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“เป็นบริษัทเรือที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในโลกและ
ให้บริการดีที่สุด ในการอ�านวยความสะดวกส�าหรับ
การขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศ”

พันธกิจของบริษัทฯ



ภารกิจที่ส�าคัญ
 บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจทั้งหมดโดยยึดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีซึง่ส่วนหนึง่

ในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรนั้นบริษัทมีคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและบริษัทได้ปฏิบัติตำม
อย่ำงเคร่งครัด  

 บริษัทจะให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เชื่อถือได้ และให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพ 

 บรษิทัจะปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยสูงสุดในกำรจัดกำรเรือของบริษัท เพื่อไม่ให้มีหรือให้มีน้อยที่สุดใน
เรื่องกำรบำดเจ็บ กำรเสียชีวิตของลูกเรือรวมทั้งกำรท�ำลำยสิ่งแวดล้อม

 บริษัทจะพยำยำมสร้ำง รักษำไว้ และเพิ่มพูนมูลค่ำของกิจกำรในระยะยำวเพื่อผู้ถือหุ้น

 บริษัทจะด�ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ และตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย

 บรษิทัจะจดัให้มสีภำพแวดล้อมทีส่นบัสนนุและให้รำงวลัในกำรท�ำงำนส�ำหรบัพนกังำน
ทุกคนเพื่อเปิดโอกำสให้พนักงำนมีกำรพัฒนำควำมสำมำรถและกำรเติบโตในองค์กร
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จุดเด่นทางการเงิน

รายการ 2556 2555 2554 2553
ปรับปรุงใหม่

รำยได้จำกกำรเดินเรือ       3,857.64 3,487.54 3,078.92 2,928.29

ต้นทุนกำรเดินเรือ       2,385.93 2,045.64 1,333.29 873.29

ก�ำไรขั้นต้น   1,471.71 1,441.90 1,745.63 2,055.00

รายได้รวม 4,828.61 3,828.02 3,433.51 3,403.36

ต้นทุนรวม (ไม่รวมค่ำเสื่อมรำคำ) 3,187.80 2,770.11 2,072.43 1,527.47

ค่ำเสื่อมรำคำ                                  1,136.72 910.30 646.56 678.21

ส่วนแบ่งก�ำไร(ขำดทนุ)จำกเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัย่อย                      31.58 (2.43) 7.64 18.66

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 535.67 145.18 722.16 1,216.34

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 7.90 4.15 3.64 82.61

ก�าไรสุทธิ                      527.77 141.03 718.52 1,133.73

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม                 4,935.70 2,941.45 6,021.55 4,348.30

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 18,669.56 16,212.57 9,445.53 6,400.33

สินทรัพย์รวม                                  25,509.76 24,029.69 22,893.25 19,961.89

หนี้สินหมุนเวียนรวม                   977.02 1,119.44 1,047.24 440.10

เงินกู้ยืมระยะยำว-สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี                                   8,618.85 8,265.02 6,307.83 4,766.30

หนี้สินรวม 9,878.73 9,545.46 7,536.75 5,349.92

ทุนที่ได้ช�ำระแล้ว                          1,039.52 1,039.52 1,039.52 1,039.52

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                            15,631.03 14,484.23 15,356.50 14,611.97

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 1,012.76 751.18 1,050.60 1,179.69

กระแสเงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 1,199.88 (4,537.03) (2,274.38) (1,763.14)

กระแสเงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน (1,289.36) 1,430.18 1,150.56 (514.87)

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) 15.04 13.93 14.77 14.06 

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท) 0.51 0.14 0.69 1.09 

เงินปันผลที่ประกำศจ่ำยส�ำหรับปีต่อหุ้น (บำท) 0.40 0.40 0.55 0.87 

เงินสดปันผลที่จ่ำยแล้วต่อหุ้น (บำท) 0.40 0.45 0.62 1.25 

อัตรำก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ)             38.15 41.34 56.70 70.18 

อัตรำก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)             10.93 3.68 20.93 33.31 

อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 3.51 0.95 4.80 7.33 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้อยละ) 2.13 0.60 3.35 5.48 

อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.63 0.66 0.49 0.37 

จ�ำนวนเรือ (ณ วันสิ้นปี) 40 36 25 21 

หมำยเหตุ:  เนื่องด้วยมีกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำกล (IFRS) มำใช้ในปี 2554 บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงงบกำรเงินปี 2553  

เพื่อน�ำมำแสดงเปรียบเทียบกับงบกำรเงิน ปี 2554-2556 ดังนั้นบริษัท ฯ จึงได้แสดงตัวเลขเฉพำะปี 2553 - 2556 เท่ำนั้น 

หน่วย : ล้ำนบำท
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เจาของเรือ

บริษัท แอสโซซิเอท 
บัลค แคริเออร 
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร

100%

บริษัท พรีเชียส ชิพปง 
(ปานามา) เอส เอ
ประเทศปานามา

99.99%

บริษัท พรีเชียส ชิพปง 
(ยูเค) ลิมิเตด 

ประเทศอังกฤษ

100%

บริษัท เทบส
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร

100%

บริษัท พีเอสแอล 
อินเวสทเมนท 

ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส
100%*

บริษัท เซาทเทอรน 
แอลพีจี ลิมิเตด
ประเทศอินเดีย

50%*

 ลำดับในกรอบ

บริษัท

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

อัตรารอยละของการถือหุน

บริษัท
อินเตอรเนชั่นแนล 
ไลเทอรเรจ ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส 
100%*

บริษัทในลำดับ
ที่ 54 ถึง 57 

ตามตารางหนา 10
ประเทศสิงคโปร

100%

บริษัทในลำดับ
ที่ 44 ถึง 50 

ตามตารางหนา 10
ประเทศสิงคโปร

100%

บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล

ซีพอรทส (ฮาลเดีย)
ไพรเวท ลิมิเตด
ประเทศอินเดีย

22.40%*

บริษัท พีเอสแอล
ทุน ชิพปง

พีทีอี ลิมิเตด 
ประเทศสิงคโปร

64.06%*

บริษัท เรจิดอร
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร 

100%*

บริษัท พรีเชียส
โปรเจคส  พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร

100%

บริษัท พรีเชียส ชิพปง 
(เมอริเชียส) ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส 

100%

บริษัท เกรท เซอรเคิล 
ชิปปง เอเยนซี่ จำกัด 

ประเทศไทย

99.99%

บริษัท พรีเชียส ชิพปง
(สิงคโปร) พีทีอี ลิมิเตด

ประเทศสิงคโปร

100%

ใหบริการ
Ship Chartering บริษัทโฮลดิ้ง การจัดการ

ทาเรือ ผูบริหารเรือ

บริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน)
ประเทศไทย (PSL)

* แสดงการถือหุนทางออมของ PSL

บริษัท

ในลำดับที่ 1 ถึง 34

ตามตารางหนา 9

ประเทศไทย

99.99%
และลำดับที่ 35 ถึง 36 

ตามตารางหนา 10

ประเทศไทย

69.99%

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
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เจาของเรือ

บริษัท แอสโซซิเอท 
บัลค แคริเออร 
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร

100%

บริษัท พรีเชียส ชิพปง 
(ปานามา) เอส เอ
ประเทศปานามา

99.99%

บริษัท พรีเชียส ชิพปง 
(ยูเค) ลิมิเตด 

ประเทศอังกฤษ

100%

บริษัท เทบส
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร

100%

บริษัท พีเอสแอล 
อินเวสทเมนท 

ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส
100%*

บริษัท เซาทเทอรน 
แอลพีจี ลิมิเตด
ประเทศอินเดีย

50%*

 ลำดับในกรอบ

บริษัท

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

อัตรารอยละของการถือหุน

บริษัท
อินเตอรเนชั่นแนล 
ไลเทอรเรจ ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส 
100%*

บริษัทในลำดับ
ที่ 54 ถึง 57 

ตามตารางหนา 10
ประเทศสิงคโปร

100%

บริษัทในลำดับ
ที่ 44 ถึง 50 

ตามตารางหนา 10
ประเทศสิงคโปร

100%

บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล

ซีพอรทส (ฮาลเดีย)
ไพรเวท ลิมิเตด
ประเทศอินเดีย

22.40%*

บริษัท พีเอสแอล
ทุน ชิพปง

พีทีอี ลิมิเตด 
ประเทศสิงคโปร

64.06%*

บริษัท เรจิดอร
พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร 

100%*

บริษัท พรีเชียส
โปรเจคส  พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร

100%

บริษัท พรีเชียส ชิพปง 
(เมอริเชียส) ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส 

100%

บริษัท เกรท เซอรเคิล 
ชิปปง เอเยนซี่ จำกัด 

ประเทศไทย

99.99%

บริษัท พรีเชียส ชิพปง
(สิงคโปร) พีทีอี ลิมิเตด

ประเทศสิงคโปร

100%

ใหบริการ
Ship Chartering บริษัทโฮลดิ้ง การจัดการ

ทาเรือ ผูบริหารเรือ

บริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน)
ประเทศไทย (PSL)

* แสดงการถือหุนทางออมของ PSL

บริษัท

ในลำดับที่ 1 ถึง 34

ตามตารางหนา 9

ประเทศไทย

99.99%
และลำดับที่ 35 ถึง 36 

ตามตารางหนา 10

ประเทศไทย

69.99%
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



ข้อมูลอื่นๆ ตามมาตรา 114
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535

รายละเอียดของบริษัท
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ เจ้ำของเรือและโฮลดิ้งคัมพำนี

ทะเบียนเลขที่ 0107537000629 

ทุนจดทะเบียน 1,039,520,600 บำท (1,039,520,600 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท)

หุ้นที่ออกและเรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 1,039,520,600 บำท (1,039,520,600 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) 

ที่ตั้ง ชั้น 7 อำคำรคำเธ่ย์เฮ้ำส์ 8 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม 

เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 66-2 696-8800

โทรสาร 66-2 236-7654

E-mail ir@preciousshipping.com

Home page http://www.preciousshipping.com

8
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



ชือ่ และ ประเภทธรุกจิ ของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

ล�าดบั ชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สกลุเงิน ทุน
จดทะเบียน

ทุนที่ออก
และเรียก
ช�าระแล้ว 

สัดส่วน
การถือ

หุ้น

ประเภทธุรกิจ

1 บริษัท พรีเชียส เม็ททัลซ์ จ�ำกัด บำท 275,000,000 275,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

2 บริษัท พรีเชียส วิชเชส จ�ำกัด บำท 230,000,000 230,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

3 บริษัท พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด บำท 260,000,000 260,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

4 บริษัท พรีเชียส มิเนอรัลส์ จ�ำกัด บำท 230,000,000 230,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

5 บริษัท พรีเชียส แลนด์ จ�ำกัด บำท 306,000,000 306,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

6 บริษัท พรีเชียส ริเวอร์ส จ�ำกัด บำท 234,000,000 234,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

7 บริษัท พรีเชียส เลคส์ จ�ำกัด บำท 184,000,000 184,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

8 บริษัท พรีเชียส ซีส์ จ�ำกัด บำท 100,000,000 100,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

9 บริษัท พรีเชียส สตำร์ส จ�ำกัด บำท 105,000,000 105,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

10 บริษัท พรีเชียส โอเชียนส์ จ�ำกัด บำท 175,000,000 175,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

11 บริษัท พรีเชียส แพลนเนตส์ จ�ำกัด บำท 270,000,000 270,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

12 บริษัท พรีเชียส ไดมอนด์ส จ�ำกัด บำท 205,000,000 205,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

13 บริษัท พรีเชียส แซฟไฟร์ส จ�ำกัด บำท 144,000,000 144,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

14 บริษัท พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จ�ำกัด บำท 366,000,000 366,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

15 บริษัท พรีเชียส รูบีส์ จ�ำกัด บำท 84,000,000 84,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

16 บริษัท พรีเชียส โอปอลส์ จ�ำกัด บำท 74,000,000 74,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

17 บริษัท พรีเชียส กำร์เน็ตส์ จ�ำกัด บำท 379,000,000  379,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

18 บริษัท พรีเชียส เพิร์ลส์ จ�ำกัด บำท 173,000,000 173,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

19 บริษัท พรีเชียส ฟลำวเวอร์ส จ�ำกัด บำท 336,000,000 336,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

20 บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ จ�ำกัด บำท 96,000,000 96,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

21 บริษัท พรีเชียส ทรีส์ จ�ำกัด บำท 202,000,000 202,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

22 บริษัท พรีเชียส พอนด์ส จ�ำกัด บำท 124,000,000 124,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

23 บริษัท พรีเชียส เว็นเจอร์ส จ�ำกัด บำท 202,000,000 202,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

24 บริษัท พรีเชียส แคปปิตอลส์ จ�ำกัด บำท 200,000,000 200,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

25 บริษัท พรีเชียส จัสมินส์ จ�ำกัด บำท 147,000,000 147,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

26 บริษัท พรีเชียส ออคิดส์ จ�ำกัด บำท 217,000,000 217,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

27 บริษัท พรีเชียส ลำกูนส์ จ�ำกัด บำท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

28 บริษัท พรีเชียส คลิฟส์ จ�ำกัด บำท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

29 บริษัท พรีเชียส ฮิลส์ จ�ำกัด บำท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

30 บริษัท พรีเชียส เมำน์เท่นส์ จ�ำกัด บำท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

31 บริษัท พรีเชียส รีสอร์ทส์ จ�ำกัด บำท 140,000,000 140,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

32 บริษัท พรีเชียส ซิตี้ส์ จ�ำกัด บำท 170,000,000 170,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

33 บริษัท พรีเชียส คอมเม็ทส์ จ�ำกัด บำท 141,000,000 141,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ

34 บริษัท พรีเชียส ออนำเม้นท์ส จ�ำกัด บำท 156,000,000 156,000,000 99.99 เจ้ำของเรือ
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



ล�าดบั ชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สกลุเงิน ทุน
จดทะเบียน

ทุนที่ออก
และเรียก
ช�าระแล้ว 

สัดส่วน
การถือ

หุ้น

ประเภทธุรกิจ

35 บรษิทั พรเีชยีส สตอเรจ เทอมนิลัส์ จ�ำกดั บำท 6,000,000 6,000,000 69.99 คลังเก็บสินค้ำลอยน�้ำ

36 บริษัท เนดเท็กซ์ จ�ำกัด บำท 10,000,000 2,500,000 69.99 คลังเก็บสินค้ำลอยน�้ำ

37 บรษิทั เกรท เซอร์เคลิ ชปิป้ิง เอเยนซี ่จ�ำกดั บำท 210,000,000 210,000,000 99.99 ผู้บริหำรเรือ
ทำงด้ำนเทคนิค

38 บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง (เมอรเิชยีส) ลมิเิตด เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000  100 โฮลดิ้ง คัมพำนี

39 บริษัท พีเอสแอล อินเวสท์เมนท์ ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 10,000 1,160  100* โฮลดิ้ง คัมพำนี

40 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไลเทอร์เรจ 
ลิมิเตด

เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000  100* โฮลดิ้ง คัมพำนี

41 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (สิงคโปร์) 
พีทีอี ลิมิเตด

เหรียญสิงคโปร์ 20,000,000 15,000,000 100 โฮลดิ้ง คัมพำนี
/ให้บริกำรเช่ำเรือ

42 บรษิทั พเีอสแอล ทนุ ชพิป้ิง พทีอี ีลมิเิตด เหรียญสหรัฐ 500,000 12,864  64.06* ให้บริกำรเช่ำเรือ

43 บริษัท เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 100,000 2  100* ธุรกิจเดินเรือ

44 บรษิทั พรเีชยีส คอมฟอร์ทส์ พทีอี ีลมิเิตด เหรียญสิงคโปร์ 50,000 50,000  100* เจ้ำของเรือ

45 บริษัท พรีเชียส สปำร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 50,000 50,000  100* เจ้ำของเรือ

46 บริษัท พรีเชียส วิชั่นส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 50,000 50,000  100* เจ้ำของเรือ

47 บริษัท พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 50,000 50,000  100* เจ้ำของเรือ

48 บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 50,000 50,000  100* เจ้ำของเรือ

49 บรษิทั พรเีชยีส ฟรำแกรนซ์ พทีอี ีลมิเิตด เหรียญสิงคโปร์ 50,000 50,000  100* เจ้ำของเรือ

50 บริษัท พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 50,000 50,000  100* เจ้ำของเรือ

51 บริษัท พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 1 1 100 ผู้บริหำรกำรลงทุน

52 บริษัท เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสิงคโปร์ 100,000 2 100 ธุรกิจเดินเรือ

53 บริษัท แอสโซซิเอท บัลค์ แคริเออร์  
พีทีอี ลิมิเตด

เหรียญสหรัฐ 2 2 100 โฮลดิ้ง คัมพำนี

54 บริษัท เอบีซี วัน พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 50,000 50,000  100* เจ้ำของเรือ

55 บริษัท เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 50,000 50,000  100* เจ้ำของเรือ

56 บริษัท เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 50,000 50,000  100* เจ้ำของเรือ

57 บริษัท เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 50,000 50,000  100* เจ้ำของเรือ

58 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ปำนำมำ) เอส เอ เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000 99.99 เจ้ำของเรือ
/ให้บริกำรเช่ำเรือ

59 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ยูเค) ลิมิเตด เหรียญสหรัฐ 10,000 10,000 100 ให้บริกำรเช่ำเรือ

60 บริษัท เซำท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด อินเดียนรูปี 100,000,000 64,592,200 50* ศูนย์กลำงกำรบรรจุและ
จัดจ�ำหน่ำยก๊ำซหุงต้ม

61 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์
(ฮำลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด

อินเดียนรูปี 445,000,000 440,580,200    22.40* ก่อสร้ำงและ
พัฒนำท่ำเทียบเรือ

* (แสดงกำรถือหุ้นทำงอ้อม)
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังกล่าว

บริษัทย่อยที่ 1-36 ส�ำนักงำนจดทะเบียนเลขที่ 8/27-28 ชั้น 7 อำคำรคำเธ่ย์เฮ้ำส์ ถนนสำทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ : 66-2 696-8800 โทรสำร : 66-2 236-7654, 633-8460

บริษัทย่อยที่ 37 ส�ำนักงำนจดทะเบียนเลขที่ 8/35 อำคำรคำเธ่ย์เฮ้ำส์ ถนนสำทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 66-2 696-8900 โทรสำร : 66-2 237-7842, 633-8468

บริษัทย่อยที่ 38-40 ส�ำนักงำนจดทะเบียนเลขที่ c/o Abax Corporate Services 6th Floor, Tower A,                           

1 Cybercity, Ebene,  Mauritius.

บริษัทย่อยที่ 41-47 ส�ำนักงำนจดทะเบียนเลขที่ 72A Peck Seah Street Singapore 079329 

Republic of Singapore.

บริษัทย่อยที่ 48-57 ส�ำนักงำนจดทะเบียนเลขที่ 24 Raffles Place #18-00, Clifford Centre, 048621 

Republic of Singapore.

บริษัทย่อยที่ 58 ส�ำนักงำนจดทะเบียนเลขที่ c/o ADR Building, 13th Floor, Samuel Lewis Avenue, 

Republic of Panama.

บริษัทย่อยที่ 59 ส�ำนักงำนจดทะเบียนเลขที่ 130 Shaftesbury Avenue, 2nd Floor London W1D 5EU 

United Kingdom.

บริษัทย่อยที่ 60 ส�ำนักงำนจดทะเบียนเลขที่ ICM Business Centre, Ceebros Arcade 1st Floor, No.1, 

3rd Cross Street, Kasturibai Nagar, Adyar, Chennai 600 020 India.

บริษัทร่วมที่ 61 ส�ำนักงำนจดทะเบียนเลขที่ 105, Park Street, Flat No.:27 Kohinoor Building, 

5th Floor, Kolkata - 700 016, West Bengal, India.
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



ลักษณะการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม
1.  ลักษณะของธุรกิจ
  1.1  ความเป็นมา

  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) (“พีเอสแอล”) ก่อตั้งในปี 2532 และเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2536 โดยด�ำเนินธุรกิจหลักเป็นเจำ้ของและเดินเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง 
ไม่ประจ�ำเส้นทำง พเีอสแอลได้จดัโครงสร้ำงของบรษิทัฯ เหมอืนกบัโครงสร้ำงบรษิทัเดนิเรอืทัว่ไป คอื มบีรษิทัย่อยเป็น
เจ้ำของเรือเพียง 1 ล�ำ (บำงบริษัทย่อยอำจเป็นเจ้ำของเรือ 2 หรือ 3 ล�ำ) เพื่อจ�ำกัดควำมรับผิด

  ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556) พีเอสแอลมีเรือขนส่งสินค้ำเทกองจ�ำนวน 39 ล�ำ และเรือขนส่งซีเมนต์
จ�ำนวน 1 ล�ำ (“กองเรือ”) ซึ่งกองเรือของพีเอสแอล มีขนำดระวำงรวมทั้งสิ้น 1,351,583 เดทเวทตัน โดยเรือ 32 ล�ำเป็น
เรอืธงไทย เรอื 7 ล�ำเป็นเรอืธงสงิคโปร์ และเรอื 1 ล�ำ (ขนส่งซเีมนต์) เป็นเรอืธงบำฮำมำส โดยเป็นเรอืขนำดซปุรำแมกซ์ 
(Supramax) จ�ำนวน 9 ล�ำ และเป็นเรือขนำดแฮนดี้ไซส์ (Handysize) จ�ำนวน 31 ล�ำ

  พเีอสแอลจดัเป็นหนึง่ในบรษิทัเดนิเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุทีด่�ำเนนิธรุกจิเป็นเจ้ำของเรอือเนกประสงค์ขนำดเลก็ (ขนำด 
10,000 ถงึ 30,000 เดทเวทตนั) ส�ำหรบัขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองในตลำดกำรเดนิเรอืแบบไม่ประจ�ำเส้นทำง ผูป้ระกอบธรุกจิ 
ในกลุ่มนี้มีควำมหลำกหลำยและมีลักษณะเฉพำะ กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะเป็นเจ้ำของเรือขนำดดังกล่ำว 
เพียง 2 หรือ 3 ล�ำเท่ำนั้น ท�ำให้พีเอสแอลเป็นหนึ่งในผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้ นอกจำกนี้ ในระหว่ำง
ปี 2553 บริษัทฯ ได้เข้ำสู่ธุรกิจเดินเรือในขนำดซุปรำแมกซ์โดยกำรเข้ำซื้อสัญญำสั่งต่อเรือใหม่ จ�ำนวน 4 สัญญำ 
ส�ำหรับต่อเรือซุปรำแมกซ์ 4 ล�ำ ซึ่งได้รับมอบแล้วในปี 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยำยธุรกิจในกำรเดินเรือขนำดนี้อีก 
โดยกำรซื้อเรือขนำดดังกลำ่วเพิ่มจ�ำนวน 2 ล�ำในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 2554 นอกจำกนั้น และอีกจ�ำนวน 3 ล�ำใน
ปี 2556 วิศวกรต่อเรือได้พัฒนำกำรออกแบบของตัวเรือขนำดซุปรำแมกซ์ (จำกเดิม 57,000 เดทเวทตัน) โดยได้เพิ่ม
ขนำดระวำงบรรทุกเป็น 64,000 เดทเวทตัน (ในวงกำรอุตสำหกรรม เรียกกันว่ำ “ขนำด อัลตรำแมกซ์ (Ultramax)”) 
ซึง่มเีครือ่งยนต์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมโดยไม่เพิม่อตัรำกำรกนิน�ำ้ลกึมำกนกั ใบปัจจบุนันี ้ด้วยรำคำเชือ้เพลงิทีส่งูและ
ควำมเข้มงวดทีม่ำกขึน้ในกฎระเบยีบควบคมุกำรปล่อยมลพษิ รปูแบบของเรอืขนำดอลัตรำแมกซ์จงึได้รบัควำมนยิมจำก
เจ้ำของเรอืเป็นจ�ำนวนมำก ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึได้เข้ำสูเ่รอืขนำดนีโ้ดยกำรลงนำมสญัญำสัง่ต่อเรอืใหม่ ส�ำหรบัเรอืขนำด
อัลตรำแมกซ์จ�ำนวน 6 ล�ำ ซึ่งมีก�ำหนดรับมอบในปี 2557 - 2559 เรือขนำดแฮนดี้ไซส์ก็ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมำก เช่น
เดียวกับเรือขนำดซุปรำแมกซ์ โดยยุคต่อไป เรือขนำดแฮนดี้ไซส์จะมขีนำดถึง 39,000 เดทเวทตนั ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้
เข้ำสู่เรือขนำดนี้โดยกำรลงนำมสัญญำสั่งต่อเรือใหม่ ส�ำหรับเรือขนำด 38,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 6 ล�ำ ซึ่งมีก�ำหนด 
รบัมอบในปี 2558 - 2559 ทัง้นี ้ผูค้วบคมุบรหิำรกำรเดนิเรอืด้ำนเทคนคิของกองเรอืพเีอสแอล คอื บรษิทั เกรท เซอร์เคลิ 
ชปิป้ิง เอเยนซี ่จ�ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของพเีอสแอล และเป็นบรษิทัทีไ่ด้รบักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001 ซึง่ต่อมำได้
เปลีย่นเป็นมำตรฐำนระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001) ท�ำให้บรษิทั เกรท เซอร์เคลิ ชปิป้ิง เอเยนซี่ 
จ�ำกดั เป็นหนึง่ในบรรดำบรษิทัให้บรกิำรบรหิำรเรอืขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองเพยีงไม่กีแ่ห่งทีไ่ด้ใบรบัรองมำตรฐำนระบบ
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001)

