
 

 

 
 
 

แบบ 56-1 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 
สิ ;นสุดวันทีA 31 ธันวาคม 2562 

 

 
 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ;ง จาํกัด (มหาชน)     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

สารบัญ หน้า หมายเหตุ 

ส่วนที' 1  การประกอบธุรกจิ   

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1 - 44  

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 44 - 66  

3. ปัจจยัความเสี<ยง 66 - 77  

4. ทรัพยสิ์นที<ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 78 - 79  

5. ขอ้พิพาททางกฏหมาย 80 - 81  

6. ขอ้มูลทั<วไปและขอ้มูลสาํคญัอื<น 82 - 88  

ส่วนที' 2  การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ   

7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 89 – 91  

8. โครงสร้างการจดัการ 92 – 97  

9. การกาํกบัดูแลกิจการ 98 - 144    

10. ความรับผดิชอบต่อสงัคม 145 – 194  

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี<ยง 194 - 200  

12. รายการระหวา่งกนั 201 - 207  

ส่วนที' 3  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน   

13. ขอ้มูลทางการเงินที<สาํคญั 208 - 210  

14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 211 - 227  

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 228  

เอกสารแนบ   

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี<ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 229 - 260  

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี<ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 261 - 264  

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี<ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแล

การปฏิบติังานของบริษทั (compliance) 

265 - 267  

 

 

 

 



หนา้ 1 
 

ส่วนที' 1.  การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 สรุปภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษทั พรีเชียส ชิพปิ2 ง จาํกดั (มหาชน) (พีเอสแอล หรือ บริษทัฯ) ก่อตั2งในปี 2532 และเขา้เป็นบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมืGอปี 2536 โดยดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นเจา้ของและบริหารจดัการการ

เดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองแบบไม่ประจาํเส้นทาง พีเอสแอลไดจ้ดัโครงสร้างของบริษทัฯ เหมือนกบัโครงสร้าง

บริษทัเดินเรืออืGนๆ ทัGวโลก คือมีบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของเรือเพียง 1 ลาํ (บางบริษทัยอ่ยอาจเป็นเจา้ของเรือ 2 หรือ 3 ลาํ)  

ณ วนัทีG 31 ธันวาคม 2562 พีเอสแอลมีเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจาํนวน 36 ลาํ รวมเรือขนส่งซีเมนต์

จาํนวน 4 ลาํ (“กองเรือ”) ซึG งกองเรือของพีเอสแอลมีขนาดระวางรวมทั2 งสิ2น 1,585,805 เดทเวทตัน กองเรือ

ประกอบด้วย เรือ 20 ลาํ เป็นเรือธงไทย และเรือ 16 ลาํเป็นเรือธงสิงคโปร์ โดยเป็นเรือขนาดอัลตราแมกซ์ 

(Ultramax) จาํนวน 8 ลาํ เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 9 ลาํ และเรือขนาดแฮนดี2 ไซส์ (Handysize) 

จาํนวน 19 ลาํ (รวมเรือขนส่งซีเมนต ์จาํนวน 4 ลาํ) 

 พีเอสแอลจดัเป็นหนึG งในบริษทัเดินเรือทีGใหญ่ทีGสุดในโลกทีGดาํเนินธุรกิจเป็นเจ้าของเรือประเภททีGมี

อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ (Geared Sector) (ขนาด 10,000 ถึง 69,000 เดทเวทตนั) สาํหรับขนส่งสินคา้แหง้

เทกองในตลาดการเดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทาง ซึG งเรือประเภทนี2ประกอบดว้ยเรือขนาดต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 1) กลุ่มเรือแฮนดี2ไซส์ คือ เรือทีGมีขนาด 10,000 - 39,999 เดทเวทตนั และ 2) กลุ่มเรือซุปราแมกซ์/

อลัตราแมกซ์ คือ เรือทีGมีขนาด 40,000 - 69,999 เดทเวทตนั ในอดีตบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัในกลุ่มเรือแฮนดี2ไซส์ 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีกลยทุธ์ทีGจะขยายกองเรือของบริษทัฯ ให้มีขนาดใหญ่ขึ2น มีอายนุอ้ยลง ทนัสมยั และเป็น

เรือทีGมีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดันํ2ามนั ตามทีGจะกล่าวต่อไป 

 ในปี 2553 บริษทัฯ ไดซื้2อสญัญาสัGงต่อเรือใหม่สาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์จาํนวน 4 ลาํ ซึG งไดรั้บมอบเรือ 

ในปี 2555 เรือขนาดซุปราแมกซ์เป็นเรือทีGมีขนาดใหญ่กว่าเรือขนาดแฮนดี2 ไซส์แต่ยงัคงสามารถขนส่งสินคา้ได้

หลากหลายประเภทและสามารถเขา้ท่าเรือขนาดเลก็หลายแห่งได ้บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจในการเดินเรือขนาดนี2 อีก 

โดยการซื2อเรือขนาดดงักล่าวเพิGมจาํนวน 5 ลาํในระหวา่งปี 2554 - ปี 2556 วิศวกรต่อเรือไดพ้ฒันาการออกแบบตวั

เรือขนาดซุปราแมกซ์ (จากเดิมขนาดระวางบรรทุก 57,000 เดทเวทตัน) โดยได้เพิGมขนาดระวางบรรทุกเป็น 

64,000/69,000 เดทเวทตนั (ในวงการอุตสาหกรรม เรียกกนัว่า “ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax)”) ซึG งเป็นเรือทีGมี

เครืGองยนตที์Gมีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดันํ2 ามนัและเป็นมิตรต่อสิGงแวดลอ้มโดยไม่เพิGมอตัราการกินนํ2 าลึก

มากนกั เมืGอพิจารณาถึงความสาํคญัในการควบคุมราคาเชื2อเพลิงและกฎระเบียบในการควบคุมการปล่อยมลพิษทีGมี

ความเขม้งวดมากขึ2น รูปแบบของเรือขนาดอลัตราแมกซ์จึงไดรั้บความนิยมจากเจา้ของเรือเป็นจาํนวนมาก ดงันั2น 

ในปี 2556 - ปี 2557 บริษทัฯ จึงไดเ้ขา้สู่เรือขนาดนี2 โดยการลงนามสัญญาสัGงต่อเรือสาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์

จาํนวน 24 ลาํซึG งมีกาํหนดรับมอบในปี 2557 - ปี 2559 อยา่งไรก็ตาม ตามสัญญาสัGงต่อเรือทั2งหมด บริษทัฯ ไดรั้บ

มอบเรือทั2งสิ2นจาํนวน 8 ลาํ ในปี 2557 - ปี 2560 เช่นเดียวกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ เรือขนาดแฮนดี2ไซส์ก็ไดรั้บการ
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พฒันาอย่างมาก เรือขนาดแฮนดี2ไซส์รุ่นใหม่จะมีขนาดถึง 39,000 เดทเวทตนัในปี 2558 - ปี 2559 บริษทัฯ ไดรั้บ

มอบเรือขนาดแฮนดี2ไซส์รุ่นใหม่จาํนวน 2 ลาํ  

 ผูค้วบคุมบริหารการเดินเรือดา้นเทคนิคของกองเรือพีเอสแอล คือ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ2 ง เอเยน

ซีG  จาํกดั ซึG งเป็นบริษทัย่อยของพีเอสแอล และเป็นบริษทัทีGไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐาน

ระบบการจดัการสิGงแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) โดย บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ2 ง เอเยนซีG จาํกดั เป็นหนึGง

ในบรรดาบริษทัให้บริการบริหารเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเพียงไม่กีGแห่งทีGไดใ้บรับรองมาตรฐานระบบการ

จดัการสิGงแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) 

ปี 2562 เป็นปีทีGตลาดมีความผนัผวนอยา่งรุนแรงอนัเป็นผลมาจากสภาพอากาศทีGแปรปวน ภยัพิบติัจากการ

กระทาํของมนุษย ์และสงครามทางการคา้ อยา่งไรกต็าม แมจ้ะมีปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้ ตลาดกไ็ดป้รับตวัเพิGมขึ2นอยา่ง

มากในช่วงครึG งหลงัของปี 2562 ดงันั2น จึงดูเหมือนว่าการฟื2 นตวัของตลาดทีGเริGมตน้ขึ2นในปี 2560 เกิดการสะดุด

เลก็นอ้ย แต่ยงัคงมีแนวโนม้ทีGจะฟื2 นตวัต่อไปในอีกไม่กีGปีขา้งหนา้ หากเจา้ของเรือต่าง ๆ ไม่ทาํพลาดซํ2 ารอยสิGงทีGได้

ทาํในอดีตโดยการสัGงต่อเรือใหม่เพิGมขึ2นจากอู่ต่อเรือทีGตอ้งการลูกคา้อยา่งสิ2นหวงั  

 ปัจจยัสองประการทีGช่วยขบัเคลืGอนดชันี BDI กล่าวคือ ภาคอุปทานของเรือและภาคอุปสงคใ์นการขนส่ง 

นบัตั2งแต่ปี 2551 อุตสาหกรรมการเดินเรือไดเ้ผชิญกบัจาํนวนเรือทีGมากเกิน แต่หลงัจากปี 2559 ปริมาณการสัGงต่อ

เรือใหม่ไดล้ดลงอยา่งมากและภายในสิ2นปี 2562 มีปริมาณเพียงร้อยละ 9.31 (ปริมาณการสัGงต่อเรือใหม่จนถึงสิ2นปี 

2566) ของปริมาณกองเรือโลก นอกจากนี2  แมจ้ะมีพาดหวัข่าวต่าง ๆ และความกงัวลเกีGยวกบัสภาวะเศรษฐกิจโลก

ถดถอย แต่สถานการณ์เศรษฐกิจเชิงมหภาคทัGวโลกยงัคงมีเสถียรภาพอยา่งน่าทึGง ดว้ยปริมาณการขนส่งในแง่

ตนั-ไมล์ของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองทีGขยายตัวร้อยละ 1.09 ในปี 2562 ตามข้อมูลจาก Clarkson Research 

Services 

 การลดลงของดชันี BDI ในครึG งแรกของปี 2562 แทบจะไม่เกีGยวขอ้งกบัปัจจยัพื2นฐาน แต่เกิดจากการ

รวมตวักนัของเหตุการณ์ทีGส่งผลกระทบต่อการผลิตแร่เหลก็ของโลก ในเดือนมกราคม 2562 ความสามารถในการ

ส่งออกแร่เหล็กของบราซิลไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรงจากภยัพิบติัทีGเหมืองแร่เหล็ก Córrego do Feijão มีการ

คาดการณ์วา่กาํลงัการส่งออกแร่เหลก็ของบราซิลจะไดรั้บผลกระทบประมาณร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25 ขณะเดียวกนั

พายุเฮอริเคนสองลูกไดเ้ขา้โจมตีในภูมิภาคทีGมีเหมืองแร่เหล็กของออสเตรเลียทาํให้การผลิตตอ้งหยุดลงอย่างมี

นยัสาํคญั ผลทีGตามมาคือดชันี BDI ร่วงลงจาก 1,282 จุดเมืGอตน้เดือนมกราคมสู่ 595 จุด ในเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2562 

หลงัจากนั2นเจา้ของเรือขนาดเคปไซส์ไดเ้ริGมชะลอความเร็วของการแล่นเรือลงและเพิGมปริมาณการรีไซเคิล ผลทีG

ตามมาคือดชันี BDI เพิGมขึ2นแตะ 1,354 จุดเมืGอสิ2นไตรมาสสอง และเมืGอการผลิตและการส่งออกกลบัมาดาํเนินการ

ต่อดชันี BDI พุ่งขึ2นแตะ 2,518 จุด ในไตรมาสสาม อย่างไรก็ตาม เมืGอสิ2นไตรมาสสาม เห็นไดช้ดัว่าการฟื2 นฟูได้

ชะลอตวัลงเมืGอการ  รีไซเคิลเรือไดห้ยดุลงและมีการเพิGมความเร็วในการแล่นเรือขนาดแคปไซส์ 

 เพืGอใหเ้ขา้ใจตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองในปี 2562 บริษทั ฯ ไดพิ้จารณาอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัต่อลาํเรือ

เฉลีGยของเรือขนาดเคปไซส์ทีGเริGมตน้ปีเมืGอวนัทีG 2 มกราคม 2562 ทีGอตัรา 15,344 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ เมืGอ

วนัทีG 25 มกราคม 2562 วนัทีGเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัอนัเลวร้ายทีGเกิดขึ2นกบัเหมือง Brumandinho ทางตอนใตข้อง

ประเทศบราซิล ค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์เฉลีGยอยู่ทีG 13,288 เหรียญสหรัฐ เหตุการณ์ครั2 งนี2 ส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิต

มากกวา่ 250 ราย และมีผลใหเ้หมืองทุกแห่งทางตอนใตข้องประเทศบราซิลตอ้งหยดุดาํเนินการ โดยเหมืองเหล่านี2
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ส่งออกแร่เหล็กปริมาณ 90 ลา้นตนัต่อปีจากปริมาณการส่งออกแร่เหล็กทั2งหมดประมาณ 390 ลา้นตนัต่อปี ใน

ขณะเดียวกนัไดมี้พายโุซนร้อนอีกสองลูกใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย คือ พายเุวโรนิกา (Veronica) และพายวุอล

เลซ (Wallace) ซึG งเริGมก่อตวัขึ2นเมืGอวนัทีG 18 มีนาคม และสงบลงในวนัทีG 16 เมษายนส่งผลใหก้ารส่งออกแร่เหลก็ลด

ปริมาณลง ผลทีGตามมาคือ ค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ร่วงลงมาอยูที่G 3,460 เหรียญสหรัฐในวนัทีG 2 เมษายน เจา้ของ

เรือขนาดเคปไซส์ไดด้าํเนินการสองประการดงันี2  ประการแรก คือ เจา้ของเรือไดป้ลดระวางเรือขนาดเคปไซส์มาก

ขึ2นในช่วงครึG งแรกของปี 2562 (3.44 ลา้นเดทเวทตนั) โดยมีการปลดระวางมากกว่าการปลดระวางเรือขนาดเคป

ไซส์ทั2งหมดในปี 2561 (2.76 ลา้นเดทเวทตนั) ประการทีGสอง คือ เจา้ของเรือขนาดเคปไซส์ไดล้ดอตัราความเร็วใน

การแล่นเรือลงร้อยละ 6 โดยอยู่ทีGประมาณ 10.3 น็อตต่อชัGวโมง ผลจากการดาํเนินการดงักล่าว แมป้ริมาณการ

ส่งออกแร่เหล็กจากบราซิลหรือออสเตรเลียจะยงัไม่กลบัเขา้สู่ภาวะปกติ อุปทานของเรือขนาดเคปไซส์ไดล้ดลง

พอทีGจะทาํให้เรือขนาดเคปไซส์ทาํรายไดเ้ฉลีGย 13,258 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือในวนัทีG 3 มิถุนายน! อตัราค่า

ระวางเรือขนาดเคปไซส์อยูที่G 18,539 เหรียญสหรัฐ ในวนัทีG 25 มิถุนายน ซึG งเป็นเวลาเดียวกบัทีGเหมือง Brumadinho 

ในประเทศบราซิลกลบัมาดาํเนินกิจการตามปกติ และผลกระทบจากพายใุนออสเตรเลียก็ไดห้มดไป หลงัจากนั2น

อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ต่อวนัต่อลาํเรือไดพุ้่งสูงขึ2นถึง 38,012 เหรียญสหรัฐ ในวนัทีG 4 กนัยายน! และ

แน่นอนว่าเจา้ของเรือขนาดเคปไซส์ไดเ้พิGมความเร็วในการแล่นเรือเป็น 11.4 น็อตต่อชัGวโมง หรือเพิGมขึ2นร้อยละ 

10.67 จากอตัราความเร็วในการแล่นเรือเมืGอวนัทีG 2 เมษายน อนัเป็นการเพิGมอุปทานปริมาณมากใหก้บัตลาด ดงันั2น 

อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ไดเ้ริGมลดลงอยา่งชา้ ๆ จนอยูที่G 14,337 เหรียญสหรัฐในวนัทีG 24 ธนัวาคม ซึG งเป็น

วนัแสดงการดาํเนินงานวนัสุดทา้ยของปี การเปลีGยนแปลงของอตัราค่าระวางเรือในครั2 งนี2 ชี2 ให้เห็นสองประเด็นทีG

ชดัเจน กล่าวคือ ใกลถึ้งจุดสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน และการเปลีGยนแปลงเล็กนอ้ยในปริมาณสินคา้หรือ

ภาคอุปสงคห์รือการเปลีGยนแปลงเลก็นอ้ยในอุปทานของเรือจากการรีไซเคิลเรือหรือการลดความเร็วในการแล่นเรือ

ลง สามารถส่งผลกระทบอยา่งมากต่ออตัราค่าเช่าเรือรายวนัได ้
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 ภาคอุปสงค์ในอนาคต ขณะนี2บริษทัฯ มีความมัGนใจมากขึ2นเกีGยวกบัสถานการณ์ในปี 2563 เมืGอเทียบกบั

ความมัGนใจของบริษทัฯ ในช่วงเมืGอไม่กีGสปัดาห์ทีGผา่นมาเนืGองจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจทัGวโลกทีG

คลีGคลายลง กล่าวคือ ชยัชนะครั2 งยิGงใหญ่ของพรรคอนุรักษนิ์ยมในการขจดัความไม่แน่นอนของ Brexit การประกาศ

ขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรก ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัจีน การทีGธนาคารกลางสหรัฐฯ ยืนยนัว่าธนาคารจะจดัสรร

สภาพคล่องทางการเงินทีGเพียงพอเพืGอจะทาํให้แน่ใจว่าอตัราดอกเบี2 ยระยะสั2 นจะไม่เพิGมขึ2น และรัฐบาลจีนได้

ประกาศชดัเจนวา่รัฐบาลจะใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจมากเท่าทีGจาํเป็นเพืGอรักษาเศรษฐกิจของจีนใหฟื้2 นตวัอยา่ง

รวดเร็ว ทั2งนี2  ปัจจยัเลก็ ๆ ทีGทาํใหส้ถานการณ์แยล่งคือการทีGประธานาธิบดีทรัมป์ลอบสงัหารนายพลสุเลมานีชายผูมี้

อิทธิพลเป็นอนัดบัสองของอิหร่าน ส่งผลใหค้วามตึงเครียดทางการเมืองพลิกกลบัมาใหม่ 

 เมืGอเร็ว ๆ นี2  การระบาดของไวรัสโคโรน่าในประเทศจีนไดส่้งใหบ้ริษทัต่าง ๆ จาํเป็นตอ้งขยายวนัหยดุช่วง

เทศกาลตรุษจีนออกไปอยา่งกระทนัหนั ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทัGวโลก ซึG งคาดวา่จะกลบัเขา้สู่สภาวะปกติ

เมืGอผูค้นกลบัไปทาํงานตามปกติอีกครั2 ง 

  ธนาคารกลางของสหรัฐฯ ไดด้าํเนินการเช่นเดียวกบัธนาคารกลางของประเทศอืGน ๆ โดยไดเ้ริGมผอ่นคลาย

นโยบายการเงินมากขึ2นโดยการลดอตัราดอกเบี2 ยและขยายขนาดของงบดุล ตามการรบเร้าของประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์ อตัราการว่างงานและตวัชี2 วดัสําคญัอืGน ๆ ทาํให้สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มัGนคง ผลทีGตามคือ

ผูบ้ริโภคมีเงินสาํรองสาํหรับการใชจ่้ายมากขึ2น และจากการประกาศขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรกกบัจีน ความไม่

แน่นอนทีGเผชิญในปี 2561 และ ปี 2562 ดูเหมือนวา่จะจางหายไปในปี 2563 

  สงครามทางการค้าและภาษี ขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรกระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนจะส่งผลให้จีนเพิGม

การซื2อสินคา้จากสหรัฐอเมริกาอีกมูลค่า 2 แสนลา้นเหรียญสหรัฐในอีก 2 ปีขา้งหน้า วตัถุดิบสามประเภททีGจีน

สามารถนาํเขา้จากสหรัฐฯ ไดอ้ยา่งง่ายดายไดแ้ก่ ธญัพืช ถ่านหิน และนํ2 ามนัและก๊าซ ในปี 2562 จีนนาํเขา้ถ่านหิน

ปริมาณ 150.5 ลา้นตนัจากอินโดนีเซียซึG งสามารถทาํการขนส่งโดยใช้เวลาเพียง 6 วนั หากมีการนาํเขา้ถ่านหิน

ปริมาณ 150.5 ลา้นตนัจากอเมริกาแทน จะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการขนส่งถึง 42 วนั หรือ คิดเป็นปริมาณตนัไมลที์G

มากกวา่การนาํเขา้จากอินโดนีเซียถึง 7 เท่า 

 มีความเขา้ใจผดิมากมายเกีGยวกบัสงครามทางการคา้ทีGเกีGยวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ มาตราการควํGาบาตรและ

การเกบ็ภาษีทางการคา้ไม่สามารทาํลายอุปสงคไ์ด ้ตราบใดทีGสินคา้ทีGถูกคว ํGาบาตรยงัสามารถหาไดจ้ากผูผ้ลิตรายอืGน/

ประเทศอืGน หรือถูกแทนทีGดว้ยสินคา้ทีGมีราคาใกลเ้คียงกนัซึG งมีคุณสมบติัคลา้ยกนั/เหมือนกนั สิGงทีGมาตราการควํGา

บาตรและการเก็บภาษีทางการคา้ทาํไดคื้อทาํใหก้ารขนส่งสินคา้ดงักล่าวลดประสิทธิภาพลง หากการเปลีGยนผูผ้ลิต/

ประเทศคู่คา้นาํไปสู่ความแออดัของท่าเรือ การโหลดของลงเรือทีGชา้ลง (เมืGอเปรียบเทียบกบั ผูผ้ลิต/ประเทศคู่คา้เดิม) 

และการเพิGมขึ2นของปริมาณการขนส่งในแง่ตนัไมล ์ปัจจยัเหล่านี2ลว้นแต่ส่งผลดีต่อตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

  ประเทศญี'ปุ่น แมจ้ะมีการปรับตวัเพิGมขึ2นในปี 2561 เศรษฐกิจของญีGปุ่นไดต้กตํGาลงอยา่งมากในปี 2562 การ

ส่งออกของญีGปุ่นลดลงทุก ๆ เดือนในปี 2562 และในเดือนพฤศจิกายนปี 2562 ตวัเลขการส่งออกลดลงร้อยละ 7.9 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ IMF คาดการณ์ว่า GDP ของประเทศญีGปุ่น จะมีการเติบโตร้อยละ 1.0 ในปี 2562 

และ ร้อยละ 0.7 ในปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์ภูมิศาสตร์การเมืองเชิงบวกต่าง ๆ ผูบ้ริโภคยงัไดรั้บผลกระทบเชิง

ลบในช่วงปลายปี 2562 เนืGองจากมีการประกาศขึ2นภาษีการบริโภค อยา่งไรก็ตาม นกัเศรษฐศาสตร์ไม่แน่ใจว่าการ
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ขึ2นภาษีการบริโภคจะส่งผลเสียต่อการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคหรือไม่ รัฐบาลญีGปุ่นกาํลงัออกมาตรการกระตุน้ทาง

การเงินมูลค่า 2.39 แสนลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2563 ขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรกระหว่างจีนกบัสหรัฐช่วยคลาย

ความตึงเครียดทางการคา้ทัGวโลก การสนบัสนุนทางการเงินภายในประเทศและอุปสงคข์องสินคา้ญีGปุ่นทีGแขง็แกร่ง

ทัGวโลกจะช่วยกระตุน้ใหมี้ความตอ้งการในสินคา้วตัถุดิบ อนัจะช่วยกระตุน้อุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้ทางเรือ 

  สหภาพยุโรป มีเศรษฐกิจทีGใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึGงในกลุ่มส่งออกทีG
ใหญ่ทีGสุดในโลก แมจ้ะเริGมตน้ปี 2562 อยา่งสดใส ในช่วงทีGเหลือของปีสหภาพยโุรปยงัคงเห็นภาวะเศรษฐกิจทีGซบ

เซาเป็นส่วนใหญ่ นโยบายทางการเงินเชิงรุกของธนาคารกลางยโุรปไดส่้งผลกระทบเชิงลบต่อผูฝ้ากเงินในขณะทีG

ไม่สามารถเพิGมการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได ้เยอรมนีซึG งมีเศรษฐกิจทีGใหญ่ทีGสุดของภูมิภาค พิจารณาจาก

ดชันี PMI ของปี 2562 มีการเติบโตของ GDP ทีGร้อยละ 0.6 (ซึG งนบัเป็นตวัเลขทีGตํGาทีGสุดนบัตั2งแต่ปี 2556) เศรษฐกิจ

ไดรั้บการสนับสนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศทีGแข็งแกร่งและรัฐบาลยงัคงมีงบประมาณทางการคลงัเกินดุลทีG

สามารถพึGงพาได ้หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยงัคงแยต่่อไป โดยรวมแลว้ขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรกน่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจทีGพึGงพาการคา้อยา่งสหภาพยโุรป และนาํไปสู่ความตอ้งการสินคา้โภคภณัฑที์GเพิGมขึ2นสาํหรับ

การผลิตสินคา้สาํเร็จรูป ซึG งจะช่วยเพิGมความตอ้งการในการขนส่งทางเรือ 

  ประเทศจีน ตัวเลข GDP เพิGมขึ2 นร้อยละ 6.1 ในปีงบประมาณ 2562 แม้ว่ามีข้อพิพาททางการค้ากับ

สหรัฐอเมริกา จีนยงัคงนาํเขา้ถ่านหินจาํนวนมหาศาล (299.7 ลา้นตนั) และแร่เหล็ก (1,070 ลา้นตนั) และไดส้ร้าง

สถิติใหม่อยา่งต่อเนืGองสาํหรับการผลิตเหลก็ (996.3 ลา้นตนั) ขอ้ตกลงการคา้เฟสแรกระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน

น่าจะส่งผลให้มีการเพิGมขึ2นของการนาํเขา้สินคา้เกษตรและสินคา้สาํหรับผลิตพลงังานอยา่งมากจากสหรัฐอเมริกา 

อุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลเ์พิGมขึ2นอยา่งมีนยัสาํคญัสาํหรับเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา สิ2นสุดปี 2562 ดว้ยพื2นฐานทางเศรษฐกิจทีGมัGนคง ดว้ยการคาดการณ์การเติบโตของ

ตวัเลข GDP ทีGร้อยละ 2.3 แมจ้ะมีความไม่แน่นอนของนโยบายและขอ้พิพาททางการคา้กบัจีน ประกอบกบัการ

สร้างงานทีGแข็งแกร่งอตัราการว่างงานยงัคงอยู่ทีGระดับตํGาสุดเป็นประวติัการณ์ การผ่อนคลายมาตราการทาง

เศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐน่าจะกระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจเติบโตในอนาคต การลงนามในขอ้ตกลงทางการคา้เฟส

แรกระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีนจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางการคา้และนาํไปสู่การส่งออกสินคา้โภคภณัฑ์

ไปยงัประเทศจีนให้เพิGมขึ2นอยา่งมีนยัสาํคญั การส่งออกเหล่านี2 จะเพิGมอุปสงคข์องการขนส่งสินคา้แห้งเทกองทาง

เ รือ  การทีG ประธานาธิบดีทรัมป์ลอบสังหารนายพลสุ เลมานี ส่งผลให้ความตึง เค รียดทางการ เ มือง 

พลิกกลบัขึ2นมาใหม่ 

  ประเทศอินเดีย แมว้่าไดรั้บชัยชนะในการเลือกตั2งครั2 งสําคญัและคาํสัGงทีGชัดเจนสําหรับนายกรัฐมนตรี 

นเรนทรา โมดี ในการทีGจะตอ้งทาํใหเ้ศรษฐกิจเติบโตขึ2น เศรษฐกิจของอินเดียยงัคงไดรั้บผลกระทบจากความซบเซา 

และความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล IMF คาดการณ์วา่ GDP ของอินเดียจะเติบโตร้อยละ 4.8 ในปี 2562 และ

ร้อยละ 5.8 ในปี 2563 ตน้เหตุของภาวะเศรษฐกิจตกตํGาของอินเดียนั2นเกิดจากการขาดความเชืGอมัGนในภาคการเงิน

ของประเทศ การบงัคบัใชก้ฎระเบียบและการปฏิรูปทีGอ่อนแอ การพึGงพาแหล่งเงินทุนทีGไม่ไดม้าจากธนาคารสาํหรับ

ภาคธุรกิจ และการกาํกบัดูแลทีGไม่ดีของธนาคารของรัฐ ปริมาณการผลิตเหลก็ทีGแขง็แกร่งควรนาํไปสู่อุปสงคใ์น

แร่เหลก็ ถ่านหิน และถ่านหินโคก้ ซึG งจะเป็นการเพิGมอุปสงคใ์นภาคการขนส่งสินคา้ทางเรือ 
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  ภาคอุปทานของเรือในอนาคต ของกองเรือขนส่งสินคา้เทกอง เริGมตน้ปี 2562 อุปทานเรืออยู่ทีG 840.82 ลา้น

เดทเวทตนั และจนถึงสิ2นปีเพิGมขึ2นเป็น 873.43 ลา้นเดทเวทตนั ในระหวา่งปีเรือปริมาณ 8.23 ลา้นเดทเวทตนัไดถู้กรี

ไซเคิล และมีการส่งมอบเรือ 40.82 ลา้นเดทเวทตนั ส่งผลใหก้องเรือขยายตวัร้อยละ 3.88 ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2562 

ปริมาณการสัGงต่อเรือใหม่อยูที่G 81.30 ลา้นเดทเวทตนั (กาํหนดส่งมอบจนถึงสิ2นปี 2566) หรือประมาณร้อยละ 9.31 

ของปริมาณกองเรือโลกในตน้ปี 2563 โดยเฉพาะอยา่งยิGงในกลุ่มเรือทีGมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือเติบโตสุทธิ

ร้อยละ 2.96 ในปี 2562 สําหรับกลุ่มเรือขนาดแฮนดี2 /ซุปรา/อลัตร้า ปริมาณการสัGงต่อเรือใหม่สําหรับกลุ่มเรือทีGมี

อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรืออยู่ทีG 17.70 ลา้นเดทเวทตนั (กาํหนดส่งมอบจนถึงสิ2นปี 2566) หรือประมาณร้อยละ 

5.65 ของกองเรือทีGมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือของโลกในตน้ปี 2563 สิGงนี2จะช่วยลดแรงกดดนัจากดา้นอุปทาน 

 ในขณะทีGดา้นอุปทานดูเหมือนจะน่าสนใจหากมองโดยผวิเผนิขอ้เทจ็จริงทีGกล่าวถึงก่อนหนา้นี2ไม่ไดค้าํนึงถึง

ผลกระทบดา้นกฎระเบียบทีGกาํลงัจะเกิดขึ2นหรืออายปัุจจุบนัของกองเรือ ในตน้ปี 2563 ร้อยละ 6.94 (60.62 ลา้นเดท

เวทตนั) ของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองโลก และร้อยละ 10.13 (31.75 ลา้นเดทเวทตนั) ของกองเรือขนส่งสินคา้

แหง้เทกองทีGมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือของโลก มีอายมุากกวา่ 20 ปี และร้อยละ 12.72 (111.24 ลา้นเดทเวทตนั) 

ของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองโลก และร้อยละ 16.11 (50.51 ลา้นเดทเวทตนั) ของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เท

กองทีGมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือของโลก จะมีอายมุากกวา่ 20 ปีภายในสิ2นปี 2566 หากเรือเหล่านี2 ไม่ถูกรีไซเคิล

ก่อนถึงเวลานั2น ขอ้สรุปประการแรกทีGไดจ้ากขา้งตน้คือปริมาณการสัGงต่อเรือใหม่เป็นปริมาณการทดแทนเรือเก่า

และไม่ใช่เป็นการเพิGมปริมาณเรือ ประการทีGสองเรือทีGมีอายมุากกวา่ 20 ปี ไดถู้กออกแบบและสร้าง เมืGอราคานํ2 ามนั

เฉลีGยในขณะนั2นอยูที่G 19.70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ต่อมาราคานํ2 ามนัไดร่้วงลงถึง 10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลช่วง

วิกฤตการณ์การเงินในเอเชียในช่วงปี 2541 - 2543 ดงันั2นเรือไดถู้กออกแบบโดยเน้นการใชพ้ลงังานมากกว่าการ

ประหยดัเชื2อเพลิง ดว้ยกฎเกณฑก์ารใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGาทีGจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัทีG 1 มกราคม 2563 เรือ

ทีGมีอายมุากกว่า 20 ปีหรือเก่ากว่าจะพบว่าเป็นการยากทีGจะแข่งขนักบัเรือทีGอายนุอ้ยกว่าทีGมีการใชเ้ชื2อเพลิงอยา่งมี

ประสิทธิภาพ บริษทัฯ สรุปว่าในปี 2563 การรีไซเคิลจะมีปริมาณเพิGมมากขึ2น และการสัGงต่อเรือใหม่จะลดลง

เนืGองจากกฎเกณฑใ์หม่ทีGบงัคบัใช ้

 เพืGอเป็นการอธิบายให้เห็นภาพทีGชัดเจน บริษทัฯ จึงขอเสนอผลการดาํเนินงานประจาํปีทีGสําคญัจากงบ

การเงินของบริษทัฯในปีทีGผา่น ๆ มาดงัต่อไปนี2  
 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ค่าเฉลี(ยดชันีค่าระวางเรือ (BDI) 6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206 1,105 719 673 1,145 1,353 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 (7.25) 

จาํนวนเรือเฉลี(ย 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44 38.93 41.66 45.46 40.29 36.02 36 36 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อเรือหนึ(งลาํ  

(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 
3.36 2.69 1.66 1.08 0.15 0.45 (0.06) (1.53) (1.88) (0.10) 0.39 (0.20) 
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 ในช่วงทีGตลาดตํGาสุดในปี 2558 - ปี 2559 บริษทัฯ ไดบ้ริหารงานโดยการควบคุมค่าใชจ่้าย และเมืGอตน้ปี 2558 

บริษทัฯ เพิGมทุนจาํนวนประมาณ 65 ลา้นเหรียญสหรัฐจากผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มี

หลกัประกนั 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงครั2 งเดียวเมืGอครบกาํหนด 5 ปี ในเดือนมกราคม 2559 ออกหุน้กู้

ไม่มีหลกัประกนัอีก 55 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงครั2 งเดียวเมืGอครบกาํหนด 3.5 ปี ในเดือนธนัวาคม 2559 

บริษทัฯ ไดช้าํระเงินคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสําหรับเงินกูที้GมีหลกัประกนัซึG งจะครบกาํหนดชาํระในปี 2561 และปี 

2562 และบริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าทีGไม่มีประสิทธิภาพเพืGอเพิGมเงินสด (บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าเพืGอรีไซเคิลจาํนวน 15 

ลาํในปี 2558 - ปี 2559 และขายเรือเก่าเพืGอแล่นต่อในตลาดจาํนวน 2 ลาํในปี 2559 - ปี 2560) ในปี 2561 บริษทัฯ ได้

ชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับสัญญากู ้1 ฉบบั และไดถ้อนจาํนองเรือจาํนวน 3 ลาํ ในปี 2562 บริษทัฯ ไดช้าํระ

คืนเงินกูเ้ตม็จาํนวนและถอนจาํนองเรือเพิGมอีกจาํนวน 2 ลาํ 

รางวลัและเกยีรติยศ 

 บริษทัฯ เป็นหนึG งในสิบบริษทัทีGไดรั้บการคดัเลือกโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยและ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สําหรับรางวลัคณะกรรมการบริษทัแห่งปี 2561 สําหรับกลุ่มบริษทัทีGมีมูลค่า

หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดน้อยกว่า 30,000 ลา้นบาท ในงาน Seatrade Maritime Awards Asia ครั2 งทีG 11 ประจาํปี 

2561 บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอชืGอเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพืGอเขา้ชิงรางวลั “Ship Owner/Operator” และบริษทั เกรท 

เซอร์เคิล ชิปปิ2 ง เอเยนซีG จาํกดั (GCSA) ซึG งเป็นบริษทัยอ่ยทีGบริหารจดัการกองเรือของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอชืGอให้

เป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” นอกจากนั2นบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอชืGอเพืGอเขา้ชิงรางวลั 

The Class NK Dry Bulk Operator of the Year ในงาน  The Lloyd’s List Asia Pacific Awards 2018 และ  GCSA 

ไดรั้บการเสนอชืGอเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพืGอชิงรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” ในงาน International Bulk Journal’s IBJ 

Awards ประจาํปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอชืGอเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพืGอเขา้ชิงรางวลั Bulk Ship Operator of the 

Year และ เรือซีเมนตข์องบริษทัฯ เรืออภิญญา นารี ไดรั้บการเสนอชืGอเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพืGอชิงรางวลั “Bulk Ship 

of the Year”  

จุดเด่นทางการเงนิ (จากงบการเงนิสกลุเงนิบาท) และผลการดาํเนินงานประจําปี 

 ผลการดาํเนินงานระหว่างปี รายไดร้วมของบริษทัฯ เป็นเงิน 4,183.03 ลา้นบาท (ปี 2561: 4,970.12 ลา้น

บาท) และบริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 228.49 ลา้นบาท (ปี 2561: กาํไรสุทธิเป็นเงิน 456.20 ลา้นบาท) ส่วน

ของผูถื้อหุ้นอยู่ทีG 11,559.05 ล้านบาท (ปี 2561: 12,695.46 ล้านบาท) และสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ลดลงใน

ระหวา่งปีเป็น 25,060.55 ลา้นบาท (ปี 2561: 27,836.91 ลา้นบาท) การลดลงของสินทรัพยร์วมหลกั ๆ มาจาก       

ค่าเสืGอมราคาของเรือ บริษทัฯ มีเรือจาํนวน 36 ลาํในปี 2561 และปี 2562 

 ในระหว่างปี บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิจาํนวน 219.74 ล้านบาท (ปี 2561: กาํไรสุทธิจาํนวน 463.70 ล้าน

บาท) ก่อนขาดทุนจากอตัราแลกเปลีGยนจาํนวน 6.04 ลา้นบาท (ปี 2561: จาํนวน 5.36 ลา้นบาท) และภาษีเงินได้

จาํนวน 2.71 ลา้นบาท (ปี 2561: จาํนวน 2.14 ลา้นบาท) รายไดใ้นช่วงครึG งปีแรกตํGากว่าช่วงเดียวกนัของปี 2561 ซึG ง

เป็นผลมาจากการทีGปริมาณการขนส่งสินคา้ตํGากวา่ทีGคาดการณ์ไว ้เนืGองมาจากอุบติัเหตุทีGเหมืองแร่ Vale ในบราซิล 

สภาพอากาศทีGเลวร้ายในออสเตรเลียและโรคไขห้วดัหมูในประเทศจีน ในปี 2562 เรือของบริษทัฯ มีรายไดเ้ฉลีGยต่อ

วนัต่อเรือลาํคิดเป็น 9,622 เหรียญสหรัฐ เมืGอเปรียบเทียบกบั 11,063 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือในปี 2561  รายได้

จากการเดินเรือสุทธิ (รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ2 ามนัเชื2อเพลิง) ลดลงร้อยละ 17 เมืGอ
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เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 3 เนืGองมาจากการแขง็ตวัของค่าเงินบาทเมืGอเทียบ

กบัเงินดอลลาร์สหรัฐ (สกลุเงินทีGใชใ้นการดาํเนินงาน) อยา่งไรกต็าม ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเพิGมขึ2น

จาก 4,621 เหรียญสหรัฐในปีก่อน เป็น 4,778 เหรียญสหรัฐในปี 2562 ระยะเวลาหยดุการเดินเรือเฉลีGยเพืGอการซ่อม

บาํรุงของปีนี2 อยู่ทีG 10.98 วนัต่อลาํเรือ (อายุเฉลีGยของกองเรืออยู่ทีG 8.3 ปีในปี 2562) โดยมีเรือ 17 ลาํเขา้รับการ

ซ่อมแซมและสาํรวจเรือในระหวา่งปี 

 บริษทัฯ ไดล้องคาํนวณผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้อีกครั2 งในปีนี2  สาํหรับ 26 ปีนบัตั2งแต่บริษทัฯ เขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จนถึงวนัศุกร์ทีG 16 กนัยายน 2562 ซึG งราคาหุน้บริษทัฯ มีราคาปิดอยูที่G 9.25 บาทต่อหุน้ (บริษทัฯ 

เริGมซื2อขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เมืGอวนัทีG 16 กนัยายน 2536) หากนกัลงทุนไดถื้อหุน้ไวต้ั2งแต่ออก IPO ครั2 งแรก

จนครบ 26 ปี นกัลงทุนจะไดผ้ลตอบแทนถึง 11.71 เท่าของเงินลงทุนครั2 งแรก ทั2งนี2  การคาํนวณนี2ยงัไม่ไดค้าํนึงถึง

ผลตอบแทนจากการนาํเงินปันผลทีGไดรั้บไปลงทุนใหม่ในรูปหุน้หรือดอกเบี2ยรับ 

กองเรือของบริษัทฯ 

 ณ สิ2นปี 2562 บริษทัฯ มีเรือจาํนวน 36 ลาํในกองเรือ (ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จาํนวน 8 ลาํ 

ขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 9 ลาํ และขนาดแฮนดี2 ไซส์ (Handysize) จาํนวน 19 ลาํ) มีขนาดระวาง

บรรทุกรวม 1,585,805 เดทเวทตนั หรือเฉลีGย 44,050 เดทเวทตนัต่อลาํ โดยมีอายเุฉลีGยของกองเรือประมาณ 8.3 ปี  

 ในธุรกิจทีGตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และมีอตัราผลตอบแทนต่อความเสีGยงทีGสูงมาก รวมทั2งยงัมีลกัษณะทีG

เป็นวฏัจกัรขึ2นลงทีGกวา้งและคาดเดาไดย้ากนั2น จงัหวะเวลาในการตกลงซื2อเรือนั2น ถือไดว้า่เป็นจงัหวะการตดัสินใจ

ทีGสาํคญัทีGสุด 

 ในปี 2562 รายได้ต่อวันต่อลําเรือของบริษัทฯ เฉลีGยอยู่ทีG 9,622 เหรียญสหรัฐ ส่วนของค่าใช้จ่ายในการ

เดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉลีGยอยูที่G 4,778 เหรียญสหรัฐซึG งสูงกว่าเป้าหมายทีGวางไวเ้ลก็นอ้ยทีG 4,750 เหรียญสหรัฐต่อ

วนัต่อลาํเรือ 

 การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทียบ ในปี 2562 ค่าเฉลีGยของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนดี2ไซส์ (BHSI) 

อยูที่Gระดบั 491 จุด โดยมาจากค่าเฉลีGยของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัทีG 7,189 เหรียญสหรัฐ เมืGอเปรียบเทียบกบัเรือขนาด

แฮนดี2ไซส์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูที่G 9,002 เหรียญสหรัฐ ซึG งมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 25.22 

ค่าเฉลีGยของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูที่Gระดบั 880 จุด โดยมาจากค่าเฉลีGยของอตัราค่าเช่าเรือต่อ

วนัทีG 9,948 เหรียญสหรัฐ เมืGอเปรียบเทียบกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ทีGทาํรายไดอ้ยูที่G 9,961 เหรียญสหรัฐ 

ซึG งสูงกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 0.13 เรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยู่ทีG 10,712 

เหรียญสหรัฐ ซึG งสูงกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 7.68 (เนืGองมาจากไม่มีดชันีสาํหรับเรือขนาดอลัตรา

แมกซ์ บริษทัฯ จึงเปรียบเทียบกบัดชันี BSI) บริษทัฯ บรรลุเป้าหมายในการทาํรายได้ให้มากกว่าดชันีทั2 งสอง

ดงักล่าว 

ทิศทางอุตสาหกรรม 

 คาดวา่จะมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดจาํนวนปกติ ในอีกไม่กีGปีขา้งหนา้ กล่าวคือ  

 เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตนั - มีเรือจาํนวน 2,085 ลาํ ขนาดระวางรวม 376.58 ลา้นเดท

เวทตนั ณ สิ2นปี 2562) มีเรือจาํนวน 211 ลาํ ขนาดระวางรวม 44.93 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 11.93 ของขนาด
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ระวางทั2งหมดทีGจะถูกส่งมอบจนถึงสิ2นปี 2566 ในเรือขนาดนี2  มีเรือจาํนวน 162 ลาํ ขนาดระวางรวม 30.17 ลา้นเดท

เวทตนั หรือร้อยละ 8.01 ทีGจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดวา่จะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2563 - ปี 2566  

 เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตนั - มีเรือจาํนวน 2,316 ลาํ ขนาดระวางรวม 183.43 ลา้นเดท

เวทตนั ณ สิ2นปี 2562) มีเรือจาํนวน 227 ลาํ ขนาดระวางรวม 18.71 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 10.20 ของขนาด

ระวางทั2งหมดทีGจะถูกส่งมอบจนถึงสิ2นปี 2566 ในเรือขนาดนี2  มีเรือจาํนวน 409 ลาํ ขนาดระวางรวม 30.55 ลา้นเดท

เวทตนั หรือร้อยละ 16.65 ทีGจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดวา่จะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2563 - ปี 2566  

 เรือขนาดซุปราแมกซ์/อัลตราแมกซ์ (40,000 - 70,000 เดทเวทตนั - มีเรือจาํนวน 3,668 ลาํ ขนาดระวางรวม 

205.08 ลา้นเดทเวทตนั ณ สิ2นปี 2562) มีเรือจาํนวน 217 ลาํ ขนาดระวางรวม 13.06 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 6.36 

ของขนาดระวางทั2งหมดทีGจะถูกส่งมอบจนถึงสิ2นปี 2566 ในเรือขนาดนี2  มีเรือจาํนวน 617 ลาํ ขนาดระวางรวม 30.75 

ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 14.99 ทีGจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2563 - ปี 

2566 

 เรือขนาดแฮนดีPไซส์ (10,000 - 40,000 เดทเวทตนั - มีเรือ 3,989 ลาํ ขนาดระวางรวม 108.34 ลา้นเดทเวทตนั 

ณ สิ2นปี 2562) มีเรือจาํนวน 155 ลาํ ขนาดระวางรวม 4.64 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 4.28 ของขนาดระวางทั2งหมด

ทีGจะถูกส่งมอบจนถึงสิ2นปี 2566 ในเรือขนาดนี2  มีจาํนวน 801 ลาํ ขนาดระวางรวม 19.76 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อย

ละ 18.23 ทีGจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดวา่จะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2563 - ปี 2566 

 เมืGอพิจารณาตวัเลขอุปทานของเรือทีGกล่าวมาขา้งตน้ ควรตอ้งคาํนึงถึงอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือซึG ง

ในปี 2562 อยูที่Gร้อยละ 2.72 และเฉลีGยในหา้ปีทีGผา่นมาอยูที่Gร้อยละ 29.8 โดยประมาณ ซึG งสวนทางกบัดชันี BDI และ

ปริมาณสินเชืGอในตลาด 

 ตลาดค่าระวางเป็นปัจจยัหลกัในการส่งเรือไปรีไซเคิล ยิGงตลาดการขนส่งสินคา้ซบเซามากเท่าไหร่ปริมาณ

เรือทีGถูกส่งไปอู่เพืGอรีไซเคิลก็ยิGงมีเพิGมมากขึ2น การส่งมอบเรือใหม่ในปี 2562 นั2นคงทีGเมืGอเทียบกบัการส่งมอบเรือ

ใหม่เฉลีGยในช่วงทศวรรษ โดยมีการส่งมอบเรือใหม่เพิGมขนาดระวางรวม 40.82 ลา้นเดทเวทตนั 

 ขอ้มูลจาก Clarksons ระบุว่า ในปี 2562 กองเรือโลกขยายตวัสุทธิร้อยละ 3.88 และคาดว่าจะเพิGมขึ2นร้อยละ 

4.07 ขณะทีGความตอ้งการในแง่ตนั-ไมล ์(สาํหรับการคา้ทางทะเลสาํหรับสินคา้แหง้เทกอง) จะเพิGมขึ2นร้อยละ 2.7 ใน

ปี 2563 ช่องว่างระหว่างการคาดการณ์การเติบโตภาคอุปสงคแ์ละการคาดการณ์การเติบโตภาคอุปทานในปี 2563 

น่าจะทาํให้ตลาดมีความผนัผวนมากขึ2น เนืGองจากจุดสมดุลของอุปสงค์และอุปทานไดม้าถึงหรือใกลจ้ะถึงแลว้ 

ตลาดจะมีความผนัผวนอยา่งรุนแรงเนืGองจากการเปลีGยนแปลงเล็กนอ้ยของอุปสงคห์รือการเปลีGยนแปลงเล็กนอ้ย

ของอุปทานยอ่มส่งผลกระทบอยา่งไม่เป็นสดัส่วนต่อดชันี BDI 

 ผลกระทบจากกฎเกณฑจ์ะทาํให้มีการรีไซเคิลเรือต่าง ๆ มากขึ2นในปี 2563 IMO 2020 จะส่งผลให้มีการใช้

นํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGาซึG งมีราคาสูงตั2งแต่วนัทีG 1 มกราคม 2563 ยกเวน้เจา้ของเรือทีGติดตั2งเครืGองดกัจบัเขม่า

ควนับนเรืออนัจะช่วยลดมลพิษทางอากาศและปริมาณฝนกรดจากการปล่อยก๊าซเสียสู่ชั2นบรรยากาศ  

ราคานํPามันกบัผลกระทบต่อการแล่นเรือที'ช้าลง 

 ตามทฤษฎีแลว้ ราคานํ2 ามนัทีGสูงขึ2นจะส่งผลให้มีการแล่นเรือทีGชา้ลง เมืGอมีการบงัคบัใชก้ฎเกณฑ์จาํกดัค่า

กาํมะถนัทีGไม่เกินร้อยละ 0.5 ตั2งแต่วนัทีG 1 มกราคม 2563 และตน้ทุนของนํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGาสําหรับ

เจา้ของเรือสูงกวา่ตน้ทุนของนํ2ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัสูงถึง 300 เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือมากกวา่ เราน่าจะไดเ้ห็น
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เรือจาํนวนมากแล่นเรือดว้ยความเร็วทีGลดลงเพืGอลดการเผาไหมน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGาทีGมีราคาแพง ปัจจยันี2
น่าจะทาํให้การแล่นเรือดว้ยความเร็วทีGชา้ลงกลายเป็นประเพณีปฏิบติัแมว้่าค่าระวางเรือจะสูงขึ2นอย่างมากก็ตาม 

นักวิเคราะห์ต่าง ๆ ไดค้าํนวณว่าถา้ตน้ทุนนํ2 ามนัเชื2อเพลิงเพิGมขึ2นอาจจะทาํให้อุปทานเรือในกองเรือโลกลดลง

ประมาณร้อยละ 10 อนัเป็นการช่วยปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานซึG งจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของเรืออย่าง

แน่นอน 

ผลกระทบของ IMO 2020 หลกั ๆ มีดงัต่อไปนีP 

• เรือเก่าต่าง ๆ ตอ้งประสบปัญหาไม่ว่าจะเลือกติดตั2งเครืGองดกัจบัเขม่าควนัทีGมีตน้ทุนทีGสูงและตน้ทุนในการ

เดินเรือทีGสูงหรือเลือกทีGจะใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGากบัเครืGองยนตเ์ก่าของเรือ เรือเก่าทีGจะมีอายคุรบ 20 

ปี 25 ปี และ 30 ปี ในปี 2563 จะตอ้งประสบปัญหาจากตน้ทุนทีGสูงมากไม่ว่าจะเป็นตน้ทุนจากการทาํการ

สาํรวจเรือพิเศษ ตน้ทุนจากการติดตั2งระบบจดัการนํ2าถ่วงเรือ และตน้ทุนจากการปฏิบติัตาม IMO 2020 ใหท้นั

ตามกาํหนด กองเรือโลกมีเรือเก่าประมาณ 69.78 ลา้นเดทเวทตนั ซึG งในจาํนวนนี2 เป็นเรือประเภทเดียวกบัของ

บริษทัฯ กล่าวคือ เรือประเภททีGมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ ประมาณ 34.63 ลา้นเดทเวทตนั แน่นอนวา่เรือ

เก่าบางลาํในจาํนวนนี2หรือทั2งหมดตอ้งถูกรีไซเคิล ส่วนเรืออืGน ๆ ก็คงจะตอ้งทดลอง ใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่า

กาํมะถนัตํGา และนํ2 ามนัดีเซลกบัเครืGองยนตที์GถูกออกแบบมาเพืGอใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัสูง การทดลอง

ใช้นํ2 ามนัแบบใหม่ดงักล่าวอาจทาํให้เรือเสียหรือเกิดความล่าช้าอย่างมาก ดงันั2น ลูกคา้ก็อาจจะลงัเลทีGจะ

เลือกใชเ้รือเก่าเหล่านั2นขนส่งสินคา้ของตน 

• เรือทีGใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGาจะแล่นไดอ้ยา่งประหยดัทีGความเร็วตํGา เนืGองจากความแตกต่างระหว่าง
ราคานํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัสูง (HSFO) กบัราคานํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGา (LSFO) นั2นอยู่ทีG 300 

เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือมากกว่า ประกอบกบัผลกระทบของ IMO 2020 ตามทีGกล่าวขา้งตน้ จะส่งผลให้ภาค

อุปทานหดตวัในระดบัทีGทาํให้ค่าระวางเรือเพิGมขึ2นอยา่งมาก ยงัคงตอ้งจบัตาดูว่าค่าระวางเรือจะไต่ขึ2นไปถึง

ระดบัใดหรือจะคงอยูไ่ดน้านเท่าใด 

• มีเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองจาํนวน 1,254 ลาํคิดเป็นปริมาณ 191.34 ลา้นเดทเวทตนัทีGติดตั2งเครืGองดบัจบัเขม่า

ควนัโดยจาํนวน 1,068 ลาํคิดเป็นปริมาณ 159.51 ลา้นเดทเวทตนัเป็นการติดตั2งบนเรือทีGมีอยู ่และจาํนวน 186 

ลาํคิดเป็นปริมาณ 31.83 ลา้นเดทเวทตนัเป็นการติดตั2งบนเรือสัGงต่อใหม่ ตามขอ้มูลของ Clarksons เมืGอสิ2นปี 

2562 จากจาํนวนเรือขนส่งสินคา้เทกองของโลกทั2งหมด 12,868 ลาํ หรือปริมาณ 954.77 ลา้นเดทเวทตนั รวม

เรือสัGงต่อใหม่จนถึงสิ2นปี 2566 ปริมาณ 191.34 ลา้นเดทเวทตนัหรือคิดเป็นร้อยละ 20.04 สาํหรับเรือทีGติดตั2ง

เครืGองดกัจบัเขม่าควนัจะมีการปล่อยนํ2าเสียทีGอาจมีการปนเปื2 อนจากการสกดักาํมะถนั ไนโตรเจน และของเสีย

อืGน ๆ ออกและทิ2งลงสู่ทะเลและมหาสมุทร จึงเป็นการเปลีGยนจากการปล่อยของเสียออกสู่อากาศเป็นการ

ปล่อยของเสียลงทะเลแทน 

• คาํถามคือบริษทักลัGนนํ2 ามนัรายใหญ่ของโลกจะผลิตนํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัสูงเพืGอรองรับเจา้ของเรือส่วน
นอ้ยหรือไม่และหากผลิตบริษทักลัGนนํ2 ามนัเหล่านั2นจะตอ้งจดัหาและแยกโรงกลัGน บ่อเกบ็ ท่อส่ง และพาหนะ

ขนส่ง (เรือทอ้งแบน/เรือขนส่งนํ2 ามนัขนาดเล็ก) เพืGอรองรับเจ้าของเรือทีGเลือกทีGจะใช้นํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่า

กาํมะถนัสูง เมืGอคาํนึงตน้ทุนต่อประโยชน์ทีGไดแ้ลว้นั2น บริษทักลัGนนํ2ามนัเหล่านั2นอาจจะพิจารณากาํหนดราคา
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นํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัสูงไม่ตํGากว่าราคานํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGา และอาจจะสูงกว่าเลก็นอ้ยดว้ยซํ2 า

ในช่วงครึG งหลงัของปี 2563 

• เรือทีGมีแผนหรือกาํลงัจะติดตั2งเครืGองดกัจบัเขม่าควนัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายต่าง ๆ กล่าวคือ การห้ามใช้

เครืGองดกัจบัเขม่าควนัแบบระบบเปิด (open loop) ในขณะทีGเทียบท่า การตรวจวดัแก๊สเสียทีGปล่อยออกมาอยา่ง

เขม้งวดเพืGอให้แน่ใจไดว้่าเครืGองดกัจบัเขม่าควนัทีGใชซึ้G งยงัไม่มีมาตรฐานในการตรวจวดัแต่อยา่งใด สามารถ

ปล่อยกาํมะถนัออกสู่ชั2นบรรยากาศไดน้อ้ยทีGสุดรวมถึงไม่กดักร่อนระบบท่อไอเสีย และท่อไอเสียส่วนทา้ย 

(Hydex.com ซึG งเป็นผูเ้ชีGยวชาญใตน้ํ2 าระบุวา่จะมีการออกกฎควบคุมเรืGองท่อไอเสียใตน้ํ2 าของเรือทีGติดตั2งเครืGอง

ดกัจบัเขม่าควนั) การติดตั2งเครืGองสูบขนาดใหญ่เพืGอสร้างแรงดนันํ2 าในระบบของเครืGองดกัจบัเขม่าควนัทาํให้

ตอ้งใชเ้ครืGองทาํไฟฟ้าถึงสองเครืGองในระหว่างทีGอยูใ่นทะเลแทนทีGจะใชเ้พียงแค่หนึGงเครืGองตามปกติ อะไหล่ 

การซ่อมแซม และการบาํรุงรักษาของระบบเครืGองดกัจบัเขม่าควนั รวมไปถึงแรงงานทีGตอ้งใชใ้นการดูแล

เครืGองดกัจบัเขม่าควนัดงักล่าว รวมไปถึงเหตุการณ์ทีGการทาํงานของระบบเครืGองดกัจบัเขม่าควนัลม้เหลวเมืGอ

เดือนกนัยายน 2561 เป็นตน้ 

• เรือทีGจะติดตั2งเครืGองดกัจบัเขม่าควนัจาํนวนมากจะตอ้งเขา้อู่แห้งเพืGอทาํการติดตั2งเพืGอให้สามารถทาํตามกฎ
เรืG องการปล่อยของเสียของ IMO 2020 ซึG งปัจจยันี2 เองมีส่วนช่วยในการทาํให้จาํนวนเรือในตลาดลดลง มี

หลากหลายรายงานระบุวา่ปัจจยัดงักล่าวจะช่วยลดตวัเลขภาคอุปทานโดยรวมของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เท

กองลงถึงร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2 ในช่วงครึG งปีแรกของปี 2563 การลดลงของภาคอุปทานดงักล่าวจะเป็นปัจจยั

ทีGจะช่วยใหต้ลาดค่าระวางเรือดีขึ2น 

• สาํหรับเจา้ของเรือต่าง ๆ ทีGเลือกทางทีGดูสมเหตุสมผลในการทีGจะไม่ติดตั2งเครืGองดกัจบัเขม่าควนัและเลือกทีGจะ

เปลีGยนไปใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGาแทน จะตอ้งกงัวลวา่จะมีนํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGาเพียงพอต่อ

ความตอ้งการหรือไม่ รวมถึงการเขา้กนัไดข้องนํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGาต่างประเภททีGนาํมาผสมเขา้

ดว้ยกนั การทาํความสะอาดถงันํ2 ามนัโดยการเกบ็นํ2 ามนั MGO เพียงเลก็นอ้ยไวใ้นถงันํ2 ามนัทีGวา่งเพืGอใชใ้นการ

กาํจดัเศษนํ2 ามนัทีGตกคา้งของนํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัสูง และเตรียมการโดยทาํการเติมนํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่า

กาํมะถนัตํGาในช่วงไตรมาสทีG 4 ของปี 2562) ลงในถงันํ2 ามนัทีGวา่งอยู ่รวมไปถึงการมีแนวทางการปฏิบติังานทีG

ชดัเจนเพืGอใหค้นประจาํเรือทราบถึงการจดัเกบ็ การรับ และการใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGา เป็นตน้ 

• เมืGอถึงจุดหนึG ง การทิ2งของเสียหรือนํ2 าเสียทีGมีกาํมะถันปนเปื2 อนจากเครืG องดักจับเขม่าควนัระบบเปิดสู่
มหาสมุทรจะกลบัมาหลอกหลอนเราเนืGองจากเรือดงักล่าวจะถูกหา้มทิ2งนํ2 าเสียทีGเป็นพิษลงสู่มหาสมุทร/ทะเล 

สิงคโปร์ จีน รวมทั2งประเทศอืGน ๆ ตั2งแต่ยุโรปถึงสหรัฐฯ และจากเอเชียถึงตะวนัออกกลาง ไดห้้ามการใช้

เครืGองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิดในเขตน่านนํ2าของตนแลว้ไม่รู้วา่อีกนานแค่ไหนกวา่เราจะตระหนกัไดว้า่เป็น

เรืG องทีG ดีทีG สุดในการทีGจะห้ามการทิ2งนํ2 าเสียจากเครืG องดักจับเขม่าควนัระบบเปิดไม่ว่าในพื2นทีGใดของ

มหาสมุทร/ทะเล เสมือนกบัการประกาศให้พื2นทีGส่วนเล็ก ๆ บางส่วนของเครืGองบิน (เปรียบเสมือนพื2นนํ2 า

บางส่วนของบางประเทศหรือบางท่าเรือ) เป็นพื2นทีGปลอดบุหรีG ในขณะทีG ส่วนอืGน ๆ ของเครืG องบิน 

(เปรียบเสมือนมหาสมุทร/ทะเล) สามารถสูบบุหรีGได ้และเรากไ็ดรู้้วา่บทสุดทา้ยจะลงเอยอยา่งไร! 
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กลุ่มพนัธมิตร Getting to Zero Coalition 

 บริษทัฯ เป็นสมาชิกของกลุ่มพนัธมิตร Getting to Zero Coalition ซึG งกลุ่มพนัธมิตรดงักล่าวมีจาํนวนมากกวา่ 

90 แห่งในภาคพาณิชยนาวี พลงังาน โครงสร้างพื2นฐาน และการเงิน โดยมีเป้าหมายเพืGอสนบัสนุนการใชเ้รือพาณิชย์

ทีGปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายในปี 2573 ในฐานะสมาชิกของกลุ่มพนัธมิตร บริษัทฯจะช่วยสร้างอนาคตของ

อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลในอนาคตโดยประเมินแหล่งพลงังานทีGมีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนยแ์ละห่วงโซ่

อุปทาน เทคโนโลยดีา้นเครืGองยนตแ์ละดา้นความปลอดภยั แมว้า่แหล่งพลงังานทางเลือกส่วนใหญ่จะอยูใ่นขั2นตอน

การวิจยั แต่นวตักรรมทีGมาแรงทีGสุดในปัจจุบนัก็คือพลงังานชีวมวล (เชื2อเพลิงชีวภาพ, ก๊าซชีวภาพ) เชื2อเพลิงทีGมี

ไฮโดรเจนเป็นพื2นฐาน (แอมโมเนีย) เชื2อเพลิงฟอสซิลสงัเคราะห์ (อีเมทานอล,อีมีเทน) เชื2อเพลิงทีGไดม้าจากชีวมวล

โดยทัGวไปถูกอธิบายว่า  “ เ ป็นศูนย์”  เพราะถึงแม้ว่ าการ เผาไหม้ของเ ชื2 อ เพลิงชีวมวลจะปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด ์การผลิตของก๊าซชีวมวลไดน้าํก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์อกจากชั2นบรรยากาศในปริมาณทีG

เท่ากนัเชื2อเพลิงทีGมีไฮโดรเจนเป็นพื2นฐาน สามารถถือไดว้่ามีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนยข์ณะใช ้อย่างไรก็ตาม

แหล่งทีGมาในเชิงพาณิชยส่์วนใหญ่ของเชื2อเพลิงทีGใชไ้ฮโดรเจนมีการปล่อยคาร์บอนในระหว่างการผลิต เชื2อเพลิง

ฟอสซิลสงัเคราะห์มีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนยแ์ละมีอนาคตทีGสดใส อยา่งไรกต็ามมีแนวโนม้ทีGจะใชเ้วลานานกวา่

ทีGจะพร้อมใชง้านในเชิงพาณิชย ์ดว้ยขอ้จาํกดัทางเทคโนโลยใีนปัจจุบนั พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์และไฟฟ้า

ขบัเคลืGอนมีแนวโนม้ทีGจะกลายเป็นแหล่งพลงังานเสริมแทนทีGจะกลายเป็นแหล่งพลงังานหลกัสาํหรับเรือขนาดใหญ่

ทีGแล่นในมหาสมุทร ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มีศกัยภาพทีGจะไดรั้บการพิจารณาให้เป็นพลงังานทางเลือกทีGมี

ความสะอาดขณะเผาไหม  ้แทบจะไม่มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx)  และมีไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ใน

ปริมาณตํGามาก และเมืGอเทียบกบันํ2 ามนัเตาจะมีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์กือบร้อยละ 30 อยา่งไรก็

ตาม ก๊าซธรรมชาติเหลวส่วนใหญ่ประกอบดว้ยมีเทน ซึG งจะส่งผลใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก 

และเป็นอนัตรายต่อสิGงแวดลอ้มมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ การใชก๊้าซธรรมชาติเหลวจากมาตราการ “Well to 

Wake” มีส่วนในการรัGวไหลของก๊าซมีเทนหรือถูกเรียกว่า “Methane Slip” คาดกนัว่าในปริมาณการปล่อยก๊าซทีG

เท่ากนั ก๊าซมีเทนทาํใหโ้ลกอุ่นขึ2น 30 เท่าในระยะเวลา 12 ปีทีGผา่นมาในขณะทีGก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต์อ้งใชเ้วลา

ถึงหนึGงร้อยปี ดงันั2นจนกวา่จะพบวิธีแกปั้ญหาการรัGวไกลของมีเทนหรือทาํใหก้ารรัGวไหลของมีเทนลดลงในขั2นตอน

การผลิต ก๊าซธรรมชาติเหลวจะไม่สามารถเป็นตวัเลือกของพลงังานทีGจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้ 

 หลกัฐานของการพิจารณาขา้งต้นถูกรายงานในวนัทีG 16 มกราคม 2563 โดย Lloyd’s List ทั2 งนี2  Lloyd’s 

Register บริษทั Samsung Heavy Industries, MISC และ MAN Energy Solutions ได้ประกาศว่าจะร่วมกันพฒันา

โครงการเรือบรรทุกนํ2ามนัทีGใชเ้ชื2อเพลิงแอมโมเนียในการขบัเคลืGอน การศึกษาถึงอนัตรายสาํหรับเรือบรรทุกนํ2ามนั

ทีGใช้เชื2อเพลิงแอมโมเนียในการขบัเคลืGอนจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนโดยหวงัว่าจะได้รับการรับรองตาม

ขอ้กาํหนดในปี 2564 และจะสามารถนาํมาใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2567 

 คาํมัGนของบริษทัฯ ทีGมีต่อสิGงแวดลอ้มนาํไปสู่การเปิดตวัเรือทีG “เป็นมิตรกบัสิGงแวดลอ้ม” และคาดว่าเมืGอมี

การเปิดตวัเรือรุ่นใหม่ทีGเป็นมิตรกบัสิGงแวดลอ้มและปลอดมลภาวะ เพืGอเป็นทางเลือกในการใชง้าน แน่นอนว่าเรือ

เหล่านั2นจะเขา้มาร่วมเป็นส่วนหนึGงของกองเรือของบริษทัฯ 
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ภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก (GHG) และกฎเกณฑ์ IMO 

 การรับรู้ถึงผลกระทบทีGเป็นอนัตรายจากภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจกและมลพิษจากซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

ไดสู้งถึงระดบัทีGไม่เคยเป็นมาก่อนและการใหค้วามสาํคญักบัสิGงแวดลอ้มถือวา่เป็นสิGงสาํคญัยิGงกวา่เดิม องคก์รต่าง ๆ 

ทัGวโลกไดห้นัมาตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้มมากขึ2นกว่าเดิม และธุรกิจการขนส่งสินคา้ก็ไม่ไดเ้ป็นขอ้ยกเวน้ IMO 

ไดด้าํเนินการในเชิงบวกในเรืGองนี2  โดยบงัคบัใชก้ฎเกณฑที์Gมีผลผกูพนัตามกฎหมายหลายประการ เพืGอนาํมาใชใ้น

อุตสาหกรรมการขนส่ง นอกเหนือจากการควบคุมการปล่อยมลพิษในบางพื2นทีGซึG งกาํหนดใหเ้รือเผาเชื2อเพลิงซึGงมีค่า

กาํมะถนัไม่เกินร้อยละ 0.1 กฎเกณฑใ์หม่จะมีผลบงัคบัใชว้นัทีG 1 มกราคม 2563 ซึG งจะส่งผลใหก้ารเผาไหมเ้ชื2อเพลิง

และหมอ้นํ2 าในการเดินเรือทัGวโลกมีค่ากาํหนดในการปล่อยกาํมะถนัไม่เกินร้อยละ 0.5 ความพร้อมใช้งานและ

คุณภาพของนํ2 ามันเชื2อเพลิงกาํมะถันตํGา หรือเชื2อเพลิงทีGสอดคล้องกับมาตรฐาน เป็นหนึG งในความท้าทายทีG

อุตสาหกรรมตอ้งเผชิญนบัตั2งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป อีกทางเลือกหนึG งคือการติดตั2งเครืGองดกัจบัเขม่าควนับนเรือ 

นอกจากความทา้ทายทั2งในเชิงเทคนิคและดา้นการเงิน ยงัคงมีขอ้สงสยัวา่เป็นทางออกทีGเหมาะสมจริงหรือ เนืGองจาก

เครืGองดกัจบัเขม่าควนัถูกออกแบบมาเพืGอกาํจดัการปล่อยมลพิษจากกาํมะถนัขึ2นสู่ชั2นบรรยากาศแต่ปล่อยมลพิษลงสู่

ทะเลแทน  

 บริษทัฯ มุ่งมัGนทีGจะดาํเนินมาตรการเพืGอปรับปรุงสภาพแวดลอ้มอย่างย ัGงยืนในระยะยาว และไดเ้ลือกใช้

นํ2 ามนัเชื2อเพลิงทีGมีค่ากาํหนตตามมาตราฐานในการดาํเนินงาน กองเรือของบริษทัฯ ไดมี้การเตรียมการสาํหรับการ

ใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงทีGมีค่ากาํหนดตามมาตราฐานโดยการลา้งถงันํ2 ามนั แบ่งถงันํ2 ามนัเชื2อเพลิงขนาดใหญ่ใหเ้ป็นถงัเลก็ๆ 

หลายถงัเพืGอป้องกนัการผสมกนัของนํ2 ามนั ใชส้ารเติมแต่งและสารหล่อลืGนทีGเหมาะสมและจดัให้มีการปฐมนิเทศ

และฝึกอบรมงานสาํหรับลูกเรือเพืGอตอบสนองความทา้ทายเหล่านี2   

 ในเดือนเมษายนปี 2561 IMO ได้มีมติลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 50 ภายในปี 2593 เมืGอ

เปรียบเทียบกบัปริมาณการปล่อยก๊าซดงักล่าวในในปี 2551 เพืGอใหบ้รรลุเป้าหมายนี2  เช่นเดียวกบัการตรวจสอบ การ

รายงานและการตรวจสอบกฎการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสหภาพยุโรป (EU MRV) ซึG งมีผลบงัคบัใช้

ตั2 งแต่เดือนมกราคมปี 2561 สําหรับเรือทุกลาํทีGดาํเนินการในสหภาพยุโรป ในขณะทีG IMO ได้มีมติบังคบัใช้

กฎเกณฑด์งักล่าวนบัตั2งแต่เดือนมกราคมปี 2562 สาํหรับเรือทุกลาํ เพืGอนาํขอ้มูลไปใชใ้นระบบการเกบ็ขอ้มูลการใช้

นํ2 ามนัเชื2อเพลิง (IMO DCS) กฎเกณฑ์ขา้งตน้กาํหนดให้เรือทัGวโลกตอ้งรายงานปริมาณการใช้นํ2 ามนัเชื2อเพลิง

ประจาํปีไปยงั IMO ผ่านทางหน่วยงานทีGรับผิดชอบในประเทศทีGเรือชักธง นอกจากนี2  ยงัได้กาํหนดให้มีการ

ปรับปรุงการพฒันาการวางแผนบริหารการใช้พลงังานของเรือ (SEEMP) และให้มีการรับรองจากหน่วยงานทีG

รับผดิชอบในประเทศทีGเรือชกัธง หรือจากองคก์รทีGไดรั้บการยอมรับ (RO) ระบบนี2คาดวา่จะสร้างขอ้มูลทีGเชืGอถือได้

เพืGอตรวจสอบและประเมินความกา้วหนา้ของความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรือของบริษทัฯ 

ไดด้าํเนินการพฒันาการวางแผนบริหารการใชพ้ลงังานของเรือตามทีGกาํหนดไวใ้นอนุสญัญา MARPOL ภาคผนวก 6 

ตั2งแต่เดือนมกราคมปี 2556 เรือทุกลาํไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด EU MRV และ IMO DCS และบริษทัฯ ไดว้างแผน

เพืGอใหเ้รือทุกลาํรายงานการรวบรวมขอ้มูลการใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงดงักล่าวต่อองคก์รทีGไดรั้บการยอมรับในประเทศทีG

เรือชกัธง เพืGอดาํเนินการตามพนัธสัญญาของบริษทัฯ ในการรักษาและอนุรักษสิ์Gงแวดลอ้มและลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ บริษทัฯไดรั้บมาตราฐาน ISO 14001:2015 โดยมาตราฐาน ISO 14001:2015 เป็นตวักาํหนด

แนวทางแบบองคร์วมและกลยทุธ์ในขอ้กาํหนดการจดัการสิGงแวดลอ้มของบริษทัฯ รวมทั2งแผนการดาํเนินงานและ
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การปฏิบติั และเป็นสิGงทีGแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ เป็นองคก์รทีGรับผดิชอบต่อสิGงแวดลอ้ม และการดาํเนินงานทั2งหมด

ของบริษทัฯ จะดาํเนินการไปในลกัษณะทีGรับผิดชอบต่อสิGงแวดลอ้มอยา่งย ัGงยนืนบัตั2งแต่ปี 2557 เพืGอเป็นส่วนหนึGง

ในคาํมัGนสญัญาของบริษทัฯ ทีGจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรือทั2งหมดของบริษทัฯ ไดเ้กบ็ขอ้มูลการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนืGองจากการเผาเชื2อเพลิงฟอสซิลในเครืG องยนต์และหม้อไอนํ2 า ความเข้มข้น 

ของคาร์บอนเฉลีGยในการขนส่ง ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยเฉลีGย เมืGอวัดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดใ์นหน่วยกรัมต่อตนั-ไมลท์ะเล มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ฉลีGยอยูที่G 50 กรัม ในปี 2557 

ในช่วงหลายปีทีGผา่นมาตวัเลขนี2 ไดมี้การพฒันาขึ2น โดยตวัเลขในปีนี2 มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์ระมาณ 

14 กรัม ตวัเลขนี2 คือค่าเฉลีGยของกองเรือและบริษทัฯ ไดด้าํเนินการโดยเรือทีGใชเ้ชื2อเพลิงทีG “เป็นมิตรกบัสิGงแวดลอ้ม” 

ทีGมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นปริมาณ 7 ถึง 10 กรัม ต่อตนั-ไมลท์ะเล! การลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดาํเนินการเป็นผลมาจากหลายปัจจยัการทีGบริษทัฯ ไดด้าํเนินการ ปัจจยัทีGสําคญั

ไดแ้ก่ การปรับปรุงแผนการเดินเรือโดยลดระยะเวลาวิGงเรือเปล่าและการจอดรอทีGท่าเรือ รักษาความเร็วในการแล่น

เรือใหมี้ประสิทธิภาพเพืGอเรือจะเดินทางตรงตามตารางเวลา พิจารณาถึงสภาพอากาศในเส้นทางทีGจะเดินเรือเพืGอใช้

ประโยชน์จากกระแสนํ2 าในมหาสมุทรและเดินเรือในเส้นทางทีGเหมาะสมทีGสุดโดยหลีกเลีGยงเส้นทางทีGมีสภาพ

อากาศทีGเลวร้าย แล่นเรือดว้ยความเร็วทีGมีประสิทธิภาพและแล่นเรือดว้ยความเร็วทีGเป็นมิตรกบัสิGงแวดลอ้มเมืGอทาํได ้

รักษาระดบัการทรงตวัของเรือเพืGอเพิGมประสิทธิภาพ บาํรุงรักษาตวัเรือดา้นนอกทีGอยูใ่ตน้ํ2 าและใบพดัใหอ้ยูใ่นสภาพ

ทีGสะอาดเพืGอลดการสูญเสียเนืGองจากแรงเสียดทานกบันํ2 าใหอ้ยูใ่นระดบัตํGาสุด ใชก้ารเคลือบผวิเรือทีGมีประสิทธิภาพ 

(สีกนัเพรียง) ซึG งทาํให้แน่ใจว่าตวัเรือนั2นอยู่ในสภาพทีGสะอาด หลีกเลีGยงการใช้พลงังานอย่างสิ2นเปลืองบนเรือ 

บาํรุงรักษาเครืGองยนตดี์เซลและอุปกรณ์การเผาไหมเ้ชื2อเพลิงอืGน ๆ ใหอ้ยูใ่นสถานะทีGมีประสิทธิภาพและกาํจดักาก

ของเสียทีGเกิดขึ2นจากขั2นตอนการทาํใหเ้ชื2อเพลิงบริสุทธิd ผา่นหน่วยงานจดัการทีGท่าเรือแมจ้ะมีค่าใชจ่้ายมากกวา่การ

ใชเ้ตาเผาบนเรือ 

อุปกรณ์ประหยดัเชืPอเพลงิ 

 เพืGอเป็นส่วนหนึG งของการจดัการเชิงกลยทุธ์ เรือบางลาํไดรั้บการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

โดยติดตั2งอุปกรณ์ช่วยประหยดัการใชเ้ชื2อเพลิงเช่น อุปกรณ์ Mewis Duct, Pre-Shrouded Vanes และ Hub Vortex 

Absorbed Fins นอกจากนี2  เรือทีGมีอายมุากกวา่และเรือทีGมีประสิทธิภาพในการใชเ้ชื2อเพลิงนอ้ยกวา่ในกองเรือไดถู้ก

แทนทีGในช่วงปี 2556 - ปี 2560 โดยเรือทีG “เป็นมิตรกบัสิGงแวดลอ้ม” เรือขนสิGงสินคา้ขนาดใหญ่ก็สามารถมีการ

ดาํเนินการทีG “เป็นมิตรกบัสิGงแวดลอ้ม” ไดโ้ดยลดการใชเ้ชื2อเพลิงในตวัเรือ ลดความสว่างของสัญญาณไฟเตือน 

ควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครืGองยนต์ให้มีประสิทธิภาพ และใชพ้ลงังานความร้อนจากเครืGองยนต์ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด (รวมถึงก๊าซจากเครืGองยนต์สนับสนุนจะถูกเปลีGยนเป็นพลงังานทีGใชบ้นเรือ) เรือทีGเป็นมิตรกบั

สิGงแวดลอ้มรุ่นใหม่ของบริษทัฯ นั2นมีประสิทธิภาพมากและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นการเดินเรือได้

ถึงร้อยละ 50 ต่อเทีGยวเมืGอเทียบกบัเรือเก่าในกองเรือ หากเปรียบเทียบโดยวดัการปล่อยคาร์บอนไดออกไซดต่์อตนั 

ของเรือทีGบรรทุกสินคา้ ปริมาณการปล่อยก๊าซทีGบนัทึกไดใ้นปี 2561 นั2นลดลงประมาณร้อยละ 60 เมืGอเทียบกบั

ปริมาณในปี 2551 บริษทัฯ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์งอยา่งมาก และคาดว่าจะปรับปรุงต่อไป โดย

การลดระยะการวิGงเรือเปล่าและการจอดรอทีGท่าเรือ ระวางสินคา้ทีGใหญ่ขึ2นและแล่นเรือดว้ยความเร็วทีGชา้ลง 
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สถานภาพการแข่งขันของบริษัทฯ  

 ในปัจจุบนับริษทัฯ มีเรือจาํนวน 36 ลาํ ทาํให้บริษทัฯ เป็นหนึG งในบริษทัเจา้ของเรือทีGใหญ่ในตลาด และ

เนืGองจากเจา้ของเรือในธุรกิจเรือประเภทนี2 มีลกัษณะเป็นบริษทัเล็ก ๆ อยูก่ระจดักระจาย ชืGอของบริษทัฯ จึงไดรั้บ

การยอมรับจากลูกคา้วา่เป็นบริษทัทีGมีชืGอเสียง โดยลูกคา้หลายรายตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทัฯ เป็นอนัดบัแรกก่อนทีG

จะไปใชบ้ริการจากเจา้ของเรือรายยอ่ยอืGน ๆ นอกจากนี2  จากแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ทีGปรับปรุงกองเรือใหเ้ป็นเรือ

ใหม่ทีGมีอายนุอ้ย มีขนาดใหญ่ขึ2น มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ทีGดีขึ2น และเป็นเรือทีGประหยดันํ2 ามนักวา่ช่วยเพิGมศกัยภาพ

ในการแข่งขนัใหแ้ขง็แกร่งในอนาคตต่อไป โดยเฉพาะในภาวะทีGตอ้งใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGามีราคาสูงตาม

กฎเกณฑ ์IMO2020 

งาน PSL Maritime Day Run ประจําปี  

 บริษทัฯ เชืGอวา่สุขภาพของพนกังานของเราเป็นหนึGงในสิGงทีGสาํคญัทีGสุดของเรา ค่ารักษาพยาบาลทัGวโลกคาด

วา่จะเพิGมขึ2นในอตัราทีGสูงมากเกินร้อยละ 5 ต่อปีในอนาคตอนัใกล ้โดยสาเหตุหลกัมาจากวิถีชีวิตประจาํวนัและการ

เพิGมขึ2นของจาํนวนประชากรผูสู้งอายุในโลก เป็นทีGทราบดีว่าการวิGงหรือการเดินเร็วเป็นการออกกาํลงักายทีGมี

ประโยชน์ ผูที้GวิGงเป็นประจาํกล่าววา่นอกเหนือจากประโยชน์ดา้นสุขภาพกายแลว้กิจกรรมนี2ยงัช่วยยกระดบัอารมณ์

และวิญญาณของผูค้นเนืGองจากการปล่อยสารเอน็ดอร์ฟิน ซึG งช่วยลดความเครียดและช่วยจดัการความรู้สึกดา้นลบ 

เช่น ความโกรธและความหดหู่ การตั2งเป้าว่าจะพิชิตเป้าหมายในการวิGงให้ไดร้ะยะทางมากขึ2นก่อให้เกิดแรงจูงใจ 

วินยัและรู้สึกถึงความสาํเร็จของตนเอง นอกจากนี2 ยงัเชืGอว่าการวิGงจะช่วยเพิGมพลงังานและความคิดสร้างสรรค ์อนั

เป็นผลตามธรรมชาติของความสงบสุข การนอนหลบัทีGเพียงพอ และการทานอาหารเพืGอสุขภาพ เป็นระยะเวลา

หลายปีทีGบริษทัฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนการวิGงและเดินเร็ว ณ สวนลุมพินีซึG งเป็นทีGทีGสะดวกต่อการดาํเนินการ เพืGอ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  งาน  PSL Maritime Day Run ประจําปี  ของบริษัทฯ  ได้มีขึ2 นกว่า 

สิบปีทีGแลว้ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ มีความจาํเป็นทีGจะตอ้งงดการจดังานในช่วงสามปีทีGผา่นมาเนืGองจากสวมลุมพินีได้

มีปรับปรุงและติดกิจกรรมอืGน ๆ แต่บริษทัฯ คาดวา่น่าจะกลบัมาจดักิจกรรมยอดนิยมประจาํปีขึ2นอีกครั2 งในไม่ชา้นี2  

ปัญหาที'อุตสาหกรรมเผชิญอยู่ 

 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือของบริษทัฯ ในปี 2562 เพิGมขึ2นจากปี 2561 เนืGองมาจากค่าใชจ่้ายจาํนวนมากสาํหรับ

การเขา้อู่แหง้และการสาํรวจใตท้อ้งเรือ ค่าใชจ่้ายบางรายการเป็นการเขา้อู่แหง้ตามรอบปกติ ในขณะทีGบางรายการ

เป็นการเขา้อู่แห้งเพืGอทาํการปรับเปลีGยนรูปแบบถงันํ2 ามนั (โดยการแบ่งถงันํ2 ามนัขนาดใหญ่ให้กลายเป็นถงันํ2 ามนั

ขนาดเลก็) ซึG งเป็นการเตรียมตวัเพืGอรองรับกฎเกณฑก์ารบงัคบัใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGาซึG งบงัคบัใชใ้นเดือน

มกราคมปี 2563 หรือเพืGอทาํการติดตั2งระบบจดัการนํ2 าถ่วงเรือ เช่นเดียวกนั ค่าใช้จ่ายทีGเพิGมขึ2นส่วนหนึG งมาจาก

ค่าใชจ่้ายเกีGยวกบัอุปกรณ์ทีGเกีGยวขอ้งกบันํ2 ามนัเชื2อเพลิงของเรือเหล่านี2 ระหว่างซ่อมบาํรุงเพืGอเตรียมเครืGองยนตข์อง

เครืG องจกัรใหญ่และเครืG องยนต์ของเครืG องผลิตไฟฟ้าให้รองรับการใช้นํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGาหลงัจากทีG

กฎ เกณฑ์ใหม่ มีผลใช้บังคับในเ ดือนมกราคมปี  2563 คาดว่ าบ ริษัทฯ  จะยังคง มี ค่ าใช้ จ่ ายดังก ล่าว 

ในปี 2563 ค่าใชจ่้ายอืGน ๆ ยงัคงทีGโดยไม่ไดเ้พิGมขึ2นมากนกั นอกจากนั2น บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้การเพิGมมาตรฐานของ

การฝึกอบรมคนประจาํเรือสาํหรับตาํแหน่งอาวุโสทีGตอ้งปฎิบติังานดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีทีGทนัสมยัต่าง ๆ บนเรือ 

บริษทัฯ สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายประกนัภยัไดดี้เนืGองจากมีประวติัการเรียกร้องค่าเสียหายทีGดี และเนืGองจากผูรั้บ

ประกนัภยัมีสถานะการเงินทีGแขง็แกร่ง โดยเฉพาะอยา่งยิGง ผูรั้บประกนัภยั P&I Clubs ซึG งเป็นของกลุ่ม P&I Clubs 
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ระหว่างประเทศนั2น ไดรั้บการเรียกร้องค่าสินไหมเพียงเล็กน้อยและมีผลตอบแทนจากการลงทุนทีGดีขึ2น ปัจจยั

เหล่านี2 เองส่งผลให้ผูรั้บประกนัภยั P&I Clubs สามารถสนบัสนุนเจา้ของเรือซึG งเป็นสมาชิกในช่วงเวลาทีGตลาดค่า

ระวางซบเซาเช่นนี2ได ้

 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ'งออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั2นไดมี้การปรับปรุง

แกไ้ขอยูเ่สมอเพืGอใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการทีGจะปกป้องสิGงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากยิGงขึ2น 

 จากกฎระเบียบหลากหลายฉบับ มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเครืG องจักร (Engine exhaust emission 

standards) อยู่ภายใต้ข้อบังคับของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (MARPOL) 

นอกเหนือจากเขตควบคุมการปล่อยมลพิษซึGงกาํหนดใหเ้รือจาํเป็นตอ้งใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงทีGมีค่ากาํมะถนัไม่เกินร้อย

ละ 0.1 และกฎเกณฑใ์หม่ไดมี้การบงัคบัใชใ้นวนัทีG 1 มกราคม 2563 โดยจาํกดัค่ากาํมะถนัในเชื2อเพลิงทัGวโลกไม่ให้

เกินร้อยละ 0.5 เพืGอใชใ้นเครืGองยนต์และหมอ้ไอนํ2 าของเรือ เรือทั2งหมดของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการเปลีGยนแปลง

สาํเร็จภายในปลายปี 2562 โดยการทาํความสะอาดระบบนํ2 ามนัเชื2อเพลิงบนเรือและใชง้านเครืGองยนต ์/ หมอ้ไอนํ2 า

ดว้ยเชื2อเพลิงทีGมีค่ากาํมะถนัร้อยละ 0.5 (หรือทีGรู้จกักนัในชืGอเชื2อเพลิงทีGเป็นไปตามกฎเกณฑ)์ คาดการณ์ว่าจนถึง

กลางปี 2563 ความทา้ทายเนืGองจากความไม่แน่นอนในความเพียงพอและราคาของนํ2 ามนัเชื2อเพลิงดงักล่าว มี

แนวโนม้ทีGจะก่อให้เกิดความทา้ทายในการดาํเนินการของเรือทัGวโลก อีกทางเลือกหนึG งคือการติดตั2งเครืGองดกัจบั

เขม่าควนับนเรือซึG งนอกจากจะเป็นความทา้ทายทั2งในทางเทคนิคและทางการเงินสาํหรับเจา้ของเรือต่าง ๆ ยงัคงมี

ความกงัวลวา่เป็นทางออกทีGเหมาะสมหรือไม่ เนืGองจากเป็นการลดการปล่อยของเสียสู่ชั2นบรรยากาศแต่กลบัปล่อย

ของเสียลงสู่ทะเลแทน หลายประเทศยืนยนัทีGจะปฏิบติัตามกฎระเบียบเกีGยวกบัการจดัการนํ2 าถ่วงเรือทีGเขม้งวดขึ2น 

นอกจากนี2  ยงัมีกฎขอ้บงัคบัใหม่ไดก้าํหนดให้เรือตอ้งมีการบาํบดันํ2 าถ่วงเรือทีGมีอยูใ่นถงัต่าง ๆ บนเรือดว้ยการใช้

ระบบการบาํบดันํ2 าถ่วงเรือทีGไดผ้่านการรับรองแลว้ โดยจะตอ้งติดตั2งระบบนี2 บนเรือทุกลาํ อนุสัญญาระหว่าง

ประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ2าถ่วงเรือและตะกอนมีผลบงัคบัใชใ้นวนัทีG 8 กนัยายน 2560 12 เดือนนบั

แต่วนัทีGมี 30 ประเทศเขา้ร่วมรับรอง ซึG งคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก เรือทุกลาํจะตอ้งมี

ใบรับรองสาํหรับการจดัการนํ2 าถ่วงเรือ (Ballast Water Management certificate) เรือต่อใหม่ทีGมีการวางกระดูกงูเรือ

หลงัจากวนัทีG 8 กนัยายน 2560 จะตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์จดัการนํ2าถ่วงเรือตามมาตรฐานทีG IMO กาํหนด เรือเก่าทุกลาํทีG

มีอยูจ่ะตอ้งติดตั2งอุปกรณ์จดัการนํ2าถ่วงเรือพร้อมกบัทาํการตรวจสอบระบบของเรือใหแ้ลว้เสร็จภายในครั2 งแรกของ

การต่ออายหุนงัสือรับรองดา้นการป้องกนัมลภาวะทางอากาศนบัจากวนัทีG 8 กนัยายน 2562 อุปกรณ์จดัการนํ2 าถ่วง

เรือทั2งหมดตามทีG IMO ไดอ้นุมติัไปแลว้และมีอยูใ่นทอ้งตลาดในปัจจุบนันี2ยงัไม่ไดเ้ป็นไปตามกฎเกณฑอ์นัเขม้งวด

ของหน่วยงานป้องกนัชายฝัGงของสหรัฐอเมริกา (USCG) USCG ไดก้าํหนดระยะเวลาสาํหรับการติดตั2งระบบจดัการ

นํ2 าถ่วงเรือทีGแตกต่างไปจากอนุสัญญาขา้งตน้ โดยขึ2นอยู่กบัจาํนวนระบบจดัการนํ2 าถ่วงเรือในตลาดทีGไดรั้บการ

อนุมติัจาก USCG ณ สิ2นเดือนธันวาคม 2562 มีระบบจดัการนํ2 าถ่วงเรือประมาณ 21 แบบทีGไดรั้บการอนุมติัจาก 

