เลขานุการบริษทัฯ 

เพื-อให้สอดคล้องกับหลักการกาํกับดูแลกิจการที-ดี  บริษ ัทฯ ได้แต่งตั6 งเลขานุการบริษ ัทฯ คือ คุณ
สมปรารถนา เทพนภาเพลิน โดยมีบทบาทหนา้ที-และความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์รวมทั6งรับผิดชอบในการดูแล และใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารเกี-ยวกบักฎเกณฑต่์างๆ ที-
ตอ้งปฏิบติั และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดีของบริษทัฯ และรับผิดชอบจดัประชุมคณะกรรมการและการประชุม
ผูถื้อหุน้ รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมติดงักล่าว และการรักษาเอกสารขอ้มลูของบริษทัฯ 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั8งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร : บริษทัฯกาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เป็น
ผูค้ดัเลือกบุคคลสําหรับดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา ซึ- งคณะกรรมการ
บริษัทฯจะพิจารณาและเสนอต่อที-ประชุมผูถื้อหุ้น เพื-อให้ที-ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั6 งโดยใช้เสียงข้างมากตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี6  

1. ผูถื้อหุน้หนึ-งหุน้มีหนึ-งคะแนนเสียง  
2. โดยที-ผูถื้อหุ้นแต่ละคนตอ้งใช้คะแนนเสียงที-มีอยู่ทั6 งหมดเลือกตั6 งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการ  
3. บุคคลซึ- งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั6งให้เป็นกรรมการเท่ากับ

จาํนวนกรรมการที-จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั6งในครั6 งนั6น และในกรณีที-บุคคลซึ- งไดรั้บการเลือกตั6งใน
ลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั ทาํใหเ้กินจาํนวนกรรมการที-จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั6งในครั6 งนั6น 
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี6ขาด 

คณะกรรมการมีอาํนาจในการแต่งตั6งกรรมการบริหารจากกรรมการของบริษทัฯ โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า
สามคน เพื-อบริหารกิจการของบริษทัฯ 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
การกาํกบัดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance หมายถึง ระบบที-จดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของ

ความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้น เพื-อสร้างความสามารถในการแข่งขนั นาํไปสู่การ
เติบโตและเพิ-มคุณค่าให้กบัผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอื-นประกอบ คาํจาํกดัความดงักล่าวใน
ขา้งตน้ เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ มี
ความพยายามอยา่งยิ-งที-จะผลกัดนัใหก้ารกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าวเกิดขึ6นอยา่งสมบูรณ์ภายในองคก์ร  

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ6 ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ตระหนกัดีว่าการกาํกบัดูแลกิจการที-ดีนั6นมีความสําคญั
และเป็นสิ-งจาํเป็นสาํหรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างย ั-งยืน และเป็นการสร้างมลูค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว ดงันั6น 
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คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัที-
ดีโดยได้เผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบผ่านช่องทางอีเมล์ และไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ ภายใต้
หวัขอ้ “การกํากับดูแลกิจการ” ทั6งนี6  บริษทัฯไดท้บทวนและปรับปรุงคู่มือดงักล่าวอย่างสมํ-าเสมอ เพื-อใหม้ั-นใจว่า
สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่างๆในปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัฯไดพิ้จารณาและทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี ปี 2560 (CG Code) 
ออกโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ- งบริษทัฯไดน้าํหลกัปฏิบติัของ CG Code 
ที-เหมาะสมกบัธุรกิจมาปรับใช ้นอกจากนี6  คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดท้บทวนการปฏิบติัตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการภายในบริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี เพื-อใหม้ั-นใจว่าบริษทัฯ มีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการที-ดี เพื-อสร้างความยั-งยืนแก่บริษทัฯ  

บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัหรือถูกเสนอชื-อเขา้ชิงรางวลัต่างๆ ซึ- งรวมถึงรางวลัในเรื-องการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี 
ดงัต่อไปนี6  

• เป็นหนึ-งในสิบบริษทัที-ไดรั้บการคดัเลือกใหผ้า่นเขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับรางวลัคณะกรรมการบริษทัแห่ง
ปี 2561 สําหรับกลุ่มบริษทัที-มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดน้อยกว่า 30,000 ลา้นบาท โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ-งจะประกาศรายชื-อผูไ้ดรั้บ
รางวลัในเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2562 

• ไดรั้บการจดัให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” สาํหรับการกาํกบัดูแลกิจการที-ดีในรายงานผลสาํรวจการกาํกบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียน 9 ปีติดต่อกนัตั6งแต่ปี 2553 ถึงปี 2561 จากบรรษทัภิบาลแห่งชาติ 

• ไดรั้บรางวลั “บริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่น” ในกลุ่มบริษทัที-มีมูลค่าหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาดระหวา่ง 3,000 - 9,999 ลา้นบาท ในงาน SET Awards ประจาํปี 2559 

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

• ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นอันดับที-  3 สําหรับรางวัลยอดเยี-ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในหมวด
อุตสาหกรรม (Best in Industrials Sector) จาก วารสาร IR Magazine ในงาน IR Magazine Awards & 
Conference South East Asia ประจาํปี 2560 

• ไดรั้บการจดัให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ห้าปี สาํหรับการจดัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น สําหรับปี 2555 
2556 2557 2558 และ 2561 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

• ได้รับการเสนอชื-อเพื-อเขา้ชิงรางวลั “Ship Owner/Operator” ในงาน Seatrade Maritime Awards Asia 
ประจาํปี 2553 2555 2556 2557 2560 และ 2561 

• ได้รับการเสนอชื-อเพื-อเข้าชิงรางวลั “The ClassNK Dry Bulk Operator of the Year” ในงาน Lloyd’s 
List Asia Pacific Awards ประจาํปี 2557 2558 2559 2560 และ 2561 
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• ไดรั้บการเสนอชื-อเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื-อเขา้ชิงรางวลั “Deal of the Year” ในงาน Seatrade Maritime 
Awards Asia ครั6 งที- 10 ประจาํปี 2560 สําหรับการออกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ใน
ประเทศไทย มลูค่า 3.59 พนัลา้นบาทของบริษทัฯ ในปี 2559 

• บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ6 ง เอเยนซี-  จาํกดั บริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอชื-อเป็นผูเ้ขา้รอบ
สุดทา้ยสาํหรับรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” ในงาน Seatrade Maritime Awards Asia ประจาํปี 2557 2558 
2560 และ 2561 

• บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ6 ง เอเยนซี- จาํกดั บริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอชื-อใหเ้ขา้รอบสุดทา้ย
สําหรับรางวลั “ผูจ้ ัดการเรือแห่งปี” จากงาน Lloyd’s List Asia Pacific Awards ประจาํปี 2555 2557 
2560 และ 2561 

• ไดรั้บการเสนอชื-อเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื-อเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เทกองแห่งปี” 
ในงาน International Bulk Journal (IBJ) Awards ประจาํปี 2555 2556 2557 2559 2560 และ 2561 

• เรืออภิญญา นารี ของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอชื-อใหเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื-อเขา้ชิงรางวลั “เรือบรรทุกสินคา้
แหง้เทกองแห่งปี” ในงาน IBJ Awards ประจาํปี 2560 

• ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม 50 อันดับแรกของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประเมินจากแนว
ท างการกํากับ ดูแล กิจการข องอาเซี ยน  สํ าห รับ ปี  2013/2014 และปี  2015 (ASEAN Corporate 
Governance Scorecard Guidelines) โดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และ ธนาคารAsian 
Development (ADB) 

• ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment Awards ในงานประกาศรางวลั SET Sustainability 
Awards 2015 เมื-อวนัที- 16 ตุลาคม 2558 

• ไดรั้บรางวลัยอดเยี-ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในหมวดอุตสาหกรรม (Best in Industrials Sector) จาก 
วารสาร IR Magazine ในงาน IR Magazine Awards & Conference South East Asia ประจาํปี 2558 

• ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นอนัดบัสองของเอเชีย และเป็นบริษทัที-ดีที-สุดในประเทศไทยสาํหรับ “บริษทัดีเด่น
ในภาพรวมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี” จากผลสํารวจเกี-ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2557 
โดย “ASIA-MONEY” ซึ-งไดล้งพิมพใ์นนิตยสาร ASIA-MONEY ฉบบัเดือนธนัวาคม ปี 2557 

• ไดรั้บรางวลั “CSR Recognition” ประจาํปี 2556 และ 2557 เพื-อประกาศเกียรติคุณแก่บริษทัจดทะเบียน
ที-มีพฒันาการอย่างต่อเนื-องในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที-ดี
สําหรับการดาํเนินธุรกิจอย่างย ั-งยืน จดัขึ6นโดยสถาบนัธุรกิจเพื-อสังคม (CSRI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

•  ได้รับรางวัล “Asia Best Employer Brand Award” จากงาน the Asia Best Employer Brand Awards 
ครั6 งที- 7 ประจาํปี 2559 

• เป็นหนึ- งในสามบริษทัที-ไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้รอบสุดทา้ยเพื-อเขา้ชิงรางวลั “บริษทัเรือแห่งปี” จาก
งาน BIMCO Awards ประจาํปี 2557 
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• ไดรั้บรางวลั “บริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยี-ยม” จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในงาน SET Awards ประจาํปี 2556 

• ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในดา้น “ความปลอดภยัทางทะเล” จากงาน Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2556 

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

• ได้รับรางวลั “การบริหารจัดการธุรกิจเรือที- ดีที- สุด” ในเอเชีย จากงาน Lloyd’s List Asia Awards 
ประจาํปี 2555 

•  ในปี 2553 บริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกให้นาํเสนอผลงานขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ 
เพื-อประกอบการพิจารณารางวลั CSR Awards ประจาํปี 2553 โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ได้รับคัดเลือกจากผลสํารวจเกี- ยวกับการบริหารจัดการสําหรับกลุ่มบริษัทในทวีปเอเชีย โดย 
“FinanceAsia” ที-มีการเผยแพร่ผลการสํารวจในเดือนเมษายน 2553 ให้เป็น “บริษทัที- ดีที- สุดในการ
บริหารจดัการบริษทัสาํหรับกลุ่มที-มีมูลค่าตลาดขนาดกลาง (Medium market cap sector)” และเป็นหนึ-ง
ใน “บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์”  

• ไดรั้บคดัเลือกจากผลสาํรวจเกี-ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2553 โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” 
ให้เป็น “บริษทัดีเด่นในภาพรวมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี” “บริษทัดีเด่นในดา้นการเปิดเผยขอ้มูล
และความโปร่งใส” “บริษทัดีเด่นในดา้นสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั” 
“บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์” และ “นกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น” (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ
ของบริษทัฯ) ในประเทศไทย 

• ในปี 2552 นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ได้รับคัดเลือกเป็น “ผูบ้ริหารบริษัทจด
ทะเบียนดีเด่น (Best CEO)” ในกลุ่มบริษทัที-มีมลูค่าตลาดขนาดเลก็และกลาง (Small & Medium Market 
Cap Sector) โดยสมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยข์องไทย 

• ได้รับคัดเลือกจากผลสํารวจเกี-ยวกับการกาํกับดูแลกิจการ โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” ที- มีการ
เผยแพร่ผลการสาํรวจในนิตยสาร Asia Money ฉบบัประจาํเดือนมกราคม 2553 ใหเ้ป็น “บริษทัดีเด่นใน
ภาพรวมด้านการกาํกับดูแลกิจการที-ดี” “บริษทัดีเด่นในด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” 
“บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์” “นกัลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่น” (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของ
บริษทัฯ) ในประเทศไทย 

• ไดรั้บการจดัอนัดบัตามรายงานของ “CLSA ASIA-PACIFIC MARKETS” ลงวนัที- 3 กุมภาพนัธ์ 2552 
ให้เป็น 1 ใน 3 บริษทัดีเด่นในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที-ดีจากผลการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการใน
ประเทศไทย 

• ไดรั้บการจดัอนัดบัในปี 2550 จากนิตยสาร “The Asset” ของฮ่องกง ให้เป็นบริษทัที-ดีที-สุดในประเทศ
ไทยดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ จากรายชื-อบริษทัที-มีการกาํกบัดูแลกิจการที-ดีจาํนวน 60 บริษทัในเอเซีย 
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การดาํเนินการด้านหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดขีองบริษทัฯ สรุปได้เป็น 5 หมวด ภายใต้หัวข้อดงัต่อไปนี8 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นเเละรักษาไวซึ้- งความสัมพนัธ์อนัดีและ
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น สิทธิพื6นฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ สิทธิในการซื6อขายหรือโอนหุ้น สิทธิใน
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัฯ สิทธิในการไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการ
เสนอวาระสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแต่งตั6งผูส้อบบญัชีหรือกาํหนดค่าสอบบญัชี และสิทธิใน
การมีส่วนร่วมตดัสินใจในเรื-องสาํคญัที-มีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การอนุมติัรายการสําคญัที-มีผลต่อทิศ
ทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

นอกเหนือจากสิทธิพื6นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บขอ้มูลผลการดาํเนินงาน ข่าวสารจาก
ผูบ้ริหาร และขอ้มูลอื-นๆ ที-สําคญัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพื-อให้เป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแล
กิจการที-ดี บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจโดยการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้และการส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดใ้ช้
สิทธิของตน ซึ- งนโยบายสําหรับการรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นอยู่ในส่วนของคู่มือนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ
ของบริษทัฯ ซึ-งไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในเรื-องที-เกี-ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบติัทางบญัชี 
การใช้สารสนเทศภายใน และในเรื- องที- เกี-ยวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความซื-อสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผู ้
ถือหุ้นทั6งรายใหญ่และรายย่อยและเพื-อผลประโยชน์โดยรวม ทั6งนี6  บางส่วนของนโยบายและกระบวนการ
ปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีดงัต่อไปนี6  

1.1 พจิารณาแต่งตั8งกรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั6งกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล รวมทั6ง
เพิ-มเติมขอ้มูล อื-นๆ ของกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านในรายงานประจาํปีและเสนอต่อผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ เพื-อพิจารณาอนุมติัแต่งตั6งในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี เพื-อให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
ไดรั้บขอ้มูลที-ถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตั6งกรรมการบริษทัฯ ซึ- งขอ้มูลดงักล่าวมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี6  
• ประวติัของกรรมการเบื6องตน้ ไดแ้ก่ ชื-อ ตาํแหน่ง อายุ ประวติัการศึกษา การฝึกอบรม อาชีพ 

ประสบการณ์การทาํงาน และขอ้พิพาททางกฎหมาย (ถา้มี) 
• การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในธุรกิจที-เกี-ยวเนื-องกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
• วิธีการสรรหา (กรณีพน้จากตาํแหน่งตามวาระการดาํรงตาํแหน่ง) 
• ผลการปฏิบติังานของกรรมการที-ผา่นมา ในแง่ของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ 
1.2 พจิารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายว่าดว้ยค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ซึ- งจะพิจารณาอนุมติั
โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี โดยไดเ้ปิดเผยแนวทาง/วิธีการกาํหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ในขอ้ 5.7 ในรายงานนี6   
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1.3 พจิารณาแต่งตั8งผู้สอบบัญชีภายนอก 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายว่าดว้ยการแต่งตั6งผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ซึ- งพิจารณา
อนุมัติโดยผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญประจําปี และได้ปรับปรุงข้อมูล
ประกอบการแต่งตั6งผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการ
พิจารณาอนุมติัของผูถื้อหุน้ ซึ- งขอ้มลูดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปนี6  
• ชื-อสาํนกังานสอบบญัชีภายนอก 
• ชื-อผูส้อบบญัชี 
• ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีภายนอกสาํหรับปีที-ขออนุมติั โดยแยกต่างหากอย่างชดัเจนระหว่าง

ค่าสอบบญัชีกบัค่าบริการอื-นๆ ที-ไม่เกี-ยวขอ้งกบัการสอบบญัชี 
• ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีภายนอกสาํหรับปีที-ผา่นมา 
• ความสมัพนัธ์อื-นๆ กบับริษทัฯ เช่น การเป็นที-ปรึกษาใหก้บับริษทัฯ 
• จาํนวนปีที-เป็นผูส้อบบญัชีภายนอก (ในกรณีที-แต่งตั6งผูส้อบบญัชีภายนอกคนเดิม) 
• การประเมินผลงานของผูส้อบบญัชีภายนอกในปีที-ผา่นมา 
• เหตุผลในการเปลี-ยนแปลงผูส้อบบญัชีภายนอก (ในกรณีที-มีการแต่งตั6งผูส้อบบญัชีภายนอกคนใหม่) 
1.4 พจิารณานโยบายจ่ายเงนิปันผล 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติันโยบายการจ่ายเงินปันผลที-ใชใ้นปัจจุบนั เมื-อครั6 งการประชุมผูถื้อ
หุน้สามญัประจาํปี 2547 และถา้มีการเปลี-ยนแปลงในนโยบายดงักล่าวนี6 ในอนาคต บริษทัฯ จะนาํเสนอ
ใหมี้การพิจารณาอนุมติัโดยผูถื้อหุน้ 
1.5  พจิารณาแผนการซื8อหุ้นคืน 

ในปี 2546 บริษทัฯ ไดข้ออนุมติัจากที-ประชุมผูถื้อหุน้สาํหรับแผนการดาํเนินการเรื-องการซื6อหุ้น
คืน โดยผูถื้อหุ้นอนุมติัให้คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถทาํการซื6 อหุ้นของบริษทัฯ คืนได้ โดยให้
เป็นไปตามกฎข้อบังคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และจดัใหมี้ขอ้มลูที-ถกูตอ้งและครบถว้นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
1.6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สําหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น ซึ- งมีการปฏิบัติ
ดงัต่อไปนี6  

• สําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
วาระสาํหรับการประชุมและใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื-อบุคคลที-มีความเหมาะสมเพื-อเป็นกรรมการ
ของบริษทัฯ ซึ- งจะไดป้ฏิบติัต่อเนื-องสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 โดยใหสิ้ทธิผู ้
ถือหุน้ท่านเดียวหรือหลายท่านที-มีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 2,000,000 หุน้ สามารถเสนอวาระ
การประชุมหรือเสนอชื-อบุคคลที-มีความเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
ตั6 งแต่วนัที-  2 ตุลาคม 2561 จนถึงวนัที-  31 ธันวาคม 2561 ซึ- งเป็นการให้สิทธิที-มากกว่าที-
กฎหมายกาํหนดต่อผูถื้อหุ้น ทั6 งนี6  บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางการสื-อสารผ่านเว็บไซต์ของ



 

หนา้ 112 
 

บริษทัฯ และประกาศผ่านทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยผูถื้อหุ้นหรือกลุ่มผูถื้อหุ้นสามารถ
นาํเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอชื-อบุคคลเพื-อเป็นกรรมการเพื-อพิจารณาบรรจุใน
วาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2561 
ก่อนวนัประชุม ทั6งนี6  บริษทัฯ ยงัคงยึดถือแนวปฏิบติันี6 สําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจาํปี 2562 

• บริษทัฯ จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นที-มีขอ้มูลที-ถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาของผูถื้อหุน้ซึ- งถือเป็นนโยบายปกติของบริษทัฯ โดยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ที-
จะส่งถึงผูถื้อหุ้นสําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ไดร้ะบุถึงจุดประสงค์ เหตุผล 
และความเห็นของกรรมการบริษทัฯ ประกอบในแต่ละวาระการประชุม โดยบริษทัฯ จะไม่
แกไ้ขวาระการประชุมถา้ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

• ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่กาํหนดการประชุมและ
ระเบียบวาระการประชุมให้ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย ์ตั6งแต่
วนัที- 6 กุมภาพนัธ์ 2561 (ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 58 วนั) เพื-อใหผู้ถื้อหุน้ไดจ้ดัสรรเวลาเพื-อ
มาเขา้ร่วมประชุมได ้ 

• บริษทัฯ เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั6งแต่
วนัที- 26 กุมภาพนัธ์ 2561 (ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 37 วนั) และบริษทัฯ ได้มอบหมายให ้
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ- งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ 
ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้นตั6 งแต่วนัที-  2 มีนาคม 2561 (จัดส่ง
ล่วงหนา้ 33 วนัก่อนวนัประชุม) 

• บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ผ่านทางสื-อหนังสือพิมพ์
รายวนัทั6 งฉบับภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัและประมาณ 14 วนั
ล่วงหนา้ ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 

• บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นอย่างเต็มที-ในการมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้นและ
สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามในประเดน็สงสยัต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้ง โดยผูบ้ริหารและ/หรือผูที้-
เกี-ยวขอ้งโดยตรงกบัประเดน็นั6นๆ จะเป็นผูต้อบคาํถาม 

• บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน รวมถึงระบุ
รายชื-อของกรรมการที-เขา้ร่วมประชุม ในรายงานการประชุมยงัไดบ้นัทึกคาํถามและคาํตอบ
อย่างถูกตอ้งครบถว้นและชัดเจนวิธีการลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียงและผลการ
ลงคะแนนเสียง 

• บริษทัฯ ปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ เพื-อปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติั
ตามกฎหมายที-เกี-ยวขอ้งกบัการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้น อนัรวมถึงจดัการประชุมผูถื้อหุ้น
เพื-อพิจารณาอนุมติักรณีที-มีเหตุการณ์สําคญัๆ ที-กระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดย
จดัเอกสารประกอบการพิจารณาที-ถกูตอ้งครบถว้นเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ เช่น 
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1) ในปี 2547 กรณีซื6อเรือเดินทะเลจาํนวน 15 ลาํ 2) การทาํสัญญาวา่จา้งต่อเรือเดินทะเลใหม่
จาํนวน 12 ลาํ ในปี 2550 และจาํนวน 3 ลาํในปี 2551 และ 3) การทาํสัญญาว่าจา้งต่อเรือเดิน
ทะเลใหม่จาํนวน 12 ลาํในปี 2557 เป็นตน้ ซึ- งทุกเหตุการณ์ที-กล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ ได้
แต่งตั6งที-ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื-อทาํหนา้ที-เป็นที-ปรึกษาใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

• บริษทัฯ มีการติดตามและสอบทานเงินปันผลที-ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บและพยายาม
ติดต่อกบัผูถื้อหุ้นเพื-อใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัฯ ทั6งนี6  บริษทัฯ ยงัไดแ้จง้
ขอ้มลูและใหค้าํแนะนาํแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ถึงวิธีการรับเงินปันผล 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุน้ทั6งหมด 1 ครั6 ง เป็นการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี เมื-อวนัที- 4 เมษายน 2561 ที-โรงแรม อวานี เอเทรียม โดยในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2561 กรรมการทุกท่าน เขา้ร่วมประชุมกนัอย่างพร้อมเพรียง ทั6งนี6  รวมถึงประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการประธานคณะกรรมการสรรหา และผูส้อบบญัชีภายนอกไดเ้ขา้
ร่วมในการประชุมสามญัประจาํปีเพื-อตอบคาํถามจากผูถื้อหุ้นในประเด็นที-เกี-ยวกบัขอ้มูลทาง
บญัชีหรือการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี ทั6งนี6 ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั6 ง เลขานุการบริษทัฯ
ไดอ้ธิบายเกี-ยวกบัวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงเมื-อการประชุมเริ-มขึ6น และเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ในแต่ละวาระการประชุม
รวมทั6 งได้บันทึกมติที-ประชุมและประเด็นต่างๆ ไวใ้นรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและ
ครบถว้นแลว้ หลงัจากนั6นบริษทัฯ ไดน้าํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้กบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั6งวีดีโอบนัทึกการประชุม ดงักล่าวใน
เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ภายใตห้ัวขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์” ภายในระยะเวลา 14 วนัหลงัวนัประชุม
แต่ละครั6 ง 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษทัฯ มั-นใจในการใหค้วามสาํคญัถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย ผูถื้อหุน้ต่างชาติ และผูถื้อหุน้สถาบนั ทั6งในส่วนของการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น 
การจดัประชุมผูถื้อหุน้และเพื-อเป็นการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้สาํหรับเรื-องที-เป็นสาระสาํคญั โดยไดป้ฏิบติั
ดงัต่อไปนี6  

• กาํหนด วนั เวลา และสถานที-ในการประชุมผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้
ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

• กาํหนดใหหุ้น้ 1 หุน้ มีคะแนนเสียง 1 เสียง  
• อาํนวยความสะดวกสําหรับการลงคะแนนเสียงดว้ยการจดัให้มีการมอบฉันทะ: พร้อมทั6ง

ระบุเอกสารที-จาํเป็นในการมอบฉนัทะอย่างชดัเจนและไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้
พร้อมหนงัสือมอบฉันทะ(แบบ ข.) ส่งให้กบัผูถื้อหุ้นภายในระยะเวลาที-มากพอ และเท่าที-
บริษทัฯ สามารถกระทาํไดภ้ายใตข้อ้บงัคบัต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้ง กล่าวคือ ก่อนวนัประชุมผูถื้อ
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หุ้นอย่างน้อย 4 สัปดาห์ โดยผูถื้อหุ้นที-ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัฯ ได้
กาํหนดใหมี้ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระรับมอบฉันทะเพื-อเขา้ร่วมประชุม
และลงคะแนนเสียงแทนในการประชุมแต่ละครั6 ง ซึ- งรายละเอียดต่างๆ ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้น นอกจากนั6น บริษทัฯ ไดแ้สดงแบบฟอร์มหนงัสือมอบ
ฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ เพื-ออาํนวย
ความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ใหส้ามารถดาวนโ์หลดได ้

• กาํหนดให้มีการลงทะเบียนผูถื้อหุ้นอย่างนอ้ย 2 ชั-วโมง ก่อนเริ-มประชุมผูถื้อหุ้น เพื-อให้มี
เวลาในการลงทะเบียนที-เพียงพอ  

• ไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนสาํหรับการประชุมแต่ละวาระ 
• ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื-ออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อ

หุน้ที-เขา้ร่วมประชุมและเพื-อความถกูตอ้งแม่นยาํในการนบัคะแนนเสียง 
• เปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ และเสนอชื-อบุคคล

เพื-อเป็นกรรมการ บริษทัฯ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีในช่องทางสื-อสารต่างๆ รวมถึง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั6งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้บตัร
ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

• ไม่มีการเพิ-มวาระการประชุมใหม่ โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
• กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี-ยวกับส่วนได้เสียของตนและ

ผูเ้กี-ยวขอ้ง 
• กรรมการไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพย ์(หุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิที-จะซื6อหุน้) ของ

บริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นประจาํ  
• กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและรายงานให้บริษทัฯ ทราบถึงการมี

ส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลใกลชิ้ดที-มีความเกี-ยวขอ้ง (ถา้มี) เพื-อให้บริษทัฯ มีขอ้มูล
สําหรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกาํหนดเกี-ยวกับการทํารายการที- เกี-ยวโยงกัน 
รายงานการมีส่วนไดเ้สียดงักล่าวนั6นยงัมีประโยชน์ในแง่การติดตามดูแลให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารทาํหนา้ที-ดว้ยความระมดัระวงัและซื-อสตัยสุ์จริตโดยมีวิธีการปฏิบติัดงันี6  
- กรรมการและผูบ้ริหารที-ไดรั้บการแต่งตั6งใหม่ตอ้งส่งแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สีย

ของกรรมการ และผูบ้ริหาร” ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที-ไดรั้บการแต่งตั6ง 
- เมื-อมีการเปลี-ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร” 

กรรมการและผูบ้ริหารต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู ้บ ริหาร” โดยทันทีหรือภายใน 7 ว ันทําการนับจากวันที- มีการ
เปลี-ยนแปลงรายการ 
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- เลขานุการบริษทัฯ ส่งสาํเนาแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” 
ใหก้บัประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบั
ดูแลกิจการ ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัที-บริษทัฯ ไดรั้บรายงานฉบบัดงักล่าว 

• คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผูบ้ริหารที-มีส่วนไดเ้สียใน
เรื-องใดเขา้ร่วมกระบวนการตดัสินใจในเรื-องดงักล่าว โดยปกติแลว้กรรมการและผูบ้ริหารที-
มีส่วนไดเ้สียในเรื-องใดๆ จะออกไปจากที-ประชุมและกลบัเขา้มาในที-ประชุมอีกครั6 ง เมื-อ
เรื-องนั6นๆ ไดถ้กูตดัสินใจแลว้ 

• รายละเอียดของการทาํรายการที-เกี-ยวโยงกนั ซึ- งระบุถึงชื-อผูเ้กี-ยวโยง ลกัษณะของความเกี-ยวโยง
กนั แนวโนม้การทาํรายการในอนาคต และมูลค่าของรายการในแต่ละรายการ ไดถู้กเปิดเผย
ไวใ้นหัวขอ้ “รายการที�เกี�ยวโยงกัน” ในรายงานประจาํปีนี6  ทั6งนี6  บริษทัฯ ไม่เคยมีกรณีไม่
ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั6งกฎหมายต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้งกบัรายการที-เกี-ยวโยงกนั 

• ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสมเกี-ยวกับมาตรการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในดัง
รายละเอียดที-กล่าวไวใ้นหวัขอ้ “การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจาํปีนี6และ
ยงัไม่เคยมีกรณีการใชข้อ้มลูภายในของกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารบริษทัฯ  

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน 
เช่น ผูถื้อหุ้น พนกังาน และผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หนี6
การคา้ คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน/สังคม ภาครัฐ และหน่วยงานอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้ง เนื-องจากบริษทัฯ ตระหนกัถึง
การสนบัสนุนจากผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ อนัที-จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกาํไร
ให้กบับริษทัฯ และเป็นแรงสนบัสนุนอย่างดียิ -ง ในการสร้างความสําเร็จและความมั-งคั -งในระยะยาว
ให้กบับริษทัฯ ทั6งนี6  บริษทัฯ ไดป้รับปรุงแกไ้ขเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ซึ- งรวมถึงหัวขอ้ “กิจกรรมผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย” นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั และ
รวมถึงการจดัให้มีช่องทางบนเวบ็ไซต์สาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถใชติ้ดต่อสื-อสารในการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ และสามารถติดต่อโดยตรงกบัคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความประสงค์ โดยไม่ตอ้งผ่าน
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเก็บขอ้ร้องเรียนดงักล่าวเป็นความลบั และหากขอ้
ร้องเรียนมีมูลความจริง คณะกรรมการบริษทัฯ จะดาํเนินการเพื-อแกไ้ขตามความเหมาะสม 

ด้านผู้บริหาร : บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของผูบ้ริหารซึ- งเป็นส่วนหนึ- งของปัจจยัแห่ง
ความสาํเร็จของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารมีโครงสร้างที-เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัค่าเฉลี-ยอุตสาหกรรม และค่าเฉลี-ยโดยทั-วไปของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย บริษทัฯ 
เปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดท้าํงานอย่างอิสระปราศจากการแทรกแซง ภายใตบ้ทบาท หนา้ที- 
และความรับผิดชอบที-มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 

ด้านพนักงาน : บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นส่วนสําคญัของปัจจยัแห่งความสําเร็จอีกปัจจยั
หนึ- งของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จึงกาํหนดวิธีการจา้งงาน ความเท่าเทียมกนัในโอกาสของการจา้ง
งาน ความมั-นคง และความกา้วหนา้ทางอาชีพ และหลกัการอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้งกบัพนกังาน และการจา้ง
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งาน บริษทัฯมั-นใจว่าพนกังานมีความรู้ ความชาํนาญที-จาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานในธุรกิจของบริษทัฯ 
และความเขา้ใจในขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ มาตรฐานการปฏิบติังานที-เกี-ยวขอ้ง และสนบัสนุนให้มีการพฒันา
ความรู้ความสามารถเพื-อให้ทนักบัการพฒันาของอุตสาหกรรมในอนาคต และไดอ้ธิบายถึงการดูแลดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัของพนกังานที-ปฏิบติัการบนเรือของบริษทัฯ ภายใตห้ัวขอ้ “รายงานการ

พัฒนาเพื�อความยั�งยืน” ในรายงานประจาํปีนี6  
นอกจากนี6  บริษทัฯ จดัให้มีนโยบายดา้นผลตอบแทนสาํหรับพนกังานที-สาํนกังานของบริษทัฯ ทั6งใน

รูปของเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ แมว้่าผลตอบแทนบางอย่างกฎหมายจะไม่ไดก้าํหนด 
ผลตอบแทนของพนกังานขึ6นอยู่กบัผลการปฏิบติังาน หนา้ที-และความรับผิดชอบของพนกังาน ส่วนเพิ-ม
อื-นๆ /โบนสัขึ6นอยู่กบัฐานะทางการเงินผลการดาํเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ ในเรื-อง
การสร้างแรงจูงใจระยะยาว แมว้่าบริษทัฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะยาวสําหรับพนกังานในรูปของ 
ESOP เนื-องจากบริษทัฯ เห็นว่าราคาหุ้นของบริษทัฯ จะขึ6นอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ซึ- งพนกังานไม่สามารถ
ควบคุมไดโ้ดยตรงเช่นเดียวกบัอตัราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากนี6 ราคาหุ้นของบริษทัฯ ก็ไม่ได้
สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานที-แทจ้ริง ดงันั6น บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงาน
แก่พนกังานของบริษทัฯในรูปของเงินโบนสัประจาํปี โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายที-กาํหนดไว ้และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ่ายโบนสัประจาํปีแก่พนกังาน 

บริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก สําหรับทั6งพนกังานที-
สาํนกังาน และลูกเรือบนเรือ โดยบริษทัฯ เป็นผูร้ับภาระค่าใชจ้่ายทั6งหมดที-เกิดขึ6น นอกจากนี6  บริษทัฯ 
ยงัอนุญาตให้มีการลางานพิเศษ และกาํหนดเวลาการทาํงานที-ยืดหยุ่น สาํหรับพนกังานที-ตอ้งการศึกษา
ในระดบัที-สูงขึ6น นอกจากนี6  บริษทัฯ ไดส่้งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังานดว้ยกนั 
และระหว่างพนกังานกบัผูบ้ริหารบริษทัฯ 

ด้านนายหน้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่านายหนา้เป็นส่วนหนึ- งของปัจจยัแห่งความสาํเร็จของ
บริษทัฯ และเป็นผูที้-มีบทบาทสาํคญัในฐานะผูส้นบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงปฏิบติั
กบันายหนา้ดว้ยความเป็นธรรมตามเงื-อนไขการคา้ที-ตกลงร่วมกนัและคงรักษามาตรฐานการคา้
โดยทั-วไปไว ้เพื-อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนัในระยะยาว 

ด้านเจ้าหนี8เงินกู้ยืม : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่าเจา้หนี6 เงินกูย้ืมเป็นส่วนหนึ- งของปัจจยัแห่ง
ความสําเร็จที-สําคญัของบริษทัฯ ในฐานะผูส้นบัสนุนดา้นการเงินแก่บริษทัฯ ที-ตอ้งลงทุนในสินทรัพย์
ดว้ยเงินลงทุนที-สูง บริษทัฯให้ความสําคญักบัความสัมพนัธ์และขอ้ตกลงต่อเจา้หนี6 เงินกูทุ้กราย ดงันั6น
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเงื-อนไขการกูย้ืมเงินต่างๆรวมทั6งปฏิบติัตามวตัถุประสงค์การกูเ้งิน การชาํระคืน
หลกัทรัพยค์ ํ6าประกนัและขอ้ตกลงอื-นๆ ที-ตกลงร่วมกนัระหว่างสองฝ่าย และหากบริษทัฯ ไม่สามารถ
ปฏิบติัตามเงื-อนไขในสัญญาเงินกูข้อ้ใดขอ้หนึ- ง บริษทัฯ จะรีบติดต่อธนาคารผูใ้ห้กูท้นัทีเพื-อยื-นขอผ่อน
ผนัการปฏิบติัตามเงื-อนไขนั6น หรือเพื-อหาทางออกอื-นที-ยอมรับไดร่้วมกนั 

ด้านคู่ค้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีถึงความสําคญัของคู่คา้ของบริษทัฯ และบริษทัฯ มั-นใจว่า
เงื-อนไขทางการคา้ต่างๆ เป็นไปดว้ยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทั-วไป รวมทั6งการปฏิบติั
ตามเงื-อนไขทางการคา้อย่างเคร่งครัด 
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ด้านลูกค้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่าลูกคา้เป็นส่วนหนึ- งของปัจจยัแห่งความสําเร็จของการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกคา้ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
อย่างดีที-สุด รวมทั6งการให้บริการที-ไดม้าตรฐาน และการรักษาสารสนเทศที-เป็นความลบัของลูกคา้โดย
จะไม่เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว เวน้แต่มีขอ้กฎหมายหรือกฎเกณฑก์าํหนด หรือไดรั้บการยินยอมจากผู ้
เป็นเจา้ของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางดา้นการตลาด การกําหนดราคา รายละเอียดของการ
ให้บริการ คุณภาพ และความปลอดภยั 

ด้านคู่แข่งทางการค้า : บริษทัฯ ปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทางการคา้ที-ดี และไม่
พยายามที-จะทาํลายชื-อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ต่างๆดว้ยขอ้กล่าวหาที-ไม่เป็นจริง รวมทั6งไม่พยายาม
เขา้ถึงขอ้มูลที-เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้หรือใชวิ้ธีการที-ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

ด้านชุมชนและสังคม : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยสนบัสนุน
กิจกรรมของชุมชนอย่างสมํ-าเสมอ รวมทั6งเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูที้-อยู่รอบขา้งมากกว่าที-มีกาํหนดไว้
ในกฎหมายและพยายามเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคม โดยบริษทัฯ ไดร้ายงานส่วนนี6 แยกไวภ้ายใต้
หัวขอ้ “รายงานการพัฒนาเพื�อความยั�งยืน” ในรายงานประจาํปีนี6  

ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ : นอกเหนือจากที-ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในส่วนของกฎหมายและระเบียบ
เกี-ยวกบัธุรกิจการเดินเรือซึ- งบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามและไดอ้ธิบายไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบันี6  บริษทัฯ 
ตระหนกัเป็นอย่างดีว่า ภาครัฐบาลคือ ผูอ้อกกฎระเบียบขอ้บงัคบั ทาํหนา้ที-ควบคุมเพื-อให้การดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความยุติธรรม และมีความโปร่งใส บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของ
การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั6งกฎหมายต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
และไดร้วมการสอบทานการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ให้เป็นหนึ- งในหนา้ที-ของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซึ- งมีผูต้รวจสอบภายในที-มีคุณสมบติัเป็นหัวหนา้ฝ่าย โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัทาํรายงาน
สอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ ประจาํปี และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ ตามรายละเอียดที-กล่าวในหัวขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแล

กิจการ” ในรายงานประจาํปีนี6  
ด้านสิ�งแวดล้อม : บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการจดัการดา้นการขนส่งทางทะเลที-ขาดความรับผิดชอบ

นั6น จะก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นสิ-งแวดลอ้มที-รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ-งมลพิษทางนํ6 า และ/หรือ 
มลพิษทางอากาศ  

บริษทัฯ มีความมุ่งมั-นที-จะปกป้องและอนุรักษสิ์-งแวดลอ้ม ซึ- งเป็นส่วนหนึ- งของนโยบายการดูแล
รักษาสิ-งแวดลอ้ม โดยให้ความสาํคญัเทียบเท่ากบัปัจจยัทางดา้นการคา้และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
และส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบายนี6  ซึ- งขั6นตอนการปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ และจริย
ธรรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ ไดร้ายงานไวภ้ายใตห้ ัวขอ้ “รายงานการพัฒนาเพื �อความยั�งยืน” ใน
รายงานประจาํปีนี6  

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล : บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทัฯ ทุกคนตอ้งปฎิบตัิตามหลกัสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิ
มนุษยชนสากลแก่พนกังานเพื-อนาํไปปฏิบติัเป็นส่วนหนึ- งในการดาํเนินงานและไม่สนบัสนุนกิจกรรม
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ใดๆ ที-ละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน รวมถึงการบงัคบัใชแ้รงงานหรือการใชแ้รงงานเด็ก ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มไดร้ับการปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค โดยเคารพศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์ไม่แบ่งแยกเชื6อชาติ ถิ-น
กาํเนิด เพศ อายุ ศาสนา สีผิว สภาพร่างกาย ฐานะ หรือชาติตระกูล นอกจากนี6บริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้มี
การตรวจสอบดูแลการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน และสนบัสนุนให้บริษทัย่อย นกัลงทุน คู่คา้ และผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทัฯ ทุกคนตอ้งมีความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการใชง้านทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้-น ไม่
ว่าจะเป็นเครื-องหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธิ�  ขอ้มูลความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญา
ประเภทอื-นๆ ตวัอย่างเช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที-มีลิขสิทธิ� ถูกตอ้ง โดยโปรแกรมที-ใชน้ั6นตอ้ง
ผ่านการตรวจสอบและติดตั6งโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั6น นอกจากนี6  บริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้
พนกังานตรวจสอบเพื-อให้มั-นใจว่าโปรแกรมหรือขอ้มูลที-นาํมาใชใ้นการทาํงานไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของผูอื้-น เป็นตน้ 