  พีเอสแอลบริหำรงำนกองเรือแบบไม่ประจ�ำเส้นทำงซึ่งมีเส้นทำงเดินเรือครอบคลุมไปทั่วโลก สินคำ้พื้นฐำนที่
กองเรือพีเอสแอลขนส่ง คือ สินค้ำทำงกำรเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถำ่นหินและอื่นๆ พีเอสแอลได้
ประมำณเครือข่ำยกำรขนส่งสินค้ำของกองเรือของบริษัทฯ อย่ำงคร่ำวๆ เป็น 5 ภูมิภำค ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกำ/
แคนำดำ ยโุรป ละตนิอเมรกิำ-แอฟรกิำ อนิเดยีอนทุวปี-ตะวนัออกกลำง และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และตะวนัออกไกล 
กองเรอืพเีอสแอลสำมำรถให้บรกิำรในท่ำเรอืทีม่ขีดีจ�ำกดัในเรือ่งของร่องน�ำ้ (เรอืของพเีอสแอลมอีปุกรณ์ขนถ่ำยสนิค้ำ
ตดิตัง้พร้อมอยู)่ เนือ่งจำกขนำดเรอืของพเีอสแอลสำมำรถเข้ำเทยีบท่ำในร่องน�ำ้ตืน้ได้ ขณะทีเ่รอืขนำดใหญ่ไม่สำมำรถ
เข้ำเทียบท่ำได้ ลักษณะดังกล่ำวถือเป็นข้อได้เปรียบและส่งผลให้พีเอสแอลได้อัตรำค่ำระวำงที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผูป้ระกอบกำรเดนิเรอืขนำดใหญ่ ซึง่ควำมได้เปรยีบนีช่้วยให้เรอืของบรษิทัฯ ด�ำเนนิธรุกจิในประเทศทีพ่ฒันำแล้วด้วย
ต้นทนุค่ำแรงทีต่�ำ่กว่ำค่ำแรงของประเทศนัน้ๆ และด้วยลกูเรอืพร้อมอปุกรณ์เกยีร์เรอื เรอืของบรษิทัฯ สำมำรถขนถ่ำย 
สินค้ำได้ง่ำยและประหยัดต้นทุนกว่ำเมื่อเทียบกับเรือขนำดใหญ่กว่ำที่ไม่มีอุปกรณ์ ถึงแม้ว่ำเรือขนำดใหญ่กว่ำนี้ 
จะสำมำรถประหยัดต้นทุนจำกกำรมีขนำดที่ใหญ่กว่ำได้ก็ตำม
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  รูปแบบการให้บริการส�าหรับขนส่งสินค้าของพีเอสแอล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
  การเช่าเหมาล�าเป็นระยะเวลา (Time Charter): กำรให้บริกำรลักษณะนี้ Charterer จะช�ำระคำ่ใช้เรือ (Charter 
Hire) ให้พเีอสแอลเป็นค่ำปฏบิตักิำรควบคมุเรอืตำมระยะเวลำทีต่กลง Charterer จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบัเทีย่ว
กำรเดนิทำงนัน้ๆ (voyage costs) ซึง่รวมถงึค่ำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ ทัง้นี ้ในกรณดีงักล่ำว พเีอสแอล (หรอืบรษิทัเจ้ำของเรอื) 
ไม่ใช่ผู้ให้เช่ำเรือ (Lessor of the Ship) แต่เป็นผู้ให้บริกำร เนื่องจำกพีเอสแอลยังคงมีสิทธิครอบครองและควบคุมดูแล
เรือทั้งหมดตำมกฎหมำย

  การให้บริการเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter): Charterer จะช�ำระค่ำระวำง (Freight) ให้พีเอสแอลส�ำหรับ 
กำรรับขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงไปยังอีกท่ำเรือปลำยทำงใดๆตำมที่ตกลง ดังนั้น พีเอสแอลจึงเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับเที่ยวกำรเดินเรือ (voyage costs) ซึ่งรวมถึงค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง

  เส้นทำงกำรเดนิเรอืของกองเรอืพเีอสแอลไม่ได้ก�ำหนดตำยตวั ขึน้อยูก่บัควำมต้องกำรของ Charterers ทีผ่่ำนมำ 
พบว่ำมกีำรให้บรกิำรทัง้ 2 ลกัษณะ คอื Time Charter และ Voyage Charter ในอตัรำใกล้เคยีงกนั โดยมรีะยะเวลำกำรเช่ำ 
ประมำณ 1-3 เดอืน จนในปี 2547 เมือ่ลกัษณะกำรให้บรกิำรใช้เรอืได้เปลีย่นไป โดยเรอืเกอืบทกุล�ำได้ให้บรกิำรแบบเป็น
ระยะเวลำ (Time Charters) โดยในแต่ละปีตัง้แต่ปี 2548 ถงึ 2549 สดัส่วนของ Voyage Charters ได้เพิม่ขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบ 
กบัปี 2547 อย่ำงไรกต็ำมในช่วงปี 2550 ถงึ 2553 สดัส่วนกำรให้บรกิำรได้เปลีย่นไปโดยประมำณร้อยละ 99 ของกำรให้
บริกำรเป็นกำรให้บริกำรแบบระยะเวลำ (Time Charters) และคงเหลือกำรให้บริกำรแบบรำยเที่ยว (Voyage Charters) 
เพยีงร้อยละ 1 เท่ำนัน้ ยกเว้นในระหว่ำงปี 2552 สดัส่วนของ Voyage Charters ได้เพิม่ขึน้มำอยูท่ีร้่อยละ 6 เมือ่เปรยีบเทยีบ 
กับปี 2550, 2551 และแม้แต่ในปี 2553 ที่ร้อยละ 1 อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2554 - 2556 สัดส่วนกำรให้บริกำรเป็นรำยเที่ยว
กบักำรเช่ำเหมำล�ำเป็นระยะเวลำได้เปลีย่นแปลงไปโดยกำรให้บรกิำรเป็นรำยเทีย่วได้เพิม่ขึน้มำอยูป่ระมำณร้อยละ 14 ถงึ 
ร้อยละ 17 จำกร้อยละ 0.5 ในปี 2553 

 ควำมสำมำรถในกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำทีไ่ม่จ�ำกดัเส้นทำงและประเภทของสนิค้ำซึง่เป็นสนิค้ำพืน้ฐำนทีจ่�ำเป็น 

ท�ำให้พีเอสแอลสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกผลกระทบอันเกิดขึ้นในภูมิภำคใดๆ ประเภทสินค้ำและสภำพเศรษฐกิจ

  1.2  อายุกองเรือ
  กองเรอืพเีอสแอลมอีำยเุฉลีย่ปัจจบุนัทีป่ระมำณ 11 ปี ซึง่น้อยกว่ำเมือ่เปรยีบเทยีบกบัอำยเุฉลีย่ของกองเรอืทัว่โลก

  กรำฟต่อไปนีเ้ป็นกำรวเิครำะห์อำยขุองกองเรอืขนส่งสนิค้ำทัว่โลกและกองเรอืพเีอสแอล ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557
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  1.3  การด�าเนินธุรกิจ
  รำยได้ของพีเอสแอลมีกำรกระจำยแหล่งที่มำของรำยได้เป็นอย่ำงดีดังนี้

  i. ประเภทของสินค้าที่ขนส่ง

ประเภทสินค้า
จ�านวนเที่ยวของการเดินเรือและร้อยละของจ�านวนเที่ยวการเดินเรือรวม

2554 2555 2556

สินค้ำกำรเกษตร 51 (24.76%) 74  (27.51%) 96  (28.05%)

เหล็ก 28  (13.59%) 31  (11.52%) 45  (13.16%)

ปุ๋ย 29 (14.08%) 39  (14.50%) 40  (11.70%)

แร่ธำตุและสินแร่ 33 (16.02%) 30  (11.15%) 48  (14.04%)

ผลิตภัณฑ์จำกไม้และซุง 15  (7.28%) 25  (9.29%) 19  (5.55%)

ถ่ำนหิน 10 (4.85%) 15  (5.85%) 26  (7.60%)

อื่นๆ 40 (19.42%) 55  (20.45%) 68  (19.90%)

รวมทั้งสิ้น 206 (100%) 269  (100%) 342  (100%)

  ii. การให้บริการแบบ Voyage Charters และ Time Charters

ลักษณะกำรให้บริกำร
จ�ำนวนเทีย่วของกำรเดนิเรอืและร้อยละ (%) ของจ�ำนวนเทีย่วกำรเดนิเรอืรวม

2554 2555 2556

Voyage Charters 29 (14.08%) 45 (16.73%) 51 (14.92%)

Time Charters 177 (85.92%) 224 (83.27%) 291 (85.08%)

  iii. พื้นที่ในการให้บริการขนส่ง 

20%

20%20%

20%

20%
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  จำกกรำฟข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำพีเอสแอลมีเครือข่ำยกำรตลำดที่ครอบคลุมทั่วโลก โดยมีกำรติดต่อกันทำง

อินเตอร์เน็ตท�ำให้กำรติดต่อครอบคลุมเครือข่ำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรด�ำเนินงำน

2.  โครงสร้างอุตสาหกรรม
อุตสำหกรรมกำรเดินเรือทำงทะเลสำมำรถจ�ำแนกอย่ำงกว้ำงๆ ได้ดังนี้

  iv. เครือข่ายการตลาด และที่ตั้งของนายหน้ารายใหญ่
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  2.1  ตลาดเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก (Small Handy Size Market)
  ตลำดเรืออเนกประสงค์ขนำดเล็กประกอบด้วยเรือเดินทะเลที่มีขนำด 10,000 - 30,000 เดทเวทตัน แม้ว่ำ 

ในปัจจบุนัอตุสำหกรรมกำรเดนิเรอืจะได้เริม่รวมเอำเรอืขนำด 30,000 - 40,000 เดทเวทตนัมำไว้ในประเภทนีด้้วย อปุสงค์

ในกำรใช้บรกิำรเรอืเดนิทะเลในตลำดนีค่้อนข้ำงหลำกหลำยอนัเนือ่งมำจำกควำมสำมำรถในกำรขนส่งสนิค้ำได้หลำยชนดิ 

และท่ำเรอืจ�ำนวนมำกทีส่ำมำรถให้บรกิำรแก่เรอืเดนิทะเลขนำดนีไ้ด้ ซึง่ลกัษณะดงักล่ำวท�ำให้ควำมต้องกำรใช้บรกิำร

ของเรือเดินทะเลขนำดเล็กซึ่งมีควำมผันผวนน้อยกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับควำมต้องกำรใช้เรือที่มีขนำดใหญ่กว่ำ

  ในด้ำนอุปทำน ผู้ให้บริกำรทั่วโลกที่มีเรือในกลุ่มนี้มีควำมหลำกหลำย เรือในกลุ่มนี้มีประมำณ 2,770 ล�ำ  

(ณ สิน้ปี 2556) โดยผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ทีส่ดุมเีรอืเพยีง 100 ล�ำ หรอืคดิเป็นประมำณร้อยละ 4 ของส่วนแบ่งในตลำด

ของควำมสำมำรถในกำรขนส่งคดิเป็นหน่วยเดทเวทตนั ทีเ่หลอืส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบกำรบรษิทัเอกชนมเีรอืเพยีงไม่กีล่�ำ

  จำกอดีตที่ผ่ำนมำอุตสำหกรรมขนส่งทำงทะเลเป็นอุตสำหกรรมที่มีวัฏจักร โดยแต่ละรอบของวัฏจักรจะมี 

ช่วงที่อัตรำค่ำเช่ำขนส่งสินค้ำลดต�่ำลงประมำณสองปี หลังจำกนั้นจะมีกำรปรับตัวของอุปทำนและอุปสงค์ก่อนที่

อัตรำค่ำเช่ำขนส่งสินคำ้จะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น ช่วงตกต�่ำครั้งลำ่สุดเริ่มต้นในกลำงปี 2540 อันเนื่องมำจำกวิกฤตกำรณ์

เอเชีย ท�ำให้ควำมต้องกำรใช้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลน้อยลง และต่อมำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจก็ได้ค่อยๆ 

ปรบัเพิม่ขึน้ในทกุภมูภิำคของโลก ท�ำให้มคีวำมต้องกำรขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองมำกขึน้ในปี 2543 และยงัคงปรบัเพิม่ขึน้

จนถึงครึ่งแรกของปี 2544 นอกจำกนี้รำคำรับซื้อเศษเหล็กที่สูงขึ้นก็ช่วยท�ำให้เกิดกำรขำยเรือเก่ำเพิ่มขึ้นท�ำให้อุปทำน 

ในกองเรือกลุ่มนี้ลดลงและส่งผลต่ออัตรำค่ำระวำงให้เพิ่มขึ้น หลังจำกสิ้นปี 2544 ตลำดได้ปรับตัวลดลงอีกครั้ง 

อันเนื่องมำจำกปัจจัยหลำยอย่ำงตลำดกำรขนส่งทำงเรือได้เริ่มมีกำรปรับตัวดีขึ้นอย่ำงที่ไม่เคยเกิดขึ้น ซึ่งตลำดได้ 

ปรบัตวัสงูขึน้อย่ำงต่อเนือ่งมำจนถงึไตรมำสสำม/ไตรมำสสีข่องปี 2546 - 2547 และจนถงึครึง่ปีแรกของปี 2548 หลงัจำกนัน้ 

ตลำดกไ็ด้เผชญิกบักำรปรบัตวัของอตัรำค่ำระวำงอกีครัง้ โดยผูเ้ชีย่วชำญได้ให้ควำมเหน็ว่ำเป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของ

อปุทำนของเรอื ประกอบกบักำรลดลงของกำรปลดระวำงเรอืเก่ำ ซึง่อย่ำงไรกต็ำมกเ็ป็นสิง่ทีส่วนทำงกบักำรคำดกำรณ์ 

เนื่องจำกตลำดได้ปรับตัวขึ้นจำกสิ้นไตรมำสสองของปี 2549 และในระหว่ำงปี 2550 ตลำดได้ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นและ 

ถงึจดุสงูสดุตำมดชัน ีBaltic Dry Index (BDI) ทีข่ึน้ไปถงึ 11,039 จดุ ณ วนัที ่13 พฤศจกิำยน 2550 ก่อนทีจ่ะปรบัตวัต�ำ่ลง 

จนถงึสิน้เดอืนมกรำคม 2551 ตลำดได้เริม่ปรบัตวัสงูขึน้อกีครัง้จนแตะระดบัสงูสดุที ่11,793 จดุ เมือ่วนัที ่20 พฤษภำคม 

2551 หลงัจำกนัน้ ตลำดกป็รบัตวัลดลงอย่ำงต่อเนือ่งจนถงึระดบั 663 จดุ เมือ่วนัที ่5 ธนัวำคม 2551 และปิดท้ำยที ่774 จดุ 

ณ สิ้นปี 2551

  ในช่วงปี 2556 ดัชนีค่ำระวำงเรือ (BDI - โปรดดูค�ำอธิบำยด้ำนล่ำงในหัวข้อ 2.3) ได้เพิ่มขึ้นจำก 699 จุด 

ตอนสิ้นปี 2555 มำที่ระดับ 2,277 จุด ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งเป็นกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก สืบเนื่องมำจำกกำรลดลงของ 

กำรส่งมอบเรอืต่อใหม่และเศรษฐกจิจนีทีม่เีสถยีรภำพมำกขึน้ รวมถงึมปีรมิำณกำรน�ำเข้ำแร่เหลก็ทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงไตรมำส

สุดท้ำยของปี 2556 อุปทำนซึ่งคือเรือต่อใหม่ของกองเรือโลกได้ลดลง แต่เป็นที่นำ่เสียดำยที่อัตรำกำรปลดระวำงเรือ 

ยังคงชะลอตัวในช่วงสองปีที่ผ่ำนมำเช่นเดียวกัน คำดว่ำอุปทำนคือเรือต่อใหม่นี้จะลดลงเหลือตัวเลขกำรขยำยตัวเป็น

เลขหลักเดียวเมื่อเทียบกับตัวเลขสองหลักในช่วงปี 2552 - 2555 ปัจจัยดังกล่ำวอำจจะน�ำไปสู่บทสรุปที่ว่ำดัชนี BDI 

อำจยงัคงอยูใ่นระดบัดขีึน้เช่นนีต่้อไปในต้นปี 2557 หรอื อำจเพิม่สงูขึน้ในครึง่ปีหลงัของปี 2557 และหลงัจำกนัน้ ดชันี 

BDI น่ำจะเข้ำสู่วัฏจักรขำขึ้นในปี 2558 จนถึงกลำงปี 2559 

  2.2  ภาพรวมของอุปสงค์และอุปทาน
  แม้ว่ำสภำพและอำยขุองกองเรอืบรษิทัฯ จะมผีลต่อรำยได้และค่ำใช้จ่ำยกต็ำม แต่จำกตำรำงดงัต่อไปนี ้แสดงให้

เหน็ถงึปัจจยัภำยนอกอนัหลำกหลำยซึง่ครอบง�ำอปุสงค์และอปุทำนทีเ่ป็นส่วนผลกัดนัในอตุสำหกรรมกำรขนส่งและ

เป็นตัวสร้ำงวงจรของธุรกิจ
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  2.3  ดัชนีตลาดการขนส่งทางเรือ
  ดัชนี BDI เป็นดัชนีส�ำคัญที่แสดงอัตรำค่ำขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง ค�ำนวณโดย Baltic Exchange ตั้งอยู่ที่ 

กรุงลอนดอน ค�ำอธิบำยของดัชนี BDI และวิธีกำรค�ำนวณ มีดังต่อไปนี้

ดัชนีค่าระวางเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง (Baltic Dry Index “BDI”)

  ดัชนี BDI เป็นดัชนีที่ใช้ต่อเน่ืองมำจำกดัชนีค่ำระวำงเรือตัวเดิม Baltic Freight Index “BFI” และได้ถูกน�ำมำใช้ 

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2542 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2552 ดัชนีดังกล่ำว เป็นดัชนีรวมค่ำเฉลี่ยของ

อตัรำค่ำเช่ำเรอืต่อวนั (Time Charter rates “TC”) ของเรอืขนำดเคปไซส์, เรอืขนำดปำนำแมกซ์, เรอืขนำดซปุรำแมกซ์,  

เรือขนำดแฮนดี้ไซส์ ในเส้นทำงขนส่งสินค้ำเส้นทำงหลักต่ำงๆ

  ดัชนีค่ำระวำงเรือ (BDI) ค�ำนวณได้จำกสูตร ดังต่อไปนี้

  (อัตรำค่ำเช่ำเรือต่อวันของเรือขนำดเคปไซส์ + อัตรำค่ำเช่ำเรือต่อวันของเรือขนำดปำนำแมกซ์ + อัตรำค่ำเช่ำ

เรือต่อวันของเรือขนำดซุปรำแมกซ์ + อัตรำค่ำเช่ำเรือต่อวันของเรือขนำดแฮนดี้ไซส์) / 4) x 0.113473601

  ตวัเลขทีน่�ำมำคณูนัน้ น�ำมำใช้ครัง้แรกเมือ่ดชันค่ีำระวำงเรอื (BDI) ได้ถกูใช้แทนดชันค่ีำระวำงเรอืตวัเดมิ (BFI) 

และได้มีกำรเปลี่ยนแปลงตัวเลขดังกล่ำวในปีต่อๆมำ ตำมกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของดัชนีชี้วัดต่ำงๆ ที่เป็นส่วน

ประกอบและวิธีกำรค�ำนวณ
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  ดัชนีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI)
  ดัชนีค่ำระวำงเรือขนำดซุปรำแมกซ์ ค�ำนวณโดยใช้ประเภทของเรือ ดังต่อไปนี้

  ประเภทเรือ มำตรฐำน “เทส 52” ที่มีอุปกรณ์ตักสินค้ำ (grabs) ในตัว มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

• เรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองที่มีระวำงชั้นเดียว ขนำดระวำงบรรทุก 52,454 เดทเวทตัน ที่อัตรำกินน�้ำลึก 

12.02 เมตร

• ควำมยำว 189.99 เมตร ควำมกว้ำง 32.26 เมตร 5 ฝำระวำง มพีืน้ที ่67,756 ลกูบำศก์เมตรส�ำหรบับรรทกุสนิค้ำ

• ควำมเรว็ขณะบรรทกุสนิค้ำเตม็ล�ำ 14 ไมล์ทะเล ควำมเรว็ขณะเรอืเปล่ำ 14.5 ไมล์ทะเล อตัรำกำรสิน้เปลอืง

น�้ำมันเชื้อเพลิงในขณะที่เรือวิ่งกลำงทะเล 30 เมตตริกตันต่อวัน

• มีเครนยกสินค้ำ 4 ตัว ซึ่งแต่ละตัวสำมำรถยกน�้ำหนักสินค้ำพร้อมอุปกรณ์ตักสินค้ำขนำด 12 ลูกบำศก์

เมตรได้ 30 เมตตริกตัน 

• มีอำยุกำรใช้งำนมำกสุด ไม่เกิน 10 ปี

การก�าหนดเส้นทางขนส่งสินค้า

เส้นทางที่ 1ก: มกีำรส่งมอบเรอืให้ผูเ้ช่ำภำยในเขตพืน้ทีร่ะหว่ำงเมอืงท่ำ Antwerp/Skaw ส�ำหรบักำรเช่ำเหมำล�ำแบบ

เป็นระยะเวลำหนึ่งเที่ยวเรือ ระยะเวลำประมำณ 60 - 65 วัน โดยมีกำรส่งมอบเรือคืนให้เจำ้ของเรือ

ภำยในเขตพื้นที่ระหว่ำงประเทศสิงคโปร์ และญี่ปุ่นรวมถึงประเทศจีน น�้ำหนักในกำรค�ำนวณอยู่ที่

ร้อยละ 12.5

เส้นทางที่ 1ข: มกีำรส่งมอบเรอืให้ผูเ้ช่ำขณะทีแ่ล่นผ่ำน Canakkale ส�ำหรบักำรเช่ำเหมำล�ำแบบเป็นระยะเวลำหนึง่

เที่ยวเรือ ระยะเวลำประมำณ 50 - 55 วัน โดยมีกำรส่งมอบเรือคืนให้เจ้ำของเรือภำยในเขตพื้นที่

ระหว่ำงประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่นรวมถึงประเทศจีน น�้ำหนักในกำรค�ำนวณอยู่ที่ร้อยละ 12.5

เส้นทางที่ 2: มีกำรส่งมอบเรือให้ผู้เช่ำภำยในเขตพื้นที่ระหว่ำงประเทศเกำหลีใต้และญี่ปุ่น ส�ำหรับกำรเช่ำเหมำ

ล�ำแบบเป็นระยะเวลำหนึง่เทีย่วเรอืทีม่เีส้นทำงผ่ำนประเทศออสเตรเลยีหรอืข้ำมมหำสมทุรแปซฟิิค 

ระยะเวลำประมำณ 35 - 40 วนั โดยมกีำรส่งมอบเรอืคนืให้เจ้ำของเรอืภำยในเขตพืน้ทีร่ะหว่ำงประเทศ

เกำหลีใต้และญี่ปุ่น น�้ำหนักในกำรค�ำนวณอยู่ที่ร้อยละ 25

เส้นทางที่ 3: มกีำรส่งมอบเรอืให้ผูเ้ช่ำภำยในเขตพืน้ทีร่ะหว่ำงประเทศเกำหลใีต้และญีปุ่น่ ส�ำหรบักำรเช่ำเหมำล�ำ

แบบเป็นระยะเวลำหนึง่เทีย่วเรอื ระยะเวลำประมำณ 60 - 65 วนั โดยมกีำรส่งมอบเรอืคนืให้เจ้ำของ

เรือภำยในเขตพื้นที่ระหว่ำง Gibraltar/Skaw น�้ำหนักในกำรค�ำนวณอยู่ที่ร้อยละ 25

เส้นทางที่ 4ก: มีกำรส่งมอบเรือให้ผู้เช่ำภำยในชำยฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกำบริเวณอ่ำวเม็กซิโก (US Gulf) 

ส�ำหรบักำรเช่ำเหมำล�ำแบบเป็นระยะเวลำหนึง่เทีย่วเรอื ระยะเวลำประมำณ 30 วนั โดยมกีำรส่งมอบ

เรอืคนืให้เจ้ำของเรอืภำยในเขตพืน้ทีร่ะหว่ำง Skaw/Passero น�ำ้หนกัในกำรค�ำนวณอยูท่ีร้่อยละ 12.5

เส้นทางที่ 4ข: มีกำรส่งมอบเรือให้ผู้เช่ำภำยในเขตพื้นที่ระหว่ำง Skaw/Passero ส�ำหรับกำรเช่ำเหมำล�ำแบบเป็น

ระยะเวลำหนึ่งเที่ยวเรือ ระยะเวลำประมำณ 30 วัน โดยมีกำรส่งมอบเรือคืนให้เจ้ำของเรือภำยใน

ชำยฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกำบริเวณอ่ำวเม็กซิโก (US Gulf) น�้ำหนักในกำรค�ำนวณอยู่ที่ร้อยละ 

12.5

 ทกุเส้นทำงทัง้หมดข้ำงต้น อยูบ่นสมมตฐิำนว่ำมกีำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำรวมทัง้หมดร้อยละ 5 ของเงนิค่ำเช่ำเรอืทัง้หมด 