USCG แลว้ เรือของบริษทัฯ จาํนวน 27 ลาํไดมี้การติดตั2งระบบจดัการนํ2 าถ่วงเรือทีGผ่านการอนุมติัจาก USCG และ 

IMO โดยบริษทัฯ จะทาํการติดตั2งระบบจดัการนํ2 าถ่วงเรือทีGผ่านการอนุมติัจาก USCG / IMO สาํหรับเรือจาํนวนทีG

เหลือก่อนถึงวนัทีGกาํหนดของ USCG / IMO จากการผลกัดนัขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International 

Labour Organization “ILO”) ทาํใหม้าตรฐานความเป็นอยูต่่าง ๆ บนเรือของคนประจาํเรือไดรั้บความสาํคญัเพิGมมาก

ขึ2น โดย ILOไดอ้อกอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention “MLC 2006”) เพืGอใช้
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เป็นมาตรฐานและควบคุมดูแลสภาพการทาํงานและความเป็นอยู่ของคนประจาํเรือ โดยเรือเดินทะเลระหว่าง

ประเทศทุกลาํทีGมีขนาดมากกว่า 500 ตนัจะตอ้งไดรั้บการตรวจเพืGอออกใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล 

(Maritime Labour Certificate “MLC”) และใบประกาศการปฏิบติัดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Declaration of 

Maritime Labour Compliance “DMLC”) โดยรัฐเจ้าของธงหรือโดยสถาบนัตรวจเรือทีGรัฐนั2นรับรอง อนุสัญญา 

MLC 2006 ฉบบันี2  ไดรั้บการให้สัตยาบนัจากรัฐสมาชิกตามขอ้ตกลงเป็นทีGเรียบร้อยแลว้เมืGอเดือนสิงหาคม 2555 

อนัมีผลใหเ้รือทุกลาํจะตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญานี2  และจะตอ้งไดรั้บใบรับรองดงักล่าวก่อนวนัทีG 20 สิงหาคม 2556 

ประเทศไทยไดใ้ห้สัตยาบนัอนุสัญญา MLC เมืGอวนัทีG 7 มิถุนายน 2559 และส่งผลให้ MLC 2006 มีผลบงัคบัใช้

สําหรับเรือชกัธงไทยในวนัทีG 7 มิถุนายน 2560 ทั2งนี2  บริษทัฯ ไดแ้ทนทีGใบรับรองการปฏิบติัตามอนุสัญญา MLC 

2006 (Statement of Compliance “SOC”) ทีGไดเ้คยออกมาให้แก่เรือของบริษทัฯ ทีGชกัธงไทยดว้ยใบรับรองแรงงาน

ทางทะเล ซึG งถือว่าเป็นการพฒันาและส่งเสริมการเดินเรือสากลภายใตธ้งไทยเนืGองจากเป็นการขจดัความเสีGยงของ 

SOC ทีGไม่เป็นทีGยอมรับในบางประเทศ 

 ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสัญญา MLC ดงันั2น เรือของบริษทัฯทีGชกัธงสิงคโปร์ไดป้ฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดในอนุสญัญาฯ อยา่งครบถว้น 

 ในเดือนเมษายนปี 2557 องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ไดร่้วมตกลงแกไ้ขอนุสัญญา MLC บาง

ประการเพืGอเป็นการบงัคบัใชห้ลกัการต่าง ๆ ทีGเคยไดร่้วมตกลงเมืGอปี 2552 ระหวา่ง IMO และคณะทาํงานดา้นความ

มัGนคงทางการเงินของ ILO การแกไ้ขดงักล่าวมีผลบงัคบัใชเ้มืGอวนัทีG 18 มกราคม 2560 เรือทีGอยู่ภายใตอ้นุสัญญา 

MLC จะตอ้งแสดงใบรับรองทีGออกโดยผูรั้บประกนัหรือผูใ้หห้ลกัประกนัทางการเงินอืGน ๆ เพืGอยนืยนัวา่เรือดงักล่าว

มีการประกนัภยัหรือหลกัประกนัทางการเงินอืGน ๆ ทีGครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการส่งลูกเรือกลบัประเทศ รวมไปถึง

ครอบคลุมเงินค่าจา้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทีGคา้งชาํระตามสญัญาสูงสุดเป็นเวลาสีGเดือนหากมีการละทิ2งการจา้ง (กฎ

ขอ้ 2.5) นอกจากนั2น ยงัตอ้งมีใบรับรองสาํหรับความรับผิดทีGเกิดจากการเรียกร้องทางสัญญาทีGมีสาเหตุมาจากการ

บาดเจ็บทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิตของคนประจาํเรือ (กฎขอ้ 4.2) ทั2งนี2  P&I Clubs ไดอ้อกใบรับรองดงักล่าว

สาํหรับเรือทุกลาํในกองเรือของบริษทัฯ  

 การอนุรักษสิ์Gงแวดลอ้มไดก้ลายเป็นประเดน็ทีGสาํคญั คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปทีGบริษทัฯ จะกล่าวแต่เพียงวา่

บริษทัฯ ไดด้าํเนินการ “เพืGอโลกสีเขียว” (Going Green) บริษทัต่าง ๆ ทัGวโลกไดถู้กกดดนัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ 

ให้บริษทัของตนเกิดจิตสาํนึกในการอนุรักษสิ์Gงแวดลอ้มมากขึ2น โดยตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัใหม่ต่าง ๆ มีการ

คาดว่า IMO และ ICS จะมีบทบาทสําคญัในการผลกัดนักฎระเบียบในเรืGองดงักล่าวสําหรับธุรกิจขนส่งทางเรือ

ระหว่างประเทศ ซึG งหนึG งในกฎเหล่านี2 น่าจะเป็นการรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(วดัหน่วยกรัมต่อ

ตนั-ไมล)์ ของเทีGยวเดินเรือ คลา้ยกบักฎของ European Union MRV (การเฝ้าดู (Monitoring) การรายงาน (Reporting) 

การตรวจสอบ (Verification) การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด)์ ซึG งใชบ้งัคบัตั2งแต่เดือนมกราคมปี 2561 สาํหรับ

เรือทุกลาํทีGแล่นผา่นน่านนํ2าในสหภาพยโุรป เช่นเดียวกนั IMO กาํหนดใหเ้รือทุกลาํดาํเนินการติดตั2งระบบรวบรวม

ขอ้มูลการใชเ้ชื2อเพลิง (DSC) ตั2งแต่เดือนมกราคมปี 2562 ซึG งจะบงัคบัให้เรือตอ้งรายงานการใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงทัGว

โลกรายปีไปยงั IMO ผ่านทางรัฐเจา้ของธง นอกจากนี2  กฎเกณฑด์งักล่าวยงัระบุให้มีการปรับปรุงแผนการบริหาร

การใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพของเรือ (Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)) และให้มีการ

รับรองโดยเจา้หนา้ทีGของรัฐเจา้ของธงหรือองคก์รทีGไดรั้บการยอมรับ ในเดือนเมษายนปี 2561 องคก์ารทางทะเล
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ระหว่างประเทศไดมี้มติในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 50 ภายในปี 2593 เมืGอเปรียบเทียบกบั

ปริมาณทีGปล่อยในปี 2551 กฎระเบียบต่าง ๆ เหล่านี2 จะทาํให้เรือเก่าทีGไม่มีประสิทธิภาพหลายลาํตอ้งออกไปจาก

ตลาด  บริษัทฯ  ได้มีการรับมือกฎระเบียบต่าง  ๆ  เหล่านี2 โดยการเฝ้าดูและบันทึกตัวเลขการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดข์องเรือในกองเรือของบริษทัฯ นอกจากนั2น บริษทัฯ ใหเ้รือทุกลาํรายงานการใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิง

ต่อองค์กรทีGไดรั้บการยอมรับ (Recognised Organisation (RO)) ทีGไดรั้บการอนุมติัจากรัฐเจา้ของธงตั2งแต่วนัทีG 1 

มกราคมปี 2562 เป็นตน้ไป ทั2งนี2  เรือของบริษทัฯ จะมีตวัเรือทีGสะอาดอยูเ่สมอ (โดยการใชสี้ป้องกนัเพรียงและมีการ

ทาํความสะอาดตวัเรือเมืGอจาํเป็น) จะช่วยเพิGมประสิทธิภาพของเรือ อนัช่วยส่งผลใหก้ารปล่อยก๊าซคาร์บอนฯลดลง 

ยิGงไปกว่านั2น บริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงคุณสมบติัทีGเป็นมิตรต่อสิGงแวดลอ้มของเรือทีGไดซื้2อเขา้มาเพิGม การเดินเรือทีGเป็น

มิตรต่อสิGงแวดลอ้มนั2นจะเป็นไปไดด้ว้ยระวางสินคา้ทีGใหญ่ขึ2นและเครืGองยนตที์Gประหยดัเชื2อเพลิง รวมถึงการใช้

พลงังานความร้อนจากเครืG องยนต์อย่างเหมาะสม บริษทัฯ มุ่งมัGนทีGจะให้เรือทีGสัGงต่อใหม่เหล่านี2 มีเครืG องยนต์ทีG

ประหยดัเชื2อเพลิงและมีความร้อนจากเครืGองยนตที์Gลดลง (รวมถึงก๊าซจากเครืGองยนตส์นบัสนุนจะถูกเปลีGยนเป็น

พลงังานทีGใชบ้นเรือ) เรือสัGงต่อใหม่เหล่านี2 ซึG งมีระวางสินคา้ทีGใหญ่ขึ2นน่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนฯนอ้ย โดยเฉพาะ

อยา่งยิGง (เนืGองจากการคา้ขายรอบโลกฟื2 นตวัขึ2น) เทีGยวเรือทีGมีการขนสินคา้เตม็ระวาง นอกจากนี2  ยงัมีอนุสญัญาของ 

IMO และขอ้บงัคบัทีGออกโดยแต่ละประเทศเพืGอใชใ้นการควบคุมการปล่อย ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ก๊าซฮาลอน 

และก๊าซคลอโรฟลูโอคาร์บอน จากเรือต่าง ๆ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ เหล่านี2 จะมีความเขม้งวดมากขึ2นในอนาคตอนัใกล ้

นอกจากนี2  รัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกายงัมีขอ้บงัคบัใหเ้รือทีGเขา้มายงัเมืองท่าของตนตอ้งใชแ้หล่งจ่ายไฟฟ้าของทาง

เมืองท่าซึG งจะสร้างมลภาวะนอ้ยกวา่เครืGองกาํเนิดไฟฟ้าของเรือ อาจมีการบงัคบัใช ้“BONNET” ซึG งเป็นเทคโนโลยทีีG

มีใชใ้นบางเมืองท่าในการเป็นตวัรับและช่วยบาํบดัก๊าซเสียจากเรือก่อนทีGจะปล่อยออกสู่ชั2นบรรยากาศ  

 เพืGอปฏิบติัตามพนัธสัญญาของบริษทัฯ ในการทีGจะดาํรงรักษาและอนุรักษสิ์Gงแวดลอ้มและลดปริมาณก๊าซ

คาร์บอนฯให้เป็นแบบแผน ทางบริษทัฯ ไดใ้ห้มีการตรวจสอบและไดรั้บใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 

14001:2015 จากองค์กรตรวจชั2นเรือ (CLASS NK) ของประเทศญีGปุ่น มาตรฐาน ISO 14001:2015 นี2 เป็นระบบทีG

กาํหนดกรอบโครงสร้างโดยรวมและขั2นตอนวิธีการให้กบัการวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบติังานเพืGอ

สิGงแวดลอ้มของบริษทัฯ อีกทั2งยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ เป็นองคก์รทีGมีความรับผดิชอบต่อสิGงแวดลอ้ม เรือ

ของบริษทัฯ ไดเ้ริG มใช้ “แผนการบริหารการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพของเรือ” (Ship Energy Efficiency 

Management Plan “SEEMP”) ตั2งแต่เดือนมกราคมปี 2556 ตามภาคผนวก 6 ของอนุสญัญา MARPOL เรือเหล่านี2 ยงั

ไดมี้การเตรียมความพร้อมในการกาํจดัสิGงปฏิกูลทีGเขม้งวดมากขึ2นตั2งแต่เดือนมกราคมปี 2556 ทั2งนี2  ตั2งแต่วนัทีG 31 

ธันวาคมปี 2563 กฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปทีGเกีGยวกบัการรีไซเคิลเรือจะมีผลบงัคบัใชก้บัเรือต่างชาติทีGแล่นใน

น่านนํ2 าสหภาพยุโรป โดยเรือจะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ทีGเกีGยวกบัสินคา้วตัถุอนัตราย (Inventory of Hazardous 

Material (IHM)) ซึG งการปฏิบติัตามกฎเกณฑนี์2คาดวา่จะใชเ้วลามากและมีตน้ทุนสูง บริษทัฯ ไดเ้ตรียมตวัในเรืGองนี2
โดยการส่งพนกังานอาวุโสทางดา้นเทคนิคเขา้อบรมการจดัการกบัสินคา้วตัถุอนัตรายซึG งจดัโดยสมาคมจดัชั2นเรือ 

เพืGอใหเ้ขา้ใจถึงขั2นตอนในการปฏิบติัตามกฎเกณฑที์GเกีGยวกบัสินคา้วตัถุอนัตรายและนาํมาปฏิบติัใชส้าํหรับเรือทุก

ลาํของบริษทัฯ เมืGอจบหลกัสูตรและไดรั้บวุฒิการศึกษาทีGจาํเป็นจากสมาคมการจดัลาํดบัชั2นเรือ การตรวจสอบ / 

วิเคราะห์วสัดุ / การรวบรวมขอ้มูลจะเริGมตน้ขึ2น และส่งผลทีGไดไ้ปยงัสมาคมการจดัลาํดบัชั2นเรือทีGเกีGยวขอ้งเพืGอ

ขอรับการรับรองว่าไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑ์ทีGเกีGยวกบัสินคา้วตัถุอนัตราย จนถึงตอนนี2  บริษทัฯไดรั้บการรับรอง
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มาตรฐาน IHM สําหรับเรือ 15 ลาํและกาํลงัจะไดรั้บการรับรองสําหรับเรืออีก 9 ลาํ บริษทัฯ คาดว่าเรือทุกลาํจะ

ไดรั้บการรับรองก่อนถึงกาํหนดเวลาของสหภาพยโุรปในสิ2นปี 2563 

 อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) อาจมีการแกไ้ขเพิGมเติมอีกหลาย

ครั2 งในอนาคต ซึG งสาเหตุเกิดมาจากภยัพิบติัทีGเลวร้ายทีGสุดครั2 งหนึGงในประวติัศาสตร์ของสหรัฐฯ กล่าวคือ เรือชกัธง

สหรัฐฯ ชืGอ El Faro กบัคนประจาํเรือจาํนวน 33 คนไดล่้มในบาฮามาสเมืGอเดือนตุลาคมปี 2558 ในขณะทีGพยายามจะ

ฝ่าพายเุฮอริเคน Joaquin รายงานการสอบสวนโดยละเอียดจาก USCG ซึG งตีพิมพใ์นเดือนกนัยายนปี 2560 ไดแ้สดง

ใหเ้ห็นขอ้ผดิพลาดหลายประการ โดยสาเหตุหลกัมาจากกปัตนัเรือและรวมถึง 36 ขอ้แนะนาํเกีGยวกบัความปลอดภยั 

และไดพ้ยายามแกไ้ขเพิGมเติมอนุสญัญา SOLAS ตามทีGไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 จากการทีGนํ2 าแข็งขั2วโลกกาํลงัละลายเนืGองจากภาวะโลกร้อนและมีการเพิGมขึ2นของการเดินเรือแถบขั2วโลก

เหนือ เมืGอวนัทีG 1 มกราคม 2560 IMO ไดบ้งัคบัใชอ้นุสัญญาระหว่างประเทศสาํหรับการเดินเรือในน่านนํ2 าบริเวณ

ขั2วโลก (Polar Code) ซึG งมีการแกไ้ขในปี 2557 - ปี 2558 เพืGอให้ใชบ้งัคบัทั2งอนุสัญญาระหว่างประเทศเพืGอความ

ปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) 

อนุสัญญานี2 เน้นทีGความปลอดภยัของเรือ ลูกเรือและผูโ้ดยสารทีGอยู่บนเรือซึG งอยู่ในสภาพแวดลอ้มแถบขั2วโลกทีG

รุนแรงและยงัรวมไปถึงกฎเกณฑเ์พืGอป้องกนัการปล่อยนํ2ามนั สารพิษทีGเป็นของเหลวในสินคา้ สิGงปฏิกลูและขยะ มี

การคาดการณ์วา่จะมีกฎเกณฑที์GกาํหนดเรืGองการใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่ากาํมะถนัตํGาตามมา 

 ศูนย์ฝึกอบรมคนประจําเรือ (Maritime Training Center) ตามทีGเคยไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัฯ ไดก่้อตั2ง

ศูนยฝึ์กอบรมคนประจาํเรือเตม็รูปแบบขึ2นภายในสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ทีGกรุงเทพมหานคร เมืGอเดือนมีนาคม 

ปี 2551 โดยภายในศูนยฝึ์กอบรมนี2  ไดมี้การติดตั2งห้องฝึกจาํลองการเดินเรือทีGทนัสมยัทีGสุด (Bridge Navigation 

Simulator) เพืGอใชส้าํหรับฝึกคนประจาํเรือโดยเฉพาะ โดยมีเครืGองฝึกจาํลองการเดินเรือเสมือนจริงและมีการจาํลอง

สะพานเดินเรือจริง และสามารถฝึกการเดินเรือเขา้เมืองท่าสาํคญัไดอ้ยา่งเสมือนจริงซึG งจะทาํให้คนประจาํเรือไดมี้

โอกาสลงมือฝึกปฏิบติัการเดินเรือจริง ๆ ในรูปแบบและสถานการณ์ต่าง ๆ เพืGอใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการทาํงาน

เป็นทีมของกปัตนัเรือและนกัเดินเรือ ทกัษะในการเดินเรือและบงัคบัเรือ สิGงนี2 ถือวา่เป็นกา้วยา่งสาํคญัของบริษทัฯ 

ในการทีGจะฝึกฝนและเพิGมศกัยภาพใหก้บับุคลากรประจาํเรือใหส้ามารถปฏิบติังานดูแลเรือเพืGอใหเ้กิดความปลอดภยั

ของคนประจาํเรือ สินคา้ และตวัเรือ จากอุบติัเหตุทางทะเลและเป็นการปกป้องสิGงแวดลอ้มอีกดว้ย ในสถานการณ์

ปัจจุบนัทีGทัGวโลกมีการขาดแคลนคนประจาํเรือทีGมีทกัษะความสามารถ และส่งผลให้การไดเ้ลืGอนตาํแหน่งบนเรือ

เกิดขึ2นเร็วกว่าทีGควรจะเป็น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัจึงมีวิธีการทีGจะช่วยฝึกทกัษะความสามารถให้กบัคนเรือเพืGอ

ทดแทนกบัการฝึกปฏิบติับนเรือทีGลดนอ้ยลงดงักล่าว ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2562 ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ได้

ปรับปรุงห้องฝึกจาํลองการเดินเรือให้ทนัสมยัทีGสุด การปรับปรุงครั2 งนี2 ส่งผลให้มีการปรับปรุงเครืG องฉายภาพ

ทั2งหมดแผงหน้าปัด แผงควบคุม และระบบปฏิบติัการตามความตอ้งการของกองเรือ การปรับปรุงนี2 เป็นไปใน

ระยะเวลาทีGกาํหนดและคาดว่าการปรับปรุงห้องฝึกจาํลองการเดินเรือจะแลว้เสร็จและจะสามารถใชด้าํเนินการฝึก

ไดใ้นอีกไม่ชา้ 

 อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรม การรับรองคุณสมบติัคนประจาํเรือ และการเขา้ยาม

ของคนประจาํเรือ 1978 ซึG งกาํหนดขอ้กาํหนดขั2นพื2นฐานสําหรับคนเดินเรือ ถูกแกไ้ขในปี 2538 และถูกแกไ้ขอีก

ครั2 งในเดือนมิถุนายนปี 2553 ในการประชุมในกรุงมะนิลา โดยมีการแกไ้ขทีGสําคญัรู้จกักนัในนาม The Manila 
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Amendments ทีGกาํหนดใหข้อ้กาํหนดต่าง ๆ มีความเขม้งวดมากขึ2น โดยเป็นการเพิGมความสามารถของคนเดินเรือให้

ตรงตามมาตรฐานระดบัโลก The Manila Amendments มีผลบงัคบัใชเ้มืGอ 1 มกราคม 2560 ศูนยฝึ์กอบรม PSL และ

ฝ่ายกองเรือไดมี้การเตรียมการล่วงหนา้เพืGอให้คนเดินเรือทุกคนไดรั้บการฝึกและมีใบรับรองตามทีGไดก้าํหนดไว้

ก่อนวนัทีGอนุสญัญานี2จะถูกบงัคบัใช ้

 หลักสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”) เป็น

หลกัสูตรสําหรับฝึกอบรมนายประจาํเรือทั2งนักเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนักงานประจาํสํานักงานทีG

เกีGยวขอ้งกับการบริหารงานเรือ ให้มีความรู้ความเขา้ใจถึงขีดความสามารถและขีดจาํกัดของมนุษย  ์และเพืGอ

เสริมสร้างให้เกิดทศันคติทีGดีในเรืGองความปลอดภยัและการทาํงานเป็นทีม หลกัสูตร MRM นี2 ไดมี้การยอมรับกนั

อยา่งกวา้งขวางวา่เป็นวิธีการทีGดีทีGสุดในการช่วยเพิGมทกัษะและพฒันาการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม และลดความเสีGยง

ของการเกิดอุบติัภยัทางทะเลทีGมีสาเหตุมาจากความผดิพลาดของมนุษย ์(Human Error) รวมทั2งการจดัการทรัพยากร

และการทาํงานเป็นทีมทีGไม่มีประสิทธิภาพ หลกัสูตร MRM นี2 ไดรั้บการรับรองและออกแบบโดย The Swedish 

Club ซึG งเป็นหนึGงในผูใ้หป้ระกนัภยัทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซึG งทางบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตในการนาํหลกัสูตร

นี2มาเป็นตน้แบบในการฝึกคนประจาํเรือของบริษทัฯ นอกจากหลกัสูตร MRM แลว้ ภายในศูนยฝึ์กอบรมของบริษทั

ฯ ยงัมีห้องฝึกอบรมต่าง ๆ สําหรับโปรแกรมการฝึกต่าง ๆ เช่นโปรแกรมการฝึกโดยใชค้อมพิวเตอร์ (Computer 

based training “CBT”) และวดีีทศัน์ (Video-Based Training “VBT”) การฝึกอบรมหลกัสูตรการจดัการระบบเดินเรือ

เป็นทีม (Bridge Team Management “BTM”) หลกัสูตรทกัษะการเดินเรือและบงัคบัเรือ (Bridge Team Competency 

“BTC”) หลกัสูตรการปฎิบติัหนา้ทีGเวรยาม (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 (ซึG งแบ่งเป็น 5 ระดบั) เป็นตน้ หลกัสูตรต่าง ๆ

เหล่านี2 ไดมี้การพฒันาปรับปรุงตลอดเวลา และถือวา่เป็นการวางรากฐานทีGสาํคญัต่อคุณภาพของคนประจาํเรือและ

การเรียนรู้เพืGอใช้ในการปฏิบัติงานเรือ การฝึกอบรมของบริษทัฯ ยงัมีการบรรยายเรืG อง VTS (Vessel Traffic 

Separation) และ SMCP (Standard Marine Communication Phrases) ในหลกัสูตร BTM and MRM โดยคาดหวงัว่า

จะพฒันาทกัษะการสืGอสารของนายประจาํเรือในการสืGอสารกบัเจา้หนา้ทีG VTS โดยใชถ้อ้ยคาํทีGเกีGยวกบัการเดินเรือ

ต่าง ๆ ทีGเป็นไปตามมาตรฐาน หลกัสูตรถูกปรับปรุงอยา่งสมํGาเสมอและไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมการอบรมของบริษทัฯซึGง

จะปู พื2 นฐานทีG แข็งแรงให้กับนายประจํา เ รือ  และยังทํา ให้นายประจํา เ รือและวิศวกรของบริษัทฯ 

ตามทนักบัการพฒันาล่าสุดในการบริหารจดัการเรือ 

 เพืGอตอบสนองความตอ้งการของวิศวกรทีGผา่นการฝึกอบรมเพืGอทาํหนา้ทีGในเรือใหม่ทีGติดตั2งเครืGองยนตห์ลกั

รุ่นใหม่จาก MAN Diesel & Turbo และ Wartsila ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ มีการทาํงานร่วมกนักบัฝ่ายเทคนิคของ

บริษทัฯ และผูผ้ลิตเครืGองยนต์อย่างต่อเนืGองเพืGอพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ซึG งมีการอบรมเป็นครั2 งแรก

ก่อนทีGไดรั้บมอบเรือใหม่ หลกัสูตรการฝึกอบรมอืGน ๆ ทีGวิศวกรเขา้ร่วมก่อนทีGจะลงเรือ คือ หลกัสูตรเสริมทกัษะ

และการบริหารจัดการห้องเครืG อง (Engine Room Management and Competency Enhancement “EMC”) สําหรับ

นายช่างกลเรือระดบัสูง หลกัสูตรการปฏิบติัหนา้ทีGเขา้เวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) สาํหรับนายช่างกลเรือ

ระดบัปฏิบติัการ หลกัสูตรสําหรับ “ระบบการทาํงานของซีลเพลาใบจกัร” “การทาํงานของอุปกรณ์ยกขนสินคา้
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โดยเฉพาะระบบไฮดรอลิก” และ “ความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือ” ทางศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ไดเ้พิGม

การเรียนรู้ภาคทฤษฎีซึG งสามารถนาํไปปฏิบติัจริงได ้เนืGองจากเรือใหม่ของบริษทัฯ นั2นมีเครืGองยนต์ทีGประหยดั

พลงังานโดยใชเ้ทคโนโลยทีีGทนัสมยั โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหน้ายช่างกลระดบับริหาร นายช่างไฟฟ้า และผูจ้ดัการฝ่าย

เทคนิคของบริษทัฯ เขา้รับการอบรมสาํหรับการใชง้านเครืGองยนตเ์หล่านี2 จากผูผ้ลิตโดยตรงเพืGอความเขา้ใจทีGดีขึ2น

ในการเดินเรือและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนนายช่างกลระดบัปฏิบติัการจะไดรั้บการอบรมใน

ศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีของบริษทัฯ และฝึกฝนวิธีการปฏิบติับนเรือ บริษทัฯ ไดจ้ดัหลกัสูตรใหม่ ๆ เพืGอให้คนประจาํ

เรือไดฝึ้กอบรมเพืGอตอบสนองความทา้ทายต่าง ๆ ในอนาคตขา้งหน้าในเรืG องของกฎเกณฑ์การใช้เชื2อเพลิงค่า

กาํมะถนัตํGา การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และระบบจดัการนํ2 าถ่วงเรือ เพืGอใหเ้จา้หนา้ทีGมีความรู้เกีGยวกบัการ

พฒันาใหม่ ๆ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดัหลกัสูตรเฉพาะขึ2นโดยทาํการสอนอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์และความ

เชีGยวชาญ 

 การใชอุ้ปกรณ์การเดินเรือทีGใหข้อ้มูลและแสดงผลดว้ยแผนทีGอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and 

Information System “ECDIS”) ไดมี้การบงัคบัใชบ้นเรือใหม่ทีGต่อเสร็จตั2งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2556 เป็นตน้ไป เรือ

ทุกลาํในกองเรือมีการติดตั2งอุปกรณ์ ECDIS ไวใ้ช้งานดว้ยซอฟต์แวร์บนเรือรุ่นล่าสุด นักเดินเรือของบริษทัฯ 

จะตอ้งผา่นการฝึกอบรมเฉพาะทางสาํหรับการใชอุ้ปกรณ์ ECDIS I เพืGอเป็นส่วนหนึGงของใบรับรองความสามารถ 

 บริษทัฯ มัGนใจว่านกัเดินเรือของเราสามารถใชง้าน ECDIS ไดเ้ป็นอยา่งดีก่อนจะประจาํการบนเรือ โดยนกั

เดินเรือไดรั้บการฝึกอบรมการใชง้าน ECDIS จากสถาบนัทีGไดรั้บการรับรอง นอกจากนั2น นกัเดินเรือดงักล่าวยงั

ไดรั้บการฝึกอบรมจากบริษทัผลิตอุปกรณ์ ECDIS อีกดว้ย ทั2งนี2  บริษทัฯ เชืGอวา่การไดรั้บใบรับรองอยา่งเดียวอาจจะ

ไม่ทาํใหน้กัเดินเรือคุน้เคยและใชง้าน ECDIS ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั2น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ จึงไดติ้ดตั2งอุปกรณ์

และพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมการใชง้านECDIS เพืGอใหเ้กิดความคุน้เคยในการใชอุ้ปกรณ์โดยหลงัจากทีGผา่นการ

อบรมหลกัสูตรทัGวไปของ ECDIS แลว้ นกัเดินเรือจะตอ้งเขา้รับการอบรมภายในบริษทัฯ สาํหรับการใชง้าน ECDIS 

จริงอีกดว้ย  

 ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัคอยแจง้เตือนคนประจาํเรือเกีGยวกบัความเสีGยงต่าง ๆ อนัเนืGองมาจากสินคา้ทีG

กลายสภาพเป็นของเหลวได ้เช่น แร่เหลก็ละเอียด ถ่านหิน แร่แมงกานีสละเอียด และแร่นิกเกิล ในช่วงแปดปีทีGผา่น

มามีลูกเรือกวา่ร้อยคนตอ้งเสียชีวิตจากเรือพลิกควํGาและจมลงเนืGองจากการทีGสินคา้ดงักล่าวกลายสภาพเป็นของเหลว 

สินคา้ของแขง็ล่าสุดซึG งสามารถเปลีGยนสภาพเป็นของเหลวไดอ้ยา่งรวดเร็วซึG งอาจส่งผลใหเ้กิดหายนะ คือ “แร่บอ็ก

ไซต”์ โดยเมืGอมีการขนยา้ยแร่บ็อกไซตเ์นื2อละเอียดทีGเปียกชุ่ม การเคลืGอนไหวในระหว่างขนส่งอาจทาํให้แร่บ็อก

ไซตก์ลายสภาพเป็นของเหลวซึG งอาจส่งผลต่อการทรงตวัของเรือ โดยอาจทาํให้เรือพลิกควํGาได ้คณะอนุกรรมการ

เรืGองการขนส่งสินคา้และตูบ้รรทุกสินคา้ของ IMOไดอ้อกแนวทางใหม่ในการขนส่งแร่บอ็กไซตโ์ดยกาํหนดใหต้อ้งมี

มาตรการป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพียงพอในการขนส่งสินคา้ประเภทนี2  

 มีการออกแบบจาํลองต่าง ๆ สาํหรับเรือขนาดเล็กเพืGอทีGจะขจดัหรือลดการใชม้นุษยบ์นเรือ ผูเ้ชีGยวชาญใน

ดา้นการใชแ้รงงานเครืGองจกัรบางรายมองว่าในอีกประมาณยีGสิบปีขา้งหนา้ เรือจะแล่นดว้ยเครืGองจกัรทั2งหมดโดย

ปราศจากมนุษยบ์นเรือโดยแล่นด้วยระบบเซ็นเซอร์ ระบบดิจิตอลอจัฉริยะและเทคโนโลยีอืGน ๆ ซึG งสามารถ

ตรวจสอบและควบคุมจากสถานีบนบกซึGงจะช่วยลดความผดิพลาดทีGเกิดจากการทาํงานของคนบนเรือทั2งหมดลงไป

ได ้แมว้า่ในตอนแรกแนวคิดเรืGองเรืออตัโนมติัเหมือนวา่ไม่สามารถเป็นจริงได ้แต่ไดมี้บางขั2นตอนทีGเกิดขึ2นชดัเจน
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แลว้ในปี 2560 ทั2งทางดา้นอุตสาหกรรมและหน่วยงานกาํกบัดูแล โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทั Yara และ 

Kongsberg ไดเ้ปิดตวัเรือคอนเทนเนอร์อตัโนมติัชืGอ Yara Birkeland โดยมีกาํหนดปล่อยลงนํ2 าในปีนี2 และจะเริGม

เดินเรือภายในปี 2563 ในเดือนตุลาคม บริษทัโรลส์รอยซ์ร่วมกบับริษทักูเกิลเปิดตวัซอฟตแ์วร์ Augmented Reality 

เพืGอใชก้บัการควบคุมระยะไกลสาํหรับเรืออตัโนมติั ในขณะเดียวกนั คณะกรรมการความปลอดภยัทางทะเลของ 

IMO ยงัไดต้กลงทีGจะเริGมกาํหนดกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศใหม่ในเรืGองความปลอดภยัของการเดินเรือ

อตัโนมติั เนืGองจากไม่มีคนประจาํเรือรับผดิชอบบนเรือซึGงจะทาํใหเ้กิดประเดน็ทางกฎหมายต่าง ๆ มากมาย อยา่งไร

ก็ตามมีการกล่าวว่า “อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขอ้ผิดพลาดของมนุษยแ์ต่ไม่เคยมีการนับจาํนวนอุบัติเหตุทีG

หลีกเลีGยงไดโ้ดยมนุษย ์การปลดคนออกจากเรือโดยเขา้หาสิGงใหม่ทีGไม่เป็นทีGรู้จกั ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการขนส่ง

สินคา้ทางเรือจาํเป็นตอ้งติดตามความคืบหนา้ในเรืGองนี2อยา่งใกลชิ้ด เพืGอใหม้ัGนใจวา่สามารถนาํเทคโนโลยเีหล่านี2มา

ใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด” 

 ภัยจากโจรสลดั ยงัคงเป็นภยัคุกคามทีGสร้างความกงัวลใจ แมว้า่รายงานเหตุการณ์การถูกโจมตีโดยโจรสลดั

ไดล้ดลงอย่างมาก International Maritime Bureau รายงานว่าในปี 2562 มีรายงานเหตุการณ์ภยัจากโจรสลดัลดลง

เป็น 162 ครั2 ง (จากจาํนวน 201 ครั2 ง ในปี 2561) ในพื2นทีGทีGเคยมีความเสีGยงสูงบริเวณอ่าวเอเดนและแถบโซมาเลีย ไม่

มีรายงานการปลน้เรือแต่อยา่งใด อยา่งไรกต็ามเรือทุกลาํของบริษทัฯ ไดแ้ล่นห่างจากชายฝัGงโซมาเลียอยา่งนอ้ย 250 

ไมลท์ะเล ปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติั BMP4 อยา่งเคร่งครัดและจดัใหมี้ผูรั้กษาความปลอดภยัติดอาวธุบนเรือใน

ขณะทีGแล่นผา่นอ่าวเอเดน บริเวณเหล่านี2 ยงัคงจดัเป็นพื2นทีGมีความเสีGยงสูง (สาํนกังานทางทะเลระหวา่งประเทศได้

รายงานวา่โจรสลดัโซมาเลียยงัคงสามารถโจมตีเรือได)้ 

 จากการทีGมีกองทพัเรือระหว่างประเทศซึG งลาดตระเวนในเขตทีGมีความเสีGยงสูง และการมีหน่วยรักษาความ

ปลอดภยับนเรือ ไดส่้งผลใหโ้จรสลดัโซมาเลียมีรายไดล้ดลง 

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 เหตุการณ์การถูกโจมตีโดยโจรสลดัยงัคงเพิGมขึ2นแถบอ่าวกินี โดยเฉพาะชายฝัGง

ไนจีเรีย และชายฝัGงตั2งแต่ ไอวอรีโคสต ์จนถึงคองโก ซึG งมีรายงานถึงการปลน้เรือ 4 ครั2 ง และการโจมตี 23 ครั2 ง โดย

มีการลกัพาตวัคนประจาํเรือ 121 คนเพืGอเรียกเงินค่าไถ่ อยา่งไรกต็าม พื2นทีGบริเวณเหล่านี2กบัพื2นทีGบริเวณโซมาเลียมี

ความแตกต่างกนัตรงทีGประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลและนโยบายทีGชดัเจนในการจดัการกบัปัญหาโจรสลดัในน่านนํ2 า

ของตน ซึG งไดช่้วยกาํจดัภยัโจรสลดัในบริเวณนั2นได ้อยา่งไรก็ตาม เรือของบริษทัฯ ทีGเดินเรือในน่านนํ2 าดงักล่าวได้

ปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติั BMP ทั2งหมดเพืGอลดความเสีGยงทางโจรสลดั อีกทั2งบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีผูรั้กษาความ

ปลอดภยัติดอาวธุบนเรือในขณะทีGแล่นผา่นบริเวณดงักล่าวเมืGอมีความจาํเป็น 

 การโจมตีบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั2นไดมี้จาํนวนลดลงเลก็นอ้ยแถบ โดยมีรายงานการโจมตี 53 ครั2 ง

ซึG งมากกวา่ครึG งของจาํนวนดงักล่าวเกิดขึ2นในน่านนํ2 าอินโดนีเซีย อยา่งไรก็ตามเมืGอเทียบกบัปีก่อนหนา้การเพิGมการ

ลาดตระเวนของกองทพัเรือไดช่้วยใหก้ารโจมตีลดลงในแถบประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย บริษทัฯ 

ไดมี้บทบาทหลกัในการรายงานต่อองค์กร IFC (Information Fusion Centre) ซึG งเป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้าดู

ความเคลืGอนไหวของเรือต่าง ๆ ในน่านนํ2 าบริเวณนี2  โดยองคก์ร IFC นั2นมีสํานกังานใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ 

และถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ ใหแ้ก่หน่วยงานรักษาความปลอดภยัชายฝัGง ซึG งเป็นองคก์รทีGช่วยลดภยัจากโจรสลดัใน

ภูมิภาคนี2  
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ภัยจากการโจมตีจากไซเบอร์ 

 ในขณะทีGเรือรุ่นใหม่ได้เริG มใช้เทคโนโลยีขั2นสูงทีGทันสมัยมีการเชืGอมต่อกันได้ง่ายขึ2 นและต้องพึG งพา

ซอฟต์แวร์ในการปฏิบติังานในแต่ละวนั ระบบความปลอดภยัทางไซเบอร์ไดก้ลายเป็นประเด็นสําคญัทีGตอ้งให้

ความสนใจเพืGอควบคุมความเสีGยงในการปฏิบติังานและความปลอดภยับนเรือเหล่านี2  โดยถือวา่เป็นประเดน็สาํคญัทีG

บริษทัต่าง ๆ ทัGวโลกต่างหยิบยกมาพูดคุยเพืGอหาทางรับมือ บริษทัฯ กาํลงัประเมินภยัคุกคามนี2 อย่างต่อเนืGองเพืGอ

ยกระดบัโครงสร้างพื2นฐานความปลอดภยัโดยรวมของบริษทัฯ และเพืGอรักษาสภาพแวดลอ้มภายในทีGปลอดภยั 

เพืGอใหอ้งคก์รสามารถทาํงานไดแ้ละลดความเสีGยงของการละเมิดความปลอดภยั 

 ความเสีGยงจากไซเบอร์ถูกมองวา่เป็นภยัระดบัโลกและคาดวา่จะมีการขยายตวัและมีความซบัซอ้นเพิGมขึ2น ซึG ง

ความเสีGยงนี2 บางส่วนถูกกระตุน้โดยสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ กล่าวคือ การโจมตีทาง

การเมืองอาจกระตุน้ให้เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ทีGมีแรงจูงใจทางการเงิน ความเสีGยงทางไซเบอร์เพิGมมากขึ2นใน

บริษทัต่าง ๆ เนืGองจากมีการใชอุ้ปกรณ์สืGอสารต่าง ๆ เพิGมขึ2นจากการทีGมีการนาํเทคโนโลยใีหม่ต่าง ๆ มาใชบ้นเรือ

และการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์แทนแรงงานมนุษย ์

 แมว้า่ความเสีGยงทางไซเบอร์จะเห็นชดัมากขึ2นในปัจจุบนั แต่ความพยายามทีGจะลดความเสีGยงดงักล่าวยงัคงมี

ไม่มากเท่าทีGควร แมว้่าการโจมตีทางไซเบอร์สามารถสร้างความเสียหายทางการเงินอยา่งมหาศาล กล่าวกนัว่าอาจ

มากกวา่ภยัพิบติัทางธรรมชาติและมูลค่าโครงสร้างพื2นฐานของอุตสาหกรรม 

 ประเดน็หลกัของอุตสาหกรรมจะอยูที่Gความสามารถในการตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ต่าง ๆ ทีGเพิGม

มากขึ2น 

 ในปี 2560 IMO ไดรั้บรองมติ MSC.428(98) ในเรืGองการจดัการความเสีGยงทางไซเบอร์ทางพาณิชยนาวีของ

ระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยั โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุวา่ระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยัทีGไดรั้บ

การอนุมติัจะตอ้งรวมการจดัการความเสีGยงทางไซเบอร์ทางพาณิชยนาวีทีGเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้กาํหนด

ของกฎระเบียบของ ISM Code ซึG งเป็นการจดัการเพืGอให้แน่ใจไดว้่าระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยัมีการ

ประเมินความเสีGยงอยา่งเหมาะสมและมีมาตรการในการป้องกนัเรือจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ มติดงักล่าวยงั

กาํหนดใหบ้งัคบัใชม้าตรการดงักล่าวก่อนการออกใบรับรองการปฏิบติัตาม (Document of Compliance) ตั2งแต่วนัทีG 

1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป มาตราการดงักล่าวยงัอยู่ระหว่างการดาํเนินการและบริษทัฯ หวงัว่าจะดาํเนินการตา

มาตราการไดก่้อนวนัทีGกาํหนด 

 แมว้่าไม่มีเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ2นกบับริษทัฯ จนถึงบดันี2  บริษทัฯ ไดต้รวจสอบภายใน

องคก์รอยา่งสมํGาเสมอและพบวา่ 

• ปัจจุบนัระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ซึG งใชใ้นสาํนกังานและบนเรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนืGองจากบริษทั

ฯ  เ ชืG อว่าทั2 งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology) และเทคโนโลยีภาคปฏิบัติการ

(Operational Technology) ต่างตอ้งอยูภ่ายใตค้วามปลอดภยัทางไซเบอร์  

• บริษทัฯ อยู่ระหว่างการทดสอบเพืGอหาช่องโหว่ในการเขา้ถึงระบบและทดสอบการเจาะระบบโดยบริษทั 

Nettitude ซึG งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั Lloyds Register สมาชิกระดบัสูงของ CREST ซึG งไดรั้บการยอมรับทัGว

โลกในฐานะหน่วยงานการใหก้ารรับรองทางดา้นไซเบอร์สาํหรับอุตสาหกรรมความปลอดภยัทางเทคนิค โดย

การทดสอบดงักล่าวจะดาํเนินการทั2งในสาํนกังานและโครงสร้างพื2นฐานดา้นไอทีบนเรือ 
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• นอกจากนี2  ความสมบูรณ์และความเปราะบางของฐานขอ้มูลทีGเกีGยวขอ้งทางการเงินและบญัชีของบริษทัฯ 

ไดรั้บการตรวจสอบโดยบริษทัสาํนกังาน EY ปีละหนึGงครั2 ง 

• บริษทัฯ มีระบบ Firewall สาํหรับตรวจสอบเมืGอมีการเขา้ถึงเวบ็ไซตใ์นสาํนกังาน และกาํหนดใหส้ามารถเขา้

เวบ็ไซตที์GเชืGอถือไดเ้ท่านั2นบนเรือ ซึG งจะช่วยลดความเสีGยงอนัเนืGองมาจากการโจมตีทางไซเบอร์บนเรือ 

• กรณีทีGถกเถียงกนัเกีGยวกบัการโจมตีไซเบอร์บนเรือทีGเกีGยวขอ้งกบัการอา้งอิงถึงระบบ AIS ระบบ ECDIS และ

ระบบบนัทึกขอ้มูลบนเรือ (VDR) ซึG งจะรวมเป็นส่วนหนึG งของการบูรณาการระบบสะพานเรือ (Integrated 

Bridge System: IBS) ระบบคอมพิวเตอร์ทีGใชบ้นเรือของบริษทัฯ มีการตั2งค่าเพืGอใหแ้น่ใจวา่ ระบบดงักล่าวนั2น

ไม่มีการเชืGอมต่อโดยตรงกบัอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา และไม่มีการส่งขอ้มูลจากอุปกรณ์เหล่านี2ออกไปออนไลน์

โดยตรง  

• อย่างไรก็ตาม เพืGอลดช่องโหว่ทีGอาจเกิดขึ2นจากความผิดพลาดทางไซเบอร์และการโจมตีทางไซเบอร์และ

เพืGอให้แน่ใจว่ากองเรือของบริษทัฯ เดินเรืออย่างปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ไดต้รวจสอบและ

ดาํเนินการในการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์  

• จดัใหพ้นกังานทุกคนในบริษทัฯ (ตั2งแต่ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงทีGอยูส่าํนกังานจนถึงลูกเรือบนเรือ) มีส่วนร่วม

ในวฒันธรรมองคก์รในเรืGองความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ของเรือแต่ละลาํ 

• กาํหนดนโยบายของบริษทัฯ โดยพิจารณาใชม้าตรการความปลอดภยัและการจดัการความเสีGยงทีGมีอยู่ตาม 

ISPS และ ISM Code ในการจดัการกบัความเสีGยงทางไซเบอร์ และ 

• รวบรวมขอ้กาํหนดใหม่ ๆ ทีGเกีGยวขอ้งกบัไซเบอร์ไวใ้นแผนการฝึกอบรมลูกเรือ และสําหรับการเดินเรือ 

รวมถึงการบาํรุงรักษาระบบไซเบอร์ทีGสาํคญัทีGอาจมีอยูบ่นเรือ 

การใช้เทคโนโลยดีจิิทัล 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ มีความมุ่งมัGนอย่างเต็มทีGในการจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด

ประโยชน์และเพืGอบรรลุเป้าหมายบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอย่างต่อเนืGองในการหาวิธีต่าง ๆ เพืGอพฒันาเทคโนโลยี

ดิจิทลัของบริษทัฯ ในปี 2562 เราไดเ้ปลีGยนวิธีการดาํเนินงานของ Chartering และ Postfixให้อยู่ในรูปแบบของ 

Cloud Based บนระบบ IMOS ดว้ยคุณสมบติัขั2นสูงล่าสุดซึG งทาํให้บริษทัฯ มีความน่าเชืGอถือและการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพสูง เพืGอแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัตามคาํมัGนสญัญาทีGบริษทัฯ ไดใ้หไ้วก้บัลูกคา้ของเรา  

 บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการฝึกอบรมอย่างต่อเนืGองเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นกุญแจสําคญัทีGจะทาํให้

พนกังานและนกัเดินเรือไดเ้พิGมความรู้ความเขา้ใจเกีGยวกบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในปี 2562 บริษทัฯ ไดล้งทุนเงินกอ้น

ใหญ่ในการปรับปรุงหอ้งฝึกจาํลองการเดินเรือในศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ขณะนี2หอ้งฝึกจาํลองการเดินเรือไดถู้ก

ติดตั2งเครืGองฉายภาพเลเซอร์เทคโนโลยีระดบัสูงและซอฟตแ์วร์รุ่นล่าสุดและเรือรุ่นทีGพฒันาแลว้ของกองเรือของ

บริษทัฯ โครงการนี2คาดวา่จะแลว้เสร็จในสปัดาห์ทีGสองของเดือนกมุภาพนัธ์ปี 2563 และระบบนี2จะทาํใหก้ปัตนัเรือ

และตน้หนเรือไดรั้บความรู้สึกเสมือนจริงในการจดัการการนาํทางของเรือในเรือทีGพวกเขาจะตอ้งออกไปปฏิบติั

หนา้ทีG 

 บริษทัฯ ไดป้รับปรุงการดาํเนินงานของ Chartering และการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้อยูใ่นรูปแบบของ 

Cloud Based ซึG งเป็นระบบการทาํงานทีGกวา้งขึ2นพร้อมกบัระบบการรักษาความปลอดภยัทีGเพิGมขึ2นอยา่งมาก รูปแบบ
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ดงักล่าวนี2 จะช่วยให้บริษทัฯ สามารถกาํหนดกรอบดิจิทลัรูปแบบใหม่ของคาํถามทีGว่าเราสามารถหรือจะสามารถ

แลกเปลีGยนขอ้มูลระหวา่งคู่สญัญาทีGแตกต่างกนัในอนาคตไดอ้ยา่งไร 

 

1.2 วสัิยทศัน์ และพนัธกจิของบริษัทฯ และค่านิยม 

วสัิยทัศน์ และพนัธกจิของบริษัทฯ 

เป็นบริษทัเรือทีGมีความโดดเด่นทีGสุดในโลก โดยใหบ้ริการอยา่งยอดเยีGยมเพืGออาํนวยความสะดวกการคา้โลก 

ค่านิยม 

ความซืGอสตัยสุ์จริต ความยัGงยนื ธรรมเนียมปฏิบติั นวตักรรม 

 

1.3 การเปลี'ยนแปลงและพฒันาการที'สําคญั (ตัPงแต่ ปี 2560 ถงึปี 2562)  

 

ปี 2560 

• รายงานการเลกิบริษัทย่อย 
เมืGอวนัทีG 9 มกราคม 2560 บริษทั พรีเชียส ชิพปิ2 ง (เมอรีเชียส) ลิมิเตด (Precious Shipping (Mauritius) 

Limited) บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศเมอรีเชียส  (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้าํการชาํระบญัชีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยมีรายละเอียดดงันี2  

ชืGอบริษทัยอ่ย บริษทั พรีเชียส ชิพปิ2 ง (เมอรีเชียส) ลิมิเตด (Precious Shipping (Mauritius) 

Limited) 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ 

ราคาหุน้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

สดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ100 ของจาํนวนหุน้ทั2งหมดในบริษทัยอ่ยทีGไดช้าํระ

บญัชี  

เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 

ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

• การแต่งตัPงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการและกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล
กจิการ 

เมืGอวนัทีG 5 เมษายน 2560  บริษทัฯ อา้งถึงการพน้จากตาํแหน่งกรรมการเนืGองจากการเกษียณอายขุองนาย

สุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ และการแต่งตั2งนางลิน เยน ค็อก เป็นกรรมการอิสระ โดยทีGประชุมสามญัประจาํปี

ผูถื้อหุ้น ครั2 งทีG 1/2560 ซึG งจดัขึ2นในวนัองัคารทีG 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรม 

อวานี เอเทรียม เลขทีG 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ประเทศไทย 
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บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหท้ราบถึงการแต่งตั2งดงัต่อไปนี2  ตามมติทีGประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ ครั2 งทีG 2 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม เวลา 16.00 น. ซึG งไดจ้ดัประชุมขึ2นเมืGอวนัองัคารทีG 4 เมษายน 

2560  

• นายกาํธร ศิลาอ่อน ใหด้าํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ โดยใหมี้

ผลตั2งแต่วนัทีG 4 เมษายน 2560 

• นางลิน เยน คอ็ก ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ โดยใหมี้ผลตั2งแต่วนัทีG 4 

เมษายน 2560 และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี 

• รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลาํ (เรือดุสิตา นารี) 

เมืGอวนัทีG 21 มีนาคม 2560 บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐานะผูข้ายไดล้งนามใน

หนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซื2อขายเรือกบัผูซื้2อ เรือลาํดงักล่าวเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดระวาง

บรรทุก 18,486 เดทเวทตนั ผูซื้2อเรือเป็นบริษทัซึGงจดัตั2งขึ2นในสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล ์ ราคาขายเรือ

เป็นเงิน 2.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึG งเป็นราคาตลาด 

• รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตันลาํที'หกจากอู่ต่อเรือ Sanfu 

เมืGอวนัทีG 18 เมษายน 2560 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด 63,345 เดทเวทตนัลาํทีGหก ตามสญัญาสัGงต่อ

เรือกบั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd. ไดต่้อเสร็จและไดส่้งมอบใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ

โดยเรือลาํดงักล่าว ไดชื้Gอวา่ “สโรชา นารี” (“Sarocha Naree”) และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 

• รายงานการเลกิบริษัทย่อย 
เมืGอวนัทีG 30 พฤษภาคม 2560 บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั (Precious Storage Terminals 

Limited)  และบริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั  (Nedtex Limited) ซึG งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศไทย ได้

ทาํการชาํระบญัชีเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดงันี2  

1. ชืGอบริษทัยอ่ย บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั (“PSTL”) 

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

100 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 69.99 ของจาํนวนหุน้ทั2งหมดใน PSTL ทีGไดช้าํระ

บญัชี  

เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 

ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

2. ชืGอบริษทัยอ่ย บริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั (“NTL”) 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100,000  หุน้ ราคาหุน้

ละ 25 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 69.99 ของจาํนวนหุน้ทั2งหมดใน NTL ทีGไดช้าํระบญัชี  

เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 

ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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• รายงานสัญญาเงนิกู้ใหม่จํานวน 16.25 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร BNP Paribas  ("ธนาคาร BNP") 

เมืGอ 9 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน 16.25 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบัธนาคาร BNP 

(“สญัญา”) เพืGอรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 65 ของจาํนวนทีGตํGากวา่ระหวา่งราคาตาม

สญัญาต่อเรือหรือราคาตลาดของเรือ โดยกาํหนดวงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 16.25 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับเรือ

บรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ 63,345 เดทเวทตนัจาํนวน 1 ลาํ ชืGอวา่ “สโรชา นารี” (ตวัเรือ

หมายเลข SF130127) (“เรือ”) ซึG งTaizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd. (“อู่ต่อเรือ Sanfu”) ไดส่้งมอบ

ใหบ้ริษทั พรีเชียส เกรส พีทีอี ลิมิเตด ซึG งเป็นบริษทัยอ่ยในสิงคโปร์ของบริษทัฯ เมืGอวนัทีG 18 เมษายน 2560

รายละเอียดโดยสรุปของขอ้ตกลงและเงืGอนไขในสญัญา มีดงันี2  

ผู้กู้ บริษทั พรีเชียส ชิพปิI ง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล”) ร่วมกบับริษทัพรีเชียส เกรส พทีีอี ลิมิเตด 

(“เจา้ของเรือ”) เป็นผูกู้ร่้วม (“ผูกู้ร่้วม”)  

ผู้ให้กู้ ธนาคาร BNP Paribas ("ธนาคาร BNP") 

ตวัแทนสินเชื2อ ธนาคาร BNP 

ตวัแทนหลกัประกนั ธนาคาร BNP 

วตัถุประสงค์ เพื(อรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 65 ของจาํนวนที(ต ํ(ากว่าระหว่างราคาตามสัญญา

ต่อเรือหรือราคาตลาดของเรือ โดยกาํหนดวงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 16.25 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

จาํนวนเงนิกู้ วงเงินกูสู้งสุด 16.25 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทัIงนีI  เงินกูจ้ะตอ้งไม่เกินจาํนวนที(ต ํ(ากวา่ของ 

        (ก)   16.25 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

        (ข)   ร้อยละ 65 ของราคาตลาดของเรือ 

อตัราดอกเบีCย US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ(ม 

ระยะเวลาเบิกถอน

เงนิกู้ 
จนถึงวนัที( 30 มิถุนายน 2560 

การชําระคืนเงนิกู้ เงินกู้สําหรับเรือ จะต้องชําระคืนเป็นระยะเวลา 8 ปีโดยชําระคืนเป็นรายไตรมาสติดต่อกันเป็น

ระยะเวลา 32 งวดๆละ 338,542 เหรียญสหรัฐ เริ(มตัIงแต่ 3 เดือนหลงัจากมีการเบิกเงินกูแ้ละชาํระส่วนที(

เหลือทัIงหมดจาํนวน 5,416,656 ลา้นเหรียญสหรัฐ พร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ยของเงินกูท้ ัIงนีI  

หากเงินกูที้(เบิกถอนมีจาํนวนนอ้ยกว่าวงเงินกูสู้งสุด จาํนวนการชาํระคืนแต่ละงวดและงวดสุดทา้ยจะ

ลดลงตามสดัส่วนเงินกูที้(ไดเ้บิกถอนจริง 

หลกัประกนั • การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 

• การจาํนาํหุน้ในบริษทัเจา้ของเรือ 

• การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้องเจา้ของเรือ  

• การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของสญัญาประกนัภยัเรือและการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนของเรือ และ 

• การโอนผลประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกของสญัญาเช่าเรือที(มีระยะเวลาการเช่าตัIงแต่ 36 เดือนขึIนไป  
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ข้อตกลงทางการเงนิ พีเอสแอลจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปนีI  โดยจะมีการคาํนวณเป็นรายไตรมาสจากงบการเงิน

รวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 

ก) อตัราส่วนหนีI เงินกูต่้อส่วนของผูถื้อหุน้รวมสูงสุด (Funded Debt/Total Shareholder’s Equity)  

2 ต่อ 1 

ข) ส่วนของผูถื้อหุน้รวมขัIนตํ(า 300,000,000 เหรียญสหรัฐ 

ค) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 200,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือซึ(งพีเอสแอลและบริษทัยอ่ยเป็น
เจา้ของ 

ข้อตกลงเกี2ยวกบัเรือ • เรือจะตอ้งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และ 
• เรือจะตอ้งมีมูลค่าขัIนตํ(าอยา่งนอ้ยร้อยละ 125 ของยอดเงินกูร้วมคงเหลือ 

ข้อตกลงอื2นๆ • พีเอสแอลจะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• ผูกู้ร่้วมสามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดจ้ากผลกาํไร (ไม่รวมเงินตน้ที(ไดรั้บคืนจากการ

ยกเลิกสญัญาสั(งต่อเรือจาํนวน 9 ฉบบักบัอู่ต่อเรือ Sainty) เวน้แต่จะมีเหตุผดินดัเกิดขึIนและเหตุผดิ

นดันัIนยงัคงดาํเนินต่อไป 

• แจ้งกําหนดการใช้สิทธิซืPอหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที'จะซืPอหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

รุ่นที'1 (PSL-W1) 

เมืGอ 13 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ แจง้ให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่าระยะเวลาการแสดงความจาํนงการใช้

สิทธิและวนัใชสิ้ทธิครั2 งแรกเพืGอซื2อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี2   

1. ระยะเวลาการแสดงความจํานง : ระหวา่งวนัทีG 23 ถึงวนัทีG 29 มิถุนายน 2560 ระหวา่งเวลา 8.30-15.30 น. 

(เฉพาะวนัทาํการเท่านั2น) 

2. วนัใช้สิทธิ : 30 มิถุนายน 2560 

3. อตัราการใช้สิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 

4. ราคาใช้สิทธิ : 17.50 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

5. วธีิการชําระเงนิ 

5.1        ชาํระโดยเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งส่งมอบใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัทีG 28 มิถุนายน 2560  

เวลา 11.00 น. ซึG งสามารถเรียกเกบ็เงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัทาํการถดัไปและขีดคร่อมสัGง

จ่าย “บริษทั พรีเชียส ชิพปิ2 ง จาํกดั (มหาชน)”  

5.2 ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงัต่อไปนี2พร้อมส่งสาํเนาหลกัฐานการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร

ของบริษทัฯดงักล่าว ภายในวนัทีG 29 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. 

ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

ทีGอยู ่ 35 ถนนสุขมุวิท ซอย 3 คลองเตย วฒันา กรุงเทพ 10110    

ชืGอบญัชี บริษทั พรีเชียส ชิพปิ2 ง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเลขบญัชี 000-6-12153-5 

เอกสารอา้งอิง โปรดระบุหมายเลขทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

รายละเอียดเพิGมเติมของบญัชีธนาคารสาํหรับการโอนเงินจากต่างประเทศ มีดงันี2  



หนา้ 29 
 

Swift Code KRTHTHBK 

Correspondent Bank of New York, New York, USA 

Swift Code IRVTUS3N 

Fed Wire 021000018 

6.  เอกสารในการแสดงความจํานงใช้สิทธิ 

6.1 ใบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิซื2อหุน้สามญัของบริษทัฯ ทีGไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ชดัเจน 

และลงลายมือชืGอครบถว้นแลว้ (ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มใบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ

ซื2อหุน้สามญัโดยติดต่อไดที้Gบริษทัฯตามขอ้มูลในขอ้ 7 ดา้นล่างหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดที้G 

http://www.preciousshipping.com/index.php?lang=th) 

6.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีGออกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

6.3 เอกสารประกอบการแสดงตน 

1 บุคคลธรรมดา สญัชาติไทย : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ/ 

สาํเนา บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจทีGยงัไม่หมดอาย ุ พร้อมสาํเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีทีGมีการ

เปลีGยนชืGอ/ชืGอสกลุ ซึG งทาํใหชื้Gอ/ชืGอสกลุ ไม่ตรงกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารทีGออก

โดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปลีGยนชืGอ/ชืGอสกลุ  เป็นตน้)  พร้อม

ลงลายมือชืGอรับรองสาํเนา 

2 บุคคลธรรมดา สญัชาติอืGน : สาํเนาหนงัสือเดินทางทีGยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือชืGอรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งหรือสาํเนาบตัรประจาํตวัอืGนทีGออกโดยหน่วยงานราชการและเป็นภาษาองักฤษ 

(หรือคาํแปลภาษาองักฤษทีGผา่นการรับรอง หากเอกสารดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นภาษาองักฤษ) 

3 นิติบุคคลสญัชาติไทย :  

3.1 สาํเนาหนงัสือรับรองทีGกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั  กาํหนดการใช้

สิทธิ พร้อมลงลายมือชืGอรับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั2น และ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 

3.2 สาํเนาเอกสารตามขอ้ 1 หรือ 2  (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามทีGไดล้งลายมือชืGอ

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4 นิติบุคคลสญัชาติอืGน :  

4.1 สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตั2งนิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรับรองของนิติบุคคล ทีGเป็น

ภาษาองักฤษ (หรือคาํแปลภาษาองักฤษทีGผ่านการรับรองหากเอกสารดังกล่าวไม่ได้เป็น

ภาษาองักฤษ) พร้อมลงลายมือชืGอรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคนั2น

และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ  

4.2 สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อาํนาจลงนามทีGไดล้งลายมือชืGอรับรองสาํเนาเอกสาร ตาม

ขอ้ 4.1 ทีGยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือชืGอรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
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เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ซึ3งผู้มอีาํนาจลงนามลงลายมือชื3อรับรองสาํเนาถกูต้องแล้ว จะต้อง
ได้รับการรับรองลายมือชื3อโดย Notary Public และมีอายไุม่เกิน 12 เดือนก่อนวันกาํหนดการ
ใช้สิทธิ 

6.4  หลกัฐานการชาํระเงินตามขอ้ 5 ดา้นบน 

7.  สถานที'ติดต่อขอใช้สิทธิ 

  บริษทั พรีเชียส ชิพปิ2 ง จาํกดั (มหาชน) 

  (เรียนคุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน เลขานุการบริษทั) 

  เลขทีG 8 อาคารคาเธ่ยเ์ฮา้ส์ ชั2น 7 ถนนสาทรเหนือ 

  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 

  โทรศพัท ์  : (66)2-696-8856  (66)2-696-8854 

  โทรสาร    : (66)2-236-7654  

• รายงานการยกเลกิสัญญาสั'งต่อเรือฉบับสุดท้าย สําหรับตัวเรือหมายเลข SF130130 ซึ'งได้ลงนามกบัอู่ต่อ

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

เมืGอวนัทีG 15 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ รายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่ สญัญาสัGงต่อเรือฉบบั ลงวนัทีG 20 

ธนัวาคม 2556 สาํหรับต่อสร้างเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาด 63,345 เดทเวทตนัลาํสุดทา้ย ตวัเรือ

หมายเลข SF130130 (“เรือ”) (“สญัญาฯ”) ไดถู้กยกเลิกโดยอตัโนมติั เมืGอวนัทีG 31 พฤษภาคม 2560 เนืGองจาก

อู่ต่อเรือ Sanfu ไม่สามารถปฏิบติัตามหนึGงในเงืGอนไขบงัคบัก่อนได ้อยา่งไรกต็าม เนืGองจากไม่มีการจ่ายเงิน

ล่วงหนา้ใหแ้ก่อู่ต่อเรือ Sanfu สาํหรับเรือลาํนี2  ดงันั2น ทางอู่ต่อเรือ Sanfu จึงไม่ตอ้งชาํระคืนเงินงวดใดๆใหแ้ก่

บริษทัฯ 

ทั2งนี2  เมืGอรวมการยกเลิกสญัญาฉบบัดงักล่าวขา้งตน้ รายการสัGงต่อเรือใหม่ทั2งหมดของบริษทัฯ กบัอู่ต่อเรือ 

Sanfu ไดเ้สร็จสมบูรณ์ลง โดยมีการรับมอบเรือขนาดอลัตราแมกซ์ทั2งหมดจาํนวน 6 ลาํ และมีการยกเลิก

สญัญาสัGงต่อเรือขนาดอลัตราแมกซ์ทั2งหมดจาํนวน 4 ลาํ 

• แจ้งกาํหนดการใช้สิทธิซืPอหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที'จะซืPอหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ครัPงที' 2 (PSL-W1) 

เมืGอ 13 กนัยายน 2560 บริษทัฯ แจง้ให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่าระยะเวลาการแสดงความจาํนงการใช้

สิทธิและวนัใชสิ้ทธิครั2 งทีGสองเพืGอซื2อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี2   

1. ระยะเวลาการแสดงความจํานง : ระหวา่งวนัทีG 22 ถึงวนัทีG 28 กนัยายน 2560 ระหวา่งเวลา 8.30-

15.30 น. (เฉพาะวนัทาํการเท่านั2น) 

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 ภายในวนัทีG 27 กนัยายน 2560  
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เวลา 11.00 น. ซึG งสามารถเรียกเกบ็เงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัทาํการถดัไปและขีดคร่อมสัGง

จ่าย “บริษทั พรีเชียส ชิพปิ2 ง จาํกดั (มหาชน)”  

5.2 ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงัต่อไปนี2พร้อมส่งสาํเนาหลกัฐานการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร

ของบริษทัฯดงักล่าว ภายในวนัทีG 28 กนัยายน 2560 เวลา 15.30 น. 

ชืGอธนาคารและรายเอียดต่างๆ เหมือนเดิมตามทีGบริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบในเรืGองการ

แจง้กาํหนดการ รุ่นทีG 1 เมืGอ วนัทีG 13 มิถุนายน 2560 

6.  เอกสารในการแสดงความจํานงใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 

7.  สถานที'ติดต่อขอใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 

• รายงานการเลกิบริษัทย่อย 
เมืGอวนัทีG 28 กนัยายน 2560 บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด (Thebes Pte. Ltd.) และบริษทั เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด 

(Regidor Pte. Ltd.) ซึG งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศสิงคโปร์ ไดท้าํการชาํระบญัชีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยมีรายละเอียดดงันี2  

1. ชืGอบริษทัยอ่ย บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด (“Thebes”) 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 2 เหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2 หุน้ ราคาหุน้ละ 1 

เหรียญสิงคโปร์ 

สดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100  ของจาํนวนหุน้ทั2งหมดใน Thebes ทีGได้

ชาํระบญัชี  

เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 

ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

2. ชืGอบริษทัยอ่ย บริษทั เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด (“Regidor”) 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 2 เหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2  หุน้ ราคาหุน้ละ 1 

เหรียญสิงคโปร์ 

สดัส่วนการถือหุน้ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ2 ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด ซึG งเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทั2งหมดใน Regidor ทีGได้

ชาํระบญัชี  

เหตุผลของการชาํระบญัชี ไม่มีการดาํเนินกิจการใดๆ 

ผลกระทบจากการชาํระบญัชี ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

• รายงานผลกระบวนการอนุญาโตตุลาการซึ'งเกี'ยวกบัสัญญาระงบัข้อพพิาท ระหว่างบริษัทฯ กบั Taizhou 

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

เมืGอวนัทีG 16 ตุลาคม 2560 บริษทัฯ รายงานให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่า ขณะนี2  ขอ้พิพาทภายใตส้ัญญา

ระงบัขอ้พิพาทดงักล่าวไดรั้บการชี2ขาดโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการทีGเมืองลอนดอน โดยตามคาํชี2ขาด

ฉบบัลงวนัทีG 4 ตุลาคม 2560 ซึG งบริษทัฯ ไดรั้บเมืGอวนัทีG 12 ตุลาคม 2560 คณะอนุญาโตตุลาการไดต้ดัสินวา่ 
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บริษทัฯ ไม่มีสิทธิไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายเนืGองจากการผิดเงืGอนไขทีGระบุในสัญญาสัGงต่อเรือหรือขอ้มูล

จาํเพาะของเรือ (Specifications) ทีGเกีGยวกบัอตัราการเผาผลาญเชื2อเพลิงของเรือดงักล่าว 

ดงันั2น ในกรณีทีGไม่มีฝ่ายใดยืGนอุทธรณ์คาํชี2 ขาดของอนุญาโตตุลาการนี2  สินเชืGอธุรกิจไม่มีหลกัประกนั

จาํนวนรวม 32 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ทีGบริษทัฯ ไดรั้บมาจาก Sanfu ก่อนหนา้นี2ภายใตส้ัญญาระงบัขอ้

พิพาททั2งสองฉบบัขา้งตน้และสัญญาระงบัขอ้พิพาทอีกจาํนวน 4 ฉบบั (ซึG งบริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายการ

ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เมืGอวนัทีG 4 เมษายน 2559) จะถึงกาํหนดชาํระคืนใหแ้ก่ Sanfu พร้อมดอกเบี2ย 

รวมไปถึงค่าใชจ่้ายทางดา้นกฎหมายสูงสุดไม่เกิน 750,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ภายในหนึG งปีนบัจาก

วนัทีGมีคาํชี2ขาดของอนุญาโตตุลาการ กล่าวคือ ภายในวนัทีG 4 ตุลาคม 2561 

• แจ้งกาํหนดการใช้สิทธิซืPอหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที'จะซืPอหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ครัPงที' 3 (PSL-W1) 

เมืGอวนัทีG 12 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่ระยะเวลาการแสดงความจาํนงการ

ใชสิ้ทธิและวนัใชสิ้ทธิครั2 งทีGสองเพืGอซื2อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี2   

1. ระยะเวลาการแสดงความจํานง : ระหวา่งวนัทีG 22 ถึงวนัทีG 28 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งเวลา 8.30-

15.30 น. (เฉพาะวนัทาํการเท่านั2น) 

2. วนัใช้สิทธิ : 29 ธนัวาคม 2560 

3. อตัราการใช้สิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 

4. ราคาใช้สิทธิ :  17.50 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

5. วธีิการชําระเงนิ 

5.1 ชาํระโดยเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งส่งมอบใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัทีG 27 ธนัวาคม 2560  

เวลา 11.00 น. ซึG งสามารถเรียกเกบ็เงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัทาํการถดัไปและขีดคร่อมสัGง

จ่าย “บริษทั พรีเชียส ชิพปิ2 ง จาํกดั (มหาชน)”  

5.2 ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงัต่อไปนี2พร้อมส่งสาํเนาหลกัฐานการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร

ของบริษทัฯดงักล่าว ภายในวนัทีG 28 ธนัวาคม 2560 เวลา 15.30 น. 

ชืGอธนาคารและรายเอียดต่างๆ เหมือนเดิมตามทีGบริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบในเรืGองการ

แจง้กาํหนดการ รุ่นทีG 1 เมืGอ วนัทีG 13 มิถุนายน 2560 

6. เอกสารในการแสดงความจํานงใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 

7. สถานที'ติดต่อขอใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 

• รายงานสัญญาเงนิกู้ใหม่จํานวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพื'อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 

เมืGอวนัทีG 18 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่เมืGอวนัทีG 15 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ 

และบริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั ซึG งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (“บริษทัยอ่ย”) ไดล้งนามสัญญาเงินกู้

จาํนวน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐ (“เงินกู”้) กบัธนาคารเพืGอการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ("EXIM") 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พืGอรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินไม่เกินร้อยละ 72 ของราคาตลาดของเรือ สาํหรับเรือ

บรรทุกสินคา้แห้งเทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ ขนาดระวาง 63,345 เดทเวทตนัจาํนวน 1 ลาํ ชืGอว่า “สุนิสา 
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นารี” (ตวัเรือหมายเลข SF130129) (“เรือ”) ซึG งบริษทัยอ่ยไดรั้บมอบจาก Taizhou Sanfu Ship Engineering 

Co. Ltd. เมืGอวนัทีG 8 ตุลาคม 2559 ทั2งนี2  วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

รายละเอียดโดยสรุปของขอ้สญัญาและเงืGอนไขของสญัญาเงินกู ้มีดงันี2  

ผู้กู้: บริษทั พรีเชียส ชิพปิI ง จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) และบริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั (“บริษทั

ยอ่ย”)  

ผู้ให้กู้: ธนาคารเพื(อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ("EXIM") 

วตัถุประสงค์: เพื(อรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 72 ของราคาตลาดของเรือ โดยกาํหนดวงเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

จาํนวนเงนิกู้: ไม่เกิน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐ  

อตัราดอกเบีCย: LIBOR 3 เดือน บวก ส่วนเพิ(ม 

ระยะเวลาเบิกถอน

เงนิกู้: 
จนถึงวนัที( 30 มิถุนายน 2561 

 

การชําระคืนเงนิกู้: เงินกูที้(เบิกทัIงหมดจะชาํระคืนภายใน 10 ปี โดยแบ่งการชาํระคืนออกเป็น 39 งวด เป็นรายไตรมาส

เท่าๆกนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/55 เริ(มจากวนัสิIนสุดไตรมาสถดัไปของวนัที(เบิกถอนงินกูแ้ต่ละครัI ง 

และงวดที( 40 ชาํระคืนเงินกูค้งเหลือทัIงหมด  

หลกัประกนั: • การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก; และ 

• การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ข้อตกลงทางการเงนิ: บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปนีI  โดยมีการพิจารณาเป็นรายปีจากงบการเงินรวมสิIนปีที(

เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 

• อตัราส่วนหนีI ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกิน (Debt/Total Shareholder’s Equity)  2 ต่อ 1 

• ส่วนของผูถื้อหุน้รวมขัIนตํ(า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

• ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐต่อลาํซึ( งบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

ข้อตกลงเกี2ยวกบัเรือ: • เรือตอ้งจดทะเบียนเป็นเรือธงไทย 

• ถา้เรือมีมูลค่าตํ(ากวา่ร้อยละ 125 ของยอดเงินกูค้งเหลือ โดยจะทดสอบรายปี ผูกู้จ้ะตอ้ง

จดัหาหลกัประกนัเพิ(มเติมหรือชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับเงินกูส่้วนที(เกิน  

ข้อตกลงอื2นๆ • บริษทัฯ จะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ผูกู้ ้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น เวน้แต่จะมีกาํไรสะสมและไม่มีเหตุผิดนัด

เกิดขึIนและยงัคงดาํเนินต่อไป 

 

ปี 2561 

• แจ้งกําหนดการใช้สิทธิซืPอหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที'จะซืPอหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ครัPงที' 4 (PSL-W1) 

เมืGอวนัทีG 13 มีนาคม 2561 บริษทัฯ แจง้ให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่าระยะเวลาการแสดงความจาํนงการ

ใชสิ้ทธิและวนัใชสิ้ทธิครั2 งทีGสีG เพืGอซื2อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี2   
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1.  ระยะเวลาการแสดงความจํานง :  ระหวา่งวนัทีG 23 ถึงวนัทีG 29 มีนาคม 2561 ระหวา่งเวลา 8.30-15.30 น. 

(เฉพาะวนัทาํการเท่านั2น) 

2.  วนัใช้สิทธิ :  30 มีนาคม 2561 

3.  อตัราการใช้สิทธิ :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 

4.  ราคาใช้สิทธิ :  17.50 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

5. วธีิการชําระเงนิ 

5.1        ชาํระโดยเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งส่งมอบใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัทีG 28 มีนาคม 2561  

เวลา 11.00 น. ซึG งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัทาํการถดัไปและขีดคร่อมสัGง

จ่าย “บริษทั พรีเชียส ชิพปิ2 ง จาํกดั (มหาชน)”  

5.2  ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงัต่อไปนี2พร้อมส่งสาํเนาหลกัฐานการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร

ของบริษทัฯดงักล่าว ภายในวนัทีG 29 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. 

ชืGอธนาคารและรายเอียดต่างๆ เหมือนเดิมตามทีGบริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบในเรืGองการ

แจง้กาํหนดการ รุ่นทีG 1 เมืGอ วนัทีG 13 มิถุนายน 2560 

6. เอกสารในการแสดงความจํานงใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 

7. สถานที'ติดต่อขอใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 

• รายงานการแก้ไขข้อกาํหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที'จะซืPอหุ้นสามัญของบริษัทฯ (PSL-W1) 

เมืGอวนัทีG 24 เมษายน 2561 บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่ อา้งถึงใบสาํคญัแสดงสิทธิทีGจะซื2อ

หุน้สามญัของบริษทัฯ (PSL-W1) จาํนวน 51,976,030 หน่วยซึGงบริษทัฯไดอ้อกเมืGอวนัทีG 16 มิถุนายน 2558 

โดยมีกาํหนดวนัใชสิ้ทธิครั2 งสุดทา้ย คือ วนัทีG 15 มิถุนายน 2561 และอา้งถึงหนงัสือเวียนทีG บจ. (ว) 1/2561 

ลงวนัทีG 14 กมุภาพนัธ์ 2561 จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซึG งเปลีGยนแปลงระยะเวลาในการชาํระราคาและส่งมอบ

หลกัทรัพยจ์าก 3 วนัทาํการนบัจากวนัทีGซื2อขายเป็น 2 วนัทาํการนบัจากวนัทีGซื2อขาย ดงันั2น วนัทีGขึ2น

เครืGองหมาย SP ล่วงหนา้สาํหรับการใชสิ้ทธิครั2 งสุดทา้ยสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิจึงไดเ้ปลีGยนจาก 3 วนั

ทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็น 2 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน 

ดงันั2น บริษทัฯ จึงไดแ้กไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (PSL-W1) เพืGอใหส้อดคลอ้งกบั

หนงัสือเวียนดงักล่าวขา้งตน้ในส่วนทีGเกีGยวกบัระยะเวลาการขึ2นเครืGองหมาย SP สาํหรับการใชสิ้ทธิครั2 ง

สุดทา้ยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (PSL-W1) ทั2งนี2  บริษทัฯไดเ้ผยแพร่ขอ้กาํหนดสิทธิฉบบัแกไ้ขบนเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ  

 

• แจ้งกําหนดการใช้สิทธิซืPอหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที'จะซืPอหุ้นสามัญของ บริษัท 

พรีเชียส ชิพปิP ง จํากดั (มหาชน) (PSL-W1) ครัPงสุดท้าย 

เมืGอวนัทีG 9 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่ระยะเวลาการแสดงความจาํนงการ

ใชสิ้ทธิและวนัใชสิ้ทธิครั2 งสุดทา้ยเพืGอซื2อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี2   
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1.  ระยะเวลาการแสดงความจํานง :  ระหวา่งวนัทีG 31 พฤษภาคม ถึงวนัทีG 14 มิถุนายน 2561 ระหวา่งเวลา 

8.30-15.30 น. 

2.  วนัใช้สิทธิ :  วนัทีG 15 มิถุนายน 2561 

3.  ระยะเวลาการปิดสมุด :  วนัทีG 25 พฤษภาคม ถึงวนัทีG 15 มิถุนายน 2561 

4.  ระยะเวลาการขึPนเครื'องหมาย SP :  วนัทีG 23 พฤษภาคม ถึงวนัทีG 15 มิถุนายน 2561 

5.  อตัราการใช้สิทธิ :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 

6.  ราคาใช้สิทธิ :  17.50 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

7.  วธีิการชําระเงนิ 

7.1        ชาํระโดยเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งส่งมอบใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัทีG 13 มิถุนายน 2561  

เวลา 11.00 น. ซึG งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัทาํการถดัไปและขีดคร่อมสัGง

จ่าย “บริษทั พรีเชียส ชิพปิ2 ง จาํกดั (มหาชน)”  

7.2  ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงัต่อไปนี2พร้อมส่งสาํเนาหลกัฐานการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร

ของบริษทัฯดงักล่าว ภายในวนัทีG 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. 