นโยบายเกี�ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน : บริษทัฯ มีนโยบายห้ามการติดสินบนและ
การคอร์รัปชั-นทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ หรือ
บริษทัในเครือ บริษทัฯ ไม่ยอมรับพฤติกรรมที-เกี-ยวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชั-น โดยบริษทัฯ ให้
ความสาํคญัอย่างจริงจงักบัการติดสินบนและการคอร์รัปชั-นต่างๆ (หากมี) การละเมิดนโยบายนี6  บริษทัฯ 
ถือเป็นการกระทาํผิดร้ายแรง โดยจะมีการดาํเนินการทางวินยัรวมไปถึงการเลิกจา้งตามที-กฎหมาย
กาํหนด 

ในปี 2556 เพื-อเป็นการต่อตา้นการคอร์รัปชั-น บริษทัฯไดร่้วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วม
ปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัฯ ไดร่้วมให้สัตยาบนัเพื-อรับทราบ
ขอ้ตกลงในคาํประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ ต่อมาในวนัที- 16 มกราคม 2558 บริษทัฯ ไดร้ับการรับรองการเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดล้งนามเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายตา้นทุจริตเพื-อประเทศไทย หรือ Partnership 
Against Corruption for Thailand (PACT) ซึ- งเป็นเครือข่ายขององค์กรจากหลากหลายสาขาที-มีเป้าประสงค์
ในการต่อตา้นการทุจริต ที-ริเริ-มขึ6นโดยสถาบนัไทยพฒัน ์และหุน้ส่วนความร่วมมืออื-นๆ 

ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงรักษามาตรฐานที-สูงอย่างต่อเนื-องในเรื-องจริยธรรม รวมถึงมุมมองในเรื-องการ
ต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชั-น ซึ- งกิจกรรมที-ทาํต่อเนื-องตลอดทั6งปี มีดงันี6   

• การประเมินความเสี-ยงเกี-ยวกบัสินบนและการทุจริต ซึ- งเป็นการสอบทานและบรรเทาผลกระทบ
ที-อาจเกิดขึ6นและเพื-อใหแ้น่ใจวา่มีการดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม 

• กาํหนดแนวทางการปฏิบติัเกี-ยวกบัการป้องกนัการคอร์รัปชั-น และการติดสินบน เช่น แนวทาง
ปฏิบติัในการให้และการรับของขวญัและสิ-งตอบแทน หรือการช่วยเหลือทางการเมือง เป็นตน้ 
รายละเอียดเกี-ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี6 ได้เปิดเผยใน “คู่ มือจริยธรรมธุรกิจและ
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แนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ” ซึ- งผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบร่วมกนั พร้อมทั6งเปิดเผยไว้
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และวิธีการควบคุมภายในเพื-อใหแ้น่ใจว่ามีกลไกป้องกนั
การใหสิ้นบน และการทุจริตที-มีประสิทธิผล 

• จัดให้ มีระบบการตรวจสอบ เพื- อให้แน่ใจว่ามีนโยบายและขั6 นตอนการดําเนินงานที- มี
ประสิทธิภาพ 

นอกจากนี6  บริษทัฯ จัดให้มีช่องทางสําหรับรายงานการกระทําที-ไม่เหมาะสม การทุจริต หรือการ
คอร์รัปชั-นใดๆ อีกทั6งไดจ้ดัใหมี้มาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วาม
ร่วมมือในเรื-องดงักล่าว 

ในเดือนธันวาคม 2561 บริษทัฯไดใ้ช ้“นโยบายงดรับของขวญั (“No Gift Policy”)” มาปฏิบติัใช้ ตาม
ขอ้เสนอแนะของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัฯ ขอให้
พนัธมิตรทางธุรกิจงดมอบของขวญัแก่บุคลากรทุกคนในทุกโอกาส ซึ- งรวมถึงคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกระดบั นโยบายงดรับของขวญันี6 เป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั-น
และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดีของบริษทัฯ 

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy): เพื-อมั-นใจว่ามีการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมตามหลกัจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั บริษทัฯ จึงกาํหนดให้มี
ช่องทางการติดต่อกับคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรง (ไม่ผ่านผูบ้ริหารของบริษทัฯ) เพื-อให้คาํแนะนํา
เกี-ยวกบัธุรกิจ ขอ้ร้องเรียน หรือ ขอ้เสนอแนะเกี-ยวกบัความเสี-ยง หรือผลกระทบที-อาจเกิดขึ6นต่อผูมี้ส่วนได้
เสียจากการดาํเนินธุรกิจ หรือจากการปฏิบติังานไม่ถกูตอ้ง หรือการละเมิดหลกัจริยธรรมธุรกิจ และแนวทาง
ปฏิบติัที-บริษทัฯ กาํหนดไว ้หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนกรณีพิเศษ เช่น กรณีที-ผูบ้ริหารกระทาํผิดศีลธรรม/
ไม่ซื-อสัตย,์ การกระทาํผิดจรรยาบรรณ หรือผิดกฏหมาย เป็นตน้ ทั6งนี6  พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื-นๆ
สามารถส่งขอ้ความดงักล่าวทางไปรษณียห์รืออีเมลใ์ห้กบั คุณธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามที-อยูด่า้นล่างนี6  

ทางไปรษณีย ์
คุณธีระ วิภูชนิน  
256 ถนนลาดพร้าว ซอยสนันิบาตเทศบาล  
แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 

ทางอีเมล ์ 
acthira@hotmail.co.th 

กระบวนการดาํเนินการเมื�อได้รับข้อร้องเรียน 

เมื-อบริษัทฯได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้ว บริษัทฯจะดําเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
ตรวจสอบ และกาํหนดมาตรการในการดาํเนินการเพื-อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผูที้-ไดรั้บผลกระทบ
โดยตรง รวมถึงความเสียหายที- เกิดขึ6นทั6 งหมด หลงัจากนั6นผูที้- มีหน้าที- รับผิดชอบเรื- องดงักล่าวมีหน้าที-
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ติดตามผลการดาํเนินการ และรายงานผลแก่ผูที้-เหมาะสม และเก็บรวบรวมขอ้มูลที-เกี-ยวกบัการร้องเรียนให้
เรียบร้อย การรายงานผลจากการดําเนินการ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการและ/หรือกรรมการท่านอื-นที-เกี-ยวขอ้ง ตามลาํดบั แลว้แต่กรณี 

การปกป้องผู้รายงาน 

เพื-อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูที้-ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง บริษทัฯ จะไม่เปิดเผย ชื-อ ที-อยู่ ภาพ หรือขอ้มูลอื-นใดของผูแ้จง้เบาะแส/ผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้
ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ผูที้-รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ การ
กาํกบัดูแลกิจการที-ดี จริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎเกณฑต่์างๆ ของบริษทัฯ จะไดรั้บการคุม้ครอง และความ
เป็นธรรมภายใตน้โยบายนี6  พนกังานที-กลั-นแกลง้หรือตอบโตผู้ร้้องเรียนจะตอ้งถูกลงโทษ และรวมถึงการ
เลิกจา้งงาน 

สาํหรับขั6นตอนการปฏิบติั และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนไดเ้ปิดเผยไวใ้น “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทางปฏิบติั” ของบริษทัฯ ซึ- งไดแ้จง้ให้พนักงานทุกคนรับทราบ พร้อมทั6งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์ของ
บริษทัฯ 

ทั6งนี6  ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ที-มีนยัสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ มีการดูแลกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที-เกี-ยวขอ้งกบับริษทัฯ อย่างเขม้งวด ทั6งขอ้มูล
ทางการเงินและขอ้มูลที-มิใช่ขอ้มูลทางการเงิน และรายงานอื-นๆ โดยขอ้มูลจะตอ้งเปิดเผยอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส โดยผ่านช่องทางที-ถูกตอ้งและผูใ้ชข้อ้มูลสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวก 

4.1 รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูร้ับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และ
สารสนเทศทางการเงินที-ปรากฏในรายงานประจาํปี โดยมีการนาํเสนอรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ต่อรายงานทางการเงินควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และงบ
การเงินที-ตรวจสอบแลว้ในรายงานประจาํปีนี6  

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ที-ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั6งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื-อวนัที- 15 
พฤศจิกายน 2550 เพื-อทาํหนา้ที-ดูแลเรื-องการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 
โดยการนาํเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ขอ้แนะนาํ และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ 
เกี-ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการ จะนําเสนอเพื-อขออนุมตัิจากที-ประชุมผูถ้ือหุ ้น ทั6งนี6  รายละเอียด
เกี-ยวกบัคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายชื-อสมาชิก คุณสมบตัิ บทบาทหนา้ที-ความ
รับผิดชอบ และหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และ
เปิดเผยภายใตห้ัวขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจาํปีนี6  
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ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ โดยกําหนดเป็น
ค่าตอบแทนประจาํและไม่มีค่าตอบแทนอื-น ซึ- งไดจ่้ายให้แก่กรรมการบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสเป็น
จาํนวนเท่ากนั ทั6งนี6  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากที-ประชุมผูถื้อหุ้น ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี6  

 
 

สําหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส 
และอื-นๆ เช่น ค่าภาษีเงินได ้ค่าเช่าบา้น และเงินชดเชยเมื-อเกษียณอายุการทาํงาน ซึ- งในระหวา่งปี 2561 
และปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดับสูง 
(รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ) ทั6 งหมด 14 ท่าน (ปี 2560: 13 ท่าน) เป็นจาํนวนเงิน 83.35 ลา้นบาท และ 
80.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั 



 

หนา้ 122 
 

ค่าตอบแทนที- จ่ายให้กรรมการผู ้จัดการในปี 2561 เป็นจํานวนเงินรวม 14.60 ล้านบาท 
ประกอบดว้ย เงินเดือน 7.85 ลา้นบาท โบนสั 1.29 ลา้นบาท ภาษีเงินไดที้-บริษทัฯออกให ้4.29 ลา้นบาท 
ค่าตอบแทนกรรมการ 0.55 ลา้นบาท ค่าเช่าบา้น 0.60 ลา้นบาท และค่าตอบแทนอื-นๆ 0.02 ลา้นบาท 

คณะกรรมการบริหารที-แต่งตั6งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2561 มีรายนาม
ดงัต่อไปนี6  

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

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

ผูบ้ริหารระดบัสูงที-ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายนามดงัต่อไปนี6  

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน) 

3. นายไจปาล มนัสุขานี กรรมการ 

4. นายกอตมั คูรานา* ประธานเจา้หนา้ที-ฝ่ายการเงิน  

5. นายชีลาล โกปินาธาน ผูอ้าํนวยการ (การพาณิชย)์ 

6. นายเซบาสเตียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่ ผูอ้าํนวยการ (บริหารกองเรือฝ่ายบุคคล) 

7. นายโกดาการาจีททิล มรูาลี- เมนนอน กรรมการ (ดา้นเทคนิค) 

8. นายนีลากนัตนั วาสุเดวนั ผูอ้าํนวยการ (การจดัการความเสี-ยง) 

9. นายสตีเฟน โกลา** ผูอ้าํนวยการ (บริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ) 

10. นายนิชิคานท ์โกรวิน ดีซาย ผูอ้าํนวยการ (โครงการ) 

11. นายประชาน มหาลิงกมั ผูจ้ดัการอาวโุส (ดา้นเทคนิค) 

12. นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน 
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (การเงินและบญัชี) และเลขานุการบริษทั
ฯ 

13. นางสาววิมลวรรณ เจศรีชยั ผูจ้ดัการอาวโุส (บญัชีของกลุ่มบริษทั) 

14. นางสาวนลินทิพย ์ศานตินานนท ์
ผูจ้ดัการอาวโุส (บญัชีและการจดัการระบบสารสนเทศ) 
(MIS) 

* เริ-มเขา้ทาํงานกบับริษทัฯ ตั6งแต่วนัที- 6 ธนัวาคม 2561 
** เกษียณอายกุารทาํงาน ตั6งแต่วนัที- 1 มกราคม 2562 
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การเทียบเคียงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และผูบ้ริหารระหว่างบริษทัฯ กบักลุ่ม
บริษทัจดทะเบียนอื�นๆและบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีรายละเอียดขา้งล่างดงันี+  
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4.3 ความสัมพันธ์กบัผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที-มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 
ทั6 งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั-วไป ตลอดจนข้อมูลสําคัญที-อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว เพื-อให้ผูล้งทุนและผูที้-เกี-ยวขอ้ง
รับทราบผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ จดหมายแจง้ข่าว และจากการติดต่อกบักรรมการ
ผู ้จัดการ ซึ- งบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์ในระดับที- ผู ้บริหารระดับสูงจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบในส่วนงานนี6 เอง ทั6งนี6  บริษทัฯ ไดก้าํหนดบุคคล เพื-อให้บริการขอ้มูลข่าวสารสําหรับผู ้
ลงทุน ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห์และประชาชนทั-วไป ซึ-งมีรายละเอียดดงันี6  

 

 

คุณคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ  
ไดรั้บการคดัเลือกเป็น “นกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่นที-สุด” ในประเทศไทย 
ในผลสาํรวจเกี-ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการในเดือนธนัวาคม 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 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ต่างๆ มากมาย โดยมีกรรมการผูจ้ดัการและ/หรือ

กรรมการบริหารเขา้ร่วมกิจกรรม ซึ- งรายละเอียดของกิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์ในช่วงสามปีที-ผ่านมา 
มีดงันี6  

 

ปี/จาํนวนครั8ง 
พบปะกบั 

นักวเิคราะห์ 

พบปะกบั 

นักลงทุน 

การนําสนอ 

(Presentations) 

การให้สัมภาษณ์แก่

หนังสือพมิพ์และทีวี 
รวม 

2561 20 16 19 6 61 

2560 33 32 8 6 79 

2559 19 13 5 8 45 
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5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ  

จาํนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ มีสัดส่วนที-สัมพนัธ์และเหมาะสมกบัขนาดของ
กิจการ และความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษทัฯ ซึ- งในปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 11 
ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร 3 ท่าน (ปฏิบติังานเต็มเวลาเหมือนพนักงานประจาํในบริษทัฯ/
บริษทัยอ่ย) และ กรรมการที-ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร 8 ท่านซึ- งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน (มากกว่า 
1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษทัฯ ทั6งคณะ) ทั6งนี6  คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
และคณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ย กรรมการอิสระทั6งหมด 

ความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษทัฯ (Board Diversity) 

บริษัทฯ คาํนึงถึงการเพิ-มความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษทัฯ ซึ- งเป็น
องคป์ระกอบสาํคญัในการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ และการพฒันา
ที-ย ั-งยืน ดงันั6น กรรมการบริษทัฯ จึงมีคุณสมบัติที-หลากหลายทั6 งในดา้นเพศ อายุ การศึกษา ทักษะ 
ความ รู้ และประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพ  สําห รับการพิจารณ าเลือกกรรมการให ม่ 
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของผูส้มคัร พิจารณาทักษะผสมผสานกัน พิจารณาความ
หลากหลาย และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
คําจาํกดัความ 

กรรมการบริหาร (Executive Director)  

คือ กรรมการที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการเต็มเวลาของบริษทัฯ และไดรั้บค่าตอบแทน
รายเดือนเป็นประจาํจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื-นๆ ที-เทียบเท่า 
กรรมการอสิระ (Independent Director) 

คือ กรรมการที-เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจดัการ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื-นใดที-
เกี-ยวขอ้งและไม่มีหนา้ที-ในการบริหารจดัการในบริษทัฯ และหรือบริษทัย่อย ซึ- งอาจมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ที-มี
ความเข้มกว่ากฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระของบริษทัฯ 

• กรรมการอิสระตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัใน
เครือบริษทัร่วมหรือบริษทัที-เกี-ยวขอ้ง ทั6งนี6  ใหน้บัรวมหุน้ที-ถือโดยผูที้-เกี-ยวขอ้งดว้ย 

• กรรมการอิสระตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษทัฯ และไม่เป็นผูบ้ริหาร พนกังาน หรือที-
ปรึกษาผูไ้ดรั้บเงินเดือนประจาํหรือค่าตอบแทนอื-นใดจากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม บริษทัที-เกี-ยวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัที-ไดรั้บ
การแต่งตั6งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

• กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วน
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เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั6 งในการบริหารดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัที-เกี-ยวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อน
วนัที-ไดรั้บการแต่งตั6งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

“ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ-งรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที-กระทาํเป็นปกติเพื-อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี-ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ6 าประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหนี6 สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื-นทาํนองเดียวกนัซึ- งเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สัญญา
มีภาระหนี6 ที-ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ-งตั6งแต่ 20 ลา้นบาท ขึ6นไปหรือตั6งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ที-มีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ-ากวา่ 

• กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
บริษทัที-เกี-ยวขอ้งหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที-มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชีซึ- งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัที-ได้รับการ
แต่งตั6งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

• กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ที-ปรึกษากฎหมาย ที-ปรึกษา
ทางการเงินหรือ ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นซึ- งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ 
บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัที-เกี-ยวขอ้ง หรือจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 
ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัที-ไดรั้บการแต่งตั6งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

• กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูที้-มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย 
รวมถึงผูที้-เกี-ยวขอ้งหรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  

• กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูที้-ไดรั้บการแต่งตั6งขึ6นเพื-อเป็นตวัแทนในการรักษาผลประโยชน์
ของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ- งเป็นผูที้-เกี-ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทัฯ  

• กรรมการอิสระจะตอ้งปฏิบติัหน้าที-ในการแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตาม
หน้าที-  ที- ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กรรมการบริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั6งผูที้-เกี-ยวขอ้งหรือ ญาติสนิทของบุคคล
ดงักล่าว 

คํานิยามของผู้ที�เกี�ยวข้อง 

ผูที้-เกี-ยวขอ้ง หมายความรวมถึง ผูที้-มีความสมัพนัธ์หรือเกี-ยวขอ้งกบับริษทัฯ ในระดบัที-ทาํให้

กรรมการอิสระไม่สามารถทาํหนา้ที-ไดอ้ยา่งอิสระหรือคล่องตวั เช่น คู่คา้ ลกูคา้ เจา้หนี6  ลกูหนี6  หรือผูที้-

มีความเกี-ยวขอ้งทางธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นตน้ 
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บทบาท หน้าที�และความรับผดิชอบของกรรมการอสิระ 

สามารถเขา้ถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอื-นอย่างเพียงพอที-จะปฏิบติัหนา้ที-ของตนได้
อยา่งมีประสิทธิผล 

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจาํทุกครั6 ง รวมทั6งตั6งประเดน็คาํถาม
ในที-ประชุม เพื-อให้มั-นใจว่าผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื-นของบริษทัฯ ไดรั้บความ
คุม้ครองและเพื-อใหม้ั-นใจวา่บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัที-ดี 

มีความสามารถและเตม็ใจที-จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมที-จะแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
ตลอดจนอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจที-จาํเป็นใหก้บับริษทัฯ  

จดัใหมี้การประชุมในส่วนกรรมการอิสระเป็นประจาํและหาโอกาสเขา้พบผูบ้ริหารบริษทัฯ เพื-อ
พดูคุยในประเดน็ที-เกี-ยวขอ้งกบัการบริหารงาน 

จดัทาํหนงัสือยืนยนัถึงความเป็นอิสระในวนัที-ไดรั้บการแต่งตั6งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ
และกรณีที-ถกูร้องขอ 

กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งที-ชดัเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที-ดาํรงตาํแหน่งเกินกว่า
วาระที-กําหนด อย่างไรก็ตาม เป็นการยากที-จะค้นหาผูที้- มีความเหมาะสมที-จะเข้ามารับตําแหน่ง
กรรมการอิสระแทน อีกทั6ง เมื-อพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ และความเขา้ใจในธุรกิจ
ตลอดระยะเวลาที-ดาํรงตาํแหน่งนาํมาพิจารณา ดงันั6น ณ ปัจจุบนัจึงยงัไม่มีการกาํหนดเพดานสูงสุดของ
วาระการดาํรงตาํแหน่งสาํหรับกรรมการอิสระ นอกจากวาระตามที-กฎหมายกาํหนด 
คณะกรรมการอื�นๆ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตั6 งคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะซึ- งถือเป็นส่วนหนึ- งของ
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที-ดีของบริษทัฯ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยรายละเอียด
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น รายชื-อ จาํนวนสมาชิก คุณสมบติั บทบาทหนา้ที-และความรับผิดชอบ 
ไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และ ภายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ในรายงานประจาํปีนี6  
การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร อีกทั6งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักับกรรมการ
ผูจ้ดัการและไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบักรรมการผูจ้ดัการ ทั6งนี6 เพื-อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที- ระหวา่งการ
กาํหนดนโยบายและการบริหารนโยบายที-กาํหนดไว ้

ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูน้าํในคณะกรรมการบริษทัฯ และทาํหนา้ที-เป็นประธานใน
ที-ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และที-ประชุมผูถื้อหุ้น บทบาทหน้าที-ของประธานคณะกรรมการ
บริษัทฯ รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกาํกับดูแลกิจการที- ดี และมีระบบการปฏิบัติการที- มี
ประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมโดยตรงกบักรรมการผูจ้ดัการในการตรวจสอบผลการปฏิบติังาน และ
กาํกบัดูแลการดาํเนินการตามกลยุทธ์ของบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ เป็นผูน้าํและหวัหนา้
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ของฝ่ายบริหาร และมีหนา้ที-ต่อคณะกรรมการบริษทัฯในการบริหารกิจการ เพื-อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ทั6งหมดที-ไดว้างไว ้
อาํนาจ บทบาทและหน้าที�ของประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 

• เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษทัฯ 
• เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ การประชุมคณะกรรมการที-ไม่เป็นผูบ้ริหาร และ

การประชุมผูถื้อหุน้ 
• อาํนวยความสะดวกในการสื-อสารระหวา่งกนัของคณะกรรมการบริษทัฯ และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการบริษทัฯ 
• ส่งเสริมใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการที-ดี จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รใน

ระดบัสูงสุด 
• ปรึกษาหารือกบักรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทัฯ ในการจดัเตรียมหวัขอ้และกาํหนดการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
• ดูแลใหแ้น่ใจวา่มีการสื-อสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียที-เกี-ยวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 
อาํนาจ บทบาทและหน้าที�ของกรรมการผู้จดัการ 

• การบริหารกิจการของบริษัทฯเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู ้จัดการ โดยได้รับการ
สนบัสนุนจากคณะผูบ้ริหาร 

• จดัทาํ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์และแผนธุรกิจ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื-อ
พิจารณาอนุมติั 

• บริหารจัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และนโยบายที-ได้รับการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ 

• รายงานผลการดาํเนินงานรวมถึงงานระหว่างทาํอื-นๆ แก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพื-อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

• ดูแลใหแ้น่ใจวา่ผูบ้ริหารทุกคนไดรั้บขอ้มลูที-เพียงพอ เพื-อใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
• พฒันาและรักษาไวซึ้- งประสิทธิภาพการทาํงานของคณะผูบ้ริหารในการผลกัดันกลยุทธ์และ

เป้าหมายของบริษทัฯ และจา้งงานพนกังานใหม่ที-มีความสามารถในการเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงที-มีประสิทธิภาพ 

• ดูแลใหแ้น่ใจวา่มีการสื-อสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียที-เกี-ยวขอ้ง 
• ปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ที-อื-นที-ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
เลขานุการบริษทัฯ  

เพื-อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั6งเลขานุการบริษทัฯ ซึ-งไดแ้ก่ 
นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน โดยมีบทบาทหน้าที-และความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั6งรับผิดชอบในการดูแลและใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารเกี-ยวกบักฎเกณฑ์ต่างๆ ที-ตอ้งปฏิบัติ และหลกัการกาํกับดูแลกิจการที-ดีของบริษทัฯ และ



 

หนา้ 130 
 

รับผิดชอบจดัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มี
การปฏิบติัตามมติดงักล่าว และการรักษาเอกสารขอ้มลู 

ประวัติของนางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน เลขานุการบริษัทฯ ได้แสดงอยู่ภายใต้
หวัขอ้ “คณะผู้บริหาร” ในรายงานประจาํปีฉบบันี6  

5.2 บทบาท หน้าที�และความรับผดิชอบ 

ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนสาํคญัในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไปสู่
เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ที-กาํหนดไว ้และเป็นผูที้-มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดภารกิจ วิสัยทศัน ์
คุณ ค่าขององค์กรแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ การกําหนดอํานาจหน้าที-  การบริหารที- มี
ประสิทธิภาพ และการจัดการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงการกาํกับดูแลกิจการที-ดีขององค์กร 
เพื-อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ และใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างๆ 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที-เกี-ยวขอ้งกบัธุรกิจ 
และมีคุณสมบติัที-จะปฏิบติังานไดต้ามหนา้ที-และความรับผิดชอบ โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลกั
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ความรับผดิชอบที�ชัดเจนของคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที-ของตน และดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามที-กฎหมายบังคับใช ้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของที-ประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ
จะมีส่วนร่วมในเรื- องใดๆ ที-อาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ สําหรับเรื- อง
ดงัต่อไปนี6ตอ้งไดรั้บการตดัสินใจหรือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

• สิทธิที-จะกาํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 
• การแต่งตั6งกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทัฯ 
• คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจที-จะขายหรือจาํนองอสังหาริมทรัพยใ์ดๆของบริษทัฯ หรือ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพยใ์ดๆของบริษทัฯ ที-มีระยะเวลามากกว่าสามปีขึ6นไป หรือให้ หรือ
ประนีประนอมยอมความหรือยื-นฟ้องต่อศาลหรือยื-นข้อพิพาทใดๆต่ออนุญาโตตุลาการ
พิจารณา 

• การอนุมติัผลการดาํเนินงานประจาํปีและรายไตรมาส 
• อนุมติัพนัธกิจ ค่านิยมหลกั และจรรยาบรรณของธุรกิจ 
• อนุมติัการตดัสินใจที-สาํคญัในแง่ของทิศทางธุรกิจของบริษทั ฯ และนโยบาย 
• การตดัสินใจในการลงทุนที-สําคญัและการทาํสัญญาที-มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัให้กบั

บริษทัฯ 
• เรื-องใดๆ และ/หรือรายการที-อยู่ภายในขอบเขตของคณะกรรมการตามหนงัสือบริคณห์สนธิ

ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และ หลกัเกณฑ์ต่างๆที-
เกี-ยวขอ้ง 
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คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู ้พิจารณากําหนดบทบาทหน้าที-  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะอย่างชัดเจน ดงัรายละเอียดในหัวขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ใน
รายงานประจาํปีนี6  

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ แน่ใจว่า บริษทัฯ มีระบบการสรรหาบุคคลที- เหมาะสมเพื-อมาแทนที- 
ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการ หรือตําแหน่งระดับบริหารที- มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับนโยบาย
แผนการสืบทอดตาํแหน่ง คณะกรรมการสรรหาไดรั้บการแต่งตั6งใหม้าทาํหนา้ที-เสนอแต่งตั6งกรรมการ
และผูบ้ริหารที-สาํคญั (กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร) ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณา
ผูส้มคัรที-เหมาะสมจากผูส้มคัรทั6งภายในและภายนอก เพื-อสนบัสนุนแผนการสืบทอดตาํแหน่งนี6  ในปี 
2561 บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในการจดัหาและการรักษาบุคลากรผูมี้คุณสมบติั และมีทกัษะสูง 
อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินการอย่างต่อเนื-อง รวมถึงการกาํหนดรายละเอียดเกี-ยวกบัแผนการสืบ
ทอดตาํแหน่งเพื-อดึงดูดและรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ที- มีความสามารถ นอกจากนี6 บริษัทฯ ได้
จดัเตรียมและเพิ-มพูนทกัษะที-สาํคญั เช่น การจดัการความรู้ การจดัการแผนการสืบทอดตาํแหน่ง และ
โปรแกรมการพฒันาความเป็นผูน้าํซึ- งเป็นส่วนหนึ- งของการพฒันาผูบ้ริหารของเราและกระบวนการ
ของแผนสืบทอดตาํแหน่ง 

นโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัและความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจให้มีการเติบโตและเพิ-ม
มูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายเกี-ยวกบัการกาํกบัดูแล
กิจการขึ6น โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมั-นและเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการ โดยรวมถึง
การกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ การให้ความสําคญัต่อความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการตามนโยบายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื-อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้นภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายดว้ยความ
โปร่งใส และจริยธรรมทางธุรกิจที-ดีและไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการขึ6นอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและประกาศใหพ้นกังานในทุกระดบัชั6นไดรั้บทราบ ทั6งนี6  เพื-อใหผู้ที้-เกี-ยวขอ้งทุกฝ่าย
ของบริษทัฯ ไดต้ระหนกั และให้ความสําคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี รวมทั6งไดเ้ปิดเผยนโยบาย
ดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

คู่มอืนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ครอบคลุมหลกัสําคัญ 5 ส่วนดังต่อไปนี8 

1. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2. โครงสร้าง บทบาท หนา้ที- ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัฯ  

3. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

4. การควบคุมและการบริหารความเสี-ยง 

5. จริยธรรมธุรกิจ 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ยงักาํหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ รวมทั6 งการ
ประเมินผลการปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ทั6งนี6  เพื-อให้คู่มือนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั และเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมื-อวนัที- 8 พฤศจิกายน 2561 ไดมี้การพิจารณาเรื-องหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการที-ดีปี 2560 ออกโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และ แนวทางการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที- ดีปี 2555 ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี6 ยงัไดพิ้จารณา “การประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ” (Corporate Governance 
Self- Assessment) โดยมีหัวขอ้สําหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซึ- งผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยู่ใน
เกณฑที์-ดีมาก และคณะกรรมการบริษทัฯ จะนาํผลการประเมินที-ไดไ้ปปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการ
ใหดี้ยิ-งขึ6นต่อไป โดยบริษทัฯ มีความตั6งใจที-จะประเมินการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํทุกปี ซึ- งเป็นไป
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี ซึ- งการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการครั6 งต่อไปจะมีขึ6นในปี 2562 

จริยธรรมธุรกจิ 

บริษัทฯ ได้ออกประกาศข้อพึงปฏิบัติเกี-ยวกับจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังาน เพื-อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ที-ให้ประสบผลสําเร็จตามภารกิจของบริษทัฯ ดว้ย
ความโปร่งใส ซื-อสัตย ์สุจริตและเที-ยงธรรมและบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดนี6 ไวใ้นเวบ็ไซต์ของ
บริษทัฯ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื-อเป็นการป้องกนัรายการที-อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทัฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จึงไดดู้แลอย่างรอบคอบ เมื-อเกิดรายการที-อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดนโยบายและขั6นตอนการอนุมติัรายการที-อาจจะก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์วอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี6  

รายการที�อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นอย่างดีถึงรายการที-อาจนาํมาซึ- งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
และรายการที-เกี-ยวโยงกนัและไดพิ้จารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกครั6 ง รวมทั6งมีการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์นอกเหนือจากการปฏิบติัตามนโยบายภายในและแนวทางปฏิบติัที-บริษทัฯ กาํหนด อีกทั6ง
การทาํรายการดงักล่าวไดอ้ยู่บนพื6นฐานเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) ซึ- ง
เป็นไปโดยปกติตามมาตรฐานทางการคา้ทั-วไปและไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผล
และความจาํเป็นไวใ้นรายงานประจาํปีและในแบบ 56-1 อยา่งครบถว้นแลว้ 

อีกทั6งคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงาน
ตรวจสอบเรื-องการทาํรายการที-อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยจดัใหบ้รรจุเรื-องดงักล่าวไวใ้น
แผนการตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี สําหรับปี 2561 ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจสอบรายการ
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ดงักล่าวและไดร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ครั6 งที- 1/2562 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ซึ- งพบว่า บริษทัฯ มีนโยบาย
การอนุมติัรายการเพื-อป้องกนัการทาํรายการที-อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยรายการที-บริษทัฯ 
มีอยู่ในปัจจุบนัเป็นรายการที-มีความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเป็นไปตามมาตรฐาน
ทางการคา้การแข่งขนัโดยทั-วไป โดยยึดถือราคาตลาดเป็นสาํคญั และเพื-อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
รวมทั6งไดมี้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในรายงานประจาํปีอยา่งเพียงพอแลว้ 

นอกจากนี6  ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัได้สอบทานการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรื-องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการ
ที- เกี-ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที- มีการแก้ไขเพิ-มเติม และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที- 
ทจ.21/2551 เรื- องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที- เกี-ยวโยงกันและที- มีการแก้ไขเพิ-มเติม รวมถึง
หนังสือเวียนคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เรื- องคาํแนะนาํในการปฏิบติัตาม
มาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที-  4) พ.ศ. 2551 ของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ- งรายการที-เกี-ยวโยงกนั ไดเ้ปิดเผยไว้
ในหวัขอ้ “รายการที�เกี�ยวโยงกนั” ในรายงานประจาํปีนี6และรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ แลว้ ซึ- งคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่รายการเกี-ยวโยงกนัของบริษทัฯ เป็นรายการที-เหมาะสม 
และเพื-อประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ 

การจดัทํารายงานการถือครอง/ซื8อขายหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ 

เพื-อกาํกบัดูแลดา้นการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
ตอ้งรายงานการเปลี-ยนแปลงในการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ (หุน้และ/หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที-จะ
ซื6อหุน้) ในส่วนของตนเอง (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที-ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อบริษทัฯ และสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัที-มีการซื6อขาย/โอน
หุ้นและ/หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที-จะซื6 อหุ้น(แลว้แต่กรณี) ทั6 งนี6 การเปลี-ยนแปลงในการถือครอง
หลักทรัพย์ (หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิที-จะซื6 อหุ้น) ของกรรมการกาํหนดให้มีการรายงานให้ที-
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกไตรมาส สําหรับขอ้มูลเพิ-มเติมโปรดดูหัวขอ้เรื-อง “การดูแล

เรื�องการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจาํปีฉบบันี6  
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื-อให้การ
ดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดอาํนาจ หนา้ที- ในการดาํเนินงานของผูป้ฏิบติังาน 
ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนมีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เพื-อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และมีการแบ่งแยกหนา้ที-ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุม และประเมินผล
ออกจากกนั เพื-อรักษาไวซึ้-งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี6  ยงัมีระบบ
การควบคุมภายในที-เกี-ยวขอ้งกบัทางการเงิน และบญัชี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานที-ชดัเจน 
และเพียงพอเสนอผูบ้ริหารสายงานที-รับผิดชอบ 
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บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหน้าที-ตรวจสอบเพื-อให้มั-นใจว่าการปฏิบติังานหลกั และ
กิจกรรมทางการเงินที-สําคญัของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใตแ้นวทางที-กาํหนด 
และกฎหมายที-เกี-ยวขอ้ง เพื-อให้มั-นใจว่าบริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบที-เกี-ยวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการปฏิบติังานแต่ละแผนก และรายงาน
ผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ เพื-อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระจากผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ คือ นางสาวภณิดา สัจจะเดชาชยั ทั6งนี6ประวติั
หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 3 

นอกจากนี6 การควบคุมภายในที-เกี-ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบ
รายงานที-ชัดเจนและเพียงพอเสนอผูบ้ริหารสายงานที- รับผิดชอบ ทั6 งนี6 เพื-อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปนี6  
1. เพื-อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมทั6 งการใช้ทรัพยากรเพื-อ

ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ  
2. เพื-อความถกูตอ้ง เชื-อถือไดแ้ละทนัเวลาของรายงานทางการเงิน 
3. เพื-อให้การปฏิบัติงานของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั6 งกฎหมายต่างๆ ที-

เกี-ยวขอ้ง 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนักและให้ความสําคญัต่อการบริหารความเสี-ยงและมีหน้าที-

รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี- ยงขององค์กร โดยมีวตัถุประสงค์เพื-อสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ให้ดาํเนินไปอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุ
วตัถุประสงค์ ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดและเปิดเผยนโยบายบริหารความเสี-ยงและการ
ควบคุมภายในบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และในหวัขอ้ “การควบคุมภายใน” ในรายงานประจาํปีนี6  

บริษทัฯ จดัให้มีฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล ซึ- งมีหน้าที-ตรวจสอบและประเมินการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบที-เกิดขึ6นภายในองค์กร เพื-อลดความเสี-ยงดา้นกฎหมายและเพื-อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการ
บริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั และเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางของบริษทัฯ อีกทั6 งพฤติกรรมในองค์กรสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบัติของบริษทัฯ ประวติั
หวัหนา้ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 3 

5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมโดยปกติอย่างน้อย 7 ครั6 งต่อปี โดยกําหนดวนัประชุมไว้
ล่วงหนา้ตลอดทั6งปี และมีการประชุมพิเศษเพิ-มตามความจาํเป็น 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละครั6 งประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการจะ
ร่วมกันกาํหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็น
ประจาํ  

เลขานุการบริษทัฯ ได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื-อให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 
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การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะมีขึ6นภายหลงัจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการ เพื-อใหร้ายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดถู้ก
เสนอเขา้ไปในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื-อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและรับทราบ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที-กรรมการท่านใดมีขอ้สงสยัหรือคาํถาม กรรมการท่านนั6นสามารถสอบถามขอ้
สงสยัหรือคาํถามดงักล่าวไดโ้ดยตรงกบักรรมการบริหารไดต้ลอดเวลา 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั6 ง ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมและจดัทาํอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรมีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดย
เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการประชุม พร้อมให้คณะกรรมการบริษทัฯ และผูที้-เกี-ยวขอ้ง
ตรวจสอบได ้

รายละเอียดของการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับ
ปี 2561 มีดงันี6  

 
สาํหรับปี 2561 มติทั6งหมดของที-ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ดัสินโดยกรรมการที-เขา้ร่วม

ประชุม ณ ขณะนั6น ซึ- งมีคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั6งหมดในคณะกรรมการ
บริษทัฯ 

เมื-อวนัที- 8 พฤศจิกายน 2561 กรรมการที-ไม่เป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมการประชุมระหวา่งกนั เพื-อที-จะ
พดูคุยในประเดน็ที-เกี-ยวขอ้งกบัการบริหารงานและผลการดาํเนินงานของกรรมการบริหาร 

5.4 การประเมนิคณะกรรมการบริษทัฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมื-อวนัที- 8 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการพิจารณาเรื- อง “การ
ประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ” (Board Self-Assessment) ซึ- งมีหัวขอ้สําหรับการ
ประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ 
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• โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ 
• บทบาท หนา้ที-และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
• การทาํหนา้ที-ของกรรมการ 
• ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
• การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และ

คณะกรรมการ บริษทัฯ จะนาํผลการประเมินที-ไดไ้ปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที-ของคณะกรรมการ
บริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีความตั6งใจที-จะประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํ
ทุกปี ซึ- งเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี ทั6งนี6  การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ ครั6 งต่อไป
จะมีขึ6นในปี 2562 

5.5 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยรวม 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เมื-อวนัที- 8 พฤศจิกายน 2561 ไดมี้การพิจารณาเรื-อง “การประเมินการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการชุดยอ่ย” (Board Committee Self-Assessment) ซึ- งมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไป
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
• การประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
• บทบาท หนา้ที-และความรับผิดชอบในแต่ละคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยในแต่ละคณะ สรุปไดด้งันี6  

คณะกรรมการชุดย่อย ระดบัคะแนนประจาํปี 2561 

คณะกรรมการบริหาร ดีเลิศ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ดีมาก 

คณะกรรมการสรรหา ดีมาก 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดีเลิศ 

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะนาํผลการประเมินที-ไดไ้ปปรับปรุงการปฏิบติัหน้าที- โดย
บริษทัฯ มีความตั6งใจที-จะประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจาํทุกปี ซึ- งเป็นไป
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี ทั6งนี6  การประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ย ครั6 งต่อไปจะมีขึ6นในปี 2562 
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5.6 การประเมนิการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จดัการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมื-อวนัที- 8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบ
ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ ซึ- งประเมินโดยกรรมการที-ไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยใช้
หวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปนี6  