และมีกำรตกลงเช่ำเรือกันภำยใน 5-10 วัน ก่อนที่เรือจะว่ำงหลังจำกขนถ่ำยสินค้ำของเที่ยวที่แล้วเสร็จสิ้นลง
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  ดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนดี้ไซส์ (BHSI)
 ดัชนีค่ำระวำงเรือขนำดแฮนด้ีไซส์ ค�ำนวณโดยใช้ประเภทของเรือ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

• เรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองประเภทที่มีระวำงชั้นเดียว ขนำดระวำงบรรทุก 28,000 เดทเวทตัน ที่อัตรำ 

กินน�้ำลึก 9.78 เมตร

• ควำมยำว 169 เมตร ควำมกว้ำง 27 เมตร 5 ระวำง 5 ฝำระวำง มพีืน้ทีส่�ำหรบับรรทกุสนิค้ำ 37,523 ลกูบำศก์

เมตร 

• ควำมเร็วโดยเฉลี่ย 14 ไมล์ทะเล ที่อัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงในขณะที่เรือวิ่งกลำงทะเล 

22 เมตตริกตันต่อวัน

• มีเครนยกสินค้ำ 4 ตัว ซึ่งแต่ละตัวสำมำรถยกน�้ำหนักสินค้ำได้ 30 เมตตริกตัน 

• มีอำยุกำรใช้งำนมำกสุด ไม่เกิน 15 ปี

การก�าหนดเส้นทางขนส่งสินค้า

เส้นทางที่ 1: มกีำรส่งมอบเรอืให้ผูเ้ช่ำภำยในเขตพืน้ทีร่ะหว่ำง Skaw/Passero ส�ำหรบักำรเช่ำเหมำล�ำแบบเป็นระยะ

เวลำหนึ่งเที่ยวเรือ ระยะเวลำประมำณ 35 - 45 วัน โดยมีกำรส่งมอบเรือคืนให้เจ้ำของเรือภำยในเขต

พื้นที่ระหว่ำง Recalada/Rio de Janeiro น�้ำหนักในกำรค�ำนวณอยู่ที่ร้อยละ 12.5

เส้นทางที่ 2: มกีำรส่งมอบเรอืให้ผูเ้ช่ำภำยในเขตพืน้ทีร่ะหว่ำง Skaw/Passero ส�ำหรบักำรเช่ำเหมำล�ำแบบเป็นระยะ

เวลำหนึ่งเที่ยวเรือ ระยะเวลำประมำณ 35 - 45 วัน โดยมีกำรส่งมอบเรือคืนให้เจ้ำของเรือภำยในเขต

พื้นที่ระหว่ำง Boston/Galveston น�้ำหนักในกำรค�ำนวณอยู่ที่ร้อยละ 12.5

เส้นทางที่ 3: มีกำรส่งมอบเรือให้ผู้เชำ่ภำยในเขตพื้นที่ระหวำ่ง Recalada/Rio de Janeiro ส�ำหรับกำรเช่ำเหมำล�ำ

แบบเป็นระยะเวลำหนึง่เทีย่วเรอื ระยะเวลำประมำณ 35 - 45 วนั โดยมกีำรส่งมอบเรอืคนืให้เจ้ำของ

เรือภำยในเขตพื้นที่ระหว่ำง Skaw/Passero น�้ำหนักในกำรค�ำนวณอยู่ที่ร้อยละ 12.5

เส้นทางที่ 4: มกีำรส่งมอบเรอืให้ผูเ้ช่ำภำยในเขตชำยฝ่ังของประเทศสหรฐัอเมรกิำบรเิวณอ่ำวเมก็ซโิก (US Gulf) 

ส�ำหรบักำรเช่ำเหมำล�ำแบบเป็นระยะเวลำหนึง่เทีย่วเรอื ระยะเวลำประมำณ 35 - 45 วนั ทีม่เีส้นทำง

ผ่ำนทำงชำยฝ่ังของประเทศสหรฐัอเมรกิำบรเิวณอ่ำวเมก็ซโิก (US Gulf) หรอืชำยฝ่ังทำงตอนเหนอื

ของทวีปอเมริกำใต้ โดยมีกำรส่งมอบเรือคืนให้เจำ้ของเรือภำยในเขตพื้นที่ระหวำ่ง Skaw/Passero 

น�้ำหนักในกำรค�ำนวณอยู่ที่ร้อยละ 12.5

เส้นทางที่ 5: มีกำรส่งมอบเรือให้ผู้เช่ำภำยในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�ำหรับกำรเช่ำเหมำล�ำแบบเป็น

ระยะเวลำหนึ่งเที่ยวเรือที่มีเส้นทำงผ่ำนประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลำประมำณ 25 - 30 วัน โดยมี

กำรส่งมอบเรอืคนืให้เจ้ำของเรอืภำยในเขตพืน้ทีร่ะหว่ำงประเทศสงิคโปร์และญีปุ่น่รวมถงึประเทศ

จีน น�้ำหนักในกำรค�ำนวณอยู่ที่ร้อยละ 25

เส้นทางที่ 6: มกีำรส่งมอบเรอืให้ผูเ้ช่ำภำยในเขตพืน้ทีร่ะหว่ำงประเทศเกำหลใีต้และญีปุ่น่ ส�ำหรบักำรเช่ำเหมำล�ำ 

แบบเป็นระยะเวลำหนึ่งเที่ยวเรือที่มีเส้นทำงผ่ำนแปซิฟิคเหนือ ระยะเวลำประมำณ 40 - 45 วัน 

โดยมีกำรส่งมอบเรือคืนให้เจ้ำของเรือภำยในเขตพื้นที่ระหว่ำงประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นรวมถึง  

ประเทศจีน น�้ำหนักในกำรค�ำนวณอยู่ที่ร้อยละ 25

  ทุกเส้นทำงทั้งหมดข้ำงต้น อยู่บนสมมติฐำนว่ำมีกำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำรวมทั้งหมดร้อยละ 5 ของเงินค่ำเช่ำเรือ

ทัง้หมด และมกีำรตกลงเชำ่เรอืกนัภำยใน 5 - 10 วนั ก่อนทีเ่รือจะว่ำงหลงัจำกขนถ่ำยสนิค้ำของเทีย่วทีแ่ล้วเสรจ็สิน้ลง
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  2.4 กฎหมายพาณิชยนาวีและกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจการเดินเรือ
  กฎหมำยพำณชิยนำวแีละกฎระเบยีบทีใ่ช้ควบคมุในธรุกจิกำรเดนิเรอืระหว่ำงประเทศเป็นกฎระเบยีบทีม่คีวำม

ซบัซ้อนและเข้มงวด แต่เนือ่งจำกกำรทีพ่เีอสแอลได้ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบดงักล่ำวอย่ำงเข้มงวดควบคูก่บักำรบ�ำรงุรกัษำ 

เรือที่ดีเยี่ยม ท�ำให้กำรเพิ่มควำมเข้มงวดของกฎระเบียบต่ำงๆ กลับช่วยให้กองเรือของพีเอสแอลมีควำมแข็งแกร่ง 

มำกขึน้ ตวัอย่ำงเช่น เรอืของบรษิทัฯ บ่อยครัง้จะเข้ำน่ำนน�ำ้ของออสเตรเลยี สหรฐัอเมรกิำ แคนำดำ และสหภำพยโุรป 

ทีซ่ึง่เจ้ำหน้ำทีข่องรฐัมคีวำมเข้มงวด ซึง่หำกเป็นผูป้ระกอบกำรรำยอืน่ทีบ่รหิำรหรอืมเีรอือำยเุช่นเดยีวกบัเรอืของบรษิทัฯ 

ก็อำจเลือกที่จะไม่น�ำเรืออำยุมำกเข้ำน่ำนน�้ำของประเทศดังกล่ำว เนื่องจำกมีควำมเสี่ยงต่อกำรถูกกักเรือซึ่งก่อให้เกิด 

ค่ำใช้จ่ำยที่สูงมำก ในกำรซ่อมแซมเรือที่ไม่ได้เป็นไปตำมระยะกำรบ�ำรุงซ่อมแซมตำมปกติ

  กฎหมำยและกฎระเบียบที่ส�ำคัญที่ใช้ควบคุมในธุรกิจกำรเดินเรือระหว่ำงประเทศมีดังต่อไปนี้

1. รัฐเจ้าของธงชาติ (Flag State)

 เรอืแต่ละล�ำจะต้องมกีำรจดทะเบยีนภำยใต้รฐัเจ้ำของธงชำตซิึง่เป็นประเทศทีเ่รอืได้จดทะเบยีนขึน้สญัชำตแิละเป็น 

ประเทศทีม่อี�ำนำจทำงกฎหมำยเกีย่วกบักำรปฏบิตังิำนของเรอืนัน้กำรจดทะเบยีนเรอืจะมกีำรออกใบทะเบยีนเรอืซึง่เป็น 

เอกสำรส�ำคัญที่เรือแต่ละล�ำต้องมีเพื่อให้เรือนั้นสำมำรถท�ำกำรเดินเรือในน่ำนน�้ำระหว่ำงประเทศรวมถึงกำรเข้ำเทียบ

ท่ำเรอืต่ำงๆทัว่โลกได้ โดยทัว่ไปทะเบยีนเรอืดงักล่ำวนีจ้ะประกอบไปด้วย รำยละเอยีดเกีย่วกบัตวัเรอื ธงประจ�ำเรอื และ

เจ้ำของเรือ

2. องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization)

 องค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (The International Maritime Organization “IMO”) เป็นองค์กำรหรือทบวง 

กำรช�ำนำญพิเศษองค์กำรหนึ่งที่อยู่ภำยใต้สหประชำชำติ (United Nation “UN”) ซึ่งท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงของควำม

ร่วมมอืระหว่ำงประเทศสมำชกิ ในกำรก�ำหนดมำตรฐำน ข้อบงัคบั และแนวปฏบิตั ิเพือ่ควำมปลอดภยัในชวีติ ทรพัย์สนิ 

และสิ่งแวดล้อม 

  ทั้งนี้ กรำฟด้ำนล่ำงเป็นกำรแสดงถึงควำมเปลี่ยนแปลงของดัชนีค่ำระวำงเรือ BDI ตั้งแต่ปี 2528 จนถึงสิ้นปี 

ที่ผ่ำนมำ (2556)
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  IMO มีกำรรับรองอนุสัญญำหลำยฉบับ โดยหลักๆ ได้แก่ อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมปลอดภัย 

แห่งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลพิษจำกเรือ 

(Maritime Regulations for Prevention of Pollution “MARPOL”) อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยมำตรฐำนกำร 

ฝึกอบรมกำรรับรองคุณสมบัติคนประจ�ำเรือ และกำรเข้ำยำมของคนประจ�ำเรือ (Standards for Training Certification 

and Watchkeeping “STCW”) อนุสัญญำแรงงำนทำงทะเล (Maritime Labour Convention “MLC”) อนุสัญญำเหล่ำนี้

ถือเป็น 4 อนุสัญญำหลักที่ใช้ควบคุมในธุรกิจกำรเดินเรือระหว่ำงประเทศ

 อนสุญัญำหลำยฉบบัของ IMO ยงัคงถกูน�ำกลบัมำทบทวนและปรบัปรงุเพือ่ให้ทนัเหตกุำรณ์ทีเ่ปลีย่นไปอย่ำงต่อเนือ่ง 

นอกจำกนี ้รฐัเจ้ำของธงชำต ิ(Flag States) ยงัเป็นสมำชกิของ IMO ซึง่ได้ลงนำมยอมรบักฎระเบยีบ และข้อบงัคบัเหล่ำนี้ 

ทั้งนี้ ข้อบังคับของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลพิษจำกเรือ (MARPOL) ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงใน 

สำระส�ำคญัเรือ่งกำรลดมลภำวะทำงอำกำศซึง่ได้มผีลบงัคบัใช้ในวนัที ่1 มกรำคม 2556 ท�ำให้เรอืต่อใหม่หลงัจำกวนัดงักล่ำว 

จะต้องมดีชันชีีว้ดัประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำน (EEDI) ในระหว่ำงกำรสร้ำงโดย IMO ได้จ�ำกดัค่ำ EEDI ไม่ให้มปีรมิำณ  

เกนิกว่ำทีก่�ำหนด อกีทัง้ IMO ยงัได้ออกคูม่อืแนวทำงกำรปรบัปรงุค่ำ EEDI ในปีต่อๆ ไปด้วย โดยเรอืทกุล�ำถกูก�ำหนดให้

ต้องมแีผนกำรบรหิำรพลงังำนบนเรอือย่ำงมปีระสทิธภิำพ (SMEEP) ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2556 เป็นต้นไป ทัง้นี ้มำตรฐำน

กำรปล่อยมลพษิของเครือ่งจกัร (Engine exhaust emission standards) อยูภ่ำยใต้ข้อบงัคบัของอนสุญัญำระหว่ำงประเทศ

ว่ำด้วยกำรป้องกนัมลพษิจำกเรอื (MARPOL) เช่นกนั เขตควบคมุกำรปล่อยมลพษิบรเิวณเขตทะเลแครเิบยีน (Caribbean 

Emission Control Area “ECA”) ได้มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2557 โดยมมีำตรฐำนกำรปล่อยมลพษิเช่นเดยีวกบั

เขตควบคมุกำรปล่อยมลพษิบรเิวณทวปีอเมรกิำเหนอื (North American ECA) กล่ำวคอื เรอืทีแ่ล่นผ่ำนบรเิวณนีจ้ะต้องใช้ 

เชือ้เพลงิทีม่ค่ีำก�ำมะถนัต�ำ่ (Low Sulfur Fuel Oil “LSFO”) ซึง่ต้องไม่เกนิร้อยละ 1 ในระหว่ำงช่วงแรกของกำรบงัคบัใช้ 

คือ ระหว่ำงเดือนมกรำคม 2557 ถึงเดือนมกรำคม 2558 ส่วนในระหว่ำงช่วงที่สองของกำรบังคับใช้ คือ ระหว่ำงเดือน

มกรำคม 2558 เป็นต้นไป เมือ่เรอืแล่นผ่ำนทวปีอเมรกิำเหนอืและเขตทะเลแครเิบยีน ซึง่เป็นเขตทีค่วบคมุกำรปล่อยมลพษิ 

ค่ำก�ำมะถนัของเชือ้เพลงิจะต้องไม่เกนิร้อยละ 0.1 โปรดระลกึไว้ว่ำ เขตควบคมุกำรปล่อยมลพษิไม่เหมอืนกบัเขตควบคมุ

ขยะบรเิวณเขตทะเลแครเิบยีน (Wider Caribbean area for Garbage Special area) กล่ำวคอืเขตควบคมุกำรปล่อยมลพษิ

บรเิวณเขตทะเลแครเิบยีนและทวปีอเมรกิำเหนอืนัน้ ได้รวมถงึพืน้ทีท่ำงทะเลทีต่ัง้อยูน่อกชำยฝ่ังมหำสมทุรแอตแลนตกิ

และเขตทะเลแคริเบียนของเครือรัฐเปอร์โตริโกและหมู่เกำะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกำด้วย

3. สมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Societies)

 กรมธรรม์ประกันภัยทำงทะเลได้มีกำรก�ำหนดให้มีกำรจัดชั้นเรือ โดยเรือแต่ละล�ำจะต้องมีกำรจดทะเบียนหรือมี

กำรจัดชั้นเรือ โดยหน่วยงำนที่มีประสบกำรณ์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับซึ่งเรียกกันวำ่สมำคมจัดชั้นเรือ (Classification 

Societies) โดยสมำคมจัดชั้นเรือระหว่ำงประเทศ (The International of Classification Societies, IACS) ได้ก่อตั้งขึ้น

เมื่อปี 2511 ซึ่งมีสมำคมจัดชั้นเรือต่ำงๆ เข้ำร่วมเป็นสมำชิก โดยสมำคมจัดชั้นเรือจะตรวจสอบในเรื่องมำตรฐำนใน

กำรก่อสร้ำงเรือ และกำรบ�ำรุงรักษำตัวเรือ และยังได้รับมอบอ�ำนำจจำกรัฐเจ้ำของธงให้ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎ

ระเบียบของ IMO

4. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea Act) 

 พระรำชบัญญัติกำรรับขนของทำงทะเล (The Carriage of Goods by Sea Act: (COGSA)) มีขึ้นในปี 2467 ที่ 

กรงุบรลัเซล์สภำยหลงัจำกทีม่กีำรประชมุเกีย่วกบักำรขนส่งทำงเรอืหลำยครัง้ ระหว่ำงกลุม่ประเทศยโุรปทีเ่กีย่วข้องกบั 

กำรขนส่งทำงเรอื และต่อมำกฎหมำยในลกัษณะเดยีวกนันีก้ไ็ด้มขีึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิำเช่นกนั โดยกฎหมำยนีไ้ด้

ครอบคลมุกำรขนส่งสนิค้ำทำงทะเลระหว่ำงประเทศ และได้มกีำรแก้ไขเพิม่เตมิหลำยครัง้ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมำ โดยกำร

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่ำสุดเกิดขึ้นเมื่อปี 2535
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5. ประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ 

 (International Safety Management Code: ISM Code) 

 ประมวลข้อบงัคบันีม้ขีึน้เพือ่ควำมปลอดภยัในกำรด�ำเนนิงำนของเรอืเดนิทะเลและกำรป้องกนัมลพษิทำงทะเล โดย 

ได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2541 ISM Code ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย 

ควำมปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) ของ IMO นี้ได้ใช้บังคับกับเรือเดินทะเลในน่ำนน�้ำระหว่ำงประเทศ เพื่อ

ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของ ISM Code จึงได้มีกำรออกใบประกำศนียบัตรใน 2 ระดับ คือระดับของผู้บริหำรเรือ 

(ภำยใต้ค�ำนิยำมว่ำ “บริษัทฯ” ในประมวลนี้) ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแสดงถึงกำรปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยนี้  

(Document of Compliance: DOC) และส�ำหรับเรือทุกล�ำ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองกำรบริหำรควำมปลอดภัย (Safety 

Management Certificate: SMC) เพือ่ให้มัน่ใจว่ำไม่เพยีงแต่เรอืเท่ำนัน้ทีจ่ะต้องได้รบักำรตรวจรบัรองแต่ยงัรวมถงึบรษิทั

ผู้บริหำรเรือเช่นกันที่จะต้องได้รับกำรตรวจรับรองดังกล่ำว

6. ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ 

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

 ประมวลข้อบงัคบันีไ้ด้ถกูพฒันำมำจำก IMO หลงัเกดิเหตกุำรณ์กำรก่อกำรร้ำยในกรงุนวิยอร์ค เมือ่วนัที ่11 กนัยำยน 

(9/11) ISPS Code มผีลบงัคบัใช้ในเดอืนกรกฎำคม 2547 โดยเป็นประมวลกฎหมำยทีไ่ด้ก�ำหนดมำตรกำรกำรรกัษำควำม

ปลอดภัยต่ำงๆ ที่ต้องปฏิบัติตำมเพื่อเพิ่มระดับควำมปลอดภัยของเรือและท่ำเรือให้มีระบบกำรป้องกันตนเองจำกกำร

ก่อกำรร้ำยต่ำงๆ ให้ดีมำกขึ้น

7. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization (ILO))

 องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labour Organization (ILO)) ได้รบัรองอนสุญัญำแรงงำนทำงทะเล 

ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention (MLC 2006)) อนสุญัญำ MLC ถอืเป็นเสำหลกัที ่4 ของกฎพำณชิยนำวนีอก

เหนือจำก SOLAS, MARPOL และ STCW

 อนุสัญญำ MLC 2006 ได้รับกำรให้สัตยำบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหำคม 2555 อันมีผลให้เรือทุกล�ำจะ

ต้องปฏิบัติตำมอนุสัญญำ MLC 2006 ก่อนวันที่ 20 สิงหำคม 2556 

 ภำคผนวกของอนุสัญญำว่ำด้วยแรงงำนทำงทะเล ค.ศ. 2006 (MLC 2006) นี้ประกอบด้วย เอกสำรหลัก 2 ส่วน 

คือ ใบรับรองด้ำนแรงงำนในกิจกำรทำงทะเล (a maritime labour certificate) และ ใบประกำศกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน 

ในกจิกำรทำงทะเล (a declaration of maritime labour compliance) เอกสำรเหล่ำนีจ้ะออกให้โดยรฐัเจ้ำของธงทีเ่รอืนัน้ชกัธง 

อยู ่เมือ่รฐัเจ้ำของธง (หรอืหน่วยงำนอืน่ซึง่ได้รบักำรยอมรบัจำกรฐัเจ้ำของธง อนญุำตให้สำมำรถท�ำกำรตรวจสอบได้) 

ได้ตรวจสอบว่ำกำรใช้แรงงำนบนเรือได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยของประเทศนั้นๆ รวมทั้งข้อบังคับของอนุสัญญำต่ำงๆ

   อนุสัญญำ MLC 2006 ได้ก�ำหนดหัวข้อกำรท�ำงำนบนเรือ ไว้ดังต่อไปนี้

   หัวข้อที่ 1  ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำในกำรท�ำงำนบนเรือของคนประจ�ำเรือ 

   หัวข้อที่ 2  สภำพกำรจ้ำงงำน

   หัวข้อที่ 3  ที่พักอำศัย สิ่งสันทนำกำร อำหำร และ กำรจัดหำอำหำร

   หัวข้อที่ 4  กำรคุ้มครองสุขภำพ กำรรักษำพยำบำล สวัสดิกำร และกำรคุ้มครองด้ำนประกันสังคม

   หัวข้อที่ 5  กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้

  เรือที่ชักธงไทยของบริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรเพื่อขอใบรับรองตำมอนุสัญญำ MLC 2006 หลังจำก

ได้รับกำรตรวจสอบโดยองค์กรที่รับผิดชอบ อยำ่งไรก็ตำม ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้รับรองอนุสัญญำดังกล่ำว 

และยงัไม่มคีวำมชดัเจนว่ำประเทศไทยจะรบัรองอนสุญัญำดงักล่ำว ก่อนเดอืนสงิหำคม 2557 หรอืไม่ หลงัจำกช่วงเวลำ 
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ผ่อนผันหนึ่งปีซึ่งเสนอโดย ILO โดยจะสิ้นสุดในเดือนสิงหำคม 2557 ใบรับรองตำมอนุสัญญำ MLC 2006 ของเรือ 

ชกัธงไทยจะไม่เป็นทีย่อมรบัจำกประเทศทีร่บัรองอนสุญัญำดงักล่ำว ปัจจยัดงักล่ำวอำจส่งผลให้เกดิอปุสรรคในกำรเดนิเรอื 

ภำยใต้ธงไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำลังหำรือปัญหำดังกล่ำวกับหน่วยงำนรำชกำรเพื่อหำทำงออกต่อไป 

  ประเทศสิงคโปร์ได้เข้ำร่วมรับรองอนุสัญญำ MLC ดังนั้น เรือของบริษัทฯที่ชักธงสิงคโปร์ได้ปฏิบัติตำมข้อ

ก�ำหนดในอนุสัญญำอย่ำงครบถ้วน

8. องค์การอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Organization (IHO))

 เรือจะต้องได้รับกำรรับรองเกี่ยวกับกำรยกเว้นหรือกำรควบคุมสุขำภิบำล (Ship Sanitation Exemption / Control 

Certificate) ในอดตีเรอืจะต้องได้รบักำรตรวจเพือ่ให้มใีบรบัรองกำรก�ำจดัหนหูรอืใบรบัรองว่ำได้รบักำรยกเว้นจำกกำร

ต้องก�ำจดัหน ู(de-rat / exemption certificate) ซึง่เป็นกำรป้องกนักำรแพร่กระจำยของโรคระบำดในเบีอ้งต้นอนัเกดิจำก

หนทูีอ่ยูบ่นเรอืเป็นพำหะ ทัง้นี ้กฎข้อบงัคบัเพือ่กำรอนำมยัระหว่ำงประเทศ ค.ศ. 2005 (International Health Regulation 

(IHR) 2005) ได้บังคับใช้ใบรับรองควบคุมสุขำภิบำล (Ship Sanitation Certificate) แทนที่กำรออกใบรับรองเกี่ยวกับ

กำรก�ำจัดหนูดังกล่ำว ซึ่งกฎข้อบังคับกำรอนำมัยระหว่ำงประเทศ (IHR) นี้เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด

ของเชื้อโรคซึ่งมีทั้งโรคติดต่อทั้งจำกกำรติดเชื้อและกำรปนเปื้อน ทั้งนี้ มีควำมเป็นไปได้อย่ำงมำกที่โรคติดต่อหรือกำร

ตดิเชือ้อำจจะแพร่กระจำยมำจำกเรอื ดงันัน้ กฎข้อบงัคบักำรอนำมยัระหว่ำงประเทศ (IHR) จงึก�ำหนดให้เรอืเดนิทะเล 

ระหว่ำงประเทศจะต้องได้รบัใบรบัรอง ดงัต่อไปนี ้ใบรบัรองว่ำได้รบักำรยกเว้นจำกกำรต้องถกูควบคมุสขุำภบิำล (Ship 

Sanitation Control Exemption Certificates) จะออกให้เมื่อหน่วยงำนสำธำรณสุขได้ตรวจเรือและไม่พบหลักฐำนของ

กำรตดิเชือ้ หรอืกำรปนเป้ือน แหล่งสะสมหรอืท่อระบำยของเสยีตดิเชือ้ หรอืไม่พบเชือ้แบคทเีรยี สำรเคม ีและภยัอืน่ๆ 

ทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพมนษุย์ หรอืไม่พบสญัญำณของกำรไม่มสีขุำภบิำลทีเ่พยีงพอ หรอืใบรบัรองว่ำได้มกีำรควบคมุ