ชืGอธนาคารและรายเอียดต่างๆ เหมือนเดิมตามทีGบริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบในเรืGองการ

แจง้กาํหนดการ รุ่นทีG 1 เมืGอ วนัทีG 13 มิถุนายน 2560 

8. เอกสารในการแสดงความจํานงใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 

9. สถานที'ติดต่อขอใช้สิทธิ : รายละเอียดเหมือนเดิม 

• รายงานการแก้ไขสัญญาเงินกู้ จากธนาคารเพื'อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย   
เมืGอวนัทีG 5 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่เมืGอวนัทีG 3 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ 

และบริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั ซึG งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (“บริษทัยอ่ย”) ไดล้งนามสัญญาแกไ้ข

สัญญาเงินกูว้งเงิน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทีGทาํกบัธนาคารเพืGอการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ซึG งมี

วตัถุประสงคเ์พืGอรีไฟแนนซ์ราคาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ ขนาดระวาง 63,345 เดท

เวทตนัจาํนวน 1 ลาํ ชืGอว่า “สุนิสา นารี” ทีGบริษทัยอ่ยไดรั้บมอบมาจาก Taizhou Sanfu Ship Engineering 

Co. Ltd.ในปี 2559 โดยหลกัเพืGอขยายระยะเวลาเบิกเงินกูไ้ปจนถึงวนัทีG 28 ธนัวาคม 2561 (จากเดิมถึงวนัทีG 

30 มิถุนายน 2561) 

ปี 2562 

 

• แจ้งกรรมการลาออก การเปลี'ยนแปลงของฝ่ายบริหารและกรรมการบริหาร 
เมืGอวนัทีG 5 เมษายน 2562 บริษทัฯ แจง้ให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบว่า บริษทัฯ ไดรั้บหนังสือลาออกจาก

ตาํแหน่งกรรมการจากนายไจปาล มนัสุขานี โดยมีผลนบัตั2งแต่วนัทีG 5 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป ดงันั2น 

นายไจปาล มนัสุขานี จึงไดพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ และตาํแหน่งกรรมการบริหาร 

ตั2งแต่วนัทีG 5 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป นอกจากนั2น นายคูชรู วาเดีย ซึG งดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (การเงิน) และ

กรรมการบริหาร ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการบริหารของบริษทัฯ และไดพ้น้จากการมีบทบาทในฝ่าย
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บริหารของบริษทัฯ รวมถึงบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยมีผลนบัตั2งแต่วนัทีG 5 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป อยา่งไร

ก็ตาม นายคูชรู วาเดีย ยงัคงจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไปแมว้่าจะไม่มีบทบาท

ในทางการบริหารแลว้กต็าม  
ทั2งนี2  นายกอตมั คูรานา ประธานเจา้หนา้ทีGฝ่ายการเงินของบริษทั จะเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (การเงิน) แทน

นายคูชรู วาเดีย โดยมีผลนบัตั2งแต่วนัทีG 5 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไดแ้ต่งตั2งให้

นายกอตัม คูรานา และนายโกดาการาจีททิล มูราลีG  เมนนอน กรรมการ (เทคนิค) เข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริหาร ดงันั2น ภายหลงัจากการแต่งตั2งดงักล่าว คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ จะประกอบไป

ดว้ย นายคาลิด ฮาชิม นายกอตมั คูรานา และนายโกดาการาจีททิล มูราลีG เมนนอน 
• แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที'จําหน่ายไม่ได้ และการแก้ไข

เพิ'มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ 
เมืGอวนัทีG 17 เมษายน 2562 บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่ มติทีGประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครั2 ง

ทีG 1/2562 ของบริษทัฯ ซึG งประชุมเมืGอวนัทีG 4 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

จาํนวน 51,965,068 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,611,256,930 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 

1,559,291,862 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนทีGจาํหน่ายไม่ได ้จาํนวน 51,965,068 หุน้ มูลค่าทีGตราไวหุ้น้ละ 

1 บาท โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั2งแกไ้ขเพิGมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  

ขอ้ 4 ของบริษทัฯ  เพืGอใหส้อดคลอ้งกบัมติทีGประชุมฯ ดงักล่าว ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

เป็นทีGเรียบร้อยแลว้ เมืGอวนัทีG 9 เมษายน 2562 
• แจ้งการทํารายการเกี'ยวโยงกนั 

เมืGอวนัทีG 18 พฤศจิกายน 2562 บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่ทีGประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั2 ง

ทีG 5/2562 เมืGอวนัจนัทร์ ทีG 18 พฤศจิกายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัการทาํรายการเกีGยวโยงกนั กล่าวคือ การซื2อหอ้งชุด

หนึGงหอ้ง ณ อาคารชุดเพรสทิจ ทาวเวอร์ส (“รายการ”) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี2  

1. วนัที'ทํารายการ   
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการทาํรายการเมืGอวนัทีG 18 พฤศจิกายน 2562 อยา่งไรก็ตาม จะมีการลง

นามสญัญาซื2อขายและการจดทะเบียนสาํหรับรายการนี2ภายในหนึGงเดือนขา้งหนา้ 

2. คู่สัญญาที'เกี'ยวข้อง  
ผูซื้2อ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ2 ง เอเยนซีG จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ซึG งเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศไทยของ

บริษทัฯ 

ผูข้าย นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม และนางวชิยัลกัษมี ฮาชิม 

3. ลกัษณะโดยทั'วไปของรายการ  
บริษทัยอ่ยในฐานะผูซื้2อจะทาํการซื2อหอ้งชุดหนึGงหอ้ง ณ อาคารชุดเพรสทิจ ทาวเวอร์ส ตั2งอยูเ่ลขทีG 168/20 

อาคาร A ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร (“ทรัพยสิ์น”) จากผูข้าย 

4. รายละเอยีดของทรัพย์สิน 

ห้องชุดจาํนวน 1 ห้อง พร้อมตกแต่งซึG งปลอดจาํนองและภาระผูกพนัใดๆ ห้องเลขทีG 168/20 อาคาร A                  

ณ อาคารชุดเพรสทิจ ทาวเวอร์ส ก่อสร้างในปี 2535 เนื2อทีGรวมทั2งสิ2น 249.94 ตารางเมตร (ประกอบไปดว้ย 
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1 หอ้งนัGงเล่น/หอ้งอาหาร 3 หอ้งนอน 4 หอ้งนํ2า 1 หอ้งครัว และ 1 หอ้งครอบครัว) พร้อมสิทธิการใชที้Gจอด

รถยนตจ์าํนวน 1 คนั  

5. มูลค่ารวมของรายการและเงื'อนไขในการชําระเงนิ 

ราคาซื2อทรัพยสิ์นแป็นเงินทั2งสิ2น 13.25 ลา้นบาท (“ราคาซื2อ”) ซึG งเป็นราคาทีGตํGากว่าราคาตลาดซึG งอยู่ทีG 

13.50 ลา้นบาท (54,000 บาทต่อตารางเมตร) ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นลงวนัทีG 6 พฤศจิกายน 

2562 จดัทาํโดย บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จาํกดั ซึG งเป็นผูป้ระเมินอิสระทีGอยูใ่นรายชืGอ

บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทีGไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ 

การชาํระเงินสาํหรับราคาซื2อจะดาํเนินการโดยการชาํระเป็นเงินสดเตม็จาํนวน ณ วนัทีGคู่สัญญาไดล้งนาม

ในสัญญาซื2อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิd  ณ กรมทีGดิน โดยผูซื้2อและผูข้ายจะร่วมรับผิดชอบฝ่ายละ

ครึG งหนึG งในค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืGน ๆ ทีG เกีGยวข้องกับการจดทะเบียน                 

การซื2อขายและการโอนกรรมสิทธิd รวมประมาณ 250,000 บาท  

6. บุคคลที'เกี'ยวโยงกนั 

1) นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหารของบริษทัฯ และเป็นกรรมการ

ของบริษทัยอ่ย อนึG ง ปัจจุบนั คุณคาลิด ถือหุ้นของบริษทัฯ จาํนวน 131,486,275 หุ้น (ร้อยละ 8.43) 

และถือหุน้ของบริษทัยอ่ยจาํนวน 1 หุน้ (ร้อยละ 0.001) และ 

2) นางวิชยัลกัษมี ฮาชิม คู่สมรสของคุณคาลิด 

ทั2งนี2  คุณคาลิด และ คุณวิชยัลกัษมี มีฐานะเป็นผูข้ายในการทาํรายการนี2  

7. วตัถุประสงค์และประโยชน์ในการเข้าทํารายการ 
ปัจจุบนับริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของห้องชุด ณ อาคารชุดเพรสทิจ ทาวเวอร์ส จาํนวน 28 ห้อง เพืGอใชเ้ป็นทีGอยู่

อาศยัของพนกังานชาวต่างชาติของบริษทัฯ และเพืGอใหบุ้คคลภายนอกเช่า ในปัจจุบนัหอ้งชุดทั2งหมดของ

บริษทัยอ่ยมีผูอ้ยูอ่าศยั ดงันั2น เพืGอเป็นการจดัหาทีGพกัอาศยัเพิGมเติมให้แก่พนกังานชาวต่างชาติอาวุโสราย

ใหม่ (รวมถึงครอบครัวของพนกังานดงักล่าว) ซึG งเป็นส่วนหนึGงของแผนการสืบทอดตาํแหน่งของบริษทัฯ 

บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัซื2อหอ้งชุดเพิGมเติมอีกหอ้งหนึGง นอกจากนี2  ในกรณีทีGมีหอ้งชุดใดๆ วา่งลง

และมิไดมี้พนกังานของบริษทัฯ อยู่อาศยันั2น บริษทัฯ สามารถปล่อยห้องชุดดงักล่าวให้เช่าในตลาดได้

อยา่งง่ายดาย ซึG งเป็นการสร้างโอกาสในการเพิGมรายไดใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ยและบริษทัฯ อีกทางหนึGง  เนืGองจาก

อาคารชุดเพรสทิจ ทาวเวอร์ส ตั2งอยูใ่นซอยสุขมุวิท 23 ซึG งเป็นแหล่งทีGอยูอ่าศยัและแหล่งธุรกิจหลกัสาํคญั

ของกรุงเทพมหานคร อีกทั2งอาคารดงักล่าวยงัตั2งอยูไ่ม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า (BTS)  และสถานีรถไฟฟ้า

ใตดิ้น (MRT) อีกดว้ย 

8. แหล่งเงนิทุน 
 

เงินสดสาํรองภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

9. มูลค่ารวมของการทํารายการ 
9.1  มูลค่ารวมของการทํารายการตามเกณฑ์รายการที'เกี'ยวโยงกนั 
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ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืG องการเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการทีGเกีGยวโยงกนั พ.ศ. 2546 การทาํรายการนี2 เป็นรายการทีGเกีGยว

โยงกนัทีGเกีGยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของมูลค่าสินทรัพยที์Gมีตวัตนสุทธิ (NTA) 

ของบริษทัฯ ดงันั2น การทาํรายการนี2 จึงมีขนาดของรายการเป็นรายการขนาดกลาง* ซึG งเป็นขนาดรายการทีG

ตอ้งขออนุมติัการเขา้ทาํรายการจากคณะกรรมการบริษทัฯ และเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

รายการทีGเกีGยวโยงกนัในช่วงหกเดือนทีGผา่นมา (ไม่รวมรายการดงักล่าวขา้งตน้): ไม่มี 

* รายการขนาดกลาง หมายถึง รายการที3เกี3ยวโยงกันที3เกี3ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการซึ3งมีมูลค่าของ
รายการ ดังนีO (ก) มากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือ (ข) มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกิน                 

ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที3มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ (โดยเลือกจาํนวนที3สูงกว่า) ทัOงนี O มูลค่า
สินทรัพย์ที3มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ เท่ากับ 11,717.27  ล้านบาท อ้างอิงจากงบการเงินรวมสอบ
ทานแล้วของบริษัทฯ สิOนสุด ณ วันที3 30 กันยายน 2562 
9.2 มูลค่ารวมของการทํารายการตามเกณฑ์เกี'ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ'งสินทรัพย์ 

ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรืG องการได้มาและจาํหน่ายไปซึG ง

สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน การทาํรายการนี2 คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ* 

ดงันั2น การทาํรายการขา้งตน้ จึงไม่เขา้ข่ายการเปิดเผยรายการใด ๆ ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรืGองหลกัเกณฑ ์วิธีการและการเปิดเผยรายการเกีGยวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึGงสินทรัพย์

ของบริษทัจดทะเบียน 

รายการการไดม้าซึGงสินทรัพยใ์นช่วงหกเดือนทีGผา่นมา (ไม่รวมรายการดงักล่าวขา้วตน้): ไม่มี 

*มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 25,412.05 ล้านบาท อ้างอิงจากงบการเงินรวมสอบทานแล้วของ               
บริษัทฯ สิOนสุด ณ วันที3 30 กันยายน 2562 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาการทาํรายการนี2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั2 งทีG 5/2562 

เมืGอวนัจนัทร์ทีG 18 พฤศจิกายน 2562 และมีความเห็นวา่การเขา้ทาํรายการดงักล่าวนั2นมีความเหมาะสมและ

เป็นไปเพืGอประโยชน์ของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ในการเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ อีก

ทั2งราคาซื2อนั2นยงัตํGากว่าราคาตลาด ดงันั2น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติอนุมติัการทาํรายการดงักล่าว 

โดยไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นต่างไป  ทั2งนี2  คุณคาลิดมิไดเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

ในวาระการพิจารณารายการดงักล่าวขา้งตน้ และมิไดอ้อกเสียงลงมติในวาระดงักล่าว 

11.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดพิ้จารณาการทาํรายการนี2 ในการประชุมคณะกรรมการ

ตราจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ครั2 งทีG 5/2562 เมืGอวนัจนัทร์ทีG 18 พฤศจิกายน 2562 และมีความเห็นวา่การ

เขา้ทาํรายการดงักล่าวนั2นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพืGอประโยชน์ของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงคแ์ละ

ประโยชน์ในการเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น  อีกทั2 งราคาซื2 อนั2 นย ังตํG ากว่าราคาตลาด  ดังนั2 น 
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คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการจึงมีมติอนุมติัการทาํรายการดงักล่าว โดยไม่มีกรรมการ

ตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่างไป  

• รายงานการเลกิบริษัทย่อย 
เมืGอวนัทีG 26 พฤศจิกายน 2562 บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบถึงการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยใน

ประเทศไทยของบริษทัฯ จาํนวน 7 บริษทั (“บริษทัยอ่ย”) โดยมติของทีGประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย

ดงักล่าวซึGงจดัขึ2นเมืGอวนัทีG 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี2  

1. ชื'อบริษัทย่อย   บริษัท พรีเชียส ริเวอร์ส จํากดั 

ลกัษณะธุรกจิ   เจา้ของเรือ 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 234,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,340,000 หุน้  

ราคาหุน้ละ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น  บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทั2งหมดในบริษทัยอ่ยนี2  

เหตุผลของการเลกิกจิการ ไม่มีการดาํเนินกิจการใด ๆ เนืGองจากในปัจจุบนับริษทัยอ่ยนี2 มิไดเ้ป็น

เจา้ของเรือ 

ผลกระทบจากการเลกิกจิการ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม 

บริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์จากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยนี2 ในแง่

ของการลดค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับบริษทัยอ่ย 

2. ชื'อบริษัทย่อย   บริษัท พรีเชียส ซีส์ จํากดั  

ลกัษณะของธุรกจิ  เจา้ของเรือ 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,000,000 หุน้  

ราคาหุน้ละ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น  บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทั2งหมดในบริษทัยอ่ยนี2  

เหตุผลของการเลกิกจิการ ไม่มีการดาํเนินกิจการใด ๆ เนืGองจากในปัจจุบนับริษทัยอ่ยนี2 มิไดเ้ป็น

เจา้ของเรือ 

ผลกระทบจากการเลกิกจิการ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม 

บริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์จากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยนี2 ในแง่

ของการลดค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับบริษทัยอ่ย 

3. ชื'อบริษัทย่อย   บริษัท พรีเชียส สตาร์ส จํากดั 

ลกัษณะของธุรกจิ  เจา้ของเรือ 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 105,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,050,000 หุน้  

ราคาหุน้ละ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น  บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทั2งหมดในบริษทัยอ่ยนี2  

เหตุผลของการเลกิกจิการ ไม่มีการดาํเนินกิจการใด ๆ เนืGองจากในปัจจุบนับริษทัยอ่ยนี2 มิไดเ้ป็น

เจา้ของเรือ 
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ผลกระทบจากการเลกิกจิการ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม 

บริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์จากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยนี2 ในแง่

ของการลดค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับบริษทัยอ่ย 

4. ชื'อบริษัทย่อย   บริษัท พรีเชียส คลฟิส์ จํากดั  

ลกัษณะของธุรกจิ  เจา้ของเรือ 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 140,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,400,000 หุน้  

ราคาหุน้ละ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น  บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทั2งหมดในบริษทัยอ่ยนี2  

เหตุผลของการเลกิกจิการ ไม่มีการดาํเนินกิจการใด ๆ เนืGองจากในปัจจุบนับริษทัยอ่ยนี2 มิไดเ้ป็น

เจา้ของเรือ 

ผลกระทบจากการเลกิกจิการ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม 

บริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์จากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยนี2 ในแง่

ของการลดค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับบริษทัยอ่ย 

5. ชื'อบริษัทย่อย   บริษัท พรีเชียส ฮิลส์ จํากดั 

ลกัษณะของธุรกจิ  เจา้ของเรือ 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 140,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,400,000 หุน้  

ราคาหุน้ละ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น  บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทั2งหมดในบริษทัยอ่ยนี2  

เหตุผลของการเลกิกจิการ ไม่มีการดาํเนินกิจการใด ๆ เนืGองจากในปัจจุบนับริษทัยอ่ยนี2 มิไดเ้ป็น

เจา้ของเรือ 

ผลกระทบจากการเลกิกจิการ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม 

บริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์จากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยนี2 ในแง่

ของการลดค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับบริษทัยอ่ย 

6. ชื'อบริษัทย่อย   บริษัท พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จํากดั 

ลกัษณะของธุรกจิ  เจา้ของเรือ 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 140,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,400,000 หุน้  

ราคาหุน้ละ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น  บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทั2งหมดในบริษทัยอ่ยนี2  

เหตุผลของการเลกิกจิการ ไม่มีการดาํเนินกิจการใด ๆ เนืGองจากในปัจจุบนับริษทัยอ่ยนี2 มิไดเ้ป็น

เจา้ของเรือ 

ผลกระทบจากการเลกิกจิการ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม 

บริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์จากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยนี2 ในแง่

ของการลดค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับบริษทัยอ่ย 
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7. ชื'อบริษัทย่อย   บริษัท พรีเชียส ซิตีPส์ จํากดั 

ลกัษณะของธุรกจิ  เจา้ของเรือ 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 170,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,700,000 หุน้  

ราคาหุน้ละ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น  บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทั2งหมดในบริษทัยอ่ยนี2  

เหตุผลของการเลกิกจิการ ไม่มีการดาํเนินกิจการใด ๆ เนืGองจากในปัจจุบนับริษทัยอ่ยนี2 มิไดเ้ป็น

เจา้ของเรือ 

ผลกระทบจากการเลกิกจิการ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม 

บริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์จากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยนี2 ในแง่

ของการลดค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับบริษทัยอ่ย 

ทั2 งนี2  บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้จดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเมืGอวนัทีG  2

พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างการชําระบัญชีในขณะนี2  โดยผูช้ ําระบัญชีของบริษัทย่อย คือ 

นายกอตมั คูรานา  

• รายงานสัญญาเงนิกู้ใหม่จํานวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพื'อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 

เมืGอวนัทีG 16 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบวา่เมืGอวนัทีG 13 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ 

และบริษทัย่อยของบริษทัฯ บางราย ไดล้งนามสัญญาเงินกูจ้าํนวน 28 ลา้นเหรียญสหรัฐ (“เงินกู”้) กบั

ธนาคารเพืGอการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พืGอ (1) ไถ่ถอนหุ้นกูที้Gออกโดย

บริษทัฯ (2) ชาํระคืนเงินกูห้รือชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด สาํหรับเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน ของบริษทัฯ

และ/หรือบริษทัยอ่ย  และ/หรือ (3) ใชซื้2อเรือ  

รายละเอียดโดยสรุปของขอ้สญัญาและเงืGอนไขของสญัญาเงินกู ้มีดงันี2  
ผู้กู้ บริษทั พรีเชียส ชิพปิI ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) และบริษทั พรีเชียส แลนด์ จาํกดั  บริษทั         

พรีเชียส เลคส์ จาํกดั บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั บริษทั พรีเชียส คอมเม็ทส์ จาํกดั และบริษทั 

พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั (รวมเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) 

ผู้ให้กู้ ธนาคารเพื(อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

วตัถุประสงค์ (1) เพื(อไถ่ถอนหุ้นกู้ที(ออกโดยบริษทัฯ (2) เพื(อชาํระคืนเงินกู้หรือชาํระคืนเงินกู้ก่อนกาํหนด 

สาํหรับเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน ของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือ (3) เพื(อใชซื้Iอเรือขนส่ง

สินคา้แหง้เทกองขนาดระวางต่อลาํไม่เกิน 65,000 เดทเวทตนั และมีอายไุม่เกิน 8 ปี 

จาํนวนเงนิกู้ วงเงินกูสู้งสุด 28 ลา้นเหรียญสหรัฐ  

อตัราดอกเบีCย LIBOR 3 เดือน บวก ส่วนเพิ(ม 

ค่าธรรมเนียมการ

รักษาวงเงนิ 
ร้อยละ 0.10 ต่อปีสาํหรับวงเงินสินเชื(อที(ยงัไม่ไดเ้บิกถอน 

ระยะเวลาเบิกถอน

เงนิกู้ 
จนถึงวนัที( 29 มกราคม 2564 
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การชําระคืนเงนิกู้ เงินกูที้(เบิกทัIงหมดจะชาํระคืนภายใน 7 ปี โดยแบ่งการชาํระคืนออกเป็น 28 งวด เป็นรายไตรมาส

ไตรมาสละเท่า ๆ กนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/40 ของจาํนวนเงินกูที้(เบิก โดยเริ(มการชาํระคืนงวดแรก 

ณ วนัสิIนไตรมาสที(ถดัจากไตรมาสที(เบิกถอนงินกูค้รัI งแรก และงวดที( 28  ชาํระคืนเงินกูค้งเหลือ

ทัIงหมด  

หลกัประกนั • การจดจาํนองเรือลาํดบัที(สอง สาํหรับเรือจาํนวน 5 ลาํที(บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ กล่าวคือ 

(1) ลา้นนา นารี (2) ลติกา นารี (3) วริษา นารี (4) วริยา นารี และ (5) วิกานดา นารี ทัIงนีI  มี

การจดจาํนองเรือลาํดับแรกสําหรับเรือดังกล่าวภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับลงวนัที( 17 

กมุภาพนัธ์ 2555 ที(ลงนามไวก้บัผูใ้หกู้ ้

• การนาํบญัชีสาํรองเพื(อการชาํระหนีI  (debt service reserve account) ที(เปิดไวก้บัผูใ้หกู้ ้ไป

เป็นหลกัประกนัโดยการทาํสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจระหวา่งบริษทัฯ กบัผูใ้หกู้ ้

ข้อตกลงทางการเงนิ บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปนีI  โดยมีการพิจารณาเป็นรายปีจากงบการเงินรวมสิIนปี

ที(เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 

• อตัราส่วนหนีI ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกิน 2 ต่อ 1 

• ส่วนของผูถื้อหุน้รวมขัIนตํ(า 300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ 

• ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อลาํเรือที(บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทัIงหมด

เป็นเจา้ของ 

ข้อตกลงเกี2ยวกบัเรือ • หากมูลค่าของเรือที(จาํนองทัIง 5 ลาํและเรือทัIงหมดที(จาํนองเพื(อเป็นหลกัประกนักบัผูใ้หกู้ ้
ภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับลงวนัที(  17 กุมภาพันธ์ 2555 สัญญาเงินกู้ฉบับลงวนัที(  29 

พฤษภาคม 2557 และสัญญาเงินกูฉ้บบัลงวนัที( 15 ธนัวาคม 2560 มีมูลค่าตํ(ากว่าร้อยละ 

125 ของยอดเงินกูค้งเหลือโดยการทดสอบรายปี ผูกู้จ้ะตอ้งจดัหาหลกัประกนัเพิ(มเติมหรือ

ชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับเงินกูส่้วนที(เกิน  

ข้อตกลงอื2นๆ • บริษทัฯ จะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื(น ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เวน้แต่จะมีกาํไรสะสม

และไม่มีเหตุผดินดัเกิดขึIนและยงัคงดาํเนินต่อไป 
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1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
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1.5 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

จากอดีตถึงปัจุจบนับริษทัฯ ไม่มีการเปลี<ยนแปลงอนัมีนัยสําคญัที<กระทบต่อโครงสร้างและอาํนาจการ
ควบคุมบริษทัฯ กล่าวคือบริษทัฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการที<ไดรั้บการแต่งตัHงจากมติที<ประชุมผูถื้อหุน้ 

ซึ< งมี บริษทั โกลเบก็ซ์ คอร์ปอเรชั<น จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่มาตัHงแต่เริ<มตน้ โดยมี นายคาลิด มอยนูดดิน 

ฮาชิม เป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
 

2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
1. ลกัษณะของธุรกจิ 

 พีเอสแอลจดัเป็นหนึ< งในบริษทัเดินเรือที<ใหญ่ที<สุดในโลกที<ดาํเนินธุรกิจเป็นเจา้ของเรือประเภทที<มี
อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ (Geared Sector) (ขนาด 10,000 ถึง 69,000 เดทเวทตนั) สําหรับขนส่ง
สินคา้แห้งเทกองในตลาดการเดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทาง ซึ< งเรือประเภทนีHประกอบดว้ยเรือขนาดต่างๆ 

โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 1) กลุ่มเรือแฮนดีHไซส์ คือ เรือที<มีขนาด 10,000 - 39,999 เดทเวทตนั และ 
2) กลุ่มเรือซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์ คือ เรือที<มีขนาด 40,000 - 69,999 เดทเวทตนั ในอดีตบริษทัฯ ดาํเนิน
ธุรกิจหลกัในกลุ่มเรือแฮนดีHไซส์ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีกลยทุธ์ที<จะขยายกองเรือของบริษทัฯ ให้มีขนาด
ใหญ่ขึHน มีอายนุอ้ยลง ทนัสมยั และเป็นเรือที<มีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดันํHามนั ตามที<จะกล่าวต่อไป 

  ในปี 2553 บริษทัฯ ไดซื้Hอสัญญาสั<งต่อเรือใหม่สําหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์จาํนวน 4 ลาํ ซึ< งไดรั้บ
มอบเรือในปี 2555 เรือขนาดซุปราแมกซ์เป็นเรือที<มีขนาดใหญ่กว่าเรือขนาดแฮนดีH ไซส์แต่ยงัคงสามารถ
ขนส่งสินคา้ไดห้ลากหลายประเภทและสามารถเขา้ท่าเรือขนาดเลก็หลายแห่งได ้บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจใน
การเดินเรือขนาดนีH อีก โดยการซืHอเรือขนาดดงักล่าวเพิ<มจาํนวน 5 ลาํในระหวา่งปี 2554 - ปี 2556 วิศวกรต่อ
เรือไดพ้ฒันาการออกแบบตวัเรือขนาดซุปราแมกซ์ (จากเดิมขนาดระวางบรรทุก 57,000 เดทเวทตนั) โดยได้
เพิ<มขนาดระวางบรรทุกเป็น 64,000/69,000 เดทเวทตนั (ในวงการอุตสาหกรรม เรียกกนัว่า “ขนาดอลัตรา
แมกซ์ (Ultramax)”) ซึ< งเป็นเรือที<มีเครื<องยนตที์<มีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดันํH ามนัและเป็นมิตรต่อ
สิ<งแวดลอ้มโดยไม่เพิ<มอตัราการกินนํH าลึกมากนกั เมื<อพิจารณาถึงความสาํคญัในการควบคุมราคาเชืHอเพลิง
และกฎระเบียบในการควบคุมการปล่อยมลพิษที<มีความเขม้งวดมากขึHน รูปแบบของเรือขนาดอลัตราแมกซ์
จึงไดรั้บความนิยมจากเจา้ของเรือเป็นจาํนวนมาก ดงันัHน ในปี 2556 - ปี 2557 บริษทัฯ จึงไดเ้ขา้สู่เรือขนาดนีH  
โดยการลงนามสญัญาสั<งต่อเรือสาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์จาํนวน 24 ลาํซึ< งมีกาํหนดรับมอบในปี 2557 - 

ปี 2559 อยา่งไรกต็าม ตามสญัญาสั<งต่อเรือทัHงหมด บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือทัHงสิHนจาํนวน 8 ลาํ ในปี 2557 - ปี 

2560 เช่นเดียวกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ เรือขนาดแฮนดีH ไซส์ก็ไดรั้บการพฒันาอย่างมาก เรือขนาดแฮนดีH
ไซส์รุ่นใหม่จะมีขนาดถึง 39,000 เดทเวทตนัในปี 2558 - ปี 2559 บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือขนาดแฮนดีHไซส์รุ่น
ใหม่จาํนวน 2 ลาํ  
  ผูค้วบคุมบริหารการเดินเรือดา้นเทคนิคของกองเรือพีเอสแอล คือ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิH ง เอเยน
ซี<  จาํกัด ซึ< งเป็นบริษทัย่อยของพีเอสแอล และเป็นบริษทัที<ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ
มาตรฐานระบบการจดัการสิ<งแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) โดย บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิH ง เอเยนซี< 
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จาํกดั เป็นหนึ< งในบรรดาบริษทัให้บริการบริหารเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเพียงไม่กี<แห่งที<ไดใ้บรับรอง
มาตรฐานระบบการจดัการสิ<งแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001) 

  พีเอสแอลบริหารงานกองเรือแบบไม่ประจาํเส้นทางซึ< งมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมไปทั<วโลก สินคา้
พืHนฐานที<กองเรือพีเอสแอลขนส่ง คือ ซีเมนต ์สินคา้ทางการเกษตร เหลก็ ปุ๋ย สินแร่และเนืHอแร่ ถ่านหิน ไม้
ซุงและอื<นๆ ในทางภูมิศาสตร์ พีเอสแอลไดแ้บ่งเครือข่ายการขนส่งสินคา้ของกองเรือของบริษทัฯ อย่าง
คร่าวๆ เป็น 5 ภูมิภาค ประกอบดว้ย 1) สหรัฐอเมริกา/แคนาดา 2) ยโุรป 3) ละตินอเมริกา-แอฟริกา 4) อินเดีย
อนุทวีป-ตะวนัออกกลาง และ 5) เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออกไกล เรือในกองเรือพีเอสแอลส่วน
ใหญ่สามารถให้บริการในท่าเรือที<มีขีดจาํกดัในเรื<องของร่องนํH าและขีดจาํกดัในเรื<องอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ 
(โดยเรือของพีเอสแอล มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดตัHงพร้อมอยู)่ ขณะที<เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถใหบ้ริการใน
ท่าเรือดงักล่าวได ้ลกัษณะดงักล่าวถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบและส่งผลให้พีเอสแอลไดอ้ตัราค่าระวางที<สูงเมื<อ
เปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบการรายอื<น เรือของบริษทัฯ ซึ< งมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือจึงเป็นที<
ตอ้งการมากกว่าเมื<อเทียบกบัเรือขนาดใหญ่กว่าที<ไม่มีอุปกรณ์ ถึงแมว้่าเรือขนาดใหญ่จะสามารถประหยดั
ตน้ทุนจากการมีขนาดที<ใหญ่กวา่ไดก้ต็าม 

  รูปแบบการให้บริการสําหรับขนส่งสินค้าของพเีอสแอล แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 

  การเช่าเหมาลําเป็นระยะเวลา (Time Charter): การใหบ้ริการลกัษณะนีH  Charterer จะชาํระค่าใชเ้รือ 
(Charter Hire) ใหพี้เอสแอลเป็นค่าปฏิบติัการควบคุมเรือตามระยะเวลาที<ตกลง Charterer จะเป็นผูรั้บผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายสาํหรับเที<ยวการเดินทางนัHนๆ (voyage costs) ซึ< งรวมถึงค่านํH ามนัเชืHอเพลิง ทัHงนีH  ในกรณีดงักล่าว พี
เอสแอล (หรือบริษทัเจา้ของเรือ)ไม่ใช่ผูใ้ห้เช่าเรือ (Lessor of the Ship) แต่เป็นผูใ้ห้บริการ เนื<องจากพีเอ
สแอลยงัคงมีสิทธิครอบครองและควบคุมดูแลเรือทัHงหมดตามกฎหมาย 
  การให้บริการเป็นรายเทีJยว (Voyage Charter): การใหบ้ริการลกัษณะนีH  Charterer จะชาํระค่าระวาง 
(Freight) ใหพี้เอสแอลสาํหรับการรับขนส่งสินคา้จากท่าเรือตน้ทางไปยงัอีกท่าเรือปลายทางใดๆตามที<ตกลง 
ดงันัHน พีเอสแอลจึงเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายสาํหรับเที<ยวการเดินเรือ (voyage costs) ซึ< งรวมถึงค่านํHามนั
เชืHอเพลิง 
  เส้นทางการเดินเรือของกองเรือพีเอสแอลไม่ไดก้าํหนดตายตวั เรือแต่ละลาํสามารถขนส่งไปไดท้ั<ว
โลกโดยขึHนอยู่กับความต้องการของ Charterers ที<ผ่านมาพบว่ามีการให้บริการทัH ง 2 ลกัษณะ คือ Time 

Charter และ Voyage Charter ในอตัราใกลเ้คียงกนั โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 1 - 3 เดือน จนในปี 

2547 เมื<อลกัษณะการให้บริการใช้เรือไดเ้ปลี<ยนไป โดยเรือเกือบทุกลาํไดใ้ห้บริการแบบเป็นระยะเวลา 
(Time Charters) โดยปี 2548 ถึง 2549 สัดส่วนของ Voyage Charters ไดเ้พิ<มขึHน เมื<อเปรียบเทียบกบัปี 2547 

อยา่งไรก็ตามในช่วงปี 2550 ถึง 2553 สัดส่วนการให้บริการไดเ้ปลี<ยนไปโดยประมาณร้อยละ 99 ของการ
ให้บริการเป็นการให้บริการแบบระยะเวลา (Time Charters) และคงเหลือการให้บริการแบบรายเที<ยว 
(Voyage Charters) เพียงร้อยละ 1 เท่านัHน ยกเวน้ในระหว่างปี 2552 สัดส่วนของ Voyage Charters ไดเ้พิ<ม
ขึHนมาอยูที่<ร้อยละ 6 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2554 - 2562 สัดส่วนการให้บริการเป็นรายเที<ยวกบัการเช่าเหมาลาํ
เป็นระยะเวลาไดเ้ปลี<ยนแปลงไปโดยการใหบ้ริการเป็นรายเที<ยวไดเ้พิ<มขึHนมาอยูป่ระมาณร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 
17 จากร้อยละ 0.5 ในปี 2553  
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  ความสามารถในการให้บริการขนส่งสินคา้ที<ไม่จาํกดัเส้นทางและประเภทของสินคา้ซึ< งเป็นสินคา้
พืHนฐานที<จาํเป็นที<ขนส่งโดยใชเ้รือชนิดที<มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ ทาํให้พีเอสแอลสามารถลด
ความเสี<ยงจากผลกระทบอนัเกิดขึHนในภูมิภาคใดๆ ประเภทสินคา้และสภาพเศรษฐกิจ 

  1.2 อายุกองเรือ 
  กองเรือพีเอสแอลมีอายุเฉลี<ยปัจจุบนัที<ประมาณ 8 ปี ซึ< งน้อยกว่าอายุเฉลี<ยของกองเรือทั<วโลกที<
ประมาณ 11 ปี 

  กราฟต่อไปนีH เป็นการวิเคราะห์อายขุองกองเรือขนส่งสินคา้ทั<วโลกขนาด 10,000 - 69,999 เดทเวทตนั
และกองเรือพีเอสแอล ณ วนัที< 1 มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.3 การดาํเนินธุรกจิ 
  รายไดข้องพีเอสแอลมีการกระจายแหล่งที<มาของรายไดเ้ป็นอยา่งดีดงันีH  
  1. ประเภทของสินค้าทีJขนส่ง 

ประเภทสินค้า 
จํานวนเทีJยวของการเดนิเรือและร้อยละ (%) ของจํานวนเทีJยวการเดนิเรือรวม 

2560 2561 2562 

ซีเมนต ์ 120 32.88% 116 30.13% 130 32.66% 

สินคา้การเกษตร 69 18.90% 63 16.36% 63 15.83% 

เหลก็ 42 11.51% 40 10.39% 50 12.56% 

ปุ๋ย 26 7.12% 28 7.27% 28 7.04% 
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ประเภทสินค้า 
จํานวนเทีJยวของการเดนิเรือและร้อยละ (%) ของจํานวนเทีJยวการเดนิเรือรวม 

2560 2561 2562 

แร่ธาตุและสินแร่ 39 10.68% 45 11.69% 43 10.80% 

ถ่านหิน 29 7.95% 37 9.61% 33 8.29% 

ผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละซุง 6 1.64% 11 2.86% 13 3.27% 

อื<นๆ 34 9.32% 45 11.69% 38 9.55% 

รวมทัHงสิHน 365 100.00% 385 100.00% 398 100.00% 

 

2. การให้บริการแบบ Voyage Charters และ Time Charters 

ลกัษณะการให้บริการ 
จํานวนเทีJยวของการเดนิเรือและร้อยละ (%) ของจํานวนเทีJยวการเดนิเรือรวม 

2560 2561 2562 

การใหบ้ริการเป็นรายเที<ยว 21 5.75% 34 8.83% 32 8.04% 

การเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา 344 94.25% 351 91.17% 366 91.96% 

 

3. พืMนทีJในการให้บริการขนส่ง 
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  4. เครือข่ายการตลาด และทีJตัMงของนายหน้ารายใหญ่ 

 

  จากกราฟขา้งต้นแสดงให้เห็นว่าพีเอสแอลมีเครือข่ายการตลาดที<ครอบคลุมทั<วโลก โดยมีการ
ติดต่อกนัทางอินเตอร์เน็ตทาํใหก้ารติดต่อนัHนครอบคลุมและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทัHงยงัสามารถลด
ตน้ทุนในการดาํเนินงาน 

2.  โครงสร้างอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเลสามารถจาํแนกอยา่งกวา้งๆ ไดด้งันีH  
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  2.1  ตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกอง (Dry Bulk Market) 

  สินคา้ที<ขนส่งสามารถแบ่งไดเ้ป็น 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 เป็นเรือชนิดที<มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ (Geared Ship Sector) อุปสงค์
ในการใชบ้ริการเรือเดินทะเลในกลุ่มนีH ค่อนขา้งหลากหลายอนัเนื<องมาจากความสามารถในการขนส่งสินคา้
ไดห้ลายชนิดและท่าเรือจาํนวนมากที<เรือกลุ่มนีHสามารถใหบ้ริการได ้ลกัษณะดงักล่าวทาํใหค้วามตอ้งการใช้
บริการของเรือกลุ่มนีH มีความผนัผวนนอ้ยกวา่เมื<อเปรียบเทียบกบัความตอ้งการใชเ้รือที<มีขนาดใหญ่กวา่ซึ< งไม่
มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ 
  ในดา้นอุปทาน ผูป้ระกอบการทั<วโลกนัHนมีจาํนวนมาก ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2562 กองเรือโลกขนาด
ระวาง 10,000 - 69,999 เดทเวทตนั มีประมาณ 7,657 ลาํ โดยเจา้ของเรือรายใหญ่ที<สุดมีเรือเพียง 123 ลาํ หรือ
คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ของส่วนแบ่งในตลาดของความสามารถในการขนส่งคิดเป็นหน่วยเดทเวทตนั 

เจา้ของเรือส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัเอกชนรายยอ่ยที<มีเรือเพียงไม่กี<ลาํ 
  จากอดีตที<ผา่นมาอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลเป็นอุตสาหกรรมที<มีวฏัจกัร โดยแต่ละรอบของวฏัจกัร
จะมีช่วงที<อตัราค่าเช่าขนส่งสินคา้ลดตํ<าลงประมาณสองปี หลงัจากนัHนจะมีการปรับตวัของอุปทานและอุป
สงคก่์อนที<อตัราค่าเช่าขนส่งสินคา้จะเริ<มปรับตวัเพิ<มขึHน ช่วงตกตํ<าที<ยาวนานยดืเยืHอเริ<มเมื<อกลางปี 2540 อนั
เนื<องมาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย ทาํใหค้วามตอ้งการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลนอ้ยลง และ
ต่อมาการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ไดค่้อยๆ ปรับเพิ<มขึHนในทุกภูมิภาคของโลก ทาํให้มีความตอ้งการขนส่ง
สินคา้แห้งเทกองมากขึHนในปี 2543 และยงัคงปรับเพิ<มขึHนจนถึงครึ< งแรกของปี 2544 นอกจากนีH ราคารับซืHอ
เศษเหลก็ที<สูงขึHนกช่็วยทาํใหเ้กิดการขายเรือเก่าเพิ<มขึHน หลงัจากสิHนปี 2544 ตลาดไดป้รับตวัลดลงอีกครัH งอนั
เนื<องมาจากปัจจยัหลายอยา่งตลาดการขนส่งทางเรือไดเ้ริ<มมีการปรับตวัดีขึHนอยา่งที<ไม่เคยเกิดขึHน ซึ< งตลาด
ไดป้รับตวัสูงขึHนอยา่งต่อเนื<องมาจนถึงไตรมาสสาม/ไตรมาสสี<ของปี 2546 - 2547 และจนถึงครึ< งปีแรกของปี 

2548 หลงัจากนัHนตลาดกไ็ดเ้ผชิญกบัการปรับตวัของอตัราค่าระวางอีกครัH ง โดยผูเ้ชี<ยวชาญไดใ้หค้วามเห็นวา่
เป็นผลมาจากการเพิ<มขึHนของอุปทานของเรือ ประกอบกบัการลดลงของการปลดระวางเรือเก่าซึ< งอยา่งไรก็
ตามกเ็ป็นสิ<งที<สวนทางกบัการคาดการณ์ เนื<องจากตลาดไดป้รับตวัขึHนจากสิHนไตรมาสสองของปี 2549 และ
ในระหว่างปี 2550 ตลาดได้ปรับตวัพุ่งสูงขึHนและถึงจุดสูงสุดตามดชันี Baltic Dry Index (BDI - โปรดดู
คาํอธิบายดา้นล่างในหวัขอ้ 2.3) ที<ขึHนไปถึง 11,039 จุด ณ วนัที< 13 พฤศจิกายน 2550 ก่อนที<จะปรับตวัตํ<าลง
จนถึงสิHนเดือนมกราคม 2551 ตลาดไดเ้ริ<มปรับตวัสูงขึHนอีกครัH งจนแตะระดบัสูงสุดที< 11,793 จุด เมื<อวนัที< 20 

พฤษภาคม 2551 เนื<องจากวิกฤตการเงินโลก (Global Financial Crisis) และภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ส่งผล
ให้ตลาดปรับตวัลดลงอยา่งต่อเนื<องจนถึงระดบั 663 จุดเมื<อวนัที< 5 ธนัวาคม 2551 และปิดทา้ยที< 774 จุด ณ 

สิHนปี 2551 เนื<องจากจาํนวนเรือในตลาดมีปริมาณเพิ<มขึHนอย่างมากในช่วงปี 2552 ถึงปี 2555 ทาํให้ตลาด
ขนส่งสินคา้แหง้เทกองตอ้งเผชิญภาวะตกตํ<าเป็นเวลายาวนานตัHงแต่ปี 2554 ถึงปี 2559 โดยดชันี BDI ไดแ้ตะ
ระดบัตํ<าสุดในประวติัการณ์ที< 290 จุด เมื<อวนัที< 10 กุมภาพนัธ์ 2559 และค่าเฉลี<ยดชันี BDI สาํหรับปี 2559 

อยูที่< 673 จุด ซึ< งถือเป็นค่าเฉลี<ยดชันี BDI ที<ต ํ<าที<สุดในประวติัการณ์  
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  ดชันี BDI ไดล้ดลงจาก 1,271 จุด ณ สิHนปี 2561 มาอยูที่<ระดบั 1,090 จุด ณ สิHนปี 2562 ในช่วงครึ< งปี
แรกของปี 2562 ดชันี BDI ปรับตวัลดลงเนื<องมาจากอุบติัเหตุในเหมืองแร่ Vale ที<บราซิล สภาพอากาศที<
เลวร้ายที<ออสเตรเลีย และไขห้วดัหมูแอฟริการะบาดที<จีน อยา่งไรกต็าม การขยายตวัของอุปสงคจ์ากประเทศ
จีนยงัคงแขง็แกร่งและถือเป็นปัจจยัหลกัที<ช่วยพยงุให้ตลาดอยูใ่นระดบัที<เหมาะสมในช่วงครึ< งปีหลงัของปี 

2562 ปริมาณการสั<งต่อเรือใหม่อยูใ่นระดบัตํ<า และอุปทานซึ< งคือเรือต่อใหม่ของกองเรือโลกไดล้ดลง การ
จาํกดัปริมาณค่ากาํมะถนัในนํH ามนัเชืHอเพลิงทั<วโลกไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ< งมีผลบงัคบัใชต้ัHงแต่วนัที< 1 มกราคม 

2563 เป็นตน้ไป จะส่งผลใหอ้ตัราการรีไซเคิลเรือเพิ<มขึHนและส่งผลใหอุ้ปทานและอุปสงคเ์ขา้สู่ภาวะสมดุล 
แนวโน้มดชันี BDI ไดป้รับตวัดีขึHนจาก 2 - 3 ปีก่อน และบริษทัฯ หวงัว่าจะไดเ้ห็นการปรับตวัที<ดีขึHนของ
ตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองตลอดปี 2563 และปีต่อ ๆ ไป 

  2.2  ภาพรวมของอุปสงค์และอุปทาน 

  ในขณะที<สภาพและอายขุองกองเรือของบริษทัฯ นัHนมีผลต่อรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ตารางดา้นล่างนีH  ยงั
แสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัภายนอกอนัหลากหลายที<มีผลต่ออุปสงคแ์ละอุปทานที<เป็นตวัผลกัดนัอุตสาหกรรม
การขนส่งและเป็นตวัสร้างวงจรของธุรกิจ 
 

 

  2.3  ดชันีตลาดการขนส่งทางเรือ 
  ดชันี BDI เป็นดชันีสาํคญัที<แสดงอตัราค่าขนส่งสินคา้แหง้เทกอง คาํนวณโดย Baltic Exchange ตัHงอยู่
ที<กรุงลอนดอน คาํอธิบายของดชันี BDI และวิธีการคาํนวณ มีดงัต่อไปนีH  
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ดชันีค่าระวางเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง (Baltic Dry Index “BDI”) 
  ดชันี BDI เป็นดชันีที<ใชต่้อเนื<องมาจากดชันีค่าระวางเรือตวัเดิม Baltic Freight Index “BFI” และได้
ถูกนาํมาใชค้รัH งแรกเมื<อวนัที< 1 พฤศจิกายน 2542 โดยตัHงแต่วนัที< 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวนัที< 28 กุมภาพนัธ์ 
2561 ดชันีดงักล่าว เป็นดชันีรวมค่าเฉลี<ยของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนั (Time Charter rates “TC”) ของเรือขนาด
เคปไซส์, เรือขนาดปานาแมกซ์, เรือขนาดซุปราแมกซ์, เรือขนาดแฮนดีHไซส์  

  ในเดือนมกราคม 2561 Baltic Exchange ได้ประกาศเปลี<ยนแปลงการคาํนวณดัชนีค่าระวางเรือ
บรรทุกสินคา้แห้งเทกอง (BDI) ตัHงแต่วนัที< 1 มีนาคม 2561 โดยค่าดชันี BDI ไดถู้กถ่วงนํH าหนักใหม่ตาม
อตัราส่วนของค่าเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา กล่าวคือ คาํนวณจากเรือขนาดเคปไซส์ร้อยละ 40 เรือขนาด
ปานาแมกซ์ร้อยละ 30 และเรือขนาดซุปราแมกซ์ร้อยละ30 และไดย้กเลิกการรวมเรือขนาดแฮนดีHไซส์ในการ
คาํนวณค่าดชันี BDI ทัHงนีH  ใชค่้า 0.1 เป็นตวัคูณในการคาํนวณดชันีดงักล่าว 
  ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) คาํนวณไดจ้ากสูตรที<ปรับปรุงดงันีH  
  ((อตัราค่าเช่าเรือเฉลี<ยต่อวนัของเรือขนาดเคปไซส์ x ร้อยละ 40) + (อตัราค่าเช่าเรือเฉลี<ยต่อวนัของเรือ
ขนาดปานาแมกซ์ x ร้อยละ 30) + (อตัราค่าเช่าเรือเฉลี<ยต่อวนัของเรือขนาดซุปราแมกซ์ x ร้อยละ 30)) x 0.1 

ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) 

    ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ เทส 58 ไดเ้ริ<มตน้เผยแพร่ในวนัที< 3 เมษายน 2560 และมีการ
เปลี<ยนแปลงดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ เทส 52 เป็นเทส 58 เสร็จสิHนเมื<อ วนัที< 31 ธนัวาคม 2561 เมื<อ 
Baltic Exchange ไดห้ยดุประกาศดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ เทส 52 

  ตัHงแต่วนัที< 1 มกราคม 2562 ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ คาํนวณโดยใช้ประเภทของเรือ 
ดงัต่อไปนีH  
  ประเภทเรือ มาตรฐาน “เทส 58” ที<มีอุปกรณ์ตกัสินคา้ (grabs) ในตวั มีรายละเอียดดงัต่อไปนีH  

• เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองที<มีระวางชัHนเดียว ขนาดระวางบรรทุก 58,328 เดทเวทตนั ที<อตัรา
กินนํHาลึก 12.80 เมตร ไม่มีการติดตัHงเครื<องดกัจบัเขม่าควนั 

• ความยาว 189.99 เมตร ความกวา้ง 32.26 เมตร 5 ฝาระวาง มีพืHนที< 72,360 ลูกบาศกเ์มตรสาํหรับ
บรรทุกสินคา้ 

• ความเร็วขณะบรรทุกสินคา้เตม็ลาํ 14 ไมลท์ะเลต่อชั<วโมง อตัราการสิHนเปลืองนํHามนัเชืHอเพลิง
ในขณะที<เรือวิ<งกลางทะเล 33 เมตริกตนัต่อวนั ความเร็วขณะเรือเปล่า 14 ไมลท์ะเลต่อชั<วโมง 
อตัราการสิHนเปลืองนํHามนัเชืHอเพลิงในขณะที<เรือวิ<งกลางทะเล 32 เมตริกตนัต่อวนั  

• ความเร็วขณะบรรทุกสินคา้เตม็ลาํ 12 ไมลท์ะเลต่อชั<วโมง อตัราการสิHนเปลืองนํHามนัเชืHอเพลิง
ในขณะที<เรือวิ<งกลางทะเล 24 เมตริกตนัต่อวนั ความเร็วขณะเรือเปล่า 12.5 ไมลท์ะเลต่อชั<วโมง 
อตัราการสิHนเปลืองนํHามนัเชืHอเพลิงในขณะที<เรือวิ<งกลางทะเล 23 เมตริกตนัต่อวนั 

• มีเครนยกสินคา้ 4 ตวั ซึ< งแต่ละตวัสามารถยกนํHาหนกัสินคา้พร้อมอุปกรณ์ตกัสินคา้ขนาด 12 

ลูกบาศกเ์มตร ได ้30 เมตริกตนั  

• มีอายกุารใชง้านมากสุด ไม่เกิน 15 ปี 
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การกาํหนดเส้นทางขนส่งสินค้า 

เส้นทางทีJ 1ข: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพืHนที<ระหวา่งเมืองท่า Canakkale สาํหรับการเช่าเหมา
ลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ< งเที<ยวเรือที<มีเส้นทางผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือทะเลดาํ 
ระยะเวลาประมาณ 40 - 50 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจา้ของเรือภายในเขตพืHนที<
ระหวา่งประเทศจีน และเกาหลีใต ้นํHาหนกัในการคาํนวณอยูที่<ร้อยละ 5 

เส้นทางทีJ 1ค: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าภายในเขตพืHนที<ชายฝั<งของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าว
เม็กซิโก (US Gulf) สําหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ< งเที<ยวเรือ ระยะเวลา
ประมาณ 50 - 55 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพืHนที<ระหว่าง
ประเทศจีน และญี<ปุ่นตอนใต ้นํHาหนกัในการคาํนวณอยูที่<ร้อยละ 5 

เส้นทางทีJ 2: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าภายในเขตพืHนที<ประเทศจีนตอนเหนือ สําหรับการเช่าเหมาลาํ
แบบเป็นระยะเวลาหนึ<งเที<ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 40 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืน
ใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพืHนที<ระหวา่งประเทศออสเตรเลียหรือมหาสมุทรแปซิฟิค สาํหรับ
การเดินเรือแบบรายเที<ยวเป็นระยะเวลาหนึ<งเที<ยวเรือ นํH าหนกัในการคาํนวณอยูที่<ร้อยละ 
20 

เส้นทางทีJ 3: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าภายในเขตพืHนที<ประเทศจีนตอนเหนือ สําหรับการเช่าเหมาลาํ
แบบเป็นระยะเวลาหนึ<งเที<ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 55 - 65 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืน
ใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพืHนที<แอฟริกาตะวนัตก นํHาหนกัในการคาํนวณอยูที่<ร้อยละ 15 

เส้นทางทีJ 4ก: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าภายในเขตพืHนที<ชายฝั<งของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าว
เม็กซิโก (US Gulf) สําหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ< งเที<ยวเรือ ระยะเวลา
ประมาณ 25 - 30 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพืHนที<ระหว่าง 
Skaw/Passero นํHาหนกัในการคาํนวณอยูที่<ร้อยละ 7.5 

เส้นทางทีJ 4ข: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าภายในเขตพืHนที<ระหว่าง Skaw/Passero สําหรับการเช่าเหมาลาํ
แบบเป็นระยะเวลาหนึ<งเที<ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 25 - 30 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืน
ให้เจา้ของเรือภายในเขตพืHนที<ชายฝั<งของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเม็กซิโก (US 

Gulf) นํHาหนกัในการคาํนวณอยูที่<ร้อยละ 10 

เส้นทางทีJ 5: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าภายในเขตพืHนที<แอฟริกาตะวนัตก สําหรับการเช่าเหมาลาํแบบ
เป็นระยะเวลาหนึ< งเที<ยวเรือที<มีเส้นทางผ่านชายฝั<งตะวนัออกของประเทศสหรัฐอเมริกา
ตอนใต ้ระยะเวลาประมาณ 60 - 65 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขต
พืHนที<ประเทศจีนตอนเหนือ นํHาหนกัในการคาํนวณอยูที่<ร้อยละ 5 

เส้นทางทีJ 8: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าภายในเขตพืHนที<ประเทศจีนตอนใต ้สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบ
เป็นระยะเวลาหนึ<งเที<ยวเรือที<มีเส้นทางผา่นประเทศอินโดนีเซีย ระยะเวลาประมาณ 20 - 

25 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพืHนที<ชายฝั<งตะวนัออกของ
ประเทศอินเดีย นํHาหนกัในการคาํนวณอยูที่<ร้อยละ 15 
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เส้นทางทีJ 9: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าภายในเขตพืHนที<แอฟริกาตะวนัตก สําหรับการเช่าเหมาลาํแบบ
เป็นระยะเวลาหนึ< งเที<ยวเรือที<มีเส้นทางผ่านชายฝั<งตะวนัออกของประเทศสหรัฐอเมริกา
ตอนใต ้ระยะเวลาประมาณ 45 - 50 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขต
พืHนที<ระหวา่ง Skaw-/Passero นํHาหนกัในการคาํนวณอยูที่<ร้อยละ 7.5 

เส้นทางทีJ 10: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าภายในเขตพืHนที<ประเทศจีนตอนใต ้สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบ
เป็นระยะเวลาหนึ<งเที<ยวเรือที<มีเส้นทางผา่นประเทศอินโดนีเซีย ระยะเวลาประมาณ 20 - 

25 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพืHนที<ประเทศจีนตอนใต ้นํH าหนกั
ในการคาํนวณอยูที่<ร้อยละ 10 

  ทุกเส้นทางทัHงหมดขา้งตน้ อยูบ่นสมมติฐานวา่มีการจ่ายค่านายหนา้รวมทัHงหมดร้อยละ 5 ของเงินค่า
เช่าเรือทัHงหมด และมีการตกลงเช่าเรือกนัภายใน 5-10 วนั ก่อนที<เรือจะวา่งหลงัจากขนถ่ายสินคา้ของเที<ยวที<
แลว้เสร็จสิHนลง 
ดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนดีMไซส์ (BHSI) 

  ดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนดีHไซส์ คาํนวณโดยใชป้ระเภทของเรือ มีรายละเอียดดงัต่อไปนีH  
• เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองประเภทที<มีระวางชัHนเดียว ขนาดระวางบรรทุก 28,000 เดทเวทตนั 

ที<อตัรากินนํHาลึก 9.78 เมตร ไม่มีการติดตัHงเครื<องดกัจบัเขม่าควนั 

• ความยาว 169 เมตร ความกวา้ง 27 เมตร 5 ระวาง 5 ฝาระวาง มีพืHนที<สาํหรับบรรทุกสินคา้ 37,523 

ลูกบาศกเ์มตร  
• ความเร็วโดยเฉลี<ย 14 ไมลท์ะเลต่อชั<วโมง ที<อตัราการสิHนเปลืองนํHามนัเชืHอเพลิงในขณะที<เรือวิ<ง
กลางทะเล 22 เมตริกตนัต่อวนั 

• มีเครนยกสินคา้ 4 ตวั ซึ< งแต่ละตวัสามารถยกนํHาหนกัสินคา้ได ้30 เมตริกตนั  

• มีอายกุารใชง้านมากสุด ไม่เกิน 15 ปี 

การกาํหนดเส้นทางขนส่งสินค้า 

เส้นทางทีJ 1: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าภายในเขตพืHนที<ระหว่าง Skaw/Passero สําหรับการเช่าเหมาลาํ
แบบเป็นระยะเวลาหนึ<งเที<ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืน
ใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพืHนที<ระหวา่ง Recalada/Rio de Janeiro นํHาหนกัในการคาํนวณอยู่
ที<ร้อยละ 12.5 

เส้นทางทีJ 2: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าภายในเขตพืHนที<ระหว่าง Skaw/Passero สําหรับการเช่าเหมาลาํ
แบบเป็นระยะเวลาหนึ<งเที<ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืน
ใหเ้จา้ของเรือภายในเขตพืHนที<ระหวา่ง Boston/Galveston นํH าหนกัในการคาํนวณอยูที่<ร้อย
ละ 12.5 

เส้นทางทีJ 3: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพืHนที<ระหวา่ง Recalada/Rio de Janeiro สาํหรับการเช่า
เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ<งเที<ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบ
เรือคืนให้เจา้ของเรือภายในเขตพืHนที<ระหว่าง Skaw/Passero นํH าหนกัในการคาํนวณอยูที่<
ร้อยละ 12.5 
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เส้นทางทีJ 4: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตชายฝั<งของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเมก็ซิโก 
(US Gulf) สาํหรับการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ<งเที<ยวเรือ ระยะเวลาประมาณ 35 

- 45 วนั ที<มีเส้นทางผ่านทางชายฝั<งของประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเม็กซิโก (US 

Gulf) หรือชายฝั<งทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต ้โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจา้ของ
เรือภายในเขตพืHนที<ระหวา่ง Skaw/Passero นํHาหนกัในการคาํนวณอยูที่<ร้อยละ 12.5 

เส้นทางทีJ 5: มีการส่งมอบเรือให้ผูเ้ช่าภายในเขตพืHนที<เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สาํหรับการเช่าเหมาลาํ
แบบเป็นระยะเวลาหนึ<งเที<ยวเรือที<มีเส้นทางผา่นประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลาประมาณ 

25 - 30 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพืHนที<ระหว่างประเทศ
สิงคโปร์/ญี<ปุ่นรวมถึงประเทศจีน นํHาหนกัในการคาํนวณอยูที่<ร้อยละ 25 

เส้นทางทีJ 6: มีการส่งมอบเรือใหผู้เ้ช่าภายในเขตพืHนที<ระหวา่งประเทศเกาหลีใต/้ญี<ปุ่น สาํหรับการเช่า
เหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาหนึ<งเที<ยวเรือที<มีเส้นทางผา่นแปซิฟิคเหนือ ระยะเวลาประมาณ 

40 - 45 วนั โดยมีการส่งมอบเรือคืนให้เจ้าของเรือภายในเขตพืHนที<ระหว่างประเทศ
สิงคโปร์/ญี<ปุ่นรวมถึงประเทศจีน นํHาหนกัในการคาํนวณอยูที่<ร้อยละ 25 

  ทุกเส้นทางทัHงหมดขา้งตน้ อยูบ่นสมมติฐานวา่มีการจ่ายค่านายหนา้รวมทัHงหมดร้อยละ 5 ของเงินค่า
เช่าเรือทัHงหมด และมีการตกลงเช่าเรือกนัภายใน 5 - 10 วนั ก่อนที<เรือจะวา่งหลงัจากขนถ่ายสินคา้ของเที<ยวที<
แลว้เสร็จสิHนลง 
  ทัHงนีH  กราฟดา้นล่างเป็นการแสดงถึงความเปลี<ยนแปลงของดชันีค่าระวางเรือ BDI ตัHงแต่ปี 2528 จนถึง 
สิHนปีที<ผา่นมา (2562) 

 

 



หนา้ 55 
 

   

2.4  กฎหมายพาณิชยนาวแีละกฎระเบียบเกีJยวกบัธุรกจิการเดนิเรือ 
  กฎหมายพาณิชยนาวีและกฎระเบียบที<ใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศเป็น
กฎระเบียบที<มีความซบัซอ้นและเขม้งวด แต่เนื<องจากพีเอสแอลไดมี้การปฏิบติัตามกฎระเบียบดงักล่าวอยา่ง
เขม้งวดควบคู่ไปกบัการดูแลบาํรุงรักษาเรือที<ดีเยี<ยม ทาํให้การเพิ<มความเขม้งวดของกฎระเบียบต่างๆ กลบั
ช่วยใหก้องเรือของพีเอสแอลมีความแขง็แกร่งมากยิ<งขึHน ตวัอยา่งเช่น เรือของพีเอสแอลแล่นเขา้ไปยงัน่านนํHา
ของประเทศที<มีเจ้าหน้าที<ของรัฐควบคุมดูแลกฎระเบียบอย่างเขม้งวดอยู่เป็นประจาํ เช่น ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยโุรป โดยไม่ตอ้งกงัวลวา่จะโดนกกัเรือหรือมีการล่าชา้ในการออกเรือ 
  กฎหมายและกฎระเบียบที<สาํคญัที<ใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศมีดงัต่อไปนีH  
  1.  รัฐเจ้าของธง (Flag State)  

  เรือแต่ละลาํจะตอ้งมีการจดทะเบียนภายใตรั้ฐเจา้ของธงซึ<งเป็นประเทศที<เรือไดจ้ดทะเบียนขึHน
สัญชาติและเป็นประเทศที<มีอาํนาจทางกฎหมายเกี<ยวกบัการปฏิบติังานของเรือนัHน เมื<อมีการจด
ทะเบียนเรือ รัฐเจา้ของธงจะมีการออกใบทะเบียนเรือ ซึ< งเป็นเอกสารสําคญัที<เรือแต่ละลาํตอ้งมี
เพื<อให้เรือลาํนัHนสามารถทาํการเดินเรือไปยงัน่านนํH าระหว่างประเทศรวมถึง การเขา้เทียบท่าตาม
ท่าเรือต่างๆทั<วโลกได ้โดยทั<วไปทะเบียนเรือดงักล่าวนีHจะประกอบไปดว้ย รายละเอียดเกี<ยวกบัตวัเรือ 
ธงประจาํเรือ และรายละเอียดของเจา้ของเรือ 
2.  องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) 

  องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (The International Maritime Organization “IMO”) เป็น
องคก์ารหรือทบวงการชาํนาญพิเศษองคก์ารหนึ<งที<อยูภ่ายใตอ้งคก์ารสหประชาชาติ (United Nations 

“UN”) ซึ< งทาํหนา้ที<เป็นศูนยก์ลางของความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิก ในการกาํหนดมาตรฐาน 

ข้อบังคบั และแนวปฏิบัติเกี<ยวกับธุรกิจการเดินเรือ เพื<อความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น และ
สิ<งแวดลอ้ม  

  IMO ไดมี้การรับรองอนุสญัญาหลายฉบบั โดยหลกัๆ ไดแ้ก่ อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ย
ความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ย
การป้องกนัมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution “MARPOL”) อนุสญัญา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรมการรับรองคุณสมบติัคนประจาํเรือและการเขา้ยามของ
คนประจาํเรือ (Standards for Training Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสัญญาแรงงาน
ทางทะเล (Maritime Labour Convention “MLC”) อนุสัญญาเหล่านีH ถือเป็น 4 อนุสัญญาหลกัที<ใช้
ควบคุมธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศ 
  อนุสัญญาหลายฉบับของ IMO ยงัคงถูกนํากลับมาทบทวนและปรับปรุงเพื<อให้ทันกับ
เหตุการณ์ที<เปลี<ยนไปอย่างต่อเนื<อง นอกจากนีH  รัฐเจา้ของธง (Flag States) ยงัเป็นสมาชิกของ IMO 

ซึ< งไดล้งนามยอมรับกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเหล่านีH  ทัHงนีH  ขอ้บงัคบัของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่
ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) ไดมี้การเปลี<ยนแปลงในสาระสาํคญัเรื<องการลดมลภาวะ
ทางอากาศซึ< งไดมี้ผลบงัคบัใชใ้นวนัที< 1 มกราคม 2556 ทาํใหเ้รือต่อใหม่หลงัจากวนัดงักล่าว จะตอ้ง
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มีดชันีชีH วดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (EEDI) ในขัHนตอนของการต่อเรือโดย IMO ไดต้ัHงค่า EEDI 

ไม่ให้มีปริมาณเกินกว่าที<กาํหนด อีกทัHง IMO ยงัไดอ้อกคู่มือที<มีรายละเอียดเกี<ยวกบัแนวทางการ
ปรับปรุงค่า EEDI ในปีต่อๆ ไปดว้ย โดยเรือทุกลาํถูกกาํหนดใหต้อ้งมีแผนการบริหารพลงังานบนเรือ
อยา่งมีประสิทธิภาพ (SEEMP) ตัHงแต่วนัที< 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป เพื<อให้เกิดการปรับปรุงของ 
SEEMP ต่อ ในปี 2559 IMO จึงได้ออกกฎให้เรือทุกลาํจาํเป็นตอ้งมีการบนัทึกและจดัทาํรายงาน
ขอ้มูลเกี<ยวกบัการใชน้ํH ามนัเชืHอเพลิง มาตรการดงักล่าวมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที< 1 มีนาคม 2561 โดยได้
เริ<มการบนัทึกและจดัทาํรายงานขอ้มูลเกี<ยวกบัการใชน้ํH ามนัเชืHอเพลิงตัHงแต่วนัที< 1 มกราคม 2562 เป็น
ตน้ไป ทัHงนีH  วิธีการจดัทาํรายงานดงัต่อไปนีHจะถูกรวมอยูใ่นแผน SEEMP  

• เมื<อไดท้าํการตรวจสอบขอ้มูลที<นาํส่งมาแลว้ เจา้หนา้ที<จะออกหนงัสือรับรองใหเ้รือวา่ไดมี้
การปฎิบติัตามกฎการใชน้ํH ามนัเชืHอเพลิง 

• จากนัHนเจา้หนา้ที<จะจดัส่งขอ้มูลที<รวบรวมมาไดใ้ห ้ IMO ซึ< ง ทาง IMO จะทาํการจดัเกบ็เป็น
ฐานขอ้มูลการใชน้ํH ามนัเชืHอเพลิงแบบไม่ระบุชื<อเรือ 

 มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเครื<องจกัร (Engine exhaust emission standards) ก็อยู่ภายใต้
ขอ้บงัคบัของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) เช่นกนั เขต
ควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณเขตทะเลแคริบเบียน (Caribbean Emission Control Area “ECA”) ได้
มีผลบงัคบัใชต้ัHงแต่วนัที< 1 มกราคม 2557 โดยมีมาตรฐานการปล่อยมลพิษเช่นเดียวกนักบัเขตควบคุม
การปล่อยมลพิษบริเวณทวีปอเมริกาเหนือ ทะเลเหนือ และทะเลบอลติก กล่าวคือ เรือที<แล่นผา่นบริ
เวณนีHจะตอ้งใชเ้ชืHอเพลิงที<มีค่ากาํมะถนัตํ<า (Low Sulfur Fuel Oil “LSFO”) ซึ< งตอ้งไม่เกินร้อยละ 1 ใน
ระหว่างช่วงแรกของการบงัคบัใช ้คือ ระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึง เดือนมกราคม 2558 ส่วนใน
ระหว่างช่วงที<สองของการบงัคบัใช้ คือ ระหว่างเดือนมกราคม 2558 เป็นตน้ไป เมื<อเรือแล่นอยู่
ภายในเขตควบคุมการปล่อยมลพิษดงักล่าว ค่ากาํมะถนัของเชืHอเพลิงจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.1  

  ช่วงที<สามซึ< งมีผลบงัคบัใชต้ัHงแต่วนัที< 1 มกราคม 2563 โดยจะมีการจาํกดัปริมาณค่ากาํมะถนั
ในนํH ามนัเชืHอเพลิงทั<วโลกไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ< งถือเป็นเรื<องที<ทา้ทายอยา่งมากในช่วงแรกเนื<องจากยงั
มีความไม่แน่นอนถึงความเพียงพอและตน้ทุนของนํH ามนัเชืHอเพลิงที<เป็นไปตามขอ้กาํหนดดงักล่าว 
ทางเลือกอีกทางที<สามารถทาํได ้คือ การติดตัHงเครื<องดกัจบัเขม่าควนั (Scrubber) บนเรือ ซึ< งก็ถือเป็น
เรื<องที<ทา้ทายสาํหรับเจา้ของเรือทัHงในดา้นทางเทคนิคและดา้นการจดัหาเงินทุน ในขณะที<เรือมีการ
เผาผลาญนํHามนัเชืHอเพลิงที<มีค่ากาํมะถนัสูง เครื<องดกัจบัเขม่าควนัจะสามารถขจดัค่ากาํมะถนัส่วนเกิน
จากไอเสียที<ถูกปล่อยออกมา อยา่งไรก็ตาม หลายๆ ประเทศไดมี้การห้ามการเปลี<ยนถ่ายนํH าที<ใชล้า้ง
เครื< องดักจับเขม่าควันระบบเปิดในบริเวณน่านนํH าของประเทศนัH นๆ  และเป็นไปได้ว่ า 
จะมีการห้ามดงักล่าวในหลายๆ ประเทศทั<วโลก อนัส่งผลให้การลงทุนติดตัHงเครื<องดกัจบัเขม่าควนั
นัHนมีความเสี<ยง นอกจากนัHน หลากหลายประเทศไดห้า้มการใชเ้ครื<องดกัจบัเขม่าควนัแบบระบบเปิด 

(“Open Loop Scrubbers”) เนื<องจากระบบดงักล่าวจะมีการทิHงกาํมะถนัที<ถูกแยกออกมาลงสู่ทะเลใน
น่านนํHาของประเทศนัHน ๆ  
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  โปรดระลึกไวว้า่ พืHนที<ของเขตควบคุมการปล่อยมลพิษไม่เหมือนกบัพืHนที<ของเขตควบคุมขยะ
บริเวณเขตทะเลแคริบเบียน (Wider Caribbean area for Garbage Special area) กล่าวคือเขตควบคุม
การปล่อยมลพิษบริเวณเขตทะเลแคริบเบียนและทวีปอเมริกาเหนือนัHน จะรวมพืHนที<ทางทะเลที<ตัHงอยู่
นอกชายฝั<งมหาสมุทรแอตแลนติกและเขตชายฝั<งทะเลแคริบเบียนของเครือรัฐเปอร์โตริโกและหมู่
เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาเท่านัHน 

3.  สมาคมจัดชัMนเรือ (Classification Societies) 

  กรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเลไดมี้การกาํหนดใหมี้การจดัชัHนเรือ โดยเรือแต่ละลาํจะตอ้งมีการ
จดทะเบียนหรือมีการจดัชัHนเรือ โดยหน่วยงานที<มีประสบการณ์ มีชื<อเสียงเป็นที<ยอมรับกนัอย่าง
กวา้งขวางซึ< งเรียกกนัว่าสมาคมจดัชัHนเรือ (Classification Society) โดยสมาคมจดัชัHนเรือระหว่าง
ประเทศ (The International Association of Classification Societies, IACS) ได้ก่อตัH งขึHนเมื<อปี 2511 

ซึ< งมีสมาคมจดัชัHนเรือต่างๆ เขา้ร่วมเป็นสมาชิก โดยสมาคมจดัชัHนเรือจะตรวจสอบในเรื<องมาตรฐาน
ในการก่อสร้างเรือ การปฏิบติัการเดินเรือ และการบาํรุงรักษาตวัเรือและยงัไดรั้บมอบอาํนาจจากรัฐ
เจา้ของธงใหต้รวจสอบการปฏิบติัของเรือใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของ IMO 

4.  พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea Act) 

  พระราชบญัญติัการรับขนของทางทะเล (The Carriage of Goods by Sea Act: (COGSA)) มีขึHน
ในปี 2467 ที<กรุงบรัลเซลส์ภายหลงัจากที<มีการประชุมเกี<ยวกบัการขนส่งทางเรือหลายครัH ง ระหว่าง
กลุ่มประเทศยโุรปที<เกี<ยวขอ้งกบัการขนส่งทางเรือและต่อมากฎหมายในลกัษณะเดียวกนันีHก็ไดมี้ขึHน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกนัโดยกฎหมายนีH ไดค้รอบคลุมการขนส่งสินคา้ทางทะเลระหว่าง
ประเทศ และไดมี้การแกไ้ขเพิ<มเติมหลายครัH งตัHงแต่นัHนเป็นตน้มา โดยการแกไ้ขเพิ<มเติมครัH งล่าสุด
เกิดขึHนเมื<อปี 2535 

5.  ประมวลข้อบังคบัเกีJยวกบัการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ  

  (International Safety Management Code: ISM Code)  

  ประมวลขอ้บงัคบันีHมีขึHนเพื<อความปลอดภยัในการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการ
ป้องกนัมลพิษทางทะเลโดยไดมี้ผลบงัคบัใชต้ัHงแต่วนัที< 1 กรกฎาคม 2541 ISM Code ซึ< งเป็นส่วน
หนึ<งของอนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) ของ IMO และ 
ใชบ้งัคบักบัเรือเดินทะเลทุก ๆ ลาํในน่านนํHาระหวา่งประเทศ เพื<อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของ ISM 

Code จึงไดมี้การออกใบประกาศนียบตัรใน 2 ระดบั คือระดบับริหารจดัการ/ปฏิบติัการ (ภายใตค้าํ
นิยามว่า “บริษทัฯ” ในประมวลขอ้บงัคบันีH ) ซึ< งจะตอ้งมีใบรับรองแสดงถึงการปฏิบติัตามประมวล
ขอ้บงัคบันีH  (Document of Compliance: DOC) และสาํหรับเรือทุกลาํ ซึ< งจะตอ้งมีใบรับรองการบริหาร
ความปลอดภยั (Safety Management Certificate: SMC) ประมวลขอ้บงัคบันีH มีไวเ้พื<อให้มั<นใจว่าไม่
เพียงแต่เรือเท่านัHนที<จะตอ้งไดรั้บการตรวจรับรองแต่ยงัรวมถึงบริษทัผูบ้ริหารเรือที<จะตอ้งไดรั้บการ
ตรวจรับรองดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

6.  ประมวลขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัของเรือและท่าเรือระหวา่งประเทศ  
  (International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) 
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  ประมวลขอ้บงัคบันีHไดถู้กพฒันามาจาก IMO หลงัเกิดเหตุการณ์การก่อการร้ายในกรุงนิวยอร์ค 

เมื<อวนัที< 11 กนัยายน (9/11) และวอชิงตนั ดี.ซี. ISPS Code มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกรกฎาคม 2547 

โดยเป็นประมวลขอ้บงัคบัที<ไดก้าํหนดมาตรการการรักษาความปลอดภยัต่างๆ ที<ตอ้งปฏิบติัตามเพื<อ
เพิ<มระดบัความปลอดภยัของเรือและท่าเรือใหมี้ระบบการป้องกนัตนเองจากการก่อการร้ายต่าง ๆ ให้
ดีมากขึHน 

7.  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization (ILO)) 

  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ  (International Labour Organization (ILO)) ได้รับรอง
อนุสญัญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention (MLC 2006)) อนุสญัญา MLC 

ถือเป็นเสาหลกัที< 4 ของกฎพาณิชยนาวี นอกเหนือจาก SOLAS, MARPOL และ STCW 

  อนุสัญญา MLC 2006 ไดรั้บการใหส้ัตยาบนัเป็นที<เรียบร้อยแลว้เมื<อเดือนสิงหาคม 2555 และ
มีผลบงัคบัใชเ้มื<อวนัที< 20 สิงหาคม 2556  

  ภาคผนวกของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (MLC 2006) นีH ประกอบด้วย 
เอกสารหลกั 2 ส่วน คือ ใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (a Maritime Labour Certificate) 

และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานในกิจการทางทะเล (a Declaration of Maritime Labour 

Compliance) เอกสารเหล่านีH จะออกให้โดยรัฐเจา้ของธงที<เรือนัHนชกัธงอยู่ เมื<อรัฐเจา้ของธง (หรือ
หน่วยงานอื<นซึ< งได้รับการยอมรับจากรัฐเจา้ของธงอนุญาตให้สามารถทาํการตรวจสอบได้) ได้
ตรวจสอบว่าการใชแ้รงงานบนเรือไดป้ฏิบติัตามกฎหมายของประเทศนัHนๆ รวมทัHงขอ้บงัคบัของ
อนุสญัญาต่าง ๆ 

  อนุสญัญา MLC 2006 ไดก้าํหนดหวัขอ้การทาํงานบนเรือ ไวด้งัต่อไปนีH  
  หวัขอ้ที< 1 ขอ้กาํหนดขัHนตํ<าในการทาํงานบนเรือของคนประจาํเรือ  
  หวัขอ้ที< 2 สภาพการจา้งงาน 

  หวัขอ้ที< 3 ที<พกัอาศยั สิ<งสนัทนาการ อาหาร และ การจดัหาอาหาร 
  หวัขอ้ที< 4 การคุม้ครองสุขภาพ การรักษาพยาบาล สวสัดิการ และการคุม้ครองดา้น 

   ประกนัสงัคม 

  หวัขอ้ที< 5 การปฏิบติัตามและการบงัคบัใช ้- ขัHนตอนในการร้องเรียนบนเรือ 
  ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสญัญา MLC เมื<อวนัที< 7 มิถุนายน 2559 ซึ< งมีผลบงัคบัใชใ้น
วนัที< 7 มิถุนายน 2560 เรือของบริษทัฯ ที<ชกัธงไทยทุกลาํไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดในอนุสญัญาอยา่ง
ครบถว้น 

  ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสญัญา MLC ไปก่อนหนา้แลว้ ดงันัHน เรือของบริษทัฯ ที<
ชกัธงสิงคโปร์ทุกลาํกไ็ดมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในอนุสญัญาอยา่งครบถว้น 

  ในเดือนเมษายน 2557 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ไดเ้ห็นชอบให้มีการแกไ้ข
เพิ<มเติมหลายประการในอนุสัญญา MLC โดยมีการนาํหลกัการที<ไดมี้การให้ความเห็นชอบกนัในปี 

2552 โดยคณะทาํงานของ IMO/ILO ซึ< งดูแลเกี<ยวกบัหลกัประกนัทางการเงิน การแก้ไขเพิ<มเติม
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที< 18 มกราคม 2560 ภายหลงัจากวนัที<ดงักล่าว เรือที<อยูภ่ายใต ้MLC ตอ้ง
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มีหนงัสือรับรองที<ออกโดยบริษทัประกนัหรือผูใ้หก้ารรับประกนัทางการเงินอื<นๆ ซึ< งใหก้ารรับรอง
ว่ามีการประกนัหรือหลกัประกนัทางการเงินอื<นๆ ที<เพียงพอสาํหรับตน้ทุนและค่าใชจ่้ายที<เกี<ยวกบั
การส่งลูกเรือกลบั รวมถึงการจ่ายค่าแรงจาํนวน 4 เดือนตามสิทธิที<ลูกเรือจะไดรั้บจากการที<ถูกเลิก
จา้ง หนงัสือรับรองดงักล่าวยงัตอ้งให้การรับรองครอบคลุมไปถึงการเรียกร้องค่าชดเชยในกรณีที<
ลูกเรือไดรั้บบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต P+I Clubs ของเรือแต่ละลาํ ไดท้าํการออกหนังสือ
รับรองดงักล่าวให้กบัเรือทุกๆ ลาํของกองเรือของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดรั้บหนังสือรับรองดงักล่าว
สาํหรับเรือแต่ละลาํจาก P+I Clubs ที<ดูแลรับผดิชอบเรือแต่ละลาํแลว้ 
8.  องค์การอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Organization (IHO)) 

  เรือจะตอ้งไดรั้บการรับรองเกี<ยวกบัการยกเวน้หรือการควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation 

Exemption /Control Certificate) ในอดีตเรือจะตอ้งไดรั้บการตรวจเพื<อให้มีใบรับรองการกาํจดัหนู
หรือใบรับรองว่าไดรั้บการยกเวน้จากการตอ้งกาํจดัหนู (de-rat / exemption certificate) ซึ< งเป็นการ
ป้องกนัการแพร่กระจายของโรคระบาดในเบีHองตน้อนัเกิดจากหนูที<อยู่บนเรือเป็นพาหะ ทัHงนีH  กฎ
ขอ้บงัคบัเพื<อการอนามยัระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 (International Health Regulation (IHR) 2005) 

และใบรับรองควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation Certificate) ไดถู้กนาํมาใชแ้ทนที<ใบรับรองเกี<ยวกบั
การกาํจดัหนูดงักล่าว ซึ< งกฎขอ้บงัคบัใหม่ของกรมอนามยัระหว่างประเทศ (IHR 2005) นีH เกี<ยวขอ้ง
กบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชืHอโรคซึ<งมีทัHงโรคติดต่อทัHงจากการติดเชืHอและการปนเปืH อน ทัHงนีH  
มีความเป็นไปไดอ้ยา่งมากที<โรคติดต่อหรือการปนเปืH อนในหลายๆรูปแบบอาจจะแพร่กระจายมาจาก
เรือ ดงันัHน กฎขอ้บงัคบัการอนามยัระหว่างประเทศ (IHR 2005) จึงกาํหนดให้เรือเดินทะเลระหว่าง
ประเทศจะตอ้งไดรั้บใบรับรอง วา่ไดรั้บการยกเวน้จากการตอ้งถูกควบคุมสุขาภิบาล (Ship Sanitation 

Control Exemption Certificates) ซึ< งจะออกให้เมื<อหน่วยงานสาธารณสุขได้ตรวจเรือและไม่พบ
หลกัฐานของการติดเชืHอ หรือการปนเปืH อน แหล่งสะสมหรือท่อระบายของเสียติดเชืHอ หรือไม่พบเชืHอ
แบคทีเรีย สารเคมี และภยัอื<นๆ ที<เป็นอนัตรายต่อสุขภาพมนุษย ์หรือไม่พบสัญญาณของการไม่มี
สุขาภิบาลที< เ พียงพอ  หรือใบรับรองว่าได้มีการควบคุมสุขาภิบาล  (Ship Sanitation Control 

Certificates) ซึ< งจะออกให้เมื<อหน่วยงานสาธารณสุขพอใจกับการใช้มาตรการที<จ ําเป็นและมี
ประสิทธิภาพในการกาํจดัและควบคุมการติดเชืHอ การปนเปืH อน และ/หรือแหล่งสะสมหรือเพาะเชืHอที<
เกิดขึHนบนเรือ 
9.   อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบกนัเพรียงของเรือ (International 

Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems for ships (AFS)) 

  อนุสัญญา IMO ฉบบัใหม่ ไดก้าํหนดขอ้หา้มในการใชสี้ป้องกนัการจบัเกาะของเพรียงเรือที<มี
สารที<เป็นอนัตรายต่อสิ<งมีชีวิตและไดก้าํหนดมาตรการในการป้องกนัการใชส้ารอนัตรายอื<นๆใน
ระบบกนัเพรียงที<อาจมีการนาํมาใชใ้นอนาคต เรือจะตอ้งไดรั้บใบรับรองและจะตอ้งมีใบรับรอง
ดงักล่าวไวบ้นเรือเพื<อแสดงใหเ้ห็นวา่ไดป้ฏิบติัตามอนุสญัญา AFS ดงักล่าว  
10.   อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการ

เข้าเวรยาม (STCW) ของคนประจําเรือ ค.ศ. 1978 ที< มีการแก้ไขเพิ<มเติม (International 
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Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping (STCW) for 

Seafarers, 1978, as amended) 

  อนุสัญญา STCW 1978 เป็นอนุสัญญาแรกที<ไดมี้การกาํหนดขอ้บงัคบัพืHนฐานสําหรับการ
ฝึกอบรมการออกประกาศนียบตัร และการเขา้เวรยามของคนประจาํเรือในระดบัมาตรฐานสากล ซึ< ง
ก่อนหนา้นีHมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร และการเขา้เวรยามของนายประจาํเรือ
และลูกเรือ ไดถู้กกาํหนดขึHนเองโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ ซึ< งไม่ไดมี้การอา้งอิงถึงวิธีการปฏิบติั
ของประเทศอื<นๆ เป็นผลให้เกิดความแตกต่างและความหลากหลายของมาตรฐานและขัHนตอนการ
ปฏิบติัของประเทศต่างๆ ในอุตสาหกรรมการเดินเรืออย่างมาก ทัHงๆ ที<การเดินเรือนัHนถือไดว้่าเป็น
อุตสาหกรรมที<เป็นสากลที<สุดกต็าม ดงันัHน อนุสญัญาดงักล่าวจึงไดก้าํหนดมาตรฐานขัHนตํ<าที<เกี<ยวกบั
การฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร และการเขา้เวรยามของคนประจาํเรือซึ< งทุกประเทศจะตอ้งมี
มาตรฐานอยา่งนอ้ยหรือมากกวา่มาตรฐานของอนุสัญญาดงักล่าว ในปี 2538 ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข
ครัH งใหญ่ เพื<อใหมี้มาตรฐานที<เขม้งวดมากขึHน 

  ที<สําคญัอีกประการหนึ< งในการแกไ้ขอนุสัญญา STCW ซึ< งไดรั้บการรับรองจากที<ประชุม
ทางการทูตที<กรุงมะนิลา ในเดือนมิถุนายน 2553 เพื<อให้มั<นใจไดว้่ามาตรฐานระดบัโลกที<จาํเป็นได้
ถูกนาํมาใชฝึ้กอบรมและรับรองคนประจาํเรือว่าจะบริหารและควบคุมเรือที<ใชเ้ทคโนโลยีขัHนสูงใน
อนาคตได้ การแก้ไขเพิ<มเติมนีH เป็นที< รู้จักกันในชื<อว่า  “The Manila amendments to the STCW 

Convention and Code” ซึ< งมีผลบังคบัใช้เมื<อวนัที< 1 มกราคม 2555 หลังจากที<มีการรับรองโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื<อการพฒันาและปรับปรุงอนุสญัญาหลงัจากที<ไดรั้บการรับรองครัH งแรกในปี 2521 และ
มีการแกไ้ขเพิ<มเติมในปี 2538 และเพื<อให้สามารถแกไ้ขปัญหาที<จะเกิดขึHนในอนาคต ในบรรดาการ
แกไ้ขที<ไดรั้บการรับรองนัHน มีการเปลี<ยนแปลงที<สาํคญัหลายแห่งในแต่ละหมวดของอนุสญัญา ซึ< งจะ
มีช่วงเวลาการเปลี<ยนแปลงดงักล่าวโดยใชเ้วลา 5 ปีและจะสิHนสุดลงในวนัที< 1 มกราคม 2560 และ
หลงัจากวนัดงักล่าวการแกไ้ขเพิ<มเติม Manila จะมีผลบงัคบัใชเ้ตม็รูปแบบ  

11.  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการนํMาถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004  

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

  Sediments, 2004) 

  เนื<องจากเรือตอ้งใชน้ํH าถ่วงเรือ (Ballast Water) ปริมาณมาก ในการสร้างสมดุลดา้นการทรงตวั
ของเรือภายหลงัจากที<ไดข้นถ่ายสินคา้ออกจากเรือ แต่นํH าถ่วงเรือนีHจะมีสิ<งมีชีวิตสายพนัธ์ุต่างๆปะปน
อยู ่ดงันัHน เมื<อนํH าถ่วงเรือจากสถานที<หนึ<งถูกปล่อยออกไปสู่อีกสถานที<หนึ<งเมื<อมีการขนสินคา้ขึHนเรือ
ทาํให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายของสิ<งมีชีวิตในนํH าเหล่านัHนไปทาํลายระบบนิเวศน์ชีวภาพของอีก
สถานที<หนึ< ง การขยายตวัทางการคา้ระหว่างประเทศ ในรอบ 2 - 3 ทศวรรษที<ผ่านมาทาํให้เกิดผล
กระทบดงักล่าวมากขึHน โดยในหลายพืHนที<ทั<วโลกไดก้าํลงัเกิดผลกระทบอยา่งรุนแรง มีขอ้มูลจาํนวน
มากไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่อตัราการทาํลายที<มีต่อระบบชีวภาพนัHนไดเ้พิ<มขึHนอยา่งต่อเนื<องในระดบัที<น่า
เป็นห่วง โดยบางพืHนที<ได้เพิ<มขึHนเป็นทวีคูณ ในขณะที<พืHนที<ใหม่ๆ ซึ< งได้รับผลกระทบนีH เกิดขึHน
ตลอดเวลา ปัจจุบนักฎขอ้บงัคบันีH ไดก้าํหนดให้เรือจะตอ้งเปลี<ยนถ่ายนํH าถ่วงเรือ (Ballast Water) ใน
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บริเวณที<เป็นทะเลเปิดก่อนที<จะเขา้เทียบท่าเรือต่างๆ กฎขอ้บงัคบัใหม่ไดก้าํหนดให้เรือตอ้งมีการ
บาํบดันํH าถ่วงเรือ ที<มีอยูใ่นถงัต่างๆ บนเรือดว้ยการใชร้ะบบการบาํบดันํH าถ่วงเรือที<ไดผ้า่นการรับรอง
แลว้ โดยจะตอ้งติดตัHงระบบนีHบนเรือทุกลาํ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการควบคุมและการ
จัดการนํH าถ่วงเรือและตะกอนมีผลบังคับใช้ในวนัที< 8 กันยายน 2560 12 เดือนนับแต่วนัที<มี 30 

ประเทศเขา้ร่วมรับรอง ซึ< งคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก เรือทุกลาํจะตอ้งมี
ใบรับรองสําหรับการจดัการนํH าถ่วงเรือ (Ballast Water Management certificate) เรือต่อใหม่ที<มีการ
วางกระดูกงูเรือหลงัจากวนัที< 8 กนัยายน 2560 จะตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์จดัการนํHาถ่วงเรือตามมาตรฐาน
ที< IMO กาํหนด เรือเก่าทุกลาํที<มีอยูจ่ะตอ้งติดตัHงอุปกรณ์จดัการนํH าถ่วงเรือพร้อมกบัทาํการตรวจสอบ
ระบบของเรือให้แล้วเสร็จภายในครัH งแรกของการต่ออายุหนังสือรับรองด้านการป้องกัน 

มลภาวะทางอากาศ (IOPP) นบัจากวนัที< 8 กนัยายน 2562 อุปกรณ์จดัการนํH าถ่วงเรือทัHงหมดตามที< 
IMO ไดอ้นุมติัไปแลว้และมีอยู่ในทอ้งตลาดในปัจจุบนันีH ยงัไม่ไดเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์อนัเขม้งวด
ของหน่วยงานป้องกนัชายฝั<งของสหรัฐอเมริกา (USCG) USCG ไดก้าํหนดระยะเวลาสําหรับการ
ติดตัHงระบบจดัการนํHาถ่วงเรือที<แตกต่างไปจากอนุสญัญาขา้งตน้ โดยขึHนอยูก่บัจาํนวนระบบจดัการนํHา
ถ่วงเรือในตลาดที<ไดรั้บการอนุมติัจาก USCG ณ สิHนเดือนธนัวาคม 2562 มีระบบจดัการนํH าถ่วงเรือ
ประมาณ 21 แบบที<ไดรั้บการอนุมติัจาก USCG แลว้ เรือของบริษทัฯ จาํนวน 25 ลาํไดมี้การติดตัHง
ระบบจดัการนํH าถ่วงเรือที<ผา่นการอนุมติัจาก USCG เรือที<เหลือของบริษทัฯ จะถูกทาํการติดตัHงระบบ
จัดการนํH าถ่วงเรือที<ผ่านการอนุมัติจาก USCG ภายในเดือนพฤศจิกายน ปี 2565 ซึ< งเป็นไปตาม
ระยะเวลาที<กาํหนดโดย IMO / USCG 

12.  การบริหารจัดการความเสีJยงด้านไซเบอร์ทางทะเล (Maritime Cyber Risk Management) 

  ในแนวทางปฏิบติัเกี<ยวกบัการจดัการความเสี<ยงดา้นไซเบอร์ทางทะเลที<จดัทาํโดย IMO ไดมี้
การตกลงว่าภายในครัH งแรกของการตรวจสอบเอกสารประจาํปีของการปฏิบตัตามกฎระเบียบของ
บริษทัหลงัจากวนัที< 1 มกราคม 2564 จะตอ้งมีการกาํหนดการบริหารจดัการความเสี<ยงดา้นไซเบอร์
รวมอยูใ่นระบบการบริหารจดัการความปลอดภยัของบริษทั 

  ในปัจจุบนัภยัคุกคามความปลอดภยัทางดา้นไซเบอร์มีความหลากหลาย ความถี< และความ
ซบัซอ้นที<มากขึHน ตวัอยา่งเช่น การติดไวรัสโทรจนัจากการใช ้USB ซึ< งมีโปรแกรมแฝงเพื<อดึงขอ้มูล
เชิงพาณิชยที์<สาํคญั หรืออีเมลที์<มีรายละเอียดเกี<ยวกบักาํหนดการเดินเรือถูกส่งไปยงักลุ่มคนที<ไม่รู้จกั 
หรือการทาํลายระบบไอทีของบริษทัอยา่งเตม็รูปแบบ หรือการแทรกแซงระบบควบคุมติดตามและ
ระบุตําแหน่ง  (Automatic Identification System: AIS) และระบบแสดงข้อมูลแผนที< เ ดินเ รือ
อิ เล็คทรอนิคส์  (Electronic Chart Display and Information System: ECDIS) ที< ใช้บนเ รือ  ทัH ง นีH                
มีเหตุการณ์ที<เกี<ยวกบัความเสี<ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึHนมากอยา่งมีนยัสาํคญัและมีแนวโนม้
ที<จะเพิ<มขึHน ผูโ้จมตีไดใ้ชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ ในการเจาะเขา้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ< งส่วนใหญ่จะ
มีเป้าหมายที< เฉพาะเจาะจง ในปัจจุบันเรือใช้ระบบนนําทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation 

Satellite System: GNSS) และ ECDIS ร่วมกบั AIS เป็นประจาํ การโจมตีระบบระบุตาํแหน่งบนพืHน
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โลก (Global Positioning Satellites: GPS) อาจเป็นภยัคุกคามทาํใหเ้รือไม่สามารถทราบถึงตาํแหน่งที<
แม่นยาํในทะเล หรือในขณะที<กาํลงันาํเรือเขา้เทียบท่า 
  เรือมีระบบต่างๆ เพิ<มขึHนโดยเป็นการพึ<งพาระบบดิจิตอล ระบบรวบรวมขอ้มูล และระบบ
อตัโนมติัจึงควรจดัให้มีระบบการบริหารจดัการความเสี<ยงดา้นไซเบอร์บนเรือ เนื<องจากเทคโนโลยี
ต่างๆ มีการพฒันาอยา่งต่อเนื<อง ขอ้มูลทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information technology (IT)) และ
เทคโนโลยีทางการปฏิบติังาน (Operational technology (OT)) บนเรือตอ้งมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตมาก
ขึHนและบ่อยขึHน ซึ< งก่อใหเ้กิดความเสี<ยงที<เพิ<มขึHนจากการเขา้ถึงขอ้มูลโดยผูที้<ไม่ไดรั้บอนุญาตหรือการ
ถูกโจมตีระบบและเครือข่ายบนเรือ ความเสี<ยงยงัอาจเกิดขึHนไดจ้ากการที<บุคลากรมีการเขา้ถึงระบบ
บนเรือ ตวัอยา่งเช่น มีการติดมลัแวร์จากการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ที<เชื<อมต่อเขา้กบัคอมพิวเตอร์ 
  บริษทัฯ ไดมี้การทาํสัญญากบับริษทั Lloyds Register และบริษทัในเครือ กล่าวคือ บริษทั 

Nettitude ซึ< งเป็นบริษทัที<ใหค้าํปรึกษาทางความปลอดภยัดา้นไซเบอร์ เพื<อใหท้าํการประเมินจุดอ่อน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการปฏิบติังานที<สํานกังานของบริษทัฯ และบนเรือ 
รวมถึงการดาํเนินการทดสอบโดยการเจาะระบบของบริษทัฯ เพื<อทาํการประเมินผลและพฒันาความ
ปลอดภยัดา้นไซเบอร์ บริษทัฯ คาดวา่แผนการดงักล่าวจะเสร็จสิHนภายในเดือนมีนาคม 2563 

13.  ประมวลข้อบังคบัว่าด้วยการบริหารจัดการเรือในน่านนํMาบริเวณขัMวโลก (Polar Code) 

  (International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code)) 

  IMO ไดรั้บรอง Polar Code และการแกไ้ขเพิ<มเติมที<เกี<ยวขอ้งในปี 2557 - ปี 2558 เพื<อบงัคบั
ใชภ้ายใต ้SOLAS และ MARPOL ซึ< ง Polar Code มีผลบงัคบัใชใ้นวนัที< 1 มกราคม 2560 ถือเป็นเรื<อง
สําคญัที< IMO ไดท้าํเพื<อป้องกนัเรือและคนซึ< งอยู่บนเรือทัHงที<เป็นลูกเรือและผูโ้ดยสารในน่านนํH า
บริเวณขัHวโลกทัHงสองแห่ง ซึ< งมีสภาพแวดลอ้มที<แปรปรวน การแกไ้ขเพิ<มเติมขอ้บงัคบัยงัมีขอ้กาํหนด
ที<เขม้งวดมากขึHนโดยมีการป้องกนัการถ่ายเทนํHามนัการถ่ายเทของเหลวที<เป็นพิษ การถ่ายเทสิ<งปฏิกลู
และขยะเพื<อรักษาสภาพแวดลอ้ม อย่างไรก็ตาม เรือของบริษทัฯ ไม่ไดท้าํการคา้ในบริเวณขัHวโลก 
ขอ้บงัคบัดงักล่าวจึงไม่ไดมี้ผลบงัคบัใชก้บักองเรือของบริษทัฯ 

14.  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผดิทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพษิทีJเกดิจาก 

 นํMามัน (International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage,  

 (CLC 2001)) 

  อนุสญัญา CLC ไดถู้กจดัทาํขึHน เพื<อใหม้ั<นใจวา่ผูที้<ไดรั้บความเสียหายจากมลพิษนํH ามนัซึ< งเรือ
ใชเ้ป็นเชืHอเพลิงจะไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และดว้ยความรวดเร็ว 
อนุสัญญา CLC นีH ใชบ้งัคบัสาํหรับความเสียหายของมลพิษนํH ามนัที<เกิดขึHนภายในอาณาเขตประเทศ
ของภาคีสมาชิก รวมถึงในทะเลอาณาเขตและทะเลในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะของประเทศที<เป็นภาคี
ของอนุสญัญานีH  
15.  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเคลืJอนย้ายซากเรือ ค.ศ. 2007 

  (The Nairobi International Convention on the removal of Wrecks, 2007 (the “Wrecks 

Convention”)) 
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  อนุสัญญามีผลบงัคบัใชเ้มื<อวนัที< 14 เมษายน 2558 อนุสัญญานีH กาํหนดให้เจา้ของเรือที<มีเรือ
ขนาดตัHงแต่ 300 ตนักรอสส์ขึHนไปทาํประกนัและรักษาสภาพประกนัภยัหรือความมั<นคงทางการเงิน
อื<นๆ เพื<อให้ครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการคน้หา การระบุที<หมาย และเคลื<อนยา้ยซากเรือ เรือเดินทะเล
ทุกลาํที<มีขนาดตัHงแต่ 300 ตนักรอสส์ขึHนไป จะตอ้งมีใบรับรองที<ออกโดยรัฐคู่ภาคีเพื<อเป็นการรับรอง
วา่เรือไดมี้การทาํประกนัที<จาํเป็นแลว้  
16.  กฎระเบียบของภูมิภาค และกฎระเบียบของท้องถิJนทัJวโลก 
  ธุรกิจการเดินเรือ อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบและอนุสญัญาอื<นๆอีกมาก เช่น  

• พระราชบญัญติัพิทกัษสิ์<งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act 

(EPA))  

• ระบบการกาํจัดและปลดปล่อยของเสียของสหรัฐอเมริกา (US National Pollutant 

Discharge Elimination System (NPDES)) คือ ระบบที<อยู่ภายใต้กฎระเบียบในส่วน
ของพระราชบญัญติัพิทกัษสิ์<งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา เพื<อที<จะลดปริมาณมลพิษที<
จะเกิดขึHนในน่านนํHาของสหรัฐอเมริกา (ในระยะ 3 ไมลท์ะเล) สาํหรับเรือที<มีความยาว
มากกว่า 79 ฟุต กฎข้อบังคบัได้ออกเป็นเอกสารที<เรียกว่า “Vessel General Permit 

(VGP)” ซึ< งกฎข้อบังคับเหล่านีH เป็นส่วนที< เพิ<มเติมขึH นมาจากกฎระเบียบระหว่าง
ประเทศที<เกี<ยวกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น MARPOL กฎขอ้บงัคบั VGP ไดมี้ขอ้กาํหนด
สําหรับเรือทุกลาํ เกี<ยวกับเทคโนโลยีและขอบเขตของการถ่ายเทของเสียทัH งหมด 

26 ชนิด ที<อาจจะเกิดขึHนไดใ้นระหว่างการปฏิบติังานตามปกติ นอกจากการถ่ายของ
เสียและกฎขอ้บงัคบัพิเศษเหล่านีH แลว้ยงัไดมี้การขยายกฎขอ้บงัคบัให้ครอบคลุมถึง
ระบบการตรวจสอบติดตาม การรายงานและเก็บบนัทึกขอ้มูล ซึ< งกฎขอ้บงัคบั VGP 

ตอ้งการการตรวจสอบรายละเอียดของระบบการปกป้องสิ<งแวดลอ้ม การฝึกอบรม
ลูกเรือและเก็บบนัทึกขอ้มูล ซึ< งกฎขอ้บงัคบัเหล่านีH มีผลบงัคบัใชต้ัHงแต่ตน้ปี 2552 เป็น
ตน้มา กฎขอ้บงัคบั VGP ของสาํนกังานปกป้องสิ<งแวดลอ้ม (EPA) ไดมี้ความเขม้งวด
เพิ<มมากขึHนตัHงแต่เดือนมกราคม 2557 

• นับตัH งแต่ปี 2552 เรือขนส่งสินคา้เทกอง (ไม่ใช่เรือแท็งค์) ได้ถูกกาํหนดให้มีแผน
รองรับสําหรับเรือที<ไม่ใช่เรือแท็งค์ (Non-tank vessel response plan “NTVRP”) ตาม
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยตัH งแต่เดือนมกราคม 2557 มีการใช้ขอบเขตของ 
NTVRP กวา้งมากขึHนและครอบคลุมเรือจาํนวนมากขึHน โดยจะตอ้งมีการทาํสัญญากบั
บริษทัประกนัอคัคีภยัทางทะเล (Salvage and Marine Fire Fighting) รวมถึงองคก์รที<มี
หนา้ที<รับผดิชอบเกี<ยวกบันํHามนัรั<วไหล (Oil spill response organizations) 