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

ความตั6งใจที-จะประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี ซึ- งเป็นไปตามหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการที-ดี ทั6งนี6  การประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการในครั6 งต่อไปจะมีขึ6นในปี 2562 
5.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ตั6งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแต่งตั6งและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนกาํหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร
เพื-อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และสามารถเทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียนโดยทั-วไปและกลุ่มบริษทั
ในอุตสาหกรรมขนส่งได ้

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารถูกกาํหนดขึ6นตามหลกัการและนโยบายที-คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด และ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และกรรมการที-บริหารงานเต็มเวลาในบริษทัย่อยจะถูกพิจารณาอนุมติั
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนสาํหรับตาํแหน่งที-เทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะ
ทางการเงินและผลประกอบการของบริษทัฯ รวมทั6งผลการปฏิบติังานของแต่ละคนที-ผา่นมา 

รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสัและ
อื-นๆ เช่น ค่าภาษีเงินได ้ค่าเช่าบา้น เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ และสําหรับค่าตอบแทนกรรมการ
กาํหนดเป็นเบี6ยประชุมรายปีซึ- งไดรั้บการอนุมติัจากที-ประชุมผูถื้อหุน้ โดยการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ของ
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส” 
5.8 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการเพิ-มคุณค่าของกรรมการ โดยจดัให้มีการเขา้ร่วม
กิจกรรมหลกัสูตรและเขา้ร่วมสัมมนาต่างๆ เพื-อเป็นการเพิ-มพูนองคค์วามรู้และทนัต่อการเปลี-ยนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเนื-อง โดยกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรที-
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สาํคญัและเป็นประโยชนต่์อองคก์ร เช่น หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หรืออยา่งนอ้ย
ต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ- งจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

การเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร/กิจกรรมสมัมนาต่างๆ ของกรรมการบริษทัฯในปีที-ผา่นมา 
 

ปี กรรมการที�เข้าอบรม หลกัสูตร จัดโดย 

2555 
นายกาํธร ศิลาอ่อน และ 
รองศาสตราจารย ์ดร.ภวดิา ปานะนนท ์

Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2556 รองศาสตราจารย ์ดร.ภวดิา ปานะนนท ์ Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2557 นายธีระ วภิูชนิน Chartered Director Class (CDC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2558 

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

สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(TCEB ) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

นางสาวนิชิตา้ ชาห์ Transformation & Change -  
Managing Culture For Success 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
(TLCA) the RBL Group และ ADGES Consulting 

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

Crans Montana Forum, Dakhla, Morocco 

นายกาํธร ศิลาอ่อน หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้ 
และการพาณิชย ์(Top Executive Program 
in Commerce and Trade) 

สถาบนัวทิยาการการคา้ 

2560 รองศาสตราจารย ์ดร.ภวดิา ปานะนนท ์ พ.ร.บ. แกไ้ขเพิ-มเติมบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายที-เกี-ยวกบัความรับผดิในทาง
อาญาของกรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ร่วมกบั บริษทั ฮนัตนั แอนด ์วลิเลี-ยมส์ (ไทยแลนด)์ 
จาํกดั 

นางลิน เยน คอ็ก Executive Programme - Corporate  
Innovation 

Stanford Graduate School of Business 

นายกาํธร ศิลาอ่อน หลกัสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้าง
เครือข่ายนวตักรรม 1 (BRAIN1) 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ปี กรรมการที�เข้าอบรม หลกัสูตร จัดโดย 

2561 รองศาสตราจารย ์ดร.ภวดิา ปานะนนท ์ Annual Conference on ‘Global Business 
and the Digital Economy’ 

Academy of International Business, USA 

6th Copenhagen Conference on ‘Emerging 
Multinationals: Outward Investment from 
Emerging Economies’ 

Copenhagen Business School, Denmark 

นางลิน เยน คอ็ก 

Executive Programme Singularity University 

Block Chain Strategy Programme University of Oxford 

YPO Building Legacies Programme INSEAD 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเกี-ยวกบัการดาํเนินธุรกิจ ประวติับริษทัฯและอุตสาหกรรมที-

เกี-ยวขอ้งกบับริษทัฯ แก่กรรมการที-ไดรั้บการแต่งตั6งใหม่ พร้อมทั6งจดัเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น คู่มือ
กรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทางปฏิบติั กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที- เกี-ยวขอ้งในการซื6อขายหุ้นของบริษทัฯ เป็นต้น 
ใหแ้ก่กรรมการดงักล่าว 

ทั6งนี6  ในปี 2560 บริษทัไดมี้การจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ให้แก่กรรมการบริษทัฯ ที-ไดรั้บการ
แต่งตั6งใหม่ จาํนวน 1 ท่าน 

หลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี ปี 2560 ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งบริษทัฯ มไิด้นํามาปฏิบัตใินปี 2561 มดีงัต่อไปนี8 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการ ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายที-กาํหนดวาระ
การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี นบัจาก
วนัแรกที-ดาํรงตาํแหน่ง หากกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่ง
ครบ 9 ปี กรรมการดังกล่าวอาจดํารงตาํแหน่งต่อไปได ้
โดยขึ6นอยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯถึง
ความเป็นอิสระ 

เนื- องจากเป็นการยากที- จะห ากรรมการที- มี คุณ สมบัติ
เหมาะสม ดงันั6น ในปัจจุบนั หลกัเกณฑ์ในเรื-องระยะเวลา
ในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระจึงยงัไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯจะ
พิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ รวมถึงความเป็นอิสระของกรรมการ
อิสระที-ครบกาํหนดวาระ โดยจะนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื-อขอ
อนุมติั ในการประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการควรจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 

หลกัเกณฑ์นี6 ไม่สามารถปฏิบติัไดภ้ายในปีนี6  แต่อาจนาํมา
ปฏิบติัในอนาคต 

บริษทัควรจดัให้มีนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ริหารอาวโุสที-เหมาะสม 

บริษทัฯ อาจพิจารณาให้มีการจัดทาํนโยบายนี6  โดยจัดทํา
ตามคําแนะนําจากผูเ้ชี- ยวชาญภายนอก แต่ยงัไม่สามารถ
จดัทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในปีนี6  
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9.5 การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ6 ง จาํกัด (มหาชน) มีนโยบายเพื-อให้มั-นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ ทั6งรายงานทางการเงินและขอ้มูลอื-นๆที-สาํคญัหรือขอ้มูลที-เกี-ยวขอ้งกบัธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และทนัต่อ
เวลาใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และบุคคลทั-วไป 

ทั6งนี6  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบที-เกี-ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลที-
ทนัต่อเวลาและดว้ยความโปร่งใส ซึ- งการควบคุมการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานระดบัอาวุโส ซึ- งมีหนา้ที-ที-จะตอ้งดูแลและป้องกนัการรั-วไหลของขอ้มูลที-เป็น
ความลบั และขอ้มูลที-เป็นประโยชน์ของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงขอ้มูลที-ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ขอ้มูลที-มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ หรือราคาหุน้ของบริษทัฯ อีกทั6งการหา้มใชข้อ้มูลของบริษทัฯ ที-ไดม้าจาก
การเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชนส่์วนตน หรือในเรื-องการทาํธุรกิจที-แข่งขนักบับริษทัฯ 
หรือธุรกิจที-เกี-ยวเนื-อง ซึ- งบริษทัฯ ไดก้าํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติัไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทาง
ปฏิบติัที-ดีของบริษทัฯ ซึ-งไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้ การกาํกบัดูแลกิจการ 

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดให้กรรมการและ 
ผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปลี-ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องตนต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการนับตั6งแต่วนัที-มีการซื6อขาย/โอน หุ้น และ/หรือ ใบสําคญัแสดงสิทธิซื6อ
หลกัทรัพย ์(แลว้แต่กรณี) รายงานดงักล่าวยงัรวมถึงการเปลี-ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบุคคลที-เกี-ยวขอ้ง
กบักรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนี6  (1) คู่สมรส (2) ผูที้-อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภริยา (3) บุตรที-ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
และ (4) นิติบุคคลที-กรรมการและผูบ้ริหาร คู่สมรสหรือผูที้-อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบุตรที-ยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั6งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว ทั6งนี6  บุคคลลาํดบัที- 
(1) - (4) ดงักล่าว รวมเรียกวา่ “บุคคลที-เกี-ยวขอ้ง” 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดก้าํหนดหา้มบุคคลดงัต่อไปนี6  เขา้ทาํรายการซื6อขาย/โอน หุ้น
และใบสําคญัแสดงสิทธิซื6อหลกัทรัพย ์(แลว้แต่กรณี) ของบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ
สาธารณะ และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบดงักล่าวแลว้ และอยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการเปิดเผยรายการสาํคญัต่อสาธารณะ 

• กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ (รวมถึงบุคคลที-เกี-ยวขอ้ง) 
• พนกังานฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

และฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ ที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งกบัขอ้มลูภายในต่างๆ 
โดยระหวา่งปีที-ผา่นมา บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด และไม่พบการละเมิดนโยบายนี6  
นอกจากนี6  ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทัฯ ไดส่้งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร แจง้บริษทัฯ ถึงความ

ตั6งใจทั6งของตนเองและบุคคลที-เกี-ยวขอ้งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนเขา้ทาํรายการที-จะซื6อขายหุ้น/ใบสําคญัแสดง
สิทธิซื6อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ครั6 งที- 1/2562 เมื-อวนัที- 8 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้
การพิจารณาเพื-อเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัเรื-องการแต่งตั6งผูส้อบบญัชีภายนอก และมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั6ง
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ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึ-งจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสาํหรับปี 2562 ดงัต่อไปนี6  

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) ซึ- งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ตั6งแต่ปี 2558  

2. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) 
3. นายกฤษดา เลิศวนา (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958) 
ทั6งนี6  ผูส้อบบญัชีที-มีคุณสมบติัในการปฏิบติัหนา้ที-ตรวจสอบที-ไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษทัฯ ได ้และในกรณีที-ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ- งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั มีอาํนาจเสนอชื-อผูส้อบบญัชีอื-นที-มีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทั สาํนกังาน อี
วาย จาํกดั มาปฏิบติัหนา้ที-ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทน 

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีที-มีชื-อเสียงเป็นที-ยอมรับโดยทั-วไป มีความเป็น
อิสระ และมีผลการปฏิบติังานสําหรับปีที-ผ่านมาเป็นที-น่าพึงพอใจ โดยบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบ
บญัชีภายนอกของบริษทัฯ และบริษทัย่อยที-จดทะเบียนในประเทศไทย ตั6งแต่ปี 2544 ที-ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการได้พิจารณาเพื-อเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีภายนอก 
สาํหรับปี 2562 โดยรายละเอียดของค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอื-นๆ ซึ-งไม่เกี-ยวขอ้งกบัการ
สอบบญัชี สาํหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ที-จ่ายใหก้บับริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั มีดงัต่อไปนี6  

รายการ ปี 2562 (ปีที�เสนอ) ปี 2561 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 2.05 ลา้นบาท 2.00 ลา้นบาท 

ค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัยอ่ยที-จดทะเบียนในประเทศไทยและ  
1 บริษทัยอ่ยที-จดทะเบียนในต่างประเทศ 

2.59 ลา้นบาท 2.52 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอื-นๆ ไดแ้ก่ 
• สาํหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพื-อเสนอต่อคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
• สาํหรับการสอบทานทางบญัชีในบริษทัยอ่ยที-จดทะเบียนใน 

ต่างประเทศบางแห่ง (เพื-อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม) 

0.37 ลา้นบาท 
0.88 ลา้นบาท 

0.42 ลา้นบาท 
0.85 ลา้นบาท 

รวม 5.89 ล้านบาท 5.79 ล้านบาท 

สาํหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัทาํการประเมินตนเองตามแนวทางของ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซึ- งผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยู่
ในระดบั “ดีมาก” คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความตั6งใจจะนาํผลการประเมินที-ไดไ้ปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ที-ต่อไป 
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บทสรุป: ตลอดปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดรั้บความร่วมมือจากกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผูต้รวจสอบบัญชีภายนอกเป็นอย่างดี ซึ- งส่งผลให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการสามารถปฏิบติัหนา้ที-ไดต้ามบทบาทและความรับผิดชอบที-ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และเป็นไปตามกฏบตัร กฎหมายและขอ้บงัคบัที-เกี-ยวขอ้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินประจาํปี 2561 และ การ
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างครบถว้น เชื-อถือได้ สอดคลอ้งกับหลักการบัญชีที- รับรองทั-วไปและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเสี-ยงที-เพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายใน
ที-เหมาะสม นอกจากนี6 บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามนโยบายภายใน การกาํกบัดูแลกิจการที-ดี กฎหมาย และขอ้บงัคบัที-
เกี-ยวขอ้ง 
9.7 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดใีนเรื�องอื�นๆ 

หลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี ปี 2560 ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ซึ�งบริษทัฯ มไิด้นํามาปฏิบัตใินปี 2561 มดีงัต่อไปนี8 
 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการ ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายที-กาํหนดวาระ
การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี นบัจาก
วนัแรกที-ดาํรงตาํแหน่ง หากกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่ง
ครบ 9 ปี กรรมการดังกล่าวอาจดํารงตาํแหน่งต่อไปได ้
โดยขึ6นอยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯถึง
ความเป็นอิสระ 

เนื- องจากเป็นการยากที- จะห ากรรมการที- มี คุณ สมบัติ
เหมาะสม ดงันั6น ในปัจจุบนั หลกัเกณฑ์ในเรื-องระยะเวลา
ในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระจึงยงัไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯจะ
พิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ รวมถึงความเป็นอิสระของกรรมการ
อิสระที-ครบกาํหนดวาระ โดยจะนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื-อขอ
อนุมติั ในการประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการควรจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 

หลกัเกณฑ์นี6 ไม่สามารถปฏิบติัไดภ้ายในปีนี6  แต่อาจนาํมา
ปฏิบติัในอนาคต 

บริษทัควรจดัให้มีนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ริหารอาวโุสที-เหมาะสม 

บริษทัฯ อาจพิจารณาให้มีการจัดทาํนโยบายนี6  โดยจัดทํา
ตามคําแนะนําจากผูเ้ชี- ยวชาญภายนอก แต่ยงัไม่สามารถ
จดัทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในปีนี6  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
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บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัอยา่งยิ-งต่อการสร้างผลตอบแทนสูงสุดอยา่งย ั-งยืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยรายงานฉบบั
นี6ไดร้วบรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทั6งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเนน้ไปที-ธุรกิจ
หลกัซึ- งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ห่งความยั-งยืน ทั6งนี6บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการที-บริษทัฯ มีเรือเดิน
ทะเลเดินเรืออยู่ทั-วโลก ซึ- งเรือส่วนใหญ่ไดถื้อธงสัญชาติไทยนั6นถือเป็นเสมือนตวัแทนของประเทศ จึงเป็นหนา้ที-
ของบริษทัฯ ที-จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

สาํหรับปี 2561 รายงานนี6 เป็นรายงานการพฒันาเพื-อความยั-งยืนฉบบัที- 7 ซึ- งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีซึ-งได้
นําเสนอผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทางด้านเศรษฐกิจ สิ- งแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลที-ย ั-งยืนเพื-อให้
เหมาะสมกบัการเป็นบริษทัฯ ที-มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัฯมุ่งมั-นที-จะสร้างมูลค่าเพิ-มใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆที- เกี-ยวขอ้ง และดาํเนินธุรกิจภายใตวิ้สัยทัศน์และภารกิจที-สําคัญ 
บริษทัฯใหค้วามสาํคญัในเรื-องความโปร่งใส ความเชื-อถือได ้การมีความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความเท่า
เทียมกนัเพื-อใหบ้รรลุเป้าหมายและกลยทุธ์ที-กาํหนดไว ้

นอกจากนั6น เนื6อหาที-เกี-ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ การบริหารจดัการความเสี-ยง และกลยุทธ์ในการ
บรรเทาผลกระทบต่างๆ ถือเป็นส่วนหนึ- งในบริบทความยั-งยืนของบริษัทฯ ซึ- งได้ถูกนําเสนอแยกไว้ใน
หัวขอ้ “รายงานจากคณะกรรมการ”“รายงานการกํากับดูแลกิจการ” “การควบคุมภายใน” “ปัจจัยความเสี�ยงที�

สําคัญ” ของรายงานประจาํปีฉบบันี6  
รายงานการพฒันาเพื-อความยั-งยืนฉบบันี6  ไดจ้ดัทาํตามแนวทางการรายงานของ GRI ในระดบัทางเลือกหลกั 

(Core Option) บริษทัฯได้ปรับปรุงตารางดชันีข้อมูลGRI จากการรายงานตาม GRI G4 เป็น GRI standards โดย
ไม่ไดรั้บการรับรองจากองคก์รภายนอก รายงานการพฒันาเพื-อความยั-งยืนฉบบันี6  นาํเสนอกิจกรรมและขอ้มูลของ
บริษทัฯ ตั6งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2561 
ขอบเขตของรายงาน 

ขอ้มลูในรายงานฉบบันี6ไดร้วมขอ้มลูของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ6 ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
กรอบและข้อจาํกดัของรายงาน 

ขอ้มูลในรายงานฉบับนี6 ไดถู้กรวบรวมจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามที-กล่าวขา้งตน้ และไม่มีการ
เปลี-ยนแปลงกรอบการรายงานจากปี 2560 
กระบวนการในการกาํหนดเนื8อหาในรายงาน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดเนื6อหาของรายงานโดยการคน้ควา้ร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัเพื-อใหไ้ดรั้บขอ้คิดเห็น
จากบุคคลเหล่านั6น ขอ้มูลต่างๆในรายงานฉบบันี6 ไดถู้กทบทวนโดยผูบ้ริหารระดบัสูงก่อนนาํเสนอให้กรรมการ
ผูจ้ดัการอนุมติั หลงัจากนั6นรายงานฉบบันี6ไดถ้กูนาํเสนอเพื-อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 
การประเมนิประเดน็สําคัญ (Materiality) ด้านความยั�งยนื 

เนื6อหาของรายงานการพฒันาเพื-อความยั-งยืนฉบบันี6  มุ่งเนน้ที-จะนาํเสนอนโยบายบริษทัฯ ความสาํเร็จ และ
ความทา้ทายดา้นการพฒันาอยา่งย ั-งยืนภายในกรอบระยะเวลาในการรายงาน เพื-อใหส้อดคลอ้งกบักรอบการรายงาน
ของ GRI Standards การประเมินในประเดน็สาํคญัดา้นความยั-งยืนนี6ครอบคลุม 4 ขั6นตอนดงัต่อไปนี6   
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1. การระบุเรื-องที-มีความเกี-ยวเนื-อง (Relevance) โดยการประเมินถึงผลกระทบที-จะเกิดขึ6นในแต่ละเรื-อง
ทั6งจากภายในและภายนอกบริษทัฯ และจากหน่วยงานในบริษทัฯ โดยนาํตวัชี6วดัของ GRI มาพิจารณา
ประกอบกนั 

2. การจดัลาํดบัความสําคญัเนื6อหาที-มีอิทธิพล และผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียและต่อบริษทัฯ โดย
พิจารณาแต่ละหวัขอ้ ประเด็นต่างๆที-มีความสาํคญัต่อบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนหวัขอ้และ
ประเดน็ต่างๆ ที-สะทอ้นถึงผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ สิ-งแวดลอ้มและสงัคม 

3. การลาํดบัความสําคญัของแต่ละประเด็นโดยผ่านการสอบทานและการประเมินผล โดยไดท้บทวน
เนื6อหาผ่านการประเมิน Materiality Matrix ซึ- งการประเมินนี6 ไดจ้ดัทาํผ่านทางแต่ละหน่วยงานของ
บริษทัฯ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 

4. การตรวจสอบบริบทของรายงานเป็นประจาํทุกปี โดยใชผ้ลตอบรับที-ไดจ้ากผูมี้ส่วนไดเ้สียมารวมไว้
ในการจดัทาํรายงานครั6 งนี6  โดยไดรั้บผา่นช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน 
(Opportunity Day) การพบปะกบันกัลงทุน เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หน่วยงานกาํกบัดูแล และการรายงาน
ข่าวของบริษทัฯ จากสื-อมวลชน 

ตารางแสดงประเด็นของเนื6อหาความยั-งยืนดา้นล่างนี6 ประกอบดว้ย 15 หัวขอ้ที-สําคญั ซึ- งแต่ละหัวขอ้จะ
ครอบคลุมถึงประเด็นการดาํเนินธุรกิจอย่างย ั-งยืนที-บริษทัฯให้ความสําคญั สําหรับ 15 หัวขอ้นี6  ถือเป็นขอ้มูลที-มี
ความสําคญัต่อรายงานการพฒันาเพื-อความยั-งยืนปีนี6 ของบริษทัฯ บริษทัฯให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมกบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียในการปรับปรุงการประเมินประเด็นที-สาํคญัในเนื6อหานี6  และไดเ้พิ-มขอ้มูลที-เกี-ยวขอ้งกบัรายงานฉบบันี6
ตามลาํดบัความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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ความเชื�อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagements) 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั6 งภายใน กล่าวคือ ผูถื้อหุ้น พนักงาน 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก กล่าวคือ เจา้หนี6  คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน หน่วยงาน
ราชการ และองค์กรอื-นๆ ที- เกี-ยวข้องกับบริษทัฯและมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ ได้
รวบรวมกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจากหลากหลายวิธีการ โดยคาํนึงจากความถี-และการสื-อสารที-มีประสิทธิภาพมากที-สุด 
บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัหาช่องทางในการสื-อสารผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื-อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความ
คิดเห็นและสามารถติดต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ไดโ้ดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้ริหาร โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะ
ดาํเนินการกบัขอ้มลูดงักล่าวอยา่งจริงจงัและจะเก็บขอ้มลูดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั 

ในปัจจุบนั บริษทัฯแบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สียออกเป็น 8 กลุ่ม ดงัแสดงในตารางต่อไปนี6  หน่วยธุรกิจทุกหน่วยงานมี
ความรับผิดชอบในการสร้างและรักษาไวซึ้- งความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูมี้ส่วนได้เสีย โดยผ่านการสื-อสาร รับฟัง
ขอ้เสนอแนะ และประเมินความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ผู้มส่ีวนได้เสีย ความคาดหวงั หลกัปฏิบัตแิละการมส่ีวนร่วม 

ลูกค้า • การบริการอยา่งมืออาชีพ ในอตัราค่าบริการ
ที-ยติุธรรม 

• ส่งสินคา้ตรงตามระยะเวลาที-กาํหนดโดย
ปราศจากปัญหา 

• การปฏิบติัตามสญัญา 

• พฒันาการใหบ้ริการตามความตอ้งการที-หลากหลาย 
• ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เชื-อถือได้ เป็นมือ

อาชีพ และใหค้วามช่วยเหลือแก่ลกูคา้ 
• ตอบขอ้ซกัถามอยา่งละเอียดโดยทนัที 
• ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสญัญา 

ผู้ถือหุ้น • ไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล 
• การเติบโตอยา่งย ั-งยืนของธุรกิจ 
• ดํา เนิ น กิ จการด้วยค วาม ยุ ติ ธรรม แ ล ะ

โปร่งใส 
• การบริหารความเสี-ยง 
• ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
• จดัให้มีช่องทางที-เหมาะสมในการติดตาม

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและในการ
ใหข้อ้เสนอแนะแก่บริษทัฯ 

• การเขา้ถึงผูบ้ริหารของบริษทัฯไดง่้าย 

• สร้าง รักษา และเพิ-มพูนมูลค่าเพิ-มอย่างย ั-งยืนให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

• เปิดเผยข้อมูลที- เกี-ยวข้องอย่างถูกต้องแม่นยาํและ 
ทนัเวลา 

• ตอบขอ้สงสยัต่างๆทั6งหมด 
• สื-อสารกับผูล้งทุนอย่างสมํ-าเสมอ ผ่านการเยี-ยมชม

บริษทัฯ การจดั Road Show และ การจดัประชุม  
• มีช่องทางการสื- อสารโดยตรงระหว่างผู ้ถือหุ้นกับ

ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ 
• จดัการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างนอ้ยปีละครั6 ง รวมถึงการ

จั ด กิ จ ก ร ร ม บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เบี ย น พ บ ผู ้ ล ง ทุ น 
(Opportunity Day) ทุกไตรมาส (วีดีโอมีเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

• จดหมายข่าวจากกรรมการผูจ้ดัการ 
• รายงานประจาํปีและรายงานอื-นๆ เช่น แบบฟอร์ม 56-

1 และ ข่าวประชาสมัพนัธ์ 
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ผู้มส่ีวนได้เสีย ความคาดหวงั หลกัปฏิบัตแิละการมส่ีวนร่วม 

พนักงาน • ค่าตอบแทนและสวสัดิการที-เหมาะสม 
• ความมั-นคงและความกา้วหนา้ทางอาชีพ 
• การพฒันาความรู้ความสามารถ 
• สภาพแวดลอ้มการทาํงานที-ดี 
• ความปลอดภยัในการทาํงาน 

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

ผลประโยชน์เป็นประจาํทุกปี เพื-อให้สามารถแข่งขนั
กบับริษทัอื-นในอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้

• ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

นักลงทุน • ผลตอบแทนจากการลงทุน 
• การเติบโตอยา่งย ั-งยืนของธุรกิจ 
• ดาํเนินกิจการดว้ยความยติุธรรมและโปร่งใส 
• การบริหารจดัการความเสี-ยง 
• จดัใหมี้ช่องทางที-เหมาะสมในการติดตามผล
การดาํเนินงานของบริษทัฯ 

• การเขา้ถึงผูบ้ริหารของบริษทัฯไดง่้าย 

• มีช่องทางการสื-อสารโดยตรงระหวา่งผูถื้อหุน้กบั 
ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ 

• การพบปะและการประชุมทางโทรศพัท ์(conference 
call) รวมถึงจดัใหมี้ช่วงตอบขอ้ซกัถาม 

• เปิดเผยขอ้มลูผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์อยา่งสมํ-าเสมอ  
• การนาํเสนอ (Presentation) และจดั Road Show 19 

ครั6 งในปี 2561 
• จดัทาํรายงานประจาํปี และรายงานอื-นๆ เช่น แบบ 56-

1 สื-อสิ-งพิมพ ์ฯลฯ 

ชุมชนและ

สังคม 

• ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
• สนบัสนุนกิจกรรมทางสังคม 
• การรักษาสิ-งแวดลอ้ม 

• สนบัสนุนและเขา้ร่วมกิจกรรมการต่างๆของชุมชน
และสงัคมอยา่งสมํ-าเสมอ 

• จดัการประชุมร่วมกบัศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเล 
เพื-อวางแผนกิจกรรมพฒันาสงัคมและชุมชน 

• จดัใหมี้และบงัคบัใชม้าตรการที-เหมาะสมเพื-อรักษา 
สิ-งแวดลอ้มจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ผู้ออก

กฎระเบียบ 

• ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย  ข้ อ บั ง คั บ  แ ล ะ 
กฎระเบียบต่างๆ 

• มีการกาํกบัดูแลกิจการที-ดีและโปร่งใส 
• เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอและทนัต่อเวลา 

• ปฏิบติัตามขอ้แนะนาํในการติดต่อกบัภาครัฐจริยธรรม
ธุรกิจ รวมถึงใหค้วามร่วมมือในการศึกษาวิจยั 

• สอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัเป็น
ประจาํ 

• เปิดเผยขอ้มลูผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์อยา่งสมํ-าเสมอ  
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมที-เกี-ยวขอ้งอยา่งสมํ-าเสมอ 
• จัดทํารายงาน ป ระจําปี  และรายงาน อื- น ๆ  เช่ น   

แบบ 56-1 สื-อสิ-งพิมพ ์ฯลฯ 
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ผู้มส่ีวนได้เสีย ความคาดหวงั หลกัปฏิบัตแิละการมส่ีวนร่วม 

• มีช่องทางการรับฟังขอ้คิดเห็น และนาํขอ้เสนอแนะมา
ปรับปรุง 

คู่ค้า • เปิดโอกาสใหมี้กระบวนการในการ 
จดัซื6ออยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

• กาํหนดราคาที-ยติุธรรม 
• รักษาชื-อเสียงที-ดีและความน่าเชื-อถือ 
• ปฏิบติัตามเงื-อนไขการชาํระเงิน 

• ปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยเงื-อนไขตามหลกัปฏิบติัและจารีต
ประเพณีของอุตสาหกรรม  

• ปฏิบติัตามเงื-อนไขที-กาํหนดในสญัญา 
• ชาํระเงินตามกาํหนด 
• มีช่องทางรับเรื-องร้องเรียนผา่นทางเวบ็ไซต ์

เจ้าหนี8 • ความสามารถในการชาํระหนี6ภายในเวลาที-
กาํหนด 

• กาํหนดผลตอบแทนจากเงินกูแ้ละค่าธรรมเนียม
ที-ยติุธรรม 

• ปฏิบติัตามเงื-อนไขในสญัญา 
• เปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปร่งใส 

• ปฏิบัติตามเงื-อนไขในสัญญากู ้รวมถึงเงื-อนไขในแง่
ของวตัถุประสงคข์องเงินกู ้การชาํระคืนหลกัประกนั 
และเงื-อนไขอื-นๆที-ไดต้กลงกนั 

• จดัใหมี้การประชุมเพื-อแลกเปลี-ยนขอ้มลูและคงไวซึ้-ง 
ความสมัพนัธ์อนัดีอยา่งสมํ-าเสมอ 

• จดัทาํรายงานทางการเงินและรายงานผลการดาํเนิน 
งานประจาํปี 

• ตอบกลบัขอ้สงสยัอยา่งทนัท่วงที 

การกาํกบัดูแลกิจการที�ด ีจริยธรรมและความซื�อสัตย์ 

บริษทัฯ มุ่งมั-นที-จะดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี มีเจตนารมณ์ที-จะดาํเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ-งแวดลอ้ม คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การส่งเสริม
ใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการที-ดีซึ- งเป็นความรับผิดชอบที-มีต่อผูถื้อหุน้ และถือเป็นหนา้ที-ของคณะกรรมการที-จะสร้าง
ความเชื-อมั-นให้กบัผูถื้อหุ้นในการกาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โครงสร้างในการกาํกบัดูแลกิจการได้
รวมถึงคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ในรายงานประจาํปีนี6  

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั ซึ- งแสดงให้เห็นถึงหลกัสําคญัของความซื-อสัตย ์
การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในการนาํไปใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติัหนา้ที-ของตนดว้ยความจริงใจ โปร่งใส และซื-อสตัย ์ทั6งนี6คู่มือดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ 

การต่อต้านการคอร์รัปชั�น 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการเดินเรือมาเกือบสามทศวรรษ และมีชื-อเสียงในการไม่ยอมรับ
พฤติกรรมที-เกี-ยวขอ้งกบัการทุจริตและการคอร์รัปชั-น ซึ- งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯไดย้ึดถือนโยบายนี6มาโดย
ตลอด และไม่นานมานี6คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติันโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั-นและเครื-องมือการประเมิน
ตนเองที-เกี-ยวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั-น 
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นโยบายนี6ไดร้วมแนวทางการดาํเนินธุรกิจที-ต่อตา้นการคอร์รัปชั-นและการกระทาํที-ผิดจรรยาบรรณมาตั6งแต่
ในอดีตและไดสื้-อสารแก่คณะกรรมการบริษทัฯ และพนกังานทุกคนใหรั้บทราบในทางเดียวกนั 

นโยบายฉบบันี6 ครอบคลุมถึงบุคคล กิจการ หรือ องค์กร ที-บริษทัฯทาํธุรกิจดว้ย ทั6งนี6 บริษทัฯ ไดก้าํหนด
ช่องทางในการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง เพื-อให้คําแนะนําเกี-ยวกับธุรกิจ ข้อร้องเรียนหรือ
ขอ้เสนอแนะเกี-ยวกบัความเสี-ยง หรือผลกระทบที-อาจเกิดขึ6นต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการดาํเนินธุรกิจ หรือจากการ
ปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง หรือการละเมิดหลกัจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบติัที-บริษทัฯ กาํหนดไว ้หรือการกระทาํ
ที-ผิดกฎหมาย ฯลฯ ดงันั6นบริษทัฯจึงให้ความมั-นใจไดว้่าบุคคล กิจการ หรือ องค์กร ที-บริษทัฯเกี-ยวขอ้งดว้ย ไม่มี
การกระทาํที-ผิดจรรยาบรรณ 
ผลการดาํเนินงานในการจดัการเพื�อความยั�งยนื 

ผลการดาํเนินงานทางด้านเศรษฐกจิ 

ในปี 2561 ผูบ้ริหารอาวโุสของบริษทัฯ ไดต้ั6งเป้าหมายไว ้ดงัต่อไปนี6  
• รายไดเ้ฉลี-ยต่อวนัต่อลาํเรือ มากกว่าค่าเฉลี-ยอุตสาหกรรม โปรดดูรายละเอียด “การแบ่งส่วนตลาดและ

การเปรียบเทียบ” ในรายงานจากคณะกรรมการ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2561 เมื-อเปรียบเทียบ
กบัเป้าหมายนี6  

• ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลี-ยต่อวนัต่อลาํเรือ นอ้ยกว่าค่าเฉลี-ยอุตสาหกรรมอย่างนอ้ยร้อยละ 15 ตาม
รายงานของ Moore Stephens โปรดดู “การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลําของบริษัทฯ 

กับค่าเฉลี�ยอุตสาหกรรม” ในคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของผูบ้ริหารสาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 
2561 เมื-อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายนี6  

ทั6งนี6  ผูบ้ริหารอาวโุสของบริษทัฯ ไดต้ั6งเป้าหมายสาํหรับปี 2562 เหมือนกบัที-ตั6งไวส้าํหรับปี 2561 ดงักล่าวขา้งตน้ 
การดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดส่้งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผา่นทาง

กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ รวมไปถึงผา่นทางกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 
มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที�สร้างขึ&นและแจกจ่าย (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 

มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที�สร้างขึ8น:      

รายไดจ้ากการเดินเรือ 140.66 123.21 104.42 128.21 152.32 

รายไดจ้ากการลงทุน 0.16 0.06 1.32 0.70 1.15 

รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น 0.83 0.00 0.00 0.94 0.00 

รายไดอื้-น 1.69 0.36 1.77 0.30 0.11 

รวม - มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงที�สร้างขึ8น 143.34 123.63 107.51 130.15 153.58 
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มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที�แจกจ่าย:      

ตน้ทุนจากการเดินเรือ (ไม่รวมตน้ทุนลกูเรือ) 43.54 43.61 30.23 24.04 28.79 

ค่าจา้งและสวสัดิการพนกังาน (รวมตน้ทุนลกูเรือ) 46.38 53.90 47.78 42.98 44.08 

การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้ 15.31 16.37 27.63 25.01 25.48 

เงินปันผลจ่าย 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 

ภาษีจ่ายใหรั้ฐ 0.27 0.21 0.09 0.08 0.09 

เงินลงทุนในชุมชน และสงัคม 0.04 0.06 0.06 0.04 0.04 

การจ่ายเงินอื-นๆ  1.54 11.76 21.93 3.96 5.04 

รวม - มูลค่าเศรษฐกจิโดยตรงที�แจกจ่าย 116.74 125.91 127.72 96.11 103.52 

มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงสะสม ดงันี8 26.60 (2.28) (20.21) 34.04 50.06 

ค่าเสื-อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 39.01 67.17 54.88 34.63 36.64 

ประมาณการและสาํรองต่างๆ 0.06 0.20 0.70 (0.22) (0.11) 

โอนไป (จาก) เงินสาํรอง (12.47) (69.65) (75.79) (0.37) 13.53 

สาํหรับผลการดาํเนินงานทางดา้นการเงิน โปรดดู “จุดเด่นทางการเงิน” และ “คําอธิบายและการวิเคราะห์

ของผู้บริหาร” ในรายงานนี6  

ผลการดาํเนินงานทางด้านสิ�งแวดล้อม 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการขนส่งทางทะเลที-ขาดความรับผิดชอบนั6น จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน

สิ-งแวดลอ้มที-รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ-งในดา้นมลภาวะทางอากาศ และ/หรือทางนํ6 า ดงันั6น บริษทัฯ จึงมีความ
มุ่งมั-นที-จะปกป้องและอนุรักษสิ์-งแวดลอ้ม โดยให้ความสําคญัเทียบเท่ากบัปัจจยัทางดา้นการคา้ และการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ 

อย่างไรก็ตาม จากการดาํเนินธุรกิจตลอดหลายปีที-ผ่านมา ทาํให้บริษทัฯ เขา้ใจดีว่าแค่การปฏิบติัตามกฏ
ขอ้บังคับต่างๆ นั6น ยงัไม่เพียงพอที-จะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ- งแวดลอ้ม ยงัมีสิ- งอื-นที-สําคญัที-จะต้องปฏิบัติ 
นอกเหนือจากกฎเกณฑที์-กาํหนดไว ้นั-นคือ การพฒันาแผนงานภายในเพื-อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการ
ควบคุมคุณภาพ รวมทั6 งการค้นหาเทคโนโลยีที-ทันสมัยอย่างต่อเนื-อง เพื-อนํามาใช้ในการลดผลกระทบต่อ
สิ-งแวดลอ้ม รวมถึงความมุ่งมั-นอยา่งแน่วแน่ในการที-จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละของเสีย 
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รายงานนี6 ไดน้าํเสนอรายละเอียดกฎขอ้บงัคบัทางทะเลที-เกี-ยวขอ้งกบัสิ-งแวดลอ้มที-สําคญัที-สุด และสิ-งที-
บริษัทฯ ได้ดาํเนินการเพื-อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับดังกล่าว รวมทั6 งรายงานนี6 ได้แสดงถึงแผนงานภายในที-
เกี- ยวกับสถาน การณ์ ฉุกเฉินและระบบการควบคุมคุณ ภาพ และความพ ยายามในการลดปริมาณ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และในตอนทา้ยของรายงานฉบบันี6  จะเป็นการสรุปถึงเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในดา้น
สิ-งแวดลอ้มที-บริษทัฯ ไดก้าํหนดไวส้าํหรับปีถดัไป 

จุดเด่นผลการดาํเนินงานทางด้านสิ�งแวดล้อม  

1. การประชุมประจาํปีที-จดัขึ6นทุกๆปีโดยมีการพิจารณาและพดูต่อในประเด็นที-เกี-ยวกบักฎหมายพาณิชย
นาวีต่างๆ 

2. นโยบายในการป้องกนัสิ-งแวดลอ้มตามดา้นล่าง ไดถู้กจดัทาํขึ6นตามมาตรฐานเดียวกนักบั มอก. 14001 
ซึ- งเป็นนโยบายของบริษทัฯ ในการรักษาสิ-งแวดลอ้มอย่างย ั-งยืน ในการที-จะป้องกนัสิ-งแวดลอ้มและ
ความเป็นอยู่ที-ดีขึ6นบนโลกในปัจจุบนัและในอนาคต (โปรดดูรายละเอียดดา้นล่างในหวัขอ้ “มาตรฐาน

ระบบการจดัการสิ�งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001)”)  
3. สําหรับการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ บริษทัฯไดล้งนามสัญญาสั-งต่อเรือและไดรั้บมอบเรือ

ดงักล่าว ซึ- งมีรายละเอียดของคุณลกัษณะของตวัเรือมากกว่าขอ้กาํหนดตามกฎหมาย อนัจะส่งผลใน
การเพิ-มประสิทธิภาพของเรือในการรักษาสิ-งแวดลอ้ม 

4. เป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการจดัการสิ- งแวดลอ้มไดถู้กกาํหนดและนํามาใช้กบัพนักงานทั6งใน
สํานักงานและพนักงานที-อยู่บนเรือ โดยไดก้าํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการและให้มีการปฏิบัติ 
บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการอบรมและปรับปรุงความนึกคิดของพนักงานทุกระดบัจะเป็นสิ-งที-นาํไปสู่
ความสาํเร็จในนโยบายสิ-งแวดลอ้ม และความสาํเร็จนี6ไดแ้สดงผา่นการอบรมพนกังานในบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ มีการประเมินผลกระทบต่อสิ-งแวดลอ้มสาํหรับกิจกรรมต่างๆทั6งบนเรือและภายในสาํนกังาน 
และพบว่าระเบียบและขั6นตอนการดาํเนินการต่างๆ ที- มีอยู่ปัจจุบันสามารถลดผลกระทบที- มีต่อ
สิ-งแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. โครงการฝึกอบรมภายในองคก์รฯ ที-จดัขึ6นเพื-อพนกังานทุกคน (ทั6งที-สาํนกังานบริษทัฯ และบนเรือ) ซึ- ง
เป็นไปตามนโยบายของระบบการจดัการสิ-งแวดลอ้ม (EMS Policy) ซึ- งมีวตัถุประสงค์ในการจดัตั6ง
และปลูกจิตสํานึกเกี-ยวกบัสิ-งแวดลอ้ม โดยโครงการฝึกอบรมนี6ไดจ้ดัฝึกการอบรมทั6งที-ศูนยฝึ์กอบรม
ของบริษทัฯ และผา่นทางผูต้รวจสอบภายในเกี-ยวกบัเรือที-ไปตรวจเรือ 