สขุำภบิำล (Ship Sanitation Control Certificates) จะออกให้เมือ่หน่วยงำนสำธำรณสขุพอใจกบักำรใช้มำตรกำรทีจ่�ำเป็น

และมีประสิทธิภำพในกำรก�ำจัดและควบคุมกำรติดเชื้อ กำรปนเปื้อน และแหล่งสะสมหรือเพำะเชื้อที่เกิดขึ้นบนเรือ

9. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบกันเพรียงของเรือ 

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

 อนสุญัญำ IMO ฉบบัใหม่ ได้ก�ำหนดข้อห้ำมในกำรใช้สป้ีองกนักำรจบัเกำะของเพรยีงเรอืทีม่สีำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อ

สิง่มชีวีติและได้ก�ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกนักำรใช้สำรอนัตรำยอืน่ๆในระบบกนัเพรยีงทีอ่ำจมกีำรน�ำมำใช้ในอนำคต 

เรือจะต้องได้รับใบรับรองเพื่อแสดงให้เห็นว่ำได้ปฏิบัติตำมอนุสัญญำ AFS ดังกล่ำว 

10. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้าเวรยามของ 

 คนประจ�าเรือ ค.ศ. 1978 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers,  

 1978,  as amended (STCW 1978)

 อนุสัญญำ STCW 1978 เป็นอนุสัญญำแรกที่ได้มีกำรก�ำหนดข้อบังคับพื้นฐำนส�ำหรับกำรฝึกอบรม กำรออก

ประกำศนยีบตัร และกำรเข้ำเวรยำมของคนประจ�ำเรอืในระดบัมำตรฐำนสำกล ซึง่ก่อนหน้ำนีม้ำตรฐำนกำรฝึกอบรม กำร

ออกประกำศนยีบตัร และกำรเข้ำเวรยำมของนำยประจ�ำเรอืและลกูเรอื ได้ถกูก�ำหนดขึน้เองโดยรฐับำลของแต่ละประเทศ 

ซึง่ไม่ได้มกีำรอ้ำงองิถงึวธิกีำรปฏบิตัขิองประเทศอืน่ๆ เป็นผลให้เกดิควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำยของมำตรฐำน

และขั้นตอนกำรปฏิบัติของประเทศต่ำงๆในอุตสำหกรรมกำรเดินเรืออย่ำงมำก ทั้งๆที่ถือได้ว่ำเป็นอุตสำหกรรมที่เป็น

สำกลทีส่ดุกต็ำม ดงันัน้ อนสุญัญำดงักล่ำวจงึได้ก�ำหนดมำตรฐำนขัน้ต�ำ่ทีเ่กีย่วกบักำรฝึกอบรม กำรออกประกำศนยีบตัร

กำรเข้ำเวรยำมของคนประจ�ำเรือ ซึ่งทุกประเทศจะต้องมีมำตรฐำนอย่ำงน้อยหรือมำกกว่ำมำตรฐำนของอนุสัญญำ 

ดังกล่ำว ในปี 2538 ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขครั้งใหญ่ เพื่อให้มีมำตรฐำนที่เข้มงวดมำกขึ้น
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  ที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งในกำรแก้ไขอนุสัญญำ STCW ซึ่งได้รับกำรรับรองจำกที่ประชุมทำงกำรทูต 

ทีก่รงุมะนลิำ ในเดอืนมถินุำยน 2553 เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำมำตรฐำนระดบัโลกได้ถกูน�ำมำใช้ฝึกอบรมและรบัรองคนประจ�ำเรอื 

ว่ำควบคมุเรอืทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงูในอนำคตได้ กำรแก้ไขเพิม่เตมินีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่ว่ำ “The Manila amendments to 

the STCW Convention and Code” ซึง่มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่1 มกรำคม 2555 หลงัจำกทีม่กีำรรบัรองโดยมจีดุมุง่หมำย

เพือ่กำรพฒันำและปรบัปรงุอนสุญัญำหลงัจำกทีไ่ด้รบักำรรบัรองครัง้แรกในปี 2521 และมกีำรแก้ไขเพิม่เตมิในปี 2538 

และเพื่อให้สำมำรถแก้ไขปัญหำที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ในบรรดำกำรแก้ไขที่ได้รับกำรรับรองนั้น มีกำรเปลี่ยนแปลงที่

ส�ำคัญหลำยแห่งในแต่ละหมวดของอนุสัญญำ

11. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน�้าถ่วงเรือและตะกอน ปี ค.ศ. 2004 

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

 เนื่องจำกเรือต้องใช้น�้ำถ่วงเรือ (Ballast Water) ปริมำณมำก ในกำรสร้ำงสมดุลเรือภำยหลังจำกที่ได้ขนถ่ำยสินค้ำ

ออกจำกเรอื แต่น�ำ้ถ่วงเรอืนีจ้ะมสีิง่มชีวีติสำยพนัธุต่์ำงๆปะปนอยู ่ดงันัน้ เมือ่น�ำ้ถ่วงเรอืจำกสถำนทีห่นึง่ถกูปล่อยออก

ไปอีกสถำนที่หนึ่งเมื่อมีกำรขนสินค้ำขึ้นเรือ ท�ำให้เกิดปัญหำกำรแพร่กระจำยของสิ่งมีชีวิตในน�้ำเหล่ำนั้นไปท�ำลำย

ระบบนิเวศน์ชีวภำพของอีกสถำนที่หนึ่ง กำรขยำยตัวทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ในรอบ 2 - 3 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ

ท�ำให้เกิดผลกระทบดังกล่ำวมำกขึ้น โดยในหลำยพื้นที่ทั่วโลกได้ก�ำลังเกิดผลกระทบอย่ำงรุนแรง มีข้อมูลจ�ำนวนมำก

ได้แสดงให้เห็นว่ำอัตรำกำรท�ำลำยที่มีต่อระบบชีวภำพนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในระดับที่น่ำเป็นห่วง โดยบำงพื้นที่

ได้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ในขณะที่พื้นที่ใหม่ๆซึ่งได้รับผลกระทบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลำ ปัจจุบันกฎข้อบังคับนี้ก�ำหนดให้ 

เรือจะต้องเปลี่ยนถ่ำยน�้ำถ่วงเรือ (Ballast Water) ในบริเวณที่เป็นทะเลเปิดก่อนที่จะเข้ำท่ำเรือต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังมี 

กฎข้อบงัคบัใหม่ได้ก�ำหนดให้เรอืต้องมกีำรบ�ำบดัน�ำ้ถ่วงเรอืทีม่อียูใ่นถงัต่ำงๆบนเรอื ด้วยกำรใช้ระบบกำรบ�ำบดัน�ำ้ถ่วงเรอื 

ทีไ่ด้ผ่ำนกำรรบัรองแล้ว โดยจะต้องตดิตัง้ระบบนีบ้นเรอืทกุล�ำ หลงัจำกทีอ่นสุญัญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรควบคมุ

และกำรจดักำรน�ำ้ถ่วงเรอืและตะกอนมผีลบงัคบัใช้ภำยใน 12 เดอืนนบัแต่วนัทีม่ ี30 ประเทศเข้ำร่วมรบัรอง ซึง่คดิเป็น

ร้อยละ 35 ของขนำดระวำงเรอืของกองเรอืโลก จะต้องมกีำรจดักำรน�ำ้ถ่วงเรอืให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ IMO ดงันัน้ 

กำรติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำถ่วงเรือส�ำหรับเรือของบริษัทฯจึงผ่อนคลำยลง โดยตำมก�ำหนดใหม่นั้นเรือจะต้องปฏิบัติ

ตำมมำตรฐำนดังกล่ำวเมื่อมีกำรตรวจเรือรอบแรกส�ำหรับ International oil pollution prevention certificate (IOPP) 

หลังจำกที่อนุสัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ ณ ปัจจุบัน มี 38 ประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.38 ของขนำดระวำงเรือ

ของกองเรือโลก เข้ำร่วมลงนำมในอนุสัญญำนี้

12. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน�้ามัน

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

 อนสุญัญำ CLC ได้ถกูจดัท�ำขึน้ เพือ่ให้มัน่ใจว่ำผูท้ีไ่ด้รบัควำมเสยีหำยจำกมลพษิน�ำ้มนัซึง่เรอืใช้เป็นเชือ้เพลงิจะได้

รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยอย่ำงเพียงพอ มีประสิทธิภำพ และด้วยควำมรวดเร็ว อนุสัญญำ CLC นี้ใช้บังคับส�ำหรับควำม

เสียหำยของมลพิษน�้ำมันที่เกิดขึ้นภำยในอำณำเขตประเทศของภำคีสมำชิก รวมถึงในทะเลอำณำเขตและทะเลในเขต

เศรษฐกิจจ�ำเพำะของประเทศที่เป็นภำคีของอนุสัญญำนี้

13. กฎระเบียบของภูมิภาค และกฎระเบียบของท้องถิ่นทั่วโลก

 • ธุรกิจกำรเดินเรือ อยู่ภำยใต้กฎระเบียบและอนุสัญญำอื่นๆอีกมำก เช่น พระรำชบัญญัติพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของ

สหรัฐอเมริกำ (US Environment Protection Act (EPA)) 

 • ระบบกำรก�ำจดัและปลดปล่อยของเสยีของสหรฐัอเมรกิำ US National Pollutant Discharge Elimination System 

(NPDES) คือ ระบบที่อยู่ภำยใต้กฎระเบียบในส่วนของพระรำชบัญญัติพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกำ เพื่อที่

จะลดปริมำณมลพิษที่จะเกิดขึ้นในน่ำนน�้ำของสหรัฐอเมริกำ (ในระยะ 3 ไมล์ทะเล) ส�ำหรับเรือที่มีควำมยำวมำกกว่ำ 

79 ฟุต กฎข้อบังคับได้ออกเป็นเอกสำรที่เรียกว่ำ “Vessel General Permit (VGP)” ซึ่งกฎข้อบังคับเหล่ำนี้เป็นส่วน

ที่เพิ่มเติมในกฎระเบียบระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับสภำพแวดล้อม เช่น MARPOL ส�ำหรับกฎข้อบังคับ VGP ได้มี 
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ข้อก�ำหนดส�ำหรบัเรอืทกุล�ำ เกีย่วกบัเทคโนโลยแีละขอบเขตของกำรถ่ำยเทของเสยีทัง้หมด 26 ชนดิ รวมตัง้แต่เหตกุำรณ์

ฉุกเฉินที่อำจจะเกิดขึ้นและกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ นอกจำกกำรถ่ำยของเสีย และกฎข้อบังคับพิเศษเหล่ำนี้แล้ว 

ยังได้มีกำรขยำยกฎข้อบังคับให้ครอบคลุมถึงระบบกำรตรวจสอบ ติดตำม กำรรำยงำนและเก็บบันทึกข้อมูล 

ซึง่ต้องตรวจสอบรำยละเอยีดของระบบกำรปกป้องสิง่แวดล้อม กำรฝึกอบรมลกูเรอืและเกบ็บนัทกึข้อมลู ซึง่กฎข้อบงัคบั 

เหล่ำนี้มีผลบังคับตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 2009 เป็นต้นมำ กฎข้อบังคับ VGP ของส�ำนักงำนปกป้องสิ่งแวดล้อม (EPA) ได้ 

เข้มงวดมำกขึ้นตั้งแต่เดือนมกรำคม 2557

 • เนื่องจำกในปี 2552 เรือขนส่งสินค้ำเทกอง (ไม่ใช่เรือแท็งค์) ได้ถูกก�ำหนดให้มีแผนรองรับส�ำหรับเรือที่ไม่ใช่ 

เรือแท็งค์ (Non-tank vessel response plan “NTVRP”) ตำมกฎหมำยของสหรัฐอเมริกำ โดยตั้งแต่เดือนมกรำคม 2557 

มีกำรใช้ขอบเขตของ NTVRP กว้ำงมำกขึ้นและครอบคลุมเรือจ�ำนวนมำกขึ้น โดยจะต้องมีกำรเข้ำท�ำสัญญำกับบริษัท

ประกันอัคคีภัยทำงทะเล (Salvage and Marine Fire Fighting) รวมถึงองค์กรรองรับน�้ำมันรั่วไหล (Oil spill response 

organizations)

 • ตำม California Air Resources Board (CARB) เรือที่อยู่ภำยในบริเวณ 24 ไมล์ทะเลของชำยฝั่งแคลิฟอร์เนียจะ

ต้องปฏบิตัติำมกฎระเบยีบเกีย่วกบัเชือ้เพลงิบนเรอือย่ำงเคร่งครดั นบัแต่วนัที ่1 มกรำคม 2557 โดยปรมิำณค่ำก�ำมะถนั

จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.1 ส�ำหรับทั้ง Marine Gas Oil และน�้ำมันดีเซล

 • ส�ำนกังำนปกป้องสิง่แวดล้อมสหรฐั (US Environmental Protection Agency “EPA”) ได้ก�ำหนดให้ตัง้แต่วนัที ่1 

กรกฎำคม 2555 เรอืทกุล�ำจะต้องมมีำตรกำรควบคมุและจดัท�ำรำยงำนกำรด�ำเนนิกำรป้องกนัเรอืจำกเพรยีง (bio-fouling 

activity) ในขณะที่เดินเรืออยู่ในน่ำนน�้ำของสหรัฐอเมริกำ

 • ส่วนของสหภำพยุโรปนั้น น�้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกเผำไหม้ภำยในอำณำเขตของสหภำพยุโรป จะต้องมีค่ำก�ำมะถัน 

ไม่เกินร้อยละ 0.1 

 • แถบทะเลด�ำ กล่ำวคือ ประเทศบัลแกเรีย ประเทศจอร์เจีย ประเทศโรมำเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศยูเครน 

และประเทศตุรกี ซึ่งเป็นสมำชิก Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution โดยเรือที่เขำ้ท่ำ

ดงักล่ำวจะต้องมกีำรปฏบิตัติำมข้อบงัคบัของ MARPOL และของสหรฐัอเมรกิำ กำรปล่อยน�ำ้ถ่วงเรอื สิง่ปฏกิลู น�ำ้เสยี

จำกกำรซักล้ำง น�้ำเสียจำกกำรล้ำงดำดฟ้ำเรือ จะต้องถูกตรวจสอบโดยเจ้ำหน้ำที่

14. การจัดการให้มีการตรวจเรือโดยรัฐเมืองท่า

 เรอืทีเ่ข้ำเทยีบท่ำในเมอืงท่ำของประเทศอืน่ทีไ่ม่ใช่ประเทศทีเ่รอืนัน้จดทะเบยีนไว้ เรอืล�ำดงักล่ำวจะต้องได้รบักำร

ตรวจสอบตำมบนัทกึควำมเข้ำใจของรฐัเมอืงท่ำในหลำยภมูภิำค หรอืภำยใต้ควำมรบัผดิชอบของรฐัท้องถิน่ กำรตรวจสอบ 

ต่ำงๆเหล่ำนี้ มีเป้ำหมำยที่จะแยกแยะเรือที่ไม่ได้มำตรฐำน และข้อบกพร่องที่ส�ำคัญที่ผู้ตรวจสอบพบอำจส่งผลให้ 

ถูกกักเรือ จนกว่ำข้อบกพร่องนั้นๆจะได้รับกำรแก้ไขจนถึงระดับที่พอใจ นอกจำกนั้นหน่วยงำนของกำรตรวจเมืองท่ำ

ยงัเป็นหน่วยงำนทีร่บัเรือ่งร้องเรยีนจำกคนประจ�ำเรอืเช่นกนั ซึง่เปรยีบเสมอืนผูเ้ป่ำร้องเมือ่พบกำรกระท�ำอนัเป็นกำร

ผิดกฎหมำยของทำงเรือ
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กองก�าลังเรือ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ล�าที่ ชื่อเรือ สัญชาติ ปีที่สร้าง
พ.ศ.

 ขนาดระวางบรรทุก 
 (เดทเวทตัน) 

 **มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 ***มูลค่าที่เอาประกันภัย 
 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

1 ฟูจิซำน มำรู * บำฮำมำส 2519  16,922  0.45  3.00 
2 อภิสรำ นำรี ไทย 2539  18,596  5.65  5.70 
3 บุษรำ นำรี ไทย 2540  18,573  5.96  6.00 
4 สุชำดำ นำรี ไทย 2537  23,732  4.62  5.00 
5 ปริณดำ นำรี ไทย 2538  23,720  5.55  5.60 
6 บุณฑริกำ นำรี ไทย 2533  27,881  3.74  5.00 
7 ธำริณี นำรี ไทย 2537  23,724  4.68  5.00 
8 ชลลดำ นำรี ไทย 2540  18,485  6.43  6.50 
9 ดุสิตำ นำรี ไทย 2540  18,486  6.27  6.30 

10 เอมวิกำ นำรี ไทย 2540  18,462  6.91  7.00 
11 พลอยไพลิน นำรี ไทย 2538  26,472  5.85  7.50 
12 ฝนธิดำ นำรี ไทย 2538  28,484  6.05  8.00 
13 รัตนะ นำรี ไทย 2545  28,442  11.89  13.00 
14 ชโลธร นำรี ไทย 2539  27,079  8.38  9.20 
15 ศรัณยำ นำรี ไทย 2534  28,583  4.52  5.50 
16 สุจิตรำ นำรี ไทย 2538  28,290  7.89  8.00 
17 วิจิตรำ นำรี ไทย 2540  28,646  8.92  9.00 
18 อุรวี นำรี ไทย 2540  28,415  13.19  13.20 
19 มำธวี นำรี ไทย 2539  28,364  12.68  12.70 
20 รจเรข นำรี ไทย 2548  29,870  17.50  17.50 
21 นลินี นำรี ไทย 2548  31,699  19.00  19.00 
22 อนัญญำ นำรี สิงคโปร์ 2554  33,857  27.78  28.60 
23 จำมจุรี นำรี ไทย 2548  33,733  17.65  17.70 
24 จรณำ นำรี ไทย 2548  33,720  17.70  17.70 
25 มุกดำ นำรี ไทย 2552  30,162  16.37  16.40 
26 มยุรี นำรี ไทย 2551  30,193  16.03  16.10 
27 เบญจมำศ นำรี สิงคโปร์ 2555  33,780  28.11  28.20 
28 มัลลิกำ นำรี ไทย 2551  30,195  16.22  16.30 
29 ล้ำนนำ นำรี ไทย 2555  33,843  19.01  20.00 
30 ลติกำ นำรี ไทย 2555  33,869  19.09  20.00 
31 จินตนำ นำรี สิงคโปร์ 2556  33,945  23.82  23.80 

 แฮนดี้ไซด์ 31 ล�ำ  
 รวม  850,222  367.91  382.50 

 ค่ำเฉลี่ย  27,427  11.87  12.34 
32 กำญจนำ นำรี ไทย 2554  56,920  24.78  24.80 
33 กิระณำ นำรี ไทย 2554  56,823  24.73  24.80 
34 อภิรดี นำรี สิงคโปร์ 2555  56,512  26.69  26.70 
35 บำรนี นำรี สิงคโปร์ 2555  56,441  26.71  26.70 
36 ชญำนี นำรี สิงคโปร์ 2555  56,548  26.81  26.70 
37 ดำรณี นำรี สิงคโปร์ 2555  56,588  27.04  27.10 
38 วริษำ นำรี ไทย 2553  53,839  13.18  18.00 
39 วริยำ นำรี ไทย 2554  53,833  14.35  19.00 
40 วิกำนดำ นำรี ไทย 2556  53,857  15.97  20.00 

 ซุปรำแมกซ์ 9 ล�ำ  
 รวม  501,361  200.26  213.80 

 ค่ำเฉลี่ย  55,707  22.25  23.76 

 40 ล�ำ  
 รวมเรือทั้งหมด  1,351,583  568.17  596.30 

 ค่ำเฉลี่ย  33,790  14.20  14.91 

หมำยเหตุ *    กลุ่มบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง  ถือหุ้นร้อยละ 64   เรือล�ำนี้ได้ถูกขำยและส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อเมื่อเดือนมกรำคม 2557
 **   มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ตำมงบกำรเงินในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ (สกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
 ***  มูลค่ำที่เอำประกันภัยหมำยถึงมูลค่ำที่ตกลงกันไว้ซึ่งจะได้รับจำกผู้รับประกันภัยในกรณีเกิดควำมเสียหำยโดยสิ้นเชิงต่อตัวเรือ    
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โครงสร้างรายได้

รายได้
2556 2555

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการเดินเรือ 3,857.64 79.89 3,487.54 91.11

ก�าไรจากการแปลงหนี้ใหม่/ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ 935.41 19.37 305.45 7.98

รายได้อื่น 35.56 0.74 35.03 0.91

รวมรายได้ 4,828.61 100.00 3,828.02 100.00

โครงสร้างรายได้จากการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา

รายได้จากการเดินเรือ ก�าไรจากการแปลงหนี้ใหม่/ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ รายได้อื่น

79.89% 91.11%

7.98%

19.37%

0.91%0.74%

2013 2012

27
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริษัท

1. นายธีระ วิภูชนิน
  • ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท

  • กรรมกำรอิสระ 

2. นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ
  • ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

   และก�ำกับดูแลกิจกำร 

  • กรรมกำรสรรหำ 

  • กรรมกำรอิสระ

3. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม
  • กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 

  • กรรมกำรผู้จัดกำร 

4. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม
  • กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร

  • กรรมกำร - กำรพำณิชย์

5. นายคูชรู คาลี วาเดีย
  • กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร

  • กรรมกำร - กำรเงิน

6. นายไจปาล มันสุขานี
  • กรรมกำร

	
1

	
3

	
5

	
2

	
4

	
6
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7.	 นางสาวนิชิต้า ชาห์
  • กรรมกำร

8.	นายกิริต ชาห์
  • กรรมกำร

  • กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

9.	นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
  • ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ

  • กรรมกำรอิสระ

10.	รองศาสตราจารย์ 
 ดร. ภวิดา ปานะนนท์
  • กรรมกำรตรวจสอบและ

   ก�ำกับดูแลกิจกำร

  • กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

  • กรรมกำรอิสระ

11.	นายก�าธร ศิลาอ่อน
  • ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำ

   ค่ำตอบแทน

  • กรรมกำรตรวจสอบและ

   ก�ำกบัดแูลกจิกำร 

  • กรรมกำรสรรหำ

  • กรรมกำรอิสระ

12.	นายอิษฎ์ชาญ ชาห์
  • กรรมกำร

	
7

	
9

	
11

	
8

	
10
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ
และกำกับดูแลกิจการ

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายปฏิบัติการทางเรือ

ฝายบริหารลูกเรือ

ฝายการจัดการ
ดานความเสี่ยงภัย

ฝายการจัดการ
ทางเทคนิค

ศูนยฝกอบรม
การเดินเรือทะเล

ฝายการเงิน

ฝายบัญชี

ฝายกำหนด
เที่ยวการเดินเรือ

ฝายดูแลและ
ติดตามคาเชา

ฝายกฎหมาย

ฝายบุคคล

ฝายจัดซื้อ

ฝายโครงการ

ฝายการเงิน/บัญชี ฝายกฎหมาย 
และฝายบุคคล

ฝายการพาณิชย
ฝายบริหารความปลอดภัย

ระหวางประเทศ
ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

เลขานุการบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ
และกำกับดูแลกิจการ

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายปฏิบัติการทางเรือ

ฝายบริหารลูกเรือ

ฝายการจัดการ
ดานความเสี่ยงภัย

ฝายการจัดการ
ทางเทคนิค

ศูนยฝกอบรม
การเดินเรือทะเล

ฝายการเงิน

ฝายบัญชี

ฝายกำหนด
เที่ยวการเดินเรือ

ฝายดูแลและ
ติดตามคาเชา

ฝายกฎหมาย

ฝายบุคคล

ฝายจัดซื้อ

ฝายโครงการ

ฝายการเงิน/บัญชี ฝายกฎหมาย 
และฝายบุคคล

ฝายการพาณิชย
ฝายบริหารความปลอดภัย

ระหวางประเทศ
ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

เลขานุการบริษัทฯ
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นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

กรรมกำรผู้จัดกำร

รายงานจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมกำรมคีวำมยนิดอีย่ำงยิง่ทีจ่ะน�ำเสนอรำยงำนประจ�ำปีที ่25 และรำยงำนงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ทีไ่ด้ตรวจสอบ 

แล้ว ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนได้รับทรำบดังนี้

 ปี 2556 ปีแห่งความแตกต่าง: และเป็นปีทีแ่ตกต่ำงอย่ำงสิน้เชงิ! ในช่วงครึง่ปีแรก บรษิทับำงแห่งได้ปิดตวัลง เช่นบรษิทั 

STX Pan Ocean บรษิทั Today Makes Tomorrow และ บรษิทั Excel Maritime เป็นต้น ซึง่ถอืเป็นข่ำวดงัทีส่ดุในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

แต่ในช่วงครึง่ปีหลงัซึง่เปรยีบเสมอืนช่วงเยยีวยำบำดแผลนัน้ ค่ำระวำงเรอืได้ปรบัตวัเพิม่ขึน้จนครอบคลมุค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิเรอื 

ส�ำหรับเจ้ำของเรือส่วนใหญ่ และส�ำหรับเจ้ำของเรือบำงรำยก็สำมำรถเริ่มท�ำก�ำไรได้ ดังจะเห็นได้จำกตัวเลขค่ำเฉลี่ยดัชนี 

BDI กล่ำวคือ ค่ำเฉลี่ยดัชนี BDI ส�ำหรับครึ่งปีแรกอยู่ที่ระดับไม่น่ำพอใจที่ 842 จุด ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต�่ำที่สุดเป็นอันดับที่สำม

ในประวัติกำรณ์ โดยก่อนหน้ำนี้เป็น 5 ปีแห่งควำมตกต�่ำของตลำดค่ำระวำงเรืออันส่งผลให้เกิดกำรยื่นขอฟื้นฟูกิจกำร และ 

กำรล้มละลำยของบริษัทหลำยแห่ง แต่ช่วงครึ่งปีหลัง ค่ำเฉลี่ยดัชนี BDI อยู่ที่ 1,564 จุด ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นอันดับที่

สิบสองในประวัติกำรณ์ เหตุกำรณ์ทั้งสองที่กล่ำวข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังของ

ปี 2556 กำรเปลี่ยนแปลงของตลำดค่ำระวำงเรืออย่ำงรวดเร็วนี้แสดงให้เห็นถึงควำมผันผวนอย่ำงมำกและยำกแก่กำรคำดเดำ

ของลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

  นิตยสำร Marine Money ได้ให้ค�ำตอบส�ำหรับค�ำถำมยอดฮิตว่ำท�ำไมเรำถึงหลงรักธุรกิจเดินเรือ โดยระบุว่ำ “อำจเป็น

เพรำะเป็นธุรกิจที่มีควำมหลำกหลำย มีเอกลักษณ์ มีควำมเรียบง่ำยในกำรขนส่งสินค้ำจำกจุด ก ไปจุด ข และเป็นฟันเฟืองที่

ส�ำคัญของกำรค้ำขำยทั่วโลก หรือเป็นเพรำะควำมซับซ้อนในประเภทของเรือ สินค้ำอันตรำย ใช้เงินลงทุนสูง และไม่สำมำรถ

ควบคมุอปุสงค์และอปุทำนได้ แต่หนึง่เหตผุลทีช่ดัเจน คอื ไม่มวีนัใดทีเ่หมอืนเดมิและมคีวำมแน่นอนเพยีงเลก็น้อย จรงิๆ แล้ว 

ธุรกิจเดินเรือเป็นธุรกิจที่ไม่สำมำรถคำดเดำได้เลย เสมือนเป็นจิ๊กซอว์ที่มีชิ้นส่วนมำกมำยและชิ้นส่วนเหล่ำนั้นก็เคลื่อนไหว 

ไปมำตลอดเวลำ อุปทำนซึ่งคือเรือต่อใหม่ที่เข้ำมำในตลำดนั้นค่อนข้ำงคำดเดำได้ง่ำยและมีหลำกหลำยสัญญำณที่บ่งบอก 

เรำก�ำลงัจะผ่ำนฟองสบูล่กูสดุท้ำย แต่ต้องแน่ใจได้ว่ำเรำจะไม่สร้ำงฟองสบูล่กูใหม่จำกกำรสัง่ต่อเรอืทีม่ำกเกนิ ส่วนอปุสงค์เชงิ

มหภำคอำจคำดเดำได้ง่ำย แต่อปุสงค์เชงิจลุภำคซึง่ได้แก่ ท่ำเรอืแต่ละท่ำ ผูผ้ลติแต่ละรำยนัน้ ยำกต่อกำรคำดเดำเนือ่งจำกมคีวำม

แตกต่ำงทำงกำรเมือง สภำพภูมิอำกำศที่เลวร้ำย รวมถึงตัวแปรอื่นๆที่อำจท�ำให้กำรวำงแผนและกำรคำดเดำคลำดเคลื่อนไป 

จำกควำมเป็นจริง แต่เพรำะสิ่งเหล่ำนี้มิใช่หรือที่ท�ำให้เรำหลงรักธุรกิจเดินเรือ!”