• ตาม California Air Resources Board (CARB) เรือที<อยูภ่ายในบริเวณ 24 ไมลท์ะเลของ
ชายฝั<งแคลิฟอร์เนียจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบเกี<ยวกบันํH ามนัเชืHอเพลิงบนเรืออยา่ง
เคร่งครัด เริ<มตัHงแต่วนัที< 1 มกราคม 2557 โดยปริมาณค่ากาํมะถนัที<มีผสมอยูใ่นนํH ามนั
เชืHอเพลิงจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.1 สาํหรับทัHง Marine Gas Oil และนํHามนัดีเซล 
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• สํานักงานปกป้องสิ<งแวดลอ้มสหรัฐ (US Environmental Protection Agency “EPA”) 
ไดก้าํหนดให้ตัHงแต่วนัที< 1 กรกฎาคม 2555 เรือทุกลาํจะตอ้งมีมาตรการควบคุมและ
จดัทาํรายงานการดาํเนินการป้องกนัเรือจากเพรียง (bio-fouling activity) ในขณะที<
เดินเรืออยูใ่นน่านนํHาของสหรัฐอเมริกา 

• ในส่วนของสหภาพยโุรปนัHน นํHามนัเชืHอเพลิงที<ถูกเผาไหมภ้ายในอาณาเขตของสหภาพ
ยโุรปจะตอ้งมีค่ากาํมะถนัไม่เกินร้อยละ 0.1 

• เมืองท่าในแถบทะเลดาํ กล่าวคือ ประเทศบลัแกเรีย ประเทศจอร์เจีย ประเทศโรมาเนีย 
สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศยูเครน และประเทศตุรกี ซึ< งเป็นสมาชิกของ ‘The 

Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution’ โดยเรือที<เขา้เมือง
ท่าดงักล่าวจะตอ้งมีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัที<เขม้งวดมากกวา่ขอ้บงัคบัของ MARPOL 

และของสหรัฐอเมริกา การปล่อยนํH าถ่วงเรือ สิ< งปฏิกูล นํH าเสียจากการซักลา้ง หรือ
แมแ้ต่นํHาเสียจากการลา้งดาดฟ้าเรือ จะตอ้งถูกตรวจสอบอยา่งละเอียดโดยเจา้หนา้ที< 

• ประเทศจีนได้กาํหนดให้เรือที<เขา้สู่ชายฝั<งของประเทศจีนใช้นํH ามนัเชืHอเพลิงที<มี
ค่ากาํมะถนัตํ<า (Low Sulphur Fuel Oil “LSFO”) นบัตัHงแต่วนัที< 1 มกราคม 2559 เป็นตน้
ไป โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีH  
•  ตัHงแต่วนัที< 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป ใหเ้รือที<เขา้เทียบท่าตามท่าเรือหลกัใน 11 

เมืองท่า 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 ใชเ้ชืHอเพลิงที<มี
ค่ากาํมะถนัสูงสุดที<ไม่เกินร้อยละ 0.5 ขณะเทียบท่าหลกัต่างๆ ดงักล่าว แต่เป็น
มาตรการตามความสมคัรใจ 

•  ตัHงแต่วนัที< 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป มีการบงัคบัใหเ้รือที<เขา้เทียบท่าตามท่าเรือ
หลกัใน 11 เมืองท่าดงักล่าวขา้งตน้ใชเ้ชืHอนํH ามนัเพลิงที<มีค่ากาํมะถนัสูงสุดที<ไม่
เกินร้อยละ 0.5 

•  ตัHงแต่วนัที< 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป มีการขยายการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดใหเ้รือ
ตอ้งเปลี<ยนการใชน้ํH ามนัเชืHอเพลิงให้เป็นไปตามที<กาํหนดขา้งตน้เมื<อเรือเทียบท่า 
ให้ครอบคลุมทุกท่าเรือใน 3 พืHนที<ของประเทศจีน ไดแ้ก่ พืHนที<สามเหลี<ยมปาก
แม่นํH า เ พิ ร์ล  (Pearl River Delta (“PRD”)) พืHนที<สามเหลี< ยมปากแม่นํH าแยงซี  

(Yangtze River Delta (“YRD”)) และ อ่าวป๋อไห่ (Bohai Bay) 

•  ตัH งแต่วนัที<  1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป มีการขยายการบังคับใช้ข้อกําหนด
ครอบคลุมให้เรือทุกลาํที<แล่นเรืออยู่ในพืHนที<ต่างๆ ที<อยู่ภายในเขตควบคุมการ
ปล่อยมลพิษ (emission control zone “ECZs”) ใชเ้ชืHอเพลิงตามที<กาํหนดขา้งตน้ 

สาํหรับ 3 พืHนที< ไดแ้ก่ เขตน่านนํH าอาณาเขต (ระยะห่าง 12 ไมลท์ะเลจากชายฝั<ง) 
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ของพืH นที< สาม เหลี< ยมปากแม่นํH า เ พิ ร์ล  (Pearl River Delta (“PRD”)) พืH น ที<
สามเหลี<ยมปากแม่นํH าแยงซี (Yangtze River Delta (“YRD”)) และ อ่าวป๋อไห่ 

(Bohai Bay) 

•  ตัHงแต่วนัที< 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป การใชน้ํH ามนัเชืHอเพลิง หรือนํHามนัอื<นๆ ที<มี
ค่ากาํมะถนัสูงสุดที<ไม่เกินร้อยละ 0.5 จะบงัคบัใชก้บัเรือทุกลาํทั<วโลก ยกเวน้เรือ
ที<ติดตัHงเครื<องดกัจบัเขม่าควนัที<สามารถขจดัค่ากาํมะถนัส่วนเกินจากไอเสียที<ถูก
ปล่อยออกมา  

•  ตัHงแต่วนัที< 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป ตามขอ้กาํหนดของ IMO Data Collection 

System (DCS) เรือทุกลาํจะตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มูลการใช้นํH ามนัเชืHอเพลิงที<ใช้
เดินเรือไปทั<วโลกส่งใหรั้ฐเจา้ของธงหรือหน่วยงานที<กาํหนด ขอ้มูลการใชน้ํH ามนั
เชืHอเพลิงถึงวนัที< 31 ธันวาคม 2562 จะถูกนาํส่งไปตรวจสอบยงัศูนยร์วบรวม
ขอ้มูลของทาง IMO หนงัสือรับรองการปฏิบติัตามกฎดงักล่าวจะออกให้ภายใน
วนัที< 31 พฤษภาคม 2563 

   ตัHงแต่วนัที< 1 มกราคม 2562 ขอ้มูลที<จดัเก็บและรายงานที<ไดจ้ดัทาํโดยเรือของ
บริษทัฯ ไดรั้บการสอบทาน จากสถาบนัตรวจสภาพและจดัชัHนเรือที<ไดรั้บการ
ยอมรับ 

• กฎระเบียบใหม่ที<มีผลบงัคบัใชใ้นท่าเรือในสหภาพยโุรป (EU) 

1)  เริ<มมีผลบงัคบัใชต้ัHงแต่วนัที< 31 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป เรือทุกลาํที<เขา้ท่าเรือใน
สหภาพยโุรปตอ้งมีแผนสาํหรับการติดตามและตรวจสอบปริมาณคาร์บอนได
ออกไซต ์(CO2) การรายงานผล และแผนการตรวจสอบ (แผน MRV) ที<ไดรั้บการ
อนุมติั 

• ต้องนําส่งแผน MRV ให้แก่หน่วยงานที<มีหน้าที< รับผิดชอบก่อนวนัที< 31 

สิงหาคม 2560 

• ติดตามผลการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซดต์ัHงแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป 

• นาํส่งรายงานการวดัผลสาํหรับปี 2561 ภายในวนัที< 30 เมษายน 2562 

• เ อกสารแสดง ถึงการปฏิบัติตามกฎระ เ บียบข้า งต้น  (Document of 

Compliance) จะตอ้งมีอยูบ่นเรือนบัตัHงแต่วนัที< 30 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป 

 เรือทุกลาํของบริษทัฯ ที<เขา้ท่าเรือในสหภาพยุโรป ไดส่้งขอ้มูลตามที< EU 

MRV กาํหนดและไดรั้บหนงัสือรับรองจาก Bureau Veritas ซึ< งเป็นสถาบนั
ตรวจสภาพและจดัชัHนเรือที<ไดรั้บการยอมรับ 

2)  เริ<มมีผลบงัคบัใชต้ัHงแต่วนัที< 31 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป กฎระเบียบของสหภาพ
ยโุรปที<เกี<ยวกบัการรีไซเคิลเรือจะมีผลบงัคบัใชค้รอบคลุมไปถึงเรือต่างชาติที<
อยูใ่นน่านนํH าของสหภาพยโุรป เรือต่างๆ จะตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการ
จดัทาํบญัชีรายการของวสัดุ/อุปกรณ์ที<เป็นอนัตรายที<มีอยู่บนเรือ (Inventory of 
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Hazardous Material (“IHM”)) เ รือของบริษัทฯ  จํานวน  15 ลําได้รับหนังสือ
รับรองการปฏิบติัตามกฎแลว้ และเรืออีก 9 ลาํกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ 
บริษทัฯ คาดวา่เรือที<เหลือทัHงหมดจะไดรั้บหนงัสือรับรองการปฏิบติัตามกฎก่อน
สิHนปี 2563 ซึ< งเป็นระยะเวลาที<กาํหนดไวโ้ดยสหภาพยโุรป  

17.  การตรวจเรือโดยรัฐเมืองท่า 
  เรือที<เขา้เทียบท่าในเมืองท่าของประเทศอื<นที<ไม่ใช่ประเทศที<เรือนัHนจดทะเบียนไวจ้ะตอ้ง
ได้รับการตรวจเรือภายใต้บันทึกความเข้าใจของรัฐเมืองท่าในหลายภูมิภาค หรือภายใต้ความ
รับผิดชอบของรัฐทอ้งถิ<น การตรวจสอบต่าง ๆ เหล่านีH  มีเป้าหมายที<จะตรวจสอบว่าเรือไดมี้การ
ปฎิบติัตามกฎ (ขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ) ทางดา้นปลอดภยั ดา้นการป้องกนัมลภาวะ และดา้นความ
เป็นอยูข่องคนเรือ รวมถึงสภาพการทาํงานบนเรือโดยเมื<อมีขอ้บกพร่องที<สาํคญัที<ถูกตรวจพบโดยผู ้
ตรวจสอบก็อาจจะส่งผลใหถู้กกกัเรือจนกวา่ขอ้บกพร่องนัHนๆจะไดรั้บการแกไ้ขใหอ้ยูใ่นระดบัที<น่า
พอใจ นอกจากนัHนหน่วยงานการตรวจเรือของเมืองท่ายงัเป็นหน่วยงานที<รับเรื<องร้องเรียนจากคน
ประจาํเรือ รวมถึงเรื<องจากผูร้้องเรียนอื<นๆ ผูซึ้< งพบเห็นการกระทาํอนัเป็นการกระทาํที<ผิดกฎหมาย
ของทางเรือ 
 

3 ปัจจยัความเสี7ยง 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประเมินความเสี<ยงวา่เป็นเครื<องมือป้องกนัความเสียหายที<อาจเกิด
ขึHนกบับริษทัฯ ดงันัHน บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในและกรอบการบริหารความเสี<ยงตามมาตรฐาน
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื<อให้มั<นใจว่าบริษทัฯ 

มีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตค้วามเสี<ยงในระดบัที<ยอมรับได ้ทัHงนีH  บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัและเห็น
ถึงคุณค่าของการบริหารความเสี<ยงโดยไดด้าํเนินการตามขัHนตอนต่างๆ ดงัต่อไปนีH เพื<อควบคุมความเสี<ยงต่างๆในทุก
ระดบั 

• คณะกรรมการบริษทัฯ รับผดิชอบโดยตรงในการบริหารความเสี<ยงของบริษทัฯ เพื<อสนบัสนุนการ
บริหารงานของบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื<อบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  

• คณะกรรมการบริหาร รับผดิชอบในการจดัทาํและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี<ยง 
รวมถึงการบริหารงานใหมี้ระบบการบริหารความเสี<ยงที<มีประสิทธิภาพ 

• คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ รับผดิชอบในการสอบทานระบบการบริหารความเสี<ยง
ของบริษทัฯ และเสนอแนะขอ้ควรปรับปรุงตามความเหมาะสมอยา่งสมํ<าเสมอ 

• ผูบ้ริหารของทุกฝ่าย (ซึ< งมีความชาํนาญและเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงกระบวนการทาํงาน) รับผดิชอบในการ
ประเมินและสอบทานความเสี<ยงในระดบัการปฏิบติังาน ทัHงนีH  ผลการประเมินความเสี<ยงต่างๆ จะถูก
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เพื<อพิจารณาเป็นระยะๆ 

 บริษทัฯ ไดแ้บ่งประเภทปัจจยัความเสี<ยงสําคญัๆ ที<อาจเกิดขึHนกบับริษทัฯ เป็น 3 ประเภท ประกอบดว้ย 
ความเสี<ยงจากการดาํเนินธุรกิจ ความเสี<ยงทางการเงิน และความเสี<ยงทางการตลาด จากการที<ตลาดขนส่งสินคา้แหง้
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เทกองอยูใ่นสภาพที<ย ํ<าแยต่ัHงแต่ไตรมาส 2 ปี 2551 จนถึง ปี 2560 นัHน บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดปัจจยัความเสี<ยงเพิ<มขึHน
เป็นพิเศษอีกหนึ<งปัจจยั ซึ< งเป็นความเสี<ยงเกี<ยวกบัการทดแทนและการขยายกาํลงักองเรือ โดยไดอ้ธิบายอยูภ่ายใต้
หวัขอ้ “ความเสี<ยงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่าและการขยายกาํลงัความสามารถของกองเรือ” แมว้่าบริษทัฯ 

ไดด้าํเนินการบา้งแลว้ในการขจดัความเสี<ยงนีHตัHงแต่ปี 2556 แต่ยงัคงมีความเสี<ยงดงักล่าวอยู ่ดงันัHน บริษทัฯ จึงยงัคง
เปิดเผยความเสี<ยงนีHจนกวา่จะขจดัความเสี<ยงนีH ใหห้มดไปได ้ 

 นอกเหนือจากความเสี<ยงดงักล่าวขา้งตน้ที<บริษทัฯตอ้งเผชิญแลว้ ผูล้งทุน (หรือ ผูถื้อหุน้) ของบริษทัฯ ยงัมี
ความเสี<ยงจากการลงทุนในหุ้นของบริษทัฯ รวมถึงความเสี<ยงที<เกี<ยวขอ้งกบัการลงทุนดงักล่าว ซึ< งบริษทัฯ ได้
อธิบายไวอ้ยูภ่ายใตห้วัขอ้ “ความเสี<ยงจากการลงทุน” 
 

ความเสีJยงจากการดาํเนินธุรกจิ 
 ในฐานะที<บริษทัฯ เป็นเจา้ของและผูป้ระกอบการเดินเรือขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทั<วโลกแบบไม่ประจาํ
เส้นทาง จึงตอ้งเผชิญกบัความเสี<ยงที<เกิดจากภยัพิบติัทางนํH า ความแปรปรวนของสภาพสิ<งแวดลอ้ม ความสูญหาย
หรือเสียหายของสินคา้และทรัพยสิ์นต่างๆ และการที<ธุรกิจตอ้งหยุดชะงกัอนัเกิดมาจากอุบติัเหตุหรือเครื<องยนต์
กลไกขดัขอ้ง ความผิดพลาดของเจา้หนา้ที< การเคลื<อนไหวทางการเมืองในประเทศต่างๆ การหยดุงานประทว้งของ
คนงาน การก่อการร้าย การโจมตีทางไซเบอร์ โจรสลดั ความแปรปรวนของสภาพอากาศ สถานการณ์และเหตุการณ์
อื<นใดที<อาจจะเกิดขึHน ซึ< งเหตุการณ์เหล่านีH จะนาํไปสู่ตน้ทุนการดาํเนินงานที<เพิ<มขึHน และ/หรือการสูญเสียรายได ้

อย่างไรก็ตาม โดยปกติเจ้าของเรือหรือผูป้ระกอบการเดินเรือในน่านนํH าสากลจะทาํประกันภัยไวก้ับบริษทั
ประกนัภยัระหวา่งประเทศซึ<งครอบคลุมความเสี<ยงภยัต่าง ๆ เหล่านีH  ดงันัHน บริษทัฯ จึงไดท้าํประกนัภยัเพื<อคุม้ครอง
ความเสี<ยงภยัต่างๆ ที<กล่าวมาขา้งตน้นีH เอาไวแ้ลว้ 
 การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ขึHนอยู่กบัการเพิ<มขึHนและการเปลี<ยนแปลงของกฎหมายป้องกนัสิ<งแวดลอ้ม 

และกฎระเบียบพาณิชยน์าวีต่างๆ การไม่ดาํเนินการตามกฎระเบียบระหว่างประเทศต่างๆเหล่านีH อาจทาํให้มีความ
เสี<ยงในการถูกกักเรือซึ< งทาํให้เสียเวลา และนําไปสู่การเสียรายได้หรือก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายจาก 
Charterer อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ระมดัระวงัในเรื<องดงักล่าวโดยไดรั้กษามาตรฐานความปลอดภยัและมาตรฐานทาง
เทคนิคใหอ้ยูใ่นระดบัสากลนอกเหนือจากการทาํประกนัภยัต่าง ๆ ที<เกี<ยวขอ้ง 
 กฎระเบียบสําคญัที<เริ< มมีผลบงัคบัใช้ในวนัที< 1 มกราคม 2563 ไดแ้ก่ กฎเกณฑ์การใช้นํH ามนัเชืHอเพลิงค่า
กาํมะถนัตํ<า  (IMO 2020) ที<กาํหนดใหเ้รือทุกลาํใชน้ํH ามนัเชืHอเพลิงที<มีค่ากาํมะถนัตํ<าในการเดินเรือ ทัHงนีH  เจา้ของเรือ
บางรายไดเ้ลือกติดตัHงเครื<องดกัจบัเขม่าควนับนเรือของตนแทนการใช้นํH ามนัเชืHอเพลิงค่ากาํมะถนัตํ<า เพื<อให้ยงั
สามารถใช้นํH ามนัเชืHอเพลิงเกรดตํ<าซึ< งมีค่ากาํมะถนัสูงไดอ้ยู่ เครื< องดกัจบัเขม่าควนันีH ทาํหน้าที<ขจดัค่ากาํมะถนั
ส่วนเกินจากไอเสียที<ถูกปล่อยออกมาจากเครื<องยนตห์ลกัแต่จะส่งผลใหเ้กิดนํHาเสียที<เป็นพิษ โดยทั<วไปนํHาเสียเหล่านีH
จะถูกปล่อยลงสู่ทะเล ซึ< งถือเป็นการถ่ายโอนมลพิษจากทางอากาศลงสู่มหาสมุทรแทน เมื<อคาํนึงถึงผลกระทบของ
นํHาเสียที<เป็นอนัตรายต่อสิ<งมีชีวิตในทอ้งทะเล ประเทศที<ทาํการคา้รายใหญ่หลายประเทศไดส้ั<งหา้มการปล่อยนํHาเสีย
เหล่านีH ในท่าเรือของประเทศตน ซึ< งทาํใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของอุปกรณ์นีHหมดไป ดงันัHน บริษทัฯ จึงเลือกที<จะ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์IMO 2020 โดยเลือกใชน้ํH ามนัเชืHอเพลิงที<มีค่ากาํมะถนัตํ<าแทนการติดตัHงเครื<องดกัจบัเขม่าควนั 
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 ตวัเรือและเครื<องจกัรของเรือพาณิชยทุ์กลาํตอ้งผา่นการจดัชัHนเรือโดยสมาคมจดัชัHนเรือที<ผา่นการรับรองของ
ประเทศที<เรือลาํนัHนไดจ้ดทะเบียนไว ้การจดัชัHนเรือเป็นการรับรองว่า เรือไดรั้บการตรวจตามระยะเวลาที<กาํหนด 

ได้รับการบาํรุงรักษาตามมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัที<เกี<ยวขอ้ง เมื<อเรือได้ผ่านการตรวจ
ครบถว้นตามกฎขอ้บงัคบัแลว้ สมาคมจดัชัHนเรือจะออกใบสาํคญัรับรองการจดัชัHนเรือซึ< งทาํใหเ้รือนัHนสามารถแล่น
ไดท้ั<วโลก เรือแต่ละลาํจะตอ้งผ่านการตรวจเรือประจาํปี การตรวจสภาพเรือโดยเขา้อู่แห้ง (Drydocking Survey) 

และการตรวจสภาพเรืออยา่งละเอียด (Special Survey) โดยจะมีตรวจสภาพเครื<องจกัรเป็นประจาํทุก 5 ปี เรือทุกลาํ
จะตอ้งนาํเขา้อู่แห้งเพื<อตรวจสภาพทอ้งเรือทุก 30-36 เดือน หากเรือลาํใดไม่ผ่านการจดัชัHนเรือ หรือ ไม่ผ่านการ
ตรวจเรือประจาํปี การตรวจสภาพเรือโดยเขา้อู่แห้ง  หรือการตรวจสภาพเรืออย่างละเอียด เรือลาํดงักล่าวจะไม่
สามารถปล่อยเช่าในน่านนํH าสากล และไม่สามารถทาํประกนัภยัได ้ดงันัHน การไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที<
เกี<ยวขอ้งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯได ้

 ในฐานะบริษทัมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การดาํเนินธุรกิจเดินเรือและการ
บริหารงานของบริษทัฯ ตอ้งอาศยับุคลากรที<มีความเชี<ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือที<ตอ้งควบคุมการเดินเรือ หรือ
ผูจ้ดัการระดบัต่างๆที<ทาํงานในบริษทัฯ ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจการเดินเรือ การจดัหาและรักษาไว้
ซึ< งบุคลากรเหล่านัHนเป็นสิ<งสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซึ< งถือวา่ยงัคงเป็นความเสี<ยงที<สาํคญัมาก บริษทัฯ 

ไดจ้ดัการกบัความเสี<ยงนีH โดยจดัใหมี้นโยบายทางดา้นบุคลากรที<เป็นธรรม และถือไดว้า่บริษทัฯประสบความสาํเร็จ
ในการจดัหาและรักษาไวซึ้< งบุคลากรที<มีความเชี<ยวชาญและมีคุณภาพ อีกทัHงบริษทัฯ ยงัไดริ้เริ<มสิ<งใหม่ๆอย่าง
ต่อเนื<องซึ< งรวมไปถึงการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง เพื<อจูงใจและคงไวซึ้< งบุคลากรที<มีคุณภาพ ดงันัHน บริษทัฯ 

คาดว่าจะไม่มีปัญหาดา้นบุคลากรในอนาคต แมว้่าธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศยงัคงประสบปัญหาการขาด
แคลนลูกเรือที<มีประสบการณ์ โดยเฉพาะในส่วนของนายประจาํเรือซึ<งจะตอ้งทาํงานประจาํบนเรือ 
 ในฐานะบริษทัมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ มากมาย การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบใดๆ อาจทาํใหถู้กปรับ และ/หรือ ถูกดาํเนินคดีทาง
กฎหมายทัHงต่อบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูง ดงันัHน บริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งระมดัระวงัในประเดน็นีH  โดยไดจ้ดั
ให้มีพนกังานที<มีคุณสมบติัเหมาะสมรับผิดชอบในเรื<องนีH  และไดว้างระบบที<เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื<อให้
แน่ใจวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที<เกี<ยวขอ้งทัHงหมด รวมถึงฉบบัแกไ้ขเพิ<มเติมต่างๆ  

 บริษทัฯ ไม่ไดมี้ความเสี<ยงจากความผนัผวนของราคานํH ามนัโลกโดยตรง กล่าวคือ ในกรณีการเดินเรือแบบ
รายเที<ยว (Voyage Charter) ซึ< งบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูจ่้ายค่านํH ามนัเชืHอเพลิง ลูกคา้จะเป็นผูรั้บภาระค่านํH ามนัเชืHอเพลิงที<
เพิ<มขึHน/ลดลง เนื<องจากอตัราค่าระวางเรือที<กาํหนดและเรียกเก็บจากลูกคา้นัHนไดร้วมค่านํH ามนัเชืHอเพลิงที<เพิ<มขึHน/

ลดลงไวด้ว้ย ซึ< งบริษทัฯ จะจองนํH ามนัเชืHอเพลิงทนัทีที<ลูกคา้ตกลงรายการและในกรณีการให้บริการเป็นแบบ
ระยะเวลา (Time Charter) ค่านํHามนัเชืHอเพลิงจะตกเป็นภาระของลูกคา้โดยตรง 
 บริษทัฯไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศในการส่งและเกบ็ขอ้มูลในการดาํเนินธุรกิจ ซึ< งรวมถึงขอ้มูลที<สาํคญัและเป็น
ความลบั ส่งผลใหบ้ริษทัฯ จะเผชิญกบัความเสี<ยงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์และการเขา้ถึงระบบขอ้มูลสารสนเทศ
โดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดพลาดของระบบสารสนเทศอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

นอกจากนีH  การโจมตีทางดา้นความปลอดภยัทางขอ้มูลอาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อชื<อเสียง การฟ้องร้อง หรือ
การสูญเสียทางการเงินได ้ดงันัHน บริษทัฯจึงมุ่งมั<นที<จะดาํเนินการตามนโยบายต่างๆ ที<ไดก้าํหนดเพื<อหลีกเลี<ยงภยั
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คุกคามต่อระบบสารสนเทศ โดยผา่นมาตรการดา้นระบบรักษาความปลอดภยัของเครือข่ายคอมพิวเตอร์(firewall) 

ระบบสแกนไวรัส และการจดัให้มีการสํารองขอ้มูล บริษทัฯไดจ้ดัสรรทรัพยากรมาใชใ้นการนีH และจดัให้มีการ
ประเมินความเสี<ยงโดยบุคคลที<สามในระบบสารสนเทศโดยการตรวจสอบหาช่องโหว่ของเครื<องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) อยา่งสมํ<าเสมอเพื<อติดตามภยัคุกคาม
ทางไซเบอร์ที<อาจเกิดขึHนใหม่ 

 

ความเสีJยงทางการเงนิ 

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ รวมทัHงสินทรัพยถ์าวรส่วนใหญ่ของ
บริษทัฯ ไดแ้ก่ เรือ ก็มีพืHนฐานเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เนื<องจากเรือมีตลาดการซืHอขายสากลที<เป็นเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐสกุลเงินที<ใชใ้นการดาํเนินงาน (Functional Currency) ของบริษทัฯคือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดงันัHน 

บริษทัฯ จึงมีความเสี<ยงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี<ยนเงินตราต่างประเทศจากหนีH สินของบริษทัฯ ที<อยูใ่นรูป
สกุลเงินตราต่างประเทศอื<นที<มิใช่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ กล่าวคือ หนีH สินที<อยูใ่นรูปสกุลเงินตราต่างประเทศอื<นที<
มิใช่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเมื<อเทียบเท่าเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอาจเพิ<มขึHนหรือลดลงตามอตัราแลกเปลี<ยน 

บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงความเสี<ยงจากอตัราแลกเปลี<ยนนีH  ดงันัHนจึงไดพ้ยายามลดความเสี<ยงจากสกลุเงินอื<นๆ โดยให้
วงเงินสินเชื<อและหนีH เงินกูอ้ยูใ่นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีที<หนีH เงินกูต่้างๆ อยูใ่นรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ
อื<นที<มิใช่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาแลกเปลี<ยนอตัราดอกเบีHยและเงินตน้ต่างสกุลเงิน (Cross 

Currency Swap) ซึ< งเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบีH ยของหนีH สินไดถู้กเปลี<ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ< งเป็นการ
ประกนัความเสี<ยงจากอตัราแลกเปลี<ยน ทัHงนีH  ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีหนีHจากสัญญาเงินกูแ้ละจากหุน้กู้
ที<อยูใ่นรูปสกลุเงินไทยบาทซึ<งไดถู้กเปลี<ยนเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐผา่นสญัญา Swap USD/THB  

 การตกตํ<าอยา่งต่อเนื<องของตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง โดยในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ดชันี BDI แตะที< 290 

จุด ซึ< งตํ<าที<สุดเป็นประวติัการณ์ ไดท้าํให้เจา้ของเรือหลายรายขาดทุนมหาศาลและลม้ละลายเป็นจาํนวนมากซึ< ง
ส่งผลให้ธนาคารระหว่างประเทศสําหรับธุรกิจการขนส่งทางเรือหลายแห่งประสบภาวะขาดทุนตามไปดว้ย ซึ< ง
ในช่วงเวลานัHนเป็นการยากมากที<จะขอวงเงินกูใ้หม่จากธนาคารระหวา่งประเทศดงักล่าว ดงันัHน บริษทัฯ จึงไดจ้ดัหา
แหล่งเงินทุนโดยการออกหุน้กูใ้นสกลุเงินไทยบาท โดยในวนัที< 22 มกราคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีหลกัประกนั ครัH งที< 1/2559 จาํนวนเงิน 3,590 ลา้นบาท ซึ< งมีกาํหนดไถ่ถอนในปี 2564 ดว้ยอตัราดอกเบีHยคงที<
สาํหรับเงินสกุลไทยบาทร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยบริษทัฯ ไดแ้ปลงเงินที<ไดจ้ากการออกหุ้นกูค้รัH งนีHทัHงหมดเป็นเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐจาํนวน 99.72 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดว้ยอตัราดอกเบีHยคงที<สาํหรับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐร้อยละ 
5.99 ต่อปี 

 วนัที< 9 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ครัH งที< 2/2559 จาํนวนเงิน 1,960 

ลา้นบาท ครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2563 ดว้ยอตัราดอกเบีHยคงที<สาํหรับเงินสกุลไทยบาทร้อยละ 5.00 ต่อปี ซึ< งใน
วนัที< 4 มกราคม 2560 เงินที<ไดท้ัHงหมดถูกแปลงเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จาํนวน 54.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดว้ย
อตัราดอกเบีHยคงที<สาํหรับเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐร้อยละ 5.75 ต่อปี  

 นอกจากสัญญาเงินกู ้และหุ้นกูที้<กล่าวมาขา้งตน้ เงินกูแ้ละวงเงินสินเชื<อทัHงหมดของบริษทัฯอยูใ่นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐเพียงสกลุเดียวเท่านัHน 
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 นอกจากนัHน เงินฝากเกือบทัHงหมดของบริษทัฯ ยงัคงฝากในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื<อไม่ใหเ้กิดความเสี<ยง
จากการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี<ยนของเงินฝากเหล่านีH เมื<อเทียบเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ มี
ความเสี<ยงจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี<ยนเป็นสกุลเงินบาทที<มาจากการแปลงค่าสินทรัพย ์หนีH สิน รายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษทัฯ ที<อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาท เนื<องจากเป็นการขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี<ยนในการแปลงค่าเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทในงบการเงินสกลุเงินบาท รวมถึงค่าใชจ่้ายอื<นๆ บาง
รายการของบริษทัฯ ที<อยูใ่นสกลุเงินบาท 

 วงเงินสินเชื<อของบริษทัฯ ไดก้าํหนดดอกเบีH ยในอตัราลอยตวัตามอตัรา LIBOR (อตัราดอกเบีH ยระหว่าง
ธนาคารในกรุงลอนดอน) ดงันัHน บริษทัฯ จึงมีความเสี<ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีHยอนัเนื<องมาจากการ
เปลี<ยนแปลงของอตัราดอกเบีHย LIBOR ทัHงนีH  บริษทัฯ ไดติ้ดตามความเคลื<อนไหว และเฝ้าระวงัอตัราดอกเบีHยใน
ตลาดเงินอยา่งสมํ<าเสมอ นอกจากนีH  เนื<องจากรายไดข้องบริษทัฯไม่คงที<และเปลี<ยนแปลงไปตามอตัราดอกเบีHยของ
เงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นการบริหารความเสี<ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ทาํใหไ้ม่มีความจาํเป็นตอ้ง
กาํหนดเป็นอตัราดอกเบีHยคงที< เนื<องจากการเปลี<ยนแปลงของอตัราดอกเบีHย (LIBOR) จะตามดว้ยการเปลี<ยนแปลง
ของอตัราค่าระวางเช่นกนั นอกจากนีH  การคงอตัราดอกเบีHยลอยตวัโดยไม่เขา้ทาํรายการ Interest Rate Swap (IRS) 

ทาํให้เกิดความยืดหยุน่ต่อวงเงินสินเชื<อของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ สามารถชาํระเงินกูคื้นล่วงหนา้ไดทุ้กเมื<อ (ไม่ว่า
โดยสมัครใจหรือโดยข้อกําหนดในสัญญาเงินกู้) ซึ< งถือเป็นเรื< องปกติสําหรับเงินกู้สําหรับธุรกิจเดินเรือ 
โดยไม่ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายในการยกเลิกธุรกรรม IRS อยา่งไรก็ดี ในปี 2555 เนื<องจากอตัราดอกเบีHยในตลาดลดตํ<าลง
มากอย่างที<ไม่เคยเกิดขึHนมาก่อน บริษทัฯมีโอกาสเขา้ทาํสัญญา IRS สําหรับดอกเบีHยของเงินกูจ้าํนวน 64.82 ลา้น
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2562 มีเงินกูค้งเหลือ จาํนวน 23 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ซึ< งเดิมเป็นอตัรา
ดอกเบีHยลอยตวัไดถู้กแปลงเป็นอตัราดอกเบีHยคงที< โดยบริษทัฯ เห็นว่าอตัราดอกเบีHยน่าจะยงัคงไม่ปรับตวัเพิ<มขึHน
จนถึงปี 2557 ดงันัHน จึงกาํหนดให้อตัราดอกเบีH ยคงที<ดงักล่าวมีผลเริ<มใชต้ัHงแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป และในปี 2557 

บริษทัฯไดท้าํสัญญา IRS สาํหรับดอกเบีHยของวงเงินสินเชื<อรวมจาํนวน 77.45 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ณ วนัที< 
31 ธนัวาคม 2562 มีเงินกูค้งเหลือจาํนวน 47.41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เนื<องจากวงเงินสินเชื<อดงักล่าวใชส้าํหรับชาํระ
ราคาเรือขนส่งซีเมนต์หลายลาํซึ< งบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโดยกาํหนดค่าเช่าคงที<เป็นระยะเวลานาน (มากกว่า
ระยะเวลาของสินเชื<อ) ดงันัHน จึงไม่มีการบริหารความเสี<ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ดงักล่าวขา้งตน้ กล่าวคือ 
บริษทัฯจะมีความเสี<ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีHยหากไม่มีการกาํหนดอตัราดอกเบีHยคงที< 
 เนื<องจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ คือ เรือซึ< งมีอายุการใชง้านที<จาํกดัและเมื<อเรือมีอายุมากในระดบัหนึ< ง เรือ
เหล่านัHนจะตอ้งถูกขายเพื<อนาํไปใชต่้อหรือถูกรีไซเคิล ทาํใหค้วามสามารถของกองกาํลงัเรือลดลง ดงัจะเห็นไดจ้าก
ในช่วงหลายปีที<ผา่นมาบริษทัฯ ไดข้ายเรือจาํนวน 35 ลาํ จากที<มีอยูใ่นกองเรือทัHงสิHน 54 ลาํ และถา้บริษทัฯ ตอ้งการ
คงระดบัความสามารถของกองเรือโดยคาํนึงถึงขนาดของกองเรือ บริษทัฯตอ้งดาํเนินแผนการทดแทนเรือเก่าที<ขาย
หรือที<รีไซเคิลไป ทัHงนีH  การซืHอเรือเขา้มาใหม่จะตอ้งใชเ้งินทุนจาํนวนมากซึ<งอาจมาจากเงินทุนของบริษทัฯ จากเงินกู ้
หรือทัHงสองอยา่งรวมกนั ซึ< งถา้บริษทัฯ ไม่สามารถระดมเงินทุนเพื<อนาํมาใชซื้Hอเรือเพื<อคงระดบัความสามารถของ
กาํลงักองเรือได ้ความสามารถของกองเรือบริษทัฯ ก็จะลดลง ดงันัHน บริษทัฯ จึงมีความเสี<ยงในดา้นการระดม
เงินทุน อยา่งไรก็ดี เนื<องจากบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเสี<ยงนีH  บริษทัฯ จึงไดจ้ดัหาสัญญาสินเชื<อสาํหรับสัญญา
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สั<งต่อเรือใหม่ที<ไดล้งนามในปี 2556 และ ปี 2557 และการรับมอบเรือใหม่เหล่านีH ไดเ้พิ<มกาํลงักองเรือของบริษทัฯ 

ใหดี้ขึHน 

 ตามที<กล่าวไวด้า้นล่างนีH ในหัวขอ้ ความเสี<ยงทางการตลาด จะเห็นไดว้่าราคาตลาดของเรือมีความผนัผวน
มาก ตวัอยา่งเช่น ราคาตลาดของเรือมีมูลค่าลดลงอยา่งมากจากระดบัที<สูงในช่วงตน้ปี 2551 และมูลค่าเรือกย็งัคงอยู่
ในระดบัตํ<าหลงัจากลดลงตํ<าสุดเป็นประวติัการณ์ในปี 2559 เนื<องจากความตกตํ<าของมูลค่าเรืออาจเป็นเหตุแห่งการ
ผดิเงื<อนไขหนีH สินต่อมูลค่าเรือที<กาํหนดในสญัญาเงินกูต่้างๆ ของบริษทัฯ ซึ< งส่งผลใหธ้นาคารผูใ้หกู้อ้าจเรียกร้องให้
บริษทัฯ ชาํระเงินกูคื้นล่วงหนา้ และ/หรือหาหลกัประกนัเพิ<มเติม อนัอาจส่งผลกระทบทางลบต่อสภาพคล่องทาง
การเงินและความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซึ< งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของ
บริษทัฯ 

 นอกจากนัHน เรืออาจถูกประเมินมูลค่าตํ<าเกินความเป็นจริงอนัเนื<องมาจากความลม้เหลวในการใชห้ลกัการ
ประเมินมูลค่าเรือซึ< งยดึถือหลกั “ความเตม็ใจของทัHงผูซื้Hอและผูข้าย” (อนัเนื<องมาจากมีเรือในตลาดจาํนวนมากที<ถูก
บงัคบัขาย) ซึ< งหลกัการนีH เป็นขอ้กาํหนดตามสัญญาเงินกูข้องบริษทัฯ หากมูลค่าเรือตกตํ<าลงกว่ามูลค่าขัHนตํ<าที<
กาํหนดในสัญญาเงินกูต่้างๆ ธนาคารผูใ้หกู้อ้าจเรียกหลกัประกนัเพิ<มเติม อาจเรียกเงินฝากเป็นหลกัประกนัเพิ<มเติม
สาํหรับส่วนต่าง หรืออาจเรียกชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด ตามที<ไดก้ล่าวขา้งตน้ ในกรณีที<บริษทัฯ ไม่สามารถจดัหา
หลกัประกนัเพิ<มเติมสาํหรับมูลค่าเรือที<ลดลง ธนาคารผูใ้หกู้ส้ามารถเรียกใหบ้ริษทัฯ ชาํระคืนเงินกูท้ัHงหมดไดท้นัที 

หรือบงัคบัเรือที<จาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนั ตวัอยา่งเช่น ในปี 2558 - 2559 ธนาคารผูใ้หกู้บ้างรายไดเ้รียกใหบ้ริษทัฯ 

จดัหาหลกัประกนัเพิ<มเติมเพื<อชดเชยมูลค่าที<ลดลงของเรือที<จาํนองเป็นหลกัประกนั ซึ< งบริษทัฯ ไดฝ้ากเงินสดเป็น
หลกัประกนัเพิ<มเติมกบัธนาคารผูใ้ห้กูด้งักล่าว และในปี 2560 มูลค่าตลาดของเรือไดเ้พิ<มขึHน ดงันัHน บริษทัฯ จึง
ไดรั้บเงินฝากซึ<งใชเ้ป็นหลกัประกนัเพิ<มเติมดงักล่าวทัHงหมดคืน 

 นอกจากนัHน สัญญาเงินกูต่้างๆที<มีอยู่ในปัจจุบนัไดร้ะบุเงื<อนไขและขอ้กาํหนดว่าบริษทัฯ อาจตอ้งไดรั้บ
ความยนิยอมจากผูใ้หกู้ก่้อนที<จะเขา้ทาํธุรกรรมบางอยา่ง อนัรวมไปถึง การก่อหนีH เพิ<ม การเปลี<ยนโครงสร้างทุน การ
เพิ<มหรือการปรับเปลี<ยนแผนค่าใชจ่้ายลงทุน การขยายกิจการ การคํHาประกนั การควบรวมบริษทั หรือการเขา้ซืHอ
กิจการอื<นใด โดยไม่คาํนึงถึงวา่บริษทัฯ จะไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาต่างๆ ดงักล่าวได ้หากบริษทัฯ ไม่สามารถ
ปฏิบติัตามเงื<อนไขดงักล่าวได ้ธนาคารผูใ้ห้กูส้ามารถเรียกให้บริษทัฯ ชาํระเงินกูท้ัHงหมดหรือบางส่วนคืนไดท้นัที 

ในกรณีที<บริษทัฯ ผิดเงื<อนไขบางขอ้ หรือมีเหตุแห่งการผิดสัญญาเกิดขึHน ธนาคารผูใ้หกู้อ้าจยดึเรือที<จาํนองไวเ้ป็น
หลกัประกนั โดย ณ วนัที< 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ ไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนตามขอ้ตกลงทางการเงินที<กาํหนดไว้
ในสัญญาเงินกูบ้างฉบบัได ้กล่าวคือ อตัราส่วนหนีH สินต่อกาํไรก่อนหักดอกเบีHยจ่ายภาษีเงินได ้ค่าเสื<อมราคาและ
ราย จ่ายตัดบัญชี  (Debt to EBITDA) และอัตรา ส่วนความสามารถในการชําระหนีH  (Debt service cover 

ratio) เนื<องจากภาวะตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองตกตํ<า  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดรั้บอนุมติัการผอ่นปรนใหง้ด
เวน้การทดสอบอตัราส่วนต่างๆ ตามขอ้ตกลงทางการเงินที<เกี<ยวขอ้งจากธนาคารผูใ้หกู้ ้จนถึงวนัที< 31 ธนัวาคม 2562 

ทัHงนีH  รายละเอียดไดอ้ธิบายภายใตห้วัขอ้ “คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของผูบ้ริหาร” ในรายงานฉบบันีH  บริษทัฯ คาด
ว่าอาจจะตอ้งขอขยายระยะเวลาการผ่อนปรนจากธนาคารบางรายในปี 2563 เช่นกนั บริษทัฯ จะยงัคงหารือกบั
ธนาคารผูใ้หกู้ต่้างๆ อยา่งต่อเนื<อง เพื<อหามาตรการป้องกนัก่อนที<จะมีการผดิสญัญาเกิดขึHน 
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 นอกจากนัHน ในสญัญาเงินกูข้องบริษทัฯ มีการกาํหนดเงื<อนไขวา่หากบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยมีการผดิสญัญา
ใดสัญญาหนึ<งเกินกวา่วงเงินที<กาํหนดจะส่งผลใหเ้กิดการผิดสัญญาฉบบัอื<นๆ ดว้ย (cross default) ซึ< งหากเกิดกรณี
ดงักล่าวขึHน บริษทัฯ อาจไม่สามารถใชคื้นเงินกูด้งักล่าวไดห้รือไม่สามารถจดัหาเงินกูเ้พิ<มเติมเพื<อรีไฟแนนซ์ได ้

หรือแมว้า่มีแหล่งเงินกูใ้หม่ แต่อาจมีขอ้กาํหนดเงื<อนไขที<ยอมรับไม่ได ้

 

ความเสีJยงทางการตลาด 

 อุตสาหกรรมและตลาดการเดินเรือขนส่งสินคา้ทางทะเลมีความผนัผวนสูงมากซึ< งเป็นไปตามวฏัจกัร
และฤดูกาลความผนัผวนในเรื<องของการสร้างกาํไร มูลค่าเรือ และอตัราค่าระวาง ซึ< งเป็นผลจากการเปลี<ยนแปลง
ในอุปสงค์และอุปทานของกองเรือ อตัราค่าระวางเรืออาจมีความผนัผวนมากอนัจะส่งผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงิน และความสามารถในการทาํกําไร ตามที<ได้อธิบายภายใต้หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจและ
อุตสาหกรรม” แต่เดิมบริษทัฯ ไดท้าํการตลาดในลกัษณะที<อิงกบัราคาตลาดในขณะนัHน (Spot Market) สาํหรับเรือ
ของบริษทัฯ ทัHงหมด ดงันัHน บริษทัฯ จึงมีความเสี<ยงจากความผนัผวนของตลาดและวฏัจกัรของธุรกิจ อตัราค่าระวาง
เรือมีแนวโนม้ที<จะผนัผวนตามขนาดของตวัเรือ กล่าวคือ อตัราค่าระวางของเรือขนาดใหญ่ที<สุดจะมีความผนัผวน
มากที<สุด อยา่งไรก็ตาม เนื<องจากกองเรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นเรือประเภทที<มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวั
เรือ(Geared Ship Sector) กล่าวคือ เรือขนาดแฮนดีH ไซส์ เรือขนาดซุปราแมกซ์ และเรือขนาดอัลตราแมกซ์ 

ทาํใหบ้ริษทัมีการป้องกนัความเสี<ยงต่อความผนัผวนของอตัราค่าระวางเรือในระดบัหนึ<ง บริษทัฯ เชื<อมั<นวา่เรือส่วน
ใหญ่ของ บริษทัฯ มีกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่ม คืออยูใ่นกลุ่มเรือที<มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ ซึ< งมีปัจจยัพืHนฐาน
ที<เป็นบวกคือมีอุปสงคที์<หลากหลาย ซึ< งเป็นตวัช่วยพยงุในช่วงภาวะตกตํ<าของวฏัจกัรของธุรกิจ  
 อุปสงคข์องธุรกิจของบริษทัฯ นัHนเกิดจากปริมาณของสินคา้ที<ตอ้งการขนส่ง การก่อเกิดของอุปสงคนี์H ขึHนอยู่
กบัการคา้โลกและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ภาวะถดถอยของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการคา้จะทาํให้
อุปสงคเ์รือลดลง ความตอ้งการขนส่งสินคา้แห้งเทกองทางทะเลที<เพิ<มมากขึHนในช่วงที<ผ่านมานีH เป็นผลจากความ
ตอ้งการจากประเทศจีน (รวมทัHงความตอ้งการจากประเทศอินเดีย และประเทศในแถบตะวนัออกกลาง) ที<ตอ้งการ
นาํเขา้สินคา้และวตัถุดิบต่างๆ เป็นจาํนวนมากเพื<อก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพืHนฐานขนาดใหญ่ อตัราการ
เติบโตของตวัเลขจีดีพีทั<วโลกอยู่ที<ระดบัร้อยละ 3.01 ในปี 2562 และร้อยละ 3.61 ในปี 2561 ในขณะนีH  สภาวะ
เศรษฐกิจทั<วโลกตกตํ<าโดยหลกัเนื<องมาจากผลกระทบของสงครามทางการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัจีนที<ยงั
ยืดเยืHออยู ่อุตสาหกรรมเดินเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองอาจไดรั้บผลกระทบในทางลบ หากภาคธุรกิจต่างๆยงัคง
ชะลอการใชจ่้ายจากความไม่แน่นอนที<ไดเ้พิ<มขึHน ดงันัHน ถา้อุปสงคจ์ากประเทศจีนลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัโดยเฉพาะ
ในขณะที<มีเรือต่อใหม่ซึ< งเขา้สู่ตลาดขนส่งแลว้ในช่วงปี 2552 - ปี 2560 อาจส่งผลกระทบในทางลบต่ออุปสงคแ์ละ
อุปทานที<มีอยูใ่นตลาดการขนส่ง ซึ< งจะทาํให้อตัราค่าระวางลดลงอยา่งต่อเนื<องและรวมถึงการลดลงของมูลค่าเรือ
เช่นกนั เนื<องจากอุปสงคห์ลกัของการขนส่งสินคา้แหง้เทกองมาจากประเทศจีน การเปลี<ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือ  
สภาพแวดลอ้มทางการเมืองของประเทศนีHอาจส่งผลกระทบที<สาํคญัต่ออุปสงคข์องสินคา้แหง้เทกอง เช่น แร่เหลก็
และถ่านหิน ดงัจะเห็นไดจ้ากการลดลงของดชันี BDI ตลอดปี 2558 - ปี 2559  

 ในปี 2562 อุปสงคใ์นการใชบ้ริการขนส่งทางเรือไดล้ดลงอยา่งมากเนื<องจากปริมาณสินคา้ที<ลดลงชั<วคราว 
กล่าวคือ การส่งออกแร่เหลก็จากบราซิลในช่วง 6 เดือนแรกของปีหยดุชะงกัลงจากอุบติัเหตุในเหมือง Brumadinho 
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ของบริษทั Vale เช่นเดียวกนั สภาพอากาศที<เลวร้ายในประเทศออสเตรเลียส่งผลใหป้ริมาณการส่งออกแร่เหลก็และ
ถ่านหินลดลง โดยเฉพาะอยา่งยิ<งในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 

 แนวโน้มการเพิ<มขึH นของมาตรการกีดกันทางการค้าอาจส่งผลให้การค้าขายรอบโลกมีปริมาณลดลง 
นอกจากนัHน การสู้รบระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลกัต่างๆของโลกอาจส่งผลให้เกิดความผนั
ผวนที<มากขึHน การใชจ่้ายทางธุรกิจที<ลดลง ซึ< งอาจส่งผลกระทบต่อความตอ้งการในการขนส่งทางเรือ บริษทัฯ อาจ
เผชิญความเสี<ยงจากการลดลงของรายไดแ้ละ/หรือมูลค่าเรือที<อาจลดลงถา้ตลาดมีการปรับตวัลดลง  
 ในอดีตลูกคา้ในตลาดกลุ่มเรือขนาดเล็กนีH จะไม่ทาํสัญญาระยะยาวแต่เลือกที<จะทาํธุรกิจส่วนใหญ่หรือ
ทัHงหมดโดยอิงกบัตลาดปัจจุบนั (Spot Market) อยา่งไรกดี็ สถานการณ์ดงักล่าวไดเ้ปลี<ยนไปในช่วง ระหวา่งปี 2547 

ถึงปี 2552 ซึ< งเป็นผลมาจากความผนัผวนของตลาดค่าระวางที<เพิ<มขึHน ทาํให้บริษทัฯ และลูกคา้ตอ้งปรับเปลี<ยน
แผนการตลาด ตัHงแต่นัHนเป็นตน้มา บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาส่วนหนึ<งเป็นแบบ Long Term Charter เพื<อใหบ้ริษทัฯ 

หลีกเลี<ยงจากการผนัผวนของราคาตลาดปัจจุบนัและทาํใหม้ั<นใจวา่จะมีรายไดที้<เห็นไดช้ดัเจนและมั<นคง ซึ< งเป็นการ
เปลี<ยนแปลงนโยบายในการดาํเนินธุรกิจที<สําคญัของบริษทัฯ ในปี 2547 กล่าวคือ บริษทัฯ ไดเ้ปลี<ยนการดาํเนิน
ธุรกิจจากใหบ้ริการแบบสญัญาระยะสัHน (Spot Market) มาเป็นการทาํสญัญาระยะยาว (Long Term Charter) ในช่วง
ปี 2550 ตลาดมีการปรับตวัสูงขึHนอีกอยา่งมีนยัสาํคญัจนถึงจุดสูงสุด ในกลางปี 2551 ซึ< งหลงัจากนัHนไดป้รับตวัลดลง
อย่างรวดเ ร็วจนเกือบจะใกล้กับระดับตํ< า สุดเท่าที< เคยเ กิดขึH น  และตลาดสินค้าแห้ง เทกองได้ปรับตัว 
ขึHนตัHงแต่ไตรมาส 2 ปี 2552 จนถึงสิHนไตรมาส 2 ปี 2554 แต่สถานการณ์ยงัคงเลวร้ายลงเนื<องจากเรือต่อใหม่จาํนวน
มากไดเ้ขา้มาสู่ตลาดในช่วงปี 2552 - ปี 2560 ประกอบกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีนซึ< งส่งผลให้ดชันีค่า
ระวางตกตํ<าลงในปี 2558 - ปี 2559 อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ มีความเห็นวา่ ท่ามกลางตลาดที<มีความผนัผวนอยา่งมากซึ<ง
อตัราค่าระวางสามารถเพิ<มสูงขึHนและตกลงอยา่งรวดเร็วนัHน จะเป็นการรอบคอบที<จะทาํสัญญาผูกมดัค่าระวางใน
อตัราที<สูงและเหมาะสม เมื<อโอกาสเอืHออาํนวย เพื<อรองรับในกรณีที<อตัราค่าระวางในตลาดปัจจุบนั (Spot Market) 

เกิดร่วงลงอยา่งรวดเร็ว กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวนีH ไดพิ้สูจน์แลว้เมื<อบริษทัฯมีรายไดสู้งกวา่ตลาดภายใต้
สถานการณ์ที<ตลาดที<มีความผนัผวนในอดีตที<ผ่านมา อย่างไรก็ตามจากการที<ตลาดในปัจจุบนัยงัคงไม่ฟืH นตวัใน
ระดับที< บ ริษัทฯ  จะสามารถทําสัญญาแบบ  Long Term Charter สําหรับเ รือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ  ได ้

ดงันัHน บริษทัฯ จึงยงัคงมีความเสี<ยงจากความผนัผวนของตลาดค่าระวาง ทัHงนีH  รายละเอียดของสัญญาระยะยาวที<
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํ ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2562 ไดอ้ธิบายภายใตห้วัขอ้ “คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของผูบ้ริหาร” ใน
รายงานฉบบันีH  
 อยา่งไรกต็าม กลยทุธ์ในการเขา้ทาํสญัญาระยะยาว (Long Term) ในอตัราค่าระวางที<สูงเมื<อสภาพตลาดกาํลงั
ไปไดดี้นัHนไดส่้งผลกระทบต่อบริษทัฯ ในดา้นความเสี<ยงจากคู่สัญญา เมื<อเกิดภาวะตลาดตกตํ<าและเป็นผลใหอ้ตัรา
ค่าระวางลดลง และถา้ภาวะการถดถอยดงักล่าวยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเนื<อง ลูกคา้ (Charterer) ของบริษทัฯ ที<ทาํสัญญา
เป็นระยะยาว อาจไม่ปฏิบติัตามสญัญาได ้ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถมีอตัราค่าระวางที<สูงตามที<ทาํสญัญาไว ้และอาจ
ถูกบงัคบัใหท้าํสัญญา ณ อตัราตลาดปัจจุบนัซึ< งตกตํ<า และมีอตัราค่าระวางตํ<ากว่าที<ทาํสัญญาไว ้บริษทัฯ ตระหนกั
ถึงความเสี<ยงจากการที<คู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญาในระยะยาว ดังนัHน บริษทัฯ จึงได้ทาํการวิเคราะห์ลูกคา้ 
(Charterers) ที<จะทาํสัญญา Long Term Charters โดยเลือกลูกคา้ชัHนดีและมีเครดิตสูงที<สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ขา้งตน้ จึงทาํให ้ณ เวลาที<ตลาดซบเซา บริษทัฯ ไม่ไดป้ระสบกบัปัญหาจากการที<ลูกคา้ (Charterers) ของบริษทัฯ ไม่
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ปฏิบติัตามสัญญา และแมก้ระทั<งในสถานการณ์ตกตํ<าในช่วงปัจจุบนันีH  บริษทัฯ ยงัคงไม่ประสบกบัปัญหาการไม่
ปฏิบติัตามสญัญาของลูกคา้สญัญาระยะยาว 
 เรือของบริษทัฯ เดินเรือในน่านนํH าสากลทั<วโลกและกระจายการใหบ้ริการในสัดส่วนเท่าๆ กนัทั<วโลก โดย
ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงที<ส่วนใดส่วนหนึ<งเท่านัHน ดว้ยเหตุนีH  บริษทัฯ จึงไม่มีความเสี<ยงดา้นภูมิศาสตร์ในการตลาดและ
ลูกคา้ของบริษทัฯ ดงันัHน ความเปลี<ยนแปลงในพืHนที<ใดพืHนที<หนึ< งของโลกอนัเนื<องมาจากสงคราม หรือการก่อการ
ทางการเมือง หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็าม จะไม่ส่งผลกระทบสาํคญัที<ทาํใหร้ายไดข้องบริษทัฯ ลดลงได ้อยา่งไรกดี็ 

การเปลี<ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือสภาพแวดลอ้มทางการเมืองของประเทศการคา้ที<สาํคญั อาจส่งผลกระทบต่อ
รายไดข้องบริษทัฯ 

 รายไดข้องบริษทัฯ มาจากลูกคา้ที<หลากหลายและไม่ขึHนต่อลูกคา้รายใดรายหนึ<งในการดาํเนินธุรกิจ ดงันัHน 

บริษทัฯ จึงไม่มีความเสี<ยงต่อการที<จะตอ้งทาํธุรกิจกบัลูกคา้เพียงรายเดียว หรือไดรั้บผลกระทบรุนแรง หรือสูญเสีย
รายได ้หากลูกคา้รายนัHนๆประสบภาวะขาดทุนอย่างมีนยัที<สําคญั อย่างไรก็ตาม บริษทัฯให้บริการเช่าเรือขนส่ง
ซีเมนตท์ัHงหมด 4 ลาํกบัลูกคา้รายเดียว ภายใตเ้งื<อนไขการเช่าระยะยาวซึ< งจะครอบคลุมอายกุารใชง้านของเรือขนส่ง
ดงักล่าว อยา่งไรกต็าม เพื<อเป็นการขจดัความเสี<ยงจากคู่สญัญา บริษทัฯ ไดต้รวจสอบและวิเคราะห์สถานะของลูกคา้
รายนีH เพื<อให้มั<นใจไดว้่าลูกคา้รายนีH มีความสามารถทางการเงินในการปฏิบติัตามสัญญาเช่าระยะยาวได ้ในช่วงที<
ตลาดตกตํ<าในไม่กี<ปีที<ผ่านมา ลูกคา้รายนีH มีความสาํคญัมากขึHน เนื<องจากรายไดจ้ากลูกคา้รายนีH ไดถู้กกาํหนดอยา่ง
แน่นอนภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาว ในขณะที<รายไดจ้ากเรือลาํอื<นๆ ของบริษทัฯ ไดล้ดลงตามวฎัจกัรของตลาด
เดินเรือที<ตกตํ<าในช่วงดงักล่าว 
 

ความเสีJยงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่าและการขยายกาํลงัความสามารถของกองเรือ 
 ตามที<ไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ สินทรัพยข์องบริษทัฯ คือ เรือซึ< งเป็นสินทรัพยที์<มีอายกุารใชง้านที<จาํกดั เมื<อเรือมี
อายกุารใชง้านในระดบัหนึ< งเรือเหล่านีH จะตอ้งถูกจาํหน่ายหรือถูกรีไซเคิล เป็นเหตุให้กาํลงัความสามารถของกอง
เรือลดลง และถา้บริษทัฯ ตอ้งการคงระดบักาํลงัความสามารถของกองเรือ บริษทัฯ ตอ้งทดแทนเรือเก่าที<ถูกรีไซเคิล
ไปแลว้ (หรือถูกขาย) ทัHงนีH  ในช่วงประมาณ 3 ปี (ปี 2550 ถึงปี 2553) บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าจาํนวน 35 ลาํ และในปี 

2559 ได้ขายเรือเก่าอีกจาํนวน 13 ลาํ ทาํให้ขนาดของกองเรือบริษทัฯ ลดลง ซึ< งถ้าบริษทัฯ ต้องการคงกาํลัง
ความสามารถนีHก็จาํเป็นที<จะตอ้งหาเรือมาทดแทนเรือที<ไดข้าย/รีไซเคิลไปแลว้ การทดแทนเรือที<ถูกรีไซเคิล/เรือที<
ได้ขายไปแลว้ สามารถทาํได้ด้วยการซืHอเรือมือสองจากตลาด “ซืHอ-ขาย” เรือเสรี (the open “Sale & Purchase” 
market) อย่างไรก็ตาม เนื<องจากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของตลาดการขนส่งระหว่างประเทศระหว่างปี 2546 - 

2550 ทําให้ มูล ค่ า  (ราคา ) ของ เ รือ มือสองสูง ขึH นอย่ า ง ที< ไ ม่ เคย เ กิด ขึH นมา ก่อน  และบริษัทฯ  เ ห็นว่ า 
ไม่เป็นการรอบคอบที<จะซืHอเรือในราคาสูงมาก ซึ< งจะก่อใหเ้กิดความเสี<ยงต่อมูลค่าของสินทรัพย ์(เรือ) อนัเป็นผลมา
จากมูลค่าเรือในตลาดลดลงในช่วงตลาดขาลงอยา่งต่อเนื<อง ซึ< งไดเ้กิดขึHนในช่วงครึ< งหลงัของปี 2551 ดงันัHนถา้ราคา
เรือมือสองไม่ไดล้ดลงอยูใ่นระดบัที<เหมาะสม หรือกลบัเพิ<มสูงขึHนแมว้า่บริษทัฯ อาจตอ้งการที<จะหาเรือทดแทนเรือ
ที<ขาย/รีไซเคิล ดว้ยเรืออายนุอ้ยที<มีขนาดใหญ่กวา่กต็าม แต่บริษทัฯ อาจไม่สามารถซืHอเรือเก่ามือสองไดเ้พียงพอต่อ
ความตอ้งการ (หรือแมแ้ต่เรือต่อใหม่ที<พร้อมจะส่งมอบทนัที) และไม่สามารถซืHอเรือในราคาที<เหมาะสมได ้ทาํให้
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บริษทัฯ ไม่สามารถทดแทนความสามารถในการใหบ้ริการขนส่งที<หายไปได ้อยา่งไรกต็าม ในช่วงไตรมาสสุดทา้ย
ของปี 2554 บริษทัฯ สามารถซืHอเรือต่อใหม่และเรือมือสองไดใ้นราคาที<เหมาะสม  

 ในระหว่างปี 2555 ถึงปี 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามสัญญาสั<งต่อเรือใหม่หลายฉบบักบัอู่ต่อเรือสามแห่งใน
ประเทศจีนเพื<อส่งมอบเรือขนส่งซีเมนตแ์ละเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองหลายลาํ ซึ< งช่วยขจดัความเสี<ยงของกาํลงั
กองเรือบริษทัฯ และในขณะเดียวกนัไดช่้วยขยายกองเรือในแง่ของขนาดระวางบรรทุกและลดอายุกองเรือลง 
รวมถึงประโยชน์ในแง่อื<นๆ ทัHงนีH  รายการการสั<งต่อเรือใหม่ดงักล่าวไดเ้สร็จสิHนลงโดยบริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือบางลาํ 
ตามที<ได้อธิบายไวใ้นหัวขอ้อื<นในรายงานประจาํปีฉบบันีH  ความเสี<ยงจากการดาํเนินธุรกิจและความเสี<ยงทาง
การตลาดของเรือสั<งต่อใหม่เหล่านีH ไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ บริษทัฯ มีความเสี<ยงที<แตกต่างกนัออกไปอนัเนื<องมาจาก
แผนปรับลดอายกุองเรือ (Fleet Rejuvenation Plan) ซึ< งสามารถสรุปไดด้งันีH  
  • ความเสีJยงทีJเกีJยวกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการกบัอู่ต่อเรือ 

 ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการกบัอู่ต่อเรือ
จีนหนึ< งแห่งอันเนื< องมาจากอู่ต่อเรือดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามสัญญา  เนื< องจากผลของกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเหล่านีH ยงัมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้บริษทัฯ ยงัคงมีความเสี<ยงที<จะเป็นฝ่ายแพค้ดี และอาจ
ตอ้งสูญเสียเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือที<ไดจ่้ายให้อู่ต่อเรือไป นอกจากนีH  บริษทัฯ อาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายเพิ<มเติม 

และ/หรือ ค่าเสียหายใหแ้ก่อู่ต่อเรือ  คาํชีHขาดของอนุญาโตตุลาการที<เป็นเชิงลบต่อบริษทัฯ นัHนจะส่งผลกระทบ
ต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ บริษทัฯไดล้ดความเสี<ยงดงักล่าวโดยไดมี้ที<ปรึกษาทาง
กฎหมายจากสํานักงานกฎหมายและผูเ้ชี<ยวชาญต่างๆ ที<มีชื<อเสียงระดบัสากล รายละเอียดไดอ้ธิบายภายใต้
หวัขอ้ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ในรายงานฉบบันีH  

  • ความเสีJยงทีJเกีJยวกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสํีาหรับอุตสาหกรรมเดนิเรือ 
 อุตสาหกรรมเดินเรือก็เหมือนกบัหลากหลายอุตสาหกรรมในปัจจุบนัที<มีความอ่อนไหวต่อความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยี โดยที<ในปัจจุบันมีการพฒันาและนําเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้อย่างแพร่หลาย เนื<องจาก
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยนีีH เอง บริษทัฯ จึงมีความเสี<ยงที<เทคโนโลยต่ีางๆ เหล่านีH จะส่งผลใหเ้รือของบริษทั
ฯ ลา้สมยัก่อนเวลาอนัควร 

  • ความเสีJยงทีJเกีJยวกบัการเปลีJยนแปลงของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
 ประเทศต่างๆ รวมทัHงองค์กรระหว่างประเทศไดเ้ริ<มบงัคบัใชก้ฎเกณฑ์ต่างๆ ที<เขม้งวดมากขึHนในเรื<อง
สิ<งแวดลอ้ม ดงันัHน จึงมีความเสี<ยงในแง่ที<ว่าหลงัจากที<รับมอบเรือสั<งต่อใหม่ จะมีประกาศใชบ้งัคบักฎเกณฑ์
ใหม่ๆ ซึ< งอาจทาํให้เรือสั<งต่อใหม่นัHนไม่เป็นไปตามกฎเกณฑด์งักล่าวหรือไม่สามารถแข่งขนักบัเรืออื<นๆ ใน
ตลาดได ้บริษทัฯจึงหยดุสั<งต่อเรือใหม่จนกว่าจะมีการประเมินผลกระทบต่ออุตสาหกรรมจากกฎเกณฑต่์างๆ 

เหล่านีH  
  • ความเสีJยงทีJเกดิจากวฏัจักรของอุตสาหกรรม  

 บริษทัฯ มีความเสี<ยงหากตลาดเดินเรือยงัคงอยู่ในภาวะขาลงต่อไปอีกระยะเวลาหนึ< ง อาจส่งผลให้ราคา
ตลาดของเรือต่อใหม่ลดตํ<าลง ซึ< งอาจตํ<ากว่าตน้ทุนเรือที<บริษทัฯ ซืHอมาอยา่งมากและหากราคาเรือตกตํ<าอยา่ง
ถาวรอาจส่งผลกระทบให้บริษทัฯ เกิดความเสี<ยงในการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบการเงินของบริษทัฯ และ
บริษทัฯ อาจผดิเงื<อนไขในการดาํรงหนีH สินต่อมูลค่าเรือตามที<กาํหนดในสญัญากูต่้าง ๆ 
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 นอกเหนือจากการลดลงของมูลค่าเรือแลว้ บริษทัฯยงัอาจจะไม่สามารถให้บริการ Charter ในอตัราที<
คาดการณ์ไวไ้ดท้าํใหบ้ริษทัฯ เกิดความเสี<ยงจากการขาดทุนจากการดาํเนินธุรกิจ (รวมทัHงความเสี<ยงจากการ
ขาดเงินสด) หากเกิดการขาดทุน หรือ หากอตัราค่าระวางยงัคงตกตํ<าอยูเ่ช่นนีH ต่อไปอาจส่งผลใหบ้ริษทัฯไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการเงิน หรือที<แยก่วา่นัHนคือ บริษทัฯไม่สามารถชาํระหนีH เงินกูมี้หลกัประกนั 

และหนีH หุน้กูไ้ด ้เพื<อลดความเสี<ยง ดงักล่าว บริษทัฯ ไดบ้ริหารจดัการสภาพคล่องและเฝ้าติดตามการปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงทางการเงิน เพื<อให้มั<นใจไดว้่าบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัครบถว้นตามที<กาํหนดไว ้โดยการระดมเงิน
สดเมื<อจาํเป็นดว้ยเงื<อนไขที<ดีที<สุดเท่าที<เป็นไปได ้

 

ความเสีJยงจากการลงทุน 

 หากภาวะตลาดตกตํ<าเกิดขึHนอีกเช่นเดียวกบัในอดีตที<ผ่านมา บริษทัฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งระดมทุนจาก
ผูถื้อหุน้ หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถจองซืHอหุน้เพิ<มทุนได ้ผูถื้อหุน้ดงักล่าวอาจมีความเสี<ยงจากการที<หุน้ของ
บริษทัฯ ที<ถืออยูมี่มูลค่าลดลง 
 นอกเหนือจากความเสี<ยงดงักล่าวขา้งตน้ที<บริษทัฯตอ้งเผชิญแลว้ ผูล้งทุนที<ถือหุน้ของบริษทัฯ ยงัมีความเสี<ยง
จากการลงทุนในหุน้ของบริษทัฯ ซึ< งเป็นบริษทัที<จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย ดงัต่อไปนีH  

• มูลค่าหลกัทรัพยที์<จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอาจผนัผวนจากหลากหลาย
ปัจจยัที<ส่งผลกระทบต่อตลาดทุนไทย ซึ< งไม่เกี<ยวขอ้งใดๆกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

กล่าวคือ ความไม่แน่นอนหรือความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง การชะลอตวัของเศรษฐกิจไทย 
นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ สงครามทางการคา้ การยกเลิกแผนการกระตุน้ทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศส่งออกหลกัๆ การชะลอตวัของเศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชีย
หรือประเทศกาํลงัพฒันาอื<นๆ 

• การซืHอหุ้นนัHนอยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาท ผูล้งทุนจึงมีความเสี<ยงจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี<ยนของสกุลเงินตน้ทางต่อสกุลเงินไทยบาท ซึ< งอาจทาํให้ผูล้งทุนขาดทุนจากการแปลง
ค่าเงินจากสกุลเงินตน้ทางเป็นสกุลเงินไทยบาท หากสกุลเงินไทยบาทมีมูลค่าลดลง รวมถึงเมื<อ
ขายหุน้ไป เงินที<ไดจ้ะถูกแปลงจากสกลุเงินไทยบาทเป็นสกลุเงินตน้ทางของผูล้งทุน 

• ผู ้ลงทุนอาจขาดทุนหากมีการแก้ไขเปลี<ยนแปลงกฎหมายไทยที< เกี<ยวข้องกับการลงทุน 

ตวัอยา่งเช่น การแกไ้ขเปลี<ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรในการซืHอขายหุน้ 

• หากรัฐบาลไทยมีการควบคุมอตัราแลกเปลี<ยนในเงินลงทุนที<ส่งเขา้มาในประเทศหรือส่งออก
นอกประเทศ ค่าใชจ่้ายในการลงทุนของผูล้งทุนอาจเพิ<มขึHน และ/หรือ ผูล้งทุนอาจไม่สามารถส่ง
เงินที<ไดจ้ากการขายหุน้ออกนอกประเทศได ้

• นอกจากนัHน ผูล้งทุนยงัมีความเสี<ยงอื<นๆ เช่น การขาดมาตรฐานในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของ
บางบริษทัที<เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การไม่เพียงพอของกฎหมายใน
ตรวจสอบและถ่วงดุลทางการบริหารของบริษทั สดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
เฉพาะเจาะจงอนัอาจส่งผลให้เกิดการควบคุมที<มากเกินไป จากคนเหล่านัHน การขาดแคลน
กรรมการบริษทัที<มีคุณสมบติัและประสบการณ์ เป็นตน้ 
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• ตามที<กล่าวไวใ้นเรื< องความเสี<ยงทางการเงินขา้งตน้ บริษทัฯ ไดข้อและไดรั้บผ่อนปรนการ
ทดสอบขอ้กาํหนดทางการเงินบางประการภายใตส้ญัญาเงินกูบ้างฉบบั โดยหนึ<งในเงื<อนไขของ
การผ่อนปรนดงักล่าว ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ดก้าํหนดห้ามไม่ให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลในขณะที<การ
ผอ่นปรนเหล่านีH มีผลบงัคบัใช ้ดงันัHน นกัลงทุนของบริษทัฯ จึงควรตระหนกัวา่ปัจจุบนั บริษทัฯ 

ยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดแ้ละจะยงัคงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดต้ราบเท่าที<บริษทัฯ ยงั
ไดรั้บการผอ่นปรนดงักล่าว 
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4. ทรัพย์สินที7ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
ทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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ทีJดนิ อาคารชุด 

ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิH ง เอเยนซี< จาํกดั ซึ< งเป็นบริษทัยอ่ยที<บริษทัฯ ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 99.99 มีหอ้งชุดในคอนโดมิเนียม เพรสทีจ ทาวเวอร์ เอ 20 ยนิูตและบี 9 ยนิูต เพื<อใหพ้นกังานต่างชาติของ
บริษทัฯ พกัอาศยั และใหบุ้คคลภายนอกเช่า โดยใชวิ้ธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี เป็น 39.65 ลา้นบาท 

4.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (ณ วนัทีJ 31 ธันวาคม 2562)  

บริษทัฯ จดัตัHงบริษทัยอ่ยขึHน เพื<อเป็นผูถื้อกรรมสิทธิl เรือ บริษทัยอ่ยละหนึ< งถึงสองลาํ ทัHงนีH  บริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทั
ยอ่ยเหล่านีH ไม่ตํ<ากว่าร้อยละ 99 การที<บริษทัฯ มีนโยบายจดัตัHงบริษทัยอ่ยขึHน โดยใหแ้ต่ละบริษทัยอ่ยถือกรรมสิทธิl
เรือ 1-2 ลาํนัHน มีจุดประสงคที์<จะจาํกดัความเสียหายที<จะเกิดแก่ทรัพยสิ์นอื<นๆ ของบริษทัฯ ในกรณีที<เรือลาํหนึ<งลาํ
ใดก่อความเสียหายขึHน ซึ< งการจดัโครงสร้างบริษทัฯในลกัษณะนีH ถือเป็นบรรทดัฐานของอุตสาหกรรมเดินเรือ
โดยทั<วไป บริษทัฯควบคุมการบริหารงานของบริษทัย่อยดงักล่าวโดยคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ เป็น
คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวและมีอาํนาจอยา่งเตม็ที<ในการบริหารและตดัสินใจ  

ในส่วนของการลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมอื<นๆ ที<ไม่ใช่ธุรกิจเจา้ของเรือนัHนจะพิจารณาการลงทุนโดย
ขึHนอยู่กับโครงการหรือธุรกิจที<เกี<ยวขอ้งกับการเดินเรือ และบริษทัฯสามารถใช้ความรู้ความสามารถ รวมทัHง
ทรัพยากรที<มีอยูเ่ขา้ไปเป็นส่วนหนึ<งของโครงการ มิใช่ลงทุนเฉพาะในส่วนของเงินทุนเพียงอยา่งเดียว ดงันัHน การ
ควบคุมและการบริหารงานจะเป็นลกัษณะกิจการร่วมคา้ (Joint Ventures) ที<บริษทัฯจะเขา้ไปมีส่วนร่วมการบริหาร
ผา่นคณะกรรมการโครงการนัHนๆตามสดัส่วนการลงทุน 

โครงการร่วมทุน ณ วนัทีJ 31 ธันวาคม 2562 

สถานะของการลงทุนในบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ มีดงัต่อนีH  
• International Seaports (Haldia) Pvt Ltd. บริษทัร่วมทุนนีH เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือ
เพียงแห่งเดียวของบริษทัฯ ซึ< งตัHงอยูที่<เมืองท่าฮลัเดีย (โดยบริษทัฯ ไดร่้วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของ
เงินลงทุนทัHงหมด) และไดด้าํเนินงานภายใตแ้ผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษทัฯ บริษทัร่วมทุน
นีH มีผลการดาํเนินงานที<ดีต่อเนื<องและจนถึงปัจจุบนัเราไดรั้บเงินปันผลรวมทัHงสิHน 4.48 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 220 ของเงินลงทุนเริ<มแรกเมื<อปี 2545 - 2546    

สาํหรับชื<อ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษทัยอ่ยที<บริษทัฯ ถือหุน้ตัHงแต่ร้อยละ 10 ขึHนไป ของจาํนวนหุน้ที<จาํหน่ายได้
แลว้ทัHงหมดของนิติบุคคลนัHน โปรดดูขอ้มูลในหัวขอ้ “ข้อมูลทัJวไปและข้อมูลสําคัญอืJน” ของแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจาํปี 2562 นีH   
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ในระหวา่งปี 2559 และ 2558 บริษทัฯไดป้ฏิเสธการรับเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองขนาด 64,000 เดท
เวทตนั จาํนวน 12 ลาํ ที<ทาํสญัญากบั Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน (“Sainty”) เมื<อวนัที< 24 และ 
26 กมุภาพนัธ์ 2557 สาํหรับตวัเรือหมายเลข SAM14017B ถึง SAM14028B (“เรือ”) 

เนื<องจากความล่าช้าในการต่อเรือทาํให้ทางอู่ต่อเรือไม่สามารถส่งมอบเรือภายในระยะเวลาที<กาํหนดใน
สัญญาสั<งต่อเรือ (“สัญญา”) บริษทัฯจึงไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญาเนื<องจากล่วงเลยกาํหนดส่ง
มอบเรือและไดเ้รียกร้องใหอู่้ต่อเรือคืนเงินงวดที<ไดช้าํระไปพร้อมดอกเบีHยตามที<ระบุไวใ้นสญัญา 

บริษทัฯไดย้ื<นหนงัสือเรียกร้องให้ธนาคารที<ให้การคํHาประกนั กล่าวคือ Export-Import Bank of China สาขา 
Jiangsu (“CEXIM”) ชาํระเงินตามหนงัสือคํHาประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดที้<ไดอ้อกใหบ้ริษทัฯ ภายใตส้ญัญา 
เพื<อเรียกร้องเงินงวดค่าต่อเรือที<จ่ายไปแลว้พร้อมดอกเบีHยคืน ในระหวา่งปี 2559 และ 2560 บริษทัฯไดรั้บคืน
เงินงวดพร้อมดอกเบีHยสาํหรับตวัเรือสามลาํ สาํหรับเรืออีกเกา้ลาํที<เหลือซึ<งบริษทัฯไดรั้บแจง้วา่อู่ต่อเรือไดย้ื<น
เสนอขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซึ< งตามขอ้กาํหนดในหนังสือคํH าประกนั
ประเภทเพิกถอนไม่ได ้และตามสญัญาสั<งต่อเรือนัHน หนงัสือคํHาประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดที้<เกี<ยวเนื<องกบั
เรือลาํดังกล่าวได้รับการขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 90 วนัหลังจากวนัที<มีการเผยแพร่คาํชีH ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ ขณะนีH  ขอ้พิพาทสําหรับเรือทัHงเกา้ลาํดงักล่าวยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการตามที<กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31.2 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 รายละเอียดของการยกเลิกสัญญาสั<งต่อเรือที<ยกเลิกโดยบริษทัฯและ 
Sainty (ภายใตก้ารคดัคา้นของบริษทัฯ) แสดงไดด้งัต่อไปนีH  

 

ตวัเรือหมายเลข 

วนัทีJทาํสัญญา 

สัJงต่อเรือ ยกเลกิโดย 
วนัทีJในหนังสือบอกเลกิ
สัญญาสัJงต่อเรือ 

วนัทีJได้รับแจ้งจากอู่ต่อเรือ  
ว่ามกีารยืJนเสนอข้อพพิาท 

ราคาตามสัญญา 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

เงนิงวดจ่าย
ล่วงหน้าทีJเรียกคืน 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

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

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

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

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

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

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

วนัทีJทาํสัญญา 

สัJงต่อเรือ ยกเลกิโดย 
วนัทีJในหนังสือบอกเลกิ
สัญญาสัJงต่อเรือ 

วนัทีJได้รับแจ้งจากอู่ต่อเรือ  
ว่ามกีารยืJนเสนอข้อพพิาท 

ราคาตามสัญญา 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

เงนิงวดจ่าย
ล่วงหน้าทีJเรียกคืน 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

SAM14023B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 Sainty  
บริษทัฯ 

15 กนัยายน 2558 

30 มีนาคม 2559 

7 ธนัวาคม 2558 27.47 2.74 

SAM14027B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 Sainty  
บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 

29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

SAM14028B 26 กมุภาพนัธ์ 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. ข้อมูลทั7วไปและข้อมูลสําคญัอื7น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 89 
 

ส่วนที' 2. การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

บริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 1,559,291,862 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 
1,559,291,862  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อื'น 

หุ้นกู้ 
ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัต่อไปนีH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เนืBองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพืBอเป็นการจาํกดัความเสีBยงต่อ
การขาดทุนจากอตัราแลกเปลีBยนเงินตราต่างประเทศจากหนีH สินของบริษทัฯทีBมีอยูใ่นรูปสกลุเงินบาท บริษท ัฯจึงได้
แปลงเงินทีBไดจ้ากการออกหุน้กูจ้าํนวน 3,590 ลา้นบาทเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 99.72 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยเขา้ทาํสัญญาแลกเปลีBยนอตัราแลกเปลีBยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) เมืBอวนัทีB 22 มกราคม 
2559 อีกทัHงไดท้าํ การแลกเปลีBยนอตัราดอกเบีH ยสกุลเงินบาททีBอตัราดอกเบีH ยคงทีBร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาทีBอตัราดอกเบีHยคงทีBร้อยละ 5.99 ต่อปี  

ต่อมา เมืBอวนัทีB 4 มกราคม 2560 บริษทัฯไดแ้ปลงเงินทีBไดจ้ากการออกหุ้นกูจ้าํนวน 1,960 ลา้นบาทเป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 54.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ทาํสญัญาแลกเปลีBยนอตัราแลกเปลีBยนสกลุเงิน 
(Cross Currency Swap) อีกทัHงไดท้าํการแลกเปลีBยนอตัราดอกเบีHยสกลุเงินบาททีBอตัราดอกเบีHยคงทีBร้อยละ 5.00 ต่อปี 
เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทีBอตัราดอกเบีHยคงทีBร้อยละ 5.75 ต่อปี 

บริษทัฯมีขอ้กาํหนดตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
 “บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลซ่ึงได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2547 จัด

ข้ึนเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2547 ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีและ
สำรองตามกฎหมาย ท้ังน้ี เม่ือคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอ

ขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยในส่วนของเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มี
อำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
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8.1 คณะกรรมการบริษทั 

-ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1- 

8.2 ผู้บริหาร  
-ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1- 

8.3 และเลขานุการบริษทั 

-ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1- 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2550 เพ่ือทำหน้าท่ีดูแลเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยการนำเสนอค่าตอบแทน
ของกรรมการ ข้อแนะนำ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการ จะนำเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายช่ือสมาชิก 
คุณสมบัติ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ และเปิดเผยภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปีน้ี 
ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนประจำ

และไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน ซ่ึงได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่ากัน ท้ังน้ี ค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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สาํหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และอืBนๆ 

เช่น ค่าภาษีเงินได ้ค่าเช่าบา้น และเงินชดเชยเมืBอเกษียณอายกุารทาํงาน ซึB งในระหวา่งปี 2562 และปี 2561 บริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง (รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ) ทัQงหมด 15 

ท่าน  (รวมกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงซึB งลาออกระหว่างปี) (ปี 2561: 14 ท่าน) เป็นจาํนวนเงิน 80.52 

ลา้นบาท และ 83.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 ค่าตอบแทนทีBจ่ายให้กรรมการผูจ้ดัการในปี 2562 เป็นจาํนวนเงินรวม 14.41 ล้านบาท ประกอบด้วย 

เงินเดือน 7.73 ลา้นบาท โบนัส 1.29 ลา้นบาท ภาษีเงินไดที้Bบริษทัฯออกให้ 4.22 ลา้นบาท ค่าตอบแทนกรรมการ 

0.55 ลา้นบาท ค่าเช่าบา้น 0.60 ลา้นบาทและค่าตอบแทนอืBนๆ 0.02 ลา้นบาท 

  



หนา้ 95 
 

 

คณะกรรมการบริหารทีBแต่งตัQงโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2562 มีรายนามดงัต่อไปนีQ  

รายชื=อ ตําแหน่ง 
1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายกอตมั คูรานา* กรรมการ (การเงิน) 

3. นายโกดาการาจีททิล มูราลีB เมนนอน** กรรมการ (เทคนิค) 

*  แต่งตัQงเป็นกรรมการบริหารแทนนายคูชรู คาลี วาเดีย ซึB งลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริหารในเดือนเมษายน 

2562 

**  แต่งตัQงเป็นกรรมการบริหารแทนนายไจปาล มนัสุขานี ซึB งลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ และตาํแหน่ง
กรรมการบริหารในเดือนเมษายน 2562 

 ผูบ้ริหารระดบัสูงทีBดาํรงตาํแหน่งในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายนามดงัต่อไปนีQ  

รายชื=อ ตําแหน่ง 
1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายกอตมั คูรานา กรรมการ (การเงิน) 

3. นายโกดาการาจีททิล มูราลีB เมนนอน กรรมการ (ดา้นเทคนิค) 

4. นายชีลาล โกปินาธาน ผูอ้าํนวยการ (การพาณิชย)์ 

5. นายเซบาสเตียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่ ผูอ้าํนวยการ (บริหารกองเรือฝ่ายบุคคล) 

6. นายนีลากนัตนั วาสุเดวนั ผูอ้าํนวยการ (การจดัการความเสีBยง) 

7. นายนิชิคานท ์โกรวิน ดีซาย ผูอ้าํนวยการ (โครงการ) 

8. นายประชาน มหาลิงกมั ผูอ้าํนวยการ (เทคนิค) 

9. นายจนัดร้าเซกา้ สีวรามนั เวนกีทารามนั* ผูอ้าํนวยการ (เทคนิคและเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

10. นางสาวสิรสา สุภาวศิน* ผูอ้าํนวยการ (กฎหมาย) 

11. นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (การเงินและบญัชี) และเลขานุการบริษทัฯ 

12. นางสาววิมลวรรณ เจศรีชยั ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (บญัชีของกลุ่มบริษทั) 

13. นางสาวนลินทิพย ์ศานตินานนท ์ ผูจ้ดัการอาวโุส (บญัชีและการจดัการระบบสารสนเทศ) (MIS) 

*  เป็นผูบ้ริหารตามนิยามของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในระหวา่งปี 2562  

 การเทียบเคียงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และผูบ้ริหารระหวา่งบริษทัฯ กบักลุ่มบริษทัจด
ทะเบียนอืBนๆ และบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีรายละเอียดขา้งล่างดงันีQ  
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8.5 บุคลากร 
โปรดดูหัวข้อ “พนักงาน” ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านล่างน้ี  
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจใหมี้การเติบโตและเพิBมมูลค่าใหแ้ก่
ผูถ้ ือหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายเกีBยวกับการกํากับดูแลกิจการขึQ น  โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัBนและเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการ โดยรวมถึงการกาํหนดนโยบายและทิศ
ทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ การใหค้วามสาํคญัต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ เพืBอประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้น
ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายดว้ยความโปร่งใส และจริยธรรมทางธุรกิจทีBดีและไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการขึQนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศใหพ้นกังานในทุกระดบัชัQนไดรั้บทราบ ทัQงนีQ  เพืBอใหผู้ที้B
เกีBยวขอ้งทุกฝ่ายของบริษทัฯ ไดต้ระหนกั และใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี รวมทัQงไดเ้ปิดเผยนโยบาย
ดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลกัสําคญั 5 ส่วนดงัต่อไปนีJ 
1. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
2. โครงสร้าง บทบาท หนา้ทีB ความรับผดิชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัฯ  
3. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

4. การควบคุมและการบริหารความเสีBยง 
5. จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ยงักาํหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ รวมทัQงการประเมินผล

การปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ทัQงนีQ  เพืBอใหคู่้มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ได้
มีการปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั และเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมืBอวนัทีB 18 พฤศจิกายน 2562 ไดมี้การพิจารณาเรืBองหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการทีBดีปี 2561 ออกโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ แนวทางการปฏิบติั
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดีปี 2555 ออกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนีQยงัไดพิ้จารณา “การ
ประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ” (Corporate Governance Self- Assessment) โดยมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไป
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซึB งผลการประเมินการกาํกบั
ดูแลกิจการโดยรวมอยูใ่นเกณฑที์Bดีมาก และคณะกรรมการบริษทัฯ จะนาํผลการประเมินทีBไดไ้ปปรับปรุงการกาํกบั
ดูแลกิจการใหดี้ยิBงขึQนต่อไป โดยบริษทัฯ มีความตัQงใจทีBจะประเมินการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํทุกปี ซึB งเป็นไป
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี ซึB งการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการครัQ งต่อไปจะมีขึQนในปี 2563 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวม 5 ชุด คือ 
1. คณะกรรมการบริษทัฯ  

2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

5. คณะกรรมการสรรหา 

การแต่งตัJงคณะกรรมการบริษัทฯ  

 การแต่งตัQงกรรมการกระทาํโดยทีBประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นหนึB งหุ้นมีหนึB งคะแนนเสียง โดยทีBผูถื้อหุ้นแต่ละ
คน ตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีBมีอยูท่ ัQงหมด เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ บุคคลซึBงไดรั้บคะแนนเสียง
สูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตัQงใหเ้ป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการทีBจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัQง
ในครัQ งนัQน และในกรณีทีBบุคคลซึB งได้รับการเลือกตัQงในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั ทาํให้เกินจาํนวน
กรรมการทีBจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัQงในครัQ งนัQน ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีQขาด 

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 10 คน ประกอบดว้ย 
 •  กรรมการทีBไม่เป็นผูบ้ริหาร 9 คน โดยในจาํนวนนีQ มีกรรมการอิสระจาํนวน 5 คน 

 •  กรรมการทีBเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 1 คน 

 รายชื=อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที= 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

ชื=อ-สกลุ ตําแหน่ง 
วนัที=ได้รับการแต่งตัJงเป็น 

กรรมการบริษัทฯ ล่าสุด 

1 นายธีระ วิภูชนิน ประธานคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการอิสระ 
4 เมษายน 2561 

2 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 4 เมษายน 2560 

3 นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ 4 เมษายน 2560 

4 นางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 4 เมษายน 2561 

5 นายกิริต ชาห์ กรรมการ 4 เมษายน 2561 

6 นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ 4 เมษายน 2561 

7 รองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์ กรรมการอิสระ 4 เมษายน 2562 

8 นายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ 4 เมษายน 2562 

9 นายอิษฎช์าญ ชาห์ กรรมการ 4 เมษายน 2562 

10 นางลิน เยน คอ็ก กรรมการอิสระ 4 เมษายน 2562 
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อาํนาจ หน้าที= และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปไว้ดงันีJ 
 1. คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัหนา้ทีBตามทีBกฎหมายกาํหนดรวมทัQงจดัการกิจการของบริษทัฯ ภายในขอบเขต

ของกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมติทีBประชุมผูถื้อหุ้น รวมทัQงมีอาํนาจกระทาํ
การใดๆ ตามทีBระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านถือวา่เป็น
ตวัแทนผูถื้อหุ้นทัQงหมดและมีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ดว้ยความเป็นอิสระและเป็น
กลางเพืBอประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอืBน 

 2. กรรมการบริษทัฯ มีหนา้ทีBดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ เพืBอรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

 3. ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีBดีของบริษทัฯ องคป์ระชุมของทีBประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมี
อยา่งนอ้ยจาํนวน 2 ใน 3 ของจาํนวนคณะกรรมการบริษทัฯ ทัQงหมด อยา่งไรกดี็ ในกรณีฉุกเฉิน องคป์ระชุม
ของทีBประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึBงหนึBงของจาํนวนคณะกรรมการบริษทั
ฯ ทัQงหมด ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามกฎหมาย 

 4. คณะกรรมการบริษทัฯ หรือทีBประชุมผูถื้อหุน้มีอาํนาจกาํหนดรายชืBอกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชืBอผกูพนั
บริษทัฯ ซึB งปัจจุบนักรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชืBอผูกพนับริษทัฯ มีรายนามดงัต่อไปนีQ  โดยสองในสาม
ท่านลงลายมือชืBอร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

1) นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 

2) นายกิริต ชาห์ 

3) นายอิษฎช์าญ ชาห์ 

 5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอาํนาจทีBจะขาย หรือจาํนองอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทฯ หรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัฯ มากกวา่สามปีขึQนไป หรือให ้หรือประนีประนอมยอมความ หรือยืBนฟ้อง
ต่อศาล หรือยืBนขอ้พิพาทใดๆ ใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณา 

 6. สอบทานและอนุมติัในวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ค่านิยม และจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัเป็นประจาํทุกปี 

 7. พิจารณาและหารือเกีBยวกบักลยทุธ์และทางเลือกต่างๆ ทีBเสนอโดยฝ่ายบริหาร และอนุมติัในประเดน็สาํคญัทีB
เกีBยวกบัทิศทางธุรกิจและนโยบายของบริษทัฯ รวมทัQ งพิจารณาและอนุมติัแผนธุรกิจและเป้าหมายการ
ปฏิบติังานทีBเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

 8. ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษทัฯ ไปปฏิบติั ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และความ
คืบหนา้เพืBอบรรลุวตัถุประสงคที์BตัQงไว ้และเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบและนโยบายทีBเกีBยวขอ้ง 

 9. กาํกบัดูแลให้มีการสืBอสาร และดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายและขัQนตอนทีBเกีBยวขอ้งกบัการต่อตา้นทุจริต 

และคอร์รัปชัBน 

 10. กาํกบัดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในทีBมีประสิทธิผลและการบริหารความเสีBยงทีBเหมาะสม 

 11. กาํกบัดูแลใหมี้ระบบการตรวจสอบทีBมีประสิทธิภาพ โดยผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก 
 12. อนุมติังบการเงินประจาํไตรมาสและประจาํปี และดูแลให้มีการจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน

หลกัการบญัชีทีBรับรองทัBวไป 

 13. ดูแลใหมี้ระบบทีBเหมาะสมในการสืBอสารเรืBองต่างๆ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และสาธารณชน 
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 14. กาํหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจดัการความเสีBยง และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบการบริหารจดัการ
ความเสีBยงทีBมีประสิทธิภาพ 

 15. กาํหนดนโยบาย และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี และดูแลใหก้ารปฏิบติังานของกรรมการและผูบ้ริหาร
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี 

 16. กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม 

2.  คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัJงบุคคล 3 ท่าน เพื=อเป็นกรรมการบริหาร โดยมีรายชื=อดงัต่อไปนีJ 

ชื=อ-สกลุ ตําแหน่ง 
1.   นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 

2.   นายกอตมั คูรานา กรรมการ - การเงิน 

3.   นายโกดาการาจีททิล มูราลีB เมนนอน กรรมการ - เทคนิค 

อาํนาจ หน้าที=และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร สรุปไว้ดงันีJ 
 1. มีหนา้ทีBบริหารกิจการของบริษทัฯ ภายใตม้ติและระเบียบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 2. มีอาํนาจทาํความตกลงหรือทาํสัญญาผูกพนับริษทัฯ โดยขอ้ตกลงหรือสัญญานัQนจะตอ้งอยู่ในขอบเขต 

อาํนาจหน้าทีB ทีBคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ไวแ้ละจะต้องให้มีกรรมการบริหารสองคนลงนามและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

 3. มีอาํนาจกระทาํการใดๆ ในนามและเพืBอผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในการดาํเนินธุรกิจ 
 4. มีหน้าทีBรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ เพืBอรับทราบและหารือถึงกิจการทีBคณะกรรมการบริหารได้

ดาํเนินการลงไปอย่างไรก็ดี สําหรับประเด็นทีB เกีBยวกับนโยบายของบริษัทฯ หรือเรืB องทีBอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ  หรือเรืB องทีBกฎหมายกําหนดให้ต้องกระทําโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือเรืBองซึB งตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 
ทัQงนีQ รวมถึงเรืBองทีBคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอ เพืBอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นราย
เรืBอง หรือตามหลกัเกณฑที์Bคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหเ้สนอเพืBอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

ก่อน 

 5. จดัทาํและทบทวนวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ แผนทางการเงินและนโยบายทีBสาํคญัของบริษทัฯ และนาํเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืBอพิจารณาอนุมติั 

 6. ทบทวนอาํนาจดําเนินการในเรืB องต่างๆ ตามทีBกําหนดไวใ้นตารางการมอบอาํนาจ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพืBอพิจารณาอนุมติั 

 7. แต่งตัQ ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตัQ งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายลงมาถึงผูจ้ ัดการ
ระดบักลาง 

 8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เกีBยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และความกา้วหนา้ใน
การดาํเนินการเพืBอใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

 9. ติดต่อสืBอสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รตามความจาํเป็นในแต่ละครัQ ง ตามอาํนาจทีBไดรั้บมอบหมาย 
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 10. จดัทาํและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารจดัการความเสีBยงรวมถึงดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบการ
บริหารจดัการความเสีBยงทีBมีประสิทธิภาพ 

 11. จดัทาํและทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีBดีและการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมตามทีB
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้

 12. พฒันาและดาํเนินการใหมี้ระบบต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัBน รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานทุก
ระดบัและผูเ้กีBยวขอ้งทุกฝ่ายปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัBนเพืBอสร้างวฒันธรรมองคก์รในการต่อตา้น
การคอร์รัปชัBน  

3.  คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตัQ งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พืBอเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งเป็นอิสระ ตามกฎระเบียบ และคาํแนะนาํตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดีในการให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เชืBอถือได ้และ
โปร่งใส สนบัสนุนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี ตลอดจนทาํหนา้ทีBประสานงานกบัคณะกรรมการ
บริษทัฯ ในการจดัการความเสีBยง และระบบควบคุมภายในขององคก์ร ทัQงนีQ  เพืBอมุ่งหวงัใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานและความเป็นอิสระในการตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายจดัการ รวมถึงการตรวจสอบความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์และรายการทีBเกีBยวโยงกนัทีBอาจเกิดขึQน 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตัQงคณะกรรมการตรวจสอบชุดแรก เมืBอวนัทีB 24 สิงหาคม 2541 มีวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งท่านละ 2 ปี ต่อมาในวนัทีB 3 กุมภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้เปลีBยนแปลงชืBอของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ” เนืBองจากบทบาท และหนา้ทีBของ
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้วมหน้าทีBทีB เกีBยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการดว้ย และเพืBอให้มัBนใจว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดมุ่้งเนน้ในการใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และพฒันาการกาํกบั
ดูแลกิจการอย่างต่อเนืBองต่อไป ปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ประกอบดว้ย กรรมการ
จาํนวน 3 ท่าน ซึB งมีรายชืBอดงัต่อไปนีQ  

ชื=อ-สกลุ ตําแหน่ง สถานะ 
ระยะเวลาในการ
ดาํรงตําแหน่ง 

1. นายกาํธร ศิลาอ่อน* ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ 2 ปี 

2. รองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา  
ปานะนนท ์* 

กรรมการตรวจสอบและ 
กาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ 2 ปี 

3. นางลิน เยน คอ็ก* กรรมการตรวจสอบและ 
กาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ 2 ปี 

*  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทีB มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน  ทัQ งนีQ  
รายละเอียดของประสบการณ์ ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ “ประวติัคณะกรรมการบริษทั” ในรายงานประจาํปีนีQ  
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คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการมีหน้าที=สอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื=อง
ดงัต่อไปนีJ 
 1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ เพืBอให้มัBนใจวา่รายงานทางการเงินมีการจดัทาํอยา่งถูกตอ้งและมี

การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและครบถว้น 

 2. ดูแลเพืBอให้มัBนใจว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในทีBเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตร้ะบบการ
ตรวจสอบภายใน รวมทัQงเพืBอให้มัBนใจวา่มีระบบการตรวจสอบภายในทีBเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัQ ง ปรับเลืBอน
ตาํแหน่ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 3. สอบทานระบบการบริหารความเสีBยงของบริษทัฯ และเสนอแนะขอ้ปรับปรุงใหเ้หมาะสมอยา่งสมํBาเสมอ 
 4. สอบทานแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดีของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลและ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 5. สอบทานการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพืBอให้มัBนใจว่าบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทัQงกฎหมายอืBนๆ ทีBเกีBยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ  

 6. คดัเลือก และเสนอแต่งตัQง หรือเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ รวมทัQงเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีภายนอก โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และพิจารณาเรืBองสาํคญัอืBนๆอยา่งเป็นอิสระ 
เพืBอเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จะตอ้งประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีภายนอกอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัQ งโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

 7. พิจารณารายการทีBเกีBยวโยงกนัหรือรายการทีBอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทัQงนีQ  เพืBอให้มัBนใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเพืBอผลประโยชน์
ทัQงหมดของบริษทัฯ และเพืBอใหม้ัBนใจวา่มีการเปิดเผยอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 8. กาํกบัดูแลนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัBน และสอบทานขัQนตอนดาํเนินงานในการต่อตา้นคอร์รัปชัBนประจาํปี 

เพืBอให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 9. สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายและขัQนตอนในการแจง้เบาะแส และการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล สําหรับการ
รายงานขอ้มูลการกระทาํผดิ และ/หรือการทุจริต การสอบสวน และพิจารณาขอ้ร้องเรียน (ถา้มี) เกีBยวกบัการ
กระทาํความผดิ หรือการทุจริตนัQนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษทัฯ 

 10. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ซึB งประกอบดว้ยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

 11. ปฏิบัติงานอืBนๆ ตามทีBคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
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4.  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดรั้บการแต่งตัQงโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพืBอเป็นกลไกในการช่วย
คณะกรรมการ บริษทัฯ ในการนาํเสนอหลกัเกณฑ์และการกาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งเป็นอิสระ และนาํเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืBอพิจารณาขอ้เสนอและ
รับรองทัQงหมด รับรองเป็นบางส่วน หรือไม่รับรองทัQงหมด เพืBอใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ทีBดีภายใตข้อ้เสนอแนะเกีBยวกบัค่าตอบแทนทีBจดัทาํโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทัQงนีQ  คณะกรรมการ
บริษทัฯ ไม่มีอาํนาจในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่จะนาํขอ้เสนอแนะเกีBยวกบัค่าตอบแทนดงักล่าว
เพืBอเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

 ทีBประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัQ งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดแรก เมืBอวนัทีB  15 

พฤศจิกายน 2550 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบนัคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย 
กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ซึB งมีรายชืBอดงัต่อไปนีQ  

ชื=อ-สกลุ ตําแหน่ง สถานะ 
ระยะเวลาในการ
ดาํรงตําแหน่ง 

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 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าทีBความรับผิดชอบ ซึB งไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
ดงัต่อไปนีQ  
 1. กาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ 

 2. นําเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพืBอให้คณะกรรมการบริษัทฯจัดทํา
ขอ้เสนอแนะและแสดงความเห็น เพืBอขออนุมติัจากทีBประชุมผูถื้อหุน้ 

 3. ให้ขอ้มูลทีBเป็นปัจจุบนัเกีBยวกบัค่าตอบแทนของบริษทัต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

 4. ปฏิบติังานอืBนๆ ทีBไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทน 

 • ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ และนาํเสนอต่อผูถื้อหุ้น
เพืBอพิจารณาอนุมติั 

 • กาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนประจาํต่อปี 
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 • หลกัเกณฑค่์าตอบแทนจะพิจารณาจากฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล และสามารถเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนทัBวไป และบริษทัจดทะเบียน
อืBนในอุตสาหกรรมเดียวกนัทัQงในประเทศไทยและต่างประเทศ 

5.  คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหาไดรั้บการแต่งตัQงโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพืBอเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการ
บริษทัฯ อยา่งเป็นอิสระ ในการนาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละการกาํหนดแนวทางในการเสนอแต่งตัQงกรรมการใหม่ การ
สรรหา และการคดัเลือกผูบ้ริหารระดับสูง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืBอพิจารณาขอ้เสนอและ
ตดัสินใจในการรับรอง หรือไม่รับขอ้เสนอแนะหรือแกไ้ข เพืBอนาํเสนอและขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ (สาํหรับการเสนอ
แต่งตัQงกรรมการบริษทัฯ) 

 ทีBประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแต่งตัQงคณะกรรมการสรรหาชุดแรก เมืBอวนัทีB 15 พฤศจิกายน 

2550 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบนัคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ซึB ง
มีรายชืBอดงัต่อไปนีQ  

ชื=อ-สกลุ ตําแหน่ง สถานะ 
ระยะเวลาในการ
ดาํรงตําแหน่ง 

1.  นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี 

2.  นายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 2 ปี 

3.  นางลิน เยน คอ็ก กรรมการสรรหา กรรมการ 2 ปี 

บทบาท หน้าที=และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหามีหนา้ทีBความรับผดิชอบ ซึB งไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปนีQ  
 1. กาํหนดแนวทางในการคดัเลือกและสรรหา บุคคลทีBมีคุณสมบติัเหมาะสมและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ 

 2. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ และจดัทาํแผนสืบทอดงานของกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

 3. นําเสนอรายชืBอผูส้มัครทีB เข้าเกณฑ์ได้รับการแต่งตัQ งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพืBอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัในกรณีทีBตาํแหน่งกรรมการวา่งลงในระหวา่งวาระ หรือ เพืBอนาํเสนอ
ใหที้Bประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตัQงต่อไป  

 4. ให้การช่วยเหลือ/แนะนาํในการดาํเนินการสอบทานการปฏิบติังานของกรรมการ ตามความตอ้งการของ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

 5. จดัทาํรายงานเกีBยวกบัแนวโน้มและขอ้ปฏิบติัทีBเป็นปัจจุบนัในการแต่งตัQงกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
เพืBอนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

 6. ปฏิบติังานอืBน ๆ ทีBไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
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หลกัเกณฑก์ารสรรหา/การแต่งตัQงกรรมการบริษทัฯ 

 การสรรหากรรมการนัQ นบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพืBอ
สนบัสนุนการดาํเนินงานตามกลยทุธ์ทางธุรกิจและการพฒันาทีBย ัBงยนืของบริษทัฯ ทัQงนีQ การคดัเลือกคณะกรรมการ
ขึQนอยูก่บัความสามารถของผูส้มคัร โดยหลกัเกณฑก์ารพิจารณามีดงัต่อไปนีQ  
 • พิจารณาผูส้มคัรโดยคาํนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบติัของคณะกรรมการ ซึB งรวมถึง เพศ อาย ุคุณวฒิุ 

ประสบการณ์ ความรู้และความเชีBยวชาญ  

 • พิจารณาบทบาทความเป็นผูน้าํ วิสัยทศัน์ จริยธรรม และความซืBอสัตย ์โดยยึดถือหลกัสูงสุดของการกาํกบั
ดูแลกิจการทีBดี 

 • ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นบุคคลทีBถูกขึQนบญัชีดาํ (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ หรือเคยถูกตดัสินในความผดิทางอาญา 

 • ผูส้มคัรเป็นกรรมการอิสระ จะตอ้งเขา้เกณฑต์ามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
 • พิจารณาจากคุณสมบติัอืBนๆ ทีBอาจเกีBยวขอ้งตามความเหมาะสม 

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตัJงกรรมการใหม่ 

 กระบวนการในการสรรหาและแต่งตัQงกรรมการใหม่ มีแนวทางหลากหลายขึQนอยูก่บัสถานการณ์ในช่วงเวลา
นัQน โดยหลกัหากตอ้งการแต่งตัQ งกรรมการใหม่ (มีตาํแหน่งกรรมการว่างลง หรือเพืBอเพิBมจาํนวนกรรมการใน
คณะกรรมการบริษทัฯ) คณะกรรมการบริษทัฯ จะปฏิบติัตามขัQนตอนในการคดัเลือกและการแต่งตัQงกรรมการใหม่ 

ดงัต่อไปนีQ  
 • คณะกรรมการสรรหาจะประเมินทกัษะ ประสบการณ์ ความเชีBยวชาญ และความหลากหลายของกรรมการ

แต่ละท่านในคณะกรรมการบริษทัฯในขณะนัQน และกาํหนดคุณสมบติัอืBนๆทีBตอ้งการเพิBมเติมตามความ
เหมาะสม เพืBอให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจขององค์กรและเพืBอเติมเต็มคุณสมบติัอืBนๆ ทีB
จาํเป็นทีBยงัขาดอยู ่โดยพิจารณาถึงจาํนวนกรรมการอิสระทีBเหมาะสมในคณะกรรมการบริษทัฯ และคาํนึงถึง
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 • คณะกรรมการสรรหาอาจคดัเลือกผูที้B เหมาะสมทีBจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ผ่านทางช่องทาง
ส่วนตวัของสมาชิกในคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และอาจพิจารณาขอ้เสนอ
จากผูถื้อหุ้น หรืออาจว่าจ้างบริษทัภายนอกในการสรรหาหรืออาจใช้ฐานขอ้มูลกรรมการจากสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 • เมืBอคณะกรรมการสรรหาคดักรองผูส้มคัรแลว้ ก็จะสัมภาษณ์ผูส้มคัรแต่ละท่านทีBมีคุณสมบติัตรงตามทีB
ตอ้งการหลงัจากทีBคณะกรรมการสรรหาได้นําเสนอผูส้มคัรทีBเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืBอ
พิจารณาแลว้นัQน คณะกรรมการสรรหาอาจใหผู้ส้มคัรดงักล่าวมีการสมัภาษณ์กบัคณะกรรมการบริษทัฯ 

 • คณะกรรมการสรรหานาํเสนอชืBอกรรมการใหม่ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืBอนาํเสนอใหที้Bประชุมผูถื้อหุน้
อนุมติัแต่งตัQงต่อไป หรือเพืBอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัแต่งตัQงชัBวคราวในกรณีทีBตาํแหน่ง
กรรมการวา่งลงเพราะเหตุอืBนนอกจากออกตามวาระ 
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กระบวนการพจิารณาเลือกตัJงกรรมการเพื=อกลบัเข้าดาํรงตําแหน่งสําหรับกรรมการที=ต้องออกตามวาระ 
 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 

กาํหนดให้ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัQ ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งหนึBงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีBสุดกบัส่วนหนึBงในสาม (1/3) โดยให้
กรรมการทีBอยูใ่นตาํแหน่งนานทีBสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนัQนอาจจะไดรั้บเลือกเขา้
รับตาํแหน่งอีกทีก็ได ้ขัQนตอนในการเลือกตัQงกรรมการเพืBอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งสาํหรับกรรมการทีBตอ้งออกตาม
วาระ มีดงัต่อไปนีQ  
 • คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผลการปฏิบติังานทีBผา่นมาของกรรมการทีBตอ้งออกตามวาระ เช่น การเขา้

ร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 • หลงัการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาจะเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืBอนาํเสนอให้ทีB
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

หลกัเกณฑ์การสรรหา/การแต่งตัJงผู้บริหารระดบัสูง รวมถึงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนีQ เมืBอพิจารณาสรรหา/แต่งตัQงผูบ้ริหารระดบัสูงรวมถึง
กรรมการผูจ้ดัการ 
 • ทกัษะ ความรู้ คุณสมบติัทีBเกีBยวขอ้ง และประสบการณ์เกีBยวกบัการดาํเนินธุรกิจ 
 • มีภาวะผูน้าํขององคก์ร ความซืBอสตัย ์และมีวสิยัทศัน์ 

 • ต้องไม่เป็นบุคคลทีB ถูกขึQ นบัญชีดาํ (Blacklist) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ หรือเคยถูกตดัสินในความผดิทางอาญา 

 • หลงัจากการพิจารณาแลว้คณะกรรมการสรรหาจะนําเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืBอ
พิจารณาและอนุมติั 

6.  เลขานุการบริษัทฯ 

 เพืBอให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีB ดี บริษัทฯ ได้แต่งตัQ งเลขานุการบริษัทฯ คือ คุณสม
ปรารถนา เทพนภาเพลิน โดยมีบทบาทหน้าทีBและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์รวมทัQงรับผิดชอบในการดูแล และให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารเกีBยวกบักฎเกณฑต่์าง ๆ 

ทีBตอ้งปฏิบติั และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดีของบริษทัฯ และรับผิดชอบจดัประชุมคณะกรรมการและการ
ประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบติัตามมติดงักล่าว และการรักษาเอกสารขอ้มูลของ
บริษทัฯ 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัJงกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร : บริษทัฯกาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เป็น

ผูค้ดัเลือกบุคคลสําหรับดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา ซึB งคณะกรรมการ
บริษทัฯจะพิจารณาและเสนอต่อทีBประชุมผูถื้อหุ้น เพืBอให้ทีBประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตัQ งโดยใช้เสียงขา้งมากตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนีQ  

1. ผูถื้อหุน้หนึBงหุน้มีหนึBงคะแนนเสียง  
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2. โดยทีBผูถื้อหุ้นแต่ละคนตอ้งใช้คะแนนเสียงทีBมีอยู่ทัQ งหมดเลือกตัQงบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการ  

3. บุคคลซึB งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตัQ งให้เป็นกรรมการเท่ากบั
จาํนวนกรรมการทีBจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัQงในครัQ งนัQน และในกรณีทีBบุคคลซึB งไดรั้บการเลือกตัQงใน
ลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั ทาํให้เกินจาํนวนกรรมการทีBจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัQงในครัQ งนัQน 

ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีQขาด 

คณะกรรมการมีอาํนาจในการแต่งตัQงกรรมการบริหารจากกรรมการของบริษทัฯ โดยมีจาํนวนไม่น้อยกว่า
สามคน เพืBอบริหารกิจการของบริษทัฯ 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 การกาํกบัดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance หมายถึง ระบบทีBจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการ
ของความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้น เพืBอสร้างความสามารถในการแข่งขนั นาํไปสู่
การเติบโตและเพิBมคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอืBนประกอบ  

 คาํจาํกดัความดงักล่าวในขา้งตน้ เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ มีความพยายามอย่างยิBงทีBจะผลกัดนัให้การกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าวเกิดขึQนอย่าง
สมบูรณ์ภายในองคก์ร  
 บริษัท  พรีเชียส  ชิพปิQ ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักดีว่าการกํากับดูแลกิจการทีB ดีนัQ นมี
ความสาํคญัและเป็นสิBงจาํเป็นสาํหรับการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัBงยนื และเป็นการสร้างมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะ
ยาว ดงันัQน คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทางปฏิบติัทีBดี รวมถึงคู่มือนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัBนซึB งไดจ้ดัส่งเอกสารดงักล่าวในรูปแบบฉบบัพิมพใ์ห้
พนกังานทุกคน และผา่นช่องทางอีเมล ์รวมทัQงไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแล
กิจการ” ทัQงนีQ  บริษทัฯไดท้บทวนและปรับปรุงคู่มือดงักล่าวอยา่งสมํBาเสมอ เพืBอให้มัBนใจวา่สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัต่างๆในปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัฯได้พิจารณาและทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี ปี 2560 (CG 

Code) ออกโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึB งบริษทัฯไดน้าํหลกัปฏิบติัของ CG 

Code ทีBเหมาะสมกบัธุรกิจมาปรับใช ้นอกจากนีQ  คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดท้บทวนการ
ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการภายในบริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี และใหข้อ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษทัฯ 

เพืBอใหม้ัBนใจวา่บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี เพืBอสร้างความยัBงยนืแก่บริษทัฯ  

บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัหรือถูกเสนอชืBอเขา้ชิงรางวลัต่างๆ ซึB งรวมถึงรางวลัในเรืBองการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี 

ดงัต่อไปนีQ  

• เป็นหนึBงในสิบบริษทัทีBไดรั้บการคดัเลือกใหผ้า่นเขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับรางวลัคณะกรรมการบริษทัแห่งปี 

2561 สาํหรับกลุ่มบริษทัทีBมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดนอ้ยกวา่ 30,000 ลา้นบาท โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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• ไดรั้บการจดัให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” สําหรับการกาํกบัดูแลกิจการทีBดีในรายงานผลสํารวจการกาํกบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียน 10 ปีติดต่อกนัตัQงแต่ปี 2553 ถึงปี 2562 จากบรรษทัภิบาลแห่งชาติ 

• ไดรั้บการจดัให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” หกปี สําหรับการจดัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น สําหรับปี 2555 

2556 2557 2558 2561 และ 2562 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

• ไดรั้บรางวลั “บริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่น” ในกลุ่มบริษทัทีBมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคา
ตลาดระหวา่ง 3,000 - 9,999 ลา้นบาท ในงาน SET Awards ประจาํปี 2559 

• ได้รับรางวลั “Public Debt Deal of the Year” สําหรับปี 2559 จาก Marine Money นิวยอร์ก สําหรับการ
ออกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ในประเทศไทยมูลค่า 3.59 พนัลา้นบาทของบริษทัฯ ในปี 

2559  

• ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นอนัดบัทีB 3 สาํหรับรางวลัยอดเยีBยมดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ในหมวดอุตสาหกรรม  

(Best in Industrials Sector) จาก วารสาร IR Magazine ในงาน IR Magazine Awards & Conference South 

East Asia ประจาํปี 2560 

• ได้รับการเสนอชืBอเพืBอเข้าชิงรางวลั “Ship Owner/Operator” ในงาน  Seatrade Maritime Awards Asia 

ประจาํปี 2553 2555 2556 2557 2560 และ 2561 

• ไดรั้บการเสนอชืBอเพืBอเขา้ชิงรางวลั “The ClassNK Dry Bulk Operator of the Year” ในงาน Lloyd’s List 

Asia Pacific Awards ประจาํปี 2557 2558 2559 2560 และ 2561 

• ไดรั้บการเสนอชืBอเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพืBอเขา้ชิงรางวลั “Deal of the Year” ในงาน Seatrade Maritime 

Awards Asia ครัQ งทีB 10 ประจาํปี 2560 สําหรับการออกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ใน
ประเทศไทย มูลค่า 3.59 พนัลา้นบาทของบริษทัฯ ในปี 2559 

• บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิQ ง เอเยนซีB  จาํกัด บริษทัย่อยของบริษทัฯ ได้รับการเสนอชืBอเป็นผูเ้ขา้รอบ
สุดทา้ยสําหรับรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” ในงาน Seatrade Maritime Awards Asia ประจาํปี 2557 2558 

2560 และ 2561 

• บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิQ ง เอเยนซีB จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอชืBอให้เขา้รอบสุดทา้ย
สาํหรับรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” จากงาน Lloyd’s List Asia Pacific Awards ประจาํปี 2555 2557 2560 

และ 2561 

• ไดรั้บการเสนอชืBอเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพืBอเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แห้งเทกองแห่งปี” 
ในงาน International Bulk Journal (IBJ) Awards ประจาํปี 2555 2556 2557 2559 2560 และ 2561 

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

• ไดรั้บการจดัให้อยูใ่นกลุ่ม 50 อนัดบัแรกของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย ประเมินจากแนวทางการ
กํากับ ดูแลกิจการของอาเซียน  สําห รับปี  2013/2014 และปี  2015 (ASEAN Corporate Governance 

Scorecard Guidelines) โดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และ ธนาคารAsian Development 

(ADB) 
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• ไดรั้บรางวลั Thailand Sustainability Investment Awards ในงานประกาศรางวลั SET Sustainability 

Awards 2015 เมืBอวนัทีB 16 ตุลาคม 2558 

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

• ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นอนัดบัสองของเอเชีย และเป็นบริษทัทีBดีทีBสุดในประเทศไทยสาํหรับ “บริษทัดีเด่นใน
ภาพรวมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี” จากผลสํารวจเกีBยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2557 โดย 
“ASIA-MONEY” ซึB งไดล้งพิมพใ์นนิตยสาร ASIA-MONEY ฉบบัเดือนธนัวาคม ปี 2557 

• ไดรั้บรางวลั “CSR Recognition” ประจาํปี 2556 และ 2557 เพืBอประกาศเกียรติคุณแก่บริษทัจดทะเบียนทีBมี
พฒันาการอยา่งต่อเนืBองในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสงัคม และเป็นแบบอยา่งทีBดีสาํหรับ
การดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัBงยนื จดัขึQนโดยสถาบนัธุรกิจเพืBอสงัคม (CSRI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ได้ รับ รางวัล  “Asia Best Employer Brand Award” จากงาน  the Asia Best Employer Brand Awards       

ครัQ งทีB 7 ประจาํปี 2559 

• เป็นหนึBงในสามบริษทัทีBไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพืBอเขา้ชิงรางวลั “บริษทัเรือแห่งปี” จาก
งาน BIMCO Awards ประจาํปี 2557 

• ไดรั้บรางวลั “บริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยีBยม” จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในงาน SET Awards ประจาํปี 2556 

• ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในดา้น “ความปลอดภยัทางทะเล” จากงาน Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2556 

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

• ไดรั้บรางวลั “การบริหารจดัการธุรกิจเรือทีBดีทีBสุด” ในเอเชีย จากงาน Lloyd’s List Asia Awards ประจาํปี 

2555 

• ในปี 2553 บริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกใหน้าํเสนอผลงานขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ เพืBอ
ประกอบการพิจารณารางวลั CSR Awards ประจาํปี 2553 โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ไดรั้บคดัเลือกจากผลสาํรวจเกีBยวกบัการบริหารจดัการสาํหรับกลุ่มบริษทัในทวีปเอเชีย โดย 
“FinanceAsia” ทีBมีการเผยแพร่ผลการสาํรวจในเดือนเมษายน 2553 ใหเ้ป็น “บริษทัทีBดีทีBสุดในการบริหาร
จดัการบริษทัสาํหรับกลุ่มทีBมีมูลค่าตลาดขนาดกลาง (Medium market cap sector)” และเป็นหนึBงใน 

“บริษทัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์”  

• ไดรั้บคดัเลือกจากผลสาํรวจเกีBยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2553 โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” 
ใหเ้ป็น “บริษทัดีเด่นในภาพรวมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี” “บริษทัดีเด่นในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและ
ความโปร่งใส” “บริษทัดีเด่นในดา้นสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั” “บริษทั
ดีเด่นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์” และ “นกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น” (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของ
บริษทัฯ) ในประเทศไทย 
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• ในปี 2552 นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเป็น “ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน
ดีเด่น (Best CEO)” ในกลุ่มบริษัททีB มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กและกลาง (Small & Medium Market Cap 

Sector) โดยสมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยข์องไทย 

• ไดรั้บคดัเลือกจากผลสาํรวจเกีBยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ โดยนิตยสาร “ASIAMONEY” ทีBมีการเผยแพร่
ผลการสาํรวจในนิตยสาร Asia Money ฉบบัประจาํเดือนมกราคม 2553 ให้เป็น “บริษทัดีเด่นในภาพรวม
ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี” “บริษทัดีเด่นในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส” “บริษทัดีเด่นดา้น
นักลงทุนสัมพนัธ์” “นักลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่น” (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ ัดการของบริษัทฯ) ใน
ประเทศไทย 

• ไดรั้บการจดัอนัดบัตามรายงานของ “CLSA ASIA-PACIFIC MARKETS” ลงวนัทีB 3 กุมภาพนัธ์ 2552 ให้
เป็น 1 ใน 3 บริษทัดีเด่นในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีBดีจากผลการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการในประเทศ
ไทย 

การดาํเนินการด้านหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที=ดขีองบริษัทฯ สรุปได้เป็น 5 หมวด ภายใต้หัวข้อดงัต่อไปนีJ 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นเเละรักษาไวซึ้B งความสัมพนัธ์อนัดีและ
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ สิทธิพืQนฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ สิทธิในการซืQอขายหรือโอนหุน้ สิทธิในส่วนแบ่ง
กาํไรของบริษทัฯ สิทธิในการไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการเสนอวาระสาํหรับ
การประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแต่งตัQงผูส้อบบญัชีหรือกาํหนดค่าสอบบญัชี และสิทธิในการมีส่วนร่วมตดัสินใจใน
เรืBองสาํคญัทีBมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การอนุมติัรายการสาํคญัทีBมีผลต่อทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 นอกเหนือจากสิทธิพืQนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บขอ้มูลผลการดาํเนินงาน ข่าวสารจาก
ผูบ้ริหาร และขอ้มูลอืBนๆ ทีBสาํคญัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพืBอใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี 

บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจโดยการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นและการส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกรายไดใ้ชสิ้ทธิของตน ซึB ง
นโยบายสาํหรับการรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้อยูใ่นส่วนของคู่มือนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซึB งไดเ้ปิดเผย
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ในเรืBองทีBเกีBยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบติัทางบญัชี การ
ใชส้ารสนเทศภายใน และในเรืBองทีBเกีBยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งมี 

ความซืBอสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทัQงรายใหญ่และ
รายยอ่ยและเพืBอผลประโยชน์โดยรวม ทัQงนีQ  บางส่วนของนโยบายและกระบวนการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ มีดงัต่อไปนีQ  

 1.1 พจิารณาแต่งตัJงกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตัQงกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล รวมทัQง
เพิBมเติมขอ้มูลอืBนๆของกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านในรายงานประจาํปีและเสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

เพืBอพิจารณาอนุมติัแต่งตัQงในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี เพืBอใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลทีB
ถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตัQ งกรรมการบริษทัฯ ซึB งขอ้มูลดงักล่าวมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนีQ  
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• ประวติัของผูที้Bไดรั้บการเสนอชืBอหรือกรรมการ ไดแ้ก่ ชืBอ ตาํแหน่ง อาย ุประวติัการศึกษา การ
ฝึกอบรม อาชีพ ประสบการณ์การทาํงาน และการประพฤติผดิกฎหมาย (ถา้มี) 

• การดาํรงตาํแหน่งของผูที้Bไดรั้บการเสนอชืBอหรือกรรมการในธุรกิจทีBเกีBยวเนืBองกบัธุรกิจของบริษทัฯ
จาํนวนหุน้ทีBถือโดย ผูที้Bไดรั้บการเสนอชืBอหรือกรรมการของบริษทัฯ 

• วิธีการสรรหา (กรณีพน้จากตาํแหน่งตามวาระการดาํรงตาํแหน่ง) 
• ผลการปฏิบติังานของกรรมการทีBผา่นมา ในแง่ของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ 

 1.2 พจิารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายวา่ดว้ยค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ซึB งจะพิจารณาอนุมตั
โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี โดยไดเ้ปิดเผยแนวทาง/วิธีการกาํหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ในขอ้ 5.7 ในรายงานนีQ   

 1.3 พจิารณาแต่งตัJงผู้สอบบัญชีภายนอก 
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายวา่ดว้ยการแต่งตัQงผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ซึB ง

พิจารณาอนุมติัโดยผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี และไดป้รับปรุงขอ้มูล
ประกอบการแต่งตัQงผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการ
พิจารณาอนุมติัของผูถื้อหุน้ ซึB งขอ้มูลดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปนีQ  

• ชืBอสาํนกังานสอบบญัชีภายนอก 
• ชืBอผูส้อบบญัชี 

• ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีภายนอกสาํหรับปีทีBขออนุมติั โดยแยกต่างหากอยา่งชดัเจนระหวา่ง 
ค่าสอบบญัชีกบัค่าบริการอืBนๆ ทีBไม่เกีBยวขอ้งกบัการสอบบญัชี 

• ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีภายนอกสาํหรับปีทีBผา่นมา 
• ความสมัพนัธ์อืBนๆ กบับริษทัฯ เช่น การเป็นทีBปรึกษาใหก้บับริษทัฯ 

• จาํนวนปีทีBเป็นผูส้อบบญัชีภายนอก (ในกรณีทีBแต่งตัQงผูส้อบบญัชีภายนอกคนเดิม) 

• การประเมินผลงานของผูส้อบบญัชีภายนอกในปีทีBผา่นมา 
• เหตุผลในการเปลีBยนแปลงผูส้อบบญัชีภายนอก (ในกรณีทีBมีการแต่งตัQงผูส้อบบญัชีภายนอกคนใหม่) 

 1.4 พจิารณานโยบายจ่ายเงนิปันผล 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติันโยบายการจ่ายเงินปันผลทีBใชใ้นปัจจุบนั เมืBอครัQ งการประชุมผูถื้อ

หุน้สามญัประจาํปี 2547 และถา้มีการเปลีBยนแปลงในนโยบายดงักล่าวนีQ ในอนาคต บริษทัฯ จะนาํเสนอให้
มีการพิจารณาอนุมติัโดยผูถื้อหุน้ 

 1.5 พจิารณาแผนการซืJอหุ้นคืน 

ในปี 2546 บริษทัฯ ไดข้ออนุมติัจากทีBประชุมผูถื้อหุน้สาํหรับแผนการดาํเนินการเรืBองการซืQอหุน้
คืน โดยผูถื้อหุน้อนุมติัใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ สามารถทาํการซืQอหุน้ของบริษทัฯ คืนได ้โดยใหเ้ป็นไป
ตามกฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และจดัใหมี้ขอ้มูลทีBถูกตอ้งและครบถว้นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
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 1.6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สาํหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ ซึB งมีการปฏิบติั
ดงัต่อไปนีQ  

  ก่อนวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

• บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระสาํหรับการประชุมและใหผู้ถื้อหุน้เสนอชืBอบุคคลทีB
มีความเหมาะสมเพืBอเป็นกรรมการของบริษทัฯ ซึB งจะไดป้ฏิบติัต่อเนืBองสาํหรับการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 โดยให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านทีBมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 
2,000,000 หุ้น สามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชืBอบุคคลทีBมีความเหมาะสมเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตัQงแต่วนัทีB 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวนัทีB 31 ธนัวาคม 2562 ซึB งเป็น
การให้สิทธิทีBมากกว่าทีBกฎหมายกาํหนดต่อผูถื้อหุ้น ทัQงนีQ  บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางการสืBอสาร
ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และประกาศผา่นทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยผูถื้อหุ้นหรือกลุ่มผูถื้อหุ้น
สามารถนาํเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชืBอบุคคลเพืBอเป็นกรรมการเพืBอพิจารณา
บรรจุในวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

• ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่กาํหนดการประชุมและระเบียบ
วาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย  ์ตัQ งแต่วนัทีB  8 

กุมภาพนัธ์ 2562 (ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 55 วนั) เพืBอให้ผูถื้อหุ้นไดจ้ดัสรรเวลาเพืBอมาเขา้ร่วม
ประชุมได ้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2562 ก่อนวนัประชุม ทัQงนีQ  บริษทัฯ ยงัคงยึดถือแนวปฏิบติันีQ สําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจาํปี 2563 

• บริษทัฯ จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ทีBมีขอ้มูลทีBถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาของผูถื้อหุน้ซึB งถือเป็นนโยบายปกติของบริษทัฯ โดยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ทีBจะส่ง
ถึงผูถื้อหุน้สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ไดร้ะบุถึงจุดประสงค ์เหตุผล และ
ความเห็นของกรรมการบริษทัฯ ประกอบในแต่ละวาระการประชุม โดยบริษทัฯ จะไม่แกไ้ขวาระ
การประชุมถา้ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

• บริษทัฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ตัQงแต่ 

วนัทีB 26 กุมภาพนัธ์ 2562 (ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 37 วนั) และบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ บริษทั 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึB งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ ดาํเนินการ
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตัQงแต่วนัทีB 5 มีนาคม 2562 (จดัส่งล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนั
ประชุม) 

• บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ผ่านทางสืBอหนงัสือพิมพร์ายวนั
ทัQงฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัและประมาณ 14 วนัล่วงหนา้ ก่อน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
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• อาํนวยความสะดวกสําหรับการลงคะแนนเสียงดว้ยการจดัให้มีการมอบฉันทะ: พร้อมทัQงระบุ
เอกสารทีBจาํเป็นในการมอบฉันทะอยา่งชดัเจนและไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อม
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ส่งให้กบัผูถื้อหุ้นภายในระยะเวลาทีBมากพอ และเท่าทีBบริษทัฯ 

สามารถกระทาํไดภ้ายใตข้อ้บงัคบัต่าง ๆ ทีBเกีBยวขอ้ง กล่าวคือ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 4 

สัปดาห์ โดยผูถื้อหุ้นทีBไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีประธาน
กรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระรับมอบฉันทะเพืBอเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
ในการประชุมแต่ละครัQ ง ซึB งรายละเอียดต่างๆ ไดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นอย่าง
ครบถว้น นอกจากนัQน บริษทัฯ ไดแ้สดงแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพืBออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นให้สามารถ
ดาวน์โหลดได ้

  ณ วนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

ระหวา่งปี 2562 บริษทัฯ จดัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้เมืBอวนัทีB 4 เมษายน 2562 ณ 

โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ กรุงเทพฯ 

• ในวนัประชุม บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมเวลาสาํหรับการลงทะเบียนใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่ง
นอ้ยสองชัBวโมงก่อนเริBมการประชุม 

• บริษทัฯ ดูแลอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทีBมาเขา้ร่วมประชุม โดยมี
พนกังานใหข้อ้มูลเกีBยวกบัการประชุม และตรวจเอกสารของผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ
ทีBมาเขา้ร่วมประชุม ตามทีBระบุในหนงัสือเชิญประชุม 

• จดัใหผู้ถื้อหุน้ทีBมาหลงัจากมีการเริBมประชุมไปแลว้ ยงัสามารถลงทะเบียนเพืBอเขา้ร่วม
ประชุมได ้ 

• มีการใชร้ะบบการลงทะเบียนแบบบาร์โคด้เพืBอความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพใน
การลงทะเบียน  

• เพืBอความสะดวกในการนบัคะแนน บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํบตัรลงคะแนนแยกสาํหรับแต่ละวาระ 
สาํหรับวาระการประชุมทีBเกีBยวขอ้งกบัการแต่งตัQงกรรมการ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํบตัรลงคะแนน
แยกต่างหากสําหรับการเลือกกรรมการแต่ละท่านเพืBอเพิBมความโปร่งใสในขัQนตอนการ
ลงคะแนน โดยบริษทัฯ ไดแ้ต่งตัQงทีBปรึกษากฎหมายอิสระเพืBอทาํหน้าทีBตรวจสอบขัQนตอน
การนบัคะแนน 

• เพืBอเป็นการช่วยผูถื้อหุน้สาํหรับการตดัสินใจลงคะแนน บริษทัฯไดจ้ดัเตรียมขอ้มูลสาํหรับ
วาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมอยา่งครบถว้น  

• กรรมการทุกท่าน ซึB งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการ
สรรหา และกรรมการอิสระทุกท่าน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ผูส้อบบัญชี
ภายนอกไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมสามญัประจาํปีเพืBอตอบคาํถามจากผูถื้อหุ้นในประเด็นทีB
เกีBยวกบัขอ้มูลทางบญัชีหรือการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี ทัQงนีQ ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุก
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ครัQ ง เลขานุการบริษทัฯไดอ้ธิบายเกีBยวกบัวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงเมืBอ
การประชุมเริBมขึQน  

• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยเปิดโอกาสให้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่า งๆ ในแต่ละวาระการประชุมรวมทัQ งได้บันทึกมติทีBประชุมและประเด็นต่างๆ ไวใ้น
รายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ในทีBประชุม บริษทัฯ จดัให้มีล่ามแปล
คาํถาม คาํตอบ และความเห็นต่างๆ เป็นภาษาองักฤษและภาษาไทยเพืBอเป็นประโยชน์แก่
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

• บริษทัฯ จดัใหมี้การบนัทึกวีดีโอตลอดการประชุม และเปิดเผยวีดีโอดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ  

  หลงัจากการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น 

• บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน รวมถึงระบุ
รายชืBอของกรรมการทีBเขา้ร่วมประชุม ในรายงานการประชุมยงัไดบ้นัทึกคาํถามและคาํตอบ
อย่างถูกตอ้งครบถว้นและชัดเจนวิธีการลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียงและผลการ
ลงคะแนนเสียง หลังจากนัQ นบริษัทฯ ได้นําส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้กับตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเปิดเผยรายงานการประชุมภายในระยะเวลา 14 วนัหลงัวนั
ประชุมแต่ละครัQ ง พร้อมทัQงวีดีโอบนัทึกการประชุมดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใต้
หวัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์”  

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 บริษทัฯ มัBนใจในการใหค้วามสาํคญัถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ผูถื้อหุน้รายเลก็ ผูถื้อหุน้ชาวไทย หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ ผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรือผูถื้อหุน้สถาบนั ทัQงในส่วนของ
การเรียกประชุมผูถื้อหุน้ การจดัประชุมผูถื้อหุน้และเพืBอเป็นการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายสาํหรับเรืBองทีBเป็น
สาระสาํคญั โดยไดป้ฏิบติัดงัต่อไปนีQ  

• กาํหนด วนั เวลา และสถานทีBในการประชุมผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วม
ประชุมของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

• กาํหนดใหหุ้น้ 1 หุน้ มีคะแนนเสียง 1 เสียง  

• กาํหนดใหมี้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 2 ชัBวโมง ก่อนเริBมประชุมผูถื้อหุน้ เพืBอใหมี้เวลาใน
การลงทะเบียนทีBเพียงพอ  

• ไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนสาํหรับการประชุมแต่ละวาระ 

• ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพืBออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทีB
เขา้ร่วมประชุมและเพืBอความถูกตอ้งแม่นยาํในการนบัคะแนนเสียง 
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• เปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ และเสนอชืBอบุคคลเพืBอเป็น
กรรมการ บริษทัฯ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีในช่องทางสืBอสารต่างๆ รวมถึงเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ  

• เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิในการเลือกตัQงกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงจะใชบ้ตัรลงคะแนน
เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

• ไม่มีการเพิBมวาระการประชุมใหม่ โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

• บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้อยา่งเตม็ทีBในการมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้และสนบัสนุนให้
ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามในประเด็นสงสัยต่าง ๆ ทีBเกีBยวขอ้งโดยผูบ้ริหารและ/หรือผูที้BเกีBยวขอ้งโดยตรง
กบั ประเดน็นัQนๆ จะเป็นผูต้อบคาํถาม 

• บริษทัฯ ปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ เพืBอปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้น และปฏิบติัตาม
กฎหมายทีBเกีBยวขอ้งกบัการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ อนัรวมถึงจดัการประชุมผูถื้อหุน้เพืBอพิจารณา
อนุมัติกรณีทีB มีเหตุการณ์สําคัญๆ  ทีBกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจัดเอกสาร
ประกอบการพิจารณาทีBถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น เช่น 1) ในปี 2547 

กรณีซืQอเรือเดินทะเลจาํนวน 15 ลาํ 2) การทาํสัญญาว่าจา้งต่อเรือเดินทะเลใหม่จาํนวน 12 ลาํ ในปี 

2550 และจาํนวน 3 ลาํในปี 2551 และ 3) การทาํสัญญาวา่จา้งต่อเรือเดินทะเลใหม่จาํนวน 12 ลาํใน
ปี 2557 เป็นตน้ ซึB งทุกเหตุการณ์ทีBกล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ ไดแ้ต่งตัQงทีBปรึกษาทางการเงินอิสระเพืBอ
ทาํหนา้ทีBเป็นทีBปรึกษาใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

• บริษทัฯ มีการติดตามและสอบทานเงินปันผลทีBผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บและพยายามติดต่อ
กบัผูถื้อหุน้เพืBอใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัฯ ทัQงนีQ  บริษทัฯ ยงัไดแ้จง้ขอ้มูลและให้
คาํแนะนาํแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ถึงวิธีการรับเงินปันผล 

• กรรมการไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เกีBยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กีBยวขอ้ง 

• กรรมการไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพย ์(หุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิทีBจะซืQอหุน้) ของบริษทัฯ
ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นประจาํ  

• กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและรายงานให้บริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนได้
เสียของตนหรือของบุคคลใกลชิ้ดทีBมีความเกีBยวขอ้ง (ถา้มี) เพืBอให้บริษทัฯ มีขอ้มูลสําหรับใช้
ประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกีBยวกบัการทาํรายการทีBเกีBยวโยงกนั รายงานการมีส่วนได้
เสีย ดงักล่าวนัQนยงัมีประโยชน์ในแง่การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารทาํหนา้ทีBดว้ยความ
ระมดัระวงัและซืBอสตัยสุ์จริตโดยมีวิธีการปฏิบติั ดงันีQ  

 - กรรมการและผูบ้ริหารทีBไดรั้บการแต่งตัQงใหม่ตอ้งส่งแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของ 
  กรรมการ และผูบ้ริหาร” ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีBไดรั้บการแต่งตัQง 
 - เมืBอมีการเปลีBยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” กรรมการและ

ตอ้งปรับปรุงขอ้มูลในแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” โดยทนัทีหรือ
ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัทีBมีการเปลีBยนแปลงรายการ 
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 - เลขานุการบริษทัฯ ส่งสาํเนาแบบ “รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” ใหก้บั
ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัทีBบริษทัฯ ไดรั้บรายงานฉบบัดงักล่าว 

• คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผูบ้ริหารทีBมีส่วนไดเ้สียในเรืBองใดเขา้ร่วม
กระบวนการตดัสินใจในเรืBองดงักล่าว โดยปกติแลว้กรรมการและผูบ้ริหารทีBมีส่วนไดเ้สียในเรืBองใด ๆ  

จะออกไปจากทีBประชุมและกลบัเขา้มาในทีBประชุมอีกครัQ ง เมืBอเรืBองนัQนๆ ไดถู้กตดัสินใจแลว้ 

• รายละเอียดของการทาํรายการทีB เกีBยวโยงกัน ซึB งระบุถึงชืBอผูเ้กีBยวโยง ลกัษณะของความเกีBยวโยงกัน 

แนวโน้มการทํารายการในอนาคต  และมูลค่าของรายการในแต่ละรายการ ได้ถูกเปิดเผยไว้ใน
หวัขอ้ “รายการทีBเกีBยวโยงกนั” ในรายงานประจาํปีนีQ  ทัQงนีQ  บริษทัฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั รวมทัQงกฎหมายต่างๆ ทีBเกีBยวขอ้งกบัรายการทีBเกีBยวโยงกนั 

• ปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเหมาะสมเกีBยวกบัมาตรการควบคุมการใชข้อ้มูลภายในดงัรายละเอียดทีBกล่าวไว้
ในหวัขอ้ “การควบคุมการใชข้อ้มูลภายใน” ในรายงานประจาํปีนีQ และยงัไม่เคยมีกรณีการใชข้อ้มูลภายใน
ของกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารบริษทัฯ  

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน เช่น ผู ้
ถือหุน้พนกังาน และผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หนีQการคา้ คู่คา้ ลูกคา้ 
ชุมชน/สังคม ภาครัฐ และหน่วยงานอืBนๆ ทีBเกีBยวขอ้ง เนืBองจากบริษทัฯ ตระหนกัถึงการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนได้
เสียต่าง ๆ อนัทีBจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกาํไรใหก้บับริษทัฯ และเป็นแรงสนบัสนุนอยา่งดี
ยิBง ในการสร้างความสาํเร็จและความมัBงคัBงในระยะยาวใหก้บับริษทัฯ ทัQงนีQ  บริษทัฯ ไดป้รับปรุงแกไ้ขเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ ซึB งรวมถึงหวัขอ้ “กิจกรรมผูมี้ส่วนไดเ้สีย” นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจและแนวทางปฏิบติั และรวมถึงการจดัใหมี้ช่องทางบนเวบ็ไซตส์าํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถใชติ้ดต่อสืBอสาร
ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และสามารถติดต่อโดยตรงกบัคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความประสงค ์โดยไม่
ตอ้งผ่านผูบ้ริหารของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเก็บขอ้ร้องเรียนดงักล่าวเป็นความลบั และหากขอ้
ร้องเรียนมีมูลความจริง คณะกรรมการบริษทัฯ จะดาํเนินการเพืBอแกไ้ขตามความเหมาะสม 

 ด้านผู้บริหาร: บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของผูบ้ริหารซึB งเป็นส่วนหนึB งของปัจจยัแห่งความสําเร็จ
ของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารมีโครงสร้างทีBเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัค่าเฉลีBย
อุตสาหกรรม และค่าเฉลีBยโดยทัBวไปของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ ไดท้าํงานอยา่งอิสระปราศจากการแทรกแซง ภายใตบ้ทบาท หนา้ทีB และความรับผิดชอบทีBมอบหมายโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ 

 ด้านพนักงาน: บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นปัจจยัสาํคญัทีBทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจราบรืBนและประสบ
ความสาํเร็จ บริษทัฯ ใหโ้อกาสในการจา้งงาน และความกา้วหนา้ทางอาชีพทีBเท่าเทียมกนัโดยปราศจากอคติต่อเชืQอ
ชาติ เพศ ศาสนา และอาย ุบริษทัฯ กาํหนดนโยบายดา้นทรัพยากรมนุษยใ์หส้อดคลอ้งกบักฎหมาย บริษทัฯมัBนใจวา่
พนกังานมีความรู้ ความชาํนาญทีBจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานในธุรกิจของบริษทัฯ และความเขา้ใจในขอ้พึงปฏิบติั
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ต่างๆ มาตรฐานการปฏิบติังานทีBเกีBยวขอ้ง และสนับสนุนให้มีการพฒันาความรู้ความสามารถเพืBอให้ทนักบัการ
พฒันาของอุตสาหกรรมในอนาคต และไดอ้ธิบายถึงการดูแลดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัของพนักงานทีB
ปฏิบติัการบนเรือของบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “รายงานการพฒันาเพืBอความยัBงยนื” ในรายงานประจาํปีนีQ  
 นอกจากนีQ  บริษทัฯ จดัให้มีนโยบายดา้นผลตอบแทนสาํหรับพนกังานทีBสาํนกังานของบริษทัฯ ทัQงในรูป
ของเงินเดือนโบนสั และสวสัดิการต่างๆ แมว้่าผลตอบแทนบางอยา่งกฎหมายจะไม่ไดก้าํหนด ผลตอบแทนของ
พนกังานขึQนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน หนา้ทีBและความรับผดิชอบของพนกังาน ส่วนเพิBมอืBนๆ /โบนสัขึQนอยูก่บัฐานะ
ทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ ในเรืBองการสร้างแรงจูงใจระยะยาว แมว้า่บริษทั
ฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะยาวสาํหรับพนกังานในรูปของ ESOP เนืBองจากบริษทัฯ เห็นวา่ราคาหุน้ของบริษทัฯ จะ
ขึQนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ซึB งพนักงานไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเช่นเดียวกบัอตัราค่าระวางเรือในตลาดสากล 
นอกจากนีQ ราคาหุ้นของบริษทัฯ ก็ไม่ไดส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของพนักงานทีBแทจ้ริง ดงันัQน บริษทัฯ ได้
จดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงานแก่พนกังานของบริษทัฯในรูปของเงินโบนสัประจาํปี โดยพิจารณาจากผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายทีBกาํหนดไว ้และใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจาํปีแก่
พนกังาน 

 บริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก สาํหรับทัQงพนกังานทีBสาํนกังาน 

และลูกเรือบนเรือ โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทัQงหมดทีBเกิดขึQน นอกจากนีQ  บริษทัฯ ยงัอนุญาตให้มีการลา
งานพิเศษ และกาํหนดเวลาการทาํงานทีBยดืหยุน่ สาํหรับพนกังานทีBตอ้งการศึกษาในระดบัทีBสูงขึQน นอกจากนีQ  บริษทั
ฯ ไดส่้งเสริมการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานดว้ยกนั และระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารบริษทัฯ 

 ด้านนายหน้า: บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่นายหนา้เป็นส่วนหนึBงของปัจจยัแห่งความสาํเร็จของบริษทั
ฯ และเป็นผูที้Bมีบทบาทสาํคญัในฐานะผูส้นบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงปฏิบติักบันายหนา้ดว้ย
ความเป็นธรรมตามเงืBอนไขการคา้ทีBตกลงร่วมกนัและคงรักษามาตรฐานการคา้โดยทัBวไปไว ้เพืBอสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีระหวา่งกนัในระยะยาว 

 ด้านเจ้าหนีJเงนิกู้ยืม: บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่เจา้หนีQ เงินกูเ้ป็นปัจจยัสาํคญัแห่งความสาํเร็จของ
บริษทัฯ เนืBองจากธุรกิจของบริษทัฯ เป็นธุรกิจทีBตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงในสินทรัพย ์บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบั
ความสมัพนัธ์และขอ้ตกลงต่อเจา้หนีQ เงินกูทุ้กราย ดงันัQนบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเงืBอนไขการกูย้มืเงินต่างๆ รวมทัQง
ปฏิบติัตามวตัถุประสงคก์ารกูเ้งิน การชาํระคืนหลกัทรัพยค์ ํQาประกนัและขอ้ตกลงอืBนๆ ทีBตกลงร่วมกนัระหวา่งสอง
ฝ่าย และหากบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามเงืBอนไขในสญัญาเงินกูข้อ้ใดขอ้หนึBง บริษทัฯ จะรีบติดต่อธนาคารผูใ้ห้
กูท้นัทีเพืBอยืBนขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามเงืBอนไขนัQน หรือเพืBอหาทางออกอืBนทีBยอมรับไดร่้วมกนั 

 ด้านคู่ค้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความสาํคญัของคู่คา้ของบริษทัฯ และบริษทัฯ มัBนใจวา่เงืBอนไข
ทางการคา้ต่างๆ เป็นไปดว้ยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทัBวไป รวมทัQงการปฏิบติัตามเงืBอนไขทางการ
คา้อยา่งเคร่งครัด 

 ด้านลูกค้า : บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีว่าลูกคา้เป็นส่วนหนึBงของปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกคา้ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งดีทีBสุด รวมทัQง
การให้บริการทีBได้มาตรฐาน และการรักษาสารสนเทศทีBเป็นความลบัของลูกคา้โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศ
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ดงักล่าว เวน้แต่มีขอ้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์กาํหนด หรือไดรั้บการยินยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของสารสนเทศ รวมถึง
ประเดน็ทางดา้นการตลาด การกาํหนดราคา รายละเอียดของการใหบ้ริการ คุณภาพ และความปลอดภยั 

 ด้านคู่แข่งทางการค้า: บริษทัฯ ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทางการคา้ทีBดี และละเวน้การ
ทาํลายชืBอเสียงของคู่แข่งทางการคา้ต่างๆดว้ยขอ้กล่าวหาทีBไม่เป็นจริง รวมทัQงละเวน้การเขา้ถึงขอ้มูลทีBเป็นความลบั
ของคู่แข่งทางการคา้หรือใชวิ้ธีการทีBไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม บริษทัฯ มุ่งมัBนในการแบ่งปันขอ้มูลทีBเป็นประโยชน์
ต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือ รวมถึงขอ้มูลต่างๆทีBเป็นการช่วยพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและสิBงแวดลอ้มอยา่งย ัBงยนื 

 ด้านชุมชนและสังคม: บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความรับผดิชอบต่อชุมชน โดยสนบัสนุนกิจกรรม
ของชุมชนอยา่งสมํBาเสมอ รวมทัQงเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูที้Bอยูร่อบขา้งมากกวา่ทีBมีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและ
พยายามเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสงัคม โดยบริษทัฯ ไดร้ายงานส่วนนีQแยกไวภ้ายใตห้วัขอ้ “รายงานการพฒันาเพืBอความ
ยัBงยนื” ในรายงานประจาํปีนีQ  

 ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคบั: นอกเหนือจากทีBไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในส่วนของกฎหมายและระเบียบเกีBยวกบั
ธุรกิจการเดินเรือซึB งบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามและไดอ้ธิบายไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบันีQ  บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่ง
ดีว่าภาครัฐบาลคือ ผูอ้อกกฎระเบียบขอ้บงัคบั ทาํหน้าทีBควบคุมเพืBอให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปดว้ย
ความยุติธรรม และมีความโปร่งใส บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

รวมทัQงกฎหมายต่างๆ ทีBเกีBยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไดร้วมการสอบทานการปฏิบติัตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้เป็นหนึB งในหน้าทีBของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึB งมีผูต้รวจสอบภายในทีBมีคุณสมบติัเป็นหัวหน้า
ฝ่าย โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัทาํรายงานสอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ ประจาํปี และรายงานผล
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ตามรายละเอียดทีBกล่าวในหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ” ในรายงานประจาํปีนีQ  

 ด้านสิ=งแวดล้อม: บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่การจดัการดา้นการขนส่งทางทะเลทีBขาดความรับผดิชอบนัQน จะ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นสิBงแวดลอ้มทีBรุนแรง โดยเฉพาะอยา่งยิBงมลพิษทางนํQา และ/หรือ มลพิษทางอากาศ  
 บริษทัฯ มีความมุ่งมัBนทีBจะปกป้องและอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้ม ซึB งเป็นส่วนหนึBงของนโยบายการดูแลรักษา
สิBงแวดลอ้ม โดยใหค้วามสาํคญัเทียบเท่ากบัปัจจยัทางดา้นการคา้และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และส่งเสริมการ
ปฏิบติัตามนโยบายนีQ  ซึB งขัQนตอนการปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ และจริยธรรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ 

ไดร้ายงานไวภ้ายใตห้วัขอ้ “รายงานการพฒันาเพื=อความยั=งยืน” ในรายงานประจาํปีนีQ  
 การเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากล: บริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุก
คนตอ้งปฎิบติัตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศอยา่งเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายทีBเกีBยวขอ้งกบัการบงัคบั
ใชแ้รงงานหรือการใชแ้รงงานเด็ก บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ทีBละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่มไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค โดยเคารพศกัดิe ศรีความเป็นมนุษย ์ไม่แบ่งแยกเชืQอชาติ ถิBนกาํเนิด เพศ 
อาย ุศาสนา สีผิว สภาพร่างกาย ฐานะ หรือชาติตระกูล นอกจากนีQบริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้มีการตรวจสอบดูแลการ
ปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน และสนบัสนุนให้บริษทัยอ่ย นกัลงทุน คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายปฏิบติัตาม
หลกัสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

 จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา: บริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั
ฯ ทุกคนตอ้งเคารพในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้Bน ไม่ว่าจะเป็นเครืBองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธิe  ขอ้มูล
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ความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทอืBนๆ ตวัอยา่งเช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีBมีลิขสิทธิe
ถูกตอ้ง โดยโปรแกรมทีBใชน้ัQนตอ้งผ่านการตรวจสอบและติดตัQงโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัQน นอกจากนีQ  
บริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้พนกังานตรวจสอบเพืBอให้มัBนใจว่าโปรแกรมหรือขอ้มูลทีBนาํมาใชใ้นการทาํงานไม่ละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้Bน เป็นตน้ 

 นโยบายเกีBยวกบัการป้องกนัการทุจริตและการให้สินบน: บริษทัฯ มีนโยบายห้ามการติดสินบนและการ
คอร์รัปชัBน ทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ 
บริษทัฯ ไม่ยอมรับพฤติกรรมทีBเกีBยวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัBน โดยบริษทัฯ ให้ความสําคญัอยา่งจริงจงักบั
การติดสินบนและการคอร์รัปชัBนต่างๆ (หากมี) การละเมิดนโยบายนีQ  บริษทัฯ ถือเป็นการกระทาํผิดร้ายแรง โดยจะ
มีการดาํเนินการทางวินยั รวมไปถึงการเลิกจา้งตามทีBกฎหมายกาํหนด 

 เพืBอเป็นเครืBองยนืยนัในการต่อตา้นการคอร์รัปชัBน บริษทัฯไดร่้วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตในปี 2561 โดยบริษทัฯ ไดร่้วมใหส้ัตยาบนัเพืBอรับทราบขอ้ตกลงในคาํ
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตทุก
รูปแบบ ต่อมาในวนัทีB 5 สิงหาคม 2562 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นทุจริต 

 ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดจ้ดัทาํ “นโยบายงดรับของขวญั (No Gift Policy)” ตามขอ้เสนอแนะของ
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัฯ ขอใหพ้นัธมิตรทางธุรกิจงดมอบ
ของขวญัแก่บุคลากรทุกคนในทุกโอกาส ซึB งรวมถึงคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั และไดมี้การ
ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอย่างต่อเนืBองในปี 2562 นโยบายงดรับของขวญันีQ เป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตาม
นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัBนและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดีของบริษทัฯ 

 ในปี 2562 บริษทัฯ ยงัคงรักษามาตรฐานทีBสูงอยา่งต่อเนืBองในเรืBองจริยธรรม รวมถึงมุมมองในเรืBองการ
ต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัBน ซึB งกิจกรรมทีBทาํต่อเนืBองตลอดทัQงปี มีดงันีQ   

• การจดัอบรมเกีBยวกบัแนวทางปฏิบติัดา้นจริยธรรมดาํเนินงานในบริษทัฯ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 
และนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัBนใหก้บักรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนในบริษทัฯ  

• การประเมินความเสีBยงเกีBยวกบัสินบนและการทุจริต ซึB งเป็นการสอบทานและบรรเทาผลกระทบทีBอาจ 
เกิดขึQนและเพืBอใหแ้น่ใจวา่มีการดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม 

• กาํหนดแนวทางการปฏิบติัเกีBยวกบัการป้องกนัการคอร์รัปชัBน และการติดสินบน เช่น แนวทางปฏิบติัใน 

การใหแ้ละการรับของขวญัและสิBงตอบแทน หรือการช่วยเหลือทางการเมือง เป็นตน้ รายละเอียดเกีBยวกบั
นโยบายและแนวทางปฏิบติันีQ ไดเ้ปิดเผยในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ และใน
นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัBน ซึB งผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบร่วมกนั พร้อมทัQงเปิดเผยไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และวิธีการควบคุมภายในเพืBอใหแ้น่ใจวา่มีกลไกป้องกนัการให้
สินบน และการทุจริตทีBมีประสิทธิผล 

• จดัใหมี้ระบบการตรวจสอบ เพืBอใหแ้น่ใจวา่มีนโยบายและขัQนตอนการดาํเนินงานทีBมีประสิทธิภาพ 
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 นอกจากนีQ  บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสําหรับรายงานการกระทําทีBไม่เหมาะสม การทุจริต หรือการ
คอร์รัปชัBนใดๆ อีกทัQงไดจ้ดัใหมี้มาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือ
ในเรืBองดงักล่าว 

 นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy): เพืBอมัBนใจวา่มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย
อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมตามหลกัจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั บริษทัฯ จึงกาํหนดใหมี้ช่องทางการ
ติดต่อกบัคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรง (ไม่ผา่นผูบ้ริหารของบริษทัฯ) เพืBอใหค้าํแนะนาํเกีBยวกบัธุรกิจ ขอ้ร้องเรียน 

หรือ ขอ้เสนอแนะเกีBยวกบัความเสีBยง หรือผลกระทบทีBอาจเกิดขึQนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการดาํเนินธุรกิจ หรือจาก
การปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง หรือการละเมิดหลกัจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบติัทีBบริษทัฯ กาํหนดไว ้หรือแจง้ขอ้
ร้องเรียนกรณีพิเศษ เช่น กรณีทีBผูบ้ริหารกระทาํผดิศีลธรรม/ไม่ซืBอสตัย,์ การกระทาํผดิจรรยาบรรณ หรือผดิ
กฏหมาย เป็นตน้ ทัQงนีQ  พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอืBนๆสามารถส่งขอ้ความดงักล่าวทางไปรษณียห์รืออีเมลใ์หก้บั 

คุณธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ตามทีBอยูด่า้นล่างนีQ  
 ทางไปรษณีย ์
  คุณธีระ วิภูชนิน  

  256 ถนนลาดพร้าว ซอยสนันิบาตเทศบาล  

  แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร  
  กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
 ทางอีเมล ์ 
  acthira@hotmail.co.th 

 กระบวนการดาํเนินการเมื=อได้รับข้อร้องเรียน 

 เมืBอบริษัทฯได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้ว บริษัทฯจะดําเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
ตรวจสอบ และกาํหนดมาตรการในการดาํเนินการเพืBอบรรเทาความเสียหายให้แก่ผูที้Bไดรั้บผลกระทบโดยตรง 
รวมถึงความเสียหายทีB เกิดขึQนทัQ งหมด หลงัจากนัQ นผูที้B มีหน้าทีB รับผิดชอบเรืB องดังกล่าวมีหน้าทีBติดตามผลการ
ดาํเนินการ และรายงานผลแก่ผูที้Bเหมาะสม และเก็บรวบรวมขอ้มูลทีBเกีBยวกบัการร้องเรียนใหเ้รียบร้อย การรายงาน
ผลจากการดาํเนินการ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบั
ดูแลกิจการและ/หรือกรรมการท่านอืBนทีBเกีBยวขอ้ง ตามลาํดบั แลว้แต่กรณี 

 การปกป้องผู้รายงาน 

 เพืBอเป็นการคุ้มครองสิทธิของผูแ้จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผูที้Bให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง บริษทัฯ จะไม่เปิดเผย ชืBอ ทีBอยู่ ภาพ หรือขอ้มูลอืBนใดของผูแ้จง้เบาะแส/ผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ผูที้Bรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ การกาํกบัดูแลกิจการ
ทีBดี จริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎเกณฑต่์างๆ ของบริษทัฯ จะไดรั้บการคุม้ครอง และความเป็นธรรมภายใตน้โยบาย
นีQ  พนกังานทีBกลัBนแกลง้หรือตอบโตผู้ร้้องเรียนจะตอ้งถูกลงโทษ และรวมถึงการเลิกจา้งงาน 

 สําหรับขัQนตอนการปฏิบติั และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนไดเ้ปิดเผยไวใ้น “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทางปฏิบติั” ของบริษทัฯ ซึB งไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบ พร้อมทัQงเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 ทัQงนีQ  ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ทีBมีนยัสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษทัฯ มีการดูแลกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัทีBเกีBยวขอ้งกบับริษทัฯ อยา่งเขม้งวด ทัQงขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลทีBมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน และรายงานอืBนๆ โดยขอ้มูลจะตอ้งเปิดเผยอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

ทนัเวลา โปร่งใส โดยผา่นช่องทางทีBถูกตอ้งและผูใ้ชข้อ้มูลสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก 

 4.1 รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และ
สารสนเทศทางการเงินทีBปรากฏในรายงานประจาํปี โดยมีการนาํเสนอรายงานความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ต่อรายงานทางการเงินควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และงบการเงิน
ทีBตรวจสอบแลว้ในรายงานประจาํปีนีQ  

 4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ทีBประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตัQงคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมืBอวนัทีB 15 

พฤศจิกายน 2550 เพืBอทาํหนา้ทีBดูแลเรืBองการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยการ
นาํเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ขอ้แนะนาํ และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เกีBยวกบั
ค่าตอบแทนกรรมการ จะนาํเสนอเพืBอขออนุมติัจากทีBประชุมผูถื้อหุน้ ทัQงนีQ  รายละเอียดเกีBยวกบั
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายชืBอสมาชิก คุณสมบติั บทบาทหนา้ทีBความรับผดิชอบ และ
หลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์อง บริษทัฯ และเปิดเผยภายใต้
หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ในรายงานประจาํปีนีQ  

ในปี 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไดเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ โดยกาํหนดเป็น
ค่าตอบแทนประจาํและไม่มีค่าตอบแทนอืBน ซึB งไดจ่้ายใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ในแต่ละไตรมาสเป็น
จาํนวนเท่ากนั ทัQงนีQ  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากทีBประชุมผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียด
ต่อไปนีQ  
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 สาํหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และอืBนๆ 

เช่น ค่าภาษีเงินได ้ค่าเช่าบา้น และเงินชดเชยเมืBอเกษียณอายกุารทาํงาน ซึB งในระหวา่งปี 2562 และปี 2561 บริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง (รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ) ทัQงหมด 15 

ท่าน  (รวมกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงซึB งลาออกระหว่างปี) (ปี 2561: 14 ท่าน) เป็นจาํนวนเงิน 80.52 

ลา้นบาท และ 83.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 ค่าตอบแทนทีBจ่ายให้กรรมการผูจ้ดัการในปี 2562 เป็นจาํนวนเงินรวม 14.41 ล้านบาท ประกอบด้วย 
เงินเดือน 7.73 ลา้นบาท โบนัส 1.29 ลา้นบาท ภาษีเงินไดที้Bบริษทัฯออกให้ 4.22 ลา้นบาท ค่าตอบแทนกรรมการ 
0.55 ลา้นบาท ค่าเช่าบา้น 0.60 ลา้นบาทและค่าตอบแทนอืBนๆ 0.02 ลา้นบาท 

 คณะกรรมการบริหารทีBแต่งตัQงโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2562 มีรายนามดงัต่อไปนีQ  
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รายชื=อ ตําแหน่ง 
1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายกอตมั คูรานา* กรรมการ (การเงิน) 

3. นายโกดาการาจีททิล มูราลีB เมนนอน** กรรมการ (เทคนิค) 

* แต่งตั&งเป็นกรรมการบริหารแทนนายคูชรู คาลี วาเดีย ซึ= งลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริหารในเดือนเมษายน 2562 
** แต่งตั&งเป็นกรรมการบริหารแทนนายไจปาล มนัสุขานี ซึ= งลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ และตาํแหน่งกรรมการบริหารในเดือน
เมษายน 2562 

ผูบ้ริหารระดบัสูงทีBดาํรงตาํแหน่งในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายนามดงัต่อไปนีQ  

รายชื=อ ตําแหน่ง 
1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายกอตมั คูรานา กรรมการ (การเงิน) 

3. นายโกดาการาจีททิล มูราลีB เมนนอน กรรมการ (ดา้นเทคนิค) 

4. นายชีลาล โกปินาธาน ผูอ้าํนวยการ (การพาณิชย)์ 

5. นายเซบาสเตียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่ ผูอ้าํนวยการ (บริหารกองเรือฝ่ายบุคคล) 

6. นายนีลากนัตนั วาสุเดวนั ผูอ้าํนวยการ (การจดัการความเสีBยง) 

7. นายนิชิคานท ์โกรวิน ดีซาย ผูอ้าํนวยการ (โครงการ) 

8. นายประชาน มหาลิงกมั ผูอ้าํนวยการ (เทคนิค) 

9. นายจนัดร้าเซกา้ สีวรามนั เวนกีทารามนั* ผูอ้าํนวยการ (เทคนิคและเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

10. นางสาวสิรสา สุภาวศิน* ผูอ้าํนวยการ (กฎหมาย) 

11. นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (การเงินและบญัชี) และเลขานุการบริษทัฯ 

12. นางสาววิมลวรรณ เจศรีชยั ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (บญัชีของกลุ่มบริษทั) 

13. นางสาวนลินทิพย ์ศานตินานนท ์ ผูจ้ดัการอาวโุส (บญัชีและการจดัการระบบสารสนเทศ) (MIS) 

1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ 

*  เป็นผูบ้ริหารตามนิยามของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในระหวา่งปี 2562  

การเทียบเคียงค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และผูบ้ริหารระหวา่งบริษทัฯ กบักลุ่มบริษทัจด
ทะเบียนอืBนๆ และบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีรายละเอียดขา้งล่างดงันีQ  
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4.3 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทีBมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัQงรายงาน
ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัBวไป ตลอดจนขอ้มูลสาํคญัทีBอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยได้
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว เพืBอใหผู้ล้งทุนและผูที้BเกีBยวขอ้งรับทราบผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ จดหมายแจง้ข่าว และจากการติดต่อกบักรรมการผูจ้ดัการ ซึB งบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์
ในระดบัทีBผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็นผูรั้บผดิชอบในส่วนงานนีQ เอง ทัQงนีQ  บริษทัฯ ไดก้าํหนดบุคคล เพืBอใหบ้ริการ
ขอ้มูลข่าวสารสาํหรับผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห์และประชาชนทัBวไป ซึB งมีรายละเอียดดงันีQ  

คุณคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ (นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ไดรั้บการ
คดัเลือกเป็น “นกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่นทีBสุด” ในประเทศไทย ในผลสาํรวจเกีBยวกบั 

การกาํกบัดูแลกิจการในเดือนธนัวาคม 2553 จากนิตยสาร “ASIAMONEY”)  
โทรศพัท ์66 2696 8801 อีเมล ์kh@preciousshipping.com 

คุณกอตมั คูรานา กรรมการบริหาร  
โทรศพัท ์66 2696 8858 อีเมล ์gk@preciousshipping.com 

คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (การเงินและบญัชี) และเลขานุการบริษทัฯ  

โทรศพัท ์66 2696 8856 อีเมล ์som@preciousshipping.com 
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 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่าง ๆ  มากมาย โดยมีกรรมการผู ้จัดการและ/หรือ
กรรมการบริหารเขา้ร่วมกิจกรรม ซึB งรายละเอียดของกิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ในช่วงสามปีทีBผา่นมา มีดงันีQ  

ปี/จํานวนครัJง 
พบปะกบั 

นักวเิคราะห์ 

พบปะกบั 

นักลงทุน 

การนําสนอ 
(Presentations) 

การให้สัมภาษณ์แก่
หนังสือพมิพ์และทีว ี

รวม 

2562 15 52 13 5 85 

2561 20 16 19 6 61 

2560 33 32 8 6 79 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  

จาํนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ มีสดัส่วนทีBสมัพนัธ์และเหมาะสมกบัขนาดของ
กิจการ และความซบัซอ้นทางธุรกิจของบริษทัฯ ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ มี
จาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร 1 ท่าน (ปฏิบติังานเตม็เวลาเหมือนพนกังานประจาํใน
บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย) และ กรรมการทีBไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร 9 ท่าน ซึB งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน 

(ร้อยละ 50 ของจาํนวนกรรมการบริษทัฯ ทัQงคณะ)  
ทัQงนีQ  คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระทัQงหมด 

  ความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) 

 บริษทัฯ ได้พิจารณาจดัทาํ Board Skill Matrix เพืBอเสริมสร้างความเชีBยวชาญทีBหลากหลายใน
คณะกรรมการ ให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ คาํนึงถึงการเพิBมความหลากหลาย
ในคุณสมบัติของบริษัทฯ ซึB งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจให้บรรลุ
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และการพฒันาทีBย ัBงยนื ดงันัQน กรรมการบริษทัฯ จึงมีคุณสมบติัทีBหลากหลายทัQงใน
ดา้นเพศ อาย ุการศึกษา ทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ สาํหรับการพิจารณาเลือก
กรรมการใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบติัของผูส้มคัร พิจารณาทกัษะผสมผสานกนั พิจารณา
ความหลากหลาย และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

คาํจํากดัความ 

  กรรมการบริหาร (Executive Director)  

 คือ กรรมการทีBมีส่วนเกีBยวขอ้งกบัการบริหารจดัการเตม็เวลาของบริษทัฯ และไดรั้บค่าตอบแทน
รายเดือนเป็นประจาํจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอืBนๆ ทีBเทียบเท่า 

  กรรมการอสิระ (Independent Director) 

 คือ กรรมการทีBเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจดัการ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอืBนใดทีB
เกีBยวขอ้งและไม่มีหนา้ทีBในการบริหารจดัการในบริษทัฯ และหรือบริษทัยอ่ย ซึB งอาจมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของ บริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ทีBมีความ
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เขม้กวา่กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

  คุณสมบัติของกรรมการอสิระของบริษัทฯ 

• กรรมการอิสระตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัใน
เครือบริษทัร่วมหรือบริษทัทีBเกีBยวขอ้ง ทัQงนีQ  ใหน้บัรวมหุน้ทีBถือโดยผูที้BเกีBยวขอ้งดว้ย 

• กรรมการอิสระตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษทัฯ และไม่เป็นผูบ้ริหาร พนกังาน หรือ
ทีBปรึกษาผูไ้ดรั้บเงินเดือนประจาํหรือค่าตอบแทนอืBนใดจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม บริษทัทีBเกีBยวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัทีBไดรั้บ
การแต่งตัQงใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

• กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อกาํหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วน
เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทัQงในการบริหารดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัทีBเกีBยวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อน
วนัทีBไดรั้บการแต่งตัQงใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 
“ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึB งรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีBกระทาํเป็นปกติเพืBอ
ประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกีBยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํQาประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหนีQ สิน รวมถึงพฤติการณ์ อืBนทาํนองเดียวกนัซึB งเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สัญญา
มีภาระหนีQ ทีBตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึBงตัQงแต่ 20 ลา้นบาทขึQนไปหรือตัQงแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์B
มีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํBากวา่ 

• กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 

บริษทัทีBเกีBยวขอ้งหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีBมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชีซึB งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัทีBไดรั้บการ
แต่งตัQงใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

• กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ทีBปรึกษากฎหมาย ทีBปรึกษา
ทางการเงินหรือ ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นซึB งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ 

บริษทัย่อย บริษทัในเครือบริษทัร่วม บริษทัทีBเกีBยวขอ้ง หรือจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 

ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัทีBไดรั้บการแต่งตัQงใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

• กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูที้Bมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือความสมัพนัธ์ทางกฎหมาย 
รวมถึงผูที้BเกีBยวขอ้งหรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  
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• กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูที้Bไดรั้บการแต่งตัQงขึQนเพืBอเป็นตวัแทนในการรักษาผลประโยชน์
ของกรรมการ บริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึB งเป็นผูที้BเกีBยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทัฯ 

• กรรมการอิสระจะตอ้งปฏิบติัหนา้ทีBในการแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตาม
หนา้ทีBทีBไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ
กรรมการบริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทัQงผูที้BเกีBยวขอ้งหรือ ญาติสนิทของบุคคล
ดงักล่าว 

คาํนิยามของผู้ที=เกี=ยวข้อง 
ผูที้BเกีBยวขอ้ง หมายความรวมถึง ผูที้Bมีความสัมพนัธ์หรือเกีBยวขอ้งกบับริษทัฯ ในระดบัทีBทาํให้

กรรมการอิสระไม่สามารถทาํหนา้ทีBไดอ้ยา่งอิสระหรือคล่องตวั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หนีQ  ลูกหนีQ  หรือผูที้Bมี
ความเกีBยวขอ้งทางธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นตน้ 

บทบาท หน้าที=และความรับผดิชอบของกรรมการอสิระ 
 สามารถเขา้ถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอืBนอยา่งเพียงพอทีBจะปฏิบติัหนา้ทีBของตนได้
อยา่งมีประสิทธิผล 

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจาํทุกครัQ ง รวมทัQงตัQงประเดน็คาํถาม
ในทีBประชุม เพืBอใหม้ัBนใจวา่ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอืBนของบริษทัฯ ไดรั้บความ
คุม้ครองและเพืBอใหม้ัBนใจวา่บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัทีBดี 

มีความสามารถและเตม็ใจทีBจะเรียนรู้ธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมทีBจะแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
อุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจทีBจาํเป็นใหก้บับริษทัฯ  

จดัใหมี้การประชุมในส่วนกรรมการอิสระเป็นประจาํและหาโอกาสเขา้พบผูบ้ริหารบริษทัฯ เพืBอ
พดูคุยในประเดน็ทีBเกีBยวขอ้งกบัการบริหารงาน 

 จดัทาํหนงัสือยนืยนัถึงความเป็นอิสระในวนัทีBไดรั้บการแต่งตัQงใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ
และกรณีทีBถูกร้องขอ 
 กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งทีBชดัเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดทีBดาํรงตาํแหน่งเกินกวา่
วาระทีBกาํหนดอยา่งไรกต็าม เป็นการยากทีBจะคน้หาผูที้BมีความเหมาะสมทีBจะเขา้มารับตาํแหน่งกรรมการ
อิสระแทน อีกทัQงเมืBอพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ของกรรมการอิสระ และความเขา้ใจในธุรกิจตลอด
ระยะเวลาทีBดาํรงตาํแหน่งนาํมาพิจารณา ดงันัQน ณ ปัจจุบนัจึงยงัไม่มีการกาํหนดเพดานสูงสุดของวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งสาํหรับกรรมการอิสระ นอกจากวาระตามทีBกฎหมายกาํหนด 

คณะกรรมการอื=น ๆ  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตัQงคณะกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะซึBงถือเป็นส่วนหนึBงของ

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีBดีของบริษทัฯ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยรายละเอียดของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น รายชืBอ จาํนวนสมาชิก คุณสมบติั บทบาทหนา้ทีBและความรับผดิชอบ ได้
เปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และภายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ในรายงานประจาํปีนีQ  
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การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ

ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร อีกทัQงประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ
และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบักรรมการผูจ้ดัการ ทัQงนีQ เพืBอเป็นการแบ่งแยกหนา้ทีB ระหวา่งการกาํหนด
นโยบายและการบริหารนโยบายทีBกาํหนดไว ้

ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูน้ําในคณะกรรมการบริษทัฯ และมีบทบาทหน้าทีBเป็น
ประธานในทีBประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และทีBประชุมผูถื้อหุ้น ซึB งบทบาทหน้าทีBของประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการทีB ดี และมีระบบการ
ปฏิบัติการทีB มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมโดยตรงกับกรรมการผูจ้ ัดการในการตรวจสอบผลการ
ปฏิบติังาน และกาํกบัดูแลการดาํเนินการตามกลยทุธ์ของบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ เป็นผูน้าํ
และหัวหน้าของฝ่ายบริหาร และมีหน้าทีBต่อคณะกรรมการบริษทัฯในการบริหารกิจการ เพืBอให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์ัQงหมดทีBไดว้างไว ้

อาํนาจ บทบาทและหน้าที=ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

• เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษทัฯ 

• เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ การประชุมคณะกรรมการทีBไม่เป็นผูบ้ริหาร และ
การประชุมผูถื้อหุน้ 

• อาํนวยความสะดวกในการสืBอสารระหวา่งกนัของคณะกรรมการบริษทัฯ และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการบริษทัฯ 

• ส่งเสริมใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการทีBดี จรรยาบรรณ และมีความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รใน
ระดบัสูงสุด 

• ปรึกษาหารือกบักรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทัฯ ในการจดัเตรียมหวัขอ้และกาํหนดการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

• ดูแลใหแ้น่ใจวา่มีการสืBอสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทีBเกีBยวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

อาํนาจ บทบาทและหนา้ทีBของกรรมการผูจ้ดัการ 

• การบริหารกิจการของบริษัทฯเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ัดการ โดยได้รับการ
สนบัสนุนจากคณะผูบ้ริหาร 

• จดัทาํ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์และแผนธุรกิจ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืBอ
พิจารณาอนุมติั 

• บริหารจดัการบริษทัฯให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และนโยบายทีBได้รับการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ 

• รายงานผลการดาํเนินงานรวมถึงงานระหว่างทาํอืBน ๆ แก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพืBอให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

• ดูแลใหแ้น่ใจวา่ผูบ้ริหารทุกคนไดรั้บขอ้มูลทีBเพียงพอ เพืBอใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
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• พฒันาและรักษาไวซึ้B งประสิทธิภาพการทาํงานของคณะผูบ้ริหารในการผลกัดนักลยุทธ์และ
เป้าหมายของบริษทัฯและจา้งงานพนกังานใหม่ทีBมีความสามารถในการเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงทีBมีประสิทธิภาพ 

• ดูแลใหแ้น่ใจวา่มีการสืBอสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทีBเกีBยวขอ้ง 
• ปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ทีBอืBนทีBไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

เลขานุการบริษัทฯ  

เพืBอใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตัQงเลขานุการบริษทัฯ ซึB งไดแ้ก่ 
นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน โดยมีบทบาทหน้าทีBและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทัQงรับผิดชอบในการดูแลและให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารเกีBยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีBต้องปฏิบัติ และหลักการกํากับดูแลกิจการทีB ดีของบริษัทฯ และ
รับผิดชอบจดัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามมติดงักล่าว และการรักษาเอกสารขอ้มูล 

ประวัติของนางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน  เลขานุการบริษัทฯ  ได้แสดงอยู่ภายใต้
หวัขอ้ “คณะผูบ้ริหาร” ในรายงานประจาํปีฉบบันีQ  

 5.2 บทบาท หน้าที=และความรับผดิชอบ 

 ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้ส่วนสาํคญัในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไปสู่
เป้าหมาย และวตัถุประสงคที์Bกาํหนดไว ้และเป็นผูที้Bมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดภารกิจ วิสยัทศัน์ คุณค่า
ขององคก์รแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ การกาํหนดอาํนาจหนา้ทีB การบริหารทีBมีประสิทธิภาพ และการ
จดัการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงการกาํกบัดูแลกิจการทีBดีขององคก์ร เพืBอใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และ
ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ และให้สอดคลอ้งกับกฎหมายต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ 

ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทีBเกีBยวขอ้งกบัธุรกิจ และมีคุณสมบติัทีBจะปฏิบติังาน
ไดต้ามหนา้ทีBและความรับผดิชอบ โดยยดึถือมาตรฐานสูงสุดของหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 ความรับผดิชอบที=ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าทีBของตน  และดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามทีBกฎหมายบังคับใช ้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของทีBประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการจะ
มีส่วนร่วมในเรืBองใดๆ ทีBอาจจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ สาํหรับเรืBองดงัต่อไปนีQ
ตอ้งไดรั้บการตดัสินใจหรือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

• สิทธิทีBจะกาํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

• การแต่งตัQงกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทัฯ 

• คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจทีBจะขายหรือจาํนองอสงัหาริมทรัพยใ์ดๆของบริษทัฯ หรือใหเ้ช่า
อสงัหาริมทรัพยใ์ดๆของบริษทัฯ ทีBมีระยะเวลามากกวา่สามปีขึQนไป หรือให ้หรือประนีประนอม
ยอมความหรือยืBนฟ้องต่อศาลหรือยืBนขอ้พิพาทใดๆต่ออนุญาโตตุลาการพิจารณา 

• การอนุมติัผลการดาํเนินงานประจาํปีและรายไตรมาส 
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• อนุมติัพนัธกิจ ค่านิยมหลกั และจรรยาบรรณของธุรกิจ 
• อนุมติัการตดัสินใจทีBสาํคญัในแง่ของทิศทางธุรกิจของบริษทั ฯ และนโยบาย 

• การตดัสินใจในการลงทุนทีBสาํคญัและการทาํสญัญาทีBมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัใหก้บับริษทัฯ 

• เรืBองใด ๆ และ/หรือรายการทีBอยูภ่ายในขอบเขตของคณะกรรมการตามหนงัสือบริคณห์สนธิ
ขอ้บงัคบัตามพระราชบญัญติั บริษทั มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ หลกัเกณฑต่์างๆทีBเกีBยวขอ้ง 
คณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นผู ้พิจารณากําหนดบทบาทหน้าทีB  และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะอยา่งชดัเจน ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ในรายงาน
ประจาํปีนีQ  

 แผนการสืบทอดตําแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทัฯ แน่ใจว่า บริษทัฯ มีระบบการสรรหาบุคคลทีBเหมาะสมเพืBอมาแทนทีB 

ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ หรือตาํแหน่งระดบับริหารทีBมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายแผนการ
สืบทอดตาํแหน่ง คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตัQ งให้มาทาํหน้าทีB เสนอแต่งตัQ งกรรมการและ
ผูบ้ริหารทีBสาํคญั (กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร) ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาผูส้มคัร
ทีBเหมาะสมจากผูส้มคัรทัQ งภายในและภายนอก เพืBอสนับสนุนแผนการสืบทอดตาํแหน่งนีQ  ในปี 2562 

บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการจดัหาและการรักษาบุคลากรผูมี้คุณสมบติั และมีทกัษะสูง อยา่งไรก็ดี 

บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินการอยา่งต่อเนืBอง รวมถึงการกาํหนดรายละเอียดเกีBยวกบัแผนการสืบทอดตาํแหน่ง
เพืBอดึงดูดและรักษาบุคลากรของบริษทัฯ ทีBมีความสามารถ นอกจากนีQบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมและเพิBมพูน
ทกัษะทีBสาํคญั เช่น การจดัการความรู้ การจดัการแผนการสืบทอดตาํแหน่ง และโปรแกรมการพฒันาความ
เป็นผูน้าํซึB งเป็นส่วนหนึBงของการพฒันาผูบ้ริหารของเราและกระบวนการของแผนสืบทอดตาํแหน่ง 

 นโยบายเกี=ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 
บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัและความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจให้มีการเติบโตและเพิBม

มูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายเกีBยวกบัการกาํกบัดูแล
กิจการขึQน โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัBนและเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการ โดยรวมถึงการ
กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ การใหค้วามสาํคญัต่อความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายใน  การกํากับดูแลฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพืBอประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้นภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายด้วยความ
โปร่งใส และจริยธรรมทางธุรกิจทีBดีและไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการขึQนอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและประกาศให้พนักงานในทุกระดบัชัQนไดรั้บทราบ ทัQงนีQ  เพืBอให้ผูที้BเกีBยวขอ้งทุกฝ่ายของ
บริษทัฯ ไดต้ระหนกั และใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี รวมทัQงไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าวไว้
ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

  คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลกัสําคญั 5 ส่วนดงัต่อไปนีJ 
1. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
2. โครงสร้าง บทบาท หนา้ทีB ความรับผดิชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัฯ  
3. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
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4. การควบคุมและการบริหารความเสีBยง 
5. จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ยงักาํหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ รวมทัQงการ
ประเมินผลการปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ทัQงนีQ  เพืBอให้คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการของบริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั และเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมืBอวนัทีB 18 พฤศจิกายน 2562 ไดมี้การพิจารณาเรืBองหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการทีBดีปี 2561 ออกโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ 
แนวทางการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดีปี 2555 ออกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
นอกจากนีQ ยงัไดพิ้จารณา “การประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ” (Corporate Governance Self- Assessment) 

โดยมีหัวขอ้สําหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ซึB งผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ทีB ดีมาก  และ
คณะกรรมการบริษทัฯ จะนาํผลการประเมินทีBไดไ้ปปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการให้ดียิBงขึQนต่อไป โดย
บริษทัฯ มีความตัQงใจทีBจะประเมินการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํทุกปีซึB งเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการทีBดี ซึB งการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการครัQ งต่อไปจะมีขึQนในปี 2563 

 จริยธรรมธุรกจิ 
บริษัทฯ ได้ออกประกาศข้อพึงปฏิบัติเกีBยวกับจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนกังาน เพืBอยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ทีBใหป้ระสบผลสาํเร็จตามภารกิจของบริษทัฯ ดว้ยความ
โปร่งใส ซืBอสตัย ์สุจริตและเทีBยงธรรมและบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดนีQไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

แนวทางปฏิบติัและการบงัคบัใชน้โยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และแนว
ปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดหน้าทีBและความรับผิดชอบสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนใหรั้บทราบและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัซึB งไดร้ะบุไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ นอกจากนีQ  บริษทัฯไดก้าํหนด
นโยบายการแจง้เบาะแส และกระบวนการตรวจสอบภายในเพืBอเป็นกลไกในการติดตามดูแลการปฏิบติั
ตามกฎเกณฑต่์างๆ เพืBอให้มัBนใจว่าการปฏิบติังานทัQงหมดเป็นไปตามนโยบายและหลกัการดงักล่าว หาก
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานฝ่าฝืนหลกัการดงักล่าวอาจไดรั้บโทษทางวินยัอยา่งเขม้งวด 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพืBอเป็นการป้องกนัรายการทีBอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทัฯ และ
ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ จึงได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมืBอเกิดรายการทีBอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ โดยกาํหนดนโยบายและขัQนตอนการอนุมติัรายการทีBอาจจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ไวอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันีQ  

  รายการที=อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นอยา่งดีถึงรายการทีBอาจนาํมาซึB งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
และรายการทีBเกีBยวโยงกนัและไดพิ้จารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกครัQ ง รวมทัQงมีการปฏิบติัตาม



หนา้ 134 
 

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์นอกเหนือจากการปฏิบติัตามนโยบายภายในและแนวทางปฏิบติัทีBบริษทัฯ กาํหนด อีกทัQงการ
ทาํรายการดงักล่าวไดอ้ยูบ่นพืQนฐานเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) ซึB งเป็นไป
โดยปกติตามมาตรฐานทางการคา้ทัBวไปและไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผลและความ
จาํเป็นไวใ้นรายงานประจาํปีและในแบบ 56-1 อยา่งครบถว้นแลว้ 

อีกทัQงคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงาน
ตรวจสอบเรืBองการทาํรายการทีBอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยจดัให้บรรจุเรืBองดงักล่าวไวใ้น
แผนการตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี สําหรับปี 2562 ผูต้รวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการ
ดงักล่าวและไดร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ครัQ งทีB 1/2563 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ซึB งพบวา่ บริษทัฯ มีนโยบายการ
อนุมติัรายการเพืBอป้องกนัการทาํรายการทีBอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยรายการทีBบริษทัฯ มีอยู่
ในปัจจุบนัเป็นรายการทีBมีความจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเป็นไปตามมาตรฐานทาง
การคา้การแข่งขนัโดยทัBวไป โดยยดึถือราคาตลาดเป็นสาํคญั และเพืBอประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ รวมทัQง
ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในรายงานประจาํปีอยา่งเพียงพอแลว้ 

นอกจากนีQ  ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัได้สอบทานการปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรืBองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการทีB
เกีBยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และทีBมีการแกไ้ขเพิBมเติม และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนทีB ทจ.21/2551 

เรืB องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีB เกีB ยวโยงกันและทีB มีการแก้ไขเพิBมเติม  รวมถึงหนังสือเวียน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เรืBองคาํแนะนาํในการปฏิบติัตามมาตรา 89/12 (1) 

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัทีB 4) พ.ศ. 2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึB งรายการทีBเกีBยวโยงกนัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “รายการทีBเกีBยวโยง
กนั” ในรายงานประจาํปีนีQ และรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ ซึB งคณะกรรมการ
บริษทัฯ เห็นว่ารายการเกีBยวโยงกนัของบริษทัฯ เป็นรายการทีBเหมาะสม และเพืBอประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ 

 การจัดทํารายงานการถือครอง/ซืJอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

เพืBอกาํกบัดูแลดา้นการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
ตอ้งรายงานการเปลีBยนแปลงในการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ (หุน้และ/หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีBจะซืQอ
หุ้น) ในส่วนของตนเอง (รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีBยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อบริษทัฯ และสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัทีBมีการซืQอขาย/โอนหุน้
และ/หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีBจะซืQอหุ้น (แลว้แต่กรณี) ทัQงนีQ การเปลีBยนแปลงในการถือครองหลกัทรัพย ์
(หุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิทีBจะซืQอหุน้) ของกรรมการกาํหนดใหมี้การรายงานใหที้Bประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ ทราบทุกไตรมาส สาํหรับขอ้มูลเพิBมเติมโปรดดูหวัขอ้เรืBอง “การดูแลเรื=องการใช้ข้อมูลภายใน” ใน
รายงานประจาํปีฉบบันีQ  

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
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บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพืBอให้การ
ดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดอาํนาจ หน้าทีB ในการดาํเนินงานของผูป้ฏิบติังาน 

ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนมีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เพืBอให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และมีการแบ่งแยกหนา้ทีBผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุม และประเมินผลออก
จากกนั เพืBอรักษาไวซึ้B งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนีQ  ยงัมีระบบการ
ควบคุมภายในทีBเกีBยวขอ้งกบัทางการเงิน และบญัชี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบรายงานทีBชดัเจน และ
เพียงพอเสนอผูบ้ริหารสายงานทีBรับผดิชอบ 

บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหน้าทีBตรวจสอบเพืBอให้มัBนใจว่าการปฏิบติังานหลกั และ
กิจกรรมทางการเงินทีBสาํคญัของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตแ้นวทางทีBกาํหนด และ
กฎหมายทีBเกีBยวขอ้ง เพืBอใหม้ัBนใจวา่บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบทีBเกีBยวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการปฏิบติังานแต่ละแผนก และรายงานผลตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ เพืBอให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจาก
ผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวภณิดา สัจจะเดชาชัย ทัQ งนีQ ประวติัหัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 3 

นอกจากนีQการควบคุมภายในทีBเกีBยวขอ้งกบัทางการเงินและบญัชี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบ
รายงานทีBชดัเจนและเพียงพอเสนอผูบ้ริหารสายงานทีBรับผดิชอบ ทัQงนีQ เพืBอใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปนีQ  
1. เพืBอความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน รวมทัQงการใชท้รัพยากรเพืBอ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  

2. เพืBอความถูกตอ้ง เชืBอถือไดแ้ละทนัเวลาของรายงานทางการเงิน 

3. เพืBอใหก้ารปฏิบติังานของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทัQงกฎหมายต่างๆ ทีB
เกีBยวขอ้ง 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนักและให้ความสําคญัต่อการบริหารความเสีBยงและมีหน้าทีB

รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสีBยงขององคก์ร โดยมีวตัถุประสงคเ์พืBอสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ให้ดาํเนินไปอยา่งรัดกุมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงค ์

ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดและเปิดเผยนโยบายบริหารความเสีBยงและการควบคุมภายในบน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และในหวัขอ้ “การควบคุมภายใน” ในรายงานประจาํปีนีQ  
บริษทัฯ จดัให้มีฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล ซึB งมีหน้าทีBตรวจสอบและประเมินการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบทีBเกิดขึQนภายในองคก์ร เพืBอลดความเสีBยงดา้นกฎหมายและเพืBอใหแ้น่ใจวา่คณะกรรมการบริษทั
ฯ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั และเป็นไปตามนโยบายและแนวทาง
ของบริษทัฯ อีกทัQ งพฤติกรรมในองค์กรสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบริษทัฯ ทัQ งนีQ  ประวติัของ
นางสาวสิรสา สุภาวศิน หวัหนา้ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 3 

 5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมโดยปกติอยา่งนอ้ย 5 ครัQ งต่อปี โดยกาํหนดวนัประชุมไว้
ล่วงหนา้ตลอดทัQงปี และมีการประชุมพิเศษเพิBมตามความจาํเป็น 
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การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละครัQ งประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการ
ผูจ้ดัการจะร่วมกันกาํหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ดาํเนินงานเป็นประจาํ  

เลขานุการบริษทัฯ ได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เพืBอใหค้ณะกรรมการบริษทั
ฯ ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะมีขึQนภายหลงัจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดูแลกิจการ เพืBอให้รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดถู้ก
เสนอเขา้ไปในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพืBอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและรับทราบ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีBกรรมการท่านใดมีขอ้สงสัยหรือคาํถาม กรรมการท่านนัQนสามารถสอบถามขอ้
สงสยัหรือคาํถามดงักล่าวไดโ้ดยตรงกบักรรมการบริหารไดต้ลอดเวลา 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครัQ ง ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมและจดัทาํอยา่งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรมีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดย
เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการประชุม พร้อมให้คณะกรรมการบริษทัฯ และผูที้BเกีBยวขอ้ง
ตรวจสอบได ้

รายละเอียดของการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับ
ปี 2562 มีดงันีQ  
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สาํหรับปี 2562 มติทัQงหมดของทีBประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ดัสินโดยกรรมการทีBเขา้ร่วม
ประชุมณ ขณะนัQน ซึB งมีคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัQงหมดในคณะกรรมการบริษทัฯ 

เมืBอวนัทีB  18 พฤศจิกายน 2562 กรรมการทีBไม่เป็นผูบ้ริหารเข้าร่วมการประชุมระหว่างกัน 

เพืBอทีBจะพดูคุยในประเดน็ทีBเกีBยวขอ้งกบัการบริหารงานและผลการดาํเนินงานของกรรมการบริหาร 

5.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมืBอวนัทีB 18 พฤศจิกายน 2562 ไดมี้การพิจารณาเรืBอง “การ
ประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ” (Board Self-Assessment) ซึB งมีหวัขอ้สาํหรับการ
ประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ 
• บทบาท หนา้ทีBและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

• การทาํหนา้ทีBของกรรมการ 
• ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
• การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัฯโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และ

คณะกรรมการ บริษทัฯ จะนาํผลการประเมินทีBไดไ้ปปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ทีBของคณะกรรมการบริษทัฯ
โดยบริษทัฯ มีความตัQงใจทีBจะประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี ซึB ง
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี ทัQงนีQ  การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ ครัQ งต่อไปจะมีขึQนในปี 

2563 

 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยรวม 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

และกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เมืBอวนัทีB 18 พฤศจิกายน 2562 ไดมี้การพิจารณาเรืBอง “การประเมินการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการชุดยอ่ย” (Board Committee Self-Assessment) ซึB งมีหวัขอ้สาํหรับการประเมินเป็นไป
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
• การประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
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• บทบาท หนา้ทีBและความรับผดิชอบในแต่ละคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยในแต่ละคณะ สรุปไดด้งันีQ  

คณะกรรมการชุดย่อย ระดบัคะแนนประจําปี 2562 

คณะกรรมการบริหาร ดีเลิศ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ดีมาก 

คณะกรรมการสรรหา ดีมาก 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดีเลิศ 

คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะจะนาํผลการประเมินทีBไดไ้ปปรับปรุงการปฏิบติัหน้าทีB โดยบริษทัฯ มี 

ความตัQงใจทีBจะประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจาํทุกปี ซึB งเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล 
กิจการทีBดี ทัQงนีQ  การประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ย ครัQ งต่อไปจะมีขึQนในปี 2563 

5.6 การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมืBอวนัทีB 18 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบผล
การประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ ซึB งประเมินโดยกรรมการทีBไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยใชห้วัขอ้สาํหรับ
การประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปนีQ  
 • ความเป็นผูน้าํ 
 • การกาํหนดกลยทุธ์ 
 • การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
 • การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 

 • ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
 • ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
 • การบริหารงาน และความสมัพนัธ์กบับุคลากร 
 • การสืบทอดตาํแหน่ง 
 • ความรู้ทางดา้นผลิตภณัฑ ์และบริการ 
 • คุณลกัษณะส่วนตวั 
 ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการโดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ” โดยบริษทัฯ มีความ
ตัQงใจทีBจะประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี ซึB งเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี 

ทัQงนีQ  การประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการในครัQ งต่อไปจะมีขึQนในปี 2563 

5.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ตัQ งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตัQ งและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนกาํหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารเพืBอให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนโดยทัBวไปและกลุ่มบริษัทใน
อุตสาหกรรมขนส่งได ้
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 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารถูกกาํหนดขึQนตามหลกัการและนโยบายทีBคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด และ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และกรรมการทีBบริหารงานเต็มเวลาในบริษทัย่อยจะถูกพิจารณาอนุมติัโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนสาํหรับตาํแหน่งทีBเทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะทางการเงิน
และผลประกอบการ ของบริษทัฯ รวมทัQงผลการปฏิบติังานของแต่ละคนทีBผา่นมา 
 รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสัและอืBนๆ 

เช่น ค่าภาษีเงินได ้ค่าเช่าบา้น เงินสมทบกองทุนสาํรองเลีQยงชีพ และสาํหรับค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดเป็นเบีQย
ประชุมรายปีซึB งไดรั้บการอนุมติัจากทีBประชุมผูถื้อหุ้น โดยการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ของกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส” 

5.8 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการเพิBมคุณค่าของกรรมการ โดยจดัให้มีการเขา้ร่วมกิจกรรม
หลกัสูตรและเขา้ร่วมสัมมนาต่างๆ เพืBอเป็นการเพิBมพูนองคค์วามรู้และทนัต่อการเปลีBยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจอย่างต่อเนืBอง โดยกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรทีBสําคญัและเป็นประโยชน์ 

ต่อองค์กร เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) ซึB งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 การเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร/กิจกรรมสมัมนาต่างๆ ของกรรมการบริษทัฯในปีทีBผา่นมา 

ปี กรรมการที(เข้าอบรม หลกัสูตร จดัโดย 
2555 นายกาํธร ศิลาอ่อน และ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ภวดิา ปานะนนท ์

Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

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

บริษทัไทย (IOD) 

2557 นายธีระ วภูิชนิน Chartered Director Class (CDC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

2558 รองศาสตราจารย ์ดร.ภวดิา ปานะนนท ์ Business Insights Thailand 2015;  

Panel1: Mapping the Future - Pillars of 

Diversity 

Panel2: Thailand - Blueprint & Gateway 

for ASEAN 

สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุม

และนิทรรศการ (TCEB) ร่วมกบั

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

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 
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ปี กรรมการที(เข้าอบรม หลกัสูตร จดัโดย 
นายกาํธร ศิลาอ่อน หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้ และ

การพาณิชย ์(Top Executive Program in 

Commerce and Trade) 

สถาบนัวทิยาการการคา้ 

2560 รองศาสตราจารย ์ดร.ภวดิา ปานะนนท ์ พ.ร.บ. แกไ้ขเพิKมเติมบทบญัญติัแห่ง

กฎหมายทีKเกีKยวกบัความรับผดิในทางอาญา

ของกรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) ร่วมกบั บริษทั  

ฮนัตนั แอนด ์วลิเลีKยมส์ (ไทย

แลนด)์ จาํกดั 

นางลิน เยน คอ็ก Executive Programme - 

Corporate Innovation 

Stanford Graduate School of 

Business 

นายกาํธร ศิลาอ่อน หลกัสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่าย

นวตักรรม รุ่นทีK 1 (BRAIN1) 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 

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 

2562 นางลิน เยน คอ็ก YPO Global Family Enterprise Programme INSEAD 

YPO Value Creation and Investing 

Programme 

Columbia University Business 

School 

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูใ้หข้อ้มูลเกีBยวกบัการดาํเนินธุรกิจ ประวติับริษทัฯและอุตสาหกรรมทีB
เกีBยวขอ้งกบับริษทัฯ แก่กรรมการทีBไดรั้บการแต่งตัQงใหม่ พร้อมทัQงจดัเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น คู่มือ
กรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทางปฏิบติั นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัBน กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบติัทีBเกีBยวขอ้งในการซืQอขาย
หุน้ของบริษทัฯ เป็นตน้ ใหแ้ก่กรรมการดงักล่าว 

ทัQงนีQ  ในปี 2560 บริษทัไดมี้การจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ทีBไดรั้บการ
แต่งตัQงใหม่ จาํนวน 1 ท่าน 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการที=ด ีปี 2560 ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ซึ=งบริษัทฯ มิได้นํามาปฏิบัติในปี 2562 มีดงัต่อไปนีJ 
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หลกัการกาํกบัดูแลกจิการ ความคดิเห็นจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทํานโยบายทีBกําหนด
วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี 

นับจากวนัแรกทีBดาํรงตาํแหน่ง หากกรรมการอิสระ
ดาํรงตาํแหน่งครบ 9 ปี กรรมการดังกล่าวอาจดาํรง
ตําแหน่งต่อไปได้ โดยขึQ นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษทัฯถึงความเป็นอิสระ 

เนืB องจากเป็นการยากทีBจะหากรรมการทีB มีคุณสมบัติ
เหมาะสมดงันัQน ในปัจจุบนั หลกัเกณฑใ์นเรืBองระยะเวลา
ในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระจึงยงัไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯจะ
พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ  รวมถึงความเป็นอิสระของ
กรรมการอิสระทีBครบกาํหนดวาระ โดยจะนาํเสนอต่อผูถื้อ
หุน้เพืBอขออนุมติัในการประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการควรจัดให้ มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 

หลกัเกณฑนี์Q ไม่สามารถปฏิบติัไดภ้ายในปีนีQ  แต่อาจนาํมา
ปฏิบติัในอนาคต 

บริษทัควรจดัให้มีนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ
และผูบ้ริหารอาวโุสทีBเหมาะสม 

บริษทัฯ อาจพิจารณาให้มีการจดัทาํนโยบายนีQ  โดยจดัทาํ
ตามคาํแนะนาํจากผูเ้ชีBยวชาญภายนอก แต่ยงัไม่สามารถ
จดัทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในปีนีQ  

 

 

9.5 การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิQ ง จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลทีBสาํคญัทัQงหมด (ทัQงทีBเป็นขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลทีBไม่เกีBยวขอ้งกบัทางการเงิน) ให้กบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุนและประชาชนทัBวไปในเวลาทีBเหมาะสม 

โดยบริษทัฯ มีการควบคุมภายในทีBรัดกมุเพืBอใหม้ัBนใจวา่ขอ้มูลทีBเปิดเผยนัQนมีความถูกตอ้งและครบถว้น 

ทัQงนีQ  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบทีBเกีBยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลทีB
สําคญัให้ทันต่อเวลาและด้วยความโปร่งใส ซึB งการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของกรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานระดบัอาวุโส ซึB งมีหนา้ทีBทีBจะตอ้งดูแลและป้องกนัการรัBวไหลของ
ขอ้มูลทีB เป็นความลบั และขอ้มูลทีB เป็นประโยชน์ของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงขอ้มูลทีBยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือขอ้มูลทีBมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้นของบริษทัฯ อีกทัQงการห้ามใช้ขอ้มูลของ
บริษทัฯ ทีBไดม้าจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือในเรืBองการทาํธุรกิจ
ทีBแข่งขนักบับริษทัฯ หรือธุรกิจทีBเกีBยวเนืBอง ซึB งบริษทัฯ ได้กาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติัไวใ้นคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัทีBดีของบริษทัฯ ซึB งไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้ัวขอ้การกาํกบั
ดูแลกิจการ 

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดให้กรรมการและ 
ผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปลีBยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องตนต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
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และตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการนับตัQงแต่วนัทีBมีการซืQอขาย/โอน หุ้น และ/หรือ ใบสําคญัแสดงสิทธิซืQอ
หลกัทรัพย ์(แลว้แต่กรณี) รายงานดงักล่าวยงัรวมถึงการเปลีBยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบุคคลทีBเกีBยวขอ้ง
กบักรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนีQ  (1) คู่สมรส (2) ผูที้Bอยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา (3) บุตรทีBยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
และ (4) นิติบุคคลทีBกรรมการและผูบ้ริหาร คู่สมรสหรือผูที้Bอยูกิ่นดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบุตรทีBยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัQงหมดของนิติบุคคลดงักล่าว ทัQงนีQ  บุคคลลาํดบัทีB 
(1) - (4) ดงักล่าว รวมเรียกวา่ “บุคคลทีBเกีBยวขอ้ง”  

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดก้าํหนดห้ามบุคคลดงัต่อไปนีQ  เขา้ทาํรายการซืQอขาย/โอน หุ้น
และใบสําคญัแสดงสิทธิซืQอหลกัทรัพย ์(แลว้แต่กรณี) ของบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ
สาธารณะ และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบดงักล่าวแลว้ และอยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการเปิดเผยรายการสาํคญัต่อสาธารณะ  
 • กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ (รวมถึงบุคคลทีBเกีBยวขอ้ง) 
 • พนกังานฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ และฝ่าย

นกัลงทุนสมัพนัธ์ ทีBมีส่วนเกีBยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในต่างๆ 

 โดยระหวา่งปีทีBผา่นมา บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด และไม่พบการละเมิดนโยบายนีQ  
ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทัฯ ไดส่้งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร แจง้บริษทัฯ ถึงความตัQงใจทัQง

ของตนเองและบุคคลทีBเกีBยวขอ้งล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัก่อนเขา้ทาํรายการทีBจะซืQอขายหุน้/ใบสาํคญัแสดงสิทธิซืQอ
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี)  

นอกจากนีQ  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายสําหรับนักลงทุนสัมพนัธ์ซึB ง
กาํหนดไวว้่าในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงินตามกาํหนดการ (หรือทีBเรียกว่า 
“Silent Period” หรือ “Quiet Period”) ห้ามโฆษกในฐานะตวัแทนของบริษทัฯ พูดคุยถึงผลประกอบการในอนาคต
และการคาดการณ์ใดๆ ของกลุ่มบริษทัฯ กบัสืBอมวลชน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และนกัลงทุน 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ครัQ งทีB 1/2563 เมืBอวนัทีB 11 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้
การพิจารณาเพืBอเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัเรืBองการแต่งตัQงผูส้อบบญัชีภายนอก และมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตัQง
ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึBงจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสาํหรับปี 2563 ดงัต่อไปนีQ  

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) ซึB งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ตัQงแต่ปี 2558  

2. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) 

3. นายกฤษดา เลิศวนา (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958) 

 ทัQงนีQ  ผูส้อบบญัชีทีBมีคุณสมบติัในการปฏิบติัหนา้ทีBตรวจสอบทีBไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัฯ ได ้และผูส้อบบญัชีทุกท่านไม่มีความสัมพนัธ์ หรือผลประโยชน์ทีBเกีBยวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยฯ ของบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้BเกีBยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคล
ดงักล่าวและในกรณีทีBผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึBงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
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มีอาํนาจเสนอชืBอผูส้อบบญัชีอืBนทีBมีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั มาปฏิบติัหนา้ทีB
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทน 

 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ มีความเห็นว่า บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทั
ตรวจสอบบญัชีทีBมีชืBอเสียงเป็นทีBยอมรับโดยทัBวไป มีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบติังานสาํหรับปีทีBผา่นมาเป็น
ทีBน่าพึงพอใจ โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทีBจดทะเบียน
ในประเทศไทยตัQงแต่ปี 2544  

 ทีBประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดพิ้จารณาเพืBอเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัค่าสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัชีภายนอก สาํหรับปี 2563 โดยรายละเอียดของค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้น
อืBนๆ ซึB งไม่เกีBยวขอ้งกบัการสอบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ทีBจ่ายใหก้บับริษทั สาํนกังาน อี
วาย จาํกดั มีดงัต่อไปนีQ  

รายการ ปี 2563 (ปีที=เสนอ) ปี 2562 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 2.10 ลา้นบาท 2.05 ลา้นบาท 

ค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัยอ่ยทีBจดทะเบียนในประเทศไทยและ  
1 บริษทัยอ่ยทีBจดทะเบียนในต่างประเทศ 

2.38 ลา้นบาท 2.59 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอืBนๆ ไดแ้ก่   

• สาํหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพืBอเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม 

 การลงทุน (บีโอไอ) 
• สาํหรับการสอบทานทางบญัชีในบริษทัยอ่ยทีBจดทะเบียนใน 

 ต่างประเทศบางแห่ง (เพืBอวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม) 

0.37 ลา้นบาท 

 

0.88 ลา้นบาท 

0.37 ลา้นบาท 

 

0.88 ลา้นบาท 

รวม 5.73 ลา้นบาท 5.89 ลา้นบาท 

 

 สาํหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัทาํการประเมินตนเองตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซึB งผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยู่
ในระดบั “ดีมาก” คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความตัQงใจจะนาํผลการประเมินทีBไดไ้ปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ทีBต่อไป 

 บทสรุป: ตลอดปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดรั้บความร่วมมือจากกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ รวมถึงผูต้รวจสอบบัญชีภายนอกเป็นอย่างดี ซึB งส่งผลให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการสามารถปฏิบติัหน้าทีBไดต้ามบทบาทและความรับผิดชอบทีBไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และเป็นไปตามกฏบตัร กฎหมายและขอ้บงัคบัทีBเกีBยวขอ้ง 
 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินประจาํปี 2562 และ การ
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างครบถ้วน เชืBอถือได้ สอดคล้องกับหลักการบัญชีทีB รับรองทัBวไปและ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเสีBยงทีBเพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายใน
ทีBเหมาะสม นอกจากนีQ บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามนโยบายภายใน การกาํกบัดูแลกิจการทีBดี กฎหมาย และขอ้บงัคบัทีB
เกีBยวขอ้ง 
 

9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที=ดใีนเรื=องอื=น ๆ 
หลกัการกาํกบัดูแลกจิการที=ด ีปี 2560 ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ซึ=งบริษัทฯ มิได้นํามาปฏิบัติในปี 2562 มีดงัต่อไปนีJ 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการ ความคดิเห็นจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทํานโยบายทีBกําหนด
วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี 

นับจากวนัแรกทีBดาํรงตาํแหน่ง หากกรรมการอิสระ
ดาํรงตาํแหน่งครบ 9 ปี กรรมการดังกล่าวอาจดาํรง
ตําแหน่งต่อไปได้ โดยขึQ นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษทัฯถึงความเป็นอิสระ 

เนืB องจากเป็นการยากทีBจะหากรรมการทีB มีคุณสมบัติ
เหมาะสมดงันัQน ในปัจจุบนั หลกัเกณฑใ์นเรืBองระยะเวลา
ในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระจึงยงัไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯจะ
พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ  รวมถึงความเป็นอิสระของ
กรรมการอิสระทีBครบกาํหนดวาระ โดยจะนาํเสนอต่อผูถื้อ
หุน้เพืBอขออนุมติัในการประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการควรจัดให้ มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 

หลกัเกณฑนี์Q ไม่สามารถปฏิบติัไดภ้ายในปีนีQ  แต่อาจนาํมา
ปฏิบติัในอนาคต 

บริษทัควรจดัให้มีนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ
และผูบ้ริหารอาวโุสทีBเหมาะสม 

บริษทัฯ อาจพิจารณาให้มีการจดัทาํนโยบายนีQ  โดยจดัทาํ
ตามคาํแนะนาํจากผูเ้ชีBยวชาญภายนอก แต่ยงัไม่สามารถ
จดัทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในปีนีQ  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
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 บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัอยา่งยิBงต่อการสร้างผลตอบแทนสูงสุดอยา่งย ัBงยืนให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยรายงาน
ฉบบันีQ ไดร้วบรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทัQงในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเนน้ไปทีB
ธุรกิจหลกั ซึB งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ห่งความยัBงยืน ทัQงนีQบริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการทีBบริษทัฯ มี
เรือเดินทะเลเดินเรืออยูท่ัBวโลก ซึB งเรือส่วนใหญ่ไดถื้อธงสัญชาติไทยนัQนถือเป็นเสมือนตวัแทนของประเทศ จึงเป็น
หนา้ทีBของบริษทัฯ ทีBจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

 สาํหรับปีนีQ  รายงานนีQ เป็นรายงานการพฒันาเพืBอความยัBงยนืฉบบัทีB 8 ซึB งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี ซึB งได้
นําเสนอผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในแง่ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ สิB งแวดลอ้ม สังคม และความยัBงยืน 

บริษทัฯมุ่งมัBนทีBจะสร้างมูลค่าเพิBมใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆทีBเกีBยวขอ้ง และ
ดาํเนินธุรกิจภายใตวิ้สัยทศัน์และภารกิจทีBสาํคญั บริษทัฯใหค้วามสาํคญัในเรืBองความโปร่งใส ความเชืBอถือไดก้ารมี
ความรับผดิชอบ ความเป็นอิสระ และความเท่าเทียมกนัเพืBอใหบ้รรลุเป้าหมายและกลยทุธ์ทีBกาํหนดไว ้
 นอกจากนัQน เนืQอหาทีBเกีBยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ การบริหารจดัการความเสีBยง และกลยทุธ์ในการ
บรรเทาผลกระทบต่างๆ  ถือเป็นส่วนหนึB งในบริบทความยัBงยืนของบริษัทฯ  ซึB งได้ถูกนําเสนอแยกไว้ใน

หัวขอ้ “รายงานจากคณะกรรมการ” “รายงานการกํากับดูแลกิจการ” “การควบคุมภายใน” “ปัจจัยความเสี=ยงที=
สําคญั” ของรายงานประจาํปีฉบบันีQ  
 รายงานการพฒันาเพืBอความยัBงยนืฉบบันีQ  ไดจ้ดัทาํตามแนวทางการรายงานของ GRI Standard ในระดบั
ทางเลือกหลกั (Core Option)  นอกจากนีQ  รายงานการพฒันาเพืBอความยัBงยนืนีQยงัใหข้อ้มูลเกีBยวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทัฯทีBสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัBงยนืของสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals: 

SDGs)  

 รายงานการพฒันาเพืBอความยัBงยนืฉบบันีQ  นาํเสนอกิจกรรมและขอ้มูลของบริษทัฯ ตัQงแต่ 1 มกราคม ถึง 31 

ธนัวาคม 2562 

ขอบเขตของรายงาน  

 ขอ้มูลในรายงานฉบบันีQไดร้วมขอ้มูลของบริษทั พรีเชียส ชิพปิQ ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

กรอบและข้อจํากดัของรายงาน  

 ขอ้มูลในรายงานฉบบันีQไดถู้กรวบรวมจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามทีBกล่าวขา้งตน้ และไม่มีการ
เปลีBยนแปลงกรอบการรายงานจากปี 2561 

กระบวนการในการกาํหนดเนืJอหาในรายงาน  

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดเนืQอหาของรายงานโดยการคน้ควา้ร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัเพืBอใหไ้ดรั้บ
ขอ้คิดเห็นจากบุคคลเหล่านัQน ขอ้มูลต่างๆในรายงานฉบบันีQไดถู้กทบทวนโดยผูบ้ริหารระดบัสูงก่อนนาํเสนอให้
กรรมการผูจ้ดัการอนุมติั หลงัจากนัQนรายงานฉบบันีQไดถู้กนาํเสนอเพืBอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

ความเชื=อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagements)  

 บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัQ งภายใน กล่าวคือ ผูถื้อหุ้น พนักงาน 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หรือผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก กล่าวคือ เจา้หนีQ  คู่คา้ ลูกคา้ ผูล้งทุน ชุมชน 

หน่วยงานราชการ และองคก์รอืBนๆ ทีBเกีBยวขอ้งกบับริษทัฯและมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ 

ไดร้วบรวมกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจากหลากหลายวิธีการโดยคาํนึงจากความถีBและการสืBอสารทีBมีประสิทธิภาพมาก
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ทีBสุด บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัหาช่องทางในการสืBอสารผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพืBอให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแสดง
ความคิดเห็นและสามารถติดต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ไดโ้ดยตรงโดยไม่ผา่นผูบ้ริหาร โดยคณะกรรมการบริษทัฯ 

จะดาํเนินการกบัขอ้มูลดงักล่าวอยา่งจริงจงัและจะเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั 

 ในปัจจุบนั บริษทัฯ แบ่งประเภทและจดัลาํดบัความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียออกเป็น 8 กลุ่ม ดงัแสดงใน
ตารางต่อไปนีQ  หน่วยธุรกิจทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการสร้าง และรักษาไวซึ้B งความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูมี้
ส่วนไดเ้สีย โดยผา่นการสืBอสารรับฟังขอ้เสนอแนะ และประเมินความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย หลกัปฏิบัติและการมีส่วนร่วม 

พนักงาน • ค่าตอบแทนและสวสัดิการทีBเหมาะสม 
• ความมัBนคงและความกา้วหนา้ทาง อาชีพ 
• การพฒันาความรู้ความสามารถ 
• สภาพแวดลอ้มการทาํงานทีBดี 
• ความปลอดภยัในการทาํงาน 

• เคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล 

• ใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียมกนั 

• ใหค้วามปลอดภยัในการทาํงาน 

• พฒันาศกัยภาพของพนกังาน ผา่นการฝึกอบรม 

• ทบทวนโครงสร้างผลตอบแทน สวสัดิการ และ 
ผลประโยชน์เป็นประจาํทุกปี เพืBอใหส้ามารถ
แข่งขนักบับริษทัอืBนในอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้

• ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ 

ผู้ถือหุ้น • ไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล 
• การเติบโตอยา่งย ัBงยนืของธุรกิจ 
• ดาํเนินกิจการดว้ยความยติุธรรมและ
โปร่งใส 

• การบริหารความเสีBยง 
• ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

• จดัใหมี้ช่องทางทีBเหมาะสมในการติดตาม 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและในการ
ใหข้อ้เสนอแนะแก่บริษทัฯ 

• การเขา้ถึงผูบ้ริหารของบริษทัฯไดง่้าย 

• สร้าง รักษา และเพิBมพนูมูลค่าเพิBมอยา่งย ัBงยนื
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

• เปิดเผยขอ้มูลทีBเกีBยวขอ้งอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํและ
ทนัเวลา 

• ตอบขอ้สงสยัต่างๆทัQงหมด 

• สืBอสารกบัผูล้งทุนอยา่งสมํBาเสมอ ผา่นการเยีBยม
ชมบริษทัฯ การจดั Road Show และ การจดั
ประชุม  

• มีช่องทางการสืBอสารโดยตรงระหวา่งผูถื้อหุน้กบั 

ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ 

• จดัการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละครัQ ง รวมถึง 
การจดักิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน 

(SET Opportunity Day) ทุกไตรมาส (วีดีโอ
สาํหรับการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ไดถู้ก
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย หลกัปฏิบัติและการมีส่วนร่วม 

• จดหมายข่าวจากกรรมการผูจ้ดัการ 
• รายงานประจาํปีและรายงานอืBนๆ เช่น แบบฟอร์ม 

56-1 และข่าวประชาสมัพนัธ์ 

ลูกค้า • การบริการอยา่งมืออาชีพ ในอตัราค่าบริการ
ทีBยติุธรรม 

• ส่งสินคา้ตรงตามระยะเวลาทีBกาํหนดโดย
ปราศจากปัญหา 

• การปฏิบติัตามสญัญา 

• พฒันาการใหบ้ริการตามความตอ้งการทีB
หลากหลาย 

• ใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ เชืBอถือได ้เป็นมือ
อาชีพ 

และใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกคา้ 
• ตอบขอ้ซกัถามอยา่งละเอียดโดยทนัที 

• ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสญัญา 

เจ้าหนีJ • ความสามารถในการชาํระหนีQภายในเวลาทีB
กาํหนด 

• หนดผลตอบแทนจากเงินกูแ้ละ
ค่าธรรมเนียมทีBยติุธรรม 

• ปฏิบติัตามเงืBอนไขในสญัญา 
• เปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส 

• ปฏิบติัตามเงืBอนไขในสญัญากู ้รวมถึงเงืBอนไขใน
แง่ของวตัถุประสงคข์องเงินกู ้การชาํระคืน
หลกัประกนั และเงืBอนไขอืBนๆทีBไดต้กลงกนั 

• จดัใหมี้การประชุมเพืBอแลกเปลีBยนขอ้มูลและ
คงไวซึ้Bงความสมัพนัธ์อนัดีอยา่งสมํBาเสมอ 

• จดัทาํรายงานทางการเงินและรายงานผลการ
ดาํเนินงาน 

ประจาํปี 

• ตอบกลบัขอ้สงสยัอยา่งทนัท่วงที 

ชุมชนและ
สังคม 

• ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

• สนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม 

• การรักษาสิBงแวดลอ้ม 

• สนบัสนุนและเขา้ร่วมกิจกรรมการต่างๆของ
ชุมชนและสงัคมอยา่งสมํBาเสมอ 

• จดัการประชุมร่วมกบัศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือ
ทะเล เพืBอวางแผนกิจกรรมพฒันาสงัคมและ
ชุมชน 

• จดัใหมี้และบงัคบัใชม้าตรการทีBเหมาะสมเพืBอลด
ผลกระทบต่อสิBงแวดลอ้มจากการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ 

ผู้ออก
กฎระเบียบ 

• ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
กฎระเบียบต่างๆ 

• มีการกาํกบัดูแลกิจการทีBดีและโปร่งใส 

• ปฏิบติัตามขอ้แนะนาํในการติดต่อกบัภาครัฐ
จริยธรรมธุรกิจ รวมถึงใหค้วามร่วมมือในการ
ศึกษาวิจยั 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย หลกัปฏิบัติและการมีส่วนร่วม 

• เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัต่อเวลา • สอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัเป็น
ประจาํ 

• เปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์อยา่ง
สมํBาเสมอ 

• มีส่วนร่วมในกิจกรรมทีBเกีBยวขอ้งอยา่งสมํBาเสมอ 
• จดัทาํรายงานประจาํปี และรายงานอืBนๆ เช่น แบบ 

56-1 สืBอสิBงพิมพ ์ฯลฯ 

• มีช่องทางการรับฟังขอ้คิดเห็น และนาํ
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง 

คู่ค้า • เปิดโอกาสใหมี้กระบวนการในการจดัซืQอ
อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

• กาํหนดราคาทีBยติุธรรม 

• รักษาชืBอเสียงทีBดีและความน่าเชืBอถือ 
• ปฏิบติัตามเงืBอนไขการชาํระเงิน 

• ปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยเงืBอนไขตามหลกัปฏิบติัและ
จารีตประเพณีของอุตสาหกรรม  

• ปฏิบติัตามเงืBอนไขทีBกาํหนดในสญัญา 
• ชาํระเงินตามกาํหนด 

• มีช่องทางรับเรืBองร้องเรียนผา่นทางเวบ็ไซต ์

นักลงทุน • ผลตอบแทนจากการลงทุน 

• การเติบโตอยา่งย ัBงยนืของธุรกิจ 
• ดาํเนินกิจการดว้ยความยติุธรรมและ
โปร่งใส 

• การบริหารจดัการความเสีBยง 
• จดัใหมี้ช่องทางทีBเหมาะสมในการติดตาม
ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

• การเขา้ถึงผูบ้ริหารของบริษทัฯไดง่้าย 

• มีช่องทางการสืBอสารโดยตรงระหวา่งผูถื้อหุน้กบั 

ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ 

• การพบปะและการประชุมทาง
โทรศพัท(์conference call) รวมถึงจดัใหมี้ช่วง
ตอบขอ้ซกัถาม 

• เปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์อยา่ง
สมํBาเสมอ  

• การนาํเสนอ (Presentation) และจดั Road Show 

• 13 ครัQ ง ในปี 2562 

• จดัทาํรายงานประจาํปี และรายงานอืBนๆ เช่น แบบ 

56-1 สืBอสิBงพิมพ ์ฯลฯ 

 

การประเมินประเดน็สําคญั (Materiality) ด้านความยั=งยืน  

 เนืQอหาของรายงานการพฒันาเพืBอความยัBงยนืฉบบันีQ  มุ่งเนน้ทีBจะนาํเสนอนโยบายบริษทัฯ ความสาํเร็จ และ
ความทา้ทายดา้นการพฒันาอยา่งย ัBงยนืภายในกรอบระยะเวลาในการรายงาน เพืBอใหส้อดคลอ้งกบักรอบการรายงาน
ของ GRI Standards และเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัBงยืน (SDGs) การประเมินในประเด็นสําคญัดา้นความยัBงยืนนีQ
ครอบคลุม 4 ขัQนตอนดงัต่อไปนีQ   
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1. การระบุเรืBองทีBมีความเกีBยวเนืBอง (Relevance) โดยการประเมินถึงผลกระทบทีBจะเกิดขึQนในแต่ละเรืBอง
ทัQงจากภายในและภายนอกบริษทัฯ และจากหน่วยงานในบริษทัฯ โดยนาํตวัชีQวดัของ GRI มาพิจารณาประกอบกนั 

2. การจดัลาํดบัความสําคญัเนืQอหาทีBมีอิทธิพล และผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและต่อบริษทัฯ โดย
พิจารณาแต่ละหวัขอ้ ประเดน็ต่างๆทีBมีความสาํคญัต่อบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนหวัขอ้และประเดน็ต่างๆ 

ทีBสะทอ้นถึงผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ สิBงแวดลอ้มและสงัคม 

3. การลาํดบัความสาํคญัของแต่ละประเด็นโดยผ่านการสอบทานและการประเมินผล โดยไดท้บทวน
เนืQอหาผ่านการประเมิน Materiality Matrix ซึB งการประเมินนีQ ไดจ้ดัทาํผ่านทางแต่ละหน่วยงานของบริษทัฯ โดย
ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 

4. การตรวจสอบบริบทของรายงานเป็นประจาํทุกปี โดยใชผ้ลตอบรับทีBไดจ้ากผูมี้ส่วนไดเ้สียมารวมไว้
ในการจดัทาํรายงานครัQ งนีQ  โดยไดรั้บผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity 

Day) การพบปะกบันักลงทุน เว็บไซต์ของบริษทัฯ หน่วยงานกาํกบัดูแล และการรายงานข่าวของบริษทัฯ จาก
สืBอมวลชน 

 ตารางแสดงประเด็นของเนืQอหาความยัBงยืนดา้นล่างนีQ ประกอบดว้ย 9 หัวขอ้ทีBสําคญั ซึB งแต่ละหัวขอ้จะ
ครอบคลุมถึงประเด็นการดาํเนินธุรกิจอย่างย ัBงยืนทีBบริษทัฯให้ความสําคญั สําหรับ 9 หัวขอ้นีQ  ถือเป็นขอ้มูลทีBมี
ความสําคญัต่อรายงานการพฒันาเพืBอความยัBงยืนปีนีQ ของบริษทัฯ บริษทัฯให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมกบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียในการปรับปรุงการประเมินประเดน็ทีBสาํคญัในเนืQอหานีQ  และไดเ้พิBมขอ้มูลทีBเกีBยวขอ้งกบัรายงานฉบบันีQ
ตามลาํดบัความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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การมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพฒันาอย่างยั=งยืน (SDGs) 

 บริษทัฯ มุ่งหวงัทีBจะสนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัBงยนืของสหประชาชาติ (SDGs) โดยบริษทัฯ ได้
รวมเป้าหมายเหล่านีQ ไวใ้นการดาํเนินธุรกิจ เพืBอใหแ้น่ใจวา่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนพร้อมทีBจะบรรลุการพฒันา
ทีBย ัBงยนืในระดบัสากลพร้อมกบัการเติบโตทางธุรกิจและผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัBนทีBจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัBงยนืของสหประชาชาติโดยเฉพาะอยา่งยิBงในแง่การ
ส่งเสริมสุขภาพทีBดี และความเป็นอยูที่Bดี การศึกษาทีBมีคุณภาพ ความเสมอภาคทางเพศ งานทีBเหมาะสมและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจการดาํเนินการทางดา้นภูมิอากาศ การเป็นองคก์รทีBเขม้แขง็เพืBอสนัติภาพและความยติุธรรม 

และความร่วมมือเพืBอใหบ้รรลุเป้าหมายเป้าหมายเหล่านีQ เป็นส่วนสาํคญัในการสร้างความยัBงยนืในระยะยาวของ
บริษทัฯ 
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การกาํกบัดูแลกจิการที=ด ีจริยธรรมและความซื=อสัตย์ 
 บริษทัฯ มุ่งมัBนทีBจะดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี มีเจตนารมณ์ทีBจะดาํเนินธุรกิจอยา่งมี
คุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิBงแวดลอ้ม คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การส่งเสริม
ใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการทีBดีซึB งเป็นความรับผิดชอบทีBมีต่อผูถื้อหุน้ และถือเป็นหนา้ทีBของคณะกรรมการทีBจะสร้าง
ความเชืBอมัBนให้กบัผูถื้อหุ้นในการกาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โครงสร้างในการกาํกบัดูแลกิจการได้

รวมถึงคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจาํปีนีQ  
 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั และนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ซึB งแสดงให้
เห็นถึงหลกัสําคญัของความซืBอสัตย ์การดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าทีBของตนดว้ยความจริงใจ โปร่งใส และ
ซืBอสตัย ์ทัQงนีQ คู่มือดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 

รางวลัคณะกรรมการบริษัทแห่งปี 2561 

 

 

เมืBอวนัทีB 18 มกราคม 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศ
รายชืBอบริษทัทีBผา่นเขา้รอบสาํหรับรางวลัคณะกรรมการบริษทัแห่งปี 2561 จาํนวน 35 บริษทั โดยบริษทัฯ ไดเ้ป็นหนึBงใน
สิบบริษทัทีBไดรั้บการคดัเลือกใหผ้า่นเขา้รอบสุดทา้ย สาํหรับกลุ่มบริษทัทีBมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดนอ้ยกวา่ 30,000 

ลา้นบาท 

 

การต่อต้านการคอร์รัปชั=น  

 บริษทัฯ ไดพ้ฒันาชืBอเสียงในอุตสาหกรรมโดยไม่ยอมรับพฤติกรรมทีBเกีBยวขอ้งกบัการทุจริตและการ
คอร์รัปชัBนซึB งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯไดย้ดึถือนโยบายนีQมาโดยตลอด และไม่นานมานีQคณะกรรมการบริษทัฯ 

ไดอ้นุมติันโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัBนและเครืBองมือการประเมินตนเองทีBเกีBยวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัBน 

 นโยบายนีQไดร้วมแนวทางการดาํเนินธุรกิจทีBต่อตา้นการคอร์รัปชัBน และการกระทาํทีBผดิจรรยาบรรณมา
ตัQงแต่ในอดีต และไดสื้Bอสารแก่คณะกรรมการบริษทัฯ และพนกังานทุกคนใหรั้บทราบในทางเดียวกนั 



หนา้ 154 
 

 ในเดือนธันวาคม 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ “นโยบายงดรับของขวญั (No Gift Policy)” ตามขอ้เสนอแนะ
ของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัฯ ขอใหพ้นัธมิตรทางธุรกิจงด
มอบของขวญัแก่บุคลากรทุกคนในทุกโอกาส ซึB งรวมถึงคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั และไดมี้
การปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งต่อเนืBองในปี 2562 นโยบายงดรับของขวญันีQ เป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตาม
นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัBน และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีBดีของบริษทัฯ 

 ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯ ได้จดัสัมมนาและฝึกอบรมในเรืB องการต่อตา้นการทุจริต ให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนในสาํนกังานเพืBอสนบัสนุนวฒันธรรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัBนของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ กาํหนดนโยบายฉบบันีQ ให้ครอบคลุมถึงบุคคล กิจการ หรือ องคก์ร ทีBบริษทัฯทาํธุรกิจดว้ย ทัQงนีQ
บริษทัฯ ไดก้าํหนดช่องทางในการติดต่อกบัคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรง เพืBอให้คาํแนะนาํเกีBยวกบัธุรกิจ ขอ้
ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะเกีBยวกบัความเสีBยง หรือผลกระทบทีBอาจเกิดขึQนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการดาํเนินธุรกิจ 
หรือจากการปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง หรือการละเมิดหลกัจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบติัทีBบริษทัฯ กาํหนดไว ้
หรือการกระทาํทีBผิดกฎหมาย ฯลฯ ดงันัQนบริษทัฯจึงให้ความมัBนใจไดว้่าบุคคล กิจการ หรือ องค์กร ทีBบริษทัฯ 

เกีBยวขอ้งดว้ย ไม่มีการกระทาํทีBผดิจรรยาบรรณ 

 ในปี 2562 ไม่มีการแจง้เบาะแส และไม่มีเหตุละเมิดหลกัการดา้นจริยธรรมใด ๆ 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิQ ง จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกอตมั คูรานา (ซ้าย) กรรมการ (การเงิน) ของบริษทัฯ รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกของ
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) จากนายกุลเวช เจนวฒันวิทย ์(ขวา) 
กรรมการผูอ้าํนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในพิธีมอบประกาศนียบตัรเมืBอวนัทีB 18 

ตุลาคม 2562 ซึB งทาง CAC ตัQงเป้าหมายทีBจะจดัการกบัการคอร์รัปชัBน สร้างธุรกิจทีBมีความโปร่งใส และ 
ยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัเอกชน 
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ผลการดาํเนินงานในการจัดการเพื=อความยั=งยืน 

ผลการดาํเนินงานทางด้านเศรษฐกจิ 
ในปี 2562 ผูบ้ริหารอาวโุสของบริษทัฯ ไดต้ัQงเป้าหมายไว ้ดงัต่อไปนีQ  

• รายไดเ้ฉลีBยต่อวนัต่อลาํเรือ มากกวา่ค่าเฉลีBยอุตสาหกรรม โปรดดูรายละเอียด “การแบ่งส่วน
ตลาดและการเปรียบเทียบ” ในรายงานจากคณะกรรมการ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2562 

เมืBอเปรียบเทียบกบัเป้าหมายนีQ  
• ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลีBยต่อวนัต่อลาํเรือ นอ้ยกวา่ค่าเฉลีBยอุตสาหกรรมอยา่งนอ้ยร้อยละ 15 

ตามรายงานของ Moore Stephens โปรดดู “การเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํ
ของบริษทัฯ กบัค่าเฉลีBยอุตสาหกรรม” ในคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของผูบ้ริหารสาํหรับผลการ
ดาํเนินงานในปี 2562 เมืBอเปรียบเทียบกบัเป้าหมายนีQ  

 ทัQงนีQ  ผูบ้ริหารอาวโุสของบริษทัฯ ไดต้ัQงเป้าหมายสาํหรับปี 2563 เหมือนกบัทีBตัQงไวส้าํหรับปี 2562 ดงักล่าว
ขา้งตน้ 

 การดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดส่้งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผา่น
ทางกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ รวมไปถึงผา่นทางกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงที=สร้างขึJนและแจกจ่าย (ล้านเหรียญสหรัฐ)  

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงที=สร้างขึJน:      

รายไดจ้ากการเดินเรือ 123.21 104.42 128.21 152.32 134.05 

รายไดจ้ากการลงทุน 0.06 1.32 0.70 1.15 0.96 

รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น 0.00 0.00 0.94 0.00 0.01 

รายไดอื้Bน 0.36 1.77 0.30 0.11 0.27 

รวม - มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงที=สร้างขึJน 123.63 107.51 130.15 153.58 135.29 

มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงที=แจกจ่าย:      

ตน้ทุนจากการเดินเรือ (ไม่รวมตน้ทุนลูกเรือ) 43.61 30.23 24.04 28.79 29.18 

ค่าจา้งและสวสัดิการพนกังาน (รวมตน้ทุนลูกเรือ) 53.90 47.78 42.98 44.08 44.84 

การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้ 16.37 27.63 25.01 25.48 22.64 

เงินปันผลจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาษีจ่ายใหรั้ฐ 0.21 0.09 0.08 0.09 0.12 

เงินลงทุนในชุมชน และสงัคม 0.06 0.06 0.04 0.04 0.05 

การจ่ายเงินอืBนๆ 11.76 21.93 3.96 5.04 8.07 

รวม - มูลค่าเศรษฐกจิโดยตรงที=แจกจ่าย 125.91 127.72 96.11 103.52 104.90 

มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงสะสม ดงันีJ (2.28) (20.21) 34.04 50.06 30.39 

ค่าเสืBอมราคา ค่าตดัจาํหน่าย และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 67.17 54.88 34.63 36.64 38.23 

ประมาณการและสาํรองต่างๆ 0.20 0.70 (0.22) (0.11) 0.02 

โอนไป (จาก) เงินสาํรอง (69.65) (75.79) (0.37) 13.53 (7.86) 

 สาํหรับผลการดาํเนินงานทางดา้นการเงิน โปรดดู “จุดเด่นทางการเงิน” และ “คาํอธิบายและการวิเคราะห์
ของผูบ้ริหาร” ในรายงานประจาํปีฉบบันีQ  

ผลการดาํเนินงานทางด้านสิ=งแวดล้อม  

 บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการขนส่งทางทะเลทีBขาดความรับผิดชอบนัQน จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน
สิBงแวดลอ้มทีBรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิBงในดา้นมลภาวะทางอากาศ และ/หรือทางนํQ า ดงันัQน บริษทัฯ จึงมีความ
มุ่งมัBนทีBจะปกป้องและอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้ม โดยให้ความสําคญัเทียบเท่ากบัปัจจยัทางดา้นการคา้ และการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ 

 อยา่งไรก็ตาม จากการดาํเนินธุรกิจตลอดหลายปีทีBผ่านมา ทาํให้บริษทัฯ เขา้ใจดีว่าแค่การปฏิบติัตามกฏ
ขอ้บังคบัต่างๆ นัQนยงัไม่เพียงพอทีBจะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิB งแวดลอ้ม ยงัมีสิB งอืBนทีBสําคญัทีBจะต้องปฏิบัติ 

นอกเหนือจากกฎเกณฑที์Bกาํหนดไวน้ัBนคือ การพฒันาแผนงานภายในเพืBอรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการ
ควบคุมคุณภาพ รวมทัQ งการค้นหาเทคโนโลยีทีBทันสมัยอย่างต่อเนืBอง เพืBอนํามาใช้ในการลดผลกระทบต่อ
สิBงแวดลอ้ม รวมถึงความมุ่งมัBนอยา่งแน่วแน่ในการทีBจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละของเสีย 
 รายงานนีQ ไดน้าํเสนอรายละเอียดกฎขอ้บงัคบัทางทะเลทีBเกีBยวขอ้งกบัสิBงแวดลอ้มทีBสําคญัทีBสุด และสิBงทีB
บริษทัฯ ได้ดาํเนินการเพืBอให้เป็นไปตามกฎขอ้บังคบัดังกล่าว รวมทัQ งรายงานนีQ ได้แสดงถึงแผนงานภายในทีB
เกีB ยวกับสถานการณ์ ฉุกเฉินและระบบการควบคุมคุณภาพ  และความพยายามในการลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และในตอนทา้ยของรายงานฉบบันีQ จะเป็นการสรุปถึงเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในดา้น
สิBงแวดลอ้มทีBบริษทัฯ ไดก้าํหนดไวส้าํหรับปีถดัไป 

จุดเด่นผลการดาํเนินงานทางด้านสิ=งแวดล้อม  

1. การประชุมประจาํปีทีBจดัขึQนทุกๆปีโดยมีการพิจารณาและพดูต่อในประเดน็ทีBเกีBยวกบักฎหมายพาณิชยนาวี 
ต่าง ๆ 
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 2. นโยบายในการป้องกนัสิBงแวดลอ้มตามดา้นล่าง ไดถู้กจดัทาํขึQนตามมาตรฐานเดียวกนักบั มอก. 14001 ซึB ง
เป็นนโยบายของบริษทัฯ ในการรักษาสิBงแวดลอ้มอยา่งย ัBงยนื ในการทีBจะป้องกนัสิBงแวดลอ้มและความ
เป็นอยูที่BดีขึQนบนโลกในปัจจุบนัและในอนาคต (โปรดดูรายละเอียดดา้นล่างในหวัขอ้ “มาตรฐานระบบ
การจดัการสิBงแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001)”)  

 3. สาํหรับการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ บริษทัฯไดล้งนามสญัญาสัBงต่อเรือและไดรั้บมอบเรือ
ดงักล่าว ซึB งมีรายละเอียดของคุณลกัษณะของตวัเรือมากกวา่ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย อนัจะส่งผลในการ
เพิBมประสิทธิภาพของเรือในการรักษาสิBงแวดลอ้ม 

 4. เป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการจดัการสิBงแวดลอ้มไดถู้กกาํหนดและนาํมาใชก้บัพนกังานทัQงใน 

สาํนกังานและพนกังานทีBอยูบ่นเรือ โดยไดก้าํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการและใหมี้การปฏิบติั บริษทัฯ 

ตระหนกัดีวา่การอบรมและปรับปรุงความนึกคิดของพนกังานทุกระดบัจะเป็นสิBงทีBนาํไปสู่ความสาํเร็จใน
นโยบายสิBงแวดลอ้ม และความสาํเร็จนีQไดแ้สดงผา่นการอบรมพนกังานในบริษทัฯ 

 5. บริษทัฯ มีการประเมินผลกระทบต่อสิBงแวดลอ้มสาํหรับกิจกรรมต่างๆทัQงบนเรือและภายในสาํนกังาน และ
พบว่าระเบียบและขัQนตอนการดาํเนินการต่างๆ ทีBมีอยู่ปัจจุบนัสามารถลดผลกระทบทีBมีต่อสิBงแวดลอ้ม
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 6. โครงการฝึกอบรมภายในองคก์รฯ ทีBจดัขึQนเพืBอพนกังานทุกคน (ทัQงทีBสํานกังานบริษทัฯ และบนเรือ) ซึB ง
เป็นไปตามนโยบายของระบบการจดัการสิBงแวดลอ้ม (EMS Policy) ซึB งมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตัQงและ
ปลูกจิตสํานึกเกีBยวกบัสิBงแวดลอ้ม โดยโครงการฝึกอบรมนีQ ไดจ้ดัฝึกการอบรมทัQงทีBศูนยฝึ์กอบรมของ
บริษทัฯ และผา่นทางผูต้รวจสอบภายในเกีBยวกบัเรือทีBไปตรวจเรือ 

 7. บริษทัใชค้วามพยายามอยา่งดีทีBสุดเพืBอชกัจูงและสนบัสนุนผูค้า้ทุกรายของบริษทัใหป้ฏิบติัตามมาตรฐาน 

  สิBงแวดลอ้ม/แนวทางการปฏิบติัทีBดี 

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคบัและอนุสัญญาต่าง ๆ  
 การทีBบริษทัฯ จะสามารถนาํเรือวิBงผา่นน่านนํQ าสากลไดน้ัQน บริษทัฯ มีหนา้ทีBตามกฎหมายในการทีBจะตอ้ง
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและอนุสัญญาต่างๆ ซึB งกาํหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International 

Maritime Organization: IMO) และหน่วยงานกาํกบัดูแลอืBนๆอยา่งครบถว้น 

 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) 
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution 

“MARPOL”) อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรมการรับรองคุณสมบติัคนประจาํเรือ และการ
เขา้ยามของคนประจาํเรือ (Standards for Training Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสัญญาแรงงาน
ทางทะเล (Maritime Labour Convention “MLC”) เป็น 4 อนุสัญญาหลกัทีBใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหว่าง
ประเทศ 
 ทัQงนีQ  มีกฎขอ้บงัคบัอืBนๆ ทีBเกีBยวขอ้ง ไดแ้ก่ 
  • อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการนํQาถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004 

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

2004) อนุสญัญานีQ มีผลบงัคบัใชต้ัQงแต่วนัทีB 8 กนัยายน 2560 
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  • อนุสญัญาทางทะเลระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตราย (International Maritime Dangerous 

Goods Code (IMDG)) 

  • อนุสญัญาทางทะเลระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้เทกองแบบแขง็ (International Maritime Solid 

Bulk Cargoes Code (IMSBC)) 

  • อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุมระบบกนัเพรียงของเรือ ค.ศ. 2001 (International Convention 

on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems 2001) 

  • อนุสญัญาระหวา่งประเทศสาํหรับการเดินเรือในน่านนํQาบริเวณขัQวโลก (International Code for Ships 

Operating in Polar Waters (Polar Code)) 

  • อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความรับผดิทางแพง่ต่อความเสียหายจากมลพิษนํQามนั ค.ศ. 2001 

(International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001) 

  • อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเคลืBอนยา้ยซากเรือ ค.ศ. 2007 (Nairobi International Convention on 

the Removal of Wrecks 2007 (the Wrecks Convention)) 

  • กฎขอ้บงัคบัในระดบัภูมิภาคและทอ้งถิBนซึBงมีความเขม้งวดกวา่ทีBกาํหนดไวใ้นกฏขอ้บงัคบัระหวา่ง 
  ประเทศ ตวัอยา่งเช่น พระราชบญัญติัพิทกัษสิ์Bงแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection  

  Act: EPA) และคาํสัBงของสหภาพยโุรปเกีBยวกบัการเผาผลาญเชืQอเพลิงในเขตยโุรป ฯลฯ  

นอกจากกฎขอ้บงัคบัทีBไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นัQน บริษทัฯ ยงัไดป้ฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัทีBสาํคญัอืBนๆ 

ดงัต่อไปนีQ  

 ประมวลข้อบังคบัเกี=ยวกบัการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety 

Management Code: ISM Code) 

 จากประสบการณ์เรียนรู้ด้านอุบัติเหตุทางทะเลตลอดหลายปีทีBผ่านมา ได้ถูกรวบรวมเป็นประมวล
ขอ้บงัคบัเกีBยวกบัการบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (ISM Code) ซึB งถูกเผยแพร่โดยองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ เพืBอส่งเสริมความปลอดภยัในการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนัมลพิษต่างๆ ISM 

Code ไดมี้ผลบงัคบัใชเ้มืBอวนัทีB 1 กรกฎาคม 2541 สาํหรับเรือขนส่งผูโ้ดยสารรวมถึงเรือเร็วสาํหรับขนส่งผูโ้ดยสาร 
เรือบรรทุกนํQ ามนั เรือบรรทุกสารเคมี เรือบรรทุกก๊าซ เรือบรรทุกสินคา้แบบเทกอง และเรือบรรทุกสินคา้ทีBมี
ความเร็วสูงทีBมีระวางขบันํQ าตัQงแต่ 500 ตนักรอสขึQนไป ทัQงนีQ  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบั และไดรั้บใบรับรอง
ตัQงแต่ปี 2538 สามปีก่อนทีBจะมีผลบงัคบัใช ้

 กฎขอ้บงัคบันีQ ถูกนาํไปใชท้ัQงบนเรือและทีBสาํนกังานบนฝัBงเพืBอใหเ้ป็นมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค ์

ดงัต่อไปนีQ  
   1. เพืBอใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินเรือ 
  2. เพืBอป้องกนัการบาดเจบ็และสูญเสียชีวิต 

  3. เพืBอหลีกเลีBยงความเสียหายทีBอาจเกิดขึQนต่อสิBงแวดลอ้ม 

 กราฟต่อไปนีQ  แสดงถึงจาํนวนครัQ งของเหตุการณ์การละเมิด ISM Code เปรียบเทียบกบัจาํนวนวนัในการ
เดินเรือ ตัQงแต่ ปี 2554 - ปี 2562 ของบริษทัฯ สาํหรับการวิเคราะห์นีQ  ไดพิ้จารณาการละเมิด ISM Code ซึB งส่งผลให้
เกิดเหตุไฟไหม ้การระเบิด การบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตของลูกเรือ เรือโดนกนั และ เรือเกยตืQน บริษทัฯ ได้
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วิเคราะห์รายละเอียดของการละเมิดเพืBอระบุสาเหตุทีBแทจ้ริงและเริBมดาํเนินการแกไ้ขและป้องกนัอยา่งเหมาะสมใน
แต่ละเรืBอง และไดแ้จง้ให้ผูบ้ริหารระดบัสูงทราบเพืBอเป็นกรณีศึกษา และเป็นการหลีกเลีBยงการเกิดการละเมิดแบบ
เดียวกนัขึQนอีก สําหรับปี 2562 บริษทัฯมีการละเมิดขอ้บงัคบัจาํนวน 3 ครัQ ง โดยมีจาํนวนวนัในการเดินเรือ อยู่ทีB 
13,140 วนั ถึงแมว้า่ในปี 2562 บริษทัฯ จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทีBตัQงไวที้Bไม่ใหมี้การละเมิดขอ้บงัคบัของ ISM 

เลยกต็าม แต่เมืBอคาํนึงในแง่ตวัเลขจาํนวนครัQ งของการละเมิดขอ้บงัคบันีQ ต่อจาํนวนวนัในการเดินเรือพบวา่ปี 2562 มี
อตัราการละเมิดขอ้บงัคบั ISM ในระดบัตํBาอยูที่Bร้อยละ 0.023 เมืBอเปรียบเทียบกบัปี 2557 ซึB งเป็นปีทีBอตัราการละเมิด
สูงทีBสุดอยูที่Bร้อยละ 0.11 ซึB งเมืBอเทียบกบับริษทัเดินเรือรายอืBนๆ ยงัคงถือวา่อยูใ่นระดบัทีBตํBาการละเมิดขอ้บงัคบั ISM 

ของบริษทัฯในปีนีQ  ไดแ้ก่ การเสียชีวิตของลูกเรือจากสาเหตุการเสียชีวิตตามธรรมชาติทีBมิใช่การเสียชีวิตจากการ
บาดเจบ็หรืออุบติัเหตุ จึงไม่ถือวา่เป็นความลม้เหลวในกระบวนการบริหารจดัการ และการป้องกนัของบริษทัฯ การ
ทีBบริษทัฯเลือกทีBจะยกเหตุการณ์นีQ ขึQนมานาํเสนอ เพืBอทีBจะทบทวนขัQนตอนการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงานของ
บริษทัฯ เพืBอป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุการณ์แบบนีQ ขึQนอีก 

 

 เพืBอให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ISM Code ไดมี้การตรวจสอบภายในบนเรือประจาํปีโดยทีมงานซึB ง
ประกอบด้วยผูต้รวจสอบเรือซึB งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ทีB เหมาะสม โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อ
กรรมการผูจ้ดัการโดยตรง เหตุการณ์ทีBเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ทีBเกีBยวขอ้ง การเกิดอุบติัเหตุ 

รวมถึงเหตุการณ์ทีBเกือบเกิดอุบติัเหตุทัQงหมดจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพืBอหาสาเหตุ และหลงัจากนัQนจะมีการ
ทบทวนขัQนตอนการดาํเนินงานทนัที นอกจากนีQบทเรียนทัQงหมดทีBไดจ้ากอุบติัเหตุทีBเกิดขึQนและเหตุการณ์ทีBเกือบเกิด
อุบัติ เหตุต่างๆจะถูกถ่ายทอดผ่านทาง Marine Accident Reporting Scheme (MARS) เพืBอเป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมเดินเรือ และเป็นการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัในการเดินเรือให้สูงขึQนอีกดว้ย The Nautical 

Institute กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  ซึB งได้เผยแพร่เอกสารรายงาน  Marine Accident Reporting Scheme 

(MARS) ทุกเดือน ไดชื้BนชมทีBบริษทัฯ ให้ความร่วมมือกบั MARS ในการส่งเสริมและร่วมแบ่งปัน “บทเรียน” จาก
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เหตุการณ์ต่างๆเพืBอเป็นกรณีศึกษาอนัเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือ ซึB งเป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดของ
บริษทัฯ ในการบริหารจดัการทีBมีคุณภาพและมีความรับผดิชอบต่อสงัคม  

 นอกจากนีQ  บริษทัฯ ไดริ้เริBมการดาํเนินการเพืBอควบคุมการละเมิด ISM Code โดยการใชวิ้ธีป้องกนัต่างๆ 

ดงัต่อไปนีQ  

• การพฒันาการฝึกอบรมบุคลากร: เนืBองจากแนวโนม้ทีBการตรวจเรือโดยเจา้หนา้ทีBตรวจเรือของรัฐเมืองท่านัQน
จะมีความเขม้งวดมากขึQนในส่วนของการบงัคบัใช ้ISM Code ดงันัQน บุคลากรประจาํเรือของบริษทัฯ จึงไดรั้บการ
ทบทวนความรู้ดา้น ISM Code อยา่งสมํBาเสมอ และจดัให้มีการแลกเปลีBยนประสบการณ์ซึB งกนัและกนัภายในกอง
เรือ 

• การพัฒนาการบํารุงรักษาตัวเรือ: บริษทัฯ ไดเ้น้นย ํQาถึงความสําคญัของการตรวจสอบสภาพและทดสอบ
เครืBองจกัรทุกเครืBองอย่างสมํBาเสมอ และหากเจา้หน้าทีBประจาํเรือพบเห็นสิBงผิดปกติใดๆ ให้รีบรายงานในทนัที 

นอกจากนีQ  ฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ไดเ้นน้ย ํQาให้ผูต้รวจสอบภายในตอ้งสอบทานการบงัคบัใชก้ฎเกณฑต่์างๆอยา่ง
เขม้งวดเพิBมขึQน จากการตรวจสอบปกติโดยผูต้รวจสอบภายนอก เพืBอให้ยกระดบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบและ
ความปลอดภยัสาํหรับตวัเรือ สินคา้ และลูกเรือ 

• มีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีไปยงัเรือ: โดยปกติเรือทีBเขา้สู่น่านนํQ าในอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย จะตอ้งมี
ใบรับรองเพิBมเติมเพืBอให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัของทอ้งถิBน และเพืBอเป็นมาตรการในการป้องกนัเรืBอง
ดงักล่าว บริษทัฯ ไดมี้การแจง้เตือนถึงรายละเอียดขัQนตอนการดาํเนินการแก่ลูกเรือไวล่้วงหน้าก่อนทีBเรือจะมาถึง
น่านนํQ าดงักล่าว เพืBอให้มัBนใจว่าเอกสารทีBเกีBยวขอ้งทัQงหมดไดถู้กจดัเตรียมไวเ้รียบร้อย และเรือสามารถปฏิบติัตาม
กฎระเบียบต่างๆไดอ้ยา่งครบถว้นตลอดเวลา  
• ใน ปี  2555 บ ริษัท ฯได้ เข้ า ร่ วม เป็ นสม าชิ ก  INTERCARGO (International Association of Dry Cargo 

Shipowners) Intercargo มีคาํกล่าวว่า “เพืBอเชืBอมโยงผูมี้ส่วนไดเ้สียในอุตสาหกรรม โดยมุ่งมัBนเพืBอความปลอดภยั 
ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิBงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ดงันัQน วิสยัทศัน์ของ
เราจึงคือ ความปลอดภยั ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิBงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินคา้แห้ง 
เทกอง ซึB งมีเรือสมาชิกทีBคา้ขายอยู่ทัBวโลก – เดินเรืออย่างมีความสามารถในการแข่งขนั ปลอดภยั และสร้างผล
กาํไร” คาํกล่าวนีQสอดคลอ้งกบัปรัชญาของบริษทัฯ เป็นอยา่งยิBง ทัQงนีQ  การเขา้เป็นสมาชิก Intercargo ของบริษทัฯ 

นัQน สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการพฒันาอยา่งย ัBงยนืของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

• ในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก RightShip ซึB งเป็นองคก์รตรวจประเมินคุณภาพเรืออิสระ ก่อตัQงโดย 
BHP Billiton, Rio Tinto และ Cargill สามบริษทัขนส่งทีBใหญ่ทีBสุดในโลกและเป็นผูใ้ชบ้ริการหลกัในการขนส่งทาง
เรือซึB งระบบการตรวจประเมินคุณภาพเรือของ RightShip เป็นทีBรู้จกัโดยทัBวกนัวา่มีมาตรฐานทีBแม่นยาํและเขม้งวด 

รวมทัQงเนน้เรืBองความปลอดภยัของเรือ (รวมถึงลูกเรือและสินคา้) และการอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้มทางทะเล การเขา้เป็น
สมาชิกของบริษทัฯ เป็นการยนืยนัถึงการพฒันาอยา่งย ัBงยนืของบริษทัฯ อีกอยา่งดว้ย 
 บริษทัฯไดก้าํหนดเป้าหมายภายในเท่ากบัศูนย ์สาํหรับการละเมิด ISM Code ทีBก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็ หรือ
เสียชีวิต ไฟไหม ้เรือโดนกนั เรือเกยตืQน หรือการถูกกกัเรือ  

 ประมวลข้อบังคบัว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship 

and Port Safety: ISPS) เมืBอพิจารณาถึงสถานการณ์ความปลอดภยัทีBเปลีBยนแปลงไปทัBวโลก จึงมีการรับรอง ISPS 
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ในปี 2547 ซึB ง ISPS เป็นการแก้ไขเพิBมเติมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล 
(SOLAS) ซึB งไดร้วมถึงการยกระดบัความปลอดภยัของเรือและท่าเรือ ขอ้บงัคบัดงักล่าวไดก้าํหนดบทบาทหน้าทีB
ความรับผดิชอบระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ บริษทัเดินเรือ คนประจาํเรือ และบุคลากรประจาํท่าเรือ/บุคลากรผูอ้าํนวย
ความสะดวก เพืBอทีBจะใชใ้น “การตรวจจบัการคุกคามความปลอดภยัและการใชม้าตรการป้องกนัสาํหรับเหตุการณ์
ทีBมีผลกระทบต่อความปลอดภยัของตวัเรือ หรือสิBงอาํนวยความสะดวกทีBท่าเรือซึB งใชใ้นการคา้ระหว่างประเทศ” 
(ISPS Code Part A 1.2.1) 

 เพืBอเป็นการปฏิบติัตาม ISPS บริษทัฯ ไดพ้ฒันามาตรฐานสาํหรับขัQนตอนการปฏิบติังานของเรือทีBเขา้ท่าทีB
มีอตัราเสีBยงต่อการลกัลอบคา้ยาเสพติดและผูล้กัลอบหนีขึQนเรือ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้สุนขัดมกลิBน และเจา้หนา้ทีB
พร้อมอาวธุตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิBงเป็นนโยบายมาตรฐานของบริษทัฯทีBจะจดัใหมี้สิBงเหล่านีQ  หากเรือ
เขา้ท่าเรือทีBยโุรป องักฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย หรือ แคนนาดา จนถึงบดันีQ  บริษทัฯ เพิBงมีเหตุการณ์ถูกกกักนัเรือทีB
เกิดจากการละเมิด ISPS เพียงแค่ครัQ งเดียวเท่านัQน 

 มีการสอบทานภายในประจาํปีสาํหรับมาตรการการป้องกนัต่างๆ ซึB งรวมถึงผลการดาํเนินการของบริษทัฯ 

ในการจดัหาสุนขัดมกลิBนและเจา้หนา้ทีBรักษาความปลอดภยั ดงัเช่นการตรวจสอบ ISM ตามทีBไดก้ล่าวขา้งตน้ การ
สอบทานจะกระทาํโดยทีมงานซึB งประกอบดว้ยผูต้รวจสอบทีBมีคุณสมบติัและประสบการณ์ทีBเหมาะสม ซึB งได้
รายงานผลการสอบทานต่อกรรมการผูจ้ดัการโดยตรง การไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ทีBเกีBยวขอ้ง การเกิด
อุบติัเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ทีBเกือบเกิดอุบติัเหตุทัQงหมดจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพืBอหาสาเหตุ ในกรณีทีBมี
ขอ้ผดิพลาดในขัQนตอนการดาํเนินงานมาตรฐานจะมีการสอบทานขัQนตอนต่าง ๆ ทนัที  

 กราฟดา้นล่างนีQ  แสดงใหเ้ห็นวา่ จาํนวนครัQ งของเหตุการณ์การละเมิด ISPS (แกนดา้นซา้ย) เปรียบเทียบกบั
จาํนวนวนัในการเดินเรือ (แกนดา้นขวา) ในช่วงปี 2554 - ปี 2562 บริษทัฯ กาํหนดเป้าหมายให้การละเมิด ISPS 

เท่ากบัศูนยเ์ช่นเดียวกนักบัเป้าหมายของการละเมิด ISM Code ทัQงนีQ  ไม่มีการละเมิด ISPS ในปี 2554 ปี 2555 ปี 

2559 และปี 2561 แต่มีการละเมิด 1 ครัQ ง ในปี 2560 โดยมีการตรวจพบผูห้ลบหนีขึQนเรือซึB งเป็นคนยากจนและ
ตอ้งการหนีไปอยูต่่างประเทศเพืBอชีวิตทีBดีขึQน ถึงแมว้า่โดยปกติแลว้คนเรือของบริษทัฯ จะตรวจพบผูห้ลบหนีเหล่านีQ
ได้ทนัท่วงทีและได้นําไปส่งทีBท่าเรือทีBหลบหนีขึQนมาหรือท่าเรือทีBอยู่ใกลที้Bสุด แต่บริษทัฯ ก็ได้รวมเหตุการณ์
ดงักล่าวเป็นการละเมิด ISPS เพืBอรายงานให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการละเมิดเท่ากบัศูนยที์BตัQงไว ้บริษทัฯมีความ
ยนิดีทีBจะรายงานวา่ในปี 2562 บริษทัฯไม่มีการละเมิด ISPS และสาํหรับปี 2563 บริษทัฯ จะยงัคงระมดัระวงัและจดั
ใหมี้ระบบบริหารความเสีBยงทีBเหมาะสม เพืBอใหแ้น่ใจวา่การละเมิด ISPSจะเท่ากบัศูนย ์ 
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 MARPOL: เป็นอีกกฎขอ้บงัคบัหนึB งทีBสําคญัซึB งเกีBยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในอุตสาหกรรมการเดินเรือ
ทางทะเล โดยมีวตัถุประสงคที์Bจะ “อนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทางทะเล โดยการควบคุมมลพิษทีBเกิดจากนํQามนั และสาร
อนัตราย รวมถึง การลดจาํนวนของอุบติัเหตุในการขนถ่ายสารเหล่านัQน” ซึB งในอนุสัญญานีQ แบ่งออกเป็น 6 หมวด 

กล่าวคือ: 
1. ขอ้กาํหนดการป้องกนัมลพิษจากนํQามนั (Regulations for the Prevention of Pollution by Oil) 

2. ขอ้กาํหนดการควบคุมมลพิษจากสารเคมีเหลว (Regulations for the Control of Pollution by Noxious 

liquid substances in bulk) 

3. ขอ้กาํหนดการควบคุมมลพิษจากสารอนัตรายทีBบรรจุหีบห่อ หรือตูค้อนเทนเนอร์ หรือถงับรรจุ 
(Regulations for the Prevention of Pollution by harmful substances carried by sea in packed forms, 

or in freight containers, portable tanks or road and rail tank wagons) 

4. ขอ้กาํหนดการป้องกนัมลพิษจากนํQาเสียจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by 

Sewage from ships) 

5. ขอ้กาํหนดการป้องกนัมลพิษจากการป้องกนัมลพิษจากขยะจากเรือ (Regulations for the Prevention 

of Pollution by Garbage from ships) 

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

from ships) 

 บริษทัฯ มีความเขา้ใจถึงความเสีBยงของการเกิดผลกระทบทีBร้ายแรงต่อสภาพแวดลอ้มทางทะเลเนืBองจาก
อุบติัเหตุทางทะเล ซึB งบริษทัฯ จดัให้มีมาตรการเชิงป้องกนัเพืBอจาํกดัความเสีBยงในเรืBองนีQ  โดยลาํดบัแรกคือ จาํกดั
ความผดิพลาดอนัเนืBองมาจากบุคลากร และลาํดบัทีBสองคือการดูแลรักษาเครืBองจกัรบนเรือใหมี้มาตรฐานสูงสุด 

 เพืBอจาํกดัความผดิพลาดของบุคลากร บริษทัฯ ไดพ้ฒันาปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมสาํหรับเจา้หนา้ทีB
ประจาํเรือทุกคน ซึB งรวมไปถึงหอ้งอบรมเสมือนจริง ซึB งออกแบบมาเพืBอพฒันาปรับปรุงความชาํนาญในการนาํเรือ 
และความระมดัระวงัต่างๆ โดยใส่ตวัแปรทัQงทางดา้นสภาพอากาศและสภาพทอ้งทะเล หรือเมืองท่าต่างๆ ในโลก 
นอกจากนีQ บริษทัฯ มีความเชืBอมัBนว่าวิศวกรช่างเครืBองบนเรือทีBติดตัQงเครืBองจกัรทนัสมยัใหม่ไดรั้บการฝึกอบรม
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โครงสร้างเครืBองจกัรนีQอยา่งเขม้งวด เพืBอใหเ้กิดทกัษะและความสามารถในการดูแลรักษาเครืBองจกัร และหลีกเลีBยง
ปัญหาเครืBองจกัรหยดุทาํงาน 

 

 จากกราฟดา้นบนแสดงถึง จาํนวนครัQ งของการละเมิดอนุสญัญา MARPOL (แกนดา้นซา้ย) ซึB งส่งผลใหเ้กิด
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และจาํนวนวนัในการเดินเรือ (แกนดา้นขวา) ในช่วงปี 2554 - ปี 2562 เพืBอการ
วิเคราะห์นีQ  เหตุการณ์ทีBเกิดขึQนทีBถือเป็นการละเมิดจะมาจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษทัฯ รู้สึกยินดีใน
การรายงานให้ทราบว่าในปี 2562 บริษทัฯ ไม่มีการละเมิดอนุสัญญา MARPOL บริษทัฯ ได้กาํหนดเป้าหมาย
สาํหรับการละเมิดอนุสญัญา MARPOL เท่ากบัศูนยส์าํหรับปี 2563  

 กฎข้อบังคบัใหม่ที=กาํลงัจะมีผลบังคบัใช้ / กฎข้อบังคบัที=เพิ=งมีผลบังคบัใช้: กฎขอ้บงัคบัทีBกาํลงัจะมีผล
บงัคบัใชใ้นเร็ว ๆ นีQ  หรือกฎขอ้บงัคบัทีBเพิBงมีผลบงัคบัใชเ้มืBอไม่นานมานีQ  มีดงัต่อไปนีQ  

• อนุสญัญา IMDG และ IMSBC ตอ้งการใหมี้ความเขม้งวดในในการขนส่งสินคา้อนัตราย 
• อนุสญัญาระหวา่งประเทศสาํหรับการเดินเรือในน่านนํQาบริเวณขัQวโลก (Polar Code) กาํหนดใหเ้รือ
ยกระดบัความปลอดภยั และการตรวจวดัการควบคุมมลพิษ ในขณะทาํการคา้บริเวณขัQวโลก 

• อนุสญัญา STCW 2010 ณ กรุงมะนิลา (Manila amendments) ซึB งจะมีผลบงัคบัใชต้ัQงแต่วนัทีB 1 มกราคม 

2560 กาํหนดใหมี้เอกสารรับรองลูกเรือวา่ไดผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตรปรับระดบัความรู้ในเรืBอง
เกีBยวกบัทกัษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

• อนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 ฉบบัปรับปรุง 2557 ซึB งจะมีผลบงัคบัใชต้ัQงแต่วนัทีB 18 

มกราคม 2560 กาํหนดใหจ้ดัทาํหลกัประกนัทางการเงินเพืBอการส่งตวักลบัและหลกัประกนัทางการเงิน
อืBนๆ แก่ลูกเรือ 

• ตามมติ MEPC.280(70) ขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึB งมีผลบงัคบัใชต้ัQงแต่วนัทีB 1 

มกราคม 2563 เป็นต้นไปนัQ น เรือทุกลาํจะต้องใช้เชืQอเพลิงทีBมีค่ากาํมะถนัสูงสุดไม่เกินร้อยละ0.5 

(อยา่งไรก็ตาม ในเขตควบคุมการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ออกไซด ์(SOx Emission Controlled Area - ECA 
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zones) ได้กาํหนดให้ใช้เชืQอเพลิงค่ากาํมะถนัสูงสุดในบริเวณนัQนไม่เกินร้อยละ 0.1) นอกจากนีQ  มติ 

MEPC 73 ของ IMO ไดห้้ามการมีนํQ ามนัเชืQอเพลิงทีBไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดบนเรือหลงัจากวนัทีB 1 

มีนาคม 2563 ยกเวน้ในกรณีทีBเรือลาํนัQนไดใ้ชวิ้ธีทางเลือกอืBน เพืBอใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในการจาํกดั
ค่ากาํมะถนั กล่าวคือ การติดตัQงระบบทาํความสะอาดไอเสีย หรือเครืBองดกัจบัเขม่าควนั (scrubber) บน
เรือซึB งตอ้งไดรั้บการรับรองจากรัฐเจา้ของธงตามขอ้กาํหนดซึB งเรียกโดยทัBวไปวา่  ‘IMO 2020’ โดยกฎ 

IMO 2020 มีวตัถุประสงค์เพืBอลดปริมาณการปล่อยค่ากาํมะถนัออกจากเรืออย่างมาก ซึB งจะส่งผล
ประโยชน์หลกัในแง่สุขภาพและสิBงแวดลอ้มของโลก โดยเฉพาะอยา่งยิBงสาํหรับประชากรทีBอาศยัอยู่
ใกลก้บัท่าเรือและชายฝัBง บริษทัฯ มีความมุ่งมัBนทีBจะปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ IMO 2020 อย่างเคร่งครัด 

โดยเรือทุกลาํของบริษทัฯจะใชน้ํQ ามนัเชืQอเพลิงทีBมีค่ากาํมะถนัตํBาเท่านัQน 

• กฎระเบียบใหม่ทีBมีผลบงัคบัใชใ้นท่าเรือในสหภาพยโุรป (EU) 

เรือทุกลาํทีBเขา้ท่าเรือในสหภาพยโุรปตอ้งมีแผนสาํหรับการติดตาม การรายงานผล และการตรวจสอบ  

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) (แผน MRV) ทีBไดรั้บการอนุมติั เอกสารแสดงการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขา้งตน้ (Document of Compliance) จะตอ้งเกบ็รักษาบนเรือนบัตัQงแต่วนัทีB 30 มิถุนายน 

2562 เป็นตน้ไป 

 ทัQงนีQ  เรือทุกลาํของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบนีQ  
1) การแกไ้ขอนุสัญญา MARPOL ภาคผนวก 6 ณ การประชุมคณะกรรมการคุม้ครองสิBงแวดลอ้มทาง
ทะเล (Marine Environment Protection Committee, MPEC) ครัQ งทีB 70 จดัขึQนเมืBอเดือนตุลาคม 2559 

บงัคบัให้มีระบบการเก็บขอ้มูล (data collection system) การใชเ้ชืQอเพลิง ซึB งเริBมมีผลบงัคบัใชต้ัQงแต่ 

วนัทีB  1 มีนาคม  2561 (IMO Resolution MEPC.278(70)) ตามกฎหมายฉบับนีQ  เรือทีB มีนํQ าหนัก 5 

พนัตนักรอสหรือมากกว่าทีBเดินเรือในต่างประเทศ ตอ้งเก็บขอ้มูลและรายงานการใชเ้ชืQอเพลิง โดย
เริBมตัQงแต่ปีปฎิทิน 2562 ซึB งรายงานฉบบัแรกจะตอ้งจดัทาํขึQนภายในตน้ปี 2563 โดยกระบวนการ
รับรองขอ้มูลทีBส่งใหเ้จา้หนา้ทีBของรัฐ หรือ องคก์รทีBไดรั้บการยอมรับ (RO) ตรวจและออกใบรับรอง
การปฏิบติัตามกฎระเบียบทีBเกีBยวขอ้งกบัการใชน้ํQ ามนัเชืQอเพลิงใหก้บับริษทัฯ และทา้ยทีBสุด เจา้หนา้ทีB
ของรัฐนัQน จะนาํส่งขอ้มูลทีBไดร้วบรวมแก่ IMO โดยขอ้มูลดงักล่าวจะถูกเก็บไวโ้ดยไม่เอ่ยนามบน
ฐานขอ้มูลการใชน้ํQ ามนัเชืQอเพลิงของเรือ IMO ขอ้บงัคบัใหม่นีQสอดคลอ้งกบัระบบการติดตามและ
รายงานผลปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ในสหภาพยโุรป (EU) โดยขอ้บงัคบันีQ จะถูกรวมเป็น
ส่วนหนึB งใน แผนการบริหารการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของเรือ (Shipboard Energy 

Efficiency Management Plan, SEEMP - Part 2) ทีBมีอยู ่
2) เริBมมีผลบงัคบัใชต้ัQงแต่วนัทีB 31 ธันวาคม 2563 เป็นตน้ไป กฎระเบียบของสหภาพยุโรปทีBเกีBยวกบั
การรีไซเคิลเรือจะมีผลบงัคบัใชค้รอบคลุมไปถึงเรือต่างชาติทีBอยูใ่นน่านนํQ าของสหภาพยุโรป เรือ
ต่างๆจะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยวสัดุ/อุปกรณ์ทีB เป็นอันตราย (Inventory of Hazardous 

Material “IHM”)) บริษทัฯ ไดรั้บใบรับรอง IHM สาํหรับเรือจาํนวน 15 ลาํ และเรืออีก 9 ลาํ กาํลงัจะ
ไดรั้บใบรับรอง สาํหรับเรือทีBเหลืออีก 12 ลาํคาดวา่จะไดรั้บใบรับรอง IHM ภายในกลางปี 2563 



หนา้ 165 
 

3) การบ ริหารจัดการความมัBนคงปลอดภัยทางไซ เบอร์ทางทะเล  (Maritime Cyber Security 

Management) ในเอกสาร “แนวทางการดาํเนินการเรืBองความเสีBยงทางไซเบอร์ทางทะเล” ออกโดย 
IMO กาํหนดให้การจดัการความเสีBยงทางไซเบอร์ควรไปรวมอยูใ่นระบบการจดัการความปลอดภยั 
(Safety Management System) โดยการตรวจสอบทางไซเบอร์ในครัQ งแรกรวมในการตรวจสอบ
เอกสารการปฏิบัติงานประจาํปีหลังวนัทีB  1 มกราคม 2564 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการรวมส่วนทีB
เกีBยวขอ้งไวใ้นขัQนตอนการปฏิบติังานบนเรือฉบบัปรับปรุง ซึB งบริษทัฯ คาดว่าแผนดงักล่าวจะเสร็จ
สิQนภายในเดือนกนัยายน 2563 

 หลังจากทีBได้แสดงและได้อธิบายถึงกฎข้อบังคับทางทะเลทีBสําคัญ  ซึB งมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์
สิB งแวดลอ้ม รวมถึงกฎขอ้บงัคบัใหม่ทีBกาํลงัจะมีผลบงัคบัใช้ ในหัวขอ้ถดัไปจะเป็นรายละเอียดของระบบการ
ควบคุมภายในทางดา้นสิBงแวดลอ้มของบริษทัฯ การป้องกนัและอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้ม 

 มาตรฐานระบบการจัดการสิB งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001): เนืBองจากแนวโน้มในการอนุรักษ์
สิBงแวดลอ้มมีมากขึQนบริษทัฯ จึงไดก้าํหนด “นโยบายการอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้ม” ขึQน นอกเหนือจากขอ้กาํหนดตาม
กฏหมาย และอนุสัญญาระหวา่งประเทศทีBไดก้ล่าวไปแลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีระบบการจดัการดา้นสิBงแวดลอ้ม 