7. บริษัทใช้ความพยายามอย่างดีที- สุดเพื-อชักจูงและสนับสนุนผูค้ ้าทุกรายของบริษัทให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานสิ-งแวดลอ้ม/แนวทางการปฏิบติัที-ดี 

การปฏิบัตติามกฎข้อบังคับและอนุสัญญาต่างๆ 

การที-บริษทัฯ จะสามารถนาํเรือวิ-งผ่านน่านนํ6 าสากลไดน้ั6น บริษทัฯ มีหนา้ที-ตามกฎหมายในการที-จะตอ้ง
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและอนุสัญญาต่างๆ ซึ- งกาํหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International 
Maritime Organization: IMO) และหน่วยงานกาํกบัดูแลอื-นๆอยา่งครบถว้น 
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อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) 
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution 
“MARPOL”) อนุสัญญาระหวา่งประเทศว่าดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรมการรับรองคุณสมบติัคนประจาํเรือ และการ
เข้ายามของคนประจาํเรือ (Standards for Training Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสัญญาแรงงาน
ทางทะเล (Maritime Labour Convention “MLC”) เป็น 4 อนุสัญญาหลกัที-ใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหว่าง
ประเทศ 

ทั6งนี6  มีกฎขอ้บงัคบัอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการนํ6 าถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004 
(International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 
2004) อนุสญัญานี6 มีผลบงัคบัใชต้ั6งแต่วนัที- 8 กนัยายน 2560 

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

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

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

• อนุสัญญาระหว่างประเทศสําหรับการเดินเรือในน่านนํ6 าบริเวณขั6วโลก (International Code for Ships 
Operating in Polar Waters (Polar Code)) 

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษนํ6 ามนั ค.ศ. 2001 
(International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001) 

• อนุสัญญาระหวา่งประเทศว่าดว้ยการเคลื-อนยา้ยซากเรือ ค.ศ. 2007 (Nairobi International Convention on 
the Removal of Wrecks 2007 (the Wrecks Convention)) 

• กฎข้อบังคับในระดับภูมิภาคและท้องถิ-นซึ- งมีความเขม้งวดกว่าที-กาํหนดไวใ้นกฏขอ้บังคับระหว่าง
ประเทศ ตวัอย่างเช่น พระราชบญัญติัพิทกัษสิ์-งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection 
Act: EPA) และคาํสั-งของสหภาพยโุรปเกี-ยวกบัการเผาผลาญเชื6อเพลิงในเขตยโุรป ฯลฯ  

นอกจากกฎข้อบังคับที-ได้กล่าวมาแลว้ข้างต้นนั6น บริษัทฯ ยงัได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที-สําคัญอื-นๆ 
ดงัต่อไปนี6  

ประมวลข้อบังคับเกี�ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management 

Code: ISM Code) จากประสบการณ์เรียนรู้ด้านอุบัติเหตุทางทะเลตลอดหลายปีที-ผ่านมา ได้ถูกรวบรวมเป็น
ประมวลขอ้บงัคบัเกี-ยวกบั การบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (ISM Code) ซึ- งถูกเผยแพร่โดยองค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ เพื-อส่งเสริมความปลอดภยัในการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนัมลพิษต่างๆ 
ISM Code ไดมี้ผลบังคับใช้เมื-อวนัที- 1 กรกฎาคม 2541 สําหรับเรือขนส่งผูโ้ดยสารรวมถึงเรือเร็วสําหรับขนส่ง
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ผูโ้ดยสาร เรือบรรทุกนํ6ามนั เรือบรรทุกสารเคมี เรือบรรทุกก๊าซ เรือบรรทุกสินคา้แบบเทกอง และเรือบรรทุกสินคา้
ที- มีความเร็วสูงที- มีระวางขับนํ6 าตั6 งแต่ 500 ตันกรอสขึ6 นไป ทั6 งนี6  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ และได้รับ
ใบรับรองตั6งแต่ปี 2538 ก่อนที-จะมีผลบงัคบัใช ้ 

กฎขอ้บงัคบันี6 ถูกนาํไปใช้ทั6งบนเรือและที-สํานกังานบนฝั-งเพื-อให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค ์
ดงัต่อไปนี6  

1. เพื-อใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินเรือ 
2. เพื-อป้องกนัการบาดเจบ็และสูญเสียชีวิต 
3. เพื-อหลีกเลี-ยงความเสียหายที-อาจเกิดขึ6นต่อสิ-งแวดลอ้ม 

กราฟต่อไปนี6  แสดงถึงจาํนวนครั6 งของเหตุการณ์การละเมิด ISM Code เปรียบเทียบกบัจาํนวนวนัในการ
เดินเรือ ตั6งแต่ ปี 2553 - ปี 2561 ของบริษทัฯ สาํหรับการวิเคราะห์นี6  ไดพิ้จารณาการละเมิด ISM Code ซึ- งส่งผลให้
เกิดเหตุไฟไหม ้การระเบิด การบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตของลูกเรือ เรือโดนกนั และ เรือเกยตื6น บริษทัฯ ได้
วิเคราะห์รายละเอียดของการละเมิดเพื-อระบุสาเหตุที-แทจ้ริงและเริ-มดาํเนินการแกไ้ขและป้องกนัอย่างเหมาะสมใน
แต่ละเรื-อง และไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารระดบัสูงทราบเพื-อเป็นกรณีศึกษา และเป็นการหลีกเลี-ยงการเกิดการละเมิดแบบ
เดียวกนัขึ6นอีก สําหรับปี 2561บริษทัฯมีการละเมิดขอ้บงัคบัจาํนวน 3 ครั6 ง โดยมีจาํนวนวนัในการเดินเรือ อยู่ที- 
13,140 วนั ถึงแมว้่าในปี 2561 บริษทัฯ จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที-ตั6งไวที้-ไม่ใหมี้การละเมิดขอ้บงัคบัของ ISM 
เลยก็ตาม แต่เมื-อคาํนึงในแง่ตวัเลขจาํนวนครั6 งของการละเมิดขอ้บงัคบันี6 ต่อจาํนวนวนัในการเดินเรือพบว่าปี 2561 มี
อตัราการละเมิดขอ้บงัคบั ISM ในระดบัตํ-าอยู่ที-ร้อยละ 0.023 เมื-อเปรียบเทียบกบัปี 2557 ซึ- งเป็นปีที-อตัราการละเมิด
สูงที-สุดอยู่ที- ร้อยละ 0.11 ซึ- งยงัคงถือว่าอยู่ในระดบัที-ตํ-า ถึงแมว้่าในปีนี6 บริษทัฯ จะนับว่ามีการละเมิดข้อบังคับ
จาํนวน 3 ครั6 ง แต่อยา่งนอ้ยการละเมิด 1 ครั6 ง กไ็ม่ไดมี้สาเหตุมาจากเรือของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เพื-อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ ISM Code ได้มีการตรวจสอบภายในบนเรือประจาํปีโดยทีมงานซึ- ง
ประกอบด้วยผูต้รวจสอบเรือซึ- งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที- เหมาะสม โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อ
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กรรมการผูจ้ดัการโดยตรง เหตุการณ์ที-เกิดจากการไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้ง การเกิดอุบติัเหตุ 
รวมถึงเหตุการณ์ที-เกือบเกิดอุบติัเหตุทั6งหมดจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพื-อหาสาเหตุ และหลงัจากนั6น จะมีการ
ทบทวนขั6นตอนการดาํเนินงานทนัที นอกจากนี6  บทเรียนทั6งหมดที-ไดจ้ากอุบติัเหตุที-เกิดขึ6นและเหตุการณ์ที-เกือบ
เกิดอุบัติเหตุต่างๆจะถูกถ่ายทอดผ่านทาง Marine Accident Reporting Scheme (MARS) เพื-อเป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมเดินเรือ และเป็นการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัในการเดินเรือให้สูงขึ6นอีกดว้ย The Nautical 
Institute กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ- งได้เผยแพร่เอกสารรายงาน Marine Accident Reporting Scheme 
(MARS) ทุ กเดือน ได้ชื- น ชมที- บ ริษัทฯ  ได้ให้ความร่วมมือกับ  MARS ใน การส่งเส ริมและร่วมแบ่งปั น 
“บทเรียน” จากเหตุการณ์ต่างๆเพื-อเป็นกรณีศึกษา ซึ- งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือ ทั6 งนี6  เพื-อให้
สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการที-มีคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งสูงสุดของบริษทัฯ  

นอกจากนี6  บริษทัฯ ไดริ้เริ- มการดาํเนินการเพื-อควบคุมการละเมิด ISM Code โดยการใช้วิธีป้องกนัต่างๆ 
ดงัต่อไปนี6  

• การพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร: เนื-องจากแนวโนม้ที-การตรวจเรือโดยเจา้หนา้ที-ตรวจเรือของรัฐเมือง
ท่านั6นจะมีความเข้มงวดมากขึ6นในส่วนของการบังคับใช้ ISM Code ดงันั6น บุคลากรประจาํเรือของ
บริษัทฯ จึงได้รับการทบทวนความรู้ด้าน ISM Code อย่างสมํ-าเสมอ และจัดให้มีการแลกเปลี-ยน
ประสบการณ์ซึ-งกนัและกนัภายในกองเรือ 

• การพฒันาการบํารุงรักษาตวัเรือ: บริษทัฯ ไดเ้นน้ย ํ6าถึงความสาํคญัของการตรวจสอบสภาพและทดสอบ
เครื-องจกัรทุกเครื-องอย่างสมํ-าเสมอ และหากเจา้หนา้ที-ประจาํเรือพบเห็นสิ-งผิดปกติใดๆ ให้รีบรายงาน
ในทนัที นอกจากนี6  ฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ไดเ้นน้ย ํ6าให้ผูต้รวจสอบภายในตอ้งสอบทานการบงัคบัใช้
กฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเขม้งวดเพิ-มขึ6น จากการตรวจสอบปกติโดยผูต้รวจสอบภายนอก เพื-อให้ยกระดบั
การปฏิบติัตามกฎระเบียบและความปลอดภยัสาํหรับตวัเรือ สินคา้ และลกูเรือ 

• มีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีไปยังเรือ: โดยปกติเรือที-เขา้สู่น่านนํ6 าในอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย 
จะตอ้งมีใบรับรองเพิ-มเติมเพื-อให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัของทอ้งถิ-น และเพื-อเป็นมาตรการ
ในการป้องกนัเรื-องดงักล่าว บริษทัฯ ไดมี้การแจง้เตือนถึงรายละเอียดขั6นตอนการดาํเนินการแก่ลกูเรือไว้
ล่วงหนา้ก่อนที-เรือจะมาถึงน่านนํ6าดงักล่าว เพื-อใหม้ั-นใจว่าเอกสารที-เกี-ยวขอ้งทั6งหมดไดถู้กจดัเตรียมไว้
เรียบร้อย และเรือสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆไดอ้ยา่งครบถว้นตลอดเวลา  

• ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก INTERCARGO (International Association of Dry Cargo 
Shipowners) Intercargo มีคาํกล่าววา่ “เพื-อเชื-อมโยงผูมี้ส่วนไดเ้สียในอุตสาหกรรม โดยมุ่งมั-นเพื-อความ
ปลอดภยั ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ-งแวดลอ้มของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
ดงันั6น วิสัยทศัน์ของเรา จึงคือ ความปลอดภยั ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ-งแวดลอ้มของ
อุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ซึ- งมีเรือสมาชิกที-ค้าขายอยู่ทั-วโลก – เดินเรืออย่างมี
ความสามารถในการแข่งขนั ปลอดภยั และสร้างผลกาํไร” คาํกล่าวนี6สอดคลอ้งกบัปรัชญาของบริษทัฯ 
เป็นอย่างยิ-ง ทั6งนี6  การเขา้เป็นสมาชิก Intercargo ของบริษทัฯ นั6น สะท้อนให้เห็นถึงการพฒันาอย่าง
ย ั-งยืนของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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• ในปี 2555 บริษทัฯ ได้เขา้ร่วมเป็นสมาชิก RightShip ซึ- งเป็นองค์กรตรวจประเมินคุณภาพเรืออิสระ 
ก่อตั6งโดย BHP Billiton, Rio Tinto และ Cargill สามบริษทัขนส่งที-ใหญ่ที-สุดในโลกและเป็นผูใ้ชบ้ริการ
หลกัในการขนส่งทางเรือซึ-งระบบการตรวจประเมินคุณภาพเรือของ RightShip เป็นที-รู้จกัโดยทั-วกนัว่า
มีมาตรฐานที-แม่นยาํและเขม้งวด รวมทั6งเนน้เรื-องความปลอดภยัของเรือ (รวมถึงลกูเรือและสินคา้) และ
การอนุรักษสิ์-งแวดลอ้มทางทะเล การเขา้เป็นสมาชิกของบริษทัฯ เป็นการยืนยนัถึงการพฒันาอยา่งย ั-งยืน
ของบริษทัฯ อีกอยา่งดว้ย 

บริษทัฯไดก้าํหนดเป้าหมายภายในเท่ากบัศูนย ์สําหรับการละเมิด ISM Code ที-ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิต ไฟไหม ้เรือโดนกนั เรือเกยตื6น หรือการถกูกกัเรือ  

ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship 

and Port Safety: ISPS) สืบเนื-องจากการเปลี-ยนแปลงของเหตุการณ์ที-เกี-ยวขอ้งกบัความปลอดภยัทั-วโลก จึงมีการ
รับรอง ISPS ในปี 2547 ISPS เป็นการแกไ้ขเพิ-มเติมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตใน
ทะเล (SOLAS) ซึ- งไดร้วมถึง การยกระดบัความปลอดภยัของเรือและท่าเรือ ขอ้บงัคบัดงักล่าวไดก้าํหนดบทบาท
หนา้ที-ความรับผิดชอบระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ บริษทัเดินเรือ คนประจาํเรือ และบุคลากรประจาํท่าเรือ/บุคลากรผู ้
อาํนวยความสะดวก เพื-อที-จะใช้ใน “การตรวจจบัการคุกคามความปลอดภยัและการใช้มาตรการป้องกนัสําหรับ
เหตุการณ์ที-มีผลกระทบต่อความปลอดภยัของตวัเรือ หรือสิ-งอาํนวยความสะดวกที-ท่าเรือซึ- งใชใ้นการคา้ระหว่าง
ประเทศ” (ISPS Code Part A 1.2.1) 

เพื-อเป็นการปฏิบติัตาม ISPS บริษทัฯ ไดพ้ฒันามาตรฐานสาํหรับขั6นตอนการปฏิบติังานของเรือที-เขา้ท่าที-มี
อตัราเสี-ยงต่อการลกัลอบคา้ยาเสพติดและผูล้กัลอบหนีขึ6นเรือ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีสุนขัดมกลิ-น และเจา้หนา้ที-
พร้อมอาวธุตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ-งเป็นนโยบายมาตรฐานของบริษทัฯที-จะจดัใหมี้สิ-งเหล่านี6  หากเรือ
เขา้ท่าเรือที-ยุโรป องักฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย หรือ แคนนาดา จนถึงบดันี6  บริษทัฯ เพิ-งมีเหตุการณ์ถูกกกักนัเรือที-
เกิดจากการละเมิด ISPS เพียงแค่ครั6 งเดียวเท่านั6น 

มีการสอบทานภายในประจาํปีสําหรับมาตรการการป้องกนัต่างๆ ซึ- งรวมถึงผลการดาํเนินการของบริษทัฯ 
ในการจดัหาสุนขัดมกลิ-นและเจา้หนา้ที-รักษาความปลอดภยั ดงัเช่นการตรวจสอบ ISM ตามที-ไดก้ล่าวขา้งตน้ การ
สอบทานจะกระทาํโดยทีมงานซึ- งประกอบด้วยผูต้รวจสอบที-มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที-เหมาะสม ซึ- งได้
รายงานผลการสอบทานต่อกรรมการผูจ้ดัการโดยตรง การไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้ง การเกิด
อุบติัเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ที-เกือบเกิดอุบัติเหตุทั6 งหมดจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพื-อหาสาเหตุ ในกรณีที-มี
ขอ้ผิดพลาดในขั6นตอนการดาํเนินงานมาตรฐานจะมีการสอบทานขั6นตอนต่างๆ ทนัที  

กราฟดา้นล่างนี6  แสดงใหเ้ห็นว่า จาํนวนครั6 งของเหตุการณ์การละเมิด ISPS (แกนดา้นซา้ย) เปรียบเทียบกบั
จาํนวนวนัในการเดินเรือ (แกนดา้นขวา) ในช่วงปี 2553 - ปี 2561 บริษทัฯ กาํหนดเป้าหมายให้การละเมิด ISPS 
เท่ากบัศูนยเ์ช่นเดียวกนักบัเป้าหมายของการละเมิด ISM Code ทั6งนี6  ไม่มีการละเมิด ISPS ในปี 2554 ปี 2555 และปี 
2559 แต่มีการละเมิด 1 ครั6 ง ในปี2560 โดยมีการตรวจพบผูห้ลบหนีขึ6นเรือซึ- งเป็นคนยากจนและตอ้งการหนีไปอยู่
ต่างประเทศเพื-อชีวิตที-ดีขึ6น ถึงแมว้า่โดยปกติแลว้คนเรือของบริษทัฯ จะตรวจพบผูห้ลบหนีเหล่านี6 ไดท้นัท่วงทีและ
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ไดน้าํไปส่งที-ท่าเรือที-หลบหนีขึ6นมาหรือท่าเรือที-อยูใ่กลที้-สุด แต่บริษทัฯ กไ็ดร้วมเหตุการณ์ดงักล่าว เป็นการละเมิด 
ISPS เพื-อรายงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการละเมิดเท่ากบัศูนยที์-ตั6งไว ้บริษทัฯมีความยินดีที-จะรายงานว่า ในปี 
2561 บริษทัฯไม่มีการละเมิด ISPS และสาํหรับปี 2562 เช่นกนั บริษทัฯจะยงัคงระมดัระวงัและจดัใหมี้ระบบบริหาร
ความเสี-ยงที-เหมาะสม เพื-อใหแ้น่ใจวา่การละเมิด ISPSจะเท่ากบัศูนย ์

 
 

MARPOL: เป็นอีกกฎขอ้บงัคบัหนึ-งที-สาํคญัซึ- งเกี-ยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในอุตสาหกรรมการเดินเรือทาง
ทะเล โดยมีวตัถุประสงค์ที-จะ “อนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทางทะเล โดยการควบคุมมลพิษที-เกิดจากนํ6 ามนั และสาร
อนัตราย รวมถึง การลดจาํนวนของอุบติัเหตุในการขนถ่ายสารเหล่านั6น” ซึ- งในอนุสัญญานี6 แบ่งออกเป็น 6 หมวด 
กล่าวคือ: 

1. ขอ้กาํหนดการป้องกนัมลพิษจากนํ6ามนั (Regulations for the Prevention of Pollution by Oil) 
2. ขอ้กาํหนดการควบคุมมลพิษจากสารเคมีเหลว (Regulations for the Control of Pollution by Noxious 

liquid substances in bulk) 
3. ข้อกําหนดการควบคุมมลพิษจากสารอันตรายที-บรรจุหีบห่อ 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. ขอ้กาํหนดการป้องกนัมลพิษจากนํ6าเสียจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage 
from ships) 

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

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



 

หนา้ 157 
 

บริษทัฯ มีความเขา้ใจถึงความเสี-ยงของการเกิดผลกระทบที-ร้ายแรงต่อสภาพแวดลอ้มทางทะเลเนื-องจาก
อุบติัเหตุทางทะเล ซึ- งบริษทัฯ จดัให้มีมาตรการเชิงป้องกนัเพื-อจาํกดัความเสี-ยงในเรื-องนี6  โดยลาํดบัแรกคือ จาํกดั
ความผิดพลาดอนัเนื-องมาจากบุคลากร และลาํดบัที-สองคือการดูแลรักษาเครื-องจกัรบนเรือใหมี้มาตรฐานสูงสุด 

เพื-อจาํกดัความผิดพลาดของบุคลากร บริษทัฯ ไดพ้ฒันาปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมสําหรับเจา้หนา้ที-
ประจาํเรือทุกคน ซึ- งรวมไปถึงหอ้งอบรมเสมือนจริง ซึ- งออกแบบมาเพื-อพฒันาปรับปรุงความชาํนาญในการนาํเรือ 
และความระมดัระวงัต่างๆ โดยใส่ตวัแปรทั6งทางดา้นสภาพอากาศและสภาพทอ้งทะเล หรือเมืองท่าต่างๆ ในโลก 
นอกจากนี6 บริษทัฯ มีความเชื-อมั-นว่า วิศวกรช่างเครื-องบนเรือที-ติดตั6งเครื- องจกัรทนัสมยัใหม่ไดรั้บการฝึกอบรม
โครงสร้างเครื-องจกัรนี6อย่างเขม้งวด เพื-อใหเ้กิดทกัษะและความสามารถในการดูแลรักษาเครื-องจกัร และหลีกเลี-ยง
ปัญหาเครื-องจกัรหยดุทาํงาน 

 

 
 
จากกราฟดา้นบนแสดงถึง จาํนวนครั6 งของการละเมิดอนุสัญญา MARPOL (แกนดา้นซ้าย) ซึ- งส่งผลใหเ้กิด

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และจาํนวนวนัในการเดินเรือ (แกนดา้นขวา) ในช่วงปี 2553 - ปี 2561 เพื-อการ
วิเคราะห์นี6  เหตุการณ์ที-เกิดขึ6นที-ถือเป็นการละเมิดจะมาจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในปี 2561 บริษทัฯ มี
การละเมิดอนุสัญญา MARPOLจาํนวน 1 ครั6 ง ซึ- งบริษทัฯ ต้องเสียค่าปรับ เนื-องจากพบคราบนํ6 ามนัในบริเวณ
ใกลเ้คียงกบับริเวณที-เรือของบริษทัฯ จอดอยู่ ซึ- งถือเป็นเรื-องโชคร้าย เนื-องจากบริษทัฯไม่พบว่ามีนํ6 ามนัรั-วจากเรือ
ของบริษทัฯแต่อย่างใด และแมว้่ากปัตนัเรือจะแจง้เรื-องดงักล่าวแก่ตวัแทนแลว้ก็ตาม แต่เนื-องจากรัฐดงักล่าวเป็น
ประเทศที-ยากที-ต่อสู้ทางกฎหมายดว้ย และเจา้หนา้ที-ทอ้งถิ-นของรัฐดงักล่าวเลือกที-จะให้เป็นความผิดของบริษทัฯ 
ดงันั6น บริษทัฯจึงตอ้งยอมรับขอ้กล่าวหานี6  บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายสําหรับการละเมิดอนุสัญญา MARPOL 
เท่ากบัศูนย ์สาํหรับปี 2562  

กฎข้อบังคับใหม่ที�กําลังจะมีผลบังคับใช้ / กฎข้อบังคับที�เพิ�งมีผลบังคับใช้: กฎขอ้บงัคบัที-กาํลงัจะมีผลบงัคบั
ใชใ้นเร็วๆนี6  หรือกฎขอ้บงัคบัที-เพิ-งมีผลบงัคบัใชเ้มื-อไม่นานมานี6  มีดงัต่อไปนี6  

• อนุสญัญา IMDG และ IMSBC ตอ้งการใหมี้ความเขม้งวดในในการขนส่งสินคา้อนัตราย 
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• อนุสัญญาระหว่างประเทศสําหรับการเดินเรือในน่านนํ6 าบริเวณขั6วโลก (Polar Code) กาํหนดให้เรือ
ยกระดบัความปลอดภยั และการตรวจวดัการควบคุมมลพิษ ในขณะทาํการคา้บริเวณขั6วโลก 

• อนุสัญญา STCW 2010 ณ กรุงมะนิลา (Manila amendments) ซึ- งจะมีผลบงัคบัใชต้ั6งแต่วนัที- 1 มกราคม 
2560 กาํหนดใหมี้เอกสารรับรองลกูเรือวา่ไดผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตรปรับระดบัความรู้ในเรื-องเกี-ยวกบั
ทกัษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

• อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 ฉบับปรับปรุง 2557 ซึ- งจะมีผลบังคบัใช้ตั6 งแต่วนัที-  18 
มกราคม 2560 กาํหนดให้จดัทาํหลกัประกนัทางการเงินเพื-อการส่งตวักลบัและหลกัประกนัทางการเงิน
อื-นๆ แก่ลกูเรือ 

• ประเทศจีนไดก้าํหนดให้เรือที-เขา้สู่ชายฝั-งของประเทศจีนใชเ้ชื6อเพลิงที-มีค่ากาํมะถนัตํ-า (Low Sulphur 
Fuel Oil “LSFO”) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี6  

» เริ-มมีผลบงัคบัใช้ตั6งแต่วนัที- 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป เรือที-เขา้เทียบท่าเรือหลกั 11 ท่า ในเขต
ควบคุมการปล่อยเชื6 อเพลิง ได้แก่ ท่าเรือ Tianjin ท่าเรือ Qinhuangdao ท่าเรือ Tangshan ท่าเรือ 
Huanghua ท่าเรือ Shenzhen ท่าเรือ Guangzhou ท่าเรือ Zhujiang ท่าเรือ Shanghai ท่าเรือ Ningbo-
Zhoushan ท่าเรือ Suzhou และท่าเรือ Nantong ให้ใชเ้ชื6อเพลิงที-มีค่ากาํมะถนัสูงสุดที-ไม่เกินร้อยละ 
0.5 ขณะเทียบท่าเรือหลกั 11 ท่า ดงักล่าว 

» เริ-มมีผลบงัคบัใชต้ั6งแต่วนัที- 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป ขอ้กาํหนดใหเ้รือใชเ้ชื6อเพลิงตามที-กาํหนด
ขา้งตน้ จะครอบคลุมไปถึงทุกท่าเรือใน 3 พื6นที-ของประเทศจีน ไดแ้ก่ พื6นที-สามเหลี-ยมปากแม่นํ6 า
เพิ ร์ล  (Pearl River Delta (“PRD”)) พื6 น ที- ส าม เห ลี- ยม ป าก แม่ นํ6 าแยงซี  (Yangtze River Delta 
(“YRD”)) และ อ่าวป๋อไห่ (Bohai Bay) 

• เริ-มมีผลบงัคบัใชต้ั6งแต่วนัที- 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป เขตน่านนํ6าอาณาเขตของประเทศจีน (ระยะห่าง 
12 ไมลท์ะเลจากชายฝั-ง) กาํหนดค่ากาํมะถนัสูงสุดที-ไม่เกินร้อยละ 0.5 สาํหรับเรือทุกลาํ 

• เริ-มมีผลบงัคบัใชต้ั6งแต่วนัที- 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป เรือทุกลาํที-เขา้เขตน่านนํ6าอาณาเขตของประเทศ
ไตห้วนั กาํหนดใหใ้ชเ้ชื6อเพลิงที-มีค่ากาํมะถนัสูงสุดที-ไม่เกินร้อยละ 0.5 

• กฎระเบียบใหม่ที-มีผลบงัคบัใชใ้นท่าเรือในสหภาพยโุรป (EU) 
1) เริ-มมีผลบงัคบัใชต้ั6งแต่วนัที- 31 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป เรือทุกลาํที-เขา้ท่าเรือในสหภาพยโุรป

ตอ้งมีแผนสาํหรับการติดตาม การรายงานผล และการตรวจสอบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2) (แผน RVM) ที-ไดรั้บการอนุมติั 
» นาํส่งแผน RVM แก่หน่วยงานที-มีหนา้ที-รับผิดชอบก่อนวนัที- 31 สิงหาคม 2560 
» ติดตามผลการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซดต์ั6งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป 
» นาํส่งรายงานการวดัผลสาํหรับปี 2561 ภายในวนัที- 30 เมษายน 2562 
» เอกสารแสดงการปฏิบติัตามกฎระเบียบขา้งตน้ (Document of Compliance) จะตอ้งเกบ็รักษา

อยูบ่นเรือ นบัตั6งแต่วนัที- 30 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
ทั6งนี6  เรือทุกลาํของบริษทัฯ ไดมี้การเตรียมความพร้อมที-จะปฏิบติัตามกฎระเบียบนี6  



 

หนา้ 159 
 

2) การแกไ้ขอนุสญัญา MARPOL ภาคผนวก 6 ณ การประชุมคณะกรรมการคุม้ครองสิ-งแวดลอ้ม
ทางทะเล (Marine Environment Protection Committee, MPEC) ครั6 งที- 70 จดัขึ6นเมื-อเดือน
ตุลาคม 2559 บงัคบัใหมี้ระบบการเกบ็ขอ้มูล (data collection system) การใชเ้ชื6อเพลิง ซึ- งเริ-มมี
ผลบงัคบัใชต้ั6งแต่ วนัที- 1 มีนาคม 2561 (IMO Resolution MEPC.278(70)) ตามกฎหมายฉบบันี6  
เรือที-มีนํ6าหนกั 5 พนัตนักรอสหรือมากกวา่ ที-เดินเรือในต่างประเทศ ตอ้งเกบ็ขอ้มลูและรายงาน
การใชเ้ชื6อเพลิง โดยเริ-มตั6งแต่ปีปฎิทิน 2562 ซึ- งรายงานฉบบัแรกจะตอ้งจดัทาํขึ6นภายในตน้ปี 2563 
โดยกระบวนการรับรองขอ้มูลที-ส่งใหเ้จา้หนา้ที-ของรัฐ หรือ องคก์รที-ไดรั้บการยอมรับ (RO) 
ตรวจและออกใบรับรองการปฏิบติัตามกฎระเบียบที-เกี-ยวขอ้งกบัการใชน้ํ6ามนัเชื6อเพลิงใหก้บั
บริษทัฯ และทา้ยที-สุด เจา้หนา้ที-ของรัฐนั6น จะนาํส่งขอ้มูลที-ไดร้วบรวมแก่ IMO โดยขอ้มลู
ดงักล่าวจะถกูเกบ็ไวโ้ดยไม่เอ่ยนามบนฐานขอ้มูลการใชน้ํ6ามนัเชื6อเพลิงของเรือ IMO 

ขอ้บงัคบัใหม่นี6คลา้ยกบัการติดตามและรายงานผล ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์ (CO2) ใน
สหภาพยโุรป (EU) โดยขอ้บงัคบันี6จะถูกรวมเป็นส่วนหนึ-งใน แผนการบริหารการใชพ้ลงังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพของเรือ (Shipboard Energy Efficiency Management Plan, SEEMP - Part 2) 
ที-มีอยู่ 

3) เริ- มมีผลบังคับใช้ตั6 งแต่วนัที-  31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป กฎระเบียบของสหภาพยุโรปที-
เกี-ยวกบัการรีไซเคิลเรือจะมีผลบงัคบัใชค้รอบคลุมไปถึงเรือต่างชาติที-อยู่ในน่านนํ6าของสหภาพ
ยุโรป เรือต่างๆจะตอ้งปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยวสัดุ/อุปกรณ์ที- เป็นอนัตราย (Inventory of 
Hazardous Material “IHM”)) 

4) การบริหารจดัการความมั-นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ทางทะเล (Maritime Cyber Security 
Management) ในเอกสาร “แนวทางการดาํเนินการเรื-องความเสี-ยงทางไซเบอร์ทางทะเล” ออก
โดย IMO กาํหนดใหก้ารจดัการความเสี-ยงทางไซเบอร์ควรไปรวมอยูใ่นระบบการจดัการความ
ปลอดภยั (Safety Management System) โดยการตรวจสอบทางไซเบอร์ในครั6 งแรกรวมในการ
ตรวจสอบเอกสารการปฏิบติังานประจาํปีหลงัวนัที- 1 มกราคม 2564 บริษทัฯ ไดเ้ริ-มกระบวนการ
นี6แลว้และไดร้วมส่วนที-เกี-ยวขอ้งไวใ้นขั6นตอนการปฏิบติังานบนเรือฉบบัปรับปรุง 

หลงัจากที-ไดแ้สดงและไดอ้ธิบายถึงกฎขอ้บงัคบัทางทะเลที-สาํคญั ซึ- งมีส่วนช่วยในการอนุรักษสิ์-งแวดลอ้ม 
รวมถึงกฎขอ้บงัคบัใหม่ที-กาํลงัจะมีผลบงัคบัใช ้ในหัวขอ้ถดัไปจะเป็นรายละเอียดของระบบการควบคุมภายใน
ทางดา้นสิ-งแวดลอ้มของบริษทัฯ  
การป้องกนัและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม 

มาตรฐานระบบการจัดการสิ� งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001): เนื- องจากแนวโน้มในการอนุรักษ์
สิ-งแวดลอ้มมีมากขึ6นบริษทัฯ จึงไดก้าํหนด “นโยบายการอนุรักษสิ์-งแวดลอ้ม” ขึ6น นอกเหนือจากขอ้กาํหนดตาม
กฏหมาย และอนุสัญญาระหว่างประเทศที-ไดก้ล่าวไปแลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีระบบการจดัการดา้นสิ-งแวดลอ้ม 
(Environment Management System: EMS) ซึ- งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ- งมาตรฐาน ISO 14001:2015 นี6  
ไดก้าํหนดกรอบแบบองคร์วม ทั6งในดา้นยุทธศาสตร์เพื-อกาํหนดนโยบายดา้นสิ-งแวดลอ้มของบริษทัฯ การวางแผน
งานและการดาํเนินการ และการแสดงใหเ้ห็นว่า บริษทัฯ เป็นองคก์รที-รับผิดชอบต่อสิ-งแวดลอ้ม จากการดาํเนินงาน
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ใน 1 ปีหลงัจากที-บริษทัฯ ไดรั้บการรับรอง บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในการตรวจสอบประจาํปีโดยสมาคมผู ้
ตรวจสอบเรือแห่งประเทศญี-ปุ่น (Class NK) ซึ- งไดย้ืนยนัว่าบริษทัฯ ปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวอย่างครบถว้น ซึ- ง
ระบบ EMS นี6จะเป็นระบบที-เขา้มาเสริมระบบการจดัการคุณภาพ (Quality Management System) ที-มีอยู่ในปัจจุบนั 
เพื-อให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจดัการดา้นคุณภาพ มอก. 9001 (ISO 9001) และประมวลขอ้บงัคบัเกี-ยวกบั
การบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (ISM) ซึ- งระบบการจดัการแบบผสมผสานนี6 เป็นที-รู้จกักนัในนามของ
ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย คุณ ภาพ และสิ- งแวดล้อม (Safety Quality and Environment 
Management System: SQEMS) ซึ- งตามหลกัระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และสิ-งแวดลอ้ม
แลว้ ผูจ้ดัการทางดา้นเทคนิคซึ- งเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ดว้ยนั6น ไดรั้บการแต่งตั6งให้เป็นตวัแทนของฝ่าย
บริหารและเป็นผูที้-รับมอบหมายให้ดาํเนินงานตามวตัถุประสงค์ของประมวลขอ้บงัคบัเกี-ยวกบัการบริหารความ
ปลอดภยัระหวา่งประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผูต้รวจสอบเรือแห่งประเทศญี-ปุ่น (Class NK) ไดอ้อกใบรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพ (QMS Certificate) แก่บริษัทฯ ซึ- งเป็นฉบับใหม่ของ ISO 9001: 2008 ซึ- งโดยทั-วไปแล้ว 
บริษทัเดินเรือประเภทขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัใบรับรองประเภทดงักล่าว เนื-องจากส่วน
ใหญ่จะเป็นเรื-องสําคญัสําหรับบริษทัเรือขนส่งสินคา้ประเภทนํ6 ามนั ซึ- งการอนุรักษ์สิ- งแวดลอ้มเป็นเรื-องสําคญั
สูงสุด 

วตัถุประสงค์ของระบบการจดัการสิ�งแวดล้อม (EMS) 

• ลดมลพิษต่อสิ-งแวดลอ้ม 
• ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ทั6งภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ ที-เกี-ยวกบัดา้นมลพิษ

ทางสิ-งแวดลอ้ม 
• กาํหนดขั6นตอนการดาํเนินการที-เกี-ยวกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
• ปลุกจิตสาํนึกของพนกังานในการรักษาสิ-งแวดลอ้ม 
• มีการติดตามผลการดาํเนินการดา้นสิ-งแวดลอ้มของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
• มีการปรับปรุงอยา่งต่อเนื-องในส่วนของการดาํเนินการดา้นสิ-งแวดลอ้มและการป้องกนัมลพิษ 
จากการสอบทานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื-องในระบบ SQEMS บริษทัฯ หวงัเป็นอย่างยิ-งว่าจะสามารถ

ยกระดบัการปฏิบติังานดา้นสิ-งแวดลอ้มใหดี้ยิ-งขึ6นในปีถดัไป รวมทั6งเป็นส่วนสาํคญัในการช่วยอนุรักษสิ์-งแวดลอ้ม 
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และอีกหนึ-งความพยายามของบริษทัฯ ในการที-จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ-งแวดลอ้มจากการดาํเนินธุรกิจ นั-นคือ การนาํเทคโนโลยีที-เป็นมิตรต่อสิ-งแวดลอ้มมาใชส้าํหรับเรือใหม่ของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดรั้บ Port of Long Beach Green Environment Achievement Flag จาก Port of Long Beach ซึ- งเป็น
ท่าเรือสีเขียว รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จากการที-บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลดการปล่อยมลพิษทางอากาศในบริเวณ
ตอนใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนั6น กองเรือบริษทัฯ ยงัไดส่้วนลดร้อยละ 25 ของค่าใชจ่้ายสาํหรับการเทียบท่า
จาก Port of Long Beach อีกดว้ย 

การใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ 

เนื-องจากบริษทัฯ มีความมุ่งมั-นในการปกป้องและอนุรักษสิ์-งแวดลอ้ม รวมถึงการป้องกนัมิให้เกิดมลภาวะ 
ซึ-งสิ-งเหล่านี6สะทอ้นใหเ้ห็นจากเรือสั-งต่อใหม่ซึ- งบริษทัฯ ไดรั้บมอบจากอู่ต่อเรือหลายแห่งในประเทศจีน ซึ- งเรือทุก
ลาํที-ต่อใหม่ไดป้ฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ที-บงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั รวมถึงที-จะบงัคบัใชใ้นอนาคตอนัใกลนี้6ดว้ย 
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นอกจากนี6  รายละเอียดของเรือที-ต่อใหม่เหล่านี6 ยงัมีมาตรฐานสูงกว่าขอ้กาํหนดตามกฎหมายดว้ย ทั6งนี6  เพื-อให้การ
เดินเรือง่ายยิ-งขึ6น และยงัเป็นการเพิ-มขีดความสามารถของเรือในการปกป้องและอนุรักษสิ์-งแวดลอ้มอีกดว้ย 

คุณลกัษณะในด้าน “การอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม” ของเรือต่อใหม่เหล่านี8 คือ 

1. โครงสร้างผนงัต่อเรือสองชั6น (สําหรับเรือขนส่งสินคา้เทกองขนาด 38,500 เดทเวทตนั) เพื-อประโยชน์
ในการลดมลภาวะต่อสิ-งแวดลอ้ม หากเกิดอุบติัเหตุกบัตวัเรือ 

2. รูปแบบตวัเรือมีความสมบูรณ์ หลงัจากที-ผ่านการพิจารณาวิเคราะห์การออกแบบ หลายๆครั6 งโดยใช้
เทคโนโลยีล่าสุดในการออกแบบตวัเรือ เพื-อใหไ้ดรู้ปแบบของตวัเรือที-ดีที-สุดเหมาะสมที-สุด ทั6งขนาด
และรูปลกัษณ์ เพื-อให้เรือสามารถที-จะทาํความเร็วตามตอ้งการ ในขณะที-มีการเผาผลาญเชื6อเพลิงที-ตํ-า 
สําหรับเรือเหล่านี6  จะมีการเผาผลาญเชื6อเพลิงตํ-ากว่าเรือขนาดเดียวกนัที-อายุมากกว่า การเผาผลาญ
เชื6อเพลิงที-ตํ-าดงักล่าวนั6น เกิดการใชเ้ครื-องยนตที์-มีประสิทธิภาพดว้ยการออกแบบใบจกัรใหม่ที-หมุนชา้
ลง มีเสน้ผา่นศูนยก์ลางใหญ่ และมีการออกแบบที-เหมาะสมกบัรูปแบบตวัเรือ  