 ธนาคารได้เคยปล่อยเงินกู้ให้แก่บริษัทเดินเรืออย่ำงง่ำยดำยในช่วงที่ยุคเฟื่องฟูก่อนและในปี 2551 ท�ำให้เจ้ำของเรือที่ 

ได้รบัเงนิกูส้ัง่ต่อ/ซือ้เรอืในปรมิำณทีม่ำกเกนิ ทัง้ๆทีม่เีงนิทนุของตนเพยีงเลก็น้อย และไม่มสีญัญำเช่ำล่วงหน้ำรองรบั ธนำคำรเหล่ำนี้ 

ก�ำลงัดิน้รนให้หลดุพ้นจำกหนีเ้สยีเหล่ำนีเ้นือ่งจำกมลูค่ำตวัเรอืลดลงอย่ำงมำก กำรใช้กลยทุธ์ “แก้ไข-เมนิเฉย-ขยำยระยะเวลำ” 
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นายคูชรู คาลี วาเดีย

กรรมกำรบริหำร

และ “ถ่วงเวลำไปก่อน” ได้ถึงตอบจบเสียที มีคดีอยู่เพียงสองสำมคดีที่อยู่ระหว่ำงกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ทั้งในหรือนอกศำล

ล้มละลำย ส่วนคดีอื่นๆอยู่ระหว่ำงเจรจำ ผลที่ตำมมำ คือ ธนำคำรหลำยแห่งได้ขำยต่อเงินกู้หรือ ลดพอร์ตของตนลงโดยกำร

ขำยต่อเงนิกูส้�ำหรบัธรุกจิเดนิเรอืให้แก่ธนำคำรอืน่ กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวส่งผลให้ธนำคำรขำดทนุ ท�ำให้ธนำคำรทีป่ล่อยกูใ้ห้

แก่บรษิทัเดนิเรอืจะต้องปล่อยกูอ้ย่ำงไม่เตม็ใจให้กบับรษิทัในอตุสำหกรรมนี ้ดงันัน้ กำรจดัหำเงนิทนุส�ำหรบัเรอืจงึไม่มทีท่ีำว่ำ 

จะง่ำยขึ้น กำรขำดแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน/อนำคตและกำรไม่มีแหล่งเงินทุนใหม่ๆจะช่วยให้ตลำดกลับสู่ภำวะสมดุล และ 

กำรฟื้นตัวของภำพรวมของเศรษฐกิจกำรค้ำขำยทั่วโลกคงจะเกิดขึ้นในปี 2557 และธนำคำรเหล่ำนั้นจะกลับมำมีควำมมั่นใจ

ในกำรปล่อยกู้อย่ำงง่ำยดำยอีกครั้ง อันจะส่งผลให้เกิดวัฏจักรรอบต่อไป 

 สถานการณ์ของอูต่่อเรอืนัน้ดยู�ำ่แย่ โดยเฉพำะอูต่่อเรอืทีเ่พิง่ก่อตัง้เมือ่ไม่นำนมำนี ้อูต่่อเรอืทีส่ำมำรถบรหิำรให้รอดพ้น

วกิฤต ได้ลดปรมิำณกำรต่อเรอืลงโดยสร้ำงควำมแขง็แกร่งในส่วนอืน่ กล่ำวคอื บำงแห่งได้กลบัไปให้บรกิำรผลติชิน้ส่วน และ

ซ่อมแซมตวัเรอืแทน บำงแห่งได้เปลีย่นเป็นอูร่ไีซเคลิเรอืแบบอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ขณะนี ้อูต่่อเรอืทัว่โลกก�ำลงัเสนอจดุขำยเรอื

ของตนในแง่ของ “กำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยบรรยำยถึงควำมเร็วและตัวเลขกำรใช้เชื้อเพลิงซึ่งเป็นที่น่ำสนใจอย่ำงยิ่ง 

ส�ำหรับเจ้ำของเรือและ Charterer ในส่วนอื่นของรำยงำนฉบับนี้ บริษัทฯ ได้รำยงำนถึงมำตรกำรประหยัดพลังงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ในขณะที่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆในกำรประหยัดพลังงำนเกิดขึ้นมำกมำย แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักว่ำ 

ค�ำโฆษณำของอูต่่อเรอืบ่อยครัง้ดจูะเกนิควำมเป็นจรงิเพือ่ให้ดนู่ำจงูใจ แต่เมือ่มกีำรตรวจวดัทำงเทคนคิจรงิๆ เช่น ค่ำควำมร้อน

ของเชือ้เพลงิ กำรออกแบบและอตัรำกำรกนิน�ำ้ลกึสงูสดุ รวมทัง้ค่ำทำงสภำพทะเลทีย่อมรบัได้ กป็รำกฏว่ำค�ำโฆษณำเหล่ำนัน้

ไม่เป็นควำมจริงแต่อย่ำงใด  ทัง้นี ้มอีูต่่อเรอืในประเทศจนีและประเทศเกำหลใีต้จ�ำนวนมำกซึง่ต้องปิดตวัลง หรอืก�ำลงัประสบ

ปัญหำทำงกำรเงิน

 การปลดระวางเรือสินค้าแห้งเทกองในปี 2555 มีตัวเลขที่มำกที่สุดเป็นประวัติกำรณ์อยู่ที่ 35.97 ล้ำนเดทเวทตัน  

อย่ำงไรก็ตำม ตัวเลขกำรปลดระวำงเรือในปี 2556 กลับเป็นที่น่ำผิดหวังอยู่ที่เพียง 21.39 ล้ำนเดทเวทตัน อัตราความล่าช้าใน 

การส่งมอบเรือต่อใหม่ซึ่งคือผลต่ำงระหว่ำงขนำดระวำงบรรทุกของเรือต่อใหม่ที่สั่งต่อที่อู่ต่อเรือ ณ ต้นปีกับขนำดระวำง 

บรรทุกของเรือต่อใหม่ที่มีกำรส่งมอบกันจริงๆ ณ สิ้นปี ของปีเดียวกัน ส�ำหรับปี 2556 อัตรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบ 

เรอืต่อใหม่อยูท่ีร้่อยละ 38 ซึง่สงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของตวัเลขของช่วงห้ำปีทีผ่่ำนมำ ดงันัน้ ส�ำหรบัปี 2556 ตวัเลขอปุทำนเพิม่ขึน้สทุธิ 

จ�ำนวน 42.45 ล้ำนเดทเวทตัน มำอยู่ที่ 735.19 ล้ำนเดทเวทตัน! ณ สิ้นปี ซึ่งคิดเป็นกำรเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 6.13 ของ 

กองเรอืสนิค้ำแห้งเทกองโลก ถอืเป็นตวัเลขทีน้่อยทีส่ดุในรอบแปดปีทีผ่่ำนมำ! อตัรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบเรอืต่อใหม่และ 

กำรปลดระวำงเรอืดงักล่ำวแสดงให้เหน็ถงึควำมผนัผวนของตลำด ส่งผลให้กำรคำดกำรณ์ตวัเลขทีแ่ท้จรงิของกำรเพิม่ขึน้สทุธขิอง 

ขนำดระวำงบรรทกุรวมของกองเรอืโลกในอนำคตเป็นไปได้ยำก บรษิทัฯ คดิว่ำอตัรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบเรอืต่อใหม่และ 

กำรปลดระวำงเรอืจะยงัคงไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้และจะผนัผวนสวนทำงกบัอตัรำค่ำระวำงเรอืทีแ่ขง็แกร่งขึน้หำกตัง้สมมตฐิำนว่ำ 
33

รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



อัตรำกำรส่งมอบเรือล่ำช้ำอยู่ที่ร้อยละ 35 และมีกำรปลดระวำงเรือ 20 ล้ำนเดทเวทตัน ต่อปี จะส่งผลให้มีกำรเพิ่มขึ้นของ 

เรือสินค้ำแห้งเทกองทั่วโลกเล็กน้อยเพียงร้อยละ 3.90 หรือคิดเป็น 28.64 ล้ำนเดทเวทตัน มำอยู่ที่ 763.83 ล้ำนเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2558 ซึ่งภำยใต้สมมติฐำนดังกล่ำว จะส่งผลให้มีกำรเพิ่มขึ้นของเรือสินค้ำแห้งเทกองทั่วโลก 26.79 ล้ำนเดทเวทตัน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 3.51 มำอยู่ที่ 790.62 ล้ำนเดทเวทตัน ณ ต้นปี 2559 

 ในด้านอปุสงค์ของเรอื อปุสรรคทีเ่คยเผชญิได้เริม่ค่อยๆจำงหำยไป ประเทศจนีซึง่เป็นตลำดใหญ่ของกำรขนส่งสนิค้ำแห้ง

เทกองต้องเผชิญกับปัญหำตัวเลขจีดีพีลดลงเหลือเพียงร้อยละ 7.7 ในปี 2556 อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำเศรษฐกิจของจีนในปี 2557 

จะขยำยตวัรำวๆ ร้อยละ 7.5 - 8 โดยอยูบ่นสมมตฐิำนว่ำสถำนกำรณ์ทำงกำรเงนิทีผ่่อนคลำยอย่ำงต่อเนือ่งและนโยบำยทำงกำรเงนิ 

ที่รอบคอบ กำรคอร์รัปชั่นที่ลดลง รวมถึงกำรขยำยตัวของกำรบริโภคภำยในประเทศ และกำรขยำยตัวของตัวเลขกำรส่งออก

จำกแนวโน้มเศรษฐกิจของสองตลำดใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกำ และสหภำพยุโรป กำรปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนจะเป็นไปภำยใต้

กำรบรหิำรของผูน้�ำคนใหม่ จนีได้พยำยำมกระตุน้เศรษฐกจิภำยในประเทศและควบคมุกำรพึง่พำตลำดกำรส่งออก จำกรำยงำน

หลำยฉบบั มกีำรคำดกำรณ์ว่ำกำรผลติเหลก็ดบิจะสงูถงึ 810 ล้ำนตนัหรอืมำกกว่ำ และคำดว่ำปรมิำณกำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิจะอยูท่ี่ 

350 ล้ำนตันหรือมำกกว่ำและปริมำณกำรน�ำเข้ำแร่เหล็กจะอยู่ที่ 850 ล้ำนตันหรือมำกกว่ำ ในปี 2557

 กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจเริ่มที่จะทรงตัวในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลำดที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยธนำคำรกลำง

สหรัฐอเมริกำได้ผ่อนคลำยแผนกำรกระตุ้นเศรษฐกิจลง (QE) เนื่องจำกเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น

 ส่วนสหภาพยุโรป รวมถึงสหรำชอำณำจักร มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยประเทศสเปนเป็นประเทศสมำชิกล่ำสุดที่แสดง

ให้เห็นตัวเลขทำงเศรฐกิจที่ดีขึ้น สหภำพยุโรปซึ่งเป็นตลำดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกรองจำกสหรัฐอเมริกำและ 

เป็นหนึ่งในตลำดส่งออกใหญ่ที่สุดของโลก หำกเศรษฐกิจของสหภำพยุโรปเริ่มฟื้นตัว ย่อมมีกำรน�ำเข้ำสินค้ำเทกองมำกขึ้น

เพื่อใช้กำรผลิตสินค้ำกึ่งส�ำเร็จรูปและสินค้ำส�ำเร็จรูป ส่งผลให้เกิดควำมต้องกำรในกำรขนส่งทำงเรือมำกขึ้น  

 ประเทศญีปุ่น่ ซึง่เป็นผูส้นบัสนนุสนิค้ำเทกองรำยใหญ่อนัดบัทีส่องของโลก ก�ำลงัไปได้ดภีำยใต้มำตรกำร Abenomics 

เนื่องจำกมีกำรเลิกใช้พลังงำนนิวเคลียร์จึงมีกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินเพิ่มมำกขึ้น บริษัทญี่ปุ่นหลำยแห่งมีก�ำไรและจะกลับไปลงทุน

ในประเทศของตน รวมไปถึงในโรงงำนของตนทั่วเอเชียและทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้มีกำรน�ำเข้ำสินค้ำแห้ง เทกองมำกขึ้น

 ประเทศอินเดีย ด้วยค่ำเงินที่อ่อน และกำรเพิ่มขึ้นของฤดูมรสุมและผลผลิตทำงกำรเกษตร อำจกลำยเป็นผู้ส่งออก

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรรำยใหญ่ จำกกำรที่มีท่ำเรือที่เล็ก ร่องน�้ำตื้นเขิน และไม่มีประสิทธิภำพ ท�ำให้ท่ำเรือเกิดควำมแออัด

อย่ำงมำก ส่งผลให้ปรมิำณกำรขนส่งโดยเรอืขนส่งขนำดเลก็ลดลง ปัจจยันีจ้ะเป็นแรงกดดนัตลำดเรอืขนส่งขนำดเลก็ เช่นเดยีว

กับที่แร่เหล็กซึ่งเป็นตัวกดดันตลำดเรือขนำดเคปไซต์ (Capesize)

 ผลพลอยได้ที่จะตำมมำจำกอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำวนี้ อำจท�ำให้เกิดกำรปลดระวำงเรือเก่ำลดลงซึ่งเห็นได้จำกตัวเลข

ในปี 2556 และในอกี 4 ปีข้ำงหน้ำ กล่ำวคอื ก่อนสิน้ปี 2560 ร้อยละ 16.63 ของกองเรอืบรรทกุสนิค้ำแห้งเทกองทีใ่ช้งำนอยูใ่น

ปัจจบุนัซึง่มขีนำด 735.19 ล้ำนเดทเวทตนั จะมอีำยมุำกกว่ำ 20 ปี หรอืคดิเป็น 122.28 ล้ำนเดทเวทตนั ซึง่บำงส่วนหรอืทัง้หมด

อำจจะถูกปลดระวำง 

 เพือ่เป็นกำรอธบิำยให้เหน็ภำพทีช่ดัเจนของบรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ำกดั (มหำชน) บรษิทัฯ จงึขอน�ำเสนอผลกำรด�ำเนนิ

งำนประจ�ำปีที่ส�ำคัญ จำกงบกำรเงินของบริษัทในปีที่ผ่ำนๆ มำ ดังต่อไปนี้

ปี 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

ค่าเฉลี่ยดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) 2,617 4,510 3,371 3,180 7,065 6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206

ก�าไรสุทธิ

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)

24.8 110.1 154.2 92.6 125.1 148.1 88.1 35.5 23.6 4.5 17.5

จ�านวนเรือโดยเฉลี่ย 28.39 44.63 52.89 54.00 44.97 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44 38.93

ก�าไรสุทธิต่อเรือหนึ่งล�า 

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)

0.87 2.47 2.92 1.72 2.78 3.36 2.69 1.66 1.08 0.15 0.45
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  ผลประกอบกำรของบริษัทฯ ในปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับคำ่เฉลี่ยของดัชนีคำ่ระวำงเรือของทั้งปีที่ 1,206 จุด ซึ่งถือ

เป็นดัชนีที่ต�่ำที่สุดเป็นอันดับที่เกำ้ในประวัติกำรณ์ ในขณะที่บริษัทเดินเรืออื่นต้องเขำ้สู่แผนฟื้นฟูกิจกำร (Chapter 11) หรือ

ปรับโครงสร้ำงหนี้นั้น ถือได้ว่ำบริษัทฯ บริหำรงำนได้เป็นที่น่ำพอใจแม้ว่ำจะมีผลก�ำไรไม่มำก ทั้งนี้ ปี 2552 ปี 2553 และ 

ปี 2554 จะถูกจดจ�ำไว้ว่ำเป็นปีแห่ง “กำรสร้ำงควำมแข็งแกร่ง” เมื่อบริษัทฯ ได้ปรับลดตัวเลขในงบดุลโดยลดขนำดกองเรือ

ของบริษัทฯ และเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรปรับลดอำยุกองเรือด้วยเรือที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และมีเครนยกสินค้ำ

รางวัลและเกียรติยศ: 
 บริษัทฯ ได้รับ “รางวัลด้านความปลอดภัยทางพาณิชยนาวี” (Maritime Security & Safety Award) ในพิธีประกำศ

รำงวลั Seatrade Asia Awards ประจ�ำปี 2556 ซึง่ได้จดัขึน้เมือ่วนัที ่21 มถินุำยน 2556 ณ โรงแรม JW Marriott ฮ่องกง นอกจำกนี้  

ในพิธีประกำศรำงวัลดังกลำ่ว บริษัทฯ ยังได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้เขำ้รอบสุดทำ้ยส�ำหรับ “รางวัลผู้ประกอบการขนส่งสินค้า

เทกอง” (The Wet/Dry Bulk Operator Award)  และนิตยสำร Marine Money ประจ�ำเดือนมิถุนำยน/กรกฎำคม 2556 ได้จัด 

10 อนัดบับรษิทัขนส่งทางเรอืทีด่ทีีส่ดุในโลก ในรอบแปดปีทีผ่่ำนมำ ซึง่บรษิทัฯ ถกูจดัให้อยูใ่นอนัดบัที ่6 ของช่วงเวลำดงักล่ำว 

อีกทั้งตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มอบ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor 

Relations Award) ส�ำหรบักลุม่บรษิทัจดทะเบยีนทีม่มีลูค่ำหลกัทรพัย์ขนำดกลำงในงำน SET Awards 2013 เมือ่เดอืนพฤศจกิำยน 

และเพื่อเป็นสนับสนุนรำงวัลจำกตลำดหลักทรัพย์ฯนี้ บริษัทฯ ได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน 100 บริษัทยอดเยี่ยมทั่วภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้จำกนิตยสำร IR Magazine จำกกำรส�ำรวจผู้ลงทุนในฉบับเดือนพฤศจิกำยน/ธันวำคม นอกจำกนี้ บริษัทฯ 

ยงัได้รบักำรเสนอชือ่เป็นผูเ้ข้ำรอบสดุท้ำยส�ำหรบั “รางวลัผูป้ระกอบการขนส่งสนิค้าเทกอง” (Bulk Ship Operator of the Year) 

ในงำน IBJ Awards 2013 เมื่อเดือนตุลำคม บริษัทฯ ยังได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้เข้ำรอบสุดท้ำยส�ำหรับ “รางวัลการบริหาร

จัดการธุรกิจเรือที่ดีที่สุดประจ�าปี” ในงำน Lloyd's List Asia Awards 2013 เมื่อเดือนพฤศจิกำยน

 

จุดเด่นทางการเงิน (จากงบการเงินสกุลเงินบาท) และผลการด�าเนินงานประจ�าปี
 ผลกำรด�ำเนนิงำนระหว่ำงปี รำยได้รวมของบรษิทัฯ เป็นเงนิ 4,828.61 ล้ำนบำท (ปี 2555: 3,828.02 ล้ำนบำท) และก�ำไรสทุธิ 

เป็นเงนิ 527.77 ล้ำนบำท (ปี 2555: 141.03 ล้ำนบำท) ส่วนของผูถ้อืหุน้อยูท่ี ่15,631.03 ล้ำนบำท (ปี 2555: 14,484.23 ล้ำนบำท) 

และสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปีเป็น 25,509.76 ล้ำนบำท (ปี 2555: 24,029.69 ล้ำนบำท) ซึ่งมำจำก 

กำรรับมอบเรือจ�ำนวน 4 ล�ำ ในปี 2556 ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นสินทรัพย์รวมควรจะมำกกว่ำนี้หำกรวมเงินส�ำรองถ้ำไม่ได้ใช้ส�ำหรับ

กำรจ่ำยเงนิกูค้นืล่วงหน้ำ กำรจ่ำยเงนิปันผล กำรจ่ำยเงนิล่วงหน้ำส�ำหรบัเรอืสัง่ต่อใหม่ และกำรจ่ำยค่ำซือ้เรอืทีไ่ด้มำระหว่ำงปี 

สนิทรพัย์รวมในสกลุเงนิบำท (เป็นสกลุเงนิตำมงบกำรเงนิ) นัน้ซึง่ได้ถกูปรบัปรงุใหม่จำกสกลุเงนิดอลลำร์สหรฐัซึง่เป็นสกลุเงนิ 

ที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน (Functional Currency) ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจำกค่ำเงินบำทที่อ่อนตัวเมื่อเทียบกับเงินดอลลำร์สหรัฐ ณ 

สิ้นปี 2556 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 522.34 ล้ำนบำท ก่อนก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 13.33 ล้ำนบำท 

(ปี 2555: ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นจ�ำนวน 5.65 ล้ำนบำท) และภำษเีงนิได้จ�ำนวน 7.90 ล้ำนบำท (ปี 2555: จ�ำนวน 4.15 ล้ำนบำท) 

ในด้ำนของรำยได้ ปีนีเ้รอืของบรษิทัฯ มรีำยได้เฉลีย่ต่อวนัต่อล�ำคดิเป็น 7,508 เหรยีญสหรฐั เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 8,221 เหรยีญสหรฐั 

ต่อวนัต่อล�ำของปี 2555 รำยได้จำกกำรเดนิเรอืสทุธ ิ(รำยได้จำกกำรเดนิเรอืสทุธจิำกรำยจ่ำยท่ำเรอืและน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ) สงูกว่ำ 

ปีที่แล้ว สำเหตุหลักเนื่องมำจำกจ�ำนวนเรือเฉลี่ยที่ด�ำเนินงำนมีมำกขึ้นในปี 2556 ที่จ�ำนวน 39 ล�ำ เมื่อเทียบกับจ�ำนวน 30 ล�ำ 

ในปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม รำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�ำของปี 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

33 สำเหตหุลกัเนือ่งมำจำกจ�ำนวนเรอืเฉลีย่ทีด่�ำเนนิงำนมมีำกขึน้ในปี 2556 เมือ่เทยีบกบัปี 2555 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิเรอืต่อวนั 

ต่อล�ำในระหว่ำงปีเพิม่ขึน้เลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัปี 2555 ระยะเวลำหยดุกำรเดนิเรอืเพือ่กำรซ่อมบ�ำรงุของปีนีเ้ฉลีย่ประมำณ 6.85 วนั 