(Environment Management System: EMS) ซึB งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึB งมาตรฐาน ISO 14001 นีQ  ได้
กาํหนดกรอบแบบองคร์วม ทัQงในดา้นยทุธศาสตร์เพืBอกาํหนดนโยบายดา้นสิBงแวดลอ้มของบริษทัฯ การวางแผนงาน
และการดาํเนินการ และการแสดงให้เห็นว่า บริษทัฯ เป็นองคก์รทีBรับผิดชอบต่อสิBงแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดรั้บการ
รับรองระบบ EMS ครัQ งแรกในปี 2552 ตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 ออกโดยสมาคมผูต้รวจสอบเรือแห่ง
ประเทศญีBปุ่น (Class NK) ซึB งมาตรฐานดงักล่าวมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ จนถึงปัจจุบนัใบรับรองของบริษทัฯ 

เป็นไปตามมาตรฐาน 14001:2015 ซึB งระบบ EMS นีQ จะเป็นระบบทีBเขา้มาเสริมระบบการจดัการคุณภาพ (Quality 

Management System) ทีBมีอยู่ในปัจจุบนั เพืBอให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจดัการด้านคุณภาพ มอก. 9001  

(ISO 9001) และประมวลขอ้บงัคบัเกีBยวกบัการบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (ISM) ซึB งระบบการจดัการ
แบบผสมผสานนีQ เป็นทีBรู้จกักนัในนามของระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และสิBงแวดลอ้ม 

(Safety Quality and Environment Management System: SQEMS) ซึB งตามหลกัระบบการบริหารจดัการดา้นความ
ปลอดภยั คุณภาพ และสิBงแวดลอ้มแลว้ผูจ้ดัการทางดา้นเทคนิคซึB งเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ดว้ยนัQน ไดรั้บ
การแต่งตัQงให้เป็นตวัแทนของฝ่ายบริหารและเป็นผูที้Bรับมอบหมายให้ดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องประมวล
ขอ้บงัคบัเกีBยวกบัการบริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผูต้รวจสอบเรือแห่งประเทศ
ญีBปุ่น (Class NK) ไดอ้อกใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ (QMS Certificate) แก่บริษทัฯ ซึB งเป็นฉบบัใหม่ของ ISO 

9001: 2008 ซึB งบริษทัเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองส่วนใหญ่ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัใบรับรองประเภทดงักล่าว 
เนืBองจากเป็นเรืBองสาํคญัสาํหรับบริษทัเรือขนส่งสินคา้ประเภทนํQามนัทีBการอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้มเป็นเรืBองสาํคญัสูงสุด 

อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ เลือกทีBจะปฏิบติัตามมาตรฐานระดบัสูงแมไ้ม่เป็นภาคบงัคบักต็าม 

 วตัถุประสงค์ของระบบการจัดการสิ=งแวดล้อม (EMS) 

• ลดมลพิษต่อสิBงแวดลอ้ม 

• ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ทัQงภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ ทีBเกีBยวกบัดา้น
มลพิษทางสิBงแวดลอ้ม 
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• กาํหนดขัQนตอนการดาํเนินการทีBเกีBยวกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• ปลุกจิตสาํนึกของพนกังานในการรักษาสิBงแวดลอ้ม 

• มีการติดตามผลการดาํเนินการดา้นสิBงแวดลอ้มของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

• มีการปรับปรุงอยา่งต่อเนืBองในส่วนของการดาํเนินการดา้นสิBงแวดลอ้มและการป้องกนัมลพิษ 

 จากการสอบทานและการปรับปรุงอยา่งต่อเนืBองในระบบ SQEMS บริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิBงวา่จะสามารถ
ยกระดบัการปฏิบติังานดา้นสิBงแวดลอ้มใหดี้ยิBงขึQนในปีถดัไป รวมทัQงเป็นส่วนสาํคญัในการช่วยอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้ม 

และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และอีกหนึBงความพยายามของบริษทัฯ ในการทีBจะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิBงแวดลอ้มจากการดาํเนินธุรกิจนัBนคือ การนาํเทคโนโลยทีีBเป็นมิตรต่อสิBงแวดลอ้มมาใชส้าํหรับเรือใหม่ของบริษทัฯ 
 บริษทัฯ ไดรั้บ Port of Long Beach Green Environment Achievement Flag จาก Port of Long Beach ซึB ง
เป็นท่าเรือสีเขียว รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จากการทีBบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลดการปล่อยมลพิษทางอากาศใน
บริเวณตอนใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนัQน กองเรือบริษทัฯ ยงัไดส่้วนลดร้อยละ 25 ของค่าใชจ่้ายสาํหรับการ
เทียบท่าจาก Port of Long Beach อีกดว้ย 

 การใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ 

 เนืBองจากบริษทัฯ มีความมุ่งมัBนในการปกป้องและอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้ม รวมถึงการป้องกนัมิใหเ้กิดมลภาวะ 
ซึB งสิBงเหล่านีQสะทอ้นใหเ้ห็นจากเรือสัBงต่อใหม่ซึBงบริษทัฯ ไดรั้บมอบจากอู่ต่อเรือหลายแห่งในประเทศจีน ซึB งเรือทุก
ลาํทีBต่อใหม่ไดป้ฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ทีBบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั รวมถึงทีBจะบงัคบัใชใ้นอนาคตอนัใกลนี้Qดว้ย 
นอกจากนีQ  รายละเอียดของเรือทีBต่อใหม่เหล่านีQยงัมีมาตรฐานสูงกวา่ขอ้กาํหนดตามกฎหมายดว้ย ทัQงนีQ  เพืBอใหก้าร
เดินเรือง่ายยิBงขึQน และยงัเป็นการเพิBมขีดความสามารถของเรือในการปกป้องและอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้มอีกดว้ย 

 คุณลกัษณะในด้าน “การอนุรักษ์สิ=งแวดล้อม” ของเรือต่อใหม่ที=บริษัทฯ ได้รับมอบเมื=อไม่นานมานีJ คือ 
1. โครงสร้างผนังต่อเรือสองชัQ น (สําหรับเรือขนส่งสินค้าเทกองขนาด 38,500 เดทเวทตัน) เพืBอ
ประโยชน์ในการลดมลภาวะต่อสิBงแวดลอ้ม หากเกิดอุบติัเหตุกบัตวัเรือ 

2. รูปแบบตวัเรือมีความสมบูรณ์ หลงัจากทีBผา่นการพิจารณาวิเคราะห์การออกแบบ หลายๆครัQ งโดยใช้
เทคโนโลยีล่าสุดในการออกแบบตวัเรือ เพืBอให้ไดรู้ปแบบของตวัเรือทีBดีทีBสุดเหมาะสมทีBสุด ทัQง
ขนาดและรูปลกัษณ์ เพืBอให้เรือสามารถทีBจะทาํความเร็วตามต้องการ ในขณะทีBมีการเผาผลาญ
เชืQอเพลิงทีBต ํBา สําหรับเรือเหล่านีQ  จะมีการเผาผลาญเชืQอเพลิงตํBากว่าเรือขนาดเดียวกนัทีBอายมุากกว่า 
การเผาผลาญเชืQอเพลิงทีBต ํBาดงักล่าวนัQน เกิดการใชเ้ครืBองยนตที์Bมีประสิทธิภาพดว้ยการออกแบบใบ
จกัรใหม่ทีBหมุนชา้ลง มีเส้นผา่นศูนยก์ลางใหญ่ และมีการออกแบบทีBเหมาะสมกบัรูปแบบตวัเรือ  

3. เพืBอลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และเพืBอเพิBมประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเรือ 
ควนัของเครืBองยนตจ์ะถูกปล่อยผา่นหมอ้นํQาโดยตรง ซึB งวิธีการนีQจะช่วยลดการใชน้ํQ ามนัในการเผา
ไหม ้

4. เรือสัBงต่อใหม่เหล่านีQ มีการติดตัQงเครืBองบาํบดันํQาถ่วงเรือซึBงเป็นไปตามขอ้กาํหนดขององคก์ารทาง 
ทะเลระหว่างประเทศ  (International Maritime Organization-IMO) มีผลบังคับใช้ตัQ งแต่วันทีB  8 

กนัยายน 2560 เครืBองบาํบดันีQออกแบบมาเพืBอกาํจดั และป้องกนัแบคทีเรียและสิBงมีชีวิตเลก็ๆ ทีBอาศยั
อยูใ่นนํQาทะเลซึBงไม่ทาํใหเ้กิดอนัตรายโดยผา่นการบาํบดันํQาระหวา่งเมืองท่าแต่ละแห่ง 
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5. เครืBองจกัรทีBใชเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซดล่์าสุด 

6. การลา้งระวางสินคา้แบบกล่อง ผนงัเรียบ ในเรือขนาด 38,500 เดทเวทตนั เพืBอลดการสะสมของ
สินคา้ตกคา้งในระวาง ซึB งจะเป็นการลดการใชส้ารเคมีทีBเป็นอนัตรายในการชะลา้งสินคา้ตกคา้ง
เหล่านีQ  เพราะวา่ระวางสินคา้แบบนีQสามารถทีBจะใชน้ํQ าเพียงอยา่งเดียวในการทาํความสะอาดก็
เพียงพอแลว้ 

7. ระบบสูบจ่ายนํQามนัหล่อลืBนแบบหลุมลึกสาํหรับระบบใหไ้หลเวียนในเครืBองจกัรใหญ่ เป็นการลด
ปริมาณนํQามนัหล่อลืBนทีBตอ้งใชท้ัQงหมด ซึB งเป็นการลดปริมาณของกากนํQามนั 

8. เรือทุกลาํมีการติดตัQ งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดังทีBได้กล่าวมาแล้วนัQ นเป็นไปตามมาตรฐานของ 
MEPC.76(40) Marine Environment Protection Committee (คณะกรรมการป้องกนัสภาวะแวดลอ้ม
ทางทะเล) ซึB งระบุว่าสามารถใช้เผาขยะและกากนํQ ามนัได ้ทัQงนีQ จะเป็นการเพิBมประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจดัการขยะ และสิBงปฏิกูลของบริษทัฯ อนัเป็นสิBงทีBกองเรือของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัอยู่
แลว้ 

9. ถงัเก็บนํQ าทอ้งเรือและกากนํQ ามนัขนาดใหญ่ทีBแยกจากกนั ช่วยให้การกาํจดัสิBงปฏิกูลเหล่านีQ เป็นมิตร
ต่อสิBงแวดลอ้มมากขึQน เพราะสามารถทีBจะช่วยใหผู้รั้บกาํจดัสิBงปฏิกลู จดัการแยกนํQ าทอ้งเรือและกาก
นํQามนัอยา่งมีประสิทธิภาพมากทีBสุดได ้

10. เครืBองบาํบดัสิBงปฏิกลูบนเรือทีBไดรั้บการพฒันาทางชีวภาพถูกติดตัQงบนเรือทีBต่อใหม่นีQ  
11. เรือทีBต่อใหม่ได้ปฏิบติัตาม “อนุสัญญาการยุบเรือเป็นเศษเหล็ก” ขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (IMO) (อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการยบุเรือเป็นเศษเหลก็อยา่งปลอดภยัและรักษา
สิBงแวดลอ้มปี ค.ศ. 2009) ซึB งมีผลบงัคบัใชเ้มืBอเดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีวตัถุประสงคที์Bจะสร้าง
ความมัBนใจวา่ เรือทีBถูกยบุเป็นเศษเหลก็หลงัจากทีBหมดอายกุารใชง้านแลว้ จะไม่ก่อใหเ้กิดความเสีBยง
ใดๆ ทีB เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และความปลอดภัย หรือสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
อนุสญัญาฉบบันีQ ไดเ้ปิดใหมี้การลงนามจากรัฐต่างๆ และจะมีผลบงัคบัใชใ้น 24 เดือน นบัจากวนัทีBมี
การร่วมลงนามโดย 15 รัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือเชิงพาณิชยท์ัBว
โลก เพืBอการให้สัตยาบนั การรับรอง หรือการเห็นชอบ หรือการเขา้ร่วม หรือไดว้างหลกัประกนัใน
การให้สัตยาบนัการรับรอง การเห็นชอบ หรือการเขา้ร่วมไวก้บัเลขาธิการฯ โดยปราศจากขอ้จาํกดั 

นอกจากนีQ  จาํนวนเรือทัQงหมดทีBถูกยบุเป็นเศษเหลก็ของแต่ละรัฐ ในช่วง 10 ปีทีBผา่นมา ตอ้งไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 3 ของขนาดระวางบรรทุกเรือขนส่งเชิงพาณิชย ์แมอ้นุสัญญาดงักล่าวจะยงัไม่มีผลบงัคบั
ใช ้แต่สําหรับสัญญาสัBงต่อเรือใหม่ของบริษทัฯ นัQน บริษทัฯ แน่ใจว่าไดมี้ดาํเนินการให้สอดคลอ้ง
กบักฏเกณฑ์ดงักล่าว เรือดงักล่าวจะตอ้งจดัทาํบญัชีวสัดุ/อุปกรณ์ทีBอนัตราย ตามขอ้แนะนําของ
อนุสญัญาฯ โดยเฉพาะการหา้มและการควบคุมมิใหใ้ชว้สัดุอนัตรายตัQงแต่ขัQนตอนในการต่อเรือ หาก
มีการใชว้สัดุอนัตรายเหล่านัQนในการต่อเรือแลว้ จะตอ้งมีการจดัทาํบญัชีรายการวสัดุเหล่านีQ ไว ้ซึB งจะ
ทาํใหเ้รือมีสิทธิยืBนขอใบรับรองบญัชีวสัดุอนัตรายได ้ 

 พฒันาการใหม่ ๆ ในการออกแบบเรือและการต่อเรือมีรายละเอียดตามดา้นล่างนีQ  ตราบเท่าทีBจะสามารถทาํ
ได ้บริษทัฯ จะนาํปัจจยัเหล่านีQมาประกอบการตดัสินใจสาํหรับการซืQอเรือในอนาคต 
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 เรือที=เป็นมิตรต่อสิ=งแวดล้อม (Eco-friendly ships) ธุรกิจเดินเรือเป็นหนึB งในธุรกิจการขนส่งระหว่าง
ประเทศทีBสะอาดทีBสุดและอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้มมากทีBสุด และยงัเป็นธุรกิจทีBเป็นมิตรต่อสิBงแวดลอ้มและใชพ้ลงังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่ามีการขนส่งทางเรือมากถึงร้อยละ 90 โดยประมาณ ของการคา้ขายทัBวโลก และจาก
ตัวเลขของ IMO ธุรกิจเดินเรือมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงร้อยละ  2.7 ของการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทัBวโลก อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจเดินเรือยงัคงกา้วไปขา้งหน้าเพืBอหาทางลดตวัเลขการปล่อยก๊าซ
ดงักล่าวต่อไป 

 ธุรกิจเดินเรือยงัไม่สามารถแกปั้ญหาในการอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้มไดทุ้กเรืBอง โดยในปัจจุบนั ความพยายาม
ของอุตสาหกรรมเดินเรือและของ IMO แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กล่าวคือ 

• สาํหรับเรือทีBมีอยูแ่ลว้ - ใหน้าํ “แนวปฏิบติัในการจดัการทีBดี” มาใชบ้งัคบั เพืBอรักษาและประหยดัการ
ใชน้ํQ ามนั 

• สาํหรับเรือต่อใหม่ - ใหใ้ชก้ารออกแบบตวัเรือแบบใหม่ โดยมีเครืBองจกัรและเทคโนโลยทีีBประหยดั
พลงังานมากขึQน 

 การจัดการนํJาถ่วงเรือ (Ballast Water Treatment)  หากมีการปล่อยนํQ าลงทะเลโดยทีBไม่ผา่นการบาํบดัจะ
ทาํใหเ้กิด ความเสียหายต่อระบบนิเวศทีBท่าเรือได ้ในปัจจุบนันโยบายของบริษทัฯอนุญาตใหมี้การเปลีBยนถ่ายนํQาถ่วง
เรือกลางมหาสมุทรไดเ้พืBอป้องกนัอนัตรายแก่สิBงมีชีวิตในทะเลซึB งอาศยัอยูใ่นท่าเรือต่างๆ วิธีการนีQ ถือวา่เป็นการลด
ความเสียหายทีBเกิดต่อระบบนิเวศได ้อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการนํQ าถ่วงเรือฯ มีผล
บงัคบัใชต้ัQงแต่วนัทีB 8 กนัยายน 2560 ดงันัQนเรือสัBงต่อใหม่ทัQงหมดนบัจากนีQตอ้งปฏิบติัตามอนุสญัญาดงักล่าวซึBงผา่น
การอนุมติัจาก IMO สาํหรับ เรือเก่าทีBมีอยูท่ ัQงหมดตอ้งติดตัQงระบบการจดัการนํQ าถ่วงเรืออยา่งเป็นขัQนตอนพร้อมทัQง
จดัทาํแบบสํารวจเพืBอขอออกใบสําคญัรับรองระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากนํQ ามนั (IOPP) ใหม่
หลงัจากวนัทีB 8 กนัยายน 2562 เรือของบริษทัฯ จาํนวน 27 ลาํไดติ้ดตัQงระบบการจดัการนํQ าถ่วงเรือนีQแลว้ ส่วนเรือทีB
เหลืออีกจาํนวน 9 ลาํจะไดรั้บการติดตัQงระบบการจดัการนํQาถ่วงเรือนีQภายในปี 2565 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 มีการตระหนกัถึงผลกระทบทีBเลวร้ายทีBเกิดจากภาวะโลกร้อน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษจาก
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์มากขึQนอยา่งทีBไม่เคยมีมาก่อน และเรืBองสิBงแวดลอ้มไดก้ลายมาเป็นประเด็นทีBสาํคญัอยา่ง
มาก องคก์รต่าง ๆ ทัBวโลกไดใ้หค้วามสาํคญักบัการอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้ม ธุรกิจการเดินเรือก็ไม่สามารถหลีกเลีBยงได้
เช่นกนัองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) ไดด้าํเนินการต่างๆในประเด็นนีQ โดยการออกกฎเกณฑต่์างๆ เพืBอ
บงัคบัใชก้บัอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ 
 นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ทีBมีอยู่เดิมสําหรับเขตควบคุมการปล่อยมลพิษทีBกาํหนดให้ใช้เชืQอเพลิงทีBมีค่า
กาํมะถนัสูงสุดไม่เกินร้อยละ0.1 กฎเกณฑใ์หม่ทีBเริBมมีผลบงัคบัใชต้ัQงแต่ 1 มกราคม 2563 ไดก้าํหนดใหใ้ชเ้ชืQอเพลิง
ทีBมีค่ากาํมะถนัสูงสุดไม่เกินร้อยละ0.5 สาํหรับใชส้าํหรับเครืBองยนตแ์ละหมอ้นํQ าของเรือ ประเดน็เรืBองความเพียงพอ
ของปริมาณและคุณภาพเชืQอเพลิงทีBมีค่ากาํมะถนัตํBาเป็นหนึBงในประเดน็ทีBทา้ทายทีBอุตสาหกรรมน่าจะตอ้งเผชิญในปี 

2563 ทัQงนีQ  อีกทางเลือกหนึB ง ก็คือ การติดตัQงเครืBองดกัจบัเขม่าควนับนเรือ ซึB งนอกจากมีความทา้ทายทัQงทางดา้น
เทคนิคและการเงินแลว้ ยงัไม่แน่นอนวา่เป็นทางแกปั้ญหาทีBเหมาะสมหรือไม่ เนืBองจากอุปกรณ์นีQ ถูกออกแบบใหล้ด
ค่ากาํมะถนัทีBปล่อยสู่อากาศ โดยการถ่ายโอนมลพิษลงสู่มหาสมุทรแทน  
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 บริษทัฯ มีความมุ่งมัBนทีBจะดาํเนินการตามมาตรการระยะยาวอยา่งย ัBงยืนเพืBอปรับปรุงสิBงแวดลอ้ม ดงันัQน 

บริษทัฯ จึงเลือกใชเ้ชืQอเพลิงทีBเป็นไปตามกฎเกณฑซึ์Bงมีราคาแพงกวา่ เรือของบริษทัฯไดเ้ตรียมพร้อมสาํหรับการใช้
นํQ ามนัเชืQอเพลิงค่ากาํมะถนัตํBา โดยการทาํความสะอาดถงันํQ ามนัเชืQอเพลิงและแบ่งยอ่ยถงันํQ ามนัขนาดใหญ่ให้เป็น
ขนาดเล็กเพืBอให้นํQ ามนัสามารถเขา้ถึงเครืBองยนตโ์ดยไม่ตอ้งมีการผสม การเลือกใชส้ารเติมแต่งและสารหล่อลืBนทีB
เหมาะสมสาํหรับเครืBองยนต ์และจดัใหมี้การฝึกอบรมลูกเรือเพืBอตอบสนองกบัความทา้ทายเหล่านีQ  
 ในเดือนเมษายน 2561 IMO มีมติเกีBยวกบักลยทุธ์ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัQงหมดลง
ร้อยละ 50 ภายในปี 2593 จากปริมาณในปี 2561  เพืBอให้บรรลุเป้าหมายนีQ  IMO ไดอ้อกกฎระเบียบให้เรือทุกลาํมี
ระบบการเก็บขอ้มูลการใชเ้ชืQอเพลิง (IMO DCS) ซึB งเริBมมีผลบงัคบัใชต้ัQงแต่วนัทีB 1 มกราคม 2562 โดยใหเ้รือทุกลาํ
ตอ้งเก็บขอ้มูลและรายงานการใชน้ํQ ามนัเชืQอเพลิงประจาํปีในการเดินเรือไปทัBวโลกต่อ IMO ผ่านเจา้หน้าทีBของรัฐ
เจา้ของธง เช่นเดียวกบัการติดตามและรายงานผลปริมาณคาร์บอนไดออกไซดใ์นสหภาพยโุรป (EU MRV) สาํหรับ
เรือทุกลาํทีBอยูใ่นน่านนํQ าของสหภาพยโุรปทีBมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคม 2561 นอกจากนีQ  กฎระเบียบดงักล่าวยงั
ระบุให้ มีการปรับปรุงแผนบริหารการใช้พลังงานของเรืออย่างมีประสิทธิภาพ  (Ship Energy Efficiency 

Management Plan (SEEMP)) และรับรองโดยเจา้หนา้ทีBของรัฐเจา้ของธงหรือองคก์รทีBไดรั้บการยอมรับ ระบบการ
จดัเกบ็ขอ้มูลนีQจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลทีBมีความน่าเชืBอถือในการติดตามประเมินผลของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 เรือของบริษัทฯ ได้เริB มใช้ “แผนบริหารการใช้พลังงานของเรืออย่างมีประสิทธิภาพ” (Ship Energy 

Efficiency Management Plan“SEEMP”) ตัQงแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 6 ของอนุสัญญา MARPOL เรือ
ทุกลําของบริษัทฯ  ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ  European Union MRV (การติดตาม  (Monitoring) การรายงาน 

(Reporting) การตรวจสอบ (Verification) การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) และระบบการเก็บขอ้มูลการใช้
นํQ ามันเชืQอเพลิง (IMO DCS) บริษทัฯให้เรือทุกลาํรายงานการใช้นํQ ามันเชืQอเพลิงต่อองค์กรทีBได้รับการยอมรับ 

(Recognised Organisation (RO)) ซึB งเป็นองค์กรทีBไดรั้บการอนุมติัจากรัฐเจา้ของธงเพืBอเป็นการปฏิบติัตามพนัธ
สัญญาของบริษทัฯ ในการทีBจะดาํรงรักษาและอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้มและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯให้เป็นแบบแผน 

บริษทัฯได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO14001:2015 ซึB งมาตรฐาน ISO 14001:2015 นีQ เป็นระบบทีB
กาํหนดกรอบโครงสร้างโดยรวมและขัQนตอนวิธีการให้กบัการวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบติังานเพืBอ
สิBงแวดลอ้มของบริษทัฯ อีกทัQงยงัเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ เป็นองคก์รทีBมีความรับผิดชอบต่อสิBงแวดลอ้ม
และดาํเนินธุรกิจทีBเป็นมิตรกบัสิBงแวดลอ้มอยา่งย ัBงยนื 

 ตัQงแต่ปี 2557 บริษทัฯ มีความมุ่งมัBนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกาํหนดใหเ้รือทุกลาํของ
บริษทัฯ บนัทึกตวัเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการเผาไหมข้องนํQามนัเชืQอเพลิงบนเรือ ในปี 2557 

ปริมาณเฉลีBยของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการขนส่งสินคา้นํQาหนกัหนึBงตนัในระยะทางหนึBงไมลอ์ยูที่B 
50 กรัม ซึB งในช่วงระยะเวลาหลายปีทีBผา่นมาค่าเฉลีBยไดล้ดลงมาอยูที่B 14 กรัม ในขณะทีBกองเรือประหยดัพลงังาน
ของบริษทัฯไดบ้นัทึกปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์ยูที่Bระดบั 7 ถึง 10 กรัม ซึB งแสดงใหเ้ห็นวา่กอง
เรือของบริษทัฯใชน้ํQ ามนัเชืQอเพลิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินเรือทีBลดลงนัQ นมาจากการทีBบริษัทฯ ดาํเนิน
มาตรการต่างๆมากมาย โดยมาตรการหลกัๆมีดงัต่อไปนีQ  

• การวางแผนเส้นทางการเดินเรือทีBดีขึQนโดยการลดจาํนวนเทีBยวเรือเปล่าและระยเวลาทีBจอดทีBท่าเรือ 
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• คงความเร็วในการแล่นเรือทีBเหมาะสม เพืBอทีBเรือจะไดถึ้งจุดมุ่งหมายตรงตามเวลาทีBกาํหนด 

• การวางแผนเส้นทางเดินเรือโดยคาํนึงถึงสภาพภูมิอากาศเพืBอใหไ้ดป้ระโยชน์จากกระแสนํQาของ 
 มหาสมุทรและหลีกเลีBยงเส้นทางทีBมีสภาพอากาศแปรปรวน 

• ใชค้วามเร็วในการแล่นเรือทีBเหมาะสม และหากเป็นไปได ้แล่นเรือดว้ยความเร็วแบบประหยดั (eco-

speeds) 

• รักษาการทรงตวัของเรือทีBเหมาะสมต่อการแล่นเรือ 
• การบาํรุงรักษาตวัเรือและใบพดัใหอ้ยูใ่นสภาพทีBสมบูรณ์ เพืBอลดแรงตา้นนํQาใหน้อ้ยทีBสุด 

• ใชสี้เคลือบทีBมีประสิทธิภาพ (สีป้องกนัการสึก) สาํหรับทาตวัเรือ เพืBอใหแ้น่ใจวา่ตวัเรืออยูใ่นสภาพทีB
สะอาด 

• ลดการสูญเสียพลงังานไฟฟ้าบนเรือ 
• การบาํรุงรักษาเครืBองยนตดี์เซลและเครืBองจกัรอืBนๆใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

• ส่งกากนํQามนัขึQนฝัBงเพืBอกาํจดัแทนการติดตัQงเตาเผาบนเรือ แมว้า่จะมีตน้ทุนสูงกวา่กต็าม 

 การติดตัQงอุปกรณ์ประหยดันํQ ามนัเชืQอเพลิงถือเป็นส่วนหนึB งในกลยทุธ์การบริหารจดัการของบริษทัฯ ซึB ง
ประสิทธิภาพการทาํงานของเรือบางลาํดีขึQนหลงัการติดตัQงอุปกรณ์ต่างๆเหล่านีQ  ยกตวัอยา่งเช่น เครืBอง Mewis Duct, 

Pre-Shrouded Vanes และ Hub Vortex Absorbed Fins 

 นอกจากนีQ  ในระหวา่งปี 2556-2560 บริษทัฯ ไดท้ดแทนเรือเก่าและเรือทีBไม่ประหยดันํQ ามนัหลากหลายลาํ
ดว้ยเรือทีBเป็นมิตรต่อสิBงแวดลอ้ม (Eco vessels) การเดินเรือทีBเป็นมิตรต่อสิBงแวดลอ้มนัQนทาํไดโ้ดยการแล่นเรือทีB
สามารถบรรทุกสินคา้จาํนวนมากขึQน การลดการใชน้ํQ ามนัเชืQอเพลิงดว้ยการมีรูปแบบตวัเรือทีBดีขึQน นํQ าหนกัรวมของ
ตวัเรือทีBเบาขึQน เครืBองยนตที์Bควบคุมดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ทีBมีประสิทธิภาพ การใชพ้ลงังานความร้อนส่วนเกิน
จากการเครืBองยนตต่์างๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด (มีการนาํความร้อนทีBไดจ้ากไอเสียจากเครืBองยนตร์องไปใชก้บัหมอ้
นํQ า) เรือทีBเป็นมิตรต่อสิBงแวดลอ้มรุ่นใหม่นัQนมีประสิทธิภาพมากและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดถึ้ง
ร้อยละ50 ต่อเทีBยวการเดินเรือ เมืBอเทียบกบัเรือเก่าทีBมีอยูใ่นกองเรือ ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดป้ระเมินเทคโนโลยี
ใหม่ๆทีBออกมาอยา่งรอบคอบ เนืBองจากคาํโฆษณาต่างๆของอู่ต่อเรือบ่อยครัQ งดูจะเกินความเป็นจริงเพืBอใหดู้น่าจูงใจ 
แต่เมืBอมีการตรวจวดัทางเทคนิคจริงๆ เช่น ค่าความร้อนของการเผาผลาญเชืQอเพลิง การออกแบบและอตัราการกิน
นํQ าลึกสูงสุด รวมทัQงตวัเลขชีQ วดัสภาพทะเลทีBยอมรับได ้ก็ปรากฏว่าคาํโฆษณาเหล่านัQนไม่เป็นความจริง หรือไม่
สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายไดจ้ริง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดค้วบคุมการติดตัQงเครืBองยนต์บนเรือใหม่อย่างใกลชิ้ด 

ไม่วา่จะเป็นเรือสัBงต่อใหม่หรือเรือมือสองกต็าม รวมถึงเฝ้าติดตามการทาํงานของเครืBองยนตอ์ยา่งใกลชิ้ด เพืBอใหไ้ด้
ความเร็วในการแล่นเรือและอตัราการเผาผลาญนํQามนัเชืQอเพิลงทีBมีความเหมาะสม ในขณะทีBปล่อยก๊าซเสียนอ้ยทีBสุด 

 บริษทัฯมีการคาํนวณและบนัทึกโดยเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทีBปล่อยต่อจาํนวน 1 ตันสินค้าทีBบรรทุกต่อระยะทางการเดินเรือ โดยค่าการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดที์Bบนัทึกในปี 2561 นัQนนอ้ยกวา่ปี 2551 ถึงประมาณร้อยละ 60 ดงันัQน ถือวา่บริษทัฯสามารถลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึB งบริษทัฯจะยงัคงมุ่งมัBนทีBพฒันาต่อไปดว้ยการลด
ระยะทางเทีBยวเรือเปล่าและระยะเวลาจอดทีBท่าเรือ การขนส่งสินคา้จาํนวนมากขึQน และการแล่นเรือชา้ 
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 บริษทัฯ เขา้ร่วมกลุ่ม Getting to Zero Coalition ทีBมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของกองเรือทัQงหมดให้เป็นศูนยภ์ายในปี 2573 ในฐานะสมาชิกของกลุ่มพนัธมิตร บริษทัฯไดติ้ดตามการพฒันา
เทคโนโลยใีนแวดวงอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี เพืBอลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์หเ้ป็นศูนย ์แหล่ง
พลงังานทีBไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์มีหลากหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่ยงัอยู่ในขัQนการศึกษาและวิจยั 
แนวคิดเทคโนโลยเีพืBอสิBงแวดลอ้ม (Green Technology) มีจุดมุ่งหมายเพืBอลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์น
ธุรกิจการเดินเรือ ดว้ยการเสนอนํQ ามนัเชืQอเพลิงทางเลือกทีBมีปริมาณคาร์บอนฯ ตํBาหรือไม่มีเลย เช่น นํQ ามนัเชืQอเพลิง
ชีวภาพ เมทานอล แอมโมเนีย ไฮโดรเจน หรือ พลงังานทดแทนอืBนๆ เช่น พลงังานลม พลงังานจากแสงอาทิตย ์และ 
พลงังานขบัเคลืBอนดว้ยระบบไฟฟ้า 
 ในทศวรรษใหม่ทีBกาํลงัจะมาถึงนีQ  ดูเหมือนว่าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) น่าจะกลายมาเป็นตวัเลือก
สาํหรับเชืQอเพลิงทางเลือก LNG จดัเป็นเชืQอเพลิงทีBสะอาดไม่มีซลัเฟอร์ออกไซด ์และมีไนโตรเจนออกไซดใ์นระดบั
ตํBา นอกจากนีQ  ยงัปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดน์อ้ยกวา่ร้อยละ 30 เมืBอเทียบกบันํQ ามนัเชืQอเพลิงปกติ อยา่งไรก็ตาม 

สารประกอบหลกัของ LNG คือ ก๊าซมีเทนซึB งเป็นตวัการสําคญัทีBก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และส่งผลเสียต่อ
สิBงแวดลอ้มมากกวา่คาร์บอนไดออกไซด ์การใช ้LNG จึงมีโอกาสปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชัQนบรรยากาศ ซึB งเรียกวา่ “การ
เล็ดรอดของก๊าซมีเทน” มีการประเมินว่าในปริมาณการปล่อยก๊าซทีBเท่ากนั ก๊าซมีเทนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
มากกวา่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดถึ์ง 30 เท่า ในแค่ช่วงเวลา 12 ปี ในขณะทีBก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์ชเ้วลาถึงร้อย
ปี ดงันัQน LNG จึงไม่ถือวา่เป็นทางเลือกทีBดีในการลดก๊าซเรือนกระจกจนกวา่จะหาทางออกในการแกไ้ขปัญหาการ
เลด็รอดของก๊าซมีเทนได ้เนืBองจากบริษทัฯ มีความมุ่งมัBนในการอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้ม บริษทัฯ จึงมีการซืQอเรือทีBเป็น
มิตรต่อสิBงแวดลอ้มมาใชใ้นธุรกิจของบริษทัฯ หากในอนาคตมีเรือรุ่นใหม่ทีBปล่อยมลพิษเป็นศูนย ์บริษทัฯ ก็จะ
นาํมาเรือดงักล่าวมาเป็นส่วนหนึBงในกองเรือของบริษทัฯ 

 นอกจากนีQ  การทีBเรือเผาผลาญนํQ ามนัเชืQอเพลิงและนํQ ามนัดีเซลยงัก่อให้เกิดมลพิษอีกทางหนึB ง นัBนคือ กาก
นํQามนัโดยกากนํQามนันีQจะเกิดขึQนบนเรือจากการสงัเคราะห์นํQ ามนัเชืQอเพลิง ซึB งทางเลือกหนึBงในการกาํจดักากนํQามนันีQ
สามารถทาํไดโ้ดยการเผาแต่จะก่อใหเ้กิดก๊าซทีBเป็นมลพิษออกสู่ชัQนบรรยากาศ ดงันัQน บริษทัฯ จึงพยายามกาํจดักาก
นํQ ามันโดยการนําขึQ นฝัBงไปยงัเมืองท่าทีBมีการรองรับ ซึB งวิธีการนีQ ถือเป็นวิธีการทีBมีใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการทีBจะ
แกปั้ญหามลพิษ แต่บริษทัฯถือเป็นความมุ่งมัBนในการทีBจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซคใ์นอากาศและความพยายาม
ในการทีBจะอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้ม ทัQงนีQ  นํQามนัของเสีย หรือกากนํQามนัจะเกิดขึQนจากเรือแต่ละลาํประมาณร้อยละ 1 ของ
นํQ ามนัเชืQอเพลิงทีBถูกเผาทัQ งหมด ซึB งในการวิจยัเชิงประจกัษ์ชีQ ให้เห็นว่า นํQ ามนัทีBถูกเผาทุกๆ 1 ตนั จะสร้างก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 3 ตนั การส่งกากนํQ ามนัขึQนฝัBงเพืBอกาํจดัอยา่งเหมาะสม จะช่วยให้กากนํQ ามนัเหล่านีQ
สามารถนําไปรีไซเคิลเพืBอนํากลับมาใช้ใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์จําพวกสารหล่อลืBน  เช่น  จาระบี  ซึB งใช้กัน 

อยา่งแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม 

 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษทัฯ ส่งเสริมการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าทีBสุดทีBสาํนกังานบริษทัฯ ดงันีQ  
• ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละวสัดุทีBเป็นมิตรกบัสิBงแวดลอ้ม เช่น กระดาษรีไซเคิล 
• นาํกระดาษเก่าทีBพิมพด์า้นเดียวมาใชซ้ํQ า 
• ส่งเสริมการใชถุ้งและภาชนะบรรจุทีBสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่เพืBอหลีกเลีBยงการใชพ้ลาสติกแบบใช ้
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 ครัQ งเดียว 
• สนบัสนุนใหพ้นกังานเรียนรู้และเขา้ใจวิธีการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดเพืBอส่งเสริมการ 
 อนุรักษสิ์Bงแวดลอ้มและพฤติกรรมการบริโภคทีBเหมาะสม 

 บริษทัฯ มีความยินดีทีBจะรายงานว่า บริษทัฯ ไดน้าํเสนอรายงานประจาํปีนีQ ในรูปแบบดิจิตอล และหาก
จาํเป็นตอ้งมีฉบบัทีBตีพิมพ์ รายงานฉบบันีQ ก็จะพิมพ์บนกระดาษรีไซเคิล เพืBอเป็นการแสดงถึงการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตินัQนสอดคลอ้งกบัความมุ่งมัBนของบริษทัฯ ทีBจะลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ 

 สรุปวตัถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ=งแวดล้อม 

 บริษทัฯ ไดอ้ธิบายในทุกแง่มุมทีBเป็นความพยายามของบริษทัฯ ในการทีBอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้ม ซึB งในส่วนนีQ
จะสรุปถึงวตัถุประสงค์ต่างๆทีBได้มีการดาํเนินการ รวมถึงการดูแลและการติดตามผล สําหรับการปฏิบัติตาม
ขอ้บงัคบัและอนุสญัญาทีBเกีBยวขอ้งกบั ISM, ISPS และ MARPOL จะมีการดูแลและติดตามผลโดยทีมงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ ซึB งการตดัสินใจทีBจะดาํเนินการต่อจากนัQนเพืBอเป็นการลดการละเมิดขอ้บงัคบัและอนุสัญญา
ดงักล่าว จะขึQนอยูก่บัการประเมินผลงานรอบครึB งปีโดยผูบ้ริหารระดบัสูงและทีมงานทางดา้นเทคนิคของบริษทัฯ 

ตามทีBไดก้ล่าวไวก่้อนหน้านีQ  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯตัQงเป้าหมายให้การละเมิดขอ้บงัคบัและอนุสัญญาสําหรับ
ปี 2561 เท่ากบั “ศูนย”์ นอกจากนีQ  บริษทัฯ พยายามทีBจะรักษามาตรฐานความปลอดภยั คุณภาพ และสิBงแวดลอ้ม 

SQEMS ทีBได้รับการรับรอง ซึB งบริษทัยงัคงหาวิธีการเพืBอปรับปรุงระบบการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั 
คุณภาพ และสิBงแวดลอ้ม (SQEMS) รวมถึงการนาํกฎขอ้บงัคบัใหม่ๆ มาบงัคบัใช้กบัเรือของบริษทัฯ ก่อนทีBกฎ
ขอ้บงัคบัเหล่านัQนจะมีผลบงัคบัใช ้บริษทัฯ จะพยายามนาํเทคโนโลยีทีBทนัสมยัมาใชง้านบนเรือของ บริษทัฯ เพืBอ
ช่วยลดผลกระทบต่อสิBงแวดลอ้ม 

 บริษทัฯ นาํการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั มาเป็นตวัชีQวดัหนึBงในการคดัเลือกคู่คา้ 

ผลการดาํเนินงานทางด้านสังคม 

 บริษทัฯ กาํหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรืBองทีBสําคญั ซึB งบริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเรืBองดงักล่าวไวใ้น
วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ และค่านิยมหลกัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรกาํไรจาํนวนร้อยละ0.50 ของกาํไรสุทธิ 
ซึB งจะมีจาํนวนขัQนตํBา 1.75 ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ใหเ้ป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผดิชอบ
ต่อสังคมซึB งเงินสาํรองดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาจากผูถื้อหุ้นทุกปี สาํหรับการใชเ้งินสาํรองดงักล่าวจะพิจารณา
โดยผูบ้ริหารระดบัสูง และ/หรือคณะกรรมการของ บริษทัฯ และนาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืBอ
ตรวจสอบเป็นระยะหรืออยา่งนอ้ยปีละหนึBงครัQ ง 

ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 
 บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีว่าการประสบความสําเร็จของอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล ซึB งเป็นการขนส่ง
สินคา้จากแหล่งผูผ้ลิตส่งต่อไปยงัแหล่งผูบ้ริโภคนัQนขึQนอยูก่บัการเพิBมมูลค่าใหก้บัลูกคา้ ซึB งเป็นส่วนหนึBงของความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ บริษทัฯ ตระหนักถึงการตอบขอ้สงสัยของลูกคา้อย่างละเอียดโดยทนัที หรือภายใน 24 

ชัBวโมง รวมทัQงในวนัหยดุประจาํสัปดาห์ วนัหยดุประจาํชาติ และวนัหยดุสากล ในการดาํเนินธุรกิจตามสัญญาเมืBอ
ลูกคา้ประสบเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆ กต็ามบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขปัญหาทีBเกิดขึQนนัQน ถึงแมว้า่เรือของบริษทัฯ 

จะไม่เกีBยวขอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าวก็ตาม ทางบริษทัฯ ยินดีทีBจะรายงานว่าการให้บริการลูกคา้ของบริษทัฯ นัQน
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ไดรั้บการตอบรับอยา่งดี และมีผูเ้ช่าเรือชัQนนาํจาํนวนมากทีBตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทัฯมากกวา่ผูใ้หเ้ช่าเรือรายอืBน ๆ
ในตลาด 

 การจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ใหม่ เช่นเดียวกบัการรายงานเมืBอปีก่อน บริษทัฯ ปรับปรุงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหม่ซึBงครอบคลุมทุกการปฏิบติังานในสาํนกังานใหญ่และเชืBอมต่อกบักองเรือของบริษทัฯ โปรแกรมนีQ
แสดงขอ้มูลเกีBยวกบัการปฏิบติังานบนเรือ ตน้ทุนทีBเกิดขึQนและขอ้มูลอืBนๆ แบบทนัที และช่วยให้สํานกังานใหญ่
สามารถติดต่อกบักปัตนัเรือทุกคนบนเรือทุกลาํไดอ้ย่างใกลชิ้ด ซึB งช่วยในการตดัสินใจเมืBอมีเหตุการณ์เกิดขึQน 

นอกจากนีQ  โปรแกรมดงักล่าว ยงัช่วยให้บริษทัฯ สามารถให้บริการลูกคา้ไดดี้ยิBงขึQน และสนบัสนุนให้การทาํงาน
ระหว่างพนักงานในสํานักงานใหญ่กบักองเรือมีประสิทธิภาพยิBงขึQนดว้ย ระบบนีQ ไดมี้การยกระดบัให้สามารถ
รองรับการเก็บขอ้มูลเพิBมเติม สําหรับขอ้กาํหนดการรายงานขอ้มูลใหม่และติดตามผลการดาํเนินงานของเรือผ่าน
ระบบดิจิทลัมากขึQน 

 ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า  
 สําหรับขอ้มูลของลูกคา้ บริษทัฯมุ่งมัBนทีBจะรักษาขอ้มูลลูกคา้จากการสูญหาย การถูกขโมย การนาํไปใช้
ในทางทีBผิด การเปิดเผย การแกไ้ข และการทาํลายโดยไม่ไดรั้บอนุมติั บริษทัฯ รับเรืBองร้องเรียนจากลูกคา้ผา่นทาง
โทรศพัท ์อีเมล ์และจดหมาย บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริการเพืBอทีBจะ
มอบบริการทีBดีทีBสุดแก่ลูกคา้ บริษทัฯ ตอบสนองอยา่งรวดเร็วต่อการร้องเรียน หรือการร้องขอต่างๆจากลูกคา้ซึB ง
เป็นส่วนหนึB งของความมุ่งมัBนให้บริการและรักษาความลบัของลูกคา้ ดงันัQนในระหว่างรอบระยะเวลาของการ
รายงานนีQ  บริษทัฯไม่มีขอ้ร้องเรียนใดๆในปัญหาดงักล่าว และไม่ถูกปรับ หรือถูกลงโทษจากปัญหาเกีBยวกบัการ
ละเมิดการรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ 

 พนักงาน 

 บริษทัฯ มีความตัQ งใจในการดูแลพนักงานด้วยความโปร่งใส่และให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันเพืBอให้
พนกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง 
 เพืBอสอดคลอ้งกบัจริยธรรมธุรกิจและการกาํกบัดูแลกิจการทีBดี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้นโยบายการแจง้เบาะแส
สาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้จง้ถึงการกระทาํทีBไม่เหมาะสมต่างๆ โดยทางบริษทัฯ 

จะเกบ็เป็นความลบั ทัQงนีQ  พนกังานสามารถส่งขอ้คิดเห็นไดท้ัQงทางอีเมลแ์ละทางไปรษณีย ์

 การจ้างงาน 

 บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่พนกังานนัQนเป็นส่วนสาํคญัของปัจจยัแห่งความสาํเร็จอีกปัจจยัหนึBงของการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ จึงกําหนดวิธีการจ้างงาน ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมัBนคง และ
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ และหลกัการอืBนๆ ทีBเกีBยวขอ้งกบัพนกังานและการจา้งงาน นอกจากนัQน บริษทัฯ ยงัจดัให้
พนกังานมีความรู้ความชาํนาญทีBเหมาะสมสําหรับการทาํงานในหนา้ทีBต่าง ๆ ในบริษทัฯ รวมถึงทาํให้พนกังานมี
ความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติต่างๆ มาตรฐานการปฏิบัติงานทีB เกีBยวข้อง และสนับสนุนให้มีการพฒันาความรู้
ความสามารถเพืBอใหท้นักบัการพฒันาของอุตสาหกรรมในอนาคต 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่: เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเกีBยวกบัการดาํเนินธุรกิจ ประวติับริษทัฯ 

และอุตสาหกรรมทีBเกีBยวขอ้งกับบริษทัฯแก่กรรมการทีBได้รับการแต่งตัQ งใหม่รวมถึงจดัเตรียมเอกสารสําหรับ
กรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม
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ธุรกิจ นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัBน และแนวทางปฏิบติั กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบติัทีBเกีBยวขอ้งในการซืQอ
ขายหุน้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 

 การพฒันาพนักงาน 

 บริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก สาํหรับทัQงพนกังานทีBสาํนกังาน 

และลูกเรือบนเรือโดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทัQงหมดทีBเกิดขึQน นอกจากนีQ  บริษทัฯ ยงัอนุญาตให้มีการลา
งานพิเศษ และกาํหนดเวลาการทาํงานทีBยดืหยุน่ สาํหรับพนกังานทีBตอ้งการศึกษาในระดบัทีBสูงขึQน นอกจากนีQ  บริษทั
ฯ ไดส่้งเสริมการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานดว้ยกนั และระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารบริษทัฯ 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อการเพิBมคุณค่าของกรรมการ 
โดยจดัให้มีการเขา้ร่วมกิจกรรมหลกัสูตรและเขา้ร่วมสัมมนาต่างๆ เพืBอเป็นการเพิBมพูนองคค์วามรู้และทนัต่อการ
เปลีBยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเนืBอง โดยกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตร
ทีBสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร เช่น หลกัสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออยา่งนอ้ยตอ้งเขา้
ร่วมอบรมในหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึB งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

 ผลตอบแทนสําหรับพนักงาน 

 บริษทัฯ จดัใหมี้นโยบายดา้นผลตอบแทนสาํหรับพนกังานทีBสาํนกังานของบริษทัฯ ทัQงในรูปของเงินเดือน 

โบนสั และสวสัดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนสาํรองเลีQยงชีพตามความสมคัรใจ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน ไม่วา่จะเป็นในส่วนทีBเกีBยวกบั การลางาน วนัหยดุ ชัBวโมงการทาํงาน และค่าชดเชย เป็นตน้ 

 บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนกังานออมเงินเพืBอการเกษียณอาย ุโดยเริBมตัQงแต่ปี 2560 มีการปรับเพิBมอตัราสูงสุด
ของเงินสมทบกองทุนสาํรองเลีQยงชีพสูงสุดในส่วนของพนกังานจากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 นอกจากนีQ  บริษทั
ฯ จดัใหมี้การอบรมประจาํปีในหวัขอ้เกีBยวกบัการวางแผนการลงทุน การออมเงิน และการบริหารจดัการทางการเงิน 

ซึB งจดัโดยบริษทับริหารสินทรัพยเ์พืBอส่งเสริมให้พนักงานออมเงินระยะยาวและเพืBอช่วยพนักงานในการวาง
แผนการลงทุน 

 ผลตอบแทนของพนกังานขึQนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน หนา้ทีBและความรับผิดชอบของพนกังาน ส่วนเพิBม
อืBนๆ /โบนัสขึQนอยูก่บัฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ ในเรืBองการสร้าง
แรงจูงใจระยะยาว แมว้า่บริษทัฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะยาวสาํหรับพนกังานในรูปของ ESOP เนืBองจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงมีความเห็นว่าราคาหุ้นของบริษทัฯ จะขึQนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ซึB งพนักงานไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยตรง
เช่นเดียวกบัอตัราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากนีQ ราคาหุ้นของบริษทัฯ ก็ไม่ไดส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานทีBแทจ้ริง ดงันัQน บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงานแก่พนกังานของบริษทัฯในรูปของเงิน
โบนสัประจาํปี โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบัเป้าหมายทีBกาํหนดไว ้และใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการจ่ายโบนสัประจาํปีแก่พนกังาน 
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 ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐาน
ของการพฒันาทรัพยากรบุคคล ซึB งเป็นการเพิBมมูลค่าให้กบัธุรกิจ นอกจากนีQ  ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัหลกัใน
การสร้างความสําเร็จทางธุรกิจและเพิBมมูลค่าให้กบับริษทัฯ ในทุกๆ ดา้น บริษทัฯ จึงมีนโยบายทีBจะสนับสนุน
กิจกรรมเพืBอส่งเสริมทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน เพืBอให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ และ
พนกังานไดส้นบัสนุนทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของบุคคลอืBนดว้ย บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่องานดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัเท่าเทียมกบังานเชิงพาณิชยแ์ละงานดา้นการปฏิบติังาน ซึB งถือเป็นความรับผิดชอบของ
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ผูบ้ริหาร กล่าวคือ มีการกาํหนดความรับผดิชอบเกีBยวกบัสุขภาพและความปลอดภยัของบุคลากรทุกคนอยา่งชดัเจน
และเป็นสดัส่วน ระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยัของบริษทัฯ ไดถู้กจดัตัQงขึQนเพืBอวตัถุประสงคด์งักล่าว โดย
อยูภ่ายใตพื้Qนฐานหลกัการวา่อุบติัเหตุสามารถป้องกนัหากมีการกาํหนดและบริหารความเสีBยง 
 นอกจากนัQน บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายเกีBยวกบัยาเสพติดและการดืBมเครืBองดืBมทีBมีแอลกอฮอล์ให้
เป็นไปตามขอ้เสนอแนะมาตรฐานของ OCIMF ในเรืBอง “คาํแนะนาํสาํหรับการควบคุมยาเสพติดและเครืBองดืBมทีBมี
แอลกอฮอลบ์นเรือ” ซึB งรายละเอียดระบุอยู่ในคู่มือระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยับนเรือทุกลาํ รวมทัQง
ประกาศใหลู้กเรือทุกคนรับทราบ 

 ลูกเรือแต่ละคนตอ้งไดรั้บการพกัผอ่นทีBเพียงพอซึB งถือวา่เป็นสิBงจาํเป็น เพืBอหลีกเลีBยงความเหนืBอยลา้ และ
ความตึงเครียด ซึB งอาจมีส่วนเกีBยวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุบนเรือ ดงันัQน บริษทัฯ จึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกีBยวกบั
เวลาการพกัผ่อนอยา่งนอ้ยทีBสุด ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและ
การเขา้ยามสําหรับคนบนเรือ ค.ศ. 1995 (STCW 95) และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 180 ทัQงนีQ  
อนุสัญญาทัQง 2 ฉบบัดงักล่าว กาํลงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาแกไ้ขเพิBมเติมให้มีความเขม้งวดมากขึQน โดยอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าดว้ยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและการเขา้ยามสําหรับคนบนเรือ ซีBงมีการแกไ้ข
เพิBมเติม ณ กรุงมะนิลาในปี ค.ศ. 2010 (STCW 2010 Manila amendments) มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคม 2555 ซึB ง
คือ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2006 (MLC 2006) โดยมีการให้สัตยาบนัในเดือนสิงหาคม 

2555 และไดมี้ผลบงัคบัใชใ้นภายในเดือนสิงหาคม 2556 ประเทศไทยยืBนสตัยาบนัสารแห่งอนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงาน
ทางทะเลเมืBอวนัทีB 7 มิถุนายน 2559 ซึB งมีผลบงัคบัใชต้ัQงแต่วนัทีB 7 มิถุนายน 2560 ประเทศสิงคโ์ปร์ไดย้ืBนสัตยาบนั
ไปแลว้ก่อนหนา้นีQ  ทัQงนีQ  เรือทุกลาํของบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของอนุสญัญา MLC 

 บริษทัฯ จดัระบบเวชกรรมทีBเหมาะสมในระดบัทีBสูงกว่ามาตรฐานของ International Labor Organization 

(ILO) รวมทัQงขอ้บงัคบัอืBนๆ ทีBเกีBยวขอ้ง ซึB งทาํใหบ้ริษทัฯ ประสบปัญหากรณีลูกเรือลม้ป่วยนอ้ยมาก 

 โจรสลัด ไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้ “รายงานจากคณะกรรมการ” เรือของบริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัโจรสลดัเมืBอ
แล่นเรือไปในพืQนทีBเสีBยง คนประจาํเรือ/ลูกเรือตอ้งวิตกกงัวลอยูเ่สมอเมืBอแล่นเรือไปในพืQนทีBทีBทราบวา่มีโจรสลดัติด
อาวุธอยู ่โดยเฉพาะแถบมหาสมุทรอินเดีย/บริเวณทะเลอาหรับ รวมไปถึง ปากอ่าวเปอร์เซียตัQงแต่ทางเหนือจนถึง
ทางใตข้องสาธารณรัฐมาดากสัการ์ บริษทัฯจดัใหภ้ยัคุกคามนีQอยูใ่นระดบัร้ายแรงมาก โดยใหเ้รือทุกลาํของบริษทัฯ 

แล่นออกนอกเส้นทางเหล่านีQ โดยใหแ้ล่นอยูใ่กลแ้ถบชายฝัBงอินเดียซึB งเป็นบริเวณทีBปลอดภยั อีกทัQงบริษทัฯ ไดจ้ดัให้
มีพนกังานรักษาความปลอดภยัลงเรือไปดว้ยเมืBอแล่นผา่นเขตพืQนทีBเสีBยงภยั กรณีเรือของบริษทัฯ จะตอ้งผา่นบริเวณ
พืQนทีBเสีBยงภยัสูง จะมีการขึงลวดหนามรอบตวัเรือเพืBอให้ยากต่อโจรสลดัในการปีนขึQนมาบนเรือ ทัQงนีQ  บริษทัฯ 

สญัญาวา่จะทาํทุกวิถีทางในการสร้างความปลอดภยัใหแ้ก่เรือของบริษทัฯ รวมทัQงคนประจาํเรือและลูกเรือทุกคน 

 การทํางานเป็นทีม บริษทัฯ มีความแตกต่างจากบริษทัเจา้ของเรือขนส่งรายอืBนทีBมกัจะจา้งบริษทัอืBนเป็น
ผูบ้ริหารเรือให้ การบริหารการเดินเรือของบริษทัฯ จะจดัการโดยบริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิQ ง เอเยนซีB จาํกดั ซึB ง
เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ จะรับผิดชอบดา้นการบริหารการเดินเรือ สําหรับกองเรือทัQงหมดของบริษทัฯ โดย
เจา้หนา้ทีBทุกคนมีการทาํงานเป็นทีมและมีการประสานงานทีBดี อีกทัQงจดัใหมี้การประชุมระหวา่งคณะผูบ้ริหารและ
ฝ่ายการพาณิชยทุ์กสัปดาห์ เพืBอพูดคุยถึงปัญหาในการดาํเนินงาน และสถานะของแผนงานในอนาคต ซึB งส่งผลให้
บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการบริหารการเดินเรือ นอกจากนัQน บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิQ ง เอเยนซีB จาํกดั ยงั
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ไดรั้บประกาศนียบตัรของ ISM Code และยงัไดรั้บประกาศนียบตัรการรับรองมาตรฐานคุณภาพ “ISO 9001:2015” 
และมาตรฐานระบบการจดัการสิBงแวดลอ้ม “ISO 14001:2015” อีกดว้ย 

 การฝึกอบรมและการพัฒนา ตลอดหลายปีทีBผ่านมา บริษทัฯ ไม่เพียงแต่มีการฝึกอบรมความชาํนาญดา้น
การบริหารการเดินเรือเท่านัQน แต่ยงัไดมี้การพฒันาดา้นคุณภาพและความสามารถของพนักงานทัQงบนเรือและทีB
สาํนกังานอีกดว้ย ทัQงนีQ  บริษทัฯ เห็นวา่จะสามารถประสบความสาํเร็จตามเกณฑคุ์ณภาพและความปลอดภยัในการ
เดินเรือไดด้ว้ยการอุทิศตนและความซืBอสัตยข์องลูกเรือ ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ บริษทัฯ จึงมี
นโยบายทีBจะสนบัสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของคนประจาํเรือและใหโ้อกาสพวกเขา
ไดมี้ความกา้วหนา้ในองคก์รต่อไป 

 พนกังานประจาํเรือทุกนายของบริษทัฯ ถูกกาํหนดให้เขา้ร่วมฟังการบรรยายสรุป ณ สาํนกังานใหญ่ของ
บริษทัฯ ทีBกรุงเทพฯ ก่อนทีBจะถูกมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ทีBบนเรือของบริษทัฯ พนกังานประจาํเรือจะไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารทีBเป็นประโยชน์ทีBเป็นปัจจุบันอย่างสมํBาเสมอ โดยเฉพาะกฎระเบียบ ขอ้บังคบัต่างๆ ทีB เกีBยวขอ้ง และ
บ่อยครัQ งทีBพนักงานประจาํเรือจะถูกส่งไปอบรม เพืBอเพิBมเติมความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ จะเป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นค่าใชจ่้ายทัQงหมดทีBเกิดขึQน 

 บริษทัฯ มีกลไกทีBให้พนักงาน และลูกเรือบนเรือ สามารถส่งขอ้ร้องเรียน หรือขอ้แนะนําต่างๆ มายงั
สํานกังานของ บริษทัฯ ซึB งบริษทัฯ หวงัว่ากลไกนีQ จะสนบัสนุนให้พนกังานบนเรือปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิผล 
และช่วยปรับปรุงการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหดี้ยิBงขึQนอีกดว้ย 
 ทัQงนีQ  บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมบนเรือ โดยนาํโปรแกรมวีดีทศัน์เกีBยวกบัความปลอดภยับนเรือทีBดีทีBสุด
มาใชอี้กดว้ยเพืBอให้เกิดแรงจูงใจต่อพนกังานประจาํเรือใหม่ และให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาทีBประจาํการบนเรือ 
บริษทัฯ จึงกาํหนดใหท้าํกิจกรรมร่วมกบันายประจาํเรืออาวโุส และเพืBอทดสอบวดัระดบัความสามารถ บริษทัฯ ได้
จดัหาคอมพิวเตอร์สาํหรับวดัระดบัความสามารถไวป้ระจาํบนเรือ โดยผลของการทดสอบดงักล่าวทาํให้พนกังาน
ประจาํเรือสามารถทราบจุดอ่อนของตนเอง และกาํหนดแนวทางแกไ้ขเพืBอปรับปรุงจุดอ่อนดงักล่าวต่อไป 

 ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลและหอบังคบัการเดินเรือจําลอง บริษทัฯ ไดจ้ดัตัQงศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือ
ทางทะเลและหอบงัคบัการเดินเรือจาํลอง ณ สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยศูนยฝึ์กอบรมดงักล่าวของบริษทัฯ ได้
เปิดใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2551 โดยสิBงเหล่านีQ จะเป็นการวางรากฐานทีBมัBนคงของกระบวนการ
ฝึกอบรมต่างๆ ของบริษทัฯ และทาํให้ทัQงพนกังานและลูกเรือไดพ้ฒันาในเรืBองการเดินเรือทะเลทีBทนัสมยั สาํหรับ
หอบงัคบัการเดินเรือจาํลองถูกสร้างให้เหมือนหอบงัคบัการจริงของเรือ โดยจาํลองสถานการณ์ขณะนาํเรือเขา้สู่
ท่าเรือหลกั เพืBอใหพ้นกังานและลูกเรือไดเ้ห็นภาพและเขา้ใจระบบการนาํเรือเขา้เทียบท่า ในช่วงไตรมาสทีB 4 ของปี 

2562 ไดมี้การยกระดบัและปรับปรุงหอบงัคบัการเดินเรือจาํลอง ซึB งรวมถึงการติดตัQงโปรเจคเตอร์ แผงควบคุม 

จอแสดงผล และอุปกรณ์ต่างๆใหม่ทัQงหมด อีกทัQงยงัมีการอพัเดตซอฟตแ์วร์ทีBจาํเป็นสาํหรับกองเรือของบริษทัฯ ซึB ง
คาดวา่จะแลว้เสร็จพร้อมใชฝึ้กอบรมในช่วงไตรมาสแรก ของปี 2563  

 ศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเลไดมี้การพฒันา และปรับปรุงหลกัสูตรอบรมต่างๆอยา่งต่อเนืBอง ซึB งรวมถึง
หลกัสูตรภาษาองักฤษ สาํหรับสาํหรับวิศกรเรือ นายประจาํเรือฝ่ายเดินเรือ และลูกเรือ ในทุกระดบั ในขณะเดียวกนั
ก็ไดมี้การจดัเตรียมหลกัสูตรใหม่ ๆ เพืBอเป็นการช่วยเสริมความรู้ทีBจาํเป็นให้กบัวิศวกรเรือ และนายประจาํเรือฝ่าย
เดินเรือไวด้ว้ยเช่นกนั เพืBอให้บุคลากรทางเรือเหล่านัQนสามารถทีBจะปฏิบติังานบนเรือให้เป็นไปตามกฏขอ้บงัคบั
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ใหม่ เช่น กฎระเบียบเกีBยวกบัการควบคุมปริมาณของกาํมะถนัทีBอนุญาตให้มีผสมอยูใ่นนํQ ามนัเชืQอเพลิงทีBใชบ้นเรือ 
รวมถึง ระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการรายงานขอ้มูลเกีBยวกบัการใชน้ํQ ามนัเชืQอเพลิงบนเรือ ซึB งจะเริBมใชต้ัQงแต่
เดือน มกราคม 2563 เพืBอเพิBมพูนความรู้ใหม่ๆให้แก่ลูกเรือ บริษทัฯได้จดัให้มีหลกัสูตรพิเศษโดยวิทยากรทีBมี
ประสบการณ์และความเชีBยวชาญ ทัQงนีQ  ไดมี้การจดัอบรมหลกัสูตร‘Hydraulics Machinery’ ซึB งเป็นหลกัสูตรเฉพาะ
สาํหรับกองเรือของบริษทัฯ ณ ศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเลในเดือนมกราคม 2563 ศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเล
นีQ เป็นกา้วทีBสําคญัของบริษทัฯ ทีBจะดาํเนินการฝึกอบรมให้พนกังานและลูกเรือมีการดูแลตวัเองทีBดีและดูแลเรือทีB
ตอ้งประจาํการ ทัQงหมดนีQ คือความมุ่งหมาย เพืBอให้มัBนใจในความปลอดภยัของลูกเรือและเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุ
และเป็นการอนุรักษสิ์Bงแวดลอ้มดว้ย 
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ระบบการกู้ภัยเรือร่วมกัน  Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) :โดยได้รับการ
สนบัสนุนจากหน่วยป้องกนัชายฝั7งของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซึ7 งเป็นโครงการที7มีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะ โดยใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม และมีเรือพาณิชยท์ั7วโลกสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการในการรายงานข่าวสาร การคน้หา 

และการกูภ้ยัเรือที7ครอบคลุมทั7วโลกเพื7อช่วยเหลือเรือที7ประสบภยัในทะเล ซึ7 งบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการนีQ อยา่ง

ต่อเนื7องและมีผลการปฏิบติังานที7ดีจากการรับรองโดย USCG โดยบริษทัฯ ไดรั้บรางวลั AMVER ทุกปีจากตวัแทน

ของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ณ กรุงเทพฯ อ้างอิงถึงข้อความในจดหมายชมเชยจากหน่วยป้องกันชายฝั7งของ

สหรัฐอเมริกา (USCG) ซึ7 งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงรางวลัที7ไดรั้บ “บริษทัฯ ควรภาคภูมิใจในเจา้หนา้ที7และลูกเรือที7มีความ

มุ่งมั7นและรับผดิชอบในดา้นความปลอดภยัของชีวิตเมื7ออยูก่ลางทะเล” 

การพฒันาชุมชนและสังคม 
 บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีว่าชุมชนและสังคมที7เขม้แข็งเป็นปัจจยัหลกัที7สนบัสนุนธุรกิจของบริษทัฯ 

ดงันัQน บริษทัฯ จึงสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอยา่งสมํ7าเสมอ บริษทัฯ ตระหนกัถึง

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อผูที้7อยูร่อบขา้งนอกเหนือจากที7กฎหมายกาํหนด
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ไว ้รวมถึงการค่อยๆเขา้ไปมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม การจดัตัQงและขยายกองทุนเพื7อทาํกิจกรรม

ชุมชนและสังคมจะช่วยให้เกิดกรอบความคิดและการทาํงานอย่างย ั7งยืน เพื7อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ

บริษทัฯ ต่อไป 

 ในปี 2554 เหตุการณ์อุทกภยัครัQ งใหญ่ในประเทศไทย ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคนจาํนวนนบัลา้น ทรัพยสิ์น

เกิดความเสียหายและถูกทาํลายอย่างที7ไม่เคยมีมาก่อน ซึ7 งเหตุการณ์ครัQ งนีQ  พนักงานของบริษัทฯ เองก็ได้รับ

ผลกระทบดว้ยเช่นกนับา้นของพนกังานหลายคนตอ้งจมอยูใ่ตน้ํQ าที7ความสูง 2 เมตร! และถึงแมว้่าพนกังานเหล่านีQ

จะตอ้งเผชิญกบัความยากลาํบากของสภาพที7อยูอ่าศยั รวมถึงสิ7งของมีค่าต่างๆเสียหาย แต่พนกังานยงัคงมาปฏิบติั

หนา้ที7ตามปกติ ซึ7 งบริษทัฯ รู้สึกขอบคุณเป็นอยา่งยิ7งถึงความมุ่งมั7นของพนกังานในการปฏิบติัหนา้ที7 โดยทางบริษทั

ฯ ไดก้าํหนดนโยบายใหค้วามช่วยเหลือแก่พนกังานที7เดือดร้อนจากอุทกภยัในดา้นต่างๆ เพื7อช่วยแบ่งเบาภาระและ

ความเดือดร้อนโดยกาํหนดใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลทาํหนา้ที7รับเรื7องและประสานงานสาํหรับพนกังานที7ไม่สามารถ

เดินทางมาปฏิบติัหนา้ที7ได ้บริษทัฯไดอ้นุญาตใหล้าหยดุเป็นกรณีพิเศษ สาํหรับพนกังานที7ไดรั้บความเดือดร้อนใน

ดา้นที7พกัอาศยั บริษทัฯไดจ้ดัเตรียมที7พกัอาศยัใจกลางเมืองให้แก่พนักงานและครอบครัว นอกจากนีQพนักงานที7

จดัหาที7พกัอาศยัเองกส็ามารถนาํค่าใชจ่้ายมาเบิกกบับริษทัฯ ได ้

 สาํหรับกิจกรรมดา้นสงัคมและชุมชน ซึ7 งบริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุน มีรายละเอียดดงัต่อไปนีQ  

• บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินเขา้กองทุนเพื7อช่วยเหลือชาวประมงไทย (ไม่ใช่พนกังานบริษทัฯ) ที7ถูกจบัเป็น

ตวัประกนันานกวา่ 4 ปีในประเทศโซมาเลียใหไ้ดก้ลบัสู่ประเทศไทย 

• บริษทัฯ ให้การสนนัสนุนการฝึกอบรมบุคลากรของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (Merchant Marine Training 

Center) โดยการใหทุ้นการศึกษาแก่ผูมี้ผลการเรียนดีโดยมอบรางวลัเหรียญทองแก่นกัเรียนของศูนยฝึ์ก

พาณิชยนาวีที7มีผลการเรียนดีเด่นและประพฤติดีเป็นประจาํทุกปี ตัQงแต่ปี 2541 เป็นตน้มา นอกจากนีQ  

บริษทัฯ ไดบ้ริจาคหนงัสือเรียนใหก้บัศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีอยา่งสมํ7าเสมอดว้ย 

• บริษทัฯ ไดจ้ดัตัQงทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (MMTC) โดยในปี 2562 ปี 

2561 ปี  2560 ปี  2559 ปี  2558 ปี  2557 ปี  2556 ปี  2555 ปี  2554 แล ะ  ปี  2553 บ ริษั ท ฯ  ได้ ให้

ทุนการศึกษารวมทัQ งสิQน 1,005,000 บาท 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 

แก่นกัเรียนที7ขาดแคลนเงินทุน 

• บริษทัฯ ไดป้ระสานงานกบัสภากาชาดไทยใหห้น่วยเคลื7อนที7รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคที7สาํนกังาน

บริษทัฯ มาตัQงแต่อดีต และในปี 2562 หน่วยเคลื7อนที7รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที7บริษทัฯ 

ทัQงสิQน 2 ครัQ ง ในเดือนมีนาคม และเดือนกนัยายน มีจาํนวนโลหิตรวม 40,500 ซีซี 

• ในปี 2562 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน จาํนวน 246,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้น้อง ครัQ งที7 21”

ให้กบัคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื7อนําไปจดัสร้างลานอเนกประสงค ์

ปรับปรุงและทาสีต่อเติมห้องนํQ า ห้องสุขา ห้องปฐมพยาบาล ห้องครัวและโรงอาหาร ปรับสภาพภูมิ

ทศัน์ บริเวณโดยรอบของโรงเรียน ทาสีสนามเดก็เล่น สนามกีฬา ทางเขา้โรงเรียนและสร้างหลงัคาของ

สถานีหยุดรถรับส่งนักเรียน ให้แก่โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง ตาํบลหนองปรือ อาํเภอหนองปรือ จงัหวดั

กาญจนบุรี บริษทัฯ ได้ร่วมบริจาคมาอย่างต่อเนื7อง ดังนีQ  1) ในปี 2561 บริษทัฯได้ร่วมบริจาคเงิน 
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จาํนวน 211,790 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้น้อง ครัQ งที7 20” ให้กบัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์อง

ศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื7อนําไปสร้างลานอเนกประสงค์ ปรับปรุงห้องนํQ า โรงอาหารสนามเด็กเล่น 

รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียน ทาสีตึกเรียนสําหรับเด็กอนุบาล ณ โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 2) ในปี 

2560 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน จาํนวน 232,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้น้อง ครัQ งที7 19” ให้กบั

คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื7อนาํไปปรับปรุงห้องกิจกรรม ห้องพยาบาล 

สนามเดก็เล่น รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นธรรมรัตน์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 3) ในปี 2559 บริษทัฯ ได้

ร่วมบริจาคเงิน จาํนวน 346,600 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้น้อง ครัQ งที7 18” ให้กับคณะนักเรียน

เดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื7อนาํไปปรับปรุงถนนทางเขา้โรงเรียน สนามเดก็เล่น และภูมิ

ทศัน์ภายในโรงเรียน รวมทัQงจดัหาหนงัสือสมทบในห้องสมุดให้เหมาะกบัการพฒันาของเด็กนกัเรียน 

และจดัหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องพยาบาล ให้แก่โรงเรียนบา้นซบัดินดาํ จงัหวดัสระบุรี 4) ในปี 

2558 บริษัทฯ  ได้ร่วมบริจาคเงินจํานวน  223,000 บาท  ในโครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครัQ งที7  17” 

ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื7อนาํไปจดัสร้างหอ้งนํQ า ซ่อมแซมอาคาร 

ปรับปรุงห้องพยาบาลของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นคลองระกาํ จงัหวดัปราจีนบุรี 5) 

ในปี 2556 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 137,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้น้อง ครัQ งที7 15” 

ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื7อนาํไปจดัสร้างหอ้งนํQ า ซ่อมแซมอาคาร 

ปรับปรุงหอ้งพยาบาลของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นหนองแค จงัหวดัสระแกว้ 6) ในปี 

2554 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 113,160 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้น้อง ครัQ งที7 14” ให้กบั

คณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื7อนาํไปจดัสร้างหอ้งอาหาร สาํหรับโรงเรียนวดั

ตะพังคลี จังหวดัฉะเชิงเทรา 7) ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจํานวน  139,000 บาท ใน

โครงการ “ห่มผา้ให้น้อง ครัQ งที7 13” ให้กบัคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื7อ

นําไปจดัสร้างห้องนํQ า สําหรับโรงเรียนโนนผาสุก จงัหวดัสระแก้ว 8) ในปี 2552 บริษทัฯ ได้ร่วม

บริจาคเงินจาํนวน 80,466 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้น้อง ครัQ งที7 12” ให้กบัคณะนักเรียนเดินเรือ

พาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีเพื7อนําไปซืQ อเครื7 องโปรเจกเตอร์ และจัดทาํเวทีกิจกรรมสําหรับ

โรงเรียนวดับางกระเจา้ จงัหวดัสมุทรสาคร และ 9) ในปี 2551 บริษทัฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจาํนวน 

100,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้น้อง ครัQ งที7 11” ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย  ์ศูนยฝึ์ก

พาณิชยนาวี เพื7อนาํไปใชใ้นการซ่อมแซมหอ้งเรียนและปรับปรุงหอ้งสมุดใหแ้ก่โรงเรียนบา้นใบสีทอง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

• บริษทัฯ ไดรั้บนกัเรียนที7จบการศึกษาจากศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีมาเป็นพนกังาน/ลูกเรือของบริษทัฯ และ

ให้การส่งเสริมเพื7อพฒันาคุณภาพของพนักงาน/ลูกเรือไทยเหล่านีQ อย่างต่อเนื7องซึ7 งพนักงาน/ลูกเรือ

เหล่านีQสามารถทาํงานกบัเจา้ของเรือไทยทั7วไปไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัว่าจะตอ้งทาํงานกบับริษทัฯ เพียง

แห่งเดียวเท่านัQน 

• จากที7เคยรายงานไวแ้ลว้ในรายงานประจาํปีเมื7อปีก่อน บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) 

กบัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอน สาํหรับ

วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซึ7 งตามบนัทึกความเขา้ใจนีQ  บริษทัฯ 
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ไดส้ร้างหอพกั เพื7ออาํนวยความสะดวกแก่นกัศึกษาสาํเร็จตามโครงการที7วางไวเ้รียบร้อยแลว้ และได้

ส่งมอบหอพกัที7มี 96 เตียงนอนใหก้บัวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 

ซึ7 งมีมูลค่าทัQงสิQนประมาณ 25.40 ลา้นบาท บริษทัฯ ใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงินอยา่งต่อเนื7องแก่

นกัเรียน รวมการซืQอหนงัสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาในห้องสมุดทางดา้นวิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ไดเ้พิ7มหลกัสูตรการเรียนใหม่โดยมีบริษทัฯ เป็นที7ปรึกษา 

เพื7 อ เป็ น การ ฝึกหั ดและพัฒ น าวิศวกรสํ าห รับการดํา เนิ น อาชีพการ เดิน เรือ ในอน าคต 

ในการนีQ  ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไดม้อบรางวลัโล่เกียรติยศให้แก่บริษทัฯ จาก

การที7บริษทัฯ มีส่วนร่วมในวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 

• บริษัทฯ  มอบทุนการศึกษาจํานวน  165,000 บาท  แก่นักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื7อสนับสนุนการศึกษาให้กบันักศึกษาในหลกัสูตร

วิทยาศาสตร์การเดินเรือ การมอบทุนการศึกษางวดสุดทา้ยภายใตโ้ครงการนีQไดถู้กจ่ายในเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2553 

• เมื7อวนัที7 8 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงิน 500,000 บาท มอบใหมู้ลนิธิพฒันาเครื7องมือแพทย์

ไทย เพื7อส่งเสริมและสนบัสนุนในการคน้ควา้และพฒันาเครื7องมือแพทย ์

• เมื7อเดือนมกราคม 2556 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินจาํนวน 5,000 บาทใหแ้ก่กรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงานเพื7อจดัหาของขวญัใหแ้ก่เดก็ๆในงานวนัเดก็ที7สนามเสือป่า พระราชวงัดุสิต 

• ในปี พ.ศ 2553 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเครื7องคอมพิวเตอร์จาํนวน 28 เครื7อง แก่โรงเรียนมธัยมวาริชภูมิ 

โรงเรียนสุโขทยั โรงเรียนบา้นคอ้ โรงเรียนสัตตยาสัย และสํานักงานบริหารชุมชน อาํเภอปากเกร็ด 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความช่วยเหลือดา้นการศึกษาแก่เด็กยากจนอย่างต่อเนื7อง จากที7เคยรายงานไวแ้ลว้ใน

รายงานประจาํปีเมื7อปีที7แลว้ บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเครื7องคอมพิวเตอร์จาํนวน 15 เครื7อง เพื7อใชใ้นกิจกรรม

การเรียนการสอนของโรงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ และไดบ้ริจาคเครื7องคอมพิวเตอร์ที7มีความ

ทนัสมยัเพิ7มอีกจาํนวน 3 เครื7อง (Dell Celeron 2 GHZ, Hard Disk 40 GB) แก่โรงเรียนเพื7อใหก้ารเรียน

การสอนในโรงเรียนมีความทนัสมยัมากขึQนดว้ย 

• บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 40,000 บาท ใหก้บัยวุมุสลิม บา้นปากลดั อาํเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมุทรปราการ เพื7อใชส้นบัสนุนเครื7องมือเครื7องใชท้างการศึกษาและเป็นทุนการศึกษาใน

กิจกรรมวนัเดก็เมื7อวนัที7 19 มกราคม 2551 

• โดยปกติแลว้บริษทัฯ มกัจะจดัให้มีการบริจาคเงินและสิ7งของสาํหรับผูที้7มีความจาํเป็นและผูที้7ยากไร้ 

เช่น บริษทัฯ ร่วมกบัพนกังาน ไดบ้ริจาคเงินกว่า 1 ลา้นบาท ผ่านสภากาชาดไทยสาํหรับผูป้ระสบภยั

ธรณีพิบติัจากคลื7นยกัษสึ์นามิในประเทศไทย และเมื7อตน้ปี 2547 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคคอมพิวเตอร์แก่

โรงเรียนระดบัประถมและมธัยม จาํนวน 4 แห่ง ในจงัหวดัระยอง ที7มีนักเรียนจาํนวน 877 คน ให้มี

โอกาสศึกษา 

• บริษทัฯ ให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนสําหรับเด็กที7ประสบภยัจากแผ่นดินไหวในภาค

ตะวนัตกของประเทศอินเดีย เมื7อปี 2544 และในที7สุดโรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย ก็เกิดขึQนและ

สามารถเปิดดาํเนินการไดแ้ลว้ซึ7 งสามารถรับนกัเรียนได ้จาํนวน 700 คน ทัQงในระดบัประถม มธัยมตน้ 
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รวมทัQงมธัยมปลาย ซึ7 งทาํให้ผูที้7เกี7ยวขอ้งต่างๆ รู้สึกซาบซึQ งและประทบัใจอยา่งมากในความช่วยเหลือ

จากประเทศไทย 

• บริษทัฯ ไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที7อยูอ่าศยัทางภาคใตข้องประเทศไทย ซึ7 งไดรั้บผลกระทบ

และความเสียหายจากภยัสึนามิ เมื7อเดือนธันวาคม 2547 โดยบริษทัฯ และพนักงานได้บริจาคเงิน

ช่วยเหลือจาํนวน 590,000 บาทให้กับหมู่บ้านทะเลนอก จังหวดัระนอง และปรับปรุง/ซ่อมแซม

เรือประมงเพื7อให้สามารถนาํกลบัมาประกอบอาชีพได ้และบริษทัฯ ไดอ้าสาดูแลและเขา้มาเยี7ยมเยยีน

หมู่บ้านนีQ อย่างสมํ7าเสมอ ทัQ งนีQ บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้เด็กที7ขาดแคลนได้รับทุนการศึกษา โดย

ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัใหทุ้นการศึกษาเดก็ผูห้ญิงคนหนึ7ง ที7กาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนแห่งหนึ7งที7กรุงเทพฯ 

นอกจากนีQบริษทัฯ ยงัจดัหาแหล่งประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนและให้การสนับสนุนการพฒันาทาง

ร่างกายและสติปัญญาของเด็กหนุ่มในหมู่บา้นแห่งนีQ  เพื7อที7จะกา้วเขา้มาฝึกอบรมอาชีพการเดินเรือขัQน

พืQนฐาน โดยทางบริษทัฯ เป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายดงักล่าว ซึ7 งบุคคลเหล่านีQ จะเขา้มาประกอบอาชีพการ

เดินเรือใหก้บับริษทัฯ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์และตรงกบัสายงานอาชีพในการเดินเรือทะเลระหวา่งประเทศ 

• บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 1,325,867 บาท ในปี 2551 เพื7อสร้างบา้นฟิสิกส์ เคมี และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ให้กบัโรงเรียนแห่งหนึ7 งที7 เซมงักุดี ทามิล นาดูล ประเทศอินเดีย โรงเรียนแห่งนีQ อยู่ใน

หมู่บา้นที7ยากจนมากและไดรั้บผลกระทบและความเสียหายจากภยัสึนามิในเดือนธนัวาคม 2547 

• ในทุกๆ ปี บริษทัฯ จดักิจกรรมวิ7ง 5 กิโลเมตร เรียกว่า “พีเอสแอลวิ7งเพื7อวนัเดินเรือประจาํปี” ที7สวน

ลุมพินีเพื7อสนบัสนุนใหพ้นกังานบริษทัฯ มีนิสยัรักการออกกาํลงักายและมีสุขภาพที7ดี  

• บริษทัฯ เป็นหนึ7งในกลุ่มผูส้นบัสนุนงานวนักีฬาประจาํปี ณ ศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี ซึ7 งบริษทัฯ ให้ความ

ร่วมมือในการขยายดา้นกีฬารวมถึงการศึกษา (ที7ไดก้ล่าวไปแลว้) และช่วยในเรื7องการพฒันาของคณะ

นกัเรียนพาณิชยน์าวี 

• บริษทัฯ จดัโครงการช่วยเหลือพนกังานดว้ยการให้ทุนการศึกษาประจาํปี สําหรับค่าเล่าเรียนแก่บุตร

ของพนกังานที7ไม่สามารถหาเงินค่าเล่าเรียนของบุตรตนเองได ้

• บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา เพื7อจดัทาํหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และสนบัสนุน

กิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นต่างๆ ของโรงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ ในเดือนกนัยายน 2549 

• บริษทัฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาท และหนังสือให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย ์ศูนยฝึ์ก

พาณิชยน์าวีเพื7อนาํไปใชใ้นการซ่อมแซมอาคารเรียนและสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบา้นวงัสนวน 

จงัหวดันครราชสีมาในเดือนกนัยายน 2550  

• บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบเงิน 100,000 บาท แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถมัภ์ เพื7อใชใ้นการอบรมความรู้และพฒันาทกัษะวิชาชีพแก่คนพิการ เพื7อให้สามารถหาเลีQ ยง

ตนเองไดใ้นงานวนัคนพิการครัQ งที7 43 ซึ7 งจดัขึQนในเดือนพฤศจิกายน 2550 

• ในปี 2551 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน 68,000 บาท ให้โรงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ เพื7อสนบัสนุน

ใน “โครงการ พานกัเรียนไปทศันศึกษา” ณ สถานีวิจยัสิ7งแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา 
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มอบทุนการศึกษาประจําปี 2562 
 ในเดือนกุมภาพนัธ์และเดือนกนัยายน 2562 บริษทัฯ ไดม้อบทุนการศึกษาจาํนวน  576,000 บาท และ

จาํนวน 429,000 บาทตามลาํดบั รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทัQงสิQน  1,005,000 บาท ใหแ้ก่นกัเรียนศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี

ที7ไดรั้บคดัเลือก เพื7อสนบัสนุนค่าใชจ่้ายของนกัเรียนตลอดปีการศึกษา  

 ภาพแสดงอาจารยแ์ละนกัเรียนของศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี พร้อมดว้ยนายเซบาสเตียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารกองเรือพีเอสแอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการห่มผ้าให้น้อง ครัGงทีH 21 
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ในปี 2562 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน จาํนวน  246,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง ครัQ งที7 21” ใหก้บั

คณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ เพื7อจดัสร้างลานอเนกประสงค ์

ปรับปรุงและทาสีต่อเติมหอ้งนํQา หอ้งสุขา หอ้งปฐมพยาบาล หอ้งครัวและโรงอาหาร ปรับสภาพภูมิทศัน์ บริเวณ

โดยรอบของโรงเรียน ทาสีสนาม เดก็เล่น สนามกีฬา บริเวณทางเขา้หลกัและสร้างหลงัคาของสถานีหยดุรถรับส่ง

นกัเรียนใหแ้ก่โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง ตาํบลหนองปรืออาํเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี 
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วนัสําเร็จการศึกษา ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ี
 นกัเรียนของศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี พร้อมดว้ยนายเซบาสเตียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่  ผูอ้าํนวยการฝ่าย

บริหารกองเรือพีเอสแอล ในวนัสาํเร็จการศึกษา ณ ศูนยฝึืกพาณิชยน์าวี เมื7อวนัที7 19 กนัยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
บริจาคโลหิต ปี 2562 
 บริษทัฯ ร่วมกบัสภากาชาดไทยในการจดัแคมเปญเกี7ยวกบัการบริจาคโลหิตเป็นประจาํทุกปี โดยในเดือน

มีนาคมและเดือนกนัยายน 2562 หน่วยเคลื7อนที7รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที7บริษทัฯ ทัQงสิQน 2 ครัQ ง มี

จาํนวนโลหิตที7ไดรั้บบริจาครวมทัQงสิQน 40,500 ซีซี 
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สัมมนาหลกัสูตรการวางแผนการลงทุนสาํหรับพนกังาน 

 ในวนัที7 7 สิงหาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมกสิกรไทย จาํกดั ไดจ้ดัให้มี

การประชุมเพื7อรับทราบผลการจดัการกองทุนสาํรองเลีQยงชีพ และการสัมมนาในบริษทัฯ เพื7อเสริมสร้างความรู้ทาง

ในการวางแผนด้านการเงินและการลงทุนให้กับพนักงานในหัวข้อเรื7 อง “ตัG งเป้ารวยก่อนแก่” และ “เลือก 
LTF/RMF อย่างไรให้คุ้ม” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี8ยง 
 บริษทั พรีเชียส ชิพปิQ ง จาํกดั (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคญัของระบบการควบคุมภายในในระดบั

ปฏิบติัการเพื7อให้มั7นใจว่ามีการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพที7เพียงพอกบัระดบัความเสี7ยงที7ยอมรับไดแ้ละ

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนัQนๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ที7ติดตาม

การปฏิบติัตามการควบคุมภายในอยา่งสมํ7าเสมอ เพื7อให้มั7นใจว่ามีมาตรการควบคุมต่างๆ ที7มีความเหมาะสมกบั

สถานการณ์ สิ7งแวดลอ้มและความเสี7ยงที7เปลี7ยนแปลงไป บริษทัฯ ไดมี้การจดัการระบบการควบคุมภายในตาม

ขอ้แนะนาํมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ดงั

รายละเอียดต่อไปนีQ  

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเกี7ยวกบัการกาํหนดสภาพแวดลอ้มการควบคุมที7เหมาะสมจึงไดจ้ดัทาํคู่มือนโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการที7ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ และนโยบายในการต่อตา้นคอร์รัปชั7น 

ขึQนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื7อใหพ้นกังานทุกคนไดต้ระหนกัและยดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงาน นอกจากนีQ  

บริษทัฯ ยงัไดมี้การกาํหนดโครงสร้างองคก์รให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย และลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

รวมทัQงมีการกาํหนดหนา้ที7ความรับผิดชอบ และสายการบงัคบับญัชาของหน่วยงานต่างๆ ในบริษทัฯ อยา่งชดัเจน 
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เนื7องจากบริษทัฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทาํงานภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุมที7ดีนัQ นจะส่งผลให้การ

ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

2. การประเมินความเสีHยง (Risk Assessment) 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประเมินความเสี7ยงวา่เป็นเครื7องมือที7บ่งบอกล่วงหนา้ถึงสัญญาณ

อนัตรายที7อาจสร้างความเสียหายใหแ้ก่บริษทัฯ ดงันัQน บริษทัฯ จึงกาํหนดใหมี้การประเมินความเสี7ยงทุกปี โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ระดบั คือ 1) การประเมินความเสี7ยงในระดบัองคก์รซึ7 งกาํกบัดูแลโดยผูบ้ริหารระดบัสูง โดยไดเ้ปิดเผย

ไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ และ 2) การประเมินความเสี7ยงในระดบักิจกรรมซึ7 งเป็นความรับผิดชอบในการ

ประเมินร่วมกนัระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ7 งมีความเป็นอิสระ และผูป้ฏิบติังานแต่ละฝ่าย (ซึ7 งมีความชาํนาญ

การและเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงกระบวนการทาํงาน) ทัQงนีQ  การประเมินดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเสี7ยงของการ

ดาํเนินงานที7แทจ้ริงซึ7 งตอ้งการการบริหารโดยการกาํหนดกลไกการควบคุมที7ถูกตอ้งและเหมาะสม ผลการประเมิน

ความเสี7ยงในแต่ละกิจกรรมนีQไดถู้กนาํเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริษทัฯ เพื7อพิจารณาเป็นระยะ 

ๆ 

3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 การประเมินความเสี7ยงดงักล่าวขา้งตน้จะดาํเนินการควบคู่พร้อมกบัการประเมินกลไกการควบคุม เพื7อให้

มั7นใจว่าบริษทัฯ มีการจดัวางระบบการควบคุมที7ดี และเหมาะสมกบัความเสี7ยงต่างๆ เพื7อเป็นการลดและกระจาย

ความเสี7ยงต่าง ๆ อนัจะส่งผลให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในดา้น

การการบริหารหน่วยงานต่างๆ ของบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการไดก้ระจายอาํนาจและมอบอาํนาจให้ผูบ้ริหารของ

หน่วยงานต่างๆ อยา่งชดัเจน ทาํให้เกิดความคล่องตวัและชดัเจนในการปฏิบติังานที7สามารถตรวจสอบกนัได ้โดย

บริษทัฯ ไดแ้บ่งหน้าที7ความรับผิดชอบในการตรวจสอบ ควบคุม และกาํกบัดูแลในการปฏิบติัตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดต่างๆ ที7เกี7ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ออกเป็น 5 หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ แผนกเลขานุการบริษทั แผนกกฎหมาย

และการกาํกบัดูแล แผนกตรวจสอบภายใน แผนกบญัชีและการเงิน และแผนกตรวจสอบและบริหารความปลอดภยั

เรือ 

4. สารสนเทศและการสืHอสาร (Information & Communication) 
 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเกี7ยวกบัความถูกตอ้ง เชื7อถือไดแ้ละทนัเวลาของขอ้มูลสารสนเทศและการสื7อสาร 

รวมถึงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเนื7อง ซึ7 งรวมถึงระบบขอ้มูลดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบติังาน 

และดา้นการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ทัQงนีQ  เพื7อใหมี้ขอ้มูลที7ถูกตอ้งแม่นยาํและทนัเวลาต่อการตดัสินใจใน

เรื7องต่างๆ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการสื7อสารทัQงภายในและภายนอกที7เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทัQงนีQ  