3. เพื-อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และเพื-อเพิ-มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเรือ ควนั
ของเครื-องยนตจ์ะถกูปล่อยผา่นหมอ้นํ6าโดยตรง ซึ-งวิธีการนี6จะช่วยลดการใชน้ํ6ามนัในการเผาไหม ้

4. เรือสั-งต่อใหม่เหล่านี6 มีการติดตั6งเครื-องบาํบดันํ6าถ่วงเรือซึ- งเป็นไปตามขอ้กาํหนดขององค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization-IMO) มีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน 2560 
เครื-องบาํบดันี6 ออกแบบมาเพื-อกาํจดั และป้องกนัแบคทีเรียและสิ-งมีชีวิตเล็กๆ ที-อาศยัอยู่ในนํ6 าทะเลซึ- ง
ไม่ทาํใหเ้กิดอนัตรายโดยผา่นการบาํบดันํ6าระหวา่งเมืองท่าแต่ละแห่ง 

5. เครื-องจกัรที-ใชเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซดล่์าสุด 
6. การลา้งระวางสินคา้แบบกล่อง ผนงัเรียบ ในเรือขนาด 38,500 เดทเวทตนั เพื-อลดการสะสมของสินคา้

ตกค้างในระวาง ซึ- งจะเป็นการลดการใช้สารเคมีที- เป็นอนัตรายในการชะลา้งสินค้าตกค้างเหล่านี6  
เพราะวา่ระวางสินคา้แบบนี6  สามารถที-จะใชน้ํ6าเพียงอยา่งเดียวในการทาํความสะอาดกเ็พียงพอแลว้ 

7. ระบบสูบจ่ายนํ6 ามนัหล่อลื-นแบบหลุมลึกสําหรับระบบให้ไหลเวียนในเครื- องจักรใหญ่ เป็นการลด
ปริมาณนํ6ามนัหล่อลื-นที-ตอ้งใชท้ั6งหมด ซึ-งเป็นการลดปริมาณของกากนํ6ามนั 

8. เรือทุกลํามีการติดตั6 งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดังที- ได้กล่าวมาแล้วนั6 น เป็นไปตามมาตรฐานของ 
MEPC.76(40) Marine Environment Protection Committee (คณะกรรมการป้องกนัสภาวะแวดลอ้มทาง
ทะเล) ซึ- งระบุว่าสามารถใช้เผาขยะ และกากนํ6 ามนัได ้ทั6 งนี6 จะเป็นการเพิ-มประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจดัการขยะ และสิ-งปฏิกลูของบริษทัฯ อนัเป็นสิ-งที-กองเรือของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัอยูแ่ลว้ 

9. ถงัเก็บนํ6 าทอ้งเรือและกากนํ6 ามนัขนาดใหญ่ที-แยกจากกนั ช่วยให้การกาํจดัสิ-งปฏิกลูเหล่านี6 เป็นมิตรต่อ
สิ-งแวดลอ้มมากขึ6น เพราะสามารถที-จะช่วยใหผู้รั้บกาํจดัสิ-งปฏิกลู จดัการแยกนํ6าทอ้งเรือและกากนํ6ามนั
อยา่งมีประสิทธิภาพมากที-สุดได ้

10. เครื-องบาํบดัสิ-งปฏิกลูบนเรือที-ไดรั้บการพฒันาทางชีวภาพจะถกูติดตั6งบนเรือที-ต่อใหม่นี6  
11. เรือที-ต่อใหม่ไดป้ฏิบติัตาม “อนุสัญญาการยุบเรือเป็นเศษเหลก็” ขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ 

(IMO) (อนุสัญญาระหวา่งประเทศว่าดว้ยการยบุเรือเป็นเศษเหลก็อย่างปลอดภยัและรักษาสิ-งแวดลอ้มปี 
ค.ศ. 2009) ซึ- งมีผลบงัคบัใชเ้มื-อเดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีวตัถุประสงคที์-จะสร้างความมั-นใจว่า เรือที-
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ถกูยุบเป็นเศษเหลก็หลงัจากที-หมดอายกุารใชง้านแลว้ จะไม่ก่อใหเ้กิดความเสี-ยงใดๆ ที-เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของมนุษยแ์ละความปลอดภยั หรือสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัอนุสญัญาฉบบันี6ไดเ้ปิดใหมี้การลง
นามจากรัฐต่างๆ และจะมีผลบงัคบัใชใ้น 24 เดือน นบัจากวนัที-มีการร่วมลงนามโดย 15 รัฐ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 40 ของขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือเชิงพาณิชยท์ั-วโลก เพื-อการใหส้ตัยาบนั การรับรอง หรือ
การเห็นชอบ หรือการเขา้ร่วม หรือไดว้างหลกัประกนัในการใหส้ัตยาบนัการรับรอง การเห็นชอบ หรือ
การเขา้ร่วมไวก้บัเลขาธิการฯ โดยปราศจากขอ้จาํกดั นอกจากนี6  จาํนวนเรือทั6งหมดที-ถกูยบุเป็นเศษเหลก็
ของแต่ละรัฐ ในช่วง 10 ปีที-ผ่านมา ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของขนาดระวางบรรทุกเรือขนส่งเชิง
พาณิชย ์แมอ้นุสัญญาดงักล่าวจะยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้แต่สําหรับสัญญาสั-งต่อเรือใหม่ของบริษทัฯ นั6น 
บริษทัฯ แน่ใจว่าไดมี้ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักฏเกณฑด์งักล่าว เรือดงักล่าวจะตอ้งจดัทาํบญัชีวสัดุ/
อุปกรณ์ที-อนัตราย ตามข้อแนะนําของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะการห้ามและการควบคุมมิให้ใช้วสัดุ
อนัตรายตั6งแต่ขั6นตอนในการต่อเรือ หากมีการใชว้สัดุอนัตรายเหล่านั6นในการต่อเรือแลว้ จะตอ้งมีการ
จดัทาํบญัชีรายการวสัดุเหล่านี6 ไว ้ซึ- งจะทาํให้เรือมีสิทธิยื-นขอใบรับรองบญัชีวสัดุอนัตรายได ้ถึงแมว้่า
อนุสัญญาการยุบเรือเป็นเศษเหล็ก (HM Class) ไม่มีการบงัคบัใช ้แต่เรือจาํนวน 7 ลาํ ของบริษทัฯ ได้
ปฏิบติัตามอนุสญัญานี6  

พฒันาการใหม่ๆ ในการออกแบบเรือและการต่อเรือมีรายละเอียดตามดา้นล่างนี6  ตราบเท่าที-จะสามารถทาํได ้
บริษทัฯ จะนาํปัจจยัเหล่านี6มาประกอบการตดัสินใจสาํหรับการซื6อเรือในอนาคต 

เรือที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม (Eco-friendly ships) ธุรกิจเดินเรือเป็นหนึ-งในธุรกิจระหว่างประเทศที-สะอาด
ที- สุดและอนุรักษ์สิ- งแวดล้อมมากที- สุด และยังเป็นธุรกิจที- เป็นมิตรต่อสิ- งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ คาดว่ามีการขนส่งทางเรือมากถึงร้อยละ 90 โดยประมาณ ของการคา้ขายทั-วโลก และจากตวัเลขของ 
IMO ธุรกิจเดินเรือมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พียงร้อยละ 2.7 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ั-ว
โลก อยา่งไรกต็าม ธุรกิจเดินเรือยงัคงกา้วไปขา้งหนา้เพื-อหาทางลดตวัเลขการปล่อยก๊าซดงักล่าวต่อไป 

ธุรกิจเดินเรือยงัไม่สามารถแกปั้ญหาในการอนุรักษสิ์-งแวดลอ้มไดทุ้กเรื-อง โดยในปัจจุบนั ความพยายามของ
อุตสาหกรรมเดินเรือและของ IMO แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กล่าวคือ 

• สาํหรับเรือที-มีอยูแ่ลว้ - ใหน้าํ “แนวปฏิบติัในการจดัการที-ดี” มาใชบ้งัคบั เพื-อรักษาและประหยดัการใช้
นํ6ามนั 

• สําหรับเรือต่อใหม่ - ให้ใช้การออกแบบตวัเรือแบบใหม่ โดยมีเครื-องจกัรและเทคโนโลยีที-ประหยดั
พลงังานมากขึ6น 

การจัดการนํ8าถ่วงเรือ (Ballast Water Treatment) หากมีการปล่อยนํ6าลงทะเลโดยที-ไม่ผ่านการบาํบดัจะทาํ
ใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบนิเวศที-ท่าเรือได ้ในปัจจุบนันโยบายของบริษทัฯอนุญาตใหมี้การเปลี-ยนถ่ายนํ6าถ่วงเรือ
กลางมหาสมุทรไดเ้พื-อป้องกนัอนัตรายแก่สิ-งมีชีวิตในทะเลซึ- งอาศยัอยู่ในท่าเรือต่างๆ วิธีการนี6 ถือว่าเป็นการลด
ความเสียหายที-เกิดต่อระบบนิเวศได ้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ6าถ่วงเรือฯ มีผล
บงัคบัใชต้ั6งแต่วนัที- 8 กนัยายน 2560 ดงันั6นเรือสั-งต่อใหม่ทั6งหมดนบัจากนี6ตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาดงักล่าวซึ- งผา่น
การอนุมติัจาก IMO สาํหรับ เรือเก่าที-มีอยู่ทั6งหมด ตอ้งติดตั6งระบบการจดัการนํ6าถ่วงเรืออยา่งเป็นขั6นตอนพร้อมทั6ง
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จดัทาํแบบสํารวจเพื-อขอออกใบสําคญัรับรองระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากนํ6 ามนั (IOPP) ใหม่
หลงัจากวนัที- 8 กนัยายน 2562 ซึ-งเรือของบริษทัฯ จาํนวน 19 ลาํ ไดมี้การติดตั6งระบบการจดัการนํ6าถ่วงเรือนี6แลว้ 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย 

เป็นที-ทราบกนัโดยทั-วไปว่าตน้เหตุของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์าจากการเผาไหมข้องนํ6 ามนัเชื6อเพลิงบน
เรืออย่างต่อเนื-อง การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดมี์เพียงทางเลือกเดียวที-เป็นไปได ้นั-นคือ การลดการเผา
ผลาญนํ6ามนัเชื6อเพลิง แต่นั-นจะเป็นไปไม่ได ้ถา้ไม่มีการลดการเติบโตและการพฒันา ดงันั6น สิ-งจาํเป็นที-ตอ้งทาํ คือ 
การเพิ-มประสิทธิภาพและลดปริมาณการเผาผลาญนํ6 ามนัเชื6อเพลิง ซึ- งบริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามขั6นตอนต่างๆ 
ดงัต่อไปนี6  เพื-อที-จะไดบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 

• ส่งเสริมใหมี้การวางแผนการเดินทางดีขึ6นพร้อมกบัลดจาํนวนเที-ยวเรือเปล่า 
• เสน้ทางที-ปลอดภยัจากสภาพอากาศแปรปรวน 
• ความเร็วในการเดินเรือที-เหมาะสม 
• ลกัษณะการทรงตวัของเรือที-เหมาะสมต่อการนาํเรือ 
• การบาํรุงรักษาตวัเรือ 
• การปรับปรุงสีสาํหรับใชท้าตวัเรือ ทาํใหส้ามารถป้องกนัตวัเรือจากเพรียงไดจ้นถึงช่วงระยะเวลาในการ

ซ่อมบาํรุงรวมสองครั6 ง  
• ส่งเสริมการขนถ่ายสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ  
• การบาํรุงรักษาเครื-องจกัรเป็นอยา่งดี  
• นอกจากนี6  บริษทัฯไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการปรับปรุงการทาํงานของเครื-องยนต์ที-เหมาะสมกบั

อุปกรณ์ประหยดัเชื6อเพลิงที-ใชใ้นเรือเก่า เพื-อลดการใชเ้ชื6อเพลิงและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
บริษทัฯ ไดเ้ลือกซื6อเรือขนาดใหญ่ขึ6น คือ ขนาดระวางบรรทุก 54,000 - 64,000 เดทเวทตนั โดยเรือเหล่านี6

สามารถรับขนสินคา้ไดม้ากกวา่เป็นสองเท่า กล่าวคือ ร้อยละ100 หรือมากกวา่ เมื-อเทียบกบัเรือขนาดเลก็กวา่ในกอง
เรือของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม สิ-งที-สาํคญักว่านั6นคือ เรือขนาดใหญ่กว่าจะเผาผลาญเชื6อเพลิงมากกว่าเรือขนาดเล็ก
กว่าเพียงร้อยละ 40 - 45 ต่อวนัในการเดินเรือ ดงันั6น เชื6อเพลิงที-ใชไ้ปต่อหนึ- งหน่วยสินคา้นั6นย่อมลดลงอย่างมาก
ตามไปด้วย จะเห็นได้ว่า นี- คือหนึ- งในความพยายามของบริษัทฯ เพื-อการพัฒนาอย่างย ั-งยืนและเพื-อลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ 

บริษทัฯใชก้ฎขอ้บงัคบัดา้นสิ-งแวดลอ้มเป็นหนึ-งในหลกัเกณฑห์ลกัในกระบวนการคดัเลือกคู่คา้ 
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดการใช้นํ6 ามันเชื6 อเพลิงและนํ6 ามันดีเซลลงในอัตราก้าวหน้าในทุกๆ ปี 

เพื-อที-จะใหส้าํเร็จตามจุดมุ่งหมาย บริษทัฯ ไดดู้แลอยา่งต่อเนื-องในการเสาะหาเทคโนโลยีสมยัใหม่ที-มีในทอ้งตลาด
และตรวจสอบการใชง้านเพื-อใหเ้ขา้กบัประเภทและขนาดของเรือของบริษทัฯ ขณะนี6อู่ต่อเรือทั-วโลกกาํลงัเสนอจุด
ขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อสิ-งแวดลอ้ม” โดยบรรยายถึงความเร็วและตวัเลขการใชเ้ชื6อเพลิงซึ-งไม่เคย
ปรากฏมาก่อน บริษทัฯ ไดป้ระเมินเทคโนโลยีใหม่ๆ นี6 อย่างจริงจงั อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงตระหนักว่าคาํ
โฆษณาของอู่ต่อเรือบ่อยครั6 งดูจะเกินความเป็นจริงเพื-อใหดู้น่าจูงใจ แต่เมื-อมีการตรวจวดัทางเทคนิคจริงๆ เช่น ค่า
ความร้อนของเชื6อเพลิงการออกแบบและอตัราการกินนํ6 าลึกสูงสุด รวมทั6งตวัเลขชี6 วดัสภาพทะเลที-ยอมรับได ้ก็
ปรากฏว่าคาํโฆษณาเหล่านั6นไม่เป็นความจริงรวมทั6งไม่สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายไดจ้ริง นอกจากนี6บริษทัฯ ไดดู้แล
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อย่างใกลชิ้ดในเรื-องการติดตั6งเครื-องจกัรสาํหรับเรือใหม่ที-ไดม้า ไม่ว่าจะเป็นเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง รวมถึงเฝ้า
ติดตามการปฏิบติังานและผลงานอย่างสมํ-าเสมอ เพื-อให้ความเร็วและปริมาณการเผาผลาญเชื6อเพลิงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม ในขณะที-การปล่อยก๊าซฯเป็นไปอยา่งนอ้ยที-สุด 

นอกจากนี6  การที-เรือเผาผลาญนํ6 ามนัเชื6อเพลิงและนํ6 ามนัดีเซลยงัก่อให้เกิดมลพิษอีกทางหนึ- ง นั-นคือ กาก
นํ6ามนัโดยกากนํ6ามนันี6 จะเกิดขึ6นบนเรือจากการสังเคราะห์นํ6ามนัเชื6อเพลิง ซึ- งทางเลือกหนึ-งในการกาํจดักากนํ6ามนันี6
สามารถทาํไดโ้ดยการเผาแต่จะก่อใหเ้กิดก๊าซที-เป็นมลพิษออกสู่ชั6นบรรยากาศ ดงันั6น บริษทัฯ จึงพยายามกาํจดักาก
นํ6 ามันโดยการนําขึ6 นฝั-งไปยงัเมืองท่าที- มีการรองรับ ซึ- งวิธีการนี6 ถือเป็นวิธีการที- มีใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการที-จะ
แกปั้ญหามลพิษ แต่บริษทัฯถือเป็นความมุ่งมั-นในการที-จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซคใ์นอากาศและความพยายาม
ในการที-จะอนุรักษสิ์-งแวดลอ้ม ทั6งนี6  นํ6 ามนัของเสีย หรือกากนํ6ามนัจะเกิดขึ6นจากเรือแต่ละลาํประมาณร้อยละ 1 ของ
นํ6 ามนัเชื6อเพลิงที-ถูกเผาทั6 งหมด ซึ- งในการวิจัยเชิงประจักษ์ชี6 ให้เห็นว่า นํ6 ามันที-ถูกเผาทุกๆ 1 ตัน จะสร้างก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดป์ระมาณ 3 ตนั 

ในปี 2561 บริษทัฯกาํจดักากนํ6ามนัดว้ยการส่งขึ6นฝั-งเป็นจาํนวน 1,679 ตนั ซึ- งคิดเป็นการลดลงของการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการเผาไหมก้ากนํ6ามนับนเรือประมาณ 5,037 ตนั กากนํ6ามนัเหล่านี6สามารถนาํไปแปร
สภาพเพื-อนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์จาํพวกสารหล่อลื-น เช่น จาระบี ซึ- งใช้กนัอย่างแพร่หลายในหลาย
อุตสาหกรรม 

ผลกระทบทางด้านสิ- งแวดล้อมที- น่าเป็นห่วงล่าสุดคือผลกระทบของซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) ซึ- งเป็น
เชื6อเพลิงที-ใชป้กติในการเดินเรือ พื6นที-อ่อนไหวบางแห่ง (Sox Emission Controlled Area, SECA) ไดก้าํหนดการใช้
ซลัเฟอร์สูงสุดในบริเวณนั6น ในขั6นที-สาม คาดว่าจะมีผลบงัคบัใชต้ั6งแต่เดือนมกราคม 2563 โดย IMO ไดจ้าํกดัค่า
ซลัเฟอร์ในนํ6ามนัเชื6อเพลิงทั-วโลกไวสู้งสุดไม่เกินร้อยละ 0.5 บริษทัฯ ไดมี้การปรับเปลี-ยนการใชเ้ครื-องยนตเ์พื-อลด
การเผาผลาญซัลเฟอร์ นอกจากนี6 บริษทัฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างถงันํ6 ามนัเชื6อเพลิงของเรือ เพื-อรองรับนํ6 ามัน
เชื6อเพลิงที-มีค่ากาํมะถนัตํ-าทุกระดบั รายละเอียดของแผนการดาํเนินงานที-จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากองคก์รที-ไดรั้บการ
ยอมรับ (RO) นั6นไดจ้ดัทาํขึ6นสาํหรับเรือทุกลาํ เพื-อใหแ้น่ใจว่านํ6 ามนัเชื6อเพลิงที-มีค่ากาํมะถนัสูงที-เหลืออยู่จะถูกใช้
ให้หมดในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ดงันั6น หลงัจากวนัที-  1 มกราคม 2563 เรือทุกลาํของบริษทัฯจะมีนํ6 ามนั
เชื6อเพลิงที-มีค่ากาํมะถนัตํ-าบนเรือเท่านั6น  

สรุปวตัถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ�งแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดอ้ธิบายในทุกแง่มุมที-เป็นความพยายามของบริษทัฯ ในการที-อนุรักษสิ์-งแวดลอ้ม ซึ- งในส่วนนี6จะ
สรุปถึงวตัถุประสงคต่์างๆที-ไดมี้การดาํเนินการ รวมถึงการดูแลและการติดตามผล สาํหรับการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั
และอนุสัญญาที-เกี-ยวขอ้งกบั ISM, ISPS และ MARPOL จะมีการดูแลและติดตามผลโดยทีมงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัฯ ซึ-งการตดัสินใจที-จะดาํเนินการต่อจากนั6นเพื-อเป็นการลดการละเมิดขอ้บงัคบัและอนุสญัญาดงักล่าว จะ
ขึ6นอยู่กบัการประเมินผลงานรอบครึ- งปี โดยผูบ้ริหารระดบัสูงและทีมงานทางดา้นเทคนิคของบริษทัฯ ตามที-ได้
กล่าวไวก่้อนหน้านี6  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตั6งเป้าหมายให้การละเมิดข้อบังคับและอนุสัญญาสําหรับปี 2561 
เท่ากบั “ศูนย”์ นอกจากนี6  บริษทัฯ พยายามที-จะรักษามาตรฐานความปลอดภยั คุณภาพ และสิ-งแวดลอ้ม SQEMS ที-
ไดรั้บการรับรอง ซึ- งบริษทัยงัคงหาวิธีการเพื-อปรับปรุงระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และ
สิ-งแวดลอ้ม (SQEMS) รวมถึงการนาํกฎขอ้บงัคบัใหม่ๆ มาบงัคบัใชก้บัเรือของบริษทัฯ ก่อนที-กฎขอ้บงัคบัเหล่านั6น
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จะมีผลบงัคบัใช ้นอกจากนี6  บริษทัฯ จะพยายามนาํเทคโนโลยีที-ทนัสมยัมาใชง้านบนเรือของบริษทัฯ เพื-อช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ-งแวดลอ้ม 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของนํ6 ามันเชื6 อเพลิง ส่งผลกระทบต่อ
สิ-งแวดลอ้มมากที-สุด ดงันั6นในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงกาํหนดเป้าหมายอย่างแน่วแน่ในการที-จะลดปริมาณการใช้
นํ6ามนัเชื6อเพลิงและนํ6ามนัดีเซลลงร้อยละ 3 - 5 สาํหรับปี 2560 การใชน้ํ6 ามนัเชื6อเพลิงของบริษทัฯไดล้ดลงใกลเ้คียง
กบัที-ตั6งเป้าหมายไว ้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในการกําหนดตัวบ่งชี6
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency Operational Index “EEOI”) เนื-องด้วยปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เกี-ยวขอ้งกบัการใชน้ํ6 ามนัเชื6อเพลิง EEOI จึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใชเ้ชื6อเพลิง
ของเรือ 

แนวทางของ IMO เสนอแนวคิดการบ่งชี6ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในการเดินเรือ ซึ-งวดัไดจ้ากการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต่์อหน่วยการเดินเรือ หรือวดัไดจ้ากจาํนวนตนัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดที์-ปล่อยต่อจาํนวน
ตนัสินคา้ที-บรรทุกต่อระยะทางการเดินเรือ 

ตั6งแต่ปี 2557 บริษทัเรือทุกบริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูล EEOI ดงันั6นในอนาคต ขอ้มูลนี6จะถือเป็นส่วนสาํคญัใน
การวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเรือ  

บริษทัฯ รู้สึกยินดเีป็นอย่างยิ�งที�จะแจ้งว่า รายงานประจาํปีของบริษัทฯ สําหรับปีนี8ได้ถูกจดัพมิพ์บนกระดาษ

ที�นํากลบัมาใช้ใหม่ (recycled paper) เพื�อช่วยในการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม ซึ�งเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทฯ 

ในการที�จะลดก๊าซคาร์บอนฯ 

ผลการดาํเนินงานทางด้านสังคม 

บริษทัฯ กาํหนดใหค้วามรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื-องที-สาํคญั ซึ- งบริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเรื-องดงักล่าวไวใ้นพนัธกิจ 
และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรกาํไรจาํนวนร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิ ซึ- งจะมีจาํนวนขั6นตํ-า 1.75 
ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ใหเ้ป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สาํหรับการใช้
เงินสาํรองดงักล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหารระดบัสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษทัฯ และนาํเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื-อตรวจสอบเป็นระยะหรืออยา่งนอ้ยปีละหนึ-งครั6 ง 
ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 

บริษทัฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการประสบความสําเร็จของอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล ซึ- งเป็นการขนส่ง
สินคา้จากแหล่งผูผ้ลิตส่งต่อไปยงัแหล่งผูบ้ริโภคนั6นขึ6นอยูก่บัการเพิ-มมูลค่าใหก้บัลูกคา้ ซึ- งเป็นส่วนหนึ-งของความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ บริษทัฯ ตระหนักถึงการตอบขอ้สงสัยของลูกคา้อย่างละเอียดโดยทนัที หรือภายใน 24 
ชั-วโมง รวมทั6งในวนัหยุดประจาํสัปดาห์ วนัหยุดประจาํชาติ และวนัหยุดสากล ในการดาํเนินธุรกิจตามสัญญาเมื-อ
ลกูคา้ประสบเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆ กต็ามบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขปัญหาที-เกิดขึ6นนั6น ถึงแมว้า่เรือของบริษทัฯ 
จะไม่เกี-ยวขอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าวก็ตาม ทางบริษทัฯ ยินดีที-จะรายงานว่าการให้บริการลูกคา้ของบริษทัฯ นั6น
ไดรั้บการตอบรับอย่างดี และมีผูเ้ช่าเรือชั6นนาํจาํนวนมากที-ตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทัฯมากกวา่ผูใ้หเ้ช่าเรือรายอื-นๆ
ในตลาด 
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การจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ใหม่ เช่นเดียวกบัการรายงานเมื-อปีก่อน บริษทัฯ ปรับปรุงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหม่ซึ- งครอบคลุมทุกการปฏิบติังานในสาํนกังานใหญ่และเชื-อมต่อกบักองเรือของบริษทัฯ โปรแกรมนี6
แสดงขอ้มูลเกี-ยวกบัการปฏิบติังานบนเรือ ตน้ทุนที-เกิดขึ6นและขอ้มูลอื-นๆ แบบทนัที และช่วยให้สํานกังานใหญ่
สามารถติดต่อกับกปัตนัเรือทุกคนบนเรือทุกลาํไดอ้ย่างใกลชิ้ด ซึ- งช่วยในการตดัสินใจเมื-อมีเหตุการณ์เกิดขึ6 น 
นอกจากนี6  โปรแกรมดงักล่าว ยงัช่วยให้บริษทัฯ สามารถให้บริการลูกคา้ไดดี้ยิ-งขึ6น และสนบัสนุนให้การทาํงาน
ระหว่างพนักงานในสํานักงานใหญ่กบักองเรือมีประสิทธิภาพยิ-งขึ6นดว้ย ระบบนี6 ได้มีการยกระดับให้สามารถ
รองรับการเก็บขอ้มูลเพิ-มเติม สําหรับขอ้กาํหนดการรายงานขอ้มูลใหม่และติดตามผลการดาํเนินงานของเรือผ่าน
ระบบดิจิทลัมากขึ6น 

ความเป็นส่วนตวัของลูกค้า 

สําหรับขอ้มูลของลูกคา้ บริษทัฯมุ่งมั-นที-จะรักษาขอ้มูลลูกคา้จากการสูญหาย การถูกขโมย การนาํไปใช้
ในทางที-ผิด การเปิดเผย การแกไ้ข และการทาํลายโดยไม่ไดรั้บอนุมติั บริษทัฯ รับเรื-องร้องเรียนจากลูกคา้ผ่านทาง
โทรศพัท์ อีเมล ์และจดหมาย บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริการเพื-อที-จะ
มอบบริการที-ดีที-สุดแก่ลูกคา้ บริษทัฯ ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการร้องเรียน หรือการร้องขอต่างๆจากลูกคา้ซึ- ง
เป็นส่วนหนึ- งของความมุ่งมั-นให้บริการและรักษาความลบัของลูกคา้ ดังนั6นในระหว่างรอบระยะเวลาของการ
รายงานนี6  บริษทัฯไม่มีขอ้ร้องเรียนใดๆในปัญหาดงักล่าว และไม่ถูกปรับ หรือถูกลงโทษจากปัญหาเกี-ยวกบัการ
ละเมิดการรักษาขอ้มลูความลบัของลกูคา้ 

พนักงาน 

บริษทัฯ มีความตั6งใจในการดูแลพนกังานดว้ยความโปร่งใส่และใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียมกนัเพื-อใหพ้นกังาน
ไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง 

เพื-อสอดคลอ้งกบัจริยธรรมธุรกิจและการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีนโยบายการแจง้เบาะแส
สาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้จง้ถึงการกระทาํที-ไม่เหมาะสมต่างๆ โดยทางบริษทัฯ 
จะเกบ็เป็นความลบั ทั6งนี6  พนกังานสามารถส่งขอ้คิดเห็นไดท้ั6งทางอีเมลแ์ละทางไปรษณีย ์

การจ้างงาน 

บริษทัฯ ตระหนักดีว่าพนักงานนั6นเป็นส่วนสําคญัของปัจจยัแห่งความสําเร็จอีกปัจจยัหนึ- งของการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ จึงกําหนดวิธีการจ้างงาน ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั-นคง และ
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ และหลกัการอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้งกบัพนกังานและการจา้งงาน นอกจากนั6น บริษทัฯ ยงัจดัให้
พนกังานมีความรู้ความชาํนาญที-เหมาะสมสําหรับการทาํงานในหนา้ที-ต่างๆ ในบริษทัฯ รวมถึงทาํให้พนกังานมี
ความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติต่างๆ มาตรฐานการปฏิบัติงานที- เกี-ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถเพื-อใหท้นักบัการพฒันาของอุตสาหกรรมในอนาคต 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่: เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเกี-ยวกบัการดาํเนินธุรกิจ ประวติับริษทัฯ 
และอุตสาหกรรมที- เกี-ยวข้องกับบริษัทฯแก่กรรมการที-ได้รับการแต่งตั6 งใหม่รวมถึงจดัเตรียมเอกสารสําหรับ
กรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม
ธุรกิจและแนวทางปฏิบติั กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบติัที-เกี-ยวขอ้งในการซื6อขายหุน้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 
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การพฒันาพนักงาน 

บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมภายใน และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก สาํหรับทั6งพนกังานที-สาํนกังาน และ
ลูกเรือบนเรือโดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทั6งหมดที-เกิดขึ6น นอกจากนี6  บริษทัฯ ยงัอนุญาตใหมี้การลางาน
พิเศษ และกาํหนดเวลาการทาํงานที-ยืดหยุ่น สาํหรับพนกังานที-ตอ้งการศึกษาในระดบัที-สูงขึ6น นอกจากนี6  บริษทัฯ 
ไดส่้งเสริมการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานดว้ยกนั และระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารบริษทัฯ 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการเพิ-มคุณค่าของกรรมการ 
โดยจดัให้มีการเขา้ร่วมกิจกรรมหลกัสูตรและเขา้ร่วมสัมมนาต่างๆ เพื-อเป็นการเพิ-มพูนองค์ความรู้และทนัต่อการ
เปลี-ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเนื-อง โดยกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตร
ที-สาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร เช่น หลกัสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออย่างนอ้ยตอ้งเขา้
ร่วมอบรมในหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ- งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

ผลตอบแทนสําหรับพนักงาน 

บริษทัฯ จดัใหมี้นโยบายดา้นผลตอบแทนสาํหรับพนกังานที-สาํนกังานของบริษทัฯ ทั6งในรูปของเงินเดือน 
โบนสั และสวสัดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนสาํรองเลี6ยงชีพตามความสมคัรใจ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน ไม่วา่จะเป็นในส่วนที-เกี-ยวกบั การลางาน วนัหยดุ ชั-วโมงการทาํงาน และค่าชดเชย เป็นตน้ 

บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานออมเงินเพื-อการเกษียณอาย ุโดยเริ-มตั6งแต่ปี 2560 มีการปรับเพิ-มอตัราสูงสุดของ
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี6ยงชีพสูงสุดในส่วนของพนกังานจากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 นอกจากนี6  บริษทัฯ จดั
ใหมี้การอบรมประจาํปี ในหวัขอ้เกี-ยวกบัการวางแผนการลงทุน การออมเงิน และการบริหารจดัการทางการเงิน ซึ- ง
จดัโดยบริษทับริหารสินทรัพย ์เพื-อส่งเสริมใหพ้นกังานออมเงินระยะยาวและเพื-อช่วยพนกังานในการวางแผนการ
ลงทุน 

ผลตอบแทนของพนักงานขึ6นอยู่กบัผลการปฏิบติังาน หนา้ที-และความรับผิดชอบของพนักงาน ส่วนเพิ-ม
อื-นๆ /โบนัสขึ6นอยู่กบัฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ ในเรื-องการสร้าง
แรงจูงใจระยะยาว แมว้่าบริษทัฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะยาวสาํหรับพนกังานในรูปของ ESOP เนื-องจากบริษทัฯ 
เห็นว่าราคาหุน้ของบริษทัฯ จะขึ6นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ซึ-งพนกังานไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยตรงเช่นเดียวกบัอตัราค่า
ระวางเรือในตลาดสากล นอกจากนี6ราคาหุน้ของบริษทัฯ กไ็ม่ไดส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานที-แทจ้ริง 
ดงันั6น บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงานแก่พนกังานของบริษทัฯในรูปของเงินโบนัสประจาํปี โดย
พิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบัเป้าหมายที-กาํหนดไว ้และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ่ายโบนสั
ประจาํปีแก่พนกังาน 
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หมายเหตุ: * รวมพนกังานบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  
** ตามกฎหมายไทย พนกังานหญิงเท่านั6นที-ไดรั้บสิทธิ� ในการลาหยดุเพื-อเลี6ยงดูบุตร 
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จาํนวนและสัดส่วนของพนักงานบริษทัฯ และบริษทัย่อย (บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ8 ง เอเยนซี� จาํกดั) ณ ที�

สํานักงานแบ่งตามเพศและสัญชาต*ิ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 
 

ระดบัพนักงาน [405-1] 
ชาย หญิง 

รวม 
ไทย อนิเดยี สิงคโปร์ ไทย อนิเดยี สิงคโปร์ 

ผู้บริหารระดบัสูง        

อายตุํ-ากวา่ 30 ปี - - - - - - - 

อาย ุ30-50 ปี - 1 - 3 - - 4 

อายเุกิน 50 ปี - 9 1 - - - 10 

ผู้บริหารระดบักลาง        

อายตุํ-ากวา่ 30 ปี - - - - - - - 

อาย ุ30-50 ปี 21 5 - 3 - - 29 

อายเุกิน 50 ปี 2 8 - - - - 10 

ฝ่ายปฏิบัตกิาร        

อายตุํ-ากวา่ 30 ปี 3 - - 4 - - 7 

อาย ุ30-50 ปี 5 1 - 53 - - 59 

อายเุกิน 50 ปี 3 - - 10 - - 13 

รวมพนักงานจ้างประจาํ 34 24 1 73 - - 132 

พนกังานชั-วคราว/มีเงื-อนไขตามสญัญา - - - - - - - 

รวมพนักงานทั8งหมดในปี 2561 34 24 1 73 - - 132 

ร้อยละ 25.76 18.18 0.76 55.30 - - 100 

หมายเหตุ: * รวมพนกังานบริษทัย่อยของบริษทัฯ ซึ-งปฎิบติังานที-สาํนกังาน 
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย  บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่าการเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐาน

ของการพฒันาทรัพยากรบุคคล ซึ- งเป็นการเพิ-มมูลค่าใหก้บัธุรกิจ นอกจากนี6  ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัหลกัใน
การสร้างความสําเร็จทางธุรกิจและเพิ-มมูลค่าให้กบับริษทัฯ ในทุกๆ ดา้น บริษทัฯ จึงมีนโยบายที-จะสนับสนุน
กิจกรรมเพื-อส่งเสริมทางด้านสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน เพื-อให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ และ
พนกังานไดส้นบัสนุนทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของบุคคลอื-นดว้ย บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่องานดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัเท่าเทียมกบังานเชิงพาณิชยแ์ละงานดา้นการปฏิบติังาน ซึ- งถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหาร กล่าวคือ มีการกาํหนดความรับผิดชอบเกี-ยวกบัสุขภาพและความปลอดภยัของบุคลากรทุกคนอยา่งชดัเจน
และเป็นสดัส่วน ระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยัของบริษทัฯ ไดถ้กูจดัตั6งขึ6นเพื-อวตัถุประสงคด์งักล่าว โดย
อยูภ่ายใตพื้6นฐานหลกัการวา่อุบติัเหตุสามารถป้องกนัหากมีการกาํหนดและบริหารความเสี-ยง 
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นอกจากนั6น บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายเกี-ยวกบัยาเสพติดและการดื-มเครื-องดื-มที-มีแอลกอฮอลใ์หเ้ป็นไป
ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานของ OCIMF ในเรื- อง “คําแนะนําสําหรับการควบคุมยาเสพติดและเครื- องดื-มที- มี
แอลกอฮอลบ์นเรือ” ซึ- งรายละเอียดระบุอยู่ในคู่มือระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยับนเรือทุกลาํ รวมทั6ง
ประกาศใหล้กูเรือทุกคนรับทราบ 

ลูกเรือแต่ละคนตอ้งไดรั้บการพกัผ่อนที-เพียงพอซึ- งถือว่าเป็นสิ-งจาํเป็น เพื-อหลีกเลี-ยงความเหนื-อยลา้ และ
ความตึงเครียด ซึ- งอาจมีส่วนเกี-ยวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุบนเรือ ดงันั6น บริษทัฯ จึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี-ยวกบั
เวลาการพกัผ่อนอย่างนอ้ยที-สุด ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและ
การเขา้ยามสําหรับคนบนเรือ ค.ศ. 1995 (STCW 95) และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 180 ทั6 งนี6  
อนุสัญญาทั6ง 2 ฉบบัดงักล่าว กาํลงัอยู่ระหว่างการพิจารณาแกไ้ขเพิ-มเติมให้มีความเขม้งวดมากขึ6น โดยอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าดว้ยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและการเขา้ยามสําหรับคนบนเรือ ซี-งมีการแกไ้ข
เพิ-มเติม ณ กรุงมะนิลาในปี ค.ศ. 2010 (STCW 2010 Manila amendments) มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคม 2555 ซึ- ง
คือ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2006 (MLC 2006) โดยมีการให้สัตยาบันในเดือนสิงหาคม 
2555 และไดมี้ผลบงัคบัใชใ้นภายในเดือนสิงหาคม 2556 ประเทศไทยยื-นสตัยาบนัสารแห่งอนุสัญญาว่าดว้ยแรงงาน
ทางทะเลเมื-อวนัที- 7 มิถุนายน 2559 ซึ- งมีผลบงัคบัใชต้ั6งแต่วนัที- 7 มิถุนายน 2560 ประเทศสิงคโ์ปร์ไดย้ื-นสัตยาบนั
ไปแลว้ก่อนหนา้นี6  ทั6งนี6  เรือทุกลาํของบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของอนุสญัญา MLC 

บริษทัฯ จดัระบบเวชกรรมที-เหมาะสมในระดบัที-สูงกว่ามาตรฐานของ International Labor Organization 
(ILO) รวมทั6งขอ้บงัคบัอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้ง ซึ- งทาํใหบ้ริษทัฯ ประสบปัญหากรณีลกูเรือลม้ป่วยนอ้ยมาก 

โจรสลัด ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “รายงานจากคณะกรรมการ” เรือของบริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัโจรสลดัเมื-อแล่น
เรือไปในพื6นที-เสี-ยง คนประจาํเรือ/ลูกเรือตอ้งวิตกกงัวลอยู่เสมอเมื-อแล่นเรือไปในพื6นที-ที-ทราบว่ามีโจรสลดัติด
อาวุธอยู่ โดยเฉพาะแถบมหาสมุทรอินเดีย/บริเวณทะเลอาหรับ รวมไปถึง ปากอ่าวเปอร์เซียตั6งแต่ทางเหนือจนถึง
ทางใตข้องสาธารณรัฐมาดากสัการ์ บริษทัฯจดัใหภ้ยัคุกคามนี6อยู่ในระดบัร้ายแรงมาก โดยใหเ้รือทุกลาํของบริษทัฯ 
แล่นออกนอกเสน้ทางเหล่านี6โดยใหแ้ล่นอยู่ใกลแ้ถบชายฝั-งอินเดียซึ-งเป็นบริเวณที-ปลอดภยั อีกทั6งบริษทัฯ ไดจ้ดัให้
มีพนกังานรักษาความปลอดภยัลงเรือไปดว้ยเมื-อแล่นผ่านเขตพื6นที-เสี-ยงภยั กรณีเรือของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านบริเวณ
พื6นที-เสี- ยงภยัสูง จะมีการขึงลวดหนามรอบตวัเรือเพื-อให้ยากต่อโจรสลดัในการปีนขึ6นมาบนเรือ ทั6งนี6  บริษทัฯ 
สญัญาวา่จะทาํทุกวิถีทางในการสร้างความปลอดภยัใหแ้ก่เรือของบริษทัฯ รวมทั6งคนประจาํเรือและลกูเรือทุกคน 