ต่อล�ำเรอื ซึง่ถอืว่ำดมีำกเมือ่ค�ำนงึถงึอำยเุฉลีย่ของกองเรอืทีป่ระมำณ 11 ปี ในปี 2556 บรษิทัฯ ได้รบัเงนิจำกกำรแปลงหนีใ้หม่/

กำรยกเลกิสญัญำสัง่ต่อเรอืเดนิทะเลจ�ำนวน 6,602.93 ล้ำนบำท โดยได้บนัทกึก�ำไรจ�ำนวน 935.41 ล้ำนบำทจำกกำรแปลงหนีใ้หม่/ 
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กำรยกเลิกสัญญำสั่งต่อเรือเดินทะเลจ�ำนวน 12 ฉบับ จำกกำรได้รับเงินจำกกำรแปลงหนี้ใหม่/กำรยกเลิกสัญญำสั่งต่อเรือเดิน

ทะเล ท�ำให้บริษัทฯ มีสภำพคล่องสูงในระหว่ำงปี 2556 และได้จ่ำยเงินปันผลจ�ำนวน 415.47 ล้ำนบำทไปในระหว่ำงปี 2556

 บริษัทฯ ได้ลองค�ำนวณผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นส�ำหรับ 20 ปี นับตั้งแต่บริษัทฯ เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 

จนถึงวันจันทร์ ที่ 16 กันยำยน 2556 ซึ่งรำคำหุ้นบริษัทฯ มีรำคำปิดอยู่ที่ 19.50 บำทต่อหุ้น (บริษัทฯ เริ่มซื้อขำยหุ้นใน 

ตลำดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2536) หำกนักลงทุนได้ถือหุ้นไว้ตั้งแต่ออก IPO ครั้งแรกจนครบ 20 ปี นักลงทุน

จะได้ผลตอบแทนถึง 15.11 เท่ำของเงินลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ กำรค�ำนวณนี้ยังไม่ได้ค�ำนึงถึงผลตอบแทนจำกกำรน�ำเงินปันผล 

ที่ได้รับไปลงทุนใหม่ในรูปหุ้นหรือดอกเบี้ยรับ

การปรับลดอายุกองเรือ
  ณ ต้นปี 2557 บรษิทัฯ มเีรอืจ�ำนวน 40 ล�ำในกองเรอื (ขนำดซปุรำแมกซ์ (Supramax) จ�ำนวน 9 ล�ำ และขนำด แฮนดีไ้ซส์ 

(Handysize) จ�ำนวน 31 ล�ำ) มขีนำดระวำงบรรทกุรวม 1,351,583 เดทเวทตนั หรอืเฉลีย่ 33,790 เดทเวทตนัต่อล�ำ โดยมอีำยเุฉลีย่ 

ของกองเรือประมำณ 11 ปี หำกจะพิจำรณำเฉพำะเรือขนำดซุปรำแมกซ์ เรือดังกล่ำวมีขนำดระวำงบรรทุกเฉลี่ย 55,707 

เดทเวทตันต่อล�ำ โดยมีอำยุเฉลี่ยประมำณ 2 ปี ส�ำหรับเรือขนำดแฮนดี้ไซส์ มีขนำดระวำงบรรทุกเฉลี่ย 27,427 เดทเวทตัน 

ต่อล�ำ โดยมีอำยุเฉลี่ยประมำณ 14 ปี

 ในธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และมีอัตรำผลตอบแทนต่อควำมเสี่ยงที่สูงมำก รวมทั้งยังมีลักษณะที่เป็นวัฎจักรขึ้นลง

ที่กว้ำงและคำดเดำได้ยำกนั้น จังหวะเวลำในกำรตกลงซื้อเรือนั้น ถือได้ว่ำเป็นจังหวะกำรตัดสินใจที่ส�ำคัญที่สุด

 แผนปรับลดอำยุกองเรือด้วยกำรทดแทนเรือเก่ำด้วยกำรเรือที่ใหม่กว่ำ ทันสมัยกว่ำ ใหญ่กว่ำและประหยัดกว่ำ 

ได้เริ่มขึ้นด้วยกำรขำยเรืออำยุเก่ำจ�ำนวน 35 ล�ำ ตั้งแต่ปี 2550 แผนกำรนี้มีควำมก้ำวหน้ำไปมำกจำกกำรซื้อเรือมือสองขนำด 

30,000 – 34,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 7 ล�ำ (อำยุเฉลี่ย 5 ปี) เรือใหม่ขำยต่อขนำด 34,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 2 ล�ำ 

และเรือใหม่ขำยต่อขนำด 57,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 6 ล�ำ ในระหว่ำงปี 2553 – 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับมอบเรือสั่งต่อใหม่

ขนำด 34,000 เดทเวทตันจ�ำนวน 3 ล�ำ จำกอู่ต่อเรือ ABG ในช่วงดังกล่ำวด้วย รวมถึงเรือมือสองจ�ำนวน 2 ล�ำ (อำยุเฉลี่ย 2 ปี) 

และเรอืใหม่ขนำด 53,000 เดทเวทตนั จ�ำนวน 1 ล�ำ นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ก�ำลงัสัง่ต่อเรอืขนส่งซเีมนต์ขนำด 20,000 เดทเวทตนั 

จ�ำนวน 4 ล�ำ ซึ่งมีก�ำหนดรับมอบในปี 2557 ในจีน และจำกอู่ต่อเรือเดียวกันนี้ บริษัทฯ ได้สั่งต่อเรือขนำด 38,000 เดทเวทตัน 

จ�ำนวน 2 ล�ำ ซึ่งมีก�ำหนดรับมอบในครึ่งปีหลังของปี 2558 บริษัทฯ ยังได้ซื้อเรือใหม่ขำยต่อขนำด 64,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 

2 ล�ำ จำกอู่ต่อเรือในจีนอีกแห่ง ซึ่งมีก�ำหนดรับมอบในไตรมำสสำม ปี 2557 และสั่งต่อเรือขนำด 64,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 

4 ล�ำ และเรือขนำด 38,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 4 ล�ำ กับอู่ต่อเรือในจีนอีกแห่ง ซึ่งมีก�ำหนดรับมอบในระหว่ำงครึ่งปีหลังของ

ปี 2558 ถึงครึ่งปีแรกของปี 2559

 ดัชนีค่ำระวำงเรือขนำดแฮนดี้ไซส์ (BHSI) และดัชนีค่ำระวำงเรือขนำดซุปรำแมกซ์ (BSI) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่

กลำงเดอืนกนัยำยน 2556 รำคำเรอืได้เพิม่ขึน้ตลอดทัง้ปี 2556 โดยได้เพิม่ขึน้สงูสดุในรำคำเรอืมอืสอง ตำมด้วยรำคำเรอืขำยต่อ 

และต�่ำสุดในเรือสั่งต่อ เหตุผลของควำมแตกต่ำงของรำคำเรือทั้งสำมนี้ คือ เวลำระหว่ำงที่ซื้อเรือกับเวลำที่ส่งมอบเรือ ซึ่ง 

กำรส่งมอบเรอืมอืสองเกอืบจะทนัท ีเรอืขำยต่อต้องรอประมำณ 6 – 12 เดอืน และเรอืสัง่ต่อต้องรอถงึ 12 – 24 เดอืน เมือ่ค�ำนงึถงึ 

รำคำเรือดังกล่ำว บริษัทฯ ได้เลือกรำคำเรือต�่ำที่สุดในกำรซื้อทั้งเรือขำยต่อและเรือสั่งต่อตำมที่ได้อธิบำยข้ำงต้น

 บรษิทัฯ จะพยำยำมซือ้เรอืต่อใหม่หรอืเรอืสัง่ต่อล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำนำนก่อนเวลำรบัมอบ เท่ำทีจ่ะเป็นไปได้ เพือ่ที่

บรษิทัฯ จะได้รบัประโยชน์เมือ่เวลำทีค่่ำระวำงเรอืปรบัตวัสงูขึน้ ไม่เพยีงแต่จำกเรอืทีม่อียู ่แต่จำกเรอืทีจ่ะได้รบัมอบในอนำคต

โดยปรำศจำกควำมเสี่ยงที่เกินควรจำกวัฏจักร 

 อูต่่อเรอื ABG บรษิทัฯ ได้ท�ำสญัญำกบัอูต่่อเรอื ABG ส�ำหรบัสัง่ต่อเรอืทัง้หมด 21 ล�ำ (ขนำด 34,000 เดทเวทตนัจ�ำนวน 

12 ล�ำ ขนำด 54,000 เดทเวทตันจ�ำนวน 6 ล�ำ และเรือขนส่งซีเมนต์ขนำด 20,000 เดทเวทตันจ�ำนวน 3 ล�ำ) ซึ่ง บริษัทฯ ได้รับ

มอบเรอืต่อใหม่ขนำด 34,000 เดทเวทตนั ล�ำแรกเมือ่กลำงเดอืนมถินุำยน 2554 และล�ำทีส่องเมือ่สิน้เดอืนมนีำคม 2555 บรษิทัฯ 
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ได้รับมอบเรือล�ำที่สำมในเดือนมกรำคม 2556 ในระหว่ำงปี 2554 - 2556 บริษัทฯ ได้ก�ำไรจำกกำรขำยต่อสัญญำสั่งต่อเรือ 

โดยกำรแปลงหนี้ใหม่ จ�ำนวน 9 ฉบับ (ส�ำหรับเรือขนำด 34,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 5 ฉบับ และเรือขนำด 54,000 เดทเวทตัน 

จ�ำนวน 4 ฉบับ) ให้กับบุคคลที่สำมซึ่งไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน ต่อมำในระหว่ำงปี 2556 – เดือนมกรำคม 2557 บริษัทฯ 

ได้ใช้สิทธิเรียกร้องเงินงวดตำมสัญญำค�้ำประกันกำรคืนเงินงวดจำกธนำคำร (refund guarantees) ส�ำหรับสัญญำสั่งต่อเรือ

จ�ำนวน 8 ฉบับ (ส�ำหรับเรือขนำด 34,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 3 ฉบับ และเรือขนำด 54,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 2 ฉบับ 

เรือขนส่งซีเมนต์ขนำด 20,000 เดทเวทตันจ�ำนวน 3 ฉบับ) ซึ่งเป็นหลักประกันส�ำหรับเงินงวดที่ได้ช�ำระไป ดังนั้น คงเหลือ

สัญญำสั่งต่อเรือใหม่อีก 1 ฉบับส�ำหรับเรือขนำด 34,000 เดทเวทตัน กับอู่ต่อเรือ ABG โดยมีก�ำหนดวันส่งมอบเรือในเดือน

กรกฎำคม 2557 ทั้งนี้ ภำยใต้สัญญำสั่งต่อเรือดังกล่ำว หำกอู่ต่อเรือส่งมอบเรือล่ำช้ำกว่ำก�ำหนดส่งมอบตำมสัญญำ บริษัทฯ 

มีสิทธิบอกเลิกสัญญำ หรืออำจจะขำยสัญญำต่อ ส�ำหรับสัญญำสั่งต่อเรือที่ล่ำช้ำเหล่ำนี้ให้กับบุคคลอื่น หรืออำจเจรจำต่อรอง

เพื่อก�ำหนดรำคำตำมสัญญำกันใหม่ส�ำหรับเรือล�ำที่ส่งมอบล่ำช้ำ และจะเป็นตอนจบของต�ำนำน ABG 

เหตุการณ์ส�าคัญของปี 2556
 ตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเริ่มต้นได้ไม่ดีในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ด้วยกำรล้มละลำยของ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ 

จำกนัน้ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2556 รำคำหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนกเ็ริม่พุง่สงูขึน้ เช่นเดยีวกบัดชัน ีBDI ในช่วงไตรมำสสำม 

จีนมีกำรน�ำเข้ำแร่เหล็กจ�ำนวนมำก เช่นเดียวบรำซิลที่มีกำรส่งออกจ�ำนวนมำก ส่งผลให้ค่ำระวำงเรือของเรือขนำด เคปไซส์ 

(Capesize) ได้เพิ่มขึ้นจำกประมำณ 4,200 เหรียญสหรัฐต่อวันในช่วงต้นปี พุ่งขึ้นสูงมำอยู่ที่ประมำณ 42,200 เหรียญสหรัฐ 

ต่อวันเมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2556

 ตัวเลขภาคอุปทานได้แสดงให้เห็นถึงทำงสว่ำงในท้ำยที่สุดของหนทำงที่มืดมิด มีเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองจ�ำนวน 

927 ล�ำ คิดเป็นขนำด 63.84 ล้ำนเดทเวทตันถูกส่งมอบในช่วงปี 2556 และในช่วงเวลำเดียวกัน เจ้ำของเรือถูกบังคับให้ต้อง 

รไีซเคลิเรอืของตนมำกเท่ำทีจ่ะเป็นไปได้ ตวัเลขกำรปลดระวำงเรอืปีนีไ้ม่เหมอืนกบัตวัเลขปีทีแ่ล้วทีม่กีำรปลดระวำงเรอื 35.97  

ล้ำนเดทเวทตนั ซึง่ประกอบไปด้วยเรอืขนำดเคปไซส์ (Capesize) จ�ำนวน 46 ล�ำ เรอืขนำดปำนำแมกซ์ (Panamax) จ�ำนวน 57 ล�ำ 

เรอืขนำดซปุรำแมกซ์ (Supramax) จ�ำนวน 55 ล�ำ เรอืขนำดแฮนดีแ้มกซ์ (Handymax) จ�ำนวน 102 ล�ำ และเรอืขนำดแฮนดีไ้ซส์ 

(Handysize) จ�ำนวน 167 ล�ำ ซึ่งเท่ำกับขนำดระวำงรวม 21.39 ล้ำนเดทเวทตัน ปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลให้ กองเรือโลกแข็งแกร่ง

มำกขึ้น โดยเมื่อต้นปี 2557 กองเรือขนส่งสินค้ำเทกองโลกมีขนำด 735.19 ล้ำนเดทเวทตัน และมีเรือขนำดระวำงรวม 74.83 

ล้ำนเดทเวทตัน และ 45.79 ล้ำนเดทเวทตัน มีก�ำหนดส่งมอบในปี 2557 และ 2558 ตำมล�ำดับ หำกตั้งสมมติฐำนว่ำมีกำร 

ปลดระวำงเรือที่ 20 ล้ำนเดทเวทตันต่อปี (ปี 2556 อยู่ที่ 21.39 ลำ้นเดทเวทตัน) รวมกับอัตรำกำรส่งมอบเรือลำ่ช้ำร้อยละ 35 

ของกำรส่งมอบเรือทั้งปี (ปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 38) สิ้นปี 2557 ขนำดกองเรือโลกจะอยู่ที่ 763.83 ล้ำนเดทเวทตัน หรือขยำยตัว 

ร้อยละ 3.90 และภำยใต้สมมตฐิำนทัง้สองนี ้สิน้ปี 2558 ขนำดกองเรอืโลกจะอยูท่ี ่790.62 ล้ำนเดทเวทตนั หรอืขยำยตวัร้อยละ 3.51 

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลข ณ สิ้นปี 2557 

 ในทีส่ดุปัญหำกำรส่งมอบเรอืต่อใหม่กเ็ดนิทำงมำถงึตอนสดุท้ำย อย่ำงไรกต็ำม จำกสภำพตลำดทีด่ขีึน้เจ้ำของเรอืได้เริม่

สั่งต่อเรือมำกกว่ำเดิม ซึ่งคำดว่ำหลังจำกวัฏจักรขำขึ้น วัฏจักรขำลงจะเริ่มเกิดขึ้นประมำณปี 2560 หรือปี 2561 จนถึงปี 2562 

ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขเรือที่สั่งต่อในช่วงภำวะที่ตลำดแข็งแกร่งระหว่ำงปี 2557 ถึงปี 2559

  ในที่สุด ผลพวงของวิกฤติการเงินโลกก็ค่อยๆคลี่คลำยลง ด้วยตัวเลขทำงเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ตำมที่ได้กล่ำว

ข้ำงต้น สหรัฐอเมริกำได้ผ่อนคลำยมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) เนื่องจำกธนำคำรกลำงสหรัฐมั่นใจว่ำเศรษฐกิจของตน

เริ่มแข็งแกร่งขึ้น 

 ส่วนเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ได้เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น เห็นได้จำกตัวเลขกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของสหรำชอำณำจักร 

เยอรมนี ฝรั่งเศส และแม้กระทั่งสเปน สหภำพยุโรปถือเป็นตลำดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกรองจำกสหรัฐอเมริกำ

และเป็นผูส่้งออกรำยใหญ่ของโลก เศรษฐกจิของสหภำพยโุรปทีแ่ขง็แกร่งขึน้ ย่อมส่งผลดต่ีอตลำดเรอืเทกอง โดยจะมกีำรน�ำเข้ำ 

วัตถุดิบจ�ำนวนมำกและกำรส่งออกผลิตภัณฑ์กึ่งส�ำเร็จรูปหรือส�ำเร็จรูปจ�ำนวนมำกเช่นกัน
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 ประเทศญีปุ่่น ซึง่เป็นประเทศทีเ่ศรษฐกิจอ่อนแอในสำยตำขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ 

(Organisation for Economic Co-operation and Development “OECD”) ภำยใต้กำรน�ำของนำยก Abe และนโยบำย Abenomics 

รวมถึงมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำงๆ เศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้เริ่มปรับตัวดีขึ้น ด้วยค่ำเงินเยนที่อ่อนลงจำก 75 เยนต่อ 1 

ดอลลำร์สหรัฐ มำอยู่ที่ประมำณ 105 เยนต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก�ำไรได้มำกมำย ไม่เพียงแต่

บรษิทัภำยในประเทศแต่ยงัรวมไปถงึโรงงำนต่ำงๆทีต่ัง้อยูใ่นต่ำงประเทศ ปัจจยัเหล่ำนีอ้ำจส่งผลให้อปุสงค์สนิค้ำเทกองเพิม่ขึน้ 

เป็นทวีคูณ เพื่อน�ำมำป้อนโรงงำนอุตสำหกรรมของญี่ปุ่นรอบโลก กำรน�ำเข้ำถ่ำนหินของญี่ปุ่นนั้นได้เริ่มขยำยตัวจำกกำรที่

ประชำกรญีปุ่น่ไม่ชืน่ชอบพลงังำนนวิเคลยีร์ซึง่โรงงำนได้ปิดตวัลงอย่ำงถำวร เมือ่เดอืนมนีำคม 2556 หลงัจำกเหตกุำรณ์โรงงำน

ไฟฟ้ำนิวเคลียร์ฟุกุชิมะได้ระเบิดจำกสึนำมิ

 ประเทศอนิเดยี ได้พสิจูน์ให้เหน็แล้วว่ำเป็นประเทศทีส่่งเสรมิตลำดสนิค้ำแห้งเทกอง จำกกำรทีม่กีำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิมำกขึน้ 

เรื่อยๆ เพื่อใช้ป้อนโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ จำกรำยงำนของ International Energy Agency ณ กรุงปำรีสได้คำดว่ำอินเดียจะสำมำรถ

แซงจีนขึ้นเป็นประเทศผู้ซื้อถ่ำนหินผ่ำนกำรขนส่งทำงทะเลมำกที่สุดในโลกและจะเพิ่มปริมำณกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินเป็น 

300 - 350 ล้ำนตนั ก่อนสิน้ปี 2559 กำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิของอนิเดยีได้เพิม่ขึน้ร้อยละ 21 มำอยูท่ี ่152 ล้ำนตนัในช่วง ปี 2556 เนือ่งจำก 

โรงไฟฟ้ำได้สั่งซื้อถ่ำนหินเพิ่มขึ้นเนื่องจำกถ่ำนหินน�ำเข้ำมีรำคำต�่ำและถ่ำนหินในประเทศมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้ปี 2557 

จะมีกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินเพิ่มขึ้นเป็น 170 ล้ำนตัน อินเดียเป็นผู้น�ำเข้ำถ่ำนหินมำกที่สุดเป็นอันดับที่สำมรองจำกจีนและญี่ปุ่น 

สหรัฐอเมริกำได้ส่งออกถ่ำนหินสู่ทวีปเอเชียและทวีปยุโรปมำกเป็นประวัติกำรณ์ เนื่องจำกสหรัฐฯต้องกำรใช้แหล่งพลังงำน

จำกก๊ำซจำกหินดินดำน (Shale Gas) ซึ่งมีรำคำถูกกว่ำ สะอำดกว่ำ และมีปริมำณมหำศำลซึ่งสำมำรถผลิตได้เองในประเทศ 

แนวโน้มเหล่ำนีจ้ะช่วยส่งเสรมิให้มกีำรขนส่งโดยเรอืขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองมำกยิง่ขึน้ ดงันัน้ จงึดเูหมอืนว่ำถ่ำนหนิยงัคงเป็น

ปัจจยัสนบัสนนุให้กบัตลำดขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองในปีต่อๆ ไป ด้วยค่ำเงนิทีอ่่อน รวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของฤดมูรสมุและผลผลติ

ทำงกำรเกษตรในช่วง 15 ปีที่ผ่ำนมำ อินเดียอำจกลำยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรรำยใหญ่ จำกกำรที่มีท่ำเรือที่เล็ก 

ร่องน�้ำตื้นเขิน และไม่มีประสิทธิภำพ ท�ำให้ท่ำเรือเกิดควำมแออัดอย่ำงมำก ส่งผลให้ปริมำณกำรขนส่งโดยเรือขนส่งขนำด

เล็กลดลง ปัจจัยนี้จะเป็นแรงกดดันตลำดเรือขนส่งขนำดเล็ก เช่นเดียวกับที่แร่เหล็กซึ่งเป็นตัวกดดันตลำดเรือขนำดเคปไซต์ 

 ประเทศจนี ซึง่เป็นตลำดใหญ่ของกำรขนส่งสนิค้ำแห้งเทกอง ได้พยำยำมดิน้รนกบัตวัเลขจดีพีทีีล่ดลงในแต่ละ ไตรมำส 

จำกร้อยละ 8.1 เป็นร้อยละ 7.6 เป็นร้อยละ 7.4 ก่อนจะส่งท้ำยปีทีร้่อยละ 7.7 ด้วยค่ำเฉลีย่ตวัเลขจดีพีทีัง้ปีทีร้่อยละ 7.7 อย่ำงไรกต็ำม 

คำดว่ำเศรษฐกิจของจีนในปี 2557 จะขยำยตัวประมำณร้อยละ 7.5 ถึงร้อยละ 8 โดยอยู่บนสมมติฐำนของสถำนกำรณ์ทำง 

กำรเงนิทีผ่่อนคลำยอย่ำงต่อเนือ่ง นโยบำยทำงกำรเงนิทีร่อบคอบ กำรขยำยตวัของกำรบรโิภคภำยในประเทศ และกำรขยำยตวั

ของกำรส่งออกจำกกำรที่เศรษฐกิจทั่วโลกได้แข็งแกร่งขึ้น จำกกำรเปลี่ยนถ่ำยอ�ำนำจทำงกำรเมืองในรอบทศวรรษที่ผ่ำนมำ 

จะยังคงไม่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเวลำ 5 ปีซึ่งด�ำเนินกำรมำแล้วครึ่งทำง

และกำรปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนจะเป็นไปภำยใต้กำรบริหำรของผู้น�ำคนใหม่

 กำรน�ำเข้ำแร่เหล็กโดยประเทศจีน มีปริมำณมำกอยู่ที่ 820.30 ล้ำนตันในปี 2556 หรือขยำยตัวร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ 

745.50 ล้ำนตนัเมือ่ปี 2555 โดยเดอืนพฤศจกิำยน 2556 มกีำรน�ำเข้ำแร่เหลก็มำกถงึ 77.84 ล้ำนตนั ซึง่ถอืเป็นเดอืนทีม่กีำรน�ำเข้ำ 

แร่เหล็กมำกที่สุดในประวัติกำรณ์! จำกรำยงำนหลำยฉบับ คำดว่ำจีนจะน�ำเข้ำแร่เหล็กในปี 2557 ประมำณ 850 - 900 ล้ำนตัน 

ตวัเลขกำรน�ำเข้ำนีข้ึน้อยูก่บัรำคำแร่ทีซ่ือ้จำกต่ำงประเทศเทยีบกบัต้นทนุกำรผลติภำยในประเทศและค่ำขนส่ง ตวัเลขเบือ้งต้น

ของกำรผลติเหลก็ในจนีส�ำหรบัปี 2556 ได้ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็ อยูท่ีป่ระมำณ 774.57 ล้ำนตนั หรอืขยำยตวัร้อยละ 8.1 

เมื่อเทียบกับปริมำณ 716.5 ล้ำนตันในปี 2555 ซึ่งเป็นปริมำณที่มำกอยู่แล้ว จำกรำยงำนหลำยฉบับ คำดว่ำกำรผลิตเหล็กของ

จีนจะขยำยตัวถึงร้อยละ 4 - 6 โดยจะสำมำรถผลิตเหล็กได้ถึง 810 ล้ำนตัน ในปี 2557 ส่วนถ่ำนหินซึ่งถือว่ำเป็นแหล่งพลังงำน

ประมำณร้อยละ 80 ของควำมต้องกำรใช้พลงังำนทัง้หมดของจนี ในอดตี จนีมถ่ีำนหนิในประเทศมำกเพยีงพอต่อควำมต้องกำร 

แต่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว จีนได้น�ำเข้ำถ่ำนหิน 126 ล้ำนตันในปี 2552 ปริมำณ 164 ล้ำนตันในปี 2553 ปริมำณ 182 

ล้ำนตันในปี 2554 ปริมำณ 288.9 ล้ำนตันในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเป็นปริมำณ 322.01 ล้ำนตันในปี 2556 ส่งผลให้จีนกลำยเป็น