สําหรับการติดต่อสื7อสารภายในบริษัทฯ จะผ่านระบบ Intranet ซึ7 งพนักงานในทุกระดับชัQน รวมทัQ งผูบ้ริหาร

ระดับสูงสามารถติดต่อสื7 อสารถึงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื7อให้การประสานการทํางานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที7วางไว ้สาํหรับการติดต่อกบับุคคลภายนอก บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รวมทัQงผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ก็

พร้อมที7จะตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ จากนกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื7นๆ 
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5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 
 บริษทัฯ กาํหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน ดงัรายละเอียดต่อไปนีQ  

ระดบัการประเมิน ผู้ติดตามและประเมินผล ความถีHของการติดตามและประเมินผลการทํางาน (ต่อปี) 

พนกังาน หวัหนา้แผนก อยา่งนอ้ย 1 ครัQ ง 

หวัหนา้แผนก ผูบ้ริหารระดบัสูง อยา่งนอ้ย 1 ครัQ ง 

ผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 1 ครัQ ง 

 

 ผลจากการติดตามและการประเมินที7ไดจ้ะถูกนาํไปกาํหนดเป็นแผนเชิงกลยุทธ์เพื7อให้การปฏิบติังานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ7งขึQน นอกจากนีQ  บริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการติดตามและ

ประเมินขัQนตอนและผลการควบคุมภายใน เพื7อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ทัQงนีQ  ผล

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาํปี 2562 ได้รายงานไวภ้ายใต้หัวข้อ “รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ” ในรายงานประจาํปีนีQ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัQ งที7  1/2563 วนัที7  11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ให้ความเห็นชอบตามที7

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ สรุปความเห็นในเรื7องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

กล่าวคือ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการควบคุมภายในที7เพียงพอเหมาะสม และมีการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ที7 เปลี7ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื7อให้การดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบรรลุ

วตัถุประสงคที์7กาํหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบที7เกี7ยวขอ้ง 

 นอกจากนีQ  ผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 โดยผูส้อบบญัชีภายนอก จากบริษทั 

สํานักงานอีวาย จาํกดั ก็มิไดร้ะบุประเด็นที7มีสาระสําคญัรวมถึงขอ้บกพร่องที7มีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในที7เกี7ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพปิQ ง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน กล่าวคือ นายกาํธร ศิลาอ่อน ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการ นางลิน  เยน  ค็อก  และรองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ดํารงตําแหน่งสมาชิก

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ทัQงนีQกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการทัQงสามท่านไดรั้บการ

แต่งตัQงใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ7งเป็นระยะเวลาสองปี ตามมติของที7ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

ครัQ งที7 1/2562 เมื7อวนัที7 8 กมุภาพนัธ์ 2562 

 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติตามหน้าที7และความรับผิดชอบ ด้วยความ

รอบคอบความโปร่งใส ความเป็นอิสระ และเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการที7
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ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์รวมทัQงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ7 งสรุปไดด้งัต่อไปนีQ  

 การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
 ในปี 2562 ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการอย่างสมํ7าเสมอ เพื7อ

พิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการได้

ประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีภายนอกทุกไตรมาสเพื7อรับฟังคาํชีQ แจงเกี7ยวกับรายงานของผูส้อบบัญชี ผลการ

ตรวจสอบงบการเงิน และขอ้เสนอแนะเกี7ยวกบัมาตรฐานการบญัชีที7เกี7ยวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบั

ดูแลกิจการมีความเห็นว่า บริษทัฯ มีกระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที7ถูกตอ้งเพียงพอ และ

เป็นที7เชื7อถือได ้

 การตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดพิ้จารณาความเป็นอิสระและสายงานบงัคบับญัชาของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื7อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเชื7อถือได้อย่างแท้จริง นอกจากนีQ  

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการได้ร่วมปรึกษากับผูต้รวจสอบภายในเกี7ยวกับขอบเขตความ

รับผิดชอบและหน้าที7ของฝ่ายตรวจสอบภายในและไดอ้นุมติัแผนงานการตรวจสอบประจาํปีของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ทัQงนีQ ในปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดส้อบทาน 

• การประเมินความเสี7ยงต่างๆ ซึ7 งครอบคลุมไปถึงความเสี7ยงทางพาณิชย ์ความเสี7ยงทางการเงิน ความ

 เสี7ยงทางดา้นเทคนิค และความเสี7ยงในการดาํเนินธุรกิจ  

• การประเมินความเสี7ยงเกี7ยวกบัการคอร์รัปชั7น 

• แบบประเมินตนเองเกี7ยวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั7น ตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  

• กลไกการควบคุมภายในสาํหรับทุกแผนกของบริษทัฯ 

• การปฏิบติังานสาํหรับบางแผนก 

• รายการที7อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บังคบั รวมทัQ งกฎหมายต่างๆ ที7 เกี7ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษทัฯ เช่น 

พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎระเบียบและประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 นอกจากนีQ ฝ่ายตรวจสอบภายในได ้ดาํเนินการติดตามผลการตรวจสอบและนาํผลการตรวจสอบ รวมทัQงคาํ

เสนอแนะต่างๆ ไปปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที7 ที7 เกี7ยวข้องและผูบ้ริหาร และได้รายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในที7

เหมาะสมเพียงพอและไม่มีจุดบกพร่องที7มีสาระสาํคญั 
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 การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดที7เกี7ยวขอ้งโดยตรงต่อการดาํเนินการซึ7 งกฎหมายหลกัที7เกี7ยวขอ้งเหล่านีQ ก็คือ พระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกดั ประมวลรัษฎากร พระราชบญัญติัเรือไทย พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึง

กฎระเบียบและประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

 การสอบทานรายการทีHเกีHยวโยงกนั 
 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดใ้ห้ความสําคญัในการสอบทานรายการที7เกี7ยวโยงกนั 

และรายการที7อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอื7นที7เกี7ยวขอ้ง รวมถึงการ

ปฏิบติัตามนโยบายภายในของบริษทัฯ และแนวทางปฏิบติัที7บริษทัฯ ไดก้าํหนดขึQน และไดมี้การเปิดเผยรายการที7

เกี7ยวโยงกนัอยา่งเหมาะสมเพียงพอในงบการเงิน และภายใตห้วัขอ้ “รายการเกี7ยวโยงกนั” ในรายงานประจาํปีนีQ  

 ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอกไดส้อบทานรายการที7เกี7ยวโยงกนั และรายงานผลการสอบ

ทานดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ซึ7 งไดมี้การหารือและทบทวนรายการดงักล่าวในที7

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ครัQ งที7  1/2563 เมื7อวันที7  11 กุมภาพันธ์  2563 ทัQ งนีQ  

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดเ้สนอผลการสอบทานรายการเกี7ยวโยงกนัสําหรับปี 2562 ในที7

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัQ งที7 1/2563 เมื7อวนัที7 11 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบั

ดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า รายการที7เกี7ยวโยงกนัดงักล่าว เป็นรายการที7มีเงื7อนไขทาง

การคา้ทั7วไป มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื7อประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

 การสอบทานการกาํกบัดูแลกจิการของบริษัทฯ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ สอบทานแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที7ดีของบริษทัฯ 

โดยเปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติัของสากล รวมทัQงให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทบทวนนโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการรวมทัQงสอบทานการประเมินผลการปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี ซึ7 งผล

การประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยูใ่นเกณฑที์7ดีมาก 

 สําหรับปี  2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” สําหรับการกํากับดูแลกิจการที7 ดี จาก

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติ  

 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 
 ตามปกติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ จะมีขึQนก่อนการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ ทัQงนีQ เพื7อให้คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดร่้วมประชุมกบัผูต้รวจสอบภายในของ

บริษทัฯ และผูส้อบบญัชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม นอกจากนัQน ทาํใหส้ามารถจดัส่งรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ เพื7อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบและปรึกษาหารือ รวมทัQงรับฟังคาํแนะนาํต่างๆ จาก

คณะกรรมการบริษทัฯ 
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 กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การปรึกษาหารือกบัผูต้รวจสอบภายในอยา่งสมํ7าเสมอทัQงที7

เป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี7ยวกบัประเด็นต่างๆ ที7ผูต้รวจสอบภายในตรวจพบ สาํหรับการประชุมอยา่งเป็น

ทางการของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการแต่ละครัQ งจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั7วโมง โดยในปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีการประชุมตามวาระปกติจาํนวน 5 ครัQ ง (ปี 2561: 4 ครัQ ง) โดยการ

เขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการแต่ละท่านสรุปไดด้งันีQ  

 

รายชืHอคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกาํกบัดูแลกจิการ 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัGงหมด (ครัGง) 

ปี 2562 ปี 2561 

1. นายกาํธร ศิลาอ่อน 5/5 4/4 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.ภวิดา ปานะนนท ์ 5/5 4/4 

3. นางลิน เยน คอ็ก *4/5 4/4 

* เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ผา่นระบบ Video Conference จากต่างประเทศ จาํนวน 1 ครัA ง แต่ไม่สามารถ
นบัเป็นการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวได ้ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัทีJ 74/2557 เรืJองการประชุมผา่นสืJอ
อิเลก็ทรอนิกส์  

 การคดัเลือกและเสนอแต่งตัGงผู้สอบบัญชีภายนอก 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ครัQ งที7 1/2563 เมื7อวนัที7 11 กุมภาพนัธ์ 2563 ได้

มีการพิจารณาเพื7อเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัเรื7องการแต่งตัQงผูส้อบบญัชีภายนอก และมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตัQง

ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึ7งจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีสาํหรับปี 2563 ดงัต่อไปนีQ  

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) ซึ7 งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

 ฯ ตัQงแต่ปี 2558  

2. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) 

3. นายกฤษดา เลิศวนา (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958) 

 ทัQงนีQ  ผูส้อบบญัชีที7มีคุณสมบติัในการปฏิบติัหนา้ที7ตรวจสอบที7ไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษทัฯ ได ้และผูส้อบบญัชีทุกท่านไม่มีความสัมพนัธ์ หรือผลประโยชน์ที7เกี7ยวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทัฯ และบริษทัย่อยฯ ของบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้7เกี7ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคล

ดงักล่าวและในกรณีที7ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ7งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

มีอาํนาจเสนอชื7อผูส้อบบญัชีอื7นที7มีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั มาปฏิบติัหนา้ที7

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทน 

 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ มีความเห็นว่า บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทั

ตรวจสอบบญัชีที7มีชื7อเสียงเป็นที7ยอมรับโดยทั7วไป มีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบติังานสาํหรับปีที7ผา่นมาเป็น
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ที7น่าพึงพอใจ โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยที7จดทะเบียน

ในประเทศไทยตัQงแต่ปี 2544  

 ที7ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ไดพิ้จารณาเพื7อเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชีภายนอก สาํหรับปี 2563 โดยรายละเอียดของค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการ

ดา้นอื7นๆ ซึ7 งไม่เกี7ยวขอ้งกบัการสอบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ที7จ่ายใหก้บับริษทั สาํนกังาน 

อีวาย จาํกดั มีดงัต่อไปนีQ  

รายการ ปี 2563 (ปีทีHเสนอ) ปี 2562 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 2.10 ลา้นบาท 2.05 ลา้นบาท 

ค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัยอ่ยที7จดทะเบียนในประเทศไทยและ  

1 บริษทัยอ่ยที7จดทะเบียนในต่างประเทศ 
2.38 ลา้นบาท 2.59 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอื7นๆ ไดแ้ก่   

• สาํหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพื7อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม 

 การลงทุน (บีโอไอ) 

• สาํหรับการสอบทานทางบญัชีในบริษทัยอ่ยที7จดทะเบียนใน 

 ต่างประเทศบางแห่ง (เพื7อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม) 

0.37 ลา้นบาท 

 

0.88 ลา้นบาท 

0.37 ลา้นบาท 

 

0.88 ลา้นบาท 

รวม 5.73 ล้านบาท 5.89 ล้านบาท 

 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 
 สําหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ดัทาํการประเมินตนเองตามแนวทาง

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซึ7 งผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการโดยรวม

อยูใ่นระดบั “ดีมาก” คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความตัQงใจจะนาํผลการประเมินที7ไดไ้ปเป็น

แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ที7ต่อไป 

 บทสรุป: ตลอดปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดรั้บความร่วมมือจากกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ รวมถึงผูต้รวจสอบบัญชีภายนอกเป็นอย่างดี ซึ7 งส่งผลให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการสามารถปฏิบติัหน้าที7ไดต้ามบทบาทและความรับผิดชอบที7ไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ และเป็นไปตามกฏบตัร กฎหมายและขอ้บงัคบัที7เกี7ยวขอ้ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินประจาํปี 2562 และ การ

เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างครบถ้วน เชื7อถือได้ สอดคล้องกับหลักการบัญชีที7 รับรองทั7วไปและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเสี7ยงที7เพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายใน

ที7เหมาะสม นอกจากนีQ บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามนโยบายภายใน การกาํกบัดูแลกิจการที7ดี กฎหมาย และขอ้บงัคบัที7

เกี7ยวขอ้ง 



หนา้ 201 
 

 

12. รายการระหว่างกนั 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมี้การทาํรายการกบับุคคลที7เกี7ยวโยงกนั โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจ

ปกติ/รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ โดยเป็นรายการที7มีเงื7อนไขทางการคา้ทั7วไป  

 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดส้อบทานรายการที7เกี7ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเรื7องการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที7เกี7ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 

และที7มีการแกไ้ขเพิ7มเติม และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที7 ทจ. 21/2551 เรื7 องหลกัเกณฑ์ในการทาํ

รายการที7เกี7ยวโยงกนัและที7มีการแกไ้ขเพิ7มเติม รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์เรื7องคาํแนะนาํในการปฏิบติัตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ฉบบัที7 4) พ.ศ. 2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายการที7เกี7ยวโยงกนัจาํนวน 10 รายการ โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงันีQ  
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ทัQ งนีQ  รายละเอียดของรายการเกี7ยวโยงกนัดงักล่าวขา้งตน้ สําหรับบริษทัฯ และบริษทัย่อยซึ7 งมีการทาํ

รายการกบับริษทัที7เกี7ยวโยงกนัมีดงัต่อไปนีQ  
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นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 บริษทัฯ จะยงัคงทาํธุรกรรมกบับริษทัฯที7เกี7ยวโยงกนัในอนาคต อย่างระมดัระวงั โดยการปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมายที7บงัคบัใช ้อย่างครบถว้นทุกประการ รวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายภายในของบริษทัฯ และแนวทาง

ปฏิบติัที7บริษทัฯ ไดก้าํหนดขึQนอีกทัQงการทาํรายการดงักล่าวตอ้งอยูบ่นพืQนฐานเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก 

(Arms-Length Basis) ซึ7 งเป็นไปโดยปกติตามมาตรฐานทางการคา้ทั7วไป 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ และคณะกรรมกรรบริษัทฯ สําหรับรายการเกีHยวโยง
กนั 
 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล และรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของ

ตนและของบุคคลที7มีความเกี7ยวขอ้ง เพื7อใหบ้ริษทัฯ มีขอ้มูลสาํหรับใชป้ระโยชน์ภายในบริษทัฯ ในการดาํเนินการ

ตามขอ้กาํหนดเกี7ยวกบัการทาํรายการที7เกี7ยวโยงกนั และติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารทาํหนา้ที7ดว้ยความ

ระมดัระวงัและซื7อสตัยสุ์จริตและไม่เกิดรายการที7เป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยผูต้รวจสอบภายในไดส้อบ

ทานรายการที7เกี7ยวโยงกนัขา้งตน้ และไดร้ายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ โดยมีการ

พิจารณาและสอบทานรายการดงักล่าวในที7ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ครัQ งที7 1/2563 

เมื7อวนัที7 11 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการมีความเห็นว่า รายการที7เกี7ยวโยงกนั

ดงักล่าวมีความยติุธรรม และเป็นไปเพื7อผลประโยชน์ทัQงหมดของบริษทัฯ  

 ในที7ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัQ งที7 1/2563 เมื7อวนัที7 11 กมุภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้

การสอบทานรายการดงักล่าว และพิจารณาความเห็นและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล

กิจการ คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีกฎขอ้บงัคบัและนโยบายป้องกนัการทาํรายการที7อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ โดยรายการระหว่างกนั ที7อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ

บริษทัขา้งตน้ เป็นไปตามมาตรฐานทางการคา้ทั7วไป โดยยดึถือราคาตลาดเป็นสาํคญั และเพื7อประโยชน์ทัQงหมดของ

บริษทัฯ และมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอแลว้ในงบการเงิน และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 
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ส่วนที' 3. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที'สําคญั 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

1. ลกัษณะของตลาด (โปรดอ่านคู่กบัรายงานจากคณะกรรมการบริษัทซึ'งแสดงในรายงานประจําปีฉบับนีP) 

 บริษทั พรีเชียส ชิพปิ2 ง จาํกดั (มหาชน) (“พีเอสแอล” หรือ “บริษทัฯ”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นเจา้ของเรือประเภททีF

มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ สําหรับขนส่งสินคา้แห้งเทกองระหว่างประเทศโดยให้บริการแบบไม่ประจาํ

เส้นทาง บริษทัฯ เริFมดาํเนินธุรกิจในกลุ่มเรือแฮนดี2ไซส์ อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาส 4 ของปี 2554 บริษทัฯ ไดซื้2อเรือซุป

ราแมกซ์จาํนวน 2 ลาํ และไดเ้ริFมดาํเนินธุรกิจในกลุ่มเรือซุปราแมกซ์ ต่อมาในปี 2556 - ปี 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามใน

สัญญาสัFงต่อเรือหลายฉบบั และไดรั้บมอบเรืออลัตราแมกซ์จาํนวน 8 ลาํ ในปี 2557 - ปี 2560 เริFมตั2งแต่ปี 2547 บริษทัฯ 

ดาํเนินธุรกิจดว้ยกลยทุธ์การทาํสัญญาใหเ้ช่าเรือระยะยาวผกูมดัค่าเช่าไวใ้นอตัราค่าระวางทีFสูง ซึF งระยะเวลาในการเช่า

เรือดงักล่าว มีตั2 งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี หรืออาจมีระยะเวลายาวกว่านั2นตามโอกาส นโยบายนี2 ทาํให้บริษทัฯ ประสบ

ความสาํเร็จเป็นอยา่งมากจนถึงไตรมาสสามปี 2551 หลงัจากช่วงเวลาดงักล่าวตลาดไดป้รับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วทาํให้

ไม่สามารถต่อสัญญา หรือทาํสัญญาใหเ้ช่าเรือใหม่ในอตัราทีFน่าสนใจได ้บริษทัฯ มีความตั2งใจทีFจะทาํสัญญาใหเ้ช่าเรือ

ระยะยาวเมืFอโอกาสอาํนวย อยา่งไรกต็าม ภาวะตลาดในปัจจุบนัยงัคงไม่อยูใ่นระดบัทีFบริษทัฯ จะเขา้ทาํสญัญาใหเ้ช่าเรือ

ระยะยาวสาํหรับเรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีสญัญาใหเ้ช่าเรือระยะยาวซึFงมีระยะเวลา

มากกวา่ 1 ปี สาํหรับ 4 ปีขา้งหนา้ตามทีFแสดงดา้นล่าง  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนวนัในการเดินเรือทั2งหมดตามรูปดา้นบน มาจากจาํนวนเรือในกองเรือของบริษทัฯ ทั2งสิ2น 36 ลาํ ณ สิ2นปี 2562 

 โปรดอ่านคาํอธิบายและการวิเคราะห์ลกัษณะตลาด ประกอบไดที้F นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ

และลกัษณะการประกอบธุรกจิ ทีFแสดงในส่วนทีF 1 ในรายงานฉบบันี2  
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2.  ภาพรวมอุตสาหกรรม ทิศทางอุปสงค์ อุปทานของโลก  

 (โปรดอ่านประกอบกบัรายงานจากคณะกรรมการบริษทัทีFแสดงในรายงานฉบบันี2 ) 

2.1  กองเรือโลกขนาด 10,000 - 69,999 เดทเวทตนั - 7,657 ลาํ ขนาดระวางรวม 313.42 ลา้นเดทเวทตนั  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ณ วนัทีF 31 ธันวาคม 2562 กองเรือโลกขนาด 10,000 - 69,999 เดทเวทตนั มีจาํนวน 7,657 ลาํ ขนาดระวางรวม 

313.42 ลา้นเดทเวทตนั จากกราฟขา้งตน้และกราฟดา้นล่างแสดงใหเ้ห็นวา่ในอีก 4 ปีขา้งหนา้ มีเรือจาํนวน 372 ลาํทีFจะ

ถึงกาํหนดส่งมอบ อยา่งไรก็ตาม มีเรือจาํนวน 752 ลาํทีFจะมีอายมุากกว่า 25 ปีซึF งมีแนวโนม้ทีFจะถูกรีไซเคิล ดงันั2นจะมี

การลดลงของกองเรือโลกร้อยละ 2.4 ของขนาดระวางทั2งหมดของกองเรือโลก ณ ปัจจุบนั ผลของอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ2าถ่วงเรือ ประกอบกบัการจาํกดัปริมาณค่ากาํมะถนัในนํ2ามนัเชื2อเพลิงทัFวโลก

ไม่เกินร้อยละ 0.5 จะส่งผลใหเ้จา้ของเรือทาํการรีไซเคิลเรือเก่าเร็วขึ2น ดงันั2น คาดวา่อตัราการเพิFมขึ2นของกองเรือโลกจะ

คงทีFหรืออยูใ่นระดบัตํFาเช่นเดียวกบัในปัจจุบนั ซึF งจะก่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด 
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รายละเอียดสาํหรับสญัญาสัFงต่อเรือใหม่และแนวโนม้อตัราการรีไซเคิลเรือแยกตามขนาดเรือมีดงัต่อไปนี2  

2.2 กองเรือแฮนดีPไซส์ (10,000 - 39,999 เดทเวทตัน) - 3,989 ลาํ ขนาดระวางรวม 108.34 ล้านเดทเวทตัน 

 

 

  

 

 

 

 

  จากกราฟขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าในอีก 4 ปีขา้งหน้า มีเรือแฮนดี2 ไซส์จาํนวน 155 ลาํทีFจะถึงกาํหนดส่งมอบ 

อยา่งไรกต็ามมีเรือแฮนดี2ไซส์จาํนวน 471 ลาํทีFจะมีอายมุากกวา่ 25 ปีซึF งมีแนวโนม้ทีFจะถูกรีไซเคิล ดงันั2น กองเรือแฮนดี2

ไซส์จะมีการลดลงร้อยละ 6.1 ของขนาดระวางทั2งหมดของกองเรือแฮนดี2ไซส์ ณ ปัจจุบนั 
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2.3 กองเรือซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์ (40,000 - 69,999 เดทเวทตัน) - 3,668 ลาํ ขนาดระวางรวม 205.08 ล้านเดทเวทตัน 

  

 

 

 

 

 

 

  จากกราฟขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ในอีก 4 ปีขา้งหนา้ มีเรือซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์จาํนวน 217 ลาํทีFจะถึงกาํหนด

ส่งมอบ อย่างไรก็ตาม มีเรือซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์จาํนวน 281 ลาํทีFจะมีอายุมากกว่า 25 ปีซึF งมีแนวโน้มทีFจะถูกรี

ไซเคิล ดังนั2น กองเรือซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์จะมีการลดลงร้อยละ 0.5 ของขนาดระวางทั2 งหมดของกองเรือ 

ซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์ ณ ปัจจุบนั อยา่งไรกต็าม ขอใหข้อ้สงัเกตวา่จาํนวนเรือขา้งตน้ไดร้วมเรือเก่าทีFไม่มีอุปกรณ์ขน

ถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือแต่มีขนาดระวางอยูใ่นช่วงดงักล่าวซึFงไม่อาจถือไดว้า่เป็นเรือซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์ 

3.  คาํนิยาม  

 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินในรายงานคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของผูบ้ริหารนี2  ไดใ้ชข้อ้มูลจากงบการเงิน

รวมของบริษทัฯ ซึF งจดัทาํขึ2นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และงบการเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึF ง

เป็นสกุลเงินทีFใชใ้นการดาํเนินงานใชข้อ้มูลตามทีFเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 งบการเงินในสกุล

เงินทีFใช้ในการดาํเนินงานคาํนิยามต่าง ๆ เกีFยวขอ้งกบัการเงินและการดาํเนินงานทีFใช้ประกอบการวิเคราะห์และ

คาํอธิบายของฝ่ายจดัการ บริษทัฯ ไดใ้หค้าํนิยามไวบ้างส่วนตามรายละเอียดดงันี2  

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี'ยต่อลาํต่อวนัในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (Opex) - ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลีFย

ต่อวนัต่อลาํ คาํนวณโดยถือว่ามี 365 วนัทาํการในรอบปี ซึF งไม่รวมค่าเสืFอมราคาแต่รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและ

สาํรวจเรือตดับญัชีตามนโยบายทางการบญัชี (กรุณาดูรายละเอียดเพิFมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.6) ซึF ง

รวมอยู่ในส่วนของค่าเสืFอมราคาในงบการเงินของบริษทัฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเป็นตน้ทุนทีFตอ้งเกิดขึ2น ไดแ้ก่ 

ค่าใชจ่้ายเกีFยวกบัลูกเรือ ค่าซ่อมแซม ค่าประกนัภยั ค่าสิFงใชส้อยจาํเป็นบนเรือ ค่านํ2 ามนั ตน้ทุนการจดัการ และค่าใชจ่้าย

ในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชี 

 ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ - ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในงบการเงิน หมายถึง ตน้ทุนในการเดินเรือซึFงไม่รวมค่าใชจ่้าย

ในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชี 

 ค่าใช้จ่ายรายเที'ยวการเดนิเรือ - ค่าใชจ่้ายรายเทีFยวการเดินเรือ หมายถึง ค่าใชจ่้ายทั2งหมดทีFเกีFยวกบัการเดินเรือใน

เทีFยวนั2น ๆ ไดแ้ก่ ค่านํ2 ามนั และค่าใชจ่้ายทีFเกิดขึ2นทีFท่าเรือซึF งรวมถึงค่าธรรมเนียมท่าเรือ ค่าขนถ่ายสินคา้ขึ2นลงเรือ 

ค่าธรรมเนียมการผา่นคลองค่าธรรมเนียมตวัแทนเรือ และค่าใชจ่้ายอืFน ๆ ทีFเกิดขึ2นทีFท่าเรือ ค่าใชจ่้ายรายเทีFยวการเดินเรือ

ถา้เป็นการเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา (Time Charter) ลูกคา้ (ผูเ้ช่าเรือ) จะเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายรายเทีFยวการ
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เดินเรือทีFเกิดขึ2น ในกรณีการเช่าเหมาลาํแบบเป็นรายเทีFยว (Voyage Charter) บริษทัฯ จะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทีFเกิดขึ2น

ทั2งหมด อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ จะรวมค่าใชจ่้ายรายเทีFยวทีFอาจเกิดขึ2นนั2นในค่าระวางเรือทีFบริษทัฯ จะคิดกบัลูกคา้ ทาํให้

อตัราค่าระวางเรือทีFบริษทัฯ กาํหนดขึ2นในการเช่าเหมาลาํแบบเป็นรายเทีFยวใกลเ้คียงกบัการเช่าเหมาลาํแบบเป็น

ระยะเวลา 

 ต้นทุนจากการเดินเรือรวม - ตน้ทุนจากการเดินเรือรวมในงบการเงิน หมายถึง ผลรวมของค่าใช้จ่ายในการ

เดินเรือและค่าใชจ่้ายรายเทีFยวการเดินเรือ 

 รายได้จากการเดนิเรือเฉลี'ยต่อลาํต่อวนัในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (TC Rate) - ค่าเช่าค่าระวางเรือเฉลีFยต่อ

วนัต่อลาํ โดยถือวา่มี 350 วนัในรอบปี อตัราค่าเช่าค่าระวางเรือเฉลีFยต่อลาํคาํนวณจากการนาํรายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือ

หารดว้ยจาํนวนวนัทีFใชใ้นการเดินเรือเท่ากบั 350 วนัและจาํนวนเรือ 

 รายได้จากการเดินเรือ - รายไดจ้ากการเดินเรือในงบการเงิน หมายถึง รายไดค่้าเช่าเรือและรายไดค่้าระวางเรือทีF

ไดรั้บในอีกความหมายหนึFงคือรายไดท้ั2งหมดทีFเกิดจากการใหเ้ช่าเรือแบบเป็นระยะเวลาและการใหเ้ช่าเรือแบบเป็นราย

เทีFยว 

 รายได้จากการเดินเรือสุทธิ - รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ หมายถึง รายไดจ้ากการเดินเรือหักดว้ยค่าใชจ่้ายราย

เทีFยวการเดินเรือ ทีFเรียกทัFวไปวา่ Time Charter สุทธิ 

 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ - บริษัทฯ ต้องนําเรือเข้าอู่เรือแห้งเพืFอตรวจเช็ค ซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษา และการปรับปรุงอืFนๆ ตามกาํหนดเวลาเพืFอให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีFเกีFยวขอ้งใน

อุตสาหกรรม โดยปกติบริษทัฯ จะนาํเรือเขา้อู่แห้งเพืFอตรวจเช็คทุกๆ สองปีครึF งและห้าปีสาํหรับการสาํรวจเรือขั2นตน้

และสาํรวจเรือพิเศษตามลาํดบั บริษทัฯ บนัทึกตน้ทุนทีFเกิดขึ2นเป็นค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี โดยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน

การซ่อมแซมเรือตดับญัชีภายในระยะเวลาสองปี สําหรับค่าใช้จ่ายจากการสํารวจเรือขั2นตน้ และตดัจาํหน่ายเป็น

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือตดับญัชีภายในระยะเวลาสีFปีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเรือพิเศษ จาํนวนเงินทีFตดับญัชี

ของค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือรวมอยูใ่นค่าเสืFอมราคาแต่ไม่ไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนการเดินเรือทีFแสดงในงบ

การเงิน อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไดร้วมค่าซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชีในการคาํนวณค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลีFยต่อ

ลาํต่อวนั (Opex) เพืFอความครบถว้นของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 

 ค่าเสื'อมราคา - ส่วนประกอบหลกัในรายการค่าเสืFอมราคาในงบการเงิน ไดแ้ก่ ค่าเสืFอมราคาทีFเกิดจากเรือ ซึF ง

รวมถึงตน้ทุนค่าซ่อมแซมและสาํรวจเรือตดับญัชีดงัทีFอธิบายไวแ้ลว้ขา้งตน้  

 วนัหยุดการเดนิเรือ - วนัหยดุการเดินเรือ หมายถึง วนัทีFไม่มีการเดินเรือ เนืFองจากเหตุผลทางดา้นเทคนิค และอาจ

หมายรวมถึงวนัทีFไม่มีการเดินเรือเนืFองจากเรืออยู่ในระหว่างการซ่อมแซมเรือทีFอู่แห้ง หรืออยู่ทีFกลางทะเล หรืออยู่ทีF

ท่าเรือเพืFอซ่อมแซม หรือในกรณีทีFเรือเสีย 

 กาํไรขัPนต้น - หมายถึง รายไดจ้ากการเดินเรือหกัดว้ยตน้ทุนจากการเดินเรือ 

 อตัรากาํไรขัPนต้น - เกิดจากกาํไรขั2นตน้หารดว้ยรายไดจ้ากการเดินเรือ แสดงค่าเป็นร้อยละ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร หมายถึง เงินเดือนสาํหรับพนกังานสาํนกังาน ค่าเช่าสาํนกังาน 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าใชจ่้ายอืFนๆ ทีFเกีFยวขอ้งกบัการบริหารงาน ค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบการเงินยงัรวมถึง 
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ค่าใชจ่้ายทีFเกีFยวกบัพนกังานทางดา้นเทคนิคทีFทาํหนา้ทีFจดัการเดินเรือดว้ย อยา่งไรกต็าม สาํหรับการคาํนวณค่าใชจ่้ายใน

การเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือ (Opex) บริษทัฯ ไดพิ้จารณานาํค่าใชจ่้ายทีFเกีFยวขอ้งกบัพนกังานทางดา้นเทคนิคทีFทาํหนา้ทีF

จดัการเดินเรือไปรวมคาํนวณเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในส่วนของค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ 

4.  วงเงนิสินเชื'อ/เงนิกู้ 

 รายละเอียดของวงเงินกูมี้ดงัต่อไปนี2  
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(1) อตัราดอกเบี2 ยแบบลอยตวั LIBOR ถูกทาํสัญญาแลกเปลีFยนเป็นอตัราดอกเบี2 ยแบบคงทีFตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 17  

(2) 1,502.35 ลา้นบาท ถูกทาํสญัญาแลกเปลีFยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ จาํนวน 45.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ ณ วนัทีFเบิก

เงินกู ้

 ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บการผ่อนปรนการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางการเงินของวงเงินกูบ้างวงตาม

รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 รายละเอียดของเงืFอนไขทางการเงินสําหรับวงเงินกูแ้ต่ละวงได้

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 

5.  รายได้และค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในปี 2562 รายไดจ้ากการเดินเรือเฉลีFยต่อวนัต่อลาํอยู่ทีF 9,622 เหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะทีFค่าใช้จ่ายในการ

เดินเรือเฉลีFยอยูที่F 4,778 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
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 ตารางการเปรียบเทียบรายไดใ้นการเดินเรือของเรือขนาดแฮนดี2ไซส์และเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ กบั

ตลาดค่าระวาง (ขอ้มูลจาก CRS) 

ดชันีค่าระวาง 

ค่าเฉลี'ยของ

ดชันีค่าระวาง

ในปี 2562 

ค่าเฉลี'ยของอตัราค่าเช่า

เรือตามตลาด 

เหรียญสหรัฐ (ต่อวนั) 

รายได้จากการเดนิเรือ 

ของบริษัทฯ  

เหรียญสหรัฐ (ต่อวนั) 

สูงกว่า (ตํ'ากว่า) 

อตัราค่าเช่าเรือ 

ของตลาด 

BHSI (เรือแฮนดี2ไซส์) 491 7,189 9,002 25.22% 

BSI (เรือซุปราแมกซ์) 880 9,948 9,961 0.13% 

 

 ในระหวา่งปี 2562 ค่าเฉลีFยของดชันีค่าระวางเรือแฮนดี2ไซส์ (BHSI) อยูที่Fระดบั 491 จุด โดยมาจากค่าเฉลีFยของ

อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัทีF 7,189 เหรียญสหรัฐอเมริกา เมืFอเปรียบเทียบกบัเรือแฮนดี2ไซส์ของบริษทัฯ ซึF งทาํรายไดต่้อวนัอยู่

ทีF 9,002 เหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมเรือซีเมนต)์ ซึF งสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 25.22 

 ค่าเฉลีFยของดชันีค่าระวางเรือซุปราแมกซ์ (BSI) อยูที่Fระดบั 880 จุด โดยมาจากค่าเฉลีFยของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัทีF 

9,948 เหรียญสหรัฐอเมริกา เมืFอเปรียบเทียบกบัเรือซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซึF งทาํรายไดต่้อวนัอยูที่F 9,961เหรียญ

สหรัฐอเมริกา ซึF งสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 0.13 อยา่งไรกต็าม เรืออลัตราแมกซ์ของ บริษทัฯ ทาํรายได้

ต่อวนัอยูที่F 10,712 เหรียญสหรัฐอเมริกา ณ ปัจจุบนั ยงัไม่มีการแสดงค่าเฉลีFยของดชันีค่าระวางเรืออลัตราแมกซ์และ

อตัราค่าเช่าเรือเฉลีFยของตลาดสาํหรับเรืออลัตราแมกซ์  

 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลีFยต่อวนัต่อลาํของบริษทัฯ เพิFมขึ2นจาก 4,621 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 (รวม

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือต่อวนั จาํนวน 479 เหรียญสหรัฐอเมริกา) เป็น 4,778 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 

2562 (รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือต่อวนัจาํนวน 597 เหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึF งตํFากว่าค่าเฉลีFยของ

อุตสาหกรรม (คาํนวณโดยไม่รวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือซึF งไม่ไดร้ายงานในค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ

เฉลีFยของอุตสาหกรรม) รายละเอียดตามตารางขา้งล่างนี2  

 ตารางการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํของบริษทัฯ กบัค่าเฉลีFยอุตสาหกรรม 

 (รายงานของอุตสาหกรรมจดัทาํโดย Moore Stephens & Co.) 
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 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือไม่รวมค่าซ่อมแซมและสาํรวจเรืออยูใ่นระดบัทีFใกลเ้คียงกบัปีก่อน โดยไม่ไดเ้พิFมขึ2นมาก

นกั 

 ในปี 2562 ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือเพิFมขึ2น โดยเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวนมากสาํหรับการนาํเรือเขา้อู่

แหง้และการสาํรวจเรือพิเศษ และ การสาํรวจใตท้อ้งเรือ ซึF งเพิFมขึ2นเมืFอเปรียบเทียบกบัปี 2561 บางรายการของค่าใชจ่้าย

นี2 เป็นการเขา้อู่แหง้ตามกาํหนด ในขณะทีFบางรายการเป็นการเขา้อู่แหง้เพืFอปรับเปลีFยนรูปแบบถงันํ2ามนั (โดยการแบ่งถงั

นํ2 ามนัขนาดใหญ่ใหก้ลายเป็นถงันํ2 ามนัขนาดเลก็) เพืFอเป็นการเตรียมตวัในการรองรับกฎเกณฑก์ารใชน้ํ2 ามนัเชื2อเพลิงค่า

กาํมะถนัตํFาทีFจะบงัคบัใชใ้นวนัทีF 1 มกราคม 2563 หรือเพืFอเป็นการติดตั2งระบบจดัการนํ2 าถ่วงเรือ หรือสาํหรับทั2งสอง

อยา่ง 

6.  ผลการดาํเนินงานทางการเงนิจากงบการเงนิสกลุเงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 (สกลุเงินหลกัทีFใชใ้นการดาํเนินงาน) 

 ตารางทีFจะแสดงต่อไปนี2ไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับ 2 ปีทีFผา่นมา ซึF งตวัเลขทีFแสดงนั2น นาํมา

จากงบการเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (สกุลเงินทีFใชใ้นการดาํเนินงาน) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 

35 ในงบการเงินทีFตรวจสอบแลว้ 
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* EBITDA และค่าเสืFอมราคาคิดหลงัจากการหักค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ ซึF งค่าใช้จ่ายเหล่านี2 ถูก

รวมอยูใ่นตน้ทุนในการเดินเรือเพืFอใชส้าํหรับคาํนวณ EBITDA ตามนโยบายบริษทัฯ ทีFกาํหนดใหมี้การเปิดเผย

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลีFยต่อวนัต่อลาํ (Opex) ทีFรวมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ 

** กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีFเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

*** อตัราส่วนนี2คาํนวณตามขอ้กาํหนดทางการเงินทีFระบุไวใ้นสญัญาใหสิ้นเชืFอ 

6.1  รายไดแ้ละผลกาํไร 

  รายไดร้วมลดลงจาก 153.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 เป็น135.30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2562  

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิลดลงจาก 138.79 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 เป็น 120.66 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

ในปี 2562  โดยรายไดจ้ากการเดินเรือเฉลีFยต่อวนัต่อลาํ (TC Rate) ลดลงจาก 11,063 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 

เป็น 9,622 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2562 เนืFองมาจากตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองทีFตกตํFาลง จาํนวน

เรือเฉลีFยทั2 งในปี 2561 และ ปี 2562 มี 36 ลาํ ตน้ทุนการเดินเรือเฉลีFยต่อวนัต่อลาํ (Opex) เพิFมขึ2นจาก 4,621 เหรียญ

สหรัฐอเมริกาในปี 2561 เป็น 4,778 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2562 (รวมค่าเสืFอมราคา/ค่าตดัจาํหน่ายของค่าใชจ่้ายใน

การซ่อมแซมและสํารวจเรือ) กาํไรขั2นตน้สําหรับปี 2562 ลดลงเมืFอเปรียบเทียบกบัปี 2561 กระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงาน หรือกาํไรก่อนหักดอกเบี2ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสืFอมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) ลดลงจาก 68.20 

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 เป็น 44.49 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2562 

  ตน้ทุนการเดินเรือเฉลีFยต่อวนัต่อลาํเพิFมขึ2น แต่ยงัคงตํFากว่าค่าเฉลีFยอุตสาหกรรม ดงัรายละเอียดทีFกล่าวไวใ้น

หวัขอ้ 5 เรืFอง “รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ” 

  ค่าเสืFอมราคา (ไม่รวมค่าเสืFอมราคาของค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ) เพิFมขึ2นเล็กน้อยจาก 30.35  

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 เป็น 30.38 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2562 

  ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงจาก 25.54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 เป็น 22.69 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

ในปี 2562 จากดอกเบี2ยจ่ายทีFลดลงเนืFองจากเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือลดลง 

บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานจาํนวน 8.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2562 เปรียบเทียบกบั 

ผลกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 12.31 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 บริษทัฯ มีผลกาํไรอืFนทีFมิใช่กาํไร
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จากการดาํเนินงานจาํนวน  1.42 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2562 และจาํนวน 1.85 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

ในปี 2561 หลกัๆ มาจากดอกเบี2ยรับ  

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 0.09 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2562 และ 0.065 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 

2561 เป็นภาษีทีFเกิดขึ2นจากรายไดอื้FนทีFมิใช่รายไดจ้ากการเดินเรือ 

  จากทีFอธิบายมาขา้งตน้ส่งผลให ้ บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน 7.25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2562 

เมืFอเปรียบเทียบกบัผลกาํไรสุทธิจาํนวน 14.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 

6.2  สินทรัพย์ หนีPสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

  สินทรัพย์หมุนเวยีน 

  สินทรัพยห์มุนเวียนลดลงจาํนวน 15.68 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เมืFอเปรียบเทียบกบั ณ สิ2นปี 2561 โดย

มีสาเหตุหลกัมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ลูกหนี2 การคา้ และลูกหนี2 อืFน สุทธิจากค่าเผืFอหนี2

สงสัยจะสูญทั2 งหมดซึF งเป็นส่วนหนึF งในสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 1.78 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เมืFอ

เปรียบเทียบกบัปีก่อนโดยธรรมเนียมปฏิบติัทัFวไปในธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางทะเลบริษทัฯ จะเรียกเก็บค่า

ระวางเรือจากลูกคา้ล่วงหน้า (จาํนวนร้อยละ 95 ของค่าระวางในกรณีทีFเป็นการให้บริการเช่าเป็นรายเทีFยว 

(Voyage Charter) และจะเรียกเก็บค่าเช่าจากลูกคา้ล่วงหน้าทุก 15 วนัในกรณีทีFเป็นการให้เช่าเป็นระยะเวลา 

(Time Charter)) จึงไม่มีปัญหาใดๆ จากการติดตามหนี2  ดงันั2น ยอดลูกหนี2 จึงเป็นเงินทีFจะไดรั้บจากตวัแทนผูเ้ช่า

เรือ และรายไดค้า้งรับตามจาํนวนเปอร์เซ็นตข์องการให้บริการทีFจบสิ2นแลว้บริษทัฯ มีนโยบายในการตั2งค่าเผืFอ

หนี2สงสัยจะสูญเต็มจาํนวนสาํหรับลูกหนี2การคา้ทีFมีอายุหนี2 คา้งชาํระมากกว่า 1 ปี ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม 2562 มี

การตั2งค่าเผืFอหนี2สงสัยจะสูญจาํนวน เพียง 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา นํ2 ามนัเชื2อเพลิงเพิFมขึ2นจาก 2.96 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นจาํนวน 5.85 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

  ลูกหนีPตามสัญญาแลกเปลี'ยนเงนิตราต่างประเทศ 

  ณ วนัทีF 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี2 ตามสัญญาแลกเปลีFยนเงินตราต่างประเทศจาํนวน 31.53 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกามาจากการปรับอตัราแลกเปลีFยนของสัญญาแลกเปลีFยนเงินตราต่างประเทศเป็นอตัราแลกเปลีFยน

ปิด ณ สิ2นปี โดยหลกัๆ มาจากสญัญาแลกเปลีFยนเงินตราต่างประเทศสาํหรับหุน้กูส้กลุเงินบาท  

  ที'ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

  มูลค่าของรายการทีFดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัฯ ลดลงจากปีก่อนจากค่าเสืFอมราคา ณ วนัทีF 31 

ธนัวาคม 2562บริษทัฯ มีกาํลงักองเรือทั2งสิ2นจาํนวน 36 ลาํ ซึF งรายละเอียดไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้กาํลงักองเรือ

ในรายงานประจาํปีนี2   

  เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ 

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจา้งต่อเรือจาํนวน 67.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกนักบัในปีทีFแลว้ ยอด

คงเหลือจาํนวน 67.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมค่าใชจ่้ายในการสํารวจเรือและตน้ทุนอืFนทีFยงัไม่ไดต้ดั

จาํหน่ายจาํนวน 3.78 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) เป็นเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือสาํหรับเรืออลัตราแมกซ์ จาํนวน 9 
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ลาํ ทีFไดส้ัFงต่อกบัอู่ต่อเรือ Sainty ซึF งอยูใ่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามทีFกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 15 และขอ้ 31.2 

  หนีPสินรวม 

  ณ วนัสิ2นปี 2562 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของเงินกูที้Fมีหลกัประกนัสุทธิจากส่วนทีFถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึFงปีจาํนวน 166.21 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และมียอดคงเหลือของเงินกูที้Fมีหลกัประกนัรวมจาํนวน 237.09 

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

  ณ ตน้ปี 2562 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของเงินกูจ้าํนวน 278.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หลงัจากหัก

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายจาํนวน 0.49 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในระหวา่งปี 2562 บริษทัฯ เบิกถอน

เงินกูย้มืรวมจาํนวน 16.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ชาํระคืนเงินกูจ้าํนวน 36.42 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ

ชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดจาํนวน 22.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามทีFไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ทีF 4 

  ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯ ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินสุทธิจาํนวน 0.53 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายจาํนวน 0.04 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาแสดงอยูใ่นวงเงินกูมี้หลกัประกนั 

  หุ้นกูเ้พิFมขึ2นจาก 169.82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 เป็น182.82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 

2562 เนืFองมาจากการแขง็ค่าของสกลุเงินบาทเมืFอเทียบกบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํ

สัญญาแลกเปลีFยนเงินตราต่างประเทศเพืFอจํากัดความเสีF ยงต่อการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีFยนเงินตรา

ต่างประเทศตามทีFกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 และเมืFอคาํนึงถึงการทาํสัญญาแลกเปลีFยน

เงินตราต่างประเทศดงักล่าว บริษทัฯ ไม่มีความเสีFยงดา้นอตัราแลกเปลีFยน 

  หนี2 สินรวมลดลงจาก 466.62 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2561 เป็น 447.76 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 

2562 

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  ในปี 2562 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน 7.25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หลงัจากการเปลีFยนแปลงของการ

จดัสรรสาํรองเพืFอกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม องคป์ระกอบอืFนของส่วนของผูถื้อหุ้น และส่วนของผูถื้อ

หุ้นส่วนน้อย ทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ทีFจาํนวน 383.33 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาซึF งลดลงจาก 391.23 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา ณ สิ2นปี 2561 มูลค่าสุทธิตามบญัชีต่อหุน้อยูที่F 0.25 เหรียญสหรัฐอเมริกา ณ สิ2นปี 2562  

6.3  ความสามารถในการก่อหนีP (Leverage) สภาพคล่อง (Liquidity) และความสามารถในการชําระหนีP 

(Coverage) 

  ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม 2562 อตัราหนี2 สินต่อทุนโดยรวมของบริษทัฯ (อตัราส่วนหนี2 สินรวมต่อส่วนของผู ้

ถือหุ้นรวม)อยู่ทีF 1.17 เท่า ซึF งลดลงจาก 1.19 เท่า ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม 2561 อตัราหนี2 สินต่อทุนลดลงเนืFองจาก

หนี2 สินรวมลดลงจากการชาํระคืนเงินกูแ้ละการชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดในระหวา่งปี 2562  

  กาํไรก่อนหักดอกเบี2 ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสืFอมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) ของบริษทัฯ ในปี 

2562 ได้ลดลงจากปี 2561 ณ วนัทีF 31 ธันวาคม 2562 อตัราส่วนระดับหนี2 สินของบริษทัฯ ต่อกาํไรก่อนหัก

ดอกเบี2 ยจ่ายภาษีเงินได ้ค่าเสืFอมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (EBITDA) อยู่ทีF 8.30 เท่า ซึF งถือว่าผิดเงืFอนไขตาม

ขอ้กาํหนดทางการเงินของสัญญาเงินกูย้ืม อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดรั้บการผ่อนปรนจากผูใ้ห้กูท้ ั2งหมด ตามทีF
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กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17  

  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ สาํหรับปี 2562 อยูที่F 0.36 เท่า ลดลงจาก 1.00 เท่า ในปี 2561 เนืFองจาก

การเพิFมขึ2นของเงินกูย้มืระยะยาวส่วนทีFถึงกาํหนดชาํระภายในหนึFงปีและหุน้กู ้

  อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี2ของบริษทัฯ อยูที่F 0.91 เท่าและอตัราส่วน EBITDA ต่อดอกเบี2ย

จ่ายอยูที่F 1.96 เท่า ณ วนัทีF 31 ธนัวาคม 2562 

7.  การวเิคราะห์งบการเงนิรวมสกลุเงนิบาทที'ตรวจสอบแล้ว  

7.1  การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุน 

  รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (สุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ2 ามนัเชื2อเพลิง) สาํหรับปี 2562 ลดลงประมาณ 

ร้อยละ 17 เมืFอเปรียบเทียบกบัปี 2561 เนืFองจากตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองตกตํFาลง ค่าใชจ่้าย

ในการเดินเรือสําหรับปี 2562 ลดลงประมาณร้อยละ 3 เมืFอเปรียบเทียบกบัปี 2561 เนืFองมาจากการแข็งค่าของ

สกุลเงินบาทเมืFอเทียบกบัสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ในปี 2562 ตน้ทุนในการเดินเรือรวมซึF งประกอบดว้ย ค่าใชจ่้าย

ในการเดินเรือรายจ่ายท่าเรือ และนํ2 ามนัเชื2อเพลิงลดลงประมาณร้อยละ 4 เมืFอเปรียบเทียบกบัปีก่อน ในปี 2562 

รายจ่ายท่าเรือและค่านํ2 ามนัเชื2อเพลิงลดลง เนืFองจากการใหบ้ริการเป็นรายเทีFยวไดล้ดลงจากร้อยละ 9 ในปี 2561 

เป็นร้อยละ 8 ในปี 2562 

  รายไดเ้ฉลีFยต่อวนัต่อลาํเรือลดลง และค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลีFยต่อวนัต่อลาํ (OPEX) เพิFมขึ2นจากปี

ก่อนส่งผลให้กาํไรขั2นตน้ลดลงประมาณร้อยละ 25 เมืFอเปรียบเทียบกบัปีก่อน และอตัรากาํไรขั2นตน้สําหรับปี

ลดลงจากร้อยละ 58 มาเป็นร้อยละ52  

  ดอกเบี2ยรับในปี 2562 ลดลงจาํนวน 7.45 ลา้นบาท เมืFอเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) สาํหรับปี 2562 เพิFมขึ2นจาํนวน 92.83 ลา้นบาท เมืFอ

เปรียบเทียบกบัปี 2561 โดยสาเหตุหลกั เนืFองมาจากการเพิFมขึ2นของค่าใชจ่้ายทางกฎหมายและค่าธรรมเนียม

วิชาชีพทีFเกีFยวขอ้งกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการกบัอู่ต่อเรือ Sainty และการรับรู้อตัราค่าชดเชยใหม่ทีFเพิFมขึ2น

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัทีF 7) พ.ศ. 2562  

  บริษทัฯ บนัทึกขาดทุนจากอตัราแลกเปลีFยนจาํนวน 6.04 ลา้นบาทสาํหรับปี 2562 และจาํนวน  5.36 ลา้น

บาทสาํหรับปี 2561 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาํนวน  2.71 ลา้นบาทสาํหรับปี 2562 และจาํนวน 2.14 ลา้นบาทสาํหรับ

ปี 2561 เป็นภาษีทีFเกิดจากรายไดอื้FนทีFไม่ใช่รายไดจ้ากการเดินเรือ  

  ค่าใชจ่้ายทั2งหมดในปี 2562 (ไม่รวมค่าเสืFอมราคา) เพิFมขึ2นเมืFอเทียบกบัปีก่อน เนืFองมาจากค่าใชจ่้ายใน

การบริหารทีFเพิFมขึ2น อยา่งไรกต็าม ตน้ทุนในการเดินเรือรวมไดล้ดลง ตามทีFไดอ้ธิบายขา้งตน้  

  ค่าเสืFอมราคาลดลงเลก็นอ้ยจาก 1,184.95 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 1,183.43 ลา้นบาทในปี 2562  

  ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงจาํนวน 122.42 ลา้นบาท จากดอกเบี2ยจ่ายทีFลดลงเนืFองจากเงินกูย้ืมระยะยาว

คงเหลือลดลง  

  จากทีFกล่าวมาขา้งตน้ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีขาดทุนจาํนวน 228.49 ลา้นบาทสาํหรับปี 2562 เมืFอเปรียบเทียบ

กบักาํไรจาํนวน 456.20 ลา้นบาทในปี 2561 
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7.2  การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  บริษทัฯ มีรายการขาดทุนเบด็เสร็จอืFนสาํหรับปี 2562 จาํนวน 907.92 ลา้นบาท เมืFอเปรียบเทียบกบัรายการ

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืFนสําหรับปี 2561 จาํนวน 96.43 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐเมืFอเปรียบเทียบกบัสกุลเงินบาท ทาํให้สินทรัพยสุ์ทธิ โดยหลกัมาจาก ทีFดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือจากสัญญาสัFงต่อเรือใหม่ มีมูลค่าลดลงเมืFอแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท ซึF งเป็น

สกลุเงินทีFใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน  

7.3  การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ 

  สินทรัพยห์มุนเวียนลดลงจาํนวน 636.63 ลา้นบาท เมืFอเปรียบเทียบกบั ณ สิ2นปี 2561 โดยหลกัเนืFองจาก

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง  

  ลูกหนี2การคา้และลูกหนี2 อืFนสุทธิจากค่าเผืFอหนี2สงสยัจะสูญซึFงเป็นส่วนหนึFงของสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง

จาํนวน 71.60 ลา้นบาท และนํ2ามนัเชื2อเพลิงเพิFมขึ2นจาํนวน 80.54 ลา้นบาทเมืFอเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

  ลูกหนี2ตามสญัญาแลกเปลีFยนเงินตราต่างประเทศจาํนวน 950.89 ลา้นบาทหลกัๆ มาจากสญัญาแลกเปลีFยน 

เงินตราต่างประเทศของหุน้กู ้

  ณ สิ2นปี 2562 บริษทัฯ มียอดเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือจาํนวน 2,047.47 ลา้นบาท ซึF งเป็นเงินล่วงหนา้

ค่าจา้งต่อเรือสาํหรับเรืออลัตราแมกซ์ จาํนวน 9 ลาํ ซึF งไดส้ัFงต่อกบัอู่ต่อเรือ Sainty ทีFอยูใ่นกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ 

  มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ลดลงจาก 27,836.91 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 25,060.55 ลา้นบาทในปี 

2562 หลกัๆ มาจากค่าเสืFอมราคาของเรือ 

  หนี2 สินหมุนเวียนเพิFมขึ2นจาํนวน 2,403.78 ลา้นบาทเมืFอเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนืFองจากเงินกูย้มืระยะยาว 

ส่วนทีFถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี และหุน้กู ้

  ณ สิ2นปี 2562 บริษทัฯ มีเงินกูร้ะยะยาว (สุทธิจากส่วนทีFถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) จาํนวน 5,011.89ลา้น

บาท และมีเงินกู้ระยะยาวรวมจาํนวน 7,149.15 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯ เบิกถอนเงินกู้จาํนวน 

496.98 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูจ้าํนวน 1,127.50 ลา้นบาท และชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดจาํนวน 681.14 ลา้น

บาท ในระหวา่งปี 2562 บริษทัฯ ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินสุทธิจาํนวน 16.27 ลา้นบาทจากค่าธรรมเนียม

ทางการเงินรอตัดจ่าย ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายจํานวน 1.06 ล้านบาท แสดงอยู่ในวงเงินกู้มี

หลกัประกนั 

  หนี2 สินรวมลดลงจากจาํนวน 15,141.45 ลา้นบาทในปี 2561 มาเป็นจาํนวน 13,501.50 ลา้นบาทในปี 2562 

  ส่วนของผูถื้อหุน้รวมลดลงจากจาํนวน 12,695.46 ลา้นบาท ณ สิ2นปี 2561 มาเป็นจาํนวน 11,559.05 ลา้น

บาท ณ สิ2นปี 2562 การเปลีFยนแปลงมาจากขาดทุนสุทธิจาํนวน 228.49 ลา้นบาท และรายการขาดทุนเบด็เสร็จอืFน

จาํนวน 907.92 ลา้นบาท  

7.4  การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

  ในระหว่างปี บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจาํนวน 1,731.54 ลา้นบาท ซึF งลดลงจากปีก่อน

ร้อยละ 30การลดลงเนืFองจากเรือมีรายไดค่้าระวางทีFลดลงในปีนี2 เมืFอเปรียบเทียบกบัปี 2561 
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  หลังจากรายการปรับปรุงการเปลีFยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจาํนวน 

1,890.41 ลา้นบาทไวส้าํหรับใชใ้นกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน  

  ในระหว่างปี บริษทัฯ จ่ายซื2ออุปกรณ์เรือ จ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ และจ่ายซื2อ

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์เป็นจาํนวน 443.09 ลา้นบาท และหลงัจากการปรับปรุงรายการอืFนๆ บริษทัฯ มีกระแส

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 427.48 ลา้นบาท 

  ในระหว่างปี บริษทัฯ เบิกถอนเงินกูจ้าํนวน 496.98 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูจ้าํนวน 1,127.50 ลา้นบาท 

และชาํระคืนเงินกูก่้อนครบกาํหนดจาํนวน 681.14 ลา้นบาท ดงันั2น บริษทัฯ จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว (รวมเงินทีFจ่าย

คืนเงินกูก่้อนกาํหนด) จาํนวน 1,808.64 ลา้นบาท บริษทัฯ จ่ายดอกเบี2 ยจาํนวน 692.24 ลา้นบาท หลงัจากการ

ปรับปรุงรายการอืFน ๆ บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 2,009.32 ลา้นบาท 
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ส่วนที' 4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

   “บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี@ แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯขอรับรองว่า 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้Jนสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลทีJควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี@  บริษทัฯ  

ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีJสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้น

ในสาระสาํคญัเกีJยวกบัฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน  และ กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีJดี เพืJอให้แน่ใจว่าบริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีJเป็นสาระสําคญัทั@งของ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั@งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในทีJดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัฯไดแ้จง้

ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัทีJ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯแลว้         

ซึJ งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลีJยนแปลงทีJสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั@งการกระทาํทีJมิชอบทีJอาจมีผลกระทบ

ต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

 ในการนี@  เพืJอเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั@งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีJบริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัฯได ้

มอบหมายให้  นายกอตัม  คูรานา  เป็นผู ้ลงลายมือชืJ อกํากับ เอกสารนี@ ไว ้ทุ กหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่ มีลายมือชืJ อของ                               

นายกอตมั คูรานา กาํกบัไว ้บริษทัฯจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลทีJบริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 

                 ชื'อ     ตาํแหน่ง ลายมือชื'อ 

 

1.  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม    

 

กรรมการบริหาร    

 

_______________________ 

 

 

2. นายกอตมั คูรานา            

 

 

กรรมการบริหาร 

 

 

_______________________ 

   

   

    ชื'อผู้รับมอบอาํนาจ     ตาํแหน่ง ลายมือชื'อ 

   นายกอตมั คูรานา           กรรมการบริหาร _______________________ 
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เอกสารแนบ 1 :  รายละเอยีดประวตัคิณะกรรมการบริษทั คณะผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั ณ วนัที? 31 ธันวาคม 2562 

 

1. ประวติัคณะกรรมการบริษัท 

 
 

 

 

 

 

 

นายธีระ วภูิชนิน 

ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 

วนัที?ได้รับการแต่งตัGงให้ดาํรงตําแหน่งใน 13 กรกฎาคม 2543 

คณะกรรมการฯ  

อายุ 70 ปี 

ประวติัการศึกษา ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน - 

Stevents Point สหรัฐอเมริกา 

ประวติัการอบรม 

• 2557 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Chartered Director Class” (CDC) 

จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2548 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Audit Committee Program” (ACP) 

จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• 2544 สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ซึP งไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

“Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001 

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 

• 2547 - มิถุนายน 2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั 

(มหาชน) 

• 2551 - มีนาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเชียส ชิพปิS ง จาํกดั (มหาชน) 

• 2546 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

• 2538 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สหอุตสาหกรรม นํSามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณ์อื?นๆ 

• 2559 – ปัจจุบนั กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 



หนา้ 230 

นายธีระ วภูิชนิน (ต่อ) 

 

• 2553 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน) 

• 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิS ง จาํกดั (มหาชน) 

• 2538 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษัท  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ  

กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั สหอุตสาหกรรม  

นํSามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

• 2543 – 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพืPอการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

กรรมการ บริษทั ซนัโย ยนิูเวอร์แซล อีเลค็ทริค จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอกชนพฒันาภูมิภาค ประเทศไทย 

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตัSงบริษทัของ ท.ศ.ท. 

และ ก.ส.ท. 

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการจดัตัSงบริษทัของ ป.ต.ท. 

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนยร์ะดมทุน ตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย 

• 2537 – 2540 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มบริษทั พรีเมียร์ 

• 2533 – 2537 ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย บริษทั พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ท ์

เอเชีย จาํกดั 

• 2518 – 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัPนแนล แอสชวัรันส์ 

จาํกดั 

• 2517 – 2518 ผูจ้ดัการสินเชืPอธุรกิจ บริษทั เครดิตการพาณิชย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

• 2516 – 2517 ประจาํกองพลทหารมา้ 

 

อาชีพหลกั กรรมการบริษทั 
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นายธีระ วภูิชนิน (ต่อ) 

 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื?น 

บริษัทที?เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ ไม่มี  

บริษัทที?ไม่เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทที?จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ  กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน บริษทั สหอุตสาหกรรม นํSามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการ

อิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท 

สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทที?ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

บริษทั ไอร่า แอดไวเซอรีP  จาํกดั 

บริษัทที?เกี?ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ 

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื?น ไม่มี 

จํานวนหุ้นที?ถือ (หุ้น) ณ สิGนปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด 

ณ วนัที?  

1 มกราคม 

2562 

ได้มา 

ในปี 2562 

จําหน่าย 

ในปี 2562 

จํานวนหุ้นที? 

เพิ?มขึGน (ลดลง) 

ในปี 2562 

ณ วนัที? 

31 ธันวาคม 

2562 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีPยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

90,000 - - - 90,000 

(ร้อยละ 

0.01 ของหุน้

ทัSงหมดทีPเรียก

ชาํระแลว้) 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืPนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน  

ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ*/ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา /  

กรรมการอิสระ 

วนัที?ได้รับการแต่งตัGงให้ดาํรงตําแหน่งใน 14 มีนาคม 2554 

คณะกรรมการฯ  

อายุ   49 ปี 

ประวติัการศึกษา 

 • 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 

ประวติัการอบรม 

• 2560 หลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม  (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 ชิพปิS ง จาํกดั (มหาชน) 

• มกราคม 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน  

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 

 

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

(มหาชน) 

• มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระและ 

กรรมการสรรหา บริษทั พรีเชียส ชิพปิS ง จาํกดั (มหาชน) 

• 2554 - เมษายน 2560  กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิS 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) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื?น 

บริษัทที?เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที?ไม่เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทที?จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ:  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษทั เอส แอนด ์พี 

ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทที?ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

กรรมการ บริษทั เรือด่วนเจา้พระยา จาํกดั 

บริษัทที?เกี?ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ 

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื?น กรรมการผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นวิชาการประจาํสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 

 
จํานวนหุ้นที?ถือ (หุ้น) ณ สิGนปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด 

ณ วนัที?  

1 มกราคม 

2562 

ได้มา 

ในปี 2562 

จําหน่าย 

ในปี 2562 

จํานวนหุ้นที? 

เพิ?มขึGน (ลดลง) 

ในปี 2562 

ณ วนัที? 

31 ธันวาคม 

2562 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีPยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

- - - - - 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูที้Pมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืPนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชิม 

ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร 

วนัที?ได้รับการแต่งตัGงให้ดาํรงตําแหน่งใน 11 มกราคม 2537 

คณะกรรมการฯ   

อายุ   66 ปี 

ประวติัการศึกษา ปริญญาโทดา้นการบริหารสาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอมเบย ์

ประวติัการอบรม 

 •  2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

   ซึP งไดรั้บประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย  

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

ประสบการณ์ 

 • 2537 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิS ง จาํกดั (มหาชน) 

 •  2534 - 2536 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิS ง จาํกดั   

   (แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมืPอปี 2537) 

 •  2527 - 2534 หวัหนา้แผนกชิพปิS ง บริษทั จีพี คอร์ปอเรชัPน จาํกดั 

 •  2522 - 2526 ผูบ้ริหารอาวโุส บริษทั แพนโอเชีPยน นาวิเกชัPน แอน เทรดดิSง พีทีอี จาํกดั 

อาชีพหลกั กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพปิS ง จาํกดั 

(มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื?น 

บริษัทที?เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ ไม่มี  

บริษัทที?ไม่เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที?เกี?ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ 

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 53 บริษทั 

(บริษัทย่อยทีP  1 – 5, 7, 10 – 27, 31 และ 33 - 60 ในหน้า  10 - 12 

ของรายงานประจาํปี 2562) 

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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นายคาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชิม (ต่อ) 

 

จํานวนหุ้นที?ถือ (หุ้น) ณ สิGนปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด 

ณ วนัที?  

1 มกราคม 

2562 

ได้มา 

ในปี 2562 

จําหน่าย 

ในปี 2562 

จํานวนหุ้นที? 

เพิ?มขึGน (ลดลง) 

ในปี 2562 

ณ วนัที? 

31 ธันวาคม 

2562 

โดยตนเอง 131,476,275 10,000 - 10,000 131,486,275  

(ร้อยละ 

8.43 ของหุน้

ทัSงหมดทีPเรียก

ชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีPยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืPนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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   นายคูชรู คาล ีวาเดยี   

ตําแหน่ง กรรมการ  

วนัที?ได้รับการแต่งตัGงให้ดาํรงตําแหน่งใน 20 สิงหาคม 2542 

คณะกรรมการฯ 

อายุ   56 ปี 

ประวติัการศึกษา ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยับอมเบย ์

   ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตจากสถาบนัผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตแห่ง

ประเทศอินเดีย 

ประวติัการอบรม 

 •  2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

   ซึP 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 บริษทั พรีเชียส ชิพปิS ง จาํกดั (มหาชน) 

 •  2542 - 2562 กรรมการ (การเงิน) และกรรมการบริหาร บริษทั พรีเชียส ชิพปิS 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 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

   กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิS ง จาํกดั (มหาชน) 

   กรรมการบริหาร แมกซ์วนิ บิลเดอร์ส จาํกดั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื?น 

บริษัทที?เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

กรรมการในคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ   

บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

 บริษัทที?ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. กรรมการ และกรรมการบริหาร 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 ซีเอน็ที โฮลดิSงส์ จาํกดั 

6. กรรมการ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น เอนเนอร์จี โซลูชัPนส์ จาํกดั 

7. กรรมการทีPไม่เป็นผูบ้ริหาร บริษทั แกมมอน เอน็จิเนียร์ส แอนด ์

คอนแทรคเตอร์ส ไพรเวท ลิมิเตด็ ประเทศอินเดีย 

* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการทีPเกีPยวโยงกนั” ในหนา้ 290 ของ

รายงานประจาํปี 2562 

บริษัทที?ไม่เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ ไม่มี  

บริษัทที?เกี?ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ 

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื?น ไม่มี 

จํานวนหุ้นที?ถือ (หุ้น) ณ สิGนปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด 

ณ วนัที?  

1 มกราคม 

2562 

ได้มา 

ในปี 2562 

จําหน่าย 

ในปี 2562 

จํานวนหุ้นที? 

เพิ?มขึGน (ลดลง) 

ในปี 2562 

ณ วนัที? 

31 ธันวาคม 

2562 

โดยตนเอง 1,117,650 - - - 1,117,650   

(ร้อยละ 

0.07 ของหุน้

ทัSงหมดทีPเรียก

ชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีPยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืPนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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  นางสาวนิชิต้า ชาห์   

ตําแหน่ง กรรมการ 

วนัที?ได้รับการแต่งตัGงให้ดาํรงตําแหน่งใน 23 สิงหาคม 2545 

คณะกรรมการฯ 

อายุ   39 ปี 

ประวติัการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาการจัดการธุรกิจ  (การเงิน  และกฎหมายธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยับอสตนั โรงเรียนการจดัการ 

ประวติัการอบรม 

 • 2558 Transformation & Change - Managing Culture for Success  

   จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 • 2550 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) ซึP งไดรั้บประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

   “Directors Certification Program” (DCP) Class 83/2007 

 • 2549 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Director Accreditation Program” (DAP),  

   Class 57/2006 จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 • 2547 สาํเร็จการฝึกอบรม “Anatomy of Shipping” course, Seatrade  

   Academy/Cambridge Academy of Transport 

ประสบการณ์ 

 • กนัยายน 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั สุธากญัจน์ จาํกดั (มหาชน) 

 • 2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิS ง จาํกดั (มหาชน) 

อาชีพหลกั ผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั จีพี กรุ๊ป 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื?น 

บริษัทที?เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทที?จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ:  

กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั สุธากญัจน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทที?ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1.  กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัPน 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 เอเยนซีP จาํกดั* (ขายตัeวเครืPองบิน

ใหก้บับริษทัฯ) 

5. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั* (ใหบ้ริการ

บาํรุงรักษาระบบ เครืPองปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังานหลกัและ

หอ้งพกัพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) 

6. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั* 

 (ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 

*   หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการทีPเกีPยวโยงกนั” ในหนา้ 289 - 290 

ของรายงานประจาํปี 2562 

บริษัทไม่เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที?เกี?ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ 

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 31 บริษทั 

(บริษัทย่อยทีP  1 – 5, 7, 10 – 27, 31 และ 33 - 38 ในหน้า  10 - 11 

ของรายงานประจาํปี 2562) 

กจิการ/องค์กรอื?น ไม่มี 

จํานวนหุ้นที?ถือ (หุ้น) ณ สิGนปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด 

ณ วนัที?  

1 มกราคม 

2562 

ได้มา 

ในปี 2562 

จําหน่าย 

ในปี 2562 

จํานวนหุ้นที? 

เพิ?มขึGน (ลดลง) 

ในปี 2562 

ณ วนัที? 

31 ธันวาคม 

2562 

โดยตนเอง 108,054,537 - - - 108,054,537 

 (ร้อยละ 

6.93 ของหุน้

ทัSงหมดทีPเรียก

ชาํระแลว้) 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีPยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

- - - - - 

นางสาวนิชิตา้ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นพีPสาวของนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

กบักรรมการท่านอืPนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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  นายกริิต ชาห์ 

ตําแหน่ง กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

วนัที?ได้รับการแต่งตัGงให้ดาํรงตําแหน่งใน 24 เมษายน 2550 

คณะกรรมการฯ 

อายุ   66 ปี 

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

ประวติัการอบรม 

 • 2548 สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ซึP งไดรั้บประกาศนียบตัร “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 ชิพปิS ง 

จาํกดั (มหาชน) 

• 2542 – 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร  

บริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จาํกดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 

• 2532 – 2545 กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพปิS ง จาํกดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 

• 2523 – 2546 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั จี.เปรมจี จาํกดั กรุงเทพฯ 

อาชีพหลกั ผูบ้ริหารบริษทั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื?น 

บริษัทที?เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทที?จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ:  

1. กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ 

 บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2. กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

 บริษัทที?ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัPน จาํกดั 

2. กรรมการบริหาร บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 

3. กรรมการ บริษทั เปรมไทย อินเตอร์เนชัPนแนล จาํกดั 
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 4. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั *  

(ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของบริษทัฯ) 

5. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั *  

(ใหบ้ริการดา้นโรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 

6. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั*  

(ใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบเครืPองปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังาน

หลกัและ หอ้งพกัพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย) 

7. กรรมการ บริษทั แกมมอน เอน็จิเนียร์ส แอนด ์ คอนแทรคเตอร์ส 

ไพรเวท ลิมิเตด็ ประเทศอินเดีย 

* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการทีPเกีPยวโยงกนั” ในหนา้ 289 - 290 ของ

รายงานประจาํปี 2562 

บริษัทไม่เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที?เกี?ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ 

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

กรรมการ บริษทั อินเตอร์เนชัPนแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด 

(บริษทัยอ่ยทีP 61 ในหนา้ 12 ของรายงานประจาํปี 2562) 

กจิการ/องค์กรอื?น ไม่มี 

จํานวนหุ้นที?ถือ (หุ้น) ณ สิGนปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด 

ณ วนัที?  

1 มกราคม 

2562 

ได้มา 

ในปี 2562 

จําหน่าย 

ในปี 2562 

จํานวนหุ้นที? 

เพิ?มขึGน (ลดลง) 

ในปี 2562 

ณ วนัที? 

31 ธันวาคม 

2562 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีPยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

- - - - - 

นายกิริต ชาห์ เป็นบิดาของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ และนายอิษฎช์าญ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการ

ท่านอืPนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา 

ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ   

วนัที?ได้รับการแต่งตัGงให้ดาํรงตําแหน่งใน 14 มีนาคม 2554  

คณะกรรมการฯ 

อายุ   60 ปี 

ประวติัการศึกษา 

 • 2527  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College  

 • 2524  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (Metallurgy) Lehigh University 

ประวติัการอบรม 

• 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 ได้ รับ ป ระก าศ นี ยบัต ร , หลัก สู ต รCMA-GMS 1, Capital Market 

Academy Executive Education 27 มีน าคม  – 12 เมษ ายน  2558 จาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• 2555 ได้รับประกาศนียบตัร, หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการ

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 

• สิงหาคม 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั 

• พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั 

• ตุลาคม 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั 

• มีนาคม 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพืPอสงัคม จาํกดั 

• มีนาคม 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จาํกดั 

• มีนาคม 2560 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั 

• พฤษภาคม 2559 –มีนาคม 2562 กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพืPอธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

• มีนาคม 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 

• ธนัวาคม 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

• พฤศจิกายน 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั 

• พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2562 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซืS อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน) 

• มีนาคม 2554 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิS ง จาํกดั (มหาชน) 

• พฤษภาคม 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

• พฤษภาคม 2552 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ทีPบริหาร  

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

• พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีPบริหาร 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

• ปัจจุบนั กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 

• ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

• 2547 – 2552 กรรมการอิสระ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

• 2546 – 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย 

• 2542 – 2546 กรรมการอิสระ บริษทั แปซิฟิค แอส็เซท้ จาํกดั (มหาชน) 

• 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) 

• 2538 – 2542 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธิh  บาร์นี 

• 2538 – 2542 กรรมการ บริษทั ฟีนิกซ์ พลัป์ แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั 

• 2534 – 2538 กรรมการและหวัหนา้ของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงค ์/ เอสบีซี วอร์เบิร์ก 
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• 2531 – 2532 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภทัรธนกิจ 

• 2528 – 2531 เจา้หนา้ทีPพฒันาธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อาชีพหลกั  รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีPบริหาร 

   บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

   กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมีโก ้จาํกดั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื?น 

บริษัทที?เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ ไม่มี  

บริษัทที?ไม่เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทที?จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีPบริหาร 

       บริษทัหลกัทรัพย ์ซิมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

2.   ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟู้ดส์  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

3.   กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพืPอธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทที?ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. กรรมการ บริษทั อินโนคอนเนควิสาหกิจเพืPอสังคม จาํกดั 

2. กรรมการ บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั 

3. กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

4.  กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 

บริษัทที?เกี?ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ 

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื?น 1.  กรรมการและเลขาธิการ  มูลนิธิศรีวิสารวาจา 

2.  กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

จํานวนหุ้นที?ถือ (หุ้น) ณ สิGนปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด 

ณ วนัที?  

1 มกราคม 

2562 

ได้มา 

ในปี 2562 

จําหน่าย 

ในปี 2562 

จํานวนหุ้นที? 

เพิ?มขึGน (ลดลง) 

ในปี 2562 

ณ วนัที? 

31 ธันวาคม 

2562 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีPยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

- - - - - 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืPนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ 

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ * /  

   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

วนัที?ได้รับการแต่งตัGงให้ดาํรงตําแหน่งใน 14 มีนาคม 2554 

คณะกรรมการฯ 

อายุ   52 ปี 

ประวติัการศึกษา 

 • 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 

ประวติัการอบรม 

 • 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 สําหรับผูที้Pมีผลงานวิจยัตีพิมพใ์น 

วารสารวิชาการ ระดบันานาชาติมากทีPสุด (ผลงานตัSงแต่ปี พ.ศ. 2556 - 

2557) 

• 2558 ทุนการศึกษาโครงการ Fulbright Thai Visiting โดย Fulbright Thailand -

 United States Education Foundation 
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• 2556 – 2557 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขทีP 5610054  

(เรืPอง Assessing the merit of home-country support for outward foreign 

direct investment in neighboring countries) 

• 2556 ได้รับการเสนอชืPอจากสาขาฯในการพิจารณารางวลัครูดีเด่น สาขา 

สงัคมศาสตร์ของ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• 2552 – 2555 กองทุนสนบัสนุนการวิจยัแห่งประเทศไทย งานวิจยัเลขทีP 5280032  

(เรืPอง Competitive Strategies of Thai Multinationals in the Global Economy) 

• 2551 Best Teacher Award จ าก ค ณ ะพ า ณิ ช ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ ก าร 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 ชิพปิS ง จาํกดั (มหาชน) 

 • 2553 - 2555 หัวหน้าสาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และ 

การขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 • 2549 - ปัจจุบนั  รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 

 • 2546 - 2549 ผูช่้วยศาสตราจารย  ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 

 • 2535 - 2546 อาจารยป์ระจาํ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

ตําแหน่งอื?นๆ 

• 2561 – 2562 ประธานการจดักลุ่มวิจยัเรืPอง Managing the Global Value Chain ในงาน

สัมมนา  Academy of International Business Annual Conference 2019 

กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก  

• 2560 – ปัจจุบนั ทีPปรึกษากิตติมศกัดิh  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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• 2556 – 2557 ป ระ ธ าน ก าร จั ด ง าน  Euro-Asia Management Studies Association 

Annual Conference 2014 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

• 2556 – 2557 ประธานการจดักลุ่มวิจยัเรืP 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 สมาชิกคณ ะกรรมการทีP ป รึกษ า  Euro-Asia Management Studies 

Association 

• 2552 – ปัจจุบนั สมาชิกคณะบรรณาธิการทีPปรึกษา Southeast Asia Research 

อาชีพหลกั  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา   

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื?น 

บริษัทที?เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ ไม่มี  

บริษัทที?ไม่เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที?เกี?ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ 

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กจิการ/องค์กรอื?น 1. รองประธาน (เอเชีย) Euro-Asia Management  Studies Association 

2. สมาชิกของ Editorial Advisory Board, Southeast Asia Research 

จํานวนหุ้นที?ถือ (หุ้น) ณ สิGนปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด 

ณ วนัที?  

1 มกราคม 

2562 

ได้มา 

ในปี 2562 

จําหน่าย 

ในปี 2562 

จํานวนหุ้นที? 

เพิ?มขึGน (ลดลง) 

ในปี 2562 

ณ วนัที? 

31 ธันวาคม 

2562 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีPยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

- - - - - 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูที้Pมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอืPนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ 

ตําแหน่ง  กรรมการ 

วนัที?ได้รับการแต่งตัGงให้ดาํรงตําแหน่งใน 14 มีนาคม 2554 

คณะกรรมการฯ 

อายุ   31 ปี 

ประวติัการศึกษา 

 • 2553  ปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจ (การเงิน และกฏหมายธุรกิจ) 

   University of Southern California, Los Angeles, CA, สหรัฐอเมริกา 

 • 2549 Rugby School, Rugby, สหราชอาณาจกัร  

ประวติัการอบรม 

 • 2554 หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP) 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 • 2554 Seatrade Academy, University of Cambridge, สหราชอาณาจกัร 

ประสบการณ์ 

 •  ตุลาคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีพี คอร์ปอร์เรชัPน 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 ชิพปิS ง จาํกดั (มหาชน) 

 •  2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัPน จาํกดั 

 •  2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 

อาชีพหลกั กรรมการบริษทั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื?น 

บริษัทที?เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทที?จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

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

2. กรรมการ บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทที?ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ: 

1. กรรมการ บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัPน จาํกดั 

2. กรรมการ บริษทั เกรนเทรด จาํกดั 

3. กรรมการ บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั* 

(ใหเ้ช่าสาํนกังานหลกัของบริษทัฯ) 
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นายอษิฎ์ชาญ ชาห์ (ต่อ) 

 

 4. กรรมการ บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซีP จาํกดั* 

(ขายตัeวเครืPองบินใหก้บับริษทัฯ) 

5. กรรมการ บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั* (ใหบ้ริการดา้น

โรงแรมและดา้นบริหารจดัการ) 

6. กรรมการ บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั* (ใหบ้ริการบาํรุง 

รักษาระบบเครืPองปรับอากาศ สาํหรับสาํนกังานหลกัและหอ้งพกั

พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) 

7. กรรมการ บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชวัรันซ์โบรกเกอร์ส 

จาํกดั* (ธุรกิจตวัแทนประกนัชีวิต) 

8. กรรมการ บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ส 

จาํกดั*  (ธุรกิจตวัแทนประกนัภยั)  

9. กรรมการบริษทั อีสเทิร์น เอน็เนอรยีP ชาร์เทอร์ริPง พีทีอี จาํกดั* 

ประเทศสิงคโปร์ (ธุรกิจการจดัการขนส่งทางเรือ) 
10. กรรมการ บริษทั จีพี คอร์ปอร์เรชัPน จาํกดั 

* หมายเหตุ : อา้งอิง “รายการทีPเกีPยวโยงกนั” ในหนา้ 289 - 292 ของ

รายงานประจาํปี 2562 

บริษัทที?ไม่เกี?ยวโยงกบัธุรกจิของบริษัทฯ ไม่มี 

บริษัทที?เกี?ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ 

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 32 บริษทั 

(บริษทัย่อยทีP 1 – 5, 7, 10 – 27, 31, 33 - 38 และ 61 ในหน้า 10 - 12 

ของรายงานประจาํปี 2562) 

กจิการ/องค์กรอื?น ไม่มี 

จํานวนหุ้นที?ถือ (หุ้น) ณ สิGนปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด 

ณ วนัที?  

1 มกราคม 

2562 

ได้มา 

ในปี 2562 

จําหน่าย 

ในปี 2562 

จํานวนหุ้นที? 

เพิ?มขึGน (ลดลง) 

ในปี 2562 

ณ วนัที? 

31 ธันวาคม 

2562 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีPยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

- - - - - 

นายอิษฎช์าญ ชาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ชาห์ และเป็นนอ้งชายของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวกบักรรมการท่านอืPนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
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นางลนิ เยน คอ็ก 

ตําแหน่ง  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ * / 

กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

วนัที5ได้รับการแต่งตั;งให้ดาํรงตําแหน่งใน 4 เมษายน 2560 

คณะกรรมการฯ 

อายุ   53 ปี 

ประวติัการศึกษา 

 • 2527 - 2531  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยโตรอนโต (Trinity College) 

 • 2523 - 2527  Lawrence Park Collegiate Institute (Toronto)  

ประวัติการอบรม 

• 2562  YPO Global Family Enterprise Programme จาก INSEAD 

YPO Value Creation and Investing Programme จาก Columbia 

University Business School 

• 2561         หลกัสูตรผูบ้ริหาร จาก Singularity University  

          Block Chain Strategy Programme จาก University of Oxford 

          YPO Building Legacies Programme จาก INSEAD 

 • 2560 หลักสูตรผู้บริหาร Corporate Innovation จาก Stanford Graduate School of Business 

 • 2555 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ซ่ึงได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

รางวัล 

 • 2555 Best Foreign Company CEO จาก Bloomberg 

ประสบการณ์ 

 • เมษายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จำกัด (มหาชน) 

 • กรกฎาคม 2553 - กันยายน 2559 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ประเทศไทย 

และลุ่มแม่น้ำโขง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 • พฤษภาคม 2546 - กรกฎาคม 2553 กรรมการบริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (จีน) ปักก่ิง ประเทศจีน 

 • มีนาคม 2544 - พฤษภาคม 2546 ผู้อำนวยการอาวุโส สาขา Corporate & Institutions 

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
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 • พฤษภาคม 2540 - มีนาคม 2554  หัวหน้าฝ่าย Corporate & Institutions Sales ธนาคารสแตนดาร์ด 

   ชาร์เตอร์ด (มาเลเซีย) กัวลาลัมเปอร์ 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 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ฮ่องกง) ฮ่องกง 

 • มิถุนายน 2531 - มกราคม 2533 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี CIBC โตรอนโต ประเทศแคนาดา 

ตำแหน่งอ่ืนๆ 

   • กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าท่ีกำกับดูแล (หรือ เลขาธิการกิตติมศักด์ิ) YPO ASEAN United Chapter 

 • พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Ronald McDonald House Charities (กรุงเทพฯ) 

 • 2558 - 2559 ประธาน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เวียดนาม 

 • กุมภาพันธ์ 2558 - กันยายน 2559 กรรมการ UKTI ASEAN Regional Board 

 • มิถุนายน 2554 - เมษายน 2559 รองประธานกรรมการและประธาน Cross Sectoral Working Issues  

   แห่ง European Association for Business and Commerce 

 • กรกฎาคม 2553 - กันยายน 2559 รองประธานกรรมการ สมาคมธนาคารนานาชาติ 

 • 2553 - 2559 ผู้แทน 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 

อาชีพหลัก ผู้เช่ียวชาญด้านการเงินและการธนาคาร   

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอ่ืน 

บริษัทท่ีเก่ียวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทท่ีไม่เก่ียวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 

ไม่มี 

กิจการ/องค์กรอ่ืน ไม่มี 
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จํานวนหุ้นที?ถือ (หุ้น) ณ สิGนปี พ.ศ. 2562

รายละเอยีด 

ณ วนัที?  

1 มกราคม 

2562 

ได้มา 

ในปี 2562 

จําหน่าย 

ในปี 2562 

จํานวนหุ้นที? 

เพิ?มขึGน (ลดลง) 

ในปี 2562 

ณ วนัที? 

31 ธันวาคม 

2562 

โดยตนเอง - - - - - 

โดยคู่สมรส หรือบุตรทีPยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

- - - - - 

*  หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผู้บริหารท่านใด 
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2. ประวติัผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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 เอกสารแนบ 2 :  รายละเอยีดเกี/ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย และบริษทัร่วม :  ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ 
 

                              
                                    บริษัท 
  รายชื,อกรรมการ 

PSL บ.ย่อย 
ที, 1-5, 7,  
10-27,31, 

33-38 

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 คาล ีวาเดีย /        

(5) นางสาวนิชิต้า ชาห์ / /       

(6) นายกิริต ชาห์ /       / 

(7) นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา /        

(8) รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ /        

(9) นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ / /      / 

(10) นางลนิ เยน คอ็ก /        

(11) นายโกดาการาจีททิล มรูาลีU เมนนอน  / / / / / /  

(12) นายกอตมั ครูานา  / / / / / /  

(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 ถือหุ้นตั Vงแต่ร้อยละ 10 ขึ Vนไป ของจาํนวนหุ้นที,จาํหน่ายได้
แล้วทั VงหมดของนิติบุคคลนัVน เฉพาะรายชื,อของบริษัทฯและบริษัทย่อยที,ผู้สอบบญัชีใช้ในการจัดทาํงบการเงนิรวม)  
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกี0ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการ

ปฏบัิตงิานของบริษทั  

 

ประวติัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน แสดงดงัต่อไปนี;  

นางสาวภณิดา สัจจะเดชาชัย (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน) 

ตําแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อายุ    43 ปี 

ประวติัการศึกษา ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ประวติัการฝึกอบรม 

 

มิถุนายน 2562  เข า้ร่วมอบรมหลกัสูตร  “Company Secretary Program”  จัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

พฤศจิกายน 2561 เขา้ร่วมอบรม “การจดัทาํกระดาษทาํการเพืUอมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัUนใน

องคก์ร” จดัโดยโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริตและสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

มิถุนายน 2561 เขา้ร่วมอบรม “หลกัสูตรการวิเคราะห์ความเสีUยงและประเดน็สาํคญัดา้นความ

ยัUงยนื” จดัโดยศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนธนัวาคม 

2560 เขา้ร่วมสมัมนาในหวัขอ้ “วิธีปฏิบติัสาํหรับบอร์ด ในการกาํกบัดูแลการ

ป้องกนัและรับมือภยัไซเบอร์” จดัโดย ก .ล .ต . และ  บีเอสเอ  พนัธมิตร

ซอฟตแ์วร์  

ตุลาคม 2558  เขา้ร่วมอบรมในหัวขอ้ “แนวทางการตา้นทุจริตสําหรับองค์กรธุรกิจ” จดัโดย 

PACT Network ร่วมกบัชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย และ 

ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซลัติ;ง (ประเทศไทย) 

ตุลาคม 2557  เขา้ร่วมอบรมในหัวขอ้ “การจดัทาํรายงานแห่งความยัUงยืนตามแนวทาง GRI  

(GRI Sustainability Reporting Process)” จดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์ 

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

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

มกราคม 2557  เขา้ร่วมอบรม “โครงสร้างการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013” 

จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ตุลาคม 2556  เขา้ร่วมอบรม “CSR Knowledge Management” จดัโดยสถาบนัธุรกิจเพืUอสงัคม 

(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 
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ประสบการณ์ 

สิงหาคม 2555 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั พรีเชียส ชิพปิ; ง จาํกดั (มหาชน) 

2549 – 2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั พรีเชียส ชิพปิ; ง จาํกดั (มหาชน) 



หนา้ 267 

 

ประวติัหวัหนา้ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล แสดงดงัต่อไปนี;  

 

นางสาวสิรสา สุภาวศิน 

ตําแหน่ง  ผูอ้าํนวยการ (กฎหมาย) 

อายุ  36 ปี 

ประวติัการศึกษา นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ จากสภาทนายความ 

ใบอนุญาตทนายความผูท้าํคาํรับรองลายมือชืUอและเอกสาร จากสภาทนายความ 

ประวติัการฝึกอบรม 

เมษายน 2561 หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP) Class 254/2018 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ตุลาคม 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “CSR Knowledge Management” จดัโดยสถาบนั

ธุรกิจเพืUอสงัคม (CSRI) 

กมุภาพนัธ์ 2556 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “New CG Principles 2012” จดัโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตุลาคม 2553 เขา้อบรมหลกัสูตร “Effective Minute Taking” จดัโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ตุลาคม 2551 เขา้อบรมหลกัสูตรกฎหมายธุรกิจ จดัโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

ตุลาคม 2550 เขา้อบรมหลกัสูตร “Company Secretary Program” จดัโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

กนัยายน 2549 เขา้อบรมหลกัสูตรกฎหมายแรงงานธุรกิจ จดัโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ 

2562 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ (กฎหมาย) บริษทั พรีเชียส ชิพปิ; ง จาํกดั (มหาชน) 

2560 – 2561 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (กฎหมาย) บริษทั พรีเชียส ชิพปิ; ง จาํกดั (มหาชน) 

กรกฎาคม 2554 – 2559 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดูแล บริษทั พรีเชียส ชิพปิ; ง จาํกดั 

(มหาชน) 

2550 – 2554 เจา้หนา้ทีUกฏหมายอาวโุส บริษทั ยไูนเตด็ ไทย ชิปปิ; ง จาํกดั 

2548 – 2549 เจา้หนา้ทีUกฏหมาย บริษทั ไดกิ;น อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 