การทํางานเป็นทีม บริษทัฯ มีความแตกต่างจากบริษทัเจา้ของเรือขนส่งรายอื-นที-มกัจะจา้งบริษทัอื-นเป็น
ผูบ้ริหารเรือให้ การบริหารการเดินเรือของบริษทัฯ จะจดัการโดยบริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ6 ง เอเยนซี-  จาํกดั ซึ- ง
เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ จะรับผิดชอบดา้นการบริหารการเดินเรือ สําหรับกองเรือทั6 งหมดของบริษทัฯ โดย
เจา้หนา้ที-ทุกคนมีการทาํงานเป็นทีมและมีการประสานงานที-ดี อีกทั6งจดัใหมี้การประชุมระหวา่งคณะผูบ้ริหารและ
ฝ่ายการพาณิชยทุ์กสัปดาห์ เพื-อพูดคุยถึงปัญหาในการดาํเนินงาน และสถานะของแผนงานในอนาคต ซึ- งส่งผลให้
บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการบริหารการเดินเรือ นอกจากนั6น บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ6 ง เอเยนซี- จาํกดั ยงั
ไดรั้บประกาศนียบตัรของ ISM Code และยงัไดรั้บประกาศนียบตัรการรับรองมาตรฐานคุณภาพ “ISO 9001:2015” 
และมาตรฐานระบบการจดัการสิ-งแวดลอ้ม “ISO 14001:2015” อีกดว้ย 
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การฝึกอบรมและการพฒันา ตลอดหลายปีที-ผ่านมา บริษทัฯ ไม่เพียงแต่มีการฝึกอบรมความชาํนาญดา้นการ
บริหารการเดินเรือเท่านั6น แต่ยงัได้มีการพัฒนาด้านคุณภาพและความสามารถของพนักงานทั6 งบนเรือและที-
สาํนกังานอีกดว้ย ทั6งนี6  บริษทัฯ เห็นว่าจะสามารถประสบความสาํเร็จตามเกณฑคุ์ณภาพและความปลอดภยัในการ
เดินเรือไดด้ว้ยการอุทิศตนและความซื-อสัตยข์องลูกเรือ ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ บริษทัฯ จึงมี
นโยบายที-จะสนบัสนุนและส่งเสริมความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพของคนประจาํเรือและให้โอกาสพวก
เขาไดมี้ความกา้วหนา้ในองคก์รต่อไป 

พนักงานประจาํเรือทุกนายของบริษทัฯ ถูกกาํหนดให้เขา้ร่วมฟังการบรรยายสรุป ณ สํานักงานใหญ่ของ
บริษทัฯ ที-กรุงเทพฯ ก่อนที-จะถูกมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที-บนเรือของบริษทัฯ พนกังานประจาํเรือจะไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารที- เป็นประโยชน์ที- เป็นปัจจุบันอย่างสมํ-าเสมอ โดยเฉพาะกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที- เกี-ยวข้อง และ
บ่อยครั6 งที-พนักงานประจาํเรือจะถูกส่งไปอบรม เพื-อเพิ-มเติมความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ จะเป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นค่าใชจ่้ายทั6งหมดที-เกิดขึ6น 

บริษัทฯ มีกลไกที-ให้พนักงาน และลูกเรือบนเรือ สามารถส่งข้อร้องเรียน หรือข้อแนะนําต่างๆ มายงั
สํานกังานของบริษทัฯ ซึ- งบริษทัฯ หวงัว่ากลไกนี6 จะสนบัสนุนให้พนักงานบนเรือปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิผล 
และช่วยปรับปรุงการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหดี้ยิ-งขึ6นอีกดว้ย 

ทั6งนี6  บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมบนเรือ โดยนาํโปรแกรมวีดีทศันเ์กี-ยวกบัความปลอดภยับนเรือที-ดีที-สุดมา
ใช้อีกดว้ยเพื-อให้เกิดแรงจูงใจต่อพนักงานประจาํเรือใหม่ และให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาที-ประจาํการบนเรือ 
บริษทัฯ จึงกาํหนดใหท้าํกิจกรรมร่วมกบันายประจาํเรืออาวโุส และเพื-อทดสอบวดัระดบัความสามารถ บริษทัฯ ได้
จดัหาคอมพิวเตอร์สาํหรับวดัระดบัความสามารถไวป้ระจาํบนเรือ โดยผลของการทดสอบดงักล่าวทาํใหพ้นกังาน
ประจาํเรือสามารถทราบจุดอ่อนของตนเอง และกาํหนดแนวทางแกไ้ขเพื-อปรับปรุงจุดอ่อนดงักล่าวต่อไป 

ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลและหอบังคับการเดินเรือจําลอง บริษทัฯ ไดจ้ดัตั6งศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือ
ทางทะเลและหอบงัคบัการเดินเรือจาํลอง ณ สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยศูนยฝึ์กอบรมดงักล่าวของบริษทัฯ ได้
เปิดใหใ้ชง้านไดอ้ย่างสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2551 โดยสิ-งเหล่านี6 จะเป็นการวางรากฐานที-มั-นคงของกระบวนการ
ฝึกอบรมต่างๆ ของบริษทัฯ และทาํใหท้ั6งพนกังานและลูกเรือไดพ้ฒันาในเรื-องการเดินเรือทะเลที-ทนัสมยั สาํหรับ
หอบงัคบัการเดินเรือจาํลองถูกสร้างให้เหมือนหอบงัคบัการจริงของเรือ โดยจาํลองสถานการณ์ขณะนาํเรือเขา้สู่
ท่าเรือหลกั เพื-อใหพ้นกังานและลูกเรือไดเ้ห็นภาพและเขา้ใจระบบการนาํเรือเขา้เทียบท่า ศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือ
ทะเลไดมี้การพฒันา และปรับปรุงหลกัสูตรอบรมต่างๆอย่างต่อเนื-อง ซึ- งรวมถึงหลกัสูตรภาษาองักฤษ สําหรับ
สาํหรับวิศกรเรือ นายประจาํเรือฝ่ายเดินเรือ และลูกเรือ ในทุกระดบั ในขณะเดียวกนัก็ไดมี้การจดัเตรียมหลกัสูตร
ใหม่ๆ เพื-อเป็นการช่วยเสริมความรู้ที-จาํเป็นใหก้บัวิศวกรเรือ และนายประจาํเรือฝ่ายเดินเรือไวด้ว้ย เช่นกนั เพื-อให้
บุคลากรทางเรือเหล่านั6นสามารถที-จะปฏิบติังานบนเรือใหเ้ป็นไปตามกฏขอ้บงัคบัใหม่ เช่น กฎระเบียบเกี-ยวกบัการ
ควบคุมปริมาณของกาํมะถนัที-อนุญาตให้มีผสมอยู่ในนํ6 ามนัเชื6อเพลิงที-ใช้บนเรือ รวมถึง ระบบการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูและการรายงานขอ้มลูเกี-ยวกบัการใชน้ํ6ามนัเชื6อเพลิงบนเรือ ซึ-งจะเริ-มใชต้ั6งแต่เดือน มกราคม 2563 

ศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเลนี6 เป็นกา้วที-สาํคญัของบริษทัฯ ที-จะดาํเนินการฝึกอบรมใหพ้นกังานและลกูเรือ
มีการดูแลตวัเองที-ดีและดูแลเรือที-ตอ้งประจาํการ ทั6งหมดนี6 คือความมุ่งหมาย เพื-อให้มั-นใจในความปลอดภยัของ
ลกูเรือและเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุและเป็นการอนุรักษสิ์-งแวดลอ้มดว้ย 
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ระบบการกู้ ภัยเรือร่วมกัน Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) :โดยได้รับ
การสนบัสนุนจากหน่วยป้องกนัชายฝั-งของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซึ- งเป็นโครงการที-มีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะ 
โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ควบคุม และมีเรือพาณิชยท์ั-วโลกสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการในการรายงานข่าวสาร การ
คน้หา และการกูภ้ยัเรือที-ครอบคลุมทั-วโลกเพื-อช่วยเหลือเรือที-ประสบภยัในทะเล ซึ- งบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการนี6
อย่างต่อเนื-องและมีผลการปฏิบติังานที-ดีจากการรับรองโดย USCG โดยบริษทัฯ ไดรั้บรางวลั AMVER ทุกปีจาก
ตวัแทนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ณ กรุงเทพฯ อา้งอิงถึงขอ้ความในจดหมายชมเชยจากหน่วยป้องกนัชายฝั-งของ
สหรัฐอเมริกา (USCG) ซึ-งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงรางวลัที-ไดรั้บ “บริษทัฯ ควรภาคภูมิใจในเจา้หนา้ที-และลกูเรือที-มีความ
มุ่งมั-นและรับผิดชอบในดา้นความปลอดภยัของชีวิตเมื-ออยูก่ลางทะเล” 
การพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าชุมชนและสังคมที- เขม้แข็งเป็นปัจจยัหลกัที-สนับสนุนธุรกิจของบริษทัฯ 
ดงันั6น บริษทัฯ จึงสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสมํ-าเสมอ บริษทัฯ ตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อผูที้-อยู่รอบขา้งนอกเหนือจากที-กฎหมายกาํหนด
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ไว ้รวมถึงการค่อยๆเขา้ไปมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม การจดัตั6งและขยายกองทุนเพื-อทาํกิจกรรม
ชุมชนและสังคมจะช่วยให้เกิดกรอบความคิดและการทาํงานอย่างย ั-งยืน เพื-อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ
บริษทัฯ ต่อไป 

ในปี 2554 เหตุการณ์อุทกภยัครั6 งใหญ่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนจาํนวนนบัลา้น ทรัพยสิ์น
เกิดความเสียหายและถูกทําลายอย่างที-ไม่เคยมีมาก่อน ซึ- งเหตุการณ์ครั6 งนี6  พนักงานของบริษัทฯ เองก็ได้รับ
ผลกระทบดว้ยเช่นกนั บา้นของพนกังานหลายคนตอ้งจมอยู่ใตน้ํ6 าที-ความสูง 2 เมตร! และถึงแมว้่าพนกังานเหล่านี6
จะตอ้งเผชิญกบัความยากลาํบากของสภาพที-อยู่อาศยั รวมถึงสิ-งของมีค่าต่างๆเสียหาย แต่พนกังานยงัคงมาปฏิบติั
หนา้ที-ตามปกติ ซึ- งบริษทัฯ รู้สึกขอบคุณเป็นอยา่งยิ-งถึงความมุ่งมั-นของพนกังานในการปฏิบติัหนา้ที- โดยทางบริษทั
ฯ ไดก้าํหนดนโยบายใหค้วามช่วยเหลือแก่พนกังานที-เดือดร้อนจากอุทกภยัในดา้นต่างๆ เพื-อช่วยแบ่งเบาภาระและ
ความเดือดร้อนโดยกาํหนดใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลทาํหนา้ที-รับเรื-องและประสานงานสาํหรับพนกังานที-ไม่สามารถ
เดินทางมาปฏิบติัหนา้ที-ได ้บริษทัฯไดอ้นุญาตใหล้าหยดุเป็นกรณีพิเศษ สาํหรับพนกังานที-ไดรั้บความเดือดร้อนใน
ดา้นที-พกัอาศยั บริษทัฯไดจ้ดัเตรียมที-พกัอาศยัใจกลางเมืองให้แก่พนกังานและครอบครัว นอกจากนี6 พนักงานที-
จดัหาที-พกัอาศยัเองกส็ามารถนาํค่าใชจ่้ายมาเบิกกบับริษทัฯ ได ้

สําหรับกจิกรรมด้านสังคมและชุมชน ซึ�งบริษทัฯ ให้การสนับสนุน มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี8 

• บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินเขา้กองทุนเพื-อช่วยเหลือชาวประมงไทย (ไม่ใช่พนกังานบริษทัฯ) ที-ถกูจบัเป็น
ตวัประกนันานกวา่ 4 ปีในประเทศโซมาเลียใหไ้ดก้ลบัสู่ประเทศไทย 

• บริษทัฯ ใหก้ารสนนัสนุนการฝึกอบรมบุคลากรของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (Merchant Marine Training 
Center) โดยการใหทุ้นการศึกษาแก่ผูมี้ผลการเรียนดีโดยมอบรางวลัเหรียญทองแก่นกัเรียนของศูนยฝึ์ก
พาณิชยนาวีที-มีผลการเรียนดีเด่นและประพฤติดีเป็นประจาํทุกปี ตั6งแต่ปี 2541 เป็นตน้มา นอกจากนี6  
บริษทัฯ ไดบ้ริจาคหนงัสือเรียนใหก้บัศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีอย่างสมํ-าเสมอดว้ย 

• บริษทัฯ ไดจ้ดัตั6งทุนการศึกษาสาํหรับนกัเรียนของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (MMTC) โดยในปี 2561 ปี 
2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 และ ปี 2553 บริษทัฯ ไดใ้หทุ้นการศึกษารวม
ทั6งสิ6น 1,119,000 บาท 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 แก่นกัเรียนที-ขาดแคลนเงินทุน 

• บริษทัฯ ไดป้ระสานงานกบัสภากาชาดไทยใหห้น่วยเคลื-อนที-รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคที-สาํนกังาน
บริษทัฯ มาตั6งแต่อดีต และในปี 2561 หน่วยเคลื-อนที-รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที-บริษทัฯ 
ทั6งสิ6น 2 ครั6 ง ในเดือนมีนาคม และเดือนกนัยายน มีจาํนวนโลหิตรวม 53,550 ซีซี 

• ในปี 2561 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน จาํนวน 211,790 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง ครั6 งที- 20” 
ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื-อนาํไปสร้างลานอเนกประสงค ์
ปรับปรุงหอ้งนํ6า โรงอาหาร สนามเดก็เล่น รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียน ทาสีตึกเรียนสาํหรับเดก็อนุบาล 
ณ โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวาสาํหรับ ปีก่อนหนา้นี6  บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคมาอยา่งต่อเนื-อง ดงันี6  1) 
ในปี 2560 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน จาํนวน 232,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง ครั6 งที- 19” 
ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื-อนาํไปปรับปรุงหอ้งกิจกรรม หอ้ง
พยาบาล สนามเดก็เล่น รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นธรรมรัตน ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2) ในปี 2559 
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บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน จาํนวน 346,600 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง ครั6 งที- 18” ใหก้บัคณะ
นกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื-อนาํไปปรับปรุงถนนทางเขา้โรงเรียน สนามเดก็
เล่น และภูมิทศันภ์ายในโรงเรียน รวมทั6งจดัหาหนงัสือสมทบในหอ้งสมุดใหเ้หมาะกบัการพฒันาของ
เดก็นกัเรียน และจดัหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในหอ้งพยาบาล ใหแ้ก่โรงเรียนบา้นซบัดินดาํ จงัหวดั
สระบุรี 3) ในปี 2558 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 223,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง ครั6 ง
ที- 17” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื-อนาํไปจดัสร้างหอ้งนํ6า ซ่อมแซม
อาคาร ปรับปรุงหอ้งพยาบาลของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นคลองระกาํ จงัหวดั
ปราจีนบุรี 4) ในปี 2556 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 137,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง 
ครั6 งที- 15” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื-อนาํไปจดัสร้างหอ้งนํ6า 
ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงหอ้งพยาบาลของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นหนองแค จงัหวดั
สระแกว้ 5) ในปี 2554 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 113,160 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง 
ครั6 งที- 14” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื-อนาํไปจดัสร้างหอ้งอาหาร 
สาํหรับโรงเรียนวดัตะพงัคลี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 6) ในปี 2553 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 
139,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง ครั6 งที- 13” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์ก
พาณิชยนาวี เพื-อนาํไปจดัสร้างหอ้งนํ6า สาํหรับโรงเรียนโนนผาสุก จงัหวดัสระแกว้ 7) ในปี 2552 
บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 80,466 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง ครั6 งที- 12” ใหก้บัคณะ
นกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีเพื-อนาํไปซื6อเครื-องโปรเจกเตอร์ และจดัทาํเวที
กิจกรรมสาํหรับโรงเรียนวดับางกระเจา้ จงัหวดัสมุทรสาคร และ 8) ในปี 2551 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาค
เงินจาํนวน 100,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง ครั6 งที- 11” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชย ์
ศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื-อนาํไปใชใ้นการซ่อมแซมหอ้งเรียนและปรับปรุงหอ้งสมุดใหแ้ก่โรงเรียนบา้น
ใบสีทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

• บริษทัฯ ไดรั้บนกัเรียนที-จบการศึกษาจากศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีมาเป็นพนกังาน/ลกูเรือของบริษทัฯ และ
ให้การส่งเสริมเพื-อพฒันาคุณภาพของพนกังาน/ลูกเรือไทยเหล่านี6 อย่างต่อเนื-องซึ- งพนักงาน/ลูกเรือ
เหล่านี6สามารถทาํงานกบัเจา้ของเรือไทยทั-วไปไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัว่าจะตอ้งทาํงานกบับริษทัฯ เพียง
แห่งเดียวเท่านั6น 

• จากที-เคยรายงานไวแ้ลว้ในรายงานประจาํปีเมื-อปีก่อน บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) 
กบัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอน สาํหรับ
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซึ-งตามบนัทึกความเขา้ใจนี6  บริษทัฯ 
ไดส้ร้างหอพกั เพื-ออาํนวยความสะดวกแก่นกัศึกษาสาํเร็จตามโครงการที-วางไวเ้รียบร้อยแลว้ และได้
ส่งมอบหอพกัดงักล่าวใหก้บัวิทยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซึ-งมี
มลูค่าทั6งสิ6นประมาณ 25.40 ลา้นบาท บริษทัฯ ใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงินอยา่งต่อเนื-องแก่
นกัเรียน รวมการซื6อหนงัสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาในหอ้งสมุดทางดา้นวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ไดเ้พิ-มหลกัสูตรการเรียนใหม่โดยมีบริษทัฯ เป็นที-ปรึกษา 
เพื-อเป็นการฝึกหดัและพฒันาวิศวกรสาํหรับการดาํเนินอาชีพการเดินเรือในอนาคต ในการนี6  ท่าน
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รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการไดม้อบรางวลัโล่เกียรติยศใหแ้ก่บริษทัฯ จากการที-บริษทัฯ มี
ส่วนร่วมในวิทยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 

• บริษทัฯ มอบทุนการศึกษาจาํนวน 165,000 บาท แก่นกัศึกษาวิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื-อสนบัสนุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษาในหลกัสูตร
วิทยาศาสตร์การเดินเรือ การมอบทุนการศึกษางวดสุดทา้ยภายใตโ้ครงการนี6ไดถ้กูจ่ายในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2553 

• เมื-อวนัที- 8 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงิน 500,000 บาท มอบใหมู้ลนิธิพฒันาเครื-องมือแพทย์
ไทย เพื-อ ส่งเสริมและสนบัสนุนในการคน้ควา้และพฒันาเครื-องมือแพทย ์

• เมื-อเดือนมกราคม 2556 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินจาํนวน 5,000 บาทใหแ้ก่กรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงานเพื-อจดัหาของขวญัใหแ้ก่เดก็ๆในงานวนัเด็กที-สนามเสือป่า พระราชวงัดุสิต 

• ในปี พ.ศ 2553 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเครื-องคอมพิวเตอร์จาํนวน 28 เครื-อง แก่โรงเรียนมธัยมวาริชภูมิ 
โรงเรียนสุโขทยั โรงเรียนบา้นคอ้ โรงเรียนสตัตยาสยั และสาํนกังานบริหารชุมชน อาํเภอปากเกร็ด 
บริษทัฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือดา้นการศึกษาแก่เดก็ยากจนอยา่งต่อเนื-อง จากที-เคยรายงานไวแ้ลว้ใน
รายงานประจาํปีเมื-อปีที-แลว้ บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเครื-องคอมพิวเตอร์จาํนวน 15 เครื-อง เพื-อใชใ้นกิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ และไดบ้ริจาคเครื-องคอมพิวเตอร์ที-มีความ
ทนัสมยัเพิ-มอีกจาํนวน 3 เครื-อง (Dell Celeron 2 GHZ, Hard Disk 40 GB) แก่โรงเรียนเพื-อใหก้ารเรียน
การสอนในโรงเรียนมีความทนัสมยัมากขึ6นดว้ย 

• บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 40,000 บาท ใหก้บัยวุมุสลิม บา้นปากลดั อาํเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ เพื-อใชส้นบัสนุนเครื-องมือเครื-องใชท้างการศึกษาและเป็นทุนการศึกษาใน
กิจกรรมวนัเด็กเมื-อวนัที- 19 มกราคม 2551 

• โดยปกติแลว้บริษทัฯ มกัจะจดัใหมี้การบริจาคเงินและสิ-งของสาํหรับผูที้-มีความจาํเป็นและผูที้-ยากไร้ 
เช่น บริษทัฯ ร่วมกบัพนกังาน ไดบ้ริจาคเงินกวา่ 1 ลา้นบาท ผา่นสภากาชาดไทยสาํหรับผูป้ระสบภยั
ธรณีพิบติัจากคลื-นยกัษสึ์นามิในประเทศไทย และเมื-อตน้ปี 2547 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคคอมพิวเตอร์แก่
โรงเรียนระดบัประถมและมธัยม จาํนวน 4 แห่ง ในจงัหวดัระยอง ที-มีนกัเรียนจาํนวน 877 คน ใหมี้
โอกาสศึกษา 

• บริษทัฯ ให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนสําหรับเด็กที-ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในภาค
ตะวนัตกของประเทศอินเดีย เมื-อปี 2544 และในที-สุดโรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย ก็เกิดขึ6 นและ
สามารถเปิดดาํเนินการไดแ้ลว้ซึ-งสามารถรับนกัเรียนได ้จาํนวน 700 คน ทั6งในระดบัประถม มธัยมตน้ 
รวมทั6งมธัยมปลาย ซึ- งทาํใหผู้ที้-เกี-ยวขอ้งต่างๆ รู้สึกซาบซึ6 งและประทบัใจอย่างมากในความช่วยเหลือ
จากประเทศไทย 

• บริษทัฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชนที-อยูอ่าศยัทางภาคใตข้องประเทศไทย ซึ-งไดรั้บผลกระทบ
และความเสียหายจากภยัสึนามิ เมื-อเดือนธนัวาคม 2547 โดยบริษทัฯ และพนกังานไดบ้ริจาคเงิน
ช่วยเหลือจาํนวน 590,000 บาท ใหก้บัหมู่บา้นทะเลนอก จงัหวดัระนอง และปรับปรุง/ซ่อมแซม
เรือประมงเพื-อใหส้ามารถนาํกลบัมาประกอบอาชีพได ้ และบริษทัฯ ไดอ้าสาดูแลและเขา้มาเยี-ยมเยียน
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หมู่บา้นนี6อยา่งสมํ-าเสมอ ทั6งนี6บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็ที-ขาดแคลนไดรั้บทุนการศึกษา โดย
ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัใหทุ้นการศึกษาเดก็ผูห้ญิงคนหนึ-ง ที-กาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนแห่งหนึ-งที-กรุงเทพฯ 
นอกจากนี6บริษทัฯ ยงัจดัหาแหล่งประกอบอาชีพใหแ้ก่เยาวชนและใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาทาง
ร่างกายและสติปัญญาของเดก็หนุ่มในหมู่บา้นแห่งนี6  เพื-อที-จะกา้วเขา้มาฝึกอบรมอาชีพการเดินเรือขั6น
พื6นฐาน โดยทางบริษทัฯ เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายดงักล่าว ซึ-งบุคคลเหล่านี6จะเขา้มาประกอบอาชีพการ
เดินเรือใหก้บับริษทัฯ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์และตรงกบัสายงานอาชีพในการเดินเรือทะเลระหวา่งประเทศ 

• บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 1,325,867 บาท ในปี 2551 เพื-อสร้างบา้นฟิสิกส์ เคมี และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ใหก้บัโรงเรียนแห่งหนึ-งที- เซมงักดีุ ทามิล นาดูล ประเทศอินเดีย โรงเรียนแห่งนี6อยูใ่น
หมู่บา้นที-ยากจนมากและไดรั้บผลกระทบและความเสียหายจากภยัสึนามิในเดือนธนัวาคม 2547 

• ในทุกๆ ปี บริษทัฯ จดักิจกรรมวิ-ง 5 กิโลเมตร เรียกวา่ “พีเอสแอลวิ-งเพื-อวนัเดินเรือประจาํปี” ที-สวน
ลุมพินีเพื-อสนบัสนุนใหพ้นกังานบริษทัฯ มีนิสยัรักการออกกาํลงักายและมีสุขภาพที-ดี และในปี 2555 
บริษทัฯ ไม่ไดจ้ดักิจกรรมวิ-งดงักล่าว โดยบริษทัฯ ไดน้าํเงินจาํนวนนี6  ไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากนํ6า
ท่วมในไทยแทน 

• บริษทัฯ เป็นหนึ-งในกลุ่มผูส้นบัสนุนงานวนักีฬาประจาํปี ณ ศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี ซึ- งบริษทัฯ ใหค้วาม
ร่วมมือในการขยายดา้นกีฬารวมถึงการศึกษา (ที-ไดก้ล่าวไปแลว้) และช่วยในเรื-องการพฒันาของคณะ
นกัเรียนพาณิชยน์าวี 

• บริษทัฯ จดัโครงการช่วยเหลือพนกังานดว้ยการใหทุ้นการศึกษาประจาํปี สาํหรับค่าเล่าเรียนแก่บุตร
ของพนกังานที-ไม่สามารถหาเงินค่าเล่าเรียนของบุตรตนเองได ้

• บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา เพื-อจดัทาํหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และสนบัสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นต่างๆ ของโรงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ ในเดือนกนัยายน 2549 

• บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน 100,000 บาท และหนงัสือใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชย ์ ศูนยฝึ์ก
พาณิชยน์าวีเพื-อนาํไปใชใ้นการซ่อมแซมอาคารเรียนและสร้างหอ้งสมุดใหแ้ก่โรงเรียนบา้นวงัสนวน 
จงัหวดันครราชสีมาในเดือนกนัยายน 2550  

• บริษทัฯ ไดร่้วมสมทบเงิน 100,000 บาท แก่สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ เพื-อใชใ้นการอบรมความรู้และพฒันาทกัษะวิชาชีพแก่คนพิการ เพื-อใหส้ามารถหาเลี6ยง
ตนเองไดใ้นงานวนัคนพิการครั6 งที- 43 ซึ- งจดัขึ6นในเดือนพฤศจิกายน 2550 

• ในปี 2551 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน 68,000 บาท ใหโ้รงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ เพื-อสนบัสนุน
ใน “โครงการ พานกัเรียนไปทศันศึกษา” ณ สถานีวิจยัสิ-งแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ6 ง จาํกดั (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคญัของระบบการควบคุมภายในในระดบั

ปฏิบติัการเพื-อให้มั-นใจว่ามีการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพที- เพียงพอกบัระดบัความเสี-ยงที-ยอมรับไดแ้ละ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั6นๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ที-ติดตาม
การปฏิบติัตามการควบคุมภายในอย่างสมํ-าเสมอ เพื-อให้มั-นใจว่ามีมาตรการควบคุมต่างๆ ที-มีความเหมาะสมกบั
สถานการณ์ สิ-งแวดลอ้มและความเสี-ยงที-เปลี-ยนแปลงไปบริษทัฯ ไดมี้การจดัการระบบการควบคุมภายในตาม
ขอ้แนะนาํมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ดงั
รายละเอียดต่อไปนี6  
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเกี-ยวกบัการกาํหนดสภาพแวดลอ้มการควบคุมที-เหมาะสมจึงไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการที-ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ ขึ6นอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพื-อใหพ้นกังานทุกคนไดต้ระหนกัและยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงาน นอกจากนี6  บริษทัฯ ยงัไดมี้การกาํหนด
โครงสร้างองค์กรใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย และลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั6งมีการกาํหนดหนา้ที-
ความรับผิดชอบ และสายการบงัคบับญัชาของหน่วยงานต่างๆ ในบริษทัฯ อย่างชดัเจน เนื-องจากบริษทัฯ ตระหนกั
เป็นอย่างดีว่าการทํางานภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุมที- ดีนั6 นจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ  
2. การประเมนิความเสี�ยง (Risk Assessment) 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประเมินความเสี-ยงว่าเป็นเครื-องมือที-บ่งบอกล่วงหนา้ถึงสญัญาณ
อนัตรายที-อาจสร้างความเสียหายใหแ้ก่บริษทัฯ ดงันั6น บริษทัฯ จึงกาํหนดใหมี้การประเมินความเสี-ยงทุกปี โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดบั คือ 1) การประเมินความเสี-ยงในระดบัองคก์รซึ- งกาํกบัดูแลโดยผูบ้ริหารระดบัสูง โดยไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ และ 2) การประเมินความเสี-ยงในระดบักิจกรรมซึ- งเป็นความรับผิดชอบในการ
ประเมินร่วมกนัระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ- งมีความเป็นอิสระ และผูป้ฏิบติังานแต่ละฝ่าย (ซึ- งมีความชาํนาญ
การและเขา้ใจเป็นอย่างดีถึงกระบวนการทาํงาน) ทั6งนี6  การประเมินดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเสี-ยงของการ
ดาํเนินงานที-แทจ้ริงซึ-งตอ้งการการบริหารโดยการกาํหนดกลไกการควบคุมที-ถูกตอ้งและเหมาะสม ผลการประเมิน
ความเสี-ยงในแต่ละกิจกรรมนี6 ได้ถูกนาํเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริษทัฯ เพื-อพิจารณาเป็น
ระยะๆ 
3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

การประเมินความเสี-ยงดงักล่าวขา้งตน้จะดาํเนินการควบคู่พร้อมกบัการประเมินกลไกการควบคุม เพื-อให้
มั-นใจว่าบริษทัฯ มีการจดัวางระบบการควบคุมที-ดี และเหมาะสมกบัความเสี-ยงต่างๆ เพื-อเป็นการลดและกระจาย
ความเสี-ยงต่างๆ อนัจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในดา้นการ
การบริหารหน่วยงานต่างๆ ของบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการไดก้ระจายอาํนาจและมอบอาํนาจให้ผูบ้ริหารของ
หน่วยงานต่างๆ อย่างชดัเจน ทาํใหเ้กิดความคล่องตวัและชดัเจนในการปฏิบติังานที-สามารถตรวจสอบกนัได ้โดย
บริษทัฯ ไดแ้บ่งหน้าที-ความรับผิดชอบในการตรวจสอบ ควบคุม และกาํกบัดูแลในการปฏิบติัตามกฎหมายและ
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ขอ้กาํหนดต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด ออกเป็น 4 หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ แผนกเลขานุการบริษทัและปฏิบติัการ
ตามระบบ แผนกตรวจสอบภายใน แผนกบญัชีและการเงิน และแผนกตรวจสอบและบริหารความปลอดภยัเรือ 
4. สารสนเทศและการสื�อสาร (Information & Communication) 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเกี-ยวกบัความถูกตอ้ง เชื-อถือไดแ้ละทนัเวลาของขอ้มูลสารสนเทศและการสื-อสาร 
รวมถึงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื-อง ซึ- งรวมถึงระบบขอ้มูลดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบติังาน 
และดา้นการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ทั6งนี6  เพื-อใหมี้ขอ้มูลที-ถูกตอ้งแม่นยาํและทนัเวลาต่อการตดัสินใจใน
เรื-องต่างๆ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการสื-อสารทั6งภายในและภายนอกที-เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั6งนี6  
สําหรับการติดต่อสื- อสารภายในบริษทัฯ จะผ่านระบบ Intranet ซึ- งพนักงานในทุกระดับชั6น รวมทั6 งผูบ้ริหาร
ระดับสูงสามารถติดต่อสื- อสารถึงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื-อให้การประสานการทํางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที-วางไว ้สาํหรับการติดต่อกบับุคคลภายนอก บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่
ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รวมทั6ง ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ก็
พร้อมที-จะตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ จากนกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื-นๆ 
5. การตดิตามและประเมนิผล (Monitoring & Evaluation) 

บริษทัฯ กาํหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน ดงัรายละเอียดต่อไปนี6  

ระดบัการประเมนิ ผู้ตดิตามและประเมนิผล ความถี�ของการตดิตามและประเมนิผลการทํางาน (ต่อปี) 
พนกังาน หวัหนา้แผนก อยา่งนอ้ย 1 ครั6 ง 

หวัหนา้แผนก ผูบ้ริหารระดบัสูง อยา่งนอ้ย 1 ครั6 ง 
ผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 4 ครั6 ง 

 

ผลจากการติดตามและการประเมินที-ไดจ้ะถูกนาํไปกาํหนดเป็นแผนเชิงกลยุทธ์เพื-อให้การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ-งขึ6น นอกจากนี6  บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการติดตามและ
ประเมินขั6นตอนและผลการควบคุมภายใน เพื-อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ทั6งนี6  ผล
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาํปี 2561 ได้รายงานไวภ้ายใต้หัวข้อ “รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ” ในรายงานประจาํปีนี6  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั6 งที-  1/2562 วนัที-  8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบตามที-
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ สรุปความเห็นในเรื-องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
กล่าวคือ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการควบคุมภายในที-เพียงพอเหมาะสม และมีการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ที- เปลี-ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื-อให้การดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบรรลุ
วตัถุประสงคที์-กาํหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบที-เกี-ยวขอ้ง 

นอกจากนี6  ผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 โดยผูส้อบบญัชีภายนอก จากบริษทั 
สํานักงาน อีวาย จาํกดั ก็มิไดร้ะบุประเด็นที-มีสาระสําคญัรวมถึงขอ้บกพร่องที-มีนัยสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในที-เกี-ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ6 ง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย
กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน กล่าวคือ นายกาํธร ศิลาอ่อน ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กํากับดูแลกิจการ นางลิน เยน ค็อก และรองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ดํารงตําแหน่งสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติตามหน้าที-และความรับผิดชอบ ด้วยความ
รอบคอบ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ และเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการที-
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์รวมทั6งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ-งสรุปไดด้งัต่อไปนี6  

การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

ในปี 2561 ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการอย่างสมํ-าเสมอ เพื-อ
พิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการได้
ประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีภายนอกทุกไตรมาสเพื-อรับฟังคําชี6 แจงเกี-ยวกับรายงานของผู ้สอบบัญชี ผลการ
ตรวจสอบ งบการเงิน และขอ้เสนอแนะเกี-ยวกบัมาตรฐานการบญัชีที-เกี-ยวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบั
ดูแลกิจการมีความเห็นว่า บริษทัฯ มีกระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที-ถูกตอ้งเพียงพอ และ
เป็นที-เชื-อถือได ้

การตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดพิ้จารณาความเป็นอิสระและสายงานบงัคบับญัชาของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื-อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเชื-อถือได้อย่างแท้จริง นอกจากนี6  
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้ร่วมปรึกษากับผูต้รวจสอบภายในเกี-ยวกับขอบเขตความ
รับผิดชอบและหนา้ที-ของฝ่ายตรวจสอบภายในและไดอ้นุมติัแผนงานการตรวจสอบประจาํปีของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ทั6งนี6 ในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดส้อบทาน 

• การประเมินความเสี-ยงต่างๆ (รวมถึงการประเมินความเสี-ยงการทุจริต) 
• แบบประเมินตนเองเกี-ยวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั-น ตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  
• กลไกการควบคุมภายในสาํหรับทุกแผนกของบริษทัฯ 
• การปฏิบติังานสาํหรับบางแผนก 
• รายการที-อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั6 งกฎหมายต่างๆ ที- เกี-ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯ เช่น 

พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎระเบียบและประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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นอกจากนี6 ฝ่ายตรวจสอบภายในได ้ดาํเนินการติดตามผลการตรวจสอบและนาํผลการตรวจสอบ รวมทั6งคาํ
เสนอแนะต่างๆ ไปปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที- ที- เกี-ยวข้องและผูบ้ริหาร และได้รายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที-
เหมาะสมเพียงพอและไม่มีจุดบกพร่องที-มีสาระสาํคญั 

การปฏิบัตติามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ มีความเห็นว่า บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
ที-เกี-ยวขอ้งโดยตรงต่อการดาํเนินการซึ- งกฎหมายหลกัที- เกี-ยวขอ้งเหล่านี6 ก็คือ พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด 
ประมวลรัษฎากร พระราชบญัญติัเรือไทย พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎระเบียบและ
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

การสอบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดส้อบทานรายการที-เกี-ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเรื-องการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที-เกี-ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และ
ที-มีการแกไ้ขเพิ-มเติม และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที- ทจ. 21/2551 เรื-องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที-
เกี-ยวโยงกนัและที-มีการแกไ้ขเพิ-มเติม รวมถึงหนงัสือเวียนคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เรื-อง
คาํแนะนาํในการปฏิบติัตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที- 4) พ.ศ. 
2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ผลการสอบทานพบว่าในปี 2561 บริษทัฯ มี
รายการที-เกี-ยวโยงกนัจาํนวน 7 รายการ โดยเป็นรายการเกี-ยวโยงกนัประเภทที- 2 จาํนวน 6 รายการ ซึ- งเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯ และเป็นรายการเกี-ยวโยงกนั ประเภทที-  3 จาํนวน 1 รายการ ซึ- งเป็นรายการเช่า
อสังหาริมทรัพยที์-มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปีรายการที- เกี-ยวโยงกันประเภทที-  2 จาํนวน 6 รายการประกอบด้วย (1) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย ์(2) ค่าโดยสารเครื-องบิน (3) ค่าใชจ่้ายสําหรับการใชบ้ริการโรงแรม 
(4) ค่าใช้จ่ายค่าเบี6 ยประกนัภยั (5) ค่าที-ปรึกษาสําหรับการจดัหา ผูเ้ช่าเรือ และ(6) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบาํรุงรักษา 
เครื-องปรับอากาศที-สาํนกังานบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยและที-คอนโดมิเนียมของบริษทัยอ่ย ในขณะที-รายการที-เกี-ยวโยง
กนัประเภทที- 3 จาํนวน 1 รายการ เป็นรายการค่าเช่าสํานกังาน ซึ- งรายละเอียดของรายการดงักล่าวไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ 
ภายใตห้ัวขอ้เรื- อง “รายการที-เกี-ยวโยงกนั” ในรายงานประจาํปีฉบบันี6  ผลการสอบทานดงักล่าวไดถู้กนาํเสนอเพื-อ
ทราบในที-ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั6 งที- 1/2562 เมื-อวนัที- 8 กุมภาพนัธ์ 2562 ซึ- งคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่ารายการที-เกี-ยวโยงกนัดงักล่าวมีความยุติธรรมและเพื-อ
ผลประโยชนท์ั6งหมดของบริษทัฯ 

การสอบทานการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ สอบทานแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดีของบริษทัฯ 
โดยเปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติัของสากล รวมทั6งให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทบทวนนโยบายการ
กาํกับดูแลกิจการรวมทั6 งสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ซึ- งผลการ
ประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยูใ่นเกณฑที์-ดีมาก 
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สําหรับปี  2561 บริษัทฯ ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม “ดี เลิศ” สําหรับการกํากับดูแลกิจการที- ดี  จาก
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติ และจดัอยู่ในกลุ่ม TOP QUARTILE ของบริษทัจดทะเบียนที-มีมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดมากกวา่10,000 ลา้นบาท  

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 

ตามปกติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จะมีขึ6นก่อนการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ทั6งนี6 เพื-อให้คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดร่้วมประชุมกบัผูต้รวจสอบภายในของบริษทั
ฯ และผูส้อบบญัชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม นอกจากนั6น ทาํให้สามารถจดัส่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ฯ เพื-อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบและปรึกษาหารือ รวมทั6งรับฟังคาํแนะนาํต่างๆ จากคณะกรรมการบริษทัฯ 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การปรึกษาหารือกบัผูต้รวจสอบภายในอย่างสมํ-าเสมอทั6งที-เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการเกี-ยวกบัประเด็นต่างๆ ที-ผูต้รวจสอบภายในตรวจพบ สาํหรับการประชุมอย่างเป็นทางการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการแต่ละครั6 งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั-วโมง โดยในปี 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีการประชุมตามวาระปกติจาํนวน 4 ครั6 ง (ปี 2560: 4 ครั6 ง) โดยการเขา้
ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการแต่ละท่านสรุปไดด้งันี6  

รายชื�อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกาํกบัดูแลกจิการ 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั8งหมด (ครั8ง) 

ปี 2561 ปี 2560 

1. นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอาํไพ* - 1/1 

2. นายกาํธร ศิลาอ่อน 4/4 4/4 

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

4. นางลิน เยน คอ็ก** 4/4 3/3 

* สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการที-เกษียณอายใุนปี 2560 

** สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการที-ไดรั้บการแต่งตั6งในปี 2560  
การคัดเลอืกและเสนอแต่งตั8งผู้สอบบัญชีภายนอก 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ครั6 งที- 1/2562 เมื-อวนัที- 8 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้
การพิจารณาเพื-อเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัเรื-องการแต่งตั6งผูส้อบบญัชีภายนอก และมีมติเห็นชอบใหเ้สนอแต่งตั6งผูส้อบ
บญัชีท่านใดท่านหนึ- งจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สาํหรับปี 2562 ดงัต่อไปนี6  

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) ซึ- งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ตั6งแต่ปี 2558  

2. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) 
3. นายกฤษดา เลิศวนา (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958) 
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ทั6งนี6  ผูส้อบบญัชีที-มีคุณสมบติัในการปฏิบติัหนา้ที-ตรวจสอบที-ไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัฯ ได ้และในกรณีที-ผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ- งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั มีอาํนาจเสนอชื-อผูส้อบบญัชีอื-นที-มีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทั สาํนกังาน อีวาย 
จาํกดั มาปฏิบติัหนา้ที-ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทน 

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีที-มีชื-อเสียงเป็นที-ยอมรับโดยทั-วไป มีความเป็น
อิสระ และมีผลการปฏิบติังานสาํหรับปีที-ผา่นมาเป็นที-น่าพึงพอใจ โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ภายนอกของบริษทัฯ และบริษทัย่อยที-จดทะเบียนในประเทศไทย ตั6งแต่ปี 2544 ที-ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการไดพิ้จารณาเพื-อเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภายนอก สําหรับปี 2562 
โดยรายละเอียดของค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื-นๆ ซึ- งไม่เกี-ยวข้องกับการสอบบัญชี 
สาํหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ที-จ่ายใหก้บับริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั มีดงัต่อไปนี6  

รายการ ปี 2562 (ปีที�เสนอ) ปี 2561 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 2.05 ลา้นบาท 2.00 ลา้นบาท 

ค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัยอ่ยที-จดทะเบียนในประเทศไทยและ  
1 บริษทัยอ่ยที-จดทะเบียนในต่างประเทศ 

2.59 ลา้นบาท 2.52 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอื-นๆ ไดแ้ก่ 

• สาํหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพื-อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) 

• สําหรับการสอบทานทางบัญชีในบริษัทย่อยที- จดทะเบียนใน
ต่างประเทศบางแห่ง (เพื-อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม) 

 
0.37 ลา้นบาท 

 
0.88 ลา้นบาท 

 
0.42 ลา้นบาท 

 
0.85 ลา้นบาท 

รวม 5.89 ล้านบาท 5.79 ล้านบาท 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

สาํหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัทาํการประเมินตนเองตามแนวทางของ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซึ- งผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยูใ่น
ระดบั “ดีมาก” คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความตั6งใจจะนาํผลการประเมินที-ไดไ้ปเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ที-ต่อไป 

บทสรุป: ตลอดปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดรั้บความร่วมมือจากกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ รวมถึงผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกเป็นอยา่งดี ซึ- งส่งผลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการสามารถปฏิบติัหนา้ที-ไดต้ามบทบาทและความรับผิดชอบที-ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ และเป็นไปตามกฏบตัร กฎหมายและขอ้บงัคบัที-เกี-ยวขอ้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินประจาํปี 2561 และ การ
เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งครบถว้น เชื-อถือได ้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที-รับรองทั-วไปและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเสี-ยงที-เพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายในที-เหมาะสม 
นอกจากนี6บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามนโยบายภายใน การกาํกบัดูแลกิจการที-ดี กฎหมาย และขอ้บงัคบัที-เกี-ยวขอ้ง 
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12. รายการระหว่างกนั 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการทาํรายการที-มีสาระสาํคญักบับริษทัที-เกี-ยวขอ้งกนั ดงัต่อไปนี6  
รายการที�เกี�ยวโยงกนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดมี้การทาํรายการกบับุคคลที-เกี-ยวโยงกนั โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกติ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยเป็นรายการที-มีเงื-อนไขทางการคา้ทั-วไป บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการทาํ
รายการกบับริษทัที-เกี-ยวโยงกนั ดงัต่อไปนี6  
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นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทฯ จะยงัคงทําธุรกรรมกับบริษัทฯที- เกี-ยวโยงกันในอนาคต อย่างระมัดระวงั โดยการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
กฎหมายที-บงัคบัใช้ อย่างครบถว้นทุกประการ รวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายภายในของบริษทัฯ และแนวทาง
ปฏิบติัที-บริษทัฯ ไดก้าํหนดขึ6น อีกทั6งการทาํรายการดงักล่าวตอ้งอยูบ่นพื6นฐานเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก 
(Arms-Length Basis) ซึ- งเป็นไปโดยปกติตามมาตรฐานทางการคา้ทั-วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแลกจิการ และคณะกรรมการบริษทัฯ สําหรับรายการเกี�ยวโยงกนั 

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล และรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของ
ตนและของบุคคลที-มีความเกี-ยวขอ้ง เพื-อใหบ้ริษทัฯ มีขอ้มูลสาํหรับใชป้ระโยชน์ภายในบริษทัฯ ในการดาํเนินการ
ตามขอ้กาํหนดเกี-ยวกบัการทาํรายการที-เกี-ยวโยงกนั และติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารทาํหนา้ที-ดว้ยความ
ระมดัระวงัและซื-อสตัยสุ์จริตและไม่เกิดรายการที-เป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยผูต้รวจสอบภายในไดส้อบ
ทานรายการที-เกี-ยวโยงกนัขา้งตน้ และไดร้ายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ โดยมีการ
พิจารณาและสอบทานรายการดงักล่าวในที-ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ครั6 งที- 1/2562 
เมื-อวนัที- 8 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความเห็นว่า รายการที-เกี-ยวโยงกนั
ดงักล่าวมีความยติุธรรม และเป็นไปเพื-อผลประโยชนท์ั6งหมดของบริษทัฯ  

ในที-ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั6 งที- 1/2562 เมื-อวนัที- 8 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้
การสอบทานรายการดงักล่าว และพิจารณาความเห็นและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีกฎขอ้บงัคบัและนโยบายป้องกนัการทาํรายการที-อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ โดยรายการระหว่างกนั ที-อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัขา้งตน้ 
เป็นไปตามมาตรฐานทางการคา้ทั-วไป โดยยึดถือราคาตลาดเป็นสาํคญั และเพื-อประโยชนท์ั6งหมดของบริษทัฯ และ
มีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอแลว้ในงบการเงิน และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 
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ส่วนที� 	. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที�สําคญั 
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"#. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

1. ลกัษณะของตลาด (โปรดอ่านคู่กบัรายงานจากคณะกรรมการบริษทัซึ�งแสดงในรายงานประจาํปีฉบับนีI) 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล” หรือ “บริษทัฯ”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นเจา้ของเรือประเภทที)

มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ สําหรับขนส่งสินคา้แห้งเทกองระหว่างประเทศโดยให้บริการแบบไม่ประจาํ
เส้นทาง บริษทัฯ เริ) มดาํเนินธุรกิจในกลุ่มเรือแฮนดี� ไซส์ อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4 ของปี 2554 บริษทัฯ ได้ซื�อ            
เรือซุปราแมกซ์จาํนวน 2 ลาํ และไดเ้ริ) มดาํเนินธุรกิจในกลุ่มเรือซุปราแมกซ์ ต่อมาในปี 2556 - ปี 2557 บริษทัฯ ได ้        
ลงนามในสญัญาสั)งต่อเรือหลายฉบบัและไดรั้บมอบเรืออลัตราแมกซ์จาํนวน 8 ลาํ ในปี 2557 - ปี 2560 เริ)มตั�งแต่ปี 2547 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยกลยุทธ์การทาํสัญญาใหเ้ช่าเรือระยะยาวผกูมดัค่าเช่าไวใ้นอตัราค่าระวางที)สูง ซึ) งระยะเวลาใน
การเช่าเรือดงักล่าว มีตั�งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี หรืออาจมีระยะเวลายาวกวา่นั�นตามโอกาส นโยบายนี�ทาํใหบ้ริษทัฯ ประสบ
ความสาํเร็จเป็นอยา่งมากจนถึงไตรมาสสาม ปี 2551 หลงัจากช่วงเวลาดงักล่าวตลาดไดป้รับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วทาํให้
ไม่สามารถต่อสัญญา หรือทาํสัญญาใหเ้ช่าเรือใหม่ในอตัราที)น่าสนใจได ้บริษทัฯ มีความตั�งใจที)จะทาํสัญญาใหเ้ช่าเรือ
ระยะยาวเมื)อโอกาสอาํนวย อยา่งไรกต็าม ภาวะตลาดในปัจจุบนัยงัคงไม่อยูใ่นระดบัที)บริษทัฯ จะเขา้ทาํสญัญาใหเ้ช่าเรือ
ระยะยาวสาํหรับเรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสัญญาใหเ้ช่าเรือระยะยาวสาํหรับ 4 ปี
ขา้งหนา้ตามที)แสดงดา้นล่าง  

 

 
จาํนวนวนัในการเดินเรือทั�งหมดตามรูปดา้นบน มาจากจาํนวนเรือในกองเรือของบริษทัฯ ทั�งสิ�น 36 ลาํ ณ สิ�นปี 

2561  
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โปรดอ่านคาํอธิบายและการวิเคราะห์ลักษณะตลาด ประกอบได้ที  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ และ

ลักษณะการประกอบธุรกจิ ที แสดงในส่วนที  $ ในรายงานฉบับนี& 

2. ภาพรวมอุตสาหกรรม ทิศทางอุปสงค์ อุปทานของโลก  

(โปรดอ่านประกอบกบัรายงานภาพรวมการประกอบธุรกจิที�แสดงในรายงานฉบับนีI) 

2.1 กองเรือโลกขนาด 10,000 - 69,999 เดทเวทตนั - 7,209 ลาํ ขนาดระวางรวม 299.68 ล้านเดทเวทตนั  

 

ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2561 กองเรือโลกขนาด 10,000 - 69,999 เดทเวทตนั มีจาํนวน 7,209 ลาํ ขนาดระวางรวม 
299.68 ลา้นเดทเวทตนั จากกราฟขา้งตน้และกราฟดา้นล่างแสดงใหเ้ห็นว่าในอีก 4 ปีขา้งหนา้ มีเรือจาํนวน 340 ลาํที)จะ
ถึงกาํหนดส่งมอบ อยา่งไรกต็าม มีเรือจาํนวน 644 ลาํที)จะมีอายมุากกวา่ 25 ปีซึ) งมีแนวโนม้ที)จะถูกปลดระวาง ดงันั�นจะ
มีการลดลงของกองเรือโลกร้อยละ 1.4 ของขนาดระวางทั�งหมดของกองเรือโลก ณ ปัจจุบนั ผลของอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ�าถ่วงเรือ ประกอบกบัการจาํกดัปริมาณค่ากาํมะถนัในนํ�ามนัเชื�อเพลิงทั)วโลก
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ที)จะมีผลบงัคบัใช ้จะส่งผลให้เจา้ของเรือทาํการปลดระวางเรือเก่าเร็วขึ�น ดงันั�น คาดว่าอตัราการ
เพิ)มขึ�นของกองเรือโลกจะคงที)หรืออยู่ในระดบัตํ)าเช่นเดียวกบัในปัจจุบนั ซึ) งจะก่อใหเ้กิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์
และอุปทานในตลาด 
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รายละเอียดสาํหรับสญัญาสั�งต่อเรือใหม่และแนวโนม้อตัราการปลดระวางเรือแยกตามขนาดเรือมีดงัต่อไปนี*  
2.2 กองเรือแฮนดีIไซส์ (10,000 - 39,999 เดทเวทตนั) - 3,650 ลาํ ขนาดระวางรวม 101.57 ล้านเดทเวทตนั 

 

จากกราฟขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าในอีก 4 ปีขา้งหนา้ มีเรือแฮนดี�ไซส์จาํนวน 127 ลาํที)จะถึงกาํหนดส่งมอบ 
อย่างไรก็ตาม มีเรือแฮนดี�ไซส์จาํนวน 410 ลาํที)จะมีอายุมากกว่า 25 ปีซึ) งมีแนวโนม้ที)จะถูกปลดระวาง ดงันั�น 
กองเรือแฮนดี�ไซส์จะมีการลดลงร้อยละ 5.5 ของขนาดระวางทั�งหมดของกองเรือแฮนดี�ไซส์ ณ ปัจจุบนั 
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2.3 กองเรือซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์ (40,000 - 69,999 เดทเวทตนั) - 3,559 ลาํ ขนาดระวางรวม 198.11 ล้านเดทเวทตนั 

 

 

จากกราฟขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าในอีก 4 ปีขา้งหนา้ มีเรือซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์จาํนวน 213 ลาํที)จะถึง
กาํหนดส่งมอบ อย่างไรก็ตาม มีเรือซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์จาํนวน 234 ลาํที)จะมีอายุมากกว่า 25 ปีซึ) งมี
แนวโนม้ที)จะถูกปลดระวาง ดงันั�น กองเรือซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์จะมีการเพิ)มขึ�นร้อยละ 0.7% ของขนาด
ระวางทั�งหมดของกองเรือซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์ ณ ปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม ขอให้ขอ้สังเกตว่าจาํนวนเรือ
ขา้งตน้ไดร้วมเรือเก่าที)ไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือแต่มีขนาดระวางอยู่ในช่วงดงักล่าวซึ)งไม่อาจถือได้
วา่เป็นเรือซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์ 

3. คํานิยาม  

การวิเคราะห์รายงานทางการเงินในรายงานคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของผูบ้ริหารนี�  ไดใ้ชข้อ้มลูจากงบการเงิน
รวมของบริษทัฯ ซึ) งจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และงบการเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ) ง
เป็นสกุลเงินที)ใชใ้นการดาํเนินงานใชข้อ้มูลตามที)เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36 งบการเงินในสกุล
เงินที)ใช้ในการดาํเนินงาน คาํนิยามต่างๆ เกี)ยวข้องกับการเงินและการดาํเนินงานที)ใช้ประกอบการวิเคราะห์และ
คาํอธิบายของฝ่ายจดัการ บริษทัฯ ไดใ้หค้าํนิยามไวบ้างส่วนตามรายละเอียดดงันี�  

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี�ยต่อลําต่อวนัในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (Opex) - ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลี)ย
ต่อวนัต่อลาํ คาํนวณโดยถือว่ามี 365 วนัทาํการในรอบปี ซึ) งไม่รวมค่าเสื)อมราคาแต่รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและ
สาํรวจเรือตดับญัชีตามนโยบายทางการบญัชี (กรุณาดูรายละเอียดเพิ)มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.6) ซึ) ง
รวมอยู่ในส่วนของค่าเสื)อมราคาในงบการเงินของบริษทัฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเป็นตน้ทุนที)ตอ้งเกิดขึ�น ไดแ้ก่ 
ค่าใชจ่้ายเกี)ยวกบัลกูเรือ ค่าซ่อมแซม ค่าประกนัภยั ค่าสิ)งใชส้อยจาํเป็นบนเรือ ค่านํ�ามนั ตน้ทุนการจดัการ และค่าใชจ่้าย
ในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชี 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ - ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในงบการเงิน หมายถึง ตน้ทุนในการเดินเรือซึ)งไม่รวมค่าใชจ่้าย
ในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชี 

ค่าใช้จ่ายรายเที�ยวการเดินเรือ - ค่าใชจ่้ายรายเที)ยวการเดินเรือ หมายถึง ค่าใชจ่้ายทั�งหมดที)เกี)ยวกบัการเดินเรือใน
เที)ยวนั�นๆ ไดแ้ก่ ค่านํ� ามนั และค่าใช้จ่ายที)เกิดขึ�นที)ท่าเรือซึ) งรวมถึงค่าธรรมเนียมท่าเรือ ค่าขนถ่ายสินคา้ขึ�นลงเรือ 
ค่าธรรมเนียมการผ่านคลอง ค่าธรรมเนียมตวัแทนเรือ และค่าใชจ่้ายอื)นๆ ที)เกิดขึ�นที)ท่าเรือ ค่าใชจ่้ายรายเที)ยวการเดินเรือ
ถา้เป็นการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา (Time Charter) ลูกคา้ (ผูเ้ช่าเรือ) จะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายรายเที)ยวการเดินเรือ
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ที)เกิดขึ�น ในกรณีการเช่าเหมาลาํแบบเป็นรายเที)ยว (Voyage Charter) บริษทัฯ จะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายที)เกิดขึ�นทั�งหมด 
อย่างไรก็ดี บริษทัฯ จะรวมค่าใชจ่้ายรายเที)ยวที)อาจเกิดขึ�นนั�นในค่าระวางเรือที)บริษทัฯ จะคิดกบัลูกคา้ ทาํให้อตัรา
ค่าระวางเรือที)บริษทัฯ กาํหนดขึ�นในการเช่าเหมาลาํ แบบเป็นรายเที)ยวใกลเ้คียงกบัการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา 

ต้นทุนจากการเดินเรือรวม - ตน้ทุนจากการเดินเรือรวมในงบการเงิน หมายถึง ผลรวมของค่าใช้จ่ายในการ
เดินเรือและค่าใชจ่้ายรายเที)ยวการเดินเรือ 

รายได้จากการเดินเรือเฉลี�ยต่อลาํต่อวนัในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (TC Rate) - ค่าเช่าค่าระวางเรือเฉลี)ยต่อ
วนัต่อลาํ โดยถือวา่มี 350 วนัในรอบปี อตัราค่าเช่าค่าระวางเรือเฉลี)ยต่อลาํคาํนวณจากการนาํรายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือ
หารดว้ยจาํนวนวนัที)ใชใ้นการเดินเรือเท่ากบั 350 วนัและจาํนวนเรือ 

รายได้จากการเดินเรือ - รายไดจ้ากการเดินเรือในงบการเงิน หมายถึง รายไดค่้าเช่าเรือและรายไดค่้าระวางเรือที)ไดรั้บ
ในอีกความหมายหนึ)งคือรายไดท้ั�งหมดที)เกิดจากการใหเ้ช่าเรือแบบเป็นระยะเวลาและการใหเ้ช่าเรือแบบเป็นรายเที)ยว 

รายได้จากการเดนิเรือสุทธิ - รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ หมายถึง รายไดจ้ากการเดินเรือหกัดว้ยค่าใชจ่้ายรายเที)ยว
การเดินเรือ ที)เรียกทั)วไปวา่ Time Charter สุทธิ 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ - บริษทัฯ ตอ้งนาํเรือเขา้อู่เรือแหง้เพื)อตรวจเช็ค ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 
และการปรับปรุงอื)นๆ ตามกาํหนดเวลาเพื)อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด และกฎเกณฑต่์างๆ ที)เกี)ยวขอ้งในอุตสาหกรรม 
โดยปกติบริษทัฯ จะนาํเรือเขา้อู่แหง้เพื)อตรวจเช็คทุกๆ สองปีครึ) งและหา้ปีสาํหรับการสาํรวจเรือขั�นตน้และสาํรวจเรือ
พิเศษตามลาํดบั บริษทัฯ บนัทึกตน้ทุนที)เกิดขึ�นเป็นค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี โดยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม
เรือตดับญัชีภายในระยะเวลาสองปี สําหรับค่าใชจ่้ายจากการสํารวจเรือขั�นตน้ และตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
สาํรวจเรือตดับญัชีภายในระยะเวลาสี) ปีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือพิเศษ จาํนวนเงินที)ตดับญัชีของค่าใชจ่้ายใน
การซ่อมแซมและสาํรวจเรือรวมอยูใ่นค่าเสื)อมราคา แต่ไม่ไดร้วมอยู่ในตน้ทุนการเดินเรือที)แสดงในงบการเงิน อย่างไร
ก็ตาม บริษทัฯ ไดร้วมค่าซ่อมแซมและสํารวจเรือตดับญัชีในการคาํนวณค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี)ยต่อลาํต่อวนั 
(Opex) เพื)อความครบถว้นของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 

ค่าเสื�อมราคา - ส่วนประกอบหลกัในรายการค่าเสื)อมราคาในงบการเงิน ไดแ้ก่ ค่าเสื)อมราคาที)เกิดจากเรือ ซึ) ง
รวมถึงตน้ทุนค่าซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชีดงัที)อธิบายไวแ้ลว้ขา้งตน้  

วนัหยุดการเดนิเรือ - วนัหยดุการเดินเรือ หมายถึง วนัที)ไม่มีการเดินเรือ เนื)องจากเหตุผลทางดา้นเทคนิค และอาจ
หมายรวมถึงวนัที)ไม่มีการเดินเรือเนื)องจากเรืออยู่ในระหว่างการซ่อมแซมเรือที)อู่แห้ง หรืออยู่ที)กลางทะเล หรืออยู่ที)
ท่าเรือเพื)อซ่อมแซม หรือในกรณีที)เรือเสีย 

กาํไรขั3นต้น - หมายถึง รายไดจ้ากการเดินเรือหกัดว้ยตน้ทุนจากการเดินเรือ 
อตัรากาํไรขั3นต้น - เกิดจากกาํไรขั�นตน้หารดว้ยรายไดจ้ากการเดินเรือ แสดงค่าเป็นร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หมายถึง เงินเดือนสําหรับพนักงานสํานักงาน ค่าเช่า
สาํนกังาน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าใชจ่้ายอื)นๆ ที)เกี)ยวขอ้งกบัการบริหารงาน ค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบการเงิน
ยงัรวมถึง ค่าใชจ่้ายที)เกี)ยวกบัพนกังานทางดา้นเทคนิคที)ทาํหนา้ที)จดัการเดินเรือดว้ย อย่างไรก็ตาม สาํหรับการคาํนวณ
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ ต่อวนัต่อลาํเรือ (Opex) บริษทัฯ ไดพิ้จารณานาํค่าใชจ่้ายที)เกี)ยวขอ้งกบัพนกังานทางดา้นเทคนิค
ที)ทาํหนา้ที)จดัการเดินเรือไปรวมคาํนวณเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในส่วนของค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ 
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4. วงเงนิสินเชื�อ/เงินกู้  

รายละเอียดของวงเงินกูมี้ดงัต่อไปนี�  
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(1) อตัราดอกเบี*ยแบบลอยตวั LIBOR ถกูทาํสญัญาแลกเปลี�ยนเป็นอตัราดอกเบี*ยแบบคงที�ตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 17 
(2) 1,502.35 ลา้นบาท ถกูทาํสญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ จาํนวน 45.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ ณ วนัที�

เบิกเงินกู ้
ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บการผ่อนปรนการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางการเงินของวงเงินกูบ้างวงตาม

รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 รายละเอียดของเงื)อนไขทางการเงินสําหรับวงเงินกูแ้ต่ละวงได้
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 

5. รายได้และค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ  

 
ในปี 2561 รายไดจ้ากการเดินเรือเฉลี)ยต่อวนัต่อลาํอยู่ที)  11,063 เหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะที)ค่าใช้จ่ายในการ

เดินเรือเฉลี)ยอยูที่) 4,621 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
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ในระหว่างปี 2561 อุปสงคจ์ากประเทศจีนประกอบกบัการขยายตวัของกองเรือที)ลดลงเป็นปัจจยัหลกัที)ส่งผลให้
ดชันี BDI ปรับตวัเพิ)มขึ�น (หรือลดลงเป็นระยะๆ) ดชันี BDI ปิดที) 1,271 จุด ณ สิ�นปี 2561  

ดชันี BDI เฉลี)ยสาํหรับปี 2561 อยู่ที) 1,353 จุด เมื)อเปรียบเทียบกบัปี 2560 ที) 1,145 จุด การเคลื)อนไหวของดชันี 
BDI ในระหว่างปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื)อนไหวของค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์เพียงอย่างเดียว ในปี 2561 
บริษทัฯ มีรายไดค่้าระวางเรือต่อวนัต่อลาํเฉลี)ยที) 11,063 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ) งเพิ)มขึ�นร้อยละ 16.62 มากกว่าปี 2560 
เนื)องจากความแขง็แกร่งอยา่งต่อเนื)องของตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

ตารางการเปรียบเทียบรายได้ในการเดนิเรือของเรือขนาดแฮนดีIไซส์และเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ กบั

ตลาดค่าระวาง (ข้อมูลจาก CRS) 

ดชันีค่าระวาง 

ค่าเฉลี�ยของ

ดชันีค่าระวาง

ในปี 2561 

ค่าเฉลี�ยของอตัราค่าเช่า

เรือตามตลาด 

เหรียญสหรัฐ (ต่อวนั) 

รายได้จากการเดินเรือ 

ของบริษทัฯ  

เหรียญสหรัฐ (ต่อวนั) 

สูงกว่า (ตํ�ากว่า) 

อตัราค่าเช่าเรือ 

ของตลาด 

BHSI (เรือแฮนดี*ไซส์) 597 8,700 10,355 19.02% 

BSI (เรือซุปราแมกซ์) 1,031 11,198 11,038 (1.43%) 

 
ในระหว่างปี 2561 ค่าเฉลี�ยของดชันีค่าระวางเรือแฮนดี*ไซส์ (BHSI) อยู่ที�ระดบั 597 จุด โดยมาจากค่าเฉลี�ยของ

อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัที� 8,700 เหรียญสหรัฐอเมริกา เมื�อเปรียบเทียบกบัเรือแฮนดี*ไซส์ของบริษทัฯ ซึ�งทาํรายไดต่้อวนัอยู่
ที� 10,355 เหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมรายไดจ้ากสญัญาเช่าระยะยาวจาํนวน 4 สญัญาสาํหรับเรือซีเมนต ์4 ลาํซึ� งมีอตัราค่า
เช่าเรือต่อวนัต่อลาํอยูที่� 15,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ� งสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 19.02  

ค่าเฉลี�ยของดชันีค่าระวางเรือซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่ที�ระดบั 1,031 จุด โดยมาจากค่าเฉลี�ยของอตัราค่าเช่าเรือต่อ
วันที�  11,198 เหรียญสหรัฐอเมริกา เมื�อเปรียบเทียบกับเรือซุปราแมกซ์ของบริษัทฯ ซึ� งทํารายได้ต่อวันอยู่ที�  
11,038 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ� งตํ�ากว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 1.43 อย่างไรก็ตาม เรืออลัตราแมกซ์ของ
บริษทัฯ ทาํรายไดต่้อวนัอยูที่� 12,772 เหรียญสหรัฐอเมริกา ณ ปัจจุบนั ยงัไม่มีการแสดงค่าเฉลี�ยของดชันีค่าระวางเรืออลั
ตราแมกซ์และอตัราค่าเช่าเรือเฉลี�ยของตลาดสาํหรับเรืออลัตราแมกซ์  

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลี�ยต่อวนัต่อลาํของบริษทัฯ เพิ�มขึ*นจาก 4,355 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 (รวม
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือต่อวนั จาํนวน 319 เหรียญสหรัฐอเมริกา) เป็น 4,621 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 
2561 (รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือต่อวนัจาํนวน 479 เหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ� งตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยของ
อุตสาหกรรม (คาํนวณโดยไม่รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือซึ� งไม่ไดร้ายงานในค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ
เฉลี�ยของอุตสาหกรรม) รายละเอียดตามตารางขา้งล่างนี*  
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ตารางการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือต่อวนัต่อลาํของบริษทัฯ กบัค่าเฉลี�ยอุตสาหกรรม 

(รายงานของอุตสาหกรรมจดัทําโดย Moore Stephens & Co.) 

 

 

 
 

เหตุผลหลกัที�ทาํใหต้น้ทุนการเดินเรือบางรายการ เพิ�มขึ*นเมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อนมีดงันี*  
• ค่าใชจ่้ายลูกเรือเพิ�มขึ*นเล็กนอ้ยเนื�องจากมีความจาํเป็นที�จะตอ้งเพิ�มจาํนวนลูกเรือบนเรือขนส่งซีเมนต์เพื�อ

ดูแลและบาํรุงรักษาเรือ อยา่งไรกต็าม ค่าจา้งลกูเรือยงัคงอยูใ่นระดบัเดิมและไม่ไดมี้การเพิ�มขึ*น 
• ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเพิ�มขึ*นเนื�องมาจากการซื*ออะไหล่เครื�องยนตบ์างตวั 
• ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ซึ� งมีค่าใชจ่้ายหลกั คือ ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ ที�เป็นตน้ทุน “คงที�” นั*น 

โดยหลกัมาจากค่าตอบแทนที�จ่ายให้กบัพนกังานทางดา้นเทคนิคที�ประจาํอยู่ที�สาํนกังาน ค่าใชจ่้ายเหล่านี*
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เฉลี�ยต่อวนัเพิ�มขึ*นเนื�องจากเงินเดือนพนกังานทางดา้นเทคนิคมีจาํนวนเพิ�มขึ*นและการแข็งค่าของสกุลเงิน
บาทเมื�อเทียบกบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐ 

6  ผลการดาํเนินงานทางการเงนิจากงบการเงนิสกลุเงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา 

(สกลุเงนิหลกัที�ใช้ในการดําเนินงาน) 

ตารางที�จะแสดงต่อไปนี*ไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับ 2 ปีที�ผ่านมา ซึ� งตวัเลขที�แสดงนั*น นาํมา
จากงบการเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 
36 ในงบการเงินที�ตรวจสอบแลว้  
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* EBITDA และค่าเสื�อมราคาคิดหลงัจากการหกัค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ ซึ�งค่าใชจ่้าย

เหล่านี*ถูกรวมอยูใ่นตน้ทุนในการเดินเรือเพื�อใชส้าํหรับคาํนวณ EBITDA ตามนโยบายบริษทัฯ ที�
กาํหนดใหมี้การเปิดเผยค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลี�ยต่อวนัต่อลาํ (Opex) ที�รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม
และสาํรวจเรือ 

** กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
*** อตัราส่วนนี*คาํนวณตามขอ้กาํหนดทางการเงินที�ระบุไวใ้นสัญญาใหสิ้นเชื�อ 
6.1 รายได้และผลกาํไร 

รายไดร้วมเพิ�มขึ*นจาก 130.15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 เป็น 153.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
ในปี 2561 เนื�องจากความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื�องของตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง รายไดจ้าก
การเดินเรือสุทธิเพิ�มขึ*นจาก 119.03 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 เป็น 138.79 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาใน
ปี 2561 รายไดจ้ากการเดินเรือเฉลี�ยต่อวนัต่อลาํ (TC Rate) เพิ�มขึ*นจาก 9,486 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 เป็น 
11,063 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 จาํนวนเรือเฉลี�ยทั*งในปี 2560 และ 2561 มี 36 ลาํ ตน้ทุนการเดินเรือเฉลี�ย
ต่อวนัต่อลาํ (Opex) เพิ�มขึ*นจาก 4,355 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 เป็น 4,621 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 
(รวมค่าเสื�อมราคา/ค่าตดัจาํหน่ายของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ) กาํไรขั*นตน้สําหรับปี 2561 
เพิ�มขึ*นเมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2560 กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน หรือกาํไรก่อนหกัดอกเบี*ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่า
เสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) เพิ�มขึ*นจาก 53.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 เป็น 68.20 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 

ตน้ทุนการเดินเรือเฉลี�ยต่อวนัต่อลาํเพิ�มขึ*น แต่ยงัคงตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยอุตสาหกรรม ดงัรายละเอียดที�กล่าวไว้
ในหวัขอ้ 5 เรื�อง “รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ” 

ค่าเสื�อมราคา (ไม่รวมค่าเสื�อมราคาของค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ) ลดลงเลก็นอ้ยจาก 30.44 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 เป็น 30.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561  
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ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ�มขึ* นจาก 25.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 เป็น 25.54 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2561 หลกัๆ มาจากการเพิ�มขึ*นของอตัราดอกเบี*ย LIBORในระหวา่งปี 2561 

ผลจากความแขง็แกร่งอยา่งต่อเนื�องของตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง บริษทัฯ มีผลกาํไร
จากการดาํเนินงาน 12.31 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 เปรียบเทียบกบัผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน
จาํนวน 2.36 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 ในปี 2561 บริษทัฯ มีผลกาํไรอื�นที�มิใช่กาํไรจากการดาํเนินงาน
จาํนวน 1.85 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หลกัๆ มาจากดอกเบี* ยรับ ในปี 2560 บริษทัฯ มีผลขาดทุนอื�นที� มิใช่
ขาดทุนจากการดาํเนินงานจาํนวน 1.39 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หลกัๆ มาจากดอกเบี*ยจ่ายของสินเชื�อธุรกิจที�
ไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอื�นๆ ภายใตส้ัญญาระงบัขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือ Sanfu หกัดว้ยกาํไรจากการขายเรือ
และอุปกรณ์  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพิ�มขึ*นเลก็นอ้ยจาก 0.006 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 เป็น 0.065 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในปี 2561 โดยเป็นภาษีที�เกิดขึ*นจากรายไดอื้�นที�มิใช่รายไดจ้ากการเดินเรือ 

จากที�อธิบายมาขา้งตน้ส่งผลให ้บริษทัฯ มีกาํไรจาํนวน 14.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 ซึ�งเป็น
ผลการดาํเนินงานที�ดีขึ*นอยา่งมาก เมื�อเปรียบเทียบกบัผลขาดทุนจาํนวน 3.76 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 
6.2 สินทรัพย์ หนีIสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

สินทรัพยห์มุนเวียนเพิ�มขึ*นจาํนวน 2.54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2560 หลกัๆ 
เนื�องมาจากการเพิ�มขึ*นของลูกหนี* การคา้และลูกหนี* อื�น และนํ* ามนัเชื*อเพลิง โดยลูกหนี*การคา้ และลูกหนี* อื�น 
สุทธิจากค่าเผื�อหนี* สงสัยจะสูญทั* งหมดซึ� งเป็นส่วนหนึ� งในสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ�มขึ* น 1.92 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยธรรมเนียมปฏิบติัทั�วไปในธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางทะเลบริษทัฯ 
จะเรียกเก็บค่าระวางเรือจากลูกคา้ล่วงหนา้ (จาํนวนร้อยละ 95 ของค่าระวางในกรณีที�เป็นการให้บริการเช่าเป็น
รายเที�ยว (Voyage Charter) และจะเรียกเก็บค่าเช่าจากลูกคา้ล่วงหน้าทุก 15 วนัในกรณีที� เป็นการให้เช่าเป็น
ระยะเวลา (Time Charter)) จึงไม่มีปัญหาใดๆ จากการติดตามหนี*  ดงันั*นยอดลูกหนี* จึงเป็นเงินที�จะไดรั้บจาก
ตวัแทนผูเ้ช่าเรือ และรายไดค้า้งรับตามจาํนวนเปอร์เซ็นตข์องการใหบ้ริการที�จบสิ*นแลว้ บริษทัฯ มีนโยบายใน
การตั* งค่าเผื�อหนี* สงสัยจะสูญเต็มจาํนวนสําหรับลูกหนี* การค้าที�มีอายุหนี* ค้างชาํระมากกว่า 1 ปี ณ วนัที�  31 
ธนัวาคม 2561 ไม่มีการตั*งค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญ ทั*งนี*  นํ*ามนัเชื*อเพลิงเพิ�มขึ*นจาก 1.71 ลา้นเหรียญ สหรัฐอเมริกา
เป็นจาํนวน 2.96 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ลูกหนีIตามสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี* ตามสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศจาํนวน 17.43 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกามาจากการปรับอตัราแลกเปลี�ยนของสญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเป็นอตัราแลกเปลี�ยนปิด 
ณ สิ*นปี โดยหลกัๆ มาจากสญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศสาํหรับหุน้กูส้กลุเงินบาท  
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ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

มลูค่าของรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัฯ ลดลงจากปีก่อนเพียงเลก็นอ้ย จากค่าเสื�อมราคา ณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีกาํลงักองเรือทั*งสิ*นจาํนวน 36 ลาํ ซึ� งรายละเอียดไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้กาํลงั
กองเรือในรายงานประจาํปีนี*   

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจา้งต่อเรือจาํนวน 67.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกนักบัในปีที�แลว้ ยอด
คงเหลือจาํนวน 67.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมค่าใชจ่้ายในการสํารวจเรือและตน้ทุนอื�นที�ยงัไม่ได้ตดั
จาํหน่ายจาํนวน 3.78 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) เป็นเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือสาํหรับเรืออลัตราแมกซ์ จาํนวน   
9 ลาํ ที�ไดส้ั�งต่อกบั Sainty ซึ� งอยูใ่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 15.3 และขอ้ 31  

หนีIสินรวม 

ณ วนัสิ*นปี 2561 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของเงินกูที้�มีหลกัประกนัสุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน
หนึ�งปีจาํนวน 220.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมียอดคงเหลือของเงินกูที้�มีหลกัประกนัรวมจาํนวน 278.20 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

ณ ตน้ปี 2561 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้จาํนวน 314.74 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หลงัจากหัก
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายจาํนวน 1.49 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ ไดช้าํระ
คืนเงินกู้จาํนวน 17.84 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และชําระคืนเงินกู้ก่อนกาํหนดจาํนวน 19.81 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ตามที�ไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ที� 4 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินสุทธิจาํนวน 1.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายจาํนวน 0.49 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาแสดงหกัจากวงเงินกูมี้หลกัประกนั 

เนื�องมาจากคาํชี*ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15.2 ใน
ปี 2560 บริษทัฯ ไดช้าํระคืนสินเชื�อธุรกิจไม่มีหลกัประกนัทั*งหมดจาํนวน 32.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาใหแ้ก่ 
Sanfu และไดช้าํระคืนดอกเบี* ยจ่ายจากสินเชื�อธุรกิจไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอื�นๆ ทั*งหมดภายใตส้ัญญา
ระงบั อพิพาทกบั Sanfu จาํนวน 3.38 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในเดือนกนัยายน 2561 

หุน้กูเ้พิ�มขึ*นจาก 168.43 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 เป็น 169.82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 
2561 เนื�องมาจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาทเมื�อเทียบกบัสกุลเงินเหรียญสหรัฐ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํ
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเพื�อจํากัดความเสี� ยงต่อการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 

หนี* สินรวมลดลงจาก 504.82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2560 เป็น 466.62 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
ในปี 2561 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 14.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หลงัจากการเปลี�ยนแปลงของการ
จดัสรรสาํรองเพื�อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น และส่วนของผูถื้อ
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หุน้ส่วนนอ้ย ทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้มีอยู่ที�จาํนวน 391.23 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ� งเพิ�มขึ*นจาก 377.45 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ณ สิ*นปี 2560 มลูค่าสุทธิตามบญัชีต่อหุน้อยูที่� 0.25 เหรียญสหรัฐอเมริกา ณ สิ*นปี 2561  
6.3 ความสามารถในการก่อหนีI (Leverage) สภาพคล่อง (Liquidity) และความสามารถในการชําระหนีI (Coverage) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 อตัราหนี* สินต่อทุนโดยรวมของบริษทัฯ (อตัราส่วนหนี* สินรวมต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้นรวม) อยู่ที�  1.19 เท่า ซึ� งลดลงจาก 1.34 เท่า ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 อตัราหนี* สินต่อทุนลดลงเนื�องจาก
หนี* สินรวมลดลงจากการชาํระคืนเงินกูแ้ละการชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดในระหว่างปี 2561 ประกอบกบัการ
เพิ�มขึ*นของส่วนของผูถื้อหุน้รวมจากกาํไรสุทธิ 

กาํไรก่อนหักดอกเบี* ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) ของบริษทัฯ ในปี 
2561 ไดป้รับตวัดีขึ*นจากปี 2560 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 อตัราส่วนระดบัหนี* สินของบริษทัฯ ต่อกาํไรก่อนหกั
ดอกเบี* ยจ่ายภาษีเงินได ้ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) อยู่ที�  6.10 เท่า ซึ� งถือว่าผิดเงื�อนไขตาม
ขอ้กาํหนดทางการเงินของสญัญาเงินกูย้ืม บริษทัฯ ไดรั้บการผอ่นปรนจากผูใ้หกู้ ้ยกเวน้สญัญาเงินกูจ้าํนวน 3 ฉบบั
ซึ�งบริษทัฯ กาํลงัอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัทางธนาคารผูใ้หกู้ต้ามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17  

อตัราส่วนทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ สาํหรับปี 2561 อยูที่� 1.00 เท่า ลดลงจาก 1.69 เท่า ในปี 2560 เนื�องจาก
การเพิ�มขึ*นของเงินกูย้ืมระยะยาวส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี*ของบริษทัฯ อยู่ที� 1.76 เท่าและอตัราส่วน EBITDA ต่อดอกเบี* ย
จ่ายอยูที่� 2.67 เท่า ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