ผู้น�ำเข้ำถ่ำนหินมำกเป็นอันดับหนึ่งของโลกสำมปีซ้อนแซงหนำ้ประเทศญี่ปุ่นจำกผลกำรส�ำรวจตั้งแต่ปี 2518 และคำดว่ำจะ

มีกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังคงขึ้นอยู่กับรำคำถ่ำนหินที่ซื้อจำกต่ำงประเทศเทียบกับต้นทุนกำรผลิตภำยใน
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ประเทศ และค่ำขนส่ง ส�ำหรบัประเทศทีใ่นปัจจบุนัผลติและใช้ถ่ำนหนิในปรมิำณ 3,800 ล้ำนตนัต่อปี ซึง่คำดว่ำจะมกีำรขยำยตวั 

ถงึ 4,150 ล้ำนตนั ภำยในปี 2558 แม้ว่ำตวัเลขกำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิจะมกีำรเปลีย่นแปลงเลก็น้อยกส็ำมำรถส่งผลกระทบอย่ำงมำก

ต่อตลำดค่ำระวำงเรือบรรทุกสินค้ำเทกองได้ 

 ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ณ ต้นปีอยู่ที่ 698 จุด เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ 2,277 จุด โดยมีจุดสูงสุดที่ 2,337 จุด เมื่อวันที่ 12 

ธนัวำคม 2556 เนือ่งจำกมกีำรสัง่แร่เหลก็เข้ำสต๊อกใหม่ในประเทศจนี รำคำเหลก็ระหว่ำงประเทศได้ปรบัตวัลดลงอยูท่ีป่ระมำณ 

114 เหรยีญสหรฐัต่อตนัในช่วงเดอืนมถินุำยน 2556 เปรยีบเทยีบกบัรำคำในประเทศทีป่ระมำณ 135 - 140 เหรยีญสหรฐัต่อตนั 

ซึ่งส่งผลให้จีนมีกำรสั่งแร่เหล็กเข้ำสต๊อกมำกยิ่งขึ้น สิ่งเหล่ำนี้แน่นอนว่ำท�ำให้เกิดควำมแออัดของเรือขนำดเคปไซส์ โดยเมื่อ

เดือนกรกฎำคม 2556 จีนมีกำรน�ำเข้ำแร่เหล็ก 73.1 ล้ำนตันซึ่งถือเป็นตัวเลขกำรน�ำเข้ำที่มำกที่สุดเท่ำที่ผ่ำนมำ ตำมมำด้วย

ปรมิำณกำรน�ำเข้ำแร่เหลก็ 74.6 ล้ำนตนัเมือ่เดอืนกนัยำยน และ 77.8 ล้ำนตนัเมือ่เดอืนพฤศจกิำยน อกีปัจจยัหนึง่ทีช่่วยส่งเสรมิ

ดัชนีค่ำระวำงเรือ ก็คือ กำรน�ำเข้ำถ่ำนหินในปริมำณ 322.01 ล้ำนตันของจีนในช่วงปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงระยะทำงขนส่งต่อตัน 

ที่ไกลขึ้นจำกกำรที่ผู้ส่งออกเปลี่ยนไปเป็นผู้น�ำเข้ำรำยใหญ่ที่สุดจำกประเทศที่ไกลอย่ำงสหรัฐอเมริกำ และปัจจัยสุดท้ำยคือ 

มีกำรปลดระวำงเรือเก่ำปริมำณ 21.39 ล้ำนเดทเวทตัน ซึ่งได้ช่วยพยุงดัชนี ค่ำระวำงเรือไว้

 ค่ำเฉลี่ยของดัชนีค่ำระวำงเรือของปี 2555 อยู่ที่ 1,206 จุด ซึ่งถือเป็นค่ำเฉลี่ยของดัชนีที่ต�่ำที่สุดเป็นอันดับที่เก้ำใน

ประวัติกำรณ์ อย่ำงไรก็ตำม ค่ำเฉลี่ยดัชนีค่ำระวำงเรือของครึ่งแรกของปี 2556 อยู่ที่ 842 จุด ซึ่งถือเป็นค่ำเฉลี่ยของดัชนีที่ต�่ำ

ทีส่ดุเป็นอนัดบัทีส่องในประวตักิำรณ์ โดยในช่วงครึง่ปีแรกช่วงเดอืนมถินุำยน 2556 นัน้ มข่ีำวกำรล้มละลำยของบรษิทั Today 

Makes Tomorrow บริษัท Excel Maritime และบริษัท STX Pan Ocean ซึ่งเป็น 3 บริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่ ค่ำเฉลี่ยระยะยำว

ของดัชนีค่ำระวำงเรือ (ช่วงปี 2528 - 2546) ก่อนเกิดภำวะกระทิงรอบล่ำสุด ดัชนีอยู่ที่ 1,358 จุด ช่วงที่เกิดภำวะกระทิงขำขึ้น 

(ช่วงปี 2528-2553) ดัชนีอยู่ที่ 2,133 จุด และช่วงภำวะกระทิง (ช่วงปี 2547-2553) ดัชนีอยู่ที่ 4,265 จุด

 บริษัทฯ ได้เคยคำดว่ำในปี 2554 ปี 2555 และอำจรวมถึงปี 2556 อำจจะไม่ใช่ปีที่ดีนัก โดยมีบริษัทเรือหลำยบริษัทที่

ต้องเผชิญกับควำมกดดันจำกสภำพตลำดค่ำระวำงเรือ บริษัทฯ จึงไม่เคยประหลำดใจกับจ�ำนวนของบริษัทตำ่งๆ ที่ต้องปรับ

โครงสร้ำงทำงกำรเงินและล้มละลำยในปี 2554 ถึงปี 2556 จำกกำรที่ตัวเลขดัชนี BDI ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในช่วง 

ครึ่งหลังของปี 2556 ส�ำหรับเรือขนำดเคปไซต์ และในไตรมำสสี่ ปี 2556 ส�ำหรับเรือทุกขนำด ทั้งนี้ หวังว่ำสภำพตลำดแบบ

ในปี 2554 ถึงปี 2556 จะเป็นเพียงอดีตเท่ำนั้น

 รำยได้ต่อวนัต่อล�ำเรอืของบรษิทัฯ ในปี 2556 เฉลีย่อยูท่ี ่7,508 เหรยีญสหรฐั ซึง่ดกีว่ำตวัเลขประมำณกำรที ่7,500 เหรยีญ

สหรัฐในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือ บริษัทฯ เกือบจะท�ำตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ที่ 4,500 เหรียญสหรัฐ ต่อวันต่อล�ำเรือ 

โดยมีค่ำใช้จ่ำยจริงอยู่ที่ 4,535 เหรียญสหรัฐต่อวันต่อล�ำ

 การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทียบ: ในปี 2556 ค่ำเฉลี่ยของดัชนีค่ำระวำงเรือขนำดแฮนดี้ไซส์ (BHSI ส�ำหรับ 

เรือขนำด 28,000 เดทเวทตัน) อยู่ที่ระดับ 562 จุด โดยมีค่ำเฉลี่ยของอัตรำค่ำเช่ำเรือต่อวันที่ 8,179 เหรียญสหรัฐ เมื่อ 

เปรยีบเทยีบกบัเรอืขนำดแฮนดีไ้ซส์ของบรษิทัฯ (ขนำด 27,427 เดทเวทตนั หรอืเลก็กว่ำขนำดเรอืตำมดชันร้ีอยละ 2.1) ท�ำรำยได้ 

อยูท่ี ่7,139 เหรยีญสหรฐั ซึง่ต�ำ่กว่ำอตัรำค่ำเช่ำเรอืของดชัน ีBHSI ร้อยละ 12.72 ส�ำหรบัปี 2556 ค่ำเฉลีย่ของดชันค่ีำระวำงเรอื

ขนำดซปุรำแมกซ์ (BSI) อยูท่ีร่ะดบั 983 จดุ โดยมค่ีำเฉลีย่ของอตัรำค่ำเช่ำเรอืต่อวนัที ่10,275 เหรยีญสหรฐั เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 

เรือขนำดซุปรำแมกซ์ของบริษัทฯ ที่ท�ำรำยได้อยู่ที่ 8,928 เหรียญสหรัฐ ซึ่งต�่ำกว่ำอัตรำค่ำเช่ำเรือของดัชนี BSI ร้อยละ 13.11

ทิศทางอุตสาหกรรม 
 กำรปลดระวำงไม่เข้มข้นเท่ำปี 2555 โดยมีเรือ 167 ล�ำถูกปลดระวำง ในขณะที่มีเรือต่อใหม่ 185 ล�ำเข้ำมำในตลำด 

ส่งผลให้กองเรือมีขนำดเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 18 ล�ำ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65 โดยกองเรือของโลกในประเภทเดียวกับขนำดเรือของ 

บรษิทัฯ (ขนำด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั) โดยเพิม่ขึน้จำก 2,752 ล�ำ เป็น 2,770 ล�ำ ในปี 2556 กำรทีต่ลำดค่ำระวำงเรอืตกต�ำ่

อย่ำงต่อเนือ่งเป็นสำเหตสุ�ำคญัท�ำให้อตัรำกำรปลดระวำงเรอืเก่ำมมีำกขึน้ และยงัช่วยให้รำคำเศษเหลก็ปรบัตวัสงูขึน้ด้วย ทัง้นี้ 

คงเป็นกำรยำกทีจ่ะหลกีเลีย่งบทสรปุว่ำ เมือ่เรอืทีม่อีำยมุำกขึน้เพิม่จ�ำนวนขึน้เรือ่ยๆ ในขณะทีอ่ตัรำค่ำระวำงเรอืยงัคงปรบัตวั

ลดลง จะส่งผลให้อัตรำกำรปลดระวำงเรือสูงขึ้นในอนำคต
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โดยการเปรยีบเทยีบ คาดว่าจะมเีรอืใหม่ออกสูต่ลาดจ�านวนน้อยลง ในปี 2557 และ 2558 กล่าวคอื 
 เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 1,856 ล�า ขนาดระวางรวม 321 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2557) มีเรือจ�ำนวน 327 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 60.5 ล้ำนเดทเวทตัน หรือร้อยละ 18.9 ของขนำดระวำงทั้งหมดที่จะถูก 

ส่งมอบจนถงึสิน้ปี 2560 ในเรอืขนำดนี ้มเีรอืจ�ำนวน 256/400 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 48/72 ล้ำนเดทเวทตนั หรอืร้อยละ 14.9/22.4 

ที่จะมีอำยุเกิน 20/15 ปี ภำยในปี 2559 ตำมล�ำดับ และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี 2557 - 2559 

 เรือขนาดปานาแมกซ์ (60,000 - 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 2,201 ล�า ขนาดระวางรวม 167 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2557) มีเรือจ�ำนวน 752 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 54.1 ล้ำนเดทเวทตัน หรือร้อยละ 32.5 ของขนำดระวำงทั้งหมดที่จะถูก 

ส่งมอบจนถงึสิน้ปี 2560 ในเรอืขนำดนี ้มเีรอืจ�ำนวน 375/743 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 26/54 ล้ำนเดทเวทตนั หรอืร้อยละ 15.8/32.1 

ที่จะมีอำยุเกิน 20/15 ปี ภำยในปี 2559 ตำมล�ำดับ และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี 2557 - 2559 

 เรือขนาดซุปราแมกซ์ (40,000 - 60,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 2,698 ล�า ขนาดระวางรวม 141.5 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2557) มีเรือจ�ำนวน 296 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 16 ล้ำนเดทเวทตัน หรือร้อยละ 11 ของขนำดระวำงทั้งหมดที่จะถูก 

ส่งมอบจนถงึสิน้ปี 2560 ในเรอืขนำดนี ้มเีรอืจ�ำนวน 429/741 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 19/34 ล้ำนเดทเวทตนั หรอืร้อยละ 13.5/24.1 

ที่จะมีอำยุเกิน 20/15 ปี ภำยในปี 2559 ตำมล�ำดับ และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี 2557 - 2559 

 เรือขนาดแฮนดี้แมกซ์ (30,000 - 40,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 1,467 ล�า ขนาดระวางรวม 50.6 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้นปี 

2557) มีเรือจ�ำนวน 388 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 14.1 ลำ้นเดทเวทตัน หรือร้อยละ 27.9 ของขนำดระวำงทั้งหมดที่จะถูกส่งมอบ 

จนถึงสิ้นปี 2560 ในเรือขนำดนี้ มีเรือจ�ำนวน 264/343 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 10/12 ล้ำนเดทเวทตัน หรือร้อยละ 18.9/24.1 ที่จะ

มีอำยุเกิน 20/15 ปี ภำยในปี 2559 ตำมล�ำดับ และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี 2557 - 2559 

 เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ (10,000 - 30,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 2,770 ล�า ขนาดระวางรวม 55.7 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้นปี 

2557) มีเรือจ�ำนวน 135 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 2.6 ล้ำนเดทเวทตัน หรือร้อยละ 4.7 ของขนำดระวำงทั้งหมดที่จะถูกส่งมอบ 

จนถึงสิ้นปี 2560 ในเรือขนำดนี้ มีจ�ำนวน 930/1,292 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 20/27 ล้ำนเดทเวทตัน หรือร้อยละ 35.0/49.3 ที่จะ

มีอำยุเกิน 20/15 ปี ภำยในปี 2559 และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี 2557 - 2559 ด้วยจ�ำนวนเรือเก่ำที่มีจ�ำนวนมำกเช่นนี้ 

ท�ำให้ดูว่ำตัวเลขอุปทำนของเรือประเภทนี้ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับเรือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะแข็งแกร่งมำกที่สุดในตลำด

เรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง

 เมื่อพิจำรณำตัวเลขอุปทำนของเรือที่กล่ำวมำข้ำงต้น ควรต้องค�ำนึงถึงอัตรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบเรือด้วย โดย

ตัง้แต่ปี 2551 ถงึปี 2554 เฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 33 และในปี 2555 ลดลงเป็นร้อยละ 29 ต่อมำในปี 2556 เพิม่ขึน้เป้นร้อยละ 38 ทัง้นี้ 

ยังคงต้องรอดูว่ำจะเป็นเท่ำใดใน ปี 2557 และปี 2558 ซึ่งคงจะไม่แปลกเลยถ้ำจะเห็นตัวเลขนี้ผันแปรสวนทำงกับดัชนี

 ค่ำระวำงเรือ สถานภาพการแข่งขนัของบรษิทัฯ จำกกำรทีบ่รษิทัฯ มเีรอืในปัจจบุนั 39 ล�ำ รวมกบัเรอืสัง่ต่อใหม่อกี 16 ล�ำ 

(เรอืบรรทกุสนิค้ำแห้งเทกองขนำด 39,000 เดทเวทตนัจ�ำนวน 6 ล�ำ และขนำด 64,000 เดทเวทตนัจ�ำนวน 6 ล�ำและเรอืบรรทกุ

ซเีมนต์ 4 ล�ำ) และเมด็เงนิลงทนุอกีประมำณ 150 ล้ำนเหรยีญสหรฐัทีพ่ร้อมส�ำหรบักำรจดัซือ้เรอืเพิม่เตมิอกีประมำณ 5-10 ล�ำ 

ท�ำให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทเจ้ำของเรือที่ใหญ่ที่สุดในขนำดเรือประเภทนี้ของตลำด และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจ�ำนวน

เรือสั่งต่อใหม่มำกที่สุด และเนื่องจำกเจ้ำของเรือ ในธุรกิจเรือประเภทนี้มีลักษณะเป็นบริษัทเล็กๆ อยู่กระจัดกระจำย ชื่อของ 

บรษิทัฯ จงึได้รบักำรยอมรบัจำกลกูค้ำว่ำเป็นบรษิทัทีม่ชีือ่เสยีง โดยลกูค้ำหลำยรำยต้องกำรท�ำธรุกจิกบับรษิทัฯ เป็นอนัดบัแรก

ก่อนที่จะไปใช้บริกำรจำกเจ้ำของเรือรำยย่อยอื่นๆ

 นอกจำกนี ้จำกแผนกลยทุธ์ของบรษิทัฯ ทีจ่ะจดัหำเรอืทีใ่หม่กว่ำ ใหญ่กว่ำ ทนัสมยักว่ำ และประหยดักว่ำจำกตลำดเรอื

มอืสองเพือ่มำทดแทนเรอืเก่ำทีข่ำยออกไป ในระดบัรำคำทีถ่อืได้ว่ำต�ำ่เป็นประวตักิำรณ์ ซึง่จะช่วยเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนั

ให้แข็งแกร่งกว่ำบริษัทเจ้ำของเรือรำยอื่นๆ ที่ได้ซื้อเรือมือสองในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่ำนมำในระดับรำคำสูงมำกเป็นประวัติกำรณ์

40
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



ปัญหาที่อุตสาหกรรมเผชิญอยู่
 ด้วยอตัรำค่ำระวำงทีพุ่ง่ขึน้สูร่ะดบัสงูสดุเป็นประวตักิำรณ์และร่วงต�ำ่ลงอย่ำงรวดเรว็สูร่ะดบัต�ำ่สดุในรอบ สองทศวรรษ

ที่ผ่ำนมำ บริษัทที่มีควำมรอบคอบที่สุดและมีหนี้สินเพียงเล็กน้อยในบัญชีงบดุล รวมถึงมีเงินสดคงเหลือมำก อำจช่วยสร้ำง

ควำมมั่นคงให้กับอุตสำหกรรมได้ ด้วยกำรซื้อเรือมือสองหรือเรือต่อใหม่ ในช่วงที่รำคำตกต�่ำเป็นประวัติกำรณ์หรือโดยกำร

ควบรวมกิจกำรหรือกำรซื้อกิจกำรของบริษัทอื่น ซึ่งไม่ว่ำจะเป็นวิธีใดก็ตำมก็ล้วนเป็นที่น่ำยินดีทั้งสิ้น เพรำะว่ำเป็นกำรช่วย

ให้ทุกภำคส่วนในอุตสำหกรรมนี้มั่นคงขึ้นแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตำม

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม – อนาคตของการเดินเรือ
 ควำมมปีระสทิธภิำพของเชือ้เพลงิได้กลำยมำเป็นประเดน็ส�ำคญัของอตุสำหกรรมพำณชิยนำว ีทัง้ในแง่ของกำรอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมและกำรประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยที่สูงตลอดมำ

 ขณะนี้ อู่ต่อเรือทั่วโลกก�ำลังเสนอจุดขำยเรือของตนในแง่ของ “กำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยบรรยำยถึงควำมเร็ว

และตัวเลขกำรใช้เชื้อเพลิงซึ่งไม่เคยปรำกฏมำก่อน บริษัทฯ ได้ประเมินเทคโนโลยีใหม่ๆนี้อย่ำงจริงจัง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ 

ยงัคงตระหนกัว่ำค�ำโฆษณำของอูต่่อเรอืบ่อยครัง้ดจูะเกนิควำมเป็นจรงิเพือ่ให้ดนู่ำจงูใจ แต่เมือ่มกีำรตรวจวดัทำงเทคนคิจรงิๆ 

เช่น ค่ำควำมร้อนของเชื้อเพลิง กำรออกแบบและอัตรำกำรกินน�้ำลึกสูงสุด รวมทั้งค่ำทำงสภำพทะเลที่ยอมรับได้ ก็ปรำกฏว่ำ

ค�ำโฆษณำเหล่ำนั้นไม่เป็นควำมจริง

 ในภำพกว้ำง สำมำรถปรับปรุงควำมมีประสิทธิภำพของเชื้อเพลิงของเรือล�ำใดๆ ให้ดียิ่งขึ้นได้โดยสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

ก)  กำรลดทอนสิ่งต้ำนทำน (หน่วง) ของเรือ เมื่อลดได้ก็สำมำรถลดก�ำลังที่ใช้ในกำรผลักดันเรือ

ข)  เพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกลไกและควำมร้อนของระบบก�ำลังผลักดันและเครื่องก�ำเนิดก�ำลังต่ำงๆ ที่มีบนเรือ

ค)  อุปกรณ์ภำยนอก เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงำนจำกภำยนอกหรือกู้คืนพลังงำนที่สูญเสีย

ก)  ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นสิ่งต้านทานของเรือและแนวทางต่างๆ ในการลดทอนสิ่งนั้นๆ

 แรงต้ำนทำน (หน่วง) ของเรือ เกิดมำจำกส่วนประกอบหลักต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

1) แรงที่เกิดจำกควำมหนืดหรือสิ่งเสียดสีที่มีกระท�ำอยู่ตลอดพื้นผิวของตัวเรือ

2) แรงที่กดดันซึ่งกระท�ำในแนวตั้งต่อพื้นผิวของตัวเรือ

3) กำรแตกกระจำยของพลังงำนผ่ำนทำงแรงของน�้ำที่เคลื่อนตัว เช่น โพรงอำกำศ น�้ำวน กำรกระฉอกกระแทกของ 

 กระแสน�้ำและอื่นๆ

  1) แรงต้านอันเกิดจากความหนืดหรือสิ่งเสียดสี

 ขณะที่เรือเคลื่อนที่ผ่ำนสิ่งที่อยู่โดยรอบสองสิ่งที่แตกต่ำง (อำกำศ และน�้ำ) จะเกิดมีแรงหน่วงดึง ดังที่กล่ำวข้ำงต้น 

กับทั้งสองสิ่งนั้น

  ส�ำหรบัเรอืบรรทกุสนิค้ำส่วนมำก กำรเกดิแรงหน่วงเนือ่งจำกอำกำศไม่เป็นสิง่ต้องกงัวล อย่ำงไรกด็ ีแรงหน่วงจำกอำกำศ

จะมส่ีวนอย่ำงส�ำคญัส�ำหรบัเรอืเรว็เพือ่จดุประสงค์พเิศษและเรอืรบของทหำรและเรอือืน่ๆ สิง่นีจ้ะคล้ำยคลงึกนักบักำรขบัรถ

ไปบนท้องถนน ทีค่วำมเรว็ระหว่ำง 30 ถงึ 40 กม/ชม. แรงหน่วงจำกอำกำศจะไม่เป็นสิง่ส�ำคญั แต่เมือ่ควำมเรว็สงูระหว่ำง 100 

ถึง 120 กม/ชม. หรือมำกกว่ำ แรงหน่วงจำกอำกำศจะมีผลอย่ำงส�ำคัญที่จะต้องน�ำมำพิจำรณำระหว่ำงท�ำกำรออกแบบ

 แรงต้ำนเนื่องจำกควำมหนืดหรือกำรเสียดสี เกิดขึ้นจำกกำรเสียดสีระหว่ำงน�้ำและผิวของตัวเรือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

พื้นที่ของตัวเรือส่วนที่จมในน�้ำทั้งหมดและควำมเรียบรำบของผิวตัวเรือ แนวทำงปกติในกำรลดแรงต้ำนทำนควำมหนืด คือ 

กำรปรบัปรงุควำมเรยีบรำบด้วยวธิต่ีำงๆเช่น ฉำบแนวน�ำ้ผ่ำน ปรบัปรงุคณุภำพของสทีีใ่ช้ ลดกำรเตบิโตของสตัว์ทะเล และสิง่

อืน่ๆ เมือ่ไม่นำนมำนี ้มกีำรน�ำเทคโนโลยใีหม่ๆมำทดลองใช้ เช่น เคลอืบด้วยสำรแบบเกำะไม่ตดิทีม่คีณุสมบตัด้ิำนกำรเปียกต�ำ่

กว่ำเดิม และก�ำลังแนะน�ำวิธีใช้อำกำศเป็นตัวคั่นระหว่ำงตัวเรือกับน�้ำ
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 ส�ำหรับเรือที่ถูกจ�ำกัดจ�ำนวนพื้นที่ส่วนจมน�้ำและควำมเร็วที่ก�ำหนดรูปร่ำงของตัวเรือ แบบดีเลิศที่จะอ�ำนวยให้ลด 

แรงเสยีดทำนได้ด ีจะต้องมลีกัษณะทีย่ำวและบำงอย่ำงมำกทีส่ดุ (เกอืบเหมอืนกระดำนโต้คลืน่) อย่ำงไรกด็ ีเป็นเรือ่งทีไ่ม่อำจใช้

ในทำงปฏบิตั ิเมือ่พจิำรณำถงึข้อจ�ำกดัอืน่ๆด้วย เช่น เครือ่งมอืต่ำงๆในกำรต่อเรอื เครือ่งช่วยต่ำงๆในท่ำจอดเรอื ควำมคล่องตวั 

ในกำรเดินเรือและควำมเสถียรของเรือ ดังนั้น เพื่อให้ได้รูปแบบตัวเรือที่ เหมำะสมสูงสุด จึงจ�ำเป็น ต้องออกแบบให้มีควำม

สมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรต่ำงๆ ที่ขัดแย้งกันเหล่ำนี้

  2) ความต้านทานต่อแรงดัน หรือ แรงต้านคลื่นผ่านน�้า
 ขณะที่เรือเคลื่อนที่ในน�้ำ แนวทำงที่กระแสน�้ำไหลผ่ำนรอบตัวเรือจะสร้ำงแรงกดระดับสูง ที่บริเวณดำ้นหัวเรือ และ 

อกีแห่งทีเ่กดิแรงกดระดบัสงูคอื ทีใ่กล้ๆกบัส่วนปลำยท้ำยเรอื บรเิวณทีเ่กดิแรงกดระดบัสงูเหล่ำนี ้เป็นตวัทีก่่อให้เกดิรปูแบบ