7. การวเิคราะห์งบการเงนิรวมสกุลเงนิบาทที�ตรวจสอบแล้ว  

7.1 การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุน 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (สุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ*ามนัเชื*อเพลิง) สาํหรับปี 2561 เพิ�มขึ*นประมาณ
ร้อยละ 12 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2560 เนื�องมาจากความแขง็แกร่งอยา่งต่อเนื�องของตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่ง
สินคา้แห้งเทกอง ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือสําหรับปี 2561 ลดลงประมาณร้อยละ 3 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2560 
เนื�องมาจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาทเมื�อเทียบกบัสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ในปี 2561 ตน้ทุนในการเดินเรือรวม
ซึ� งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ รายจ่ายท่าเรือ และนํ* ามนัเชื*อเพลิงเพิ�มขึ* นประมาณร้อยละ 4 เมื�อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน ในปี 2561 รายจ่ายท่าเรือและค่านํ* ามนัเชื*อเพลิงเพิ�มขึ*น เนื�องจากการให้บริการเป็นราย
เที�ยวซึ�งไดเ้พิ�มขึ*นจากร้อยละ 6 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 9 ในปี 2561  

ถึงแมว้่าค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลี�ยต่อวนัต่อลาํ (OPEX) เพิ�มขึ*นจากปีก่อน รายไดจ้ากการเดินเรือเฉลี�ย
ต่อวนัต่อลาํเรือ (TC Rate) ปีนี*ก็เพิ�มขึ*นเช่นกนั ส่งผลใหก้าํไรขั*นตน้เพิ�มขึ*นประมาณร้อยละ 22 เมื�อเปรียบเทียบ
กบัปีก่อน และอตัรากาํไรขั*นตน้สาํหรับปีไดเ้พิ�มขึ*นจากร้อยละ 54 มาเป็นร้อยละ 58  

ดอกเบี*ยรับในปี 2561 เพิ�มขึ*นจาํนวน 13.92 ลา้นบาท เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน  
บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการขายเรือและอุปกรณ์จาํนวน 32.15 ลา้นบาท ในปี 2560 ไม่มีการบนัทึกกาํไร

ดงักล่าวในปี 2561 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) สําหรับปี 2561 เพิ�มขึ*นจาํนวน 48.97 ลา้นบาท เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปี 2560 หลกัๆ เนื�องมาจากการเพิ�มขึ* นของการจ่ายค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าธรรมเนียม
วิชาชีพและค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการกบั Sainty  



 

หนา้ 214 
 

บริษทัฯ บนัทึกขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนจาํนวน 5.36 ลา้นบาทสาํหรับปี 2561 และจาํนวน 12.31 ลา้น
บาทสาํหรับปี 2560 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาํนวน 2.14 ลา้นบาทสาํหรับปี 2561 และจาํนวน 0.19 ลา้นบาทสาํหรับ
ปี 2560 เป็นภาษีที�เกิดจากรายไดอื้�นที�ไม่ใช่รายไดจ้ากการเดินเรือ  

ค่าใช้จ่ายทั* งหมดในปี 2561 (ไม่รวมค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 2561 และ 2560 และดอกเบี* ยจ่ายสําหรับ
สินเชื�อธุรกิจที�ไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอื�นๆ ภายใตส้ัญญาระงบัขอ้พิพาทจาํนวน 112.51 ลา้นบาทในปี 
2560) เพิ�มขึ*นเมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องมาจากการเพิ�มขึ*นของตน้ทุนในการเดินเรือรวมและค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร ตามที�ไดอ้ธิบายขา้งตน้  

ค่าเสื�อมราคาเพิ�มขึ*นจาก 1,169.84 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 1,184.95 ลา้นบาทในปี 2561  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงจาํนวน 22.52 ลา้นบาท เนื�องจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาทเมื�อเทียบกบัสกลุ

เงินเหรียญสหรัฐ 
จากที�กล่าวมาขา้งตน้ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรจาํนวน 456.20 ลา้นบาทสาํหรับปี 2561 เมื�อเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนจาํนวน 129.48 ลา้นบาทในปี 2560 
7.2 การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

บริษทัฯ มีรายการขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี 2561 จาํนวน 96.43 ลา้นบาท เมื�อเปรียบเทียบกบัรายการ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี 2560 จาํนวน 1,194.09 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ เมื�อเปรียบเทียบกบัสกุลเงินบาท ทาํให้สินทรัพยสุ์ทธิ โดยหลกัมาจาก ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือจากสัญญาสั�งต่อเรือใหม่ มีมูลค่าลดลงเมื�อแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็น
สกลุเงินที�ใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน  
7.3 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพยห์มุนเวียนเพิ�มขึ*นจาํนวน 66.56 ลา้นบาทเมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2560 หลกัๆ เนื�องจากลูกหนี*
การคา้และลกูหนี* อื�น และนํ*ามนัเชื*อเพลิง  

ลูกหนี* การคา้และลูกหนี* อื�นสุทธิจากค่าเผื�อหนี* สงสัยจะสูญซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของสินทรัพย์หมุนเวียน
เพิ�มขึ*นจาํนวน 60.81 ลา้นบาท และนํ*ามนัเชื*อเพลิงเพิ�มขึ*นจาํนวน 39.92 ลา้นบาทเมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

ลกูหนี*ตามสญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศจาํนวน 565.59 ลา้นบาทหลกัๆ มาจากสญัญาแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศของหุน้กู ้

ณ สิ*นปี 2561 บริษทัฯ มียอดเงินล่วงหน้าค่าจา้งต่อเรือจาํนวน 2,203.36 ลา้นบาท ซึ� งเป็นเงินล่วงหน้า
ค่าจา้งต่อเรือสาํหรับเรืออลัตราแมกซ์ จาํนวน 9 ลาํ ซึ� งไดส้ั�งต่อกบั Sainty ที�อยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ลดลงจาก 28,833.24 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 27,836.91 ลา้นบาทในปี 2561 
หลกัๆ มาจากค่าเสื�อมราคาของเรือ 

หนี* สินหมุนเวียนเพิ�มขึ*นจาํนวน 974.57 ลา้นบาทเมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน หลกัๆ เนื�องจากเงินกูย้ืมระยะ
ยาวส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  

ณ สิ*นปี 2561 บริษทัฯ มีเงินกูร้ะยะยาว (สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) จาํนวน 7,150.29 ลา้น
บาท และมีเงินกูร้ะยะยาวรวมจาํนวน 9,027.50 ลา้นบาท 
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ในระหว่างปี บริษทัฯ ไดช้าํระคืนเงินกูจ้าํนวน 578.46 ลา้นบาท และชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดจาํนวน 
640.59 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินสุทธิจาํนวน 32.26 ลา้นบาทจาก
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายจาํนวน 15.95 ลา้นบาท แสดงหักจาก
วงเงินกูมี้หลกัประกนั 

หนี* สินรวมลดลงจากจาํนวน 16,497.75 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 15,141.45 ลา้นบาทในปี 2561  
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมเพิ�มขึ*นจากจาํนวน 12,335.49 ลา้นบาท ณ สิ*นปี 2560 มาเป็นจาํนวน 12,695.46 ลา้นบาท 

ณ สิ*นปี 2561 การเปลี�ยนแปลงมาจากกาํไรสุทธิจาํนวน 456.20 ลา้นบาท รายการขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจาํนวน 
96.43 ลา้นบาท และการออกหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 0.20 ลา้นบาท 
7.4 การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

ในระหว่างปี บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจาํนวน 2,458.05 ลา้นบาท ซึ� งเพิ�มขึ*นจากปีก่อน
ร้อยละ 26 การเพิ�มขึ*นเนื�องจากเรือมีรายไดค่้าระวางที�ดีขึ*นในปีนี* เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2560  

หลงัจากรายการปรับปรุงการเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจาํนวน 2,256.03 
ลา้นบาท ไวส้าํหรับใชใ้นกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน  

ในระหวา่งปี บริษทัฯ จ่ายซื*ออุปกรณ์เรือ และค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือเป็นจาํนวน 288.75 
ลา้นบาท และหลงัจากการปรับปรุงรายการอื�นๆ บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 
272.23 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี บริษัทฯ ชําระคืนเงินกู้จ ํานวน 578.46 ล้านบาท และชําระคืนเงินกู้ก่อนครบกําหนด
จาํนวน 640.59 ลา้นบาท ดงันั*น บริษทัฯ จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว (รวมเงินที�จ่ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนด) จาํนวน 
1,219.05 ลา้นบาท บริษทัฯ จ่ายดอกเบี* ยจาํนวน 764.79 ลา้นบาท หลงัจากการปรับปรุงรายการอื�นๆ บริษทัฯ มี
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 1,983.65 ลา้นบาท 
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ส่วนที� 4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
   “บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี$แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯขอรับรองวา่ 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อื้.นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที.ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี$  บริษทัฯ  
ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที.สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้น
ในสาระสาํคญัเกี.ยวกบัฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน  และ กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลที.ดี เพื.อใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที.เป็นสาระสาํคญัทั$งของ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั$งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที.ดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัฯไดแ้จง้
ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2561 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯแลว้  ซึ.ง
ครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี.ยนแปลงที.สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั$งการกระทาํที.มิชอบที.อาจมีผลกระทบต่อ
การจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
 ในการนี$  เพื.อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั$งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที.บริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัฯได ้
มอบหมายให้  นายคูชรู คาลี  วาเดีย  เป็นผู ้ลงลายมือชื. อกํากับเอกสารนี$ ไว ้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื. อของ                               
นายคูชรู คาลี วาเดีย  กาํกบัไว ้บริษทัฯจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที.บริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
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กรรมการบริหาร 

 
 

_______________________ 
   
   
    ชื�อผู้รับมอบอาํนาจ     ตาํแหน่ง ลายมอืชื�อ 

   นายคูชรู คาลี วาเดีย           กรรมการบริหาร _______________________ 

 

  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED 

                                      
7th Floor, Cathay House,      Tel :   (662)  696-8800         Registration No. : 0107537000629  
8 North Sathorn Road,       Fax :  (662)  236 7654, 633 8460          
Bangkok 10500, THAILAND                         E-Mail: psl@ preciousshipping.com 
Mailing Address :      Home Page :http://www.preciousshipping.com 
G.P.O. Box 915, Bangkok 10501, THAILAND 
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เอกสารแนบ 1 :  รายละเอยีดประวตัคิณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ณ วนัที" #$ ธันวาคม 2561 

 

1. ประวตัิคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 

นายธีระ วภูิชนิน 
ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
วนัที"ได้รับการแต่งตั0งให้ดํารงตําแหน่งใน 13 กรกฎาคม 2543 
คณะกรรมการฯ  
อายุ 69 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) 
ซึUงไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
“Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001 

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
• 2547 - มิถุนายน 2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั 

(มหาชน) 
• 2551 - มีนาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเชียส ชิพปิZ ง จาํกดั (มหาชน) 
• 2546 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
• 2538 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สหอุตสาหกรรม นํZามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 
ประสบการณ์อื"นๆ 

• 2559 – ปัจจุบนั กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
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นายธีระ วิภูชนิน (ต่อ) 
 

• 2553 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั สยามแมค็โคร 
จาํกดั (มหาชน) 

• 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิZ ง จาํกดั (มหาชน) 

• 2538 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ  

กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั สหอุตสาหกรรม  

นํZามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

• 2543 – 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพืUอการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

กรรมการ บริษทั ซนัโย ยนิูเวอร์แซล อีเลค็ทริค จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิเอกชนพฒันาภูมิภาค ประเทศไทย 

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตัZงบริษทัของ ท.ศ.ท. 
และ ก.ส.ท. 

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตัZงบริษทัของ ป.ต.ท. 

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนยร์ะดมทุน ตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 

• 2537 – 2540 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษทั พรีเมียร์ 

• 2533 – 2537 ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย บริษทั พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ท ์
เอเชีย จาํกดั 

• 2518 – 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัUนแนล แอสชวัรันส์ 
จาํกดั 

• 2517 – 2518 ผูจ้ดัการสินเชืUอธุรกิจ บริษทั เครดิตการพาณิชย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

• 2516 – 2517 ประจาํกองพลทหารมา้ 

 

อาชีพหลกั กรรมการบริษทั 
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นายธีระ วิภูชนิน (ต่อ) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื"น 

บริษทัที"เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที"ไม่เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที"จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิ สระ กรรมการสรรห า และกรรมการกําห น ด
ค่าตอบแทน บริษทั สหอุตสาหกรรม นํZามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท 
สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัที"ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

บริษทั ไอร่า แอดไวเซอรีU  จาํกดั 

บริษทัที"เกี"ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื"น ไม่มี 

จาํนวนหุ้นที"ถือ (หุ้น) ณ สิ0นปี พ.ศ. 2561

รายละเอยีด 

ณ วนัที"  

1 มกราคม 

2561 

ได้มา 

ในปี 2561 

จาํหน่าย 

ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที" 

เพิ"มขึ0น (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที" 

31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีUยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

90,000 - - - 90,000 
(ร้อยละ 

0.01 ของหุน้
ทัZงหมดทีUเรียก

ชาํระแลว้) 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืUนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน  
ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ*/ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา /  
กรรมการอิสระ 

วนัที"ได้รับการแต่งตั0งให้ดํารงตําแหน่งใน 14 มีนาคม 2554 
คณะกรรมการฯ  
อายุ   48 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 
• 2560 หลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Business 

Revolution and Innovation Network  BRAIN) โดยสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

• 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 ชิพปิZ ง จาํกดั (มหาชน) 

• มกราคม 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน  
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
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นายกําธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
• กรกฎาคม 2557 - 2559  ผูอ้าํนวยการฝ่าย Supply Chain บริษทั เอส แอนด ์ พี ซินดิเคท จาํกดั 

(มหาชน) 
• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระและ 

กรรมการสรรหา บริษทั พรีเชียส ชิพปิZ ง จาํกดั (มหาชน) 
• 2554 - เมษายน 2560  กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิZ ง 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  นักวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
• 2535 - 2537  ผูจ้ดัการ Money Market Dept. บมจ. ทิสโก ้ 

อาชีพหลกั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน 

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื"น 

บริษทัที"เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที"ไม่เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที"จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ:  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษทั เอส แอนด ์พี 
ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัที"ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
กรรมการ บริษทั เรือด่วนเจา้พระยา จาํกดั 

บริษทัที"เกี"ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื"น กรรมการผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นวิชาการประจาํสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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จาํนวนหุ้นที"ถือ (หุ้น) ณ สิ0นปี พ.ศ. 2561

รายละเอยีด 

ณ วนัที"  

1 มกราคม 

2561 

ได้มา 

ในปี 2561 

จาํหน่าย 

ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที" 

เพิ"มขึ0น (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที" 

31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีUยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูที้Uมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืUนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชิม 
ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร 
วนัที"ได้รับการแต่งตั0งให้ดํารงตําแหน่งใน 11 มกราคม 2537 
คณะกรรมการฯ   
อายุ   65 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโทดา้นการบริหารสาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอมเบย ์
ประวตักิารอบรม 
 •  2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
   ซึU งไดรั้บประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย  
   “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005 
ประสบการณ์ 
 • 2537 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิZ ง จาํกดั (มหาชน) 
 •  2534 - 2536 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิZ ง จาํกดั   
   (แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมืUอปี 2537) 
 •  2527 - 2534 หวัหนา้แผนกชิพปิZ ง บริษทั จีพี คอร์ปอเรชัUน จาํกดั 
 •  2522 - 2526 ผูบ้ริหารอาวโุส บริษทั แพนโอเชีUยน นาวิเกชัUน แอน เทรดดิZง พีทีอี จาํกดั 
อาชีพหลกั กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพปิZ ง จาํกดั 

(มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื"น 

บริษทัที"เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที"ไม่เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที"เกี"ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 60 บริษทั 
(บริษทัยอ่ยทีU 1 - 60 ในหนา้  10 - 12 ของรายงานประจาํปี 2561) 

กจิการ/องค์กรอื"น 1. รองประธานคณะกรรมการ The Swedish Club, ประเทศสวีเดน 
2. Regional Committee Member, American Bureau of Shipping 
3. Austral-Asia Regional Committee Member, Bureau Veritas 
4. Trustee, Sackhumvit Trust, Bangalore, India 
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นายคาลิด มอยนูดดนิ ฮาชิม (ต่อ) 

 

จาํนวนหุ้นที"ถือ (หุ้น) ณ สิ0นปี พ.ศ. 2561

รายละเอยีด 

ณ วนัที"  

1 มกราคม 

2561 

ได้มา 

ในปี 2561 

จาํหน่าย 

ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที" 

เพิ"มขึ0น (ลดลง)

ในปี 2561 

ณ วนัที" 

31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง 131,476,275 - - - 131,476,275  
(ร้อยละ 

8.43 ของหุน้
ทัZงหมดทีUเรียก

ชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีUยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืUนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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   นายคูชรู คาล ีวาเดยี   
ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร 
วนัที"ได้รับการแต่งตั0งให้ดํารงตําแหน่งใน 20 สิงหาคม 2542 
คณะกรรมการฯ 
อายุ   55 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยับอมเบย ์
   ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตจากสถาบนัผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตแห่ง

ประเทศอินเดีย 
ประวตักิารอบรม 
 •  2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
   ซึU งไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
   “Directors Certification Program” (DCP) Class 64/2005 
ประสบการณ์ 

• 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แกมมอน เอน็จิเนียร์ส แอนด ์คอนแทรคเตอร์ส ไพรเวท 
ลิมิเตด็ ประเทศอินเดีย 

 •  2556 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 •  2542 - ปัจจุบนั กรรมการ (การเงิน) บริษทั พรีเชียส ชิพปิZ ง 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 ชิพปิZ ง จาํกดั (มหาชน) 
   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื"น 

บริษทัที"เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

กรรมการในคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ   
บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

 บริษทัที"ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 
1. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั* 

(ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 
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นายคูชรู คาล ีวาเดยี (ต่อ) 
 

 2. กรรมการ บริษทั ดิ เอเทรียม โฮเตล็ จาํกดั 
3. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียนมาร์) จาํกดั 
4. ประธานคณะกรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (กมัพชูา) จาํกดั 
5. กรรมการ บริษทั แกมมอน เอน็จิเนียร์ส แอนด ์คอนแทรคเตอร์ส 

ไพรเวท ลิมิเตด็ ประเทศอินเดีย 
* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการทีUเกีUยวโยงกนั” ในหนา้ 287 ของ

รายงานประจาํปี 2561 

บริษทัที"ไม่เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที"เกี"ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 60 บริษทั 
(บริษทัยอ่ยทีU 1 - 60 ในหนา้  10 - 12   ของรายงานประจาํปี 2561) 

กจิการ/องค์กรอื"น ไม่มี 

จาํนวนหุ้นที"ถือ (หุ้น) ณ สิ0นปี พ.ศ. 2561

รายละเอยีด 

ณ วนัที"  

1 มกราคม 

2561 

ได้มา 

ในปี 2561 

จาํหน่าย 

ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที" 

เพิ"มขึ0น (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที" 

31 ธันวาคม 

2561 

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

0.07 ของหุน้
ทัZงหมดทีUเรียก

ชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีUยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืUนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายไจปาล มนัสุขานี   
ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร  
วนัที"ได้รับการแต่งตั0งให้ดํารงตําแหน่งใน 11 มกราคม 2537 
คณะกรรมการฯ 
อายุ   68 ปี 
ประวตักิารศึกษา Directorate of Marine Engineering Training ระหวา่งปี 2510 - 2514  
ประวตักิารอบรม 
 •  2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
   ซึU งไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
   “Directors Certification Program” (DCP) Class 64/2005 
ประสบการณ์ 
 •  2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิZ ง เอเยนซีU จาํกดั 
 •  2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิZ ง จาํกดั (มหาชน) 
 • 2531 - 2544 ผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิค บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิZ ง เอเยนซีU จาํกดั 
 • 2528 - 2530 รองผูค้วบคุมวิศวกร บริษทั สกินเดีย สตีม นาวิเกชัUน จาํกดั 
 • 2524 - 2527 ผูช่้วยผูค้วบคุมวิศวกร บริษทั สกินเดีย สตีม นาวิเกชัUน จาํกดั 
 • 2520 - 2524 หวัหนา้วิศวกรประจาํเรือ บริษทั สกินเดีย สตีม นาวิเกชัUน จาํกดั 
 • 2514 - 2519 วิศวกรประจาํเรือ บริษทั สกินเดีย สตีม นาวิเกชัUน จาํกดั 
อาชีพหลกั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิZ ง จาํกดั (มหาชน) 
   กรรมการ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิZ ง เอเยนซีU จาํกดั 
   (บริษทัยอ่ย) 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื"น 

บริษทัที"เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที"ไม่เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที"เกี"ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 1 บริษทั (บริษทัยอ่ยทีU 
38 ในหนา้ 11 ของรายงานประจาํปี 2561) 

กจิการ/องค์กรอื"น 1. สมาชิก Regional Committee, Nippon Kaiji Kyokai. 
2. สมาชิก Regional Technical Committee, American Bureau of Shipping. 
3. สมาชิก Regional Committee Lloyds Register of Shipping. 
4. สมาชิก Regional Technical Committee, Bureau Veritas. 
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นายไจปาล มันสุขานี (ต่อ) 

 
จาํนวนหุ้นที"ถือ (หุ้น) ณ สิ0นปี พ.ศ. 2561

รายละเอยีด 

ณ วนัที"  

1 มกราคม 

2561 

ได้มา 

ในปี 2561 

จาํหน่าย 

ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที" 

เพิ"มขึ0น (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที" 

31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง 1,070,000 50,000 - 50,000 1,120,000 
(ร้อยละ 

0.07 ของหุน้
ทัZงหมดทีUเรียก

ชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีUยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืUนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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  นางสาวนิชิต้า ชาห์   
ตาํแหน่ง กรรมการ 
วนัที"ได้รับการแต่งตั0งให้ดํารงตําแหน่งใน 23 สิงหาคม 2545 
คณะกรรมการฯ 
อายุ   38 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญ าตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยับอสตนั โรงเรียนการจดัการ 
ประวตักิารอบรม 
 • 2558 Transformation & Change - Managing Culture for Success  
   จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 • 2550 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) ซึU งไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
   “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 ชิพปิZ ง จาํกดั (มหาชน) 
อาชีพหลกั ผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั จีพี กรุ๊ป 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื"น 

บริษทัที"เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที"จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ:  

กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั สุธากญัจน ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัที"ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1.  กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัUน 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 เอเยนซีU จาํกดั* (ขายตั�วเครืUองบิน
ใหก้บับริษทัฯ) 

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

6. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั* 
 (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 
*   หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการทีUเกีUยวโยงกนั” ในหนา้ 286 - 287 
ของรายงานประจาํปี 2561 

บริษทัไม่เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที"เกี"ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 38 บริษทั 
(บริษทัยอ่ยทีU 1- 38 ในหนา้ 10 - 11 ของรายงานประจาํปี 2561) 

กจิการ/องค์กรอื"น ไม่มี 

จาํนวนหุ้นที"ถือ (หุ้น) ณ สิ0นปี พ.ศ. 2561

รายละเอยีด 

ณ วนัที"  

1 มกราคม 

2561 

ได้มา 

ในปี 2561 

จาํหน่าย 

ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที" 

เพิ"มขึ0น (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที" 

31 ธันวาคม 

2561 

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

6.93 ของหุน้
ทัZงหมดทีUเรียก

ชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีUยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

นางสาวนิชิตา้ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นพีUสาวของนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

กบักรรมการท่านอืUนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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  นายกริิต ชาห์ 
ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัที"ได้รับการแต่งตั0งให้ดํารงตําแหน่งใน 24 เมษายน 2550 
คณะกรรมการฯ 
อายุ   65 ปี 
ประวตักิารศึกษา สาํเร็จการศึกษาจาก H.R. College of Commerce, กรุงบอมเบย ์ประเทศอินเดีย 
ประวตักิารอบรม 
 • 2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

• 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แกมมอน เอน็จิเนียร์ส แอนด ์คอนแทรคเตอร์ส ไพรเวท 
ลิมิเตด็ ประเทศอินเดีย 

• 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพปิZ ง 
จาํกดั (มหาชน) 

• 2542 – 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร  
บริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จาํกดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 

• 2532 – 2545 กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิZ ง จาํกดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 
• 2523 – 2546 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั จี.เปรมจี จาํกดั กรุงเทพฯ 

อาชีพหลกั ผูบ้ริหารบริษทั 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื"น 

บริษทัที"เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที"จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ:  

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

 บริษทัที"ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัUน จาํกดั 
2. กรรมการบริหาร บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 
3. กรรมการ บริษทั เปรมไทย อินเตอร์เนชัUนแนล จาํกดั 
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นายกริิต ชาห์ (ต่อ) 
 

 4. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั *  
(ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของบริษทัฯ) 

5. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั *  
(ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 

6. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั*  
(ใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบเครืUองปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังาน
หลกัและ หอ้งพกัพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย) 

7. กรรมการ บริษทั แกมมอน เอน็จิเนียร์ส แอนด ์ คอนแทรคเตอร์ส 
ไพรเวท ลิมิเตด็ ประเทศอินเดีย 

* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการทีUเกีUยวโยงกนั” ในหนา้ 286 - 287 ของ
รายงาน ประจาํปี 2561 

บริษทัไม่เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที"เกี"ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการ บริษทั อินเตอร์เนชัUนแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด 
(บริษทัยอ่ยทีU 61 ในหนา้ 12 ของรายงานประจาํปี 2561) 

กจิการ/องค์กรอื"น ไม่มี 

จาํนวนหุ้นที"ถือ (หุ้น) ณ สิ0นปี พ.ศ. 2561

รายละเอยีด 

ณ วนัที"  

1 มกราคม 

2561 

ได้มา 

ในปี 2561 

จาํหน่าย 

ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที" 

เพิ"มขึ0น (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที" 

31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีUยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

นายกิริต ชาห์ เป็นบิดาของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ และนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการ
ท่านอืUนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา 
ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ   
วนัที"ได้รับการแต่งตั0งให้ดํารงตําแหน่งใน 14 มีนาคม 2554  
คณะกรรมการฯ 
อายุ   59 ปี 
ประวตักิารศึกษา 
 • 2527  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College  
 • 2524  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (Metallurgy) Lehigh University 
ประวตักิารอบรม 

• 2560 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตร Advanced Audit Committee, Class 
25/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2558 ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตร Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries 3/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2558 ไ ด้ รั บ ป ร ะ ก าศ นี ย บั ต ร , ห ลัก สู ต ร CMA-GMS 1, Capital Market 
Academy Executive Education 27 มี น าค ม  – 12 เม ษ ายน  2558 จ าก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• 2555 ได้รับประกาศนียบัตร, หลกัสูตรผูบ้ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน 

•  2548 ไดรั้บประกาศนียบตัร, หลกัสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2546 ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ 
บริษทัไทย (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)   
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ประสบการณ์อื"นๆ 

• ธนัวาคม 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั 
• มีนาคม 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพืUอสงัคม จาํกดั 
• มีนาคม 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอบ๊เซอลทูโยคะ จาํกดั 
• มีนาคม 2560 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั 
• พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพืUอธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 
• มีนาคม 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 
• ธนัวาคม 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
• พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั 
• พฤษภาคม 2558 -ปัจจุบนั กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซืZ อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน) 
• พฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• มีนาคม 2554 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิZ ง จาํกดั (มหาชน) 
• 2552 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ทีUบริหาร  

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
• 2550 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ทีUบริหาร 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
• ปัจจุบนั กรรมการและเลขาธิการ มลูนิธิศรีวิสารวาจา 
• ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
• 2547 – 2552 กรรมการอิสระ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 
• 2546 – 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย 
• 2546 – 2550 ประธานกรรมการ บริษทั เอค็โค่ คอมมิวนิเคชัUนส์ จาํกดั 
• 2542 – 2550 หุน้ส่วนผูจ้ดัการ บริษทั แคปแมก็ซ์ จาํกดั 
• 2542 – 2546 กรรมการอิสระ บริษทั แปซิฟิค แอส็เซท้ จาํกดั (มหาชน) 
• 2542 – 2543 ทีUปรึกษาประธาน องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 
• 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) 
• 2538 – 2542 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธิ�  บาร์นี 
• 2538 – 2542 กรรมการ บริษทั ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั 
• 2536 – 2538 รักษาการ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเมียร์ ไฟแนนซ์ แอนด ์ซีเคียวริตีZ ส์ 
• 2534 – 2538 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี วอร์เบิร์ก 
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา  (ต่อ) 
 

• 2532 – 2534 ผูจ้ดัการ, Thailand Private Banking ลอยดส์์ แบงค ์ 
• 2531 – 2532 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ 
• 2528 – 2531 เจา้หนา้ทีUพฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อาชีพหลกั  ประธานเจา้หนา้ทีUบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื"น 

บริษทัที"เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที"ไม่เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที"จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. ประธานเจา้หนา้ทีUบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์ซิมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ ดส์  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
3. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพืUอธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัที"ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพืUอสังคม จาํกดั 
2. กรรมการ บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั 
3. ประธานเจา้หนา้ทีUบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
4.  กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 
5. กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัที"เกี"ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื"น 1.  กรรมการและเลขาธิการ  มลูนิธิศรีวิสารวาจา 
2.  กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

จาํนวนหุ้นที"ถือ (หุ้น) ณ สิ0นปี พ.ศ. 2561

รายละเอยีด 

ณ วนัที"  

1 มกราคม 

2561 

ได้มา 

ในปี 2561 

จาํหน่าย 

ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที" 

เพิ"มขึ0น (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที" 

31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีUยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืUนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ 
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ * /  
   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัที"ได้รับการแต่งตั0งให้ดํารงตําแหน่งใน 14 มีนาคม 2554 
คณะกรรมการฯ 
อายุ   51 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) 
รางวลัและทุนการศึกษาที"ได้รับ 

• 2561 ทุน ASEAN @ 50 Fellow จาก Southeast Asia Centre of Asia-Pacific 
Excellence และ กระทรวงต่างประเทศและการคา้ ประเทศนิวซีแลนด ์

• 2558 รางวลัจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สําหรับผูที้Uมีผลงานวิจยัตีพิมพใ์น 
วารสารวิชาการ ระดบันานาชาติมากทีUสุด (ผลงานตัZงแต่ปี พ.ศ. 2556 - 
2557) 

• 2558 ทุนการศึกษาโครงการ Fulbright Thai Visiting โดย Fulbright Thailand -
 United States Education Foundation 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
• 2556 – 2557 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขทีU 5610054  

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

• 2556 ได้รับการเสนอชืUอจากสาขาฯในการพิจารณารางวลัครูดีเด่น สาขา 
สงัคมศาสตร์ของ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• 2552 – 2555 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขทีU 5280032  
(เรืUอง Competitive Strategies of Thai Multinationals in the Global Economy) 

• 2551 Best Teacher Award จ า ก ค ณ ะ พ า ณิ ช ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• 2539 – 2544 ทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• 2535 – 2537 ทุนการศึกษาหลักสูตร MBA จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ 
 • มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และ 
   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั พรีเชียส ชิพปิZ ง จาํกดั (มหาชน) 
 • 2553 - 2555 หัวหน้าสาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และ 

การขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 • 2549 - ปัจจุบนั  รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
 • 2546 - 2549 ผูช่้วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
 • 2535 - 2546 อาจารยป์ระจาํ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 
ตาํแหน่งอื"นๆ 

• 2561 – 2562 ประธานการจดักลุ่มวิจยัเรืUอง Managing the Global Value Chain ในงาน
สัมม น า Academy of International Business Annual Conference 2019 
กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก  

• 2560 – ปัจจุบนั ทีUปรึกษากิตติมศกัดิ�  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 ส ม า ชิ ก  Emerging Market Internationalization Research Group, The 
University of Sydney Business School, University of Sydney, ประเทศ
ออสเตรเลีย 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ (ต่อ) 
 
• 2556 – 2557 ป ร ะ ธ า น ก า ร จัด ง า น  Euro-Asia Management Studies Association 

Annual Conference 2014 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
• 2556 – 2557 ประธานการจัดกลุ่มวิจัยเรืU อง Home Economies and the MNE ในงาน

สั ม น า  Academy of International Business Annual Conference 2014 
เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 

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

• 2556 – ปัจจุบนั รองประธาน (ทวีปเอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association 
• 2553 – 2556 ส ม าชิ ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ทีU ป รึ ก ษ า  Euro-Asia Management Studies 

Association 
• 2552 – ปัจจุบนั สมาชิกคณะบรรณาธิการทีUปรึกษา Southeast Asia Research 

อาชีพหลกั  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา   
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื"น 

บริษทัที"เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี  

บริษทัที"ไม่เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที"เกี"ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

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

จาํนวนหุ้นที"ถือ (หุ้น) ณ สิ0นปี พ.ศ. 2561

รายละเอยีด 

ณ วนัที"  

1 มกราคม 

2561 

ได้มา 

ในปี 2561 

จาํหน่าย 

ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที" 

เพิ"มขึ0น (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที" 

31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีUยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูที้Uมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืUนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ 
ตาํแหน่ง  กรรมการ 
วนัที"ได้รับการแต่งตั0งให้ดํารงตําแหน่งใน 14 มีนาคม 2554 
คณะกรรมการฯ 
อายุ   30 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 คอร์ปอร์เรชัUน 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 ชิพปิZ ง จาํกดั (มหาชน) 
 •  2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัUน จาํกดั 
 •  2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 
อาชีพหลกั กรรมการบริษทั 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื"น 

บริษทัที"เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ บริษทัที"จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

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

บริษทัที"ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัUน จาํกดั 
2. กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 
3. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั* 

(ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของบริษทัฯ) 
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นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ (ต่อ) 

 

 4. กรรมการ บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซีU จาํกดั* 
(ขายตั�วเครืUองบินใหก้บับริษทัฯ) 

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

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

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

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

9. กรรมการ บริษทั จีพี คอร์ปอร์เรชัUน จาํกดั 
* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการทีUเกีUยวโยงกนั” ในหนา้ 286 - 288 ของ
รายงานประจาํปี 2561 

บริษทัที"ไม่เกี"ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที"เกี"ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 39 บริษทั 
(บริษทัย่อยทีU �- �� และ �� ในหนา้ 10 - 11 ของรายงานประจาํปี 2561) 

กจิการ/องค์กรอื"น ไม่มี 

จาํนวนหุ้นที"ถือ (หุ้น) ณ สิ0นปี พ.ศ. 2561

รายละเอยีด 

ณ วนัที"  

1 มกราคม 

2561 

ได้มา 

ในปี 2561 

จาํหน่าย 

ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที" 

เพิ"มขึ0น (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที" 

31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีUยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

นายอิษฎช์าญ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นนอ้งชายของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวกบักรรมการท่านอืUนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นางลนิ เยน ค็อก 
ตาํแหน่ง  กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ * / 

กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 
วนัที"ได้รับการแต่งตั0งให้ดํารงตําแหน่งใน 4 เมษายน 2560 
คณะกรรมการฯ 
อายุ   52 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) 

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

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

และลุ่มแม่นํcาโขง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 • พฤษภาคม 2546 - กรกฎาคม 2553 กรรมการบริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (จีน) ปักกิZง 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 
 • มกราคม 2533 - พฤศจิกายน 2536 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวุโส ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ฮ่องกง) ฮ่องกง 
 



หนา้ 242 

 

นางลิน เยน ค็อก (ต่อ) 

 
 • มิถุนายน 2531 - มกราคม 2533 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี CIBC โตรอนโต ประเทศแคนาดา 
ตาํแหน่งอื�นๆ 
   • กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบนั เจ้าหน้าทีZกาํกับดูแล (หรือ เลขาธิการกิตติมศกัดิq ) 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 ผูเ้ชีZยวชาญดา้นการเงินและการธนาคาร   
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัและกจิการ/องค์กรอื�น 

บริษทัที�เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที�ไม่เกี�ยวโยงกบัธุรกจิของบริษทัฯ ไม่มี 

บริษทัที�เกี�ยวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

(บริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื�น ไม่มี 

จาํนวนหุ้นที"ถือ (หุ้น) ณ สิ0นปี พ.ศ. 2561

รายละเอยีด 

ณ วนัที"  

1 มกราคม 

2561 

ได้มา 

ในปี 2561 

จาํหน่าย 

ในปี 2561 

จาํนวนหุ้นที" 

เพิ"มขึ0น (ลดลง) 

ในปี 2561 

ณ วนัที" 

31 ธันวาคม 

2561 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีUยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- - - - - 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูที้Zมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืZนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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2. ประวตัผิู้บริหาร และเลขานุการบริษทั 
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 เอกสารแนบ 2 :  รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม :  ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการ 
 

                              
                                         บริษัท 
รายชื�อกรรมการ 

PSL บ.ย่อย 
ที� 1-37 

บ.ย่อย  
ที� 38 

บ.ย่อย  
ที� 39-50 

บ.ย่อย 
ที� 51-52 

บ.ย่อย 
ที� 53 

 

บ.ย่อย 
ที� 54-58 

บ.ย่อย 
ที� 59-60 

บ.ย่อย 
ที� 61 

(1) นายธีระ วิภชูนิน X         
(2) นายกําธร ศิลาออ่น /         
(3) นาย คาลดิ 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 ค็อก /         

(12) นายโกดาการาจีททลิ มรูาลี8 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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ชื�อ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที�บริษัทฯ ถอืหุ้นตั 5งแต่ร้อยละ 10 ขึ 5นไป ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้
แล้วทั 5งหมดของนิติบุคคลนั5น เฉพาะรายชื�อของบริษัทฯและบริษัทย่อยที� ผู้สอบบัญชีใช้ในการจดัทาํงบการเงนิรวม)  
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เอกสารแนบ � : รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการ

ปฏบัิติงานของบริษทั  
 

ประวติัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน แสดงดงัต่อไปนี�  
นางสาวภณิดา สัจจะเดชาชัย (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน) 

ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อายุ    42 ปี 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวตักิารฝึกอบรม 

พฤศจิกายน 2561 เขา้ร่วมอบรม “การจดัทาํกระดาษทาํการเพื7อมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั7นใน
องค์กร” จดัโดยโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริตและสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

มิถุนายน 2561 เขา้ร่วมอบรม “หลกัสูตรการวิเคราะห์ความเสี7ยงและประเด็นสาํคญัดา้นความ
ยั7งยืน” จดัโดยศูนย์พฒันาการกาํกับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนธันวาคม 
2560 เขา้ร่วมสัมมนาในหัวขอ้ “วิธีปฏิบติัสําหรับบอร์ด ในการกาํกบัดูแลการ
ป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์” จัดโดย ก.ล.ต. และ บี เอสเอ พันธมิตร
ซอฟตแ์วร์  

ตุลาคม 2558  เขา้ร่วมอบรมในหัวขอ้ “แนวทางการตา้นทุจริตสําหรับองค์กรธุรกิจ” จดัโดย 
PACT Network ร่วมกบัชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย และ 
ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซลัติ�ง (ประเทศไทย) 

ตุลาคม 2557  เขา้ร่วมอบรมในหัวขอ้ “การจดัทาํรายงานแห่งความยั7งยืนตามแนวทาง GRI  
(GRI Sustainability Reporting Process)” จดัโดยสถาบนัไทยพฒัน ์

มิถุนายน – กนัยายน 2557 เข้าร่วมอบรม “ประกาศนียบัตรผูต้รวจสอบภายใน(ประเทศไทย)” จดัโดย
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

มกราคม 2557  เขา้ร่วมอบรม “โครงสร้างการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013” 
จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ตุลาคม 2556  เขา้ร่วมอบรม “CSR Knowledge Management” จดัโดยสถาบนัธุรกิจเพื7อสงัคม 
(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 ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 
2549 – 2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 



 

หนา้ 255 
 

ประวติัหวัหนา้ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล แสดงดงัต่อไปนี�  
 
นางสาวสิรสา สุภาวศิน 

ตาํแหน่ง  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (กฎหมาย) 
อายุ  35 ปี 
ประวตักิารศึกษา นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ จากสภาทนายความ 
ใบอนุญาตทนายความผูท้าํคาํรับรองลายมือชื7อและเอกสาร จากสภาทนายความ 

ประวตักิารฝึกอบรม 

เมษายน 2561 หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP) Class 254/2018 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ตุลาคม 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “CSR Knowledge Management” จดัโดยสถาบนั
ธุรกิจเพื7อสังคม (CSRI) 

กมุภาพนัธ์ 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “New CG Principles 2012” จดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

ตุลาคม 2551 เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ 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 ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 
กรกฎาคม 2554 – 2559 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั 

(มหาชน) 
2550 – 2554 เจา้หนา้ที7กฏหมายอาวโุส บริษทั ยไูนเตด็ ไทย ชิปปิ� ง จาํกดั 
2548 – 2549 เจา้หนา้ที7กฏหมาย บริษทั ไดกิ�น อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 