ของคลื่นทั้งที่หัวเรือและทำ้ยเรือ เรือต้องถำ่ยทอดพลังงำนที่ใช้ขับเคลื่อนบำงส่วนไปใช้ในกำรเกิดของคลื่นแบบเหลำ่นี้ สิ่งนี้

เรียกว่ำแรงต้ำนทำนของคลื่นและมันจะเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็วเมื่อมีกำรเร่งควำมเร็วเพิ่มมำกขึ้น

 วธิแีก้ไขตำมปกต ิท�ำโดยดดัแปลงกำรจดัรปูแบบคลืน่ให้กระจำยด้วยกำรออกแบบรปูร่ำงตวัเรอืให้คลืน่ลกูหนึง่กระทบ

เพือ่ลบล้ำงคลืน่ลกูใหม่ อย่ำงไรกต็ำม วธิกีำรนีจ้ะจ�ำกดัให้เรอืล�ำนัน้ใช้ควำมเรว็ได้เฉพำะในย่ำนหนึง่เท่ำนัน้ เมือ่ใดทีใ่ช้ควำมเรว็

นอกย่ำนที่ออกแบบไว้ แรงต้ำนทำนของคลื่นจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่ำงมำก

 เรือควำมเร็วสูงที่ออกแบบหัวเรือเป็นรูปกระเปำะกลม เช่นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์และเรือโดยสำร ปัญหำเรื่อง 

แรงต้ำนทำนของคลื่นเป็นส่วนที่ส�ำคัญอย่ำงหนึ่งจำกแรงต้ำนทำนทั้งมวลนั้น ได้ถูกออกแบบโดยใช้กำรพิจำรณำในเรื่องนี้ 

และ เป็นควำมพยำยำมหนึ่งในกำรปรับแรงกดของรูปแบบคลื่นโดยรอบตัวเรือให้เหมำะสมที่สุด ในทำงตรงขำ้ม ส�ำหรับเรือ

ที่มีควำมเร็วต�่ำกว่ำ เช่นเรือบรรทุกแบบเทกองและเรือบรรทุกน�้ำมัน จุดประสงค์ในกำรสร้ำงหัวเรือเป็นกระเปำะกลมก็เพื่อ

หลีกเลี่ยงมิให้เกิดกำรสูญเสียอย่ำงมำกเกินควรเนื่องจำกกำรเกิดกระแสน�้ำวน

  3) แรงต้านทานอันเนื่องมาจากระแสน�้าวน การเกิดโพรงอากาศ กระแสการไหลที่ผิดปกติ และอื่นๆ
 เมือ่ใดกต็ำมทีเ่กดิมสีิง่กดีขวำงเข้ำมำขดักำรไหลลืน่ของน�ำ้ (สำยน�ำ้ไหลถกูขดัจงัหวะ) จะเกดิมกีระแสน�ำ้วนขึน้ สิง่ต่อพ่วง 

และติดเสริมทั้งปวงที่มีต่อตัวเรือ (หำงเสือ ใบพัด ครีบปรับควำมเสถียร ส่วนล่ำงของกระดูกงู หัวขั้วต่ำงๆ และสิ่งอื่นๆ) ล้วน

มีศักยภำพที่จะเป็นต้นเหตุที่ท�ำให้เกิดกำรสูญเสียพลังขับผ่ำนทำงกำรเกิดขึ้นของกระแสน�้ำวน โพรงอำกำศ และกำรไหล 

ผดิปกต ิและอืน่ๆ ในลกัษณะทีค่ล้ำยกนั เมือ่เกดิกำรเปลีย่นแปลงของกำรไหลในทนัทอีนัมสีำเหตจุำกมกีำรเปิดช่องทีเ่ปลอืก เช่น 

ช่องดดูน�ำ้เข้ำ กำรทิง้สิง่ของออกนอกเรอืและอืน่ๆ ล้วนเป็นสิง่ทีช่่วยให้เกดิแรงต้ำนทำนรปูแบบเช่นว่ำนี ้แม้แต่สิง่ทีโ่ผล่ยืน่และ

แนวขรขุระไม่ต่อเนือ่ง อนัเกดิจำกสิง่ตกค้ำงของกำรเชือ่มโลหะทีร่อยต่อของแผ่นตวัเรอื ต่ำงกเ็ป็นส่วนทีเ่พิม่ให้เกดิแรงต้ำนได้

 ทกุวนันี ้อูต่่อเรอืสมยัใหม่หลำยแห่งต่ำงใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ ในกำรท�ำให้ได้รอยเชือ่มบนผวิตวัเรอืทีร่ำบเรยีบสม�ำ่เสมอ 

ครบีกนัโครงถกูจดัวำงตำมแนวทำงกำรไหลทีก่�ำหนดให้ผ่ำนกำรทดสอบกบัต้นแบบ สงักะสกีนักร่อนกถ็กูทดแทนด้วยระบบ

จ่ำยกระแส และสิ่งที่เป็นส่วนต่อพ่วงอื่นๆ ก็ได้รับกำรออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดกำรบกพร่องในเส้นทำงกำรไหล

ข)  การเพิ่มประสิทธิภาพด้านกลไก/ความร้อนของแหล่งต้นก�าลัง/ขับเคลื่อนในเรือ

  1) การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่แรงขับเคลื่อน
 ใบพัดแบบดีที่สุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภำพสูงสุดจะต้องท�ำได้เมื่อใช้รอบหมุนต�่ำมำกที่สุดเท่ำที่สำมำรถท�ำได้ มีเส้น 

ผ่ำศนูย์กลำงใหญ่ทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ มมีมุบดิของใบต�ำ่สดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ อตัรำส่วนพืน้ทีข่องใบอยูท่ีร่ะดบัต�ำ่สดุ และชดุใบพดั

มจี�ำนวนใบน้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ จดุเด่นต่ำงๆเหล่ำนีไ้ม่สำมำรถน�ำมำใช้ในทำงปฏบิตัไิด้อย่ำงเตม็ที ่ในเมือ่มนัยงัมข้ีอขดัแย้ง 

กับควำมต้องกำรอื่นๆ เครื่องยนต์หลักจะต้องมีขนำดใหญ่ขึ้นอีกมำกถ้ำหำกจะต้องกำรพลังขนำดเดียวกับที่ต้องกำรให้ได้มำ

ขบัเคลือ่นทีร่อบหมนุต�ำ่ และก�ำลงัของแรงบดิของเพลำกจ็�ำเป็นต้องท�ำให้เพิม่ขึน้ด้วย ในลกัษณะเดยีวกนั ระดบักำรกนิน�ำ้ลกึ

ของตวัเรอืกต้็องเพิม่ให้มำกขึน้ด้วยเพือ่รองรบัใบพดัทีม่ขีนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำงทีใ่หญ่มำกกว่ำ แต่ทีร่ะดบักำรกนิน�ำ้ลกึน้อย เช่น 

ในสภำพที่ไม่มีน�้ำหนักบรรทุกมีแต่น�้ำที่ใช้ถ่วง หรือเมื่อมีน�้ำหนักบรรทุกไม่เต็มที่ ใบพัดจะไม่จมอยู่ในน�้ำทั้งหมด ถ้ำมีกำรลด

จ�ำนวนใบของใบพัดลงด้วยอีกหรือพื้นที่ของใบพัดมีต�่ำที่สุด วัสดุที่ใช้ท�ำใบพัดนั้นจะถูกแรงกดเกินก�ำลัง
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 อย่ำงไรก็ตำม ทุกวันนี้มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยที่ตระหนักกันในหมู่นักออกแบบเรือ ในกำรเลือกใช้เครื่องยนต์หลัก

ที่ใหญ่ขึ้นอันจะลดรอบกำรหมุนของเพลำลง ผนวกเข้ำกับกำรใช้ใบพัดที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงใหญ่ขึ้น แนวทำงนี้เป็น 

สิง่ทีเ่หน็ได้ในกำรออกแบบสมยัใหม่เพือ่รกัษำสิง่แวดล้อมทัง้มวล ถกูน�ำเสนอในกำรท�ำตลำดเมือ่ไม่นำนมำนี ้ไม่ต้องสงสยัเลย

ว่ำสิง่เหล่ำนีจ้ะเป็นกำรใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ภำยใต้สภำพทีก่�ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ แต่ในระยะยำว กย็งัไม่มี

กำรพิสูจน์ได้แน่ชัดว่ำ ว่ำจะยังคงควำมมีประสิทธิภำพอยู่หรือไม่ เมื่ออยู่ในสภำวะที่ตรงกันข้ำม

  2) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อน/กลไกของแหล่งต้นก�าลัง (เครื่องยนต์ขับเคลื่อนหลัก)
 โดยทัว่ไป ควำมมปีระสทิธภิำพด้ำนกลไกของควำมร้อนจำกเครือ่งยนต์สนัดำปภำยใน ทีต่ดิตัง้ใช้อยูใ่นเรอืนัน้ ได้อยูใ่น

เกณฑ์รำวร้อยละ 35 ด้วยเหตนุี ้ในหมูน่กัออกแบบจงึมคีวำมรูส้กึว่ำยงัมขีอบเขตทีส่ำมำรถท�ำกำรปรบัปรงุได้อกีมำกในกำรเพิม่

ประสิทธิภำพด้ำนกลไกของควำมร้อนของเครื่องยนต์ในเรือ จนกระทั่งปลำยทศวรรษ 1970 ตัวเลขแสดง ค่ำเอสเอฟโอซี คือ

ค่ำจ�ำเพำะกำรใช้เชื้อเพลิงน�้ำมันเตำ ส�ำหรับเครื่องยนต์หลักต้นก�ำลัง ที่เคยอยู่ระหว่ำง 218 – 225 กรัม/กิโลวัต/ชม. ในปัจจุบัน

ค่ำนี้ได้ลดลงไปมำกกว่ำร้อยละ 20 และค่ำโดยทั่วไปอยู่ที่ระหว่ำง 174 – 180 กรัม/กิโลวัต/ชม. และในปี 2557 คำดว่ำจะลดลง

เหลอื 160 กรมั/กโิลวตั/ชม. ยงัคงมคีวำมพยำยำมทีจ่ะท�ำอกีบำงประกำรในด้ำนนี ้และก�ำลงัมกีำรพฒันำเทคโนโลยใีหม่เกดิขึน้

อยู่เสมอมำ กำรพัฒนำเหล่ำนี้สำมำรถจ�ำแนกตำมรูปแบบได้กว้ำงๆ เป็นกลุ่มดังต่อไปนี้

   2.1 ปรับปรุงการจุดระเบิดในเครื่องยนต์

 ไม่นำนมำนี้ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ได้ด�ำเนินกำรวิจัยไว้จ�ำนวนมำก และได้ปรับปรุงระบบกำรจุดระเบิดแบบพื้นฐำน

ของเครือ่งยนต์ให้เป็นแบบสมยัใหม่มำกขึน้ และปรบัปรงุเครือ่งยนต์รุน่ใหม่ๆเกอืบทัง้หมดของเครือ่งยนต์ทีผ่ลติขึน้ใน

ระยะไม่นำนมำนี้ หำกแต่ยังมีควำมขัดแย้งในสิ่งที่ต้องกำรอยู่บ้ำง เช่น มีกำรควบคุมกำรปล่อยสำรไนโตรเจนออกไซด์

ที่เป็นอันตรำยอยู่ นักออกแบบเครื่องยนต์ทั้งหลำยได้จัดกำรออกแบบของพวกเขำและท�ำให้ได้ตำมควำมต้องกำรของ

กฎที่ควบคุมกำรปล่อยสำรไนโตรเจนออกไซด์ พร้อมๆ กันกับกำรปรับค่ำเอสเอฟโอซีของเครื่องยนต์ให้เหมำะสม 

เทคโนโลยีใหม่ที่น�ำมำใช้มีดังนี้

2.1.1  ควบคุมกระบวนกำรจุดระเบิดด้วยกำรใช้อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ลูกเบี้ยว วิธีนี้ช่วยให้ปรับประสิทธิภำพ

ของเครื่องยนต์ได้ดีที่สุดตลอดย่ำนที่กว้ำงขึ้นในกำรรับน�้ำหนักบรรทุกและควำมเร็ว

2.1.2  เพิ่มประสิทธิภำพของตัวอัดอำกำศร้อนจำกไอเสีย ได้ออกแบบตัวอัดอำกำศร้อนจำกไอเสียเข้ำในไอดี

แบบใหม่โดยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรบรรจุได้มำกขึ้นและปฏิบัติงำนได้ด้วยควำมเร็วที่สูงกว่ำเดิมมำก 

(เปรยีบเทยีบกบัเทอร์โบชำร์จเจอร์แบบธรรมดำทีใ่ช้ทัว่ไป) ทีก่�ำลงัท�ำกำรพฒันำอยู ่เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ

กำรจุดระเบิดในเครื่องยนต์

   2.2 อุปกรณ์เพื่อจัดการเรื่องภาระใช้งาน
 กำรนีป้ระกอบด้วยอปุกรณ์ทีท่�ำกำรควบคมุภำระใช้งำนทีเ่ครือ่งก�ำเนดิไฟฟ้ำโดยกำรปรบัแต่งให้เครือ่งสบูและอปุกรณ์ 

เสรมิต่ำงๆนัน้ ปฏบิตังิำนได้อย่ำงดทีีส่ดุ อปุกรณ์ต่ำงๆทีค่วบคมุได้ด้วยคอมพวิเตอร์นัน้ ได้มกีำรน�ำมำตดิตัง้ในเรอืเพือ่

เฝ้ำติดตำมตรวจสอบกำรผันแปรของภำระใช้งำนที่เกิดแก่ เครื่องสูบ/อุปกรณ์อื่นๆ อันจะท�ำกำรปรับแต่งกำรส่งก�ำลัง 

ไฟฟ้ำออกให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของภำระใช้งำนได้ทันที เทคโนโลยีนี้เกี่ยวพันถึงกำรใช้งำนเครื่องตรวจจับ

จ�ำนวนภำระใช้งำนที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น ตัวปรับเปลี่ยนควำมถี่ ที่จะปรับเปลี่ยน 

จ�ำนวนรอบกำรหมุนของเครื่องสูบนั้น และจะเลยไปถึงปริมำณส่งออกของเครื่องสูบที่เหมำะสมกับภำระใช้งำน 

สิ่งนี้เป็นประโยชน์มำกส�ำหรับเรือที่ปฏิบัติงำนในสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแตกต่ำงอย่ำงมำก และมีควำม

ต้องกำรที่ผันแปรในวงกว้ำง เพื่อกำรหล่อเย็น กำรระบำยอำกำศ กำรหล่อลื่น และอื่นๆ เทคโนโลยีเหล่ำนี้มีรำคำสูง 

รวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งและค่ำรักษำไว้ ให้ท�ำงำน และประโยชน์ ที่ได้รับก็ยังเป็นส่วนน้อย เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ

ขับด้วยเพลำจำกเครื่องยนต์เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งในลักษณะนี้ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของเชื้อเพลิงได้ อุปกรณ์นี้ 

ให้ค่ำเอสเอฟโอซี ที่ประมำณ 178 – 185 กรัม/กิโลวัต/ชม. เปรียบเทียบกับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำใช้เครื่องยนต์ควำมเร็ว 

ปำนกลำงท�ำกำรขบัตวัก�ำเนดิไฟฟ้ำ ทีม่ค่ีำเอสเอสโอซ ีทีย่่ำน 200 – 210 กรมั/กโิลวตั/ชม. (ได้มกีำรน�ำสิง่นีเ้ข้ำมำใช้งำนแล้ว 

ในเรือล�ำใหม่ๆที่เรำสร้ำงขึ้นมำ ในจ�ำนวนที่เรำมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่กำรออกแบบ) 
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   2.3 ระบบกู้คืนความร้อนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

 เมื่อไม่นำนมำนี้ ได้มีกำรส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆบำงอย่ำง ด้วยจุดมุ่งหมำยในกำรปรับปรุงวิธีกำรกู้คืน

ควำมร้อนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกไอเสียที่ปล่อยไปของเครื่องยนต์และของอุปกรณ์ที่มีกำรสันดำปอื่นๆ ข้อเสนอใน

กำรน�ำก๊ำซไอเสียมำเข้ำสู่วงจรใหม่อีกครั้ง กำรต้มน�้ำด้วยควำมร้อนเก็บจำกไอเสียของเตำเผำ กำรปรับปรุงระบบผลิต

น�้ำจืด และระบบให้ควำมร้อนแก่น�้ำมันเตำทั้งหมดต่ำงเป็นส่วนหนึ่งของควำมพยำยำมอันน�ำไปสู่กำรปรับปรุงกำร 

กู้คืนควำมร้อนที่เสียไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์

ค)  สิ่งช่วยเหลือ/อุปกรณ์จากภายนอกที่จะอัดพลังงานเพิ่มเติมหรือกู้คืนพลังงานที่สูญเสียเข้าคืน

 นับแต่เมื่อวิกฤตเชื้อเพลิงได้เริ่มกัดกินเข้ำไปในค่ำกำรปฏิบัติงำนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้มีควำมพยำยำมที่เพิ่มมำกขึ้น 

เช่นกนั ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เช่นว่ำนีใ้นเรอื ไม่ว่ำในขัน้ตอนต่อเรอืใหม่หรอืท�ำกำรตดิตัง้ใหม่ภำยหลงั อปุกรณ์เช่นว่ำสำมำรถแยก

ประเภทออกได้กว้ำงๆ เป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็นอุปกรณ์จ�ำพวกที่จะกู้คืนพลังงำนที่สูญเสียไปจำกน�้ำที่ไหลแล้วเปลี่ยนมัน 

ให้เป็นพลังงำนที่มีประโยชน์ ดังนั้นจึงเป็นปรับปรุงประสิทธิภำพพลังงำนให้ดีขึ้น และอีกกลุ่มเป็นอุปกรณ์จ�ำพวกที่จะเก็บ

เกี่ยวพลังงำนจำกแหล่งก�ำเนิดภำยนอกแล้วป้อนเข้ำสู่ระบบกำรขับเคลื่อนของเรือให้เข้ำสู่ระบบ

  1) อปุกรณ์ต่างๆทีจ่ะกูค้นืพลงังานทีส่ญูเสยีไปจากน�า้ทีไ่หลและปรบัเปลีย่นสิง่นีใ้ห้เป็นพลงังานทีม่ปีระโยชน์

 เมื่อไม่นำนมำนี้ มีกำรท�ำงำนวิจัยจ�ำนวนมำกเกี่ยวกับเรื่องนี้ และมีกำรน�ำเสนออุปกรณ์หลำยอย่ำงให้ใช้ภำยใต้กลุ่มนี้  

พวกเขำอ้ำงว่ำสำมำรถประหยดัเชือ้เพลงิได้ระหว่ำง ร้อยละ 0.5 ถงึประมำณ ร้อยละ 7 หลำยอย่ำงของอปุกรณ์เหล่ำนีเ้ป็นอปุกรณ์

ที่ได้จดสิทธิบัตรไว้และมีรำคำแพงเนื่องจำกลิขสิทธิ์ อุปกรณ์ที่โดดเด่นบำงอย่ำงที่มีเสนอในตลำดมีดังต่อไปนี้

   1.1 ท่อกลมยาวกลวง
 นอกเหนือจำกกำรผลักดันน�้ำไปด้ำนหลัง ใบจักรเรือยังท�ำให้เกิดผลกระทบเป็นน�้ำวน อันเป็นผลกระทบของ

ลักษณะใบที่บิดตัวเอียงเป็นมุม ดังนั้นเมื่อเลยจุดหนึ่งไป กำรบิดตัวของใบพัดที่เพิ่มขึ้นจะลดทอนประสิทธิภำพของ

ใบพัดนั้นเอง จึงมีกำรติดตั้งท่อกลมยำวกลวงนี้ไว้ ไม่วำ่ที่ด้ำนหน้ำของใบพัด เช่น ท่อแบบเมวิส (ชื่อจดทะเบียนแล้ว) 

เพือ่เป็นตวัน�ำทำงให้น�ำ้ไหลในแนวทีต้่องกำรและเป็นกำรกูค้นืพลงังำนทีส่ญูหำยไปในกำรเกดิผลกระทบเป็นน�ำ้วน หรอื 

ตดิไว้รอบใบพดัเองในรปูแบบของกำรห่อคลมุหรอืเป็นหวัฉดีตำมกำรออกแบบทีม่หีลำกหลำยแตกต่ำงกนั ท่อกลมยำวกลวง 

เหล่ำนีย้งัช่วยท�ำให้เกดิแรงผลกัดนัเป็นพลงัน�ำ้ทีค่วำมเรว็ต�ำ่โดยทัว่ไปแรงผลกัดนัทีเ่พิม่เช่นนีจ้ะท�ำให้ได้ประโยชน์เพิม่ 

อกีมำก แต่เมือ่ใช้ควำมเรว็สงู ตวัท่อกลมยำวกลวงนัน้เองจะท�ำให้เกดิแรงหน่วงเพิม่มำกขึน้อนัเป็นกำรลดประสทิธภิำพ

กำรท�ำงำนของมันลงไปอย่ำงมำก ประสิทธิภำพกำรใช้เชื้อเพลิงโดยทั่วไปอ้ำงว่ำอยู่ในย่ำนจำกร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7

   1.2 ครีบแบบติดตายตัวหรือแบบขยับได้
 ครีบเหล่ำนี้ติดตั้งไว้กับตัวเรือในแนวที่น�้ำไหลไปหำใบจักร ครีบเหล่ำนี้ยังท�ำหน้ำที่ได้ในจุดประสงค์เดียวกันกับ

กำรใช้ท่อกลมยำวกลวง ด้วยกำรน�ำทำงกำรไหลและท�ำให้เกิดแรงผลักดันเป็นพลังน�้ำ กำรกระท�ำและผลกระทบก็จะ

มีลักษณะคล้ำยๆ กันกับท่อกลมยำวกลวงที่ติดตั้งไว้ด้ำนหน้ำของใบพัด

   1.3  ครีบแบบติดตายตัวหรือแบบขยับได้ติดตั้งบนฝาครอบเพลาใบจักร
 ครีบเหล่ำนี้ ท�ำกำรกู้คืนพลังงำนที่สูญเสียไปกับกำรเกิดโพรงอำกำศในน�้ำวน จำกกำรหมุนของใบจักร และยังท�ำ

หน้ำที่ต้ำนผลกระทบแบบหมุนวนในกำรไหลได้ด้วย สิ่งเหล่ำนี้สำมำรถติดตั้งในขั้นตอนต่อเรือได้อย่ำงง่ำยดำย แต่ก็

สำมำรถติดตั้งได้ในภำยหลัง เมื่อมีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำกำรวิเครำะห์และดัดแปลงแก้ไขบ้ำงเล็กน้อย

   1.4 ใบจักรแบบหมุนสวนทาง
 เรือที่สร้ำงเพื่อจุดประสงค์พิเศษบำงชนิด เช่น เรือขนำดเล็กกินน�้ำตื้นควำมเร็วสูงจะติดตั้งใบพัดแบบหมุนสวน

ทำงนั้นไว้บนเพลำเดียวกัน เพื่อให้มีกำรดูดซับพลังงำนได้ดีที่สุด โดยที่จ�ำกัดขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบพัด และใช้

ผลกระทบจำกกำรหมนุวนของใบพดัชดุหนึง่ให้ไปเพิม่ประสทิธภิำพของใบพดัอกีชดุ แต่เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่ง

นี้เป็นสิ่งที่ซับซ้อนอย่ำงมำกและกำรใช้งำนใบพัดแบบนี้จะจ�ำกัดแต่เฉพำะเรือที่ท�ำเพื่อจุดประสงค์พิเศษเท่ำนั้น
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   1.5 อุปกรณ์ติดตั้งที่หางเสือ
 อุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น กระเปำะกลมบนหำงเสือผ่ำแยกที่ด้ำนข้ำง (ที่ส่วนล่ำงและส่วนบนของระดับเส้นแนวกลำง

ของเพลำ) นั้น น�ำมำใช้เพื่อให้กู้คืนพลังน�้ำวนจำกน�้ำที่ไหล และท�ำให้เกิดแรงผลักดันเป็นพลังน�้ำ อุปกรณ์เหล่ำนี้ 

โดยปกตจิะตดิตัง้ไว้ในขัน้ตอนต่อเรอื เว้นแต่เมือ่มคีวำมเกีย่วโยงถงึกำรออกแบบหำงเสอืใหม่ ทีเ่ป็นไปได้ว่ำมผีลกระทบ 

ต่อควำมสำมำรถกำรบังคับหำงเสือ

  2)  อุปกรณ์ที่จะดูดซับพลังงานภายนอกแล้วป้อนเข้าสู่ระบบขับเคลื่อนของเรือ

 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในขั้นตอนกำรทดลองและยังไม่มีกำรน�ำมำประยุกต์ใช้เชิงพำณิชย์ ประโยชน์ต่ำงๆที่ 

อ้ำงถงึกย็งัต้องพึง่พำแหล่งก�ำเนดิภำยนอก ทีซ่ึง่จะดดูซบัพลงังำนออกมำและยงัเป็นสิง่ทีม่อิำจคำดเดำได้ ภำยใต้สภำวะทำงอดุมคติ 

กำรประหยดัเชือ้เพลงิถกูกล่ำวอ้ำงว่ำสำมำรถท�ำได้มำกถงึร้อยละ 30 มนัอำจต้องใช้เวลำรออย่ำงน้อยอกีหลำยปีก่อนทีอ่ปุกรณ์

เพื่อกำรประหยัดพลังงำนรูปแบบนี้จะกลำยเป็นสิ่งที่ท�ำเป็นกำรค้ำได้ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทำงเลือก มีสองประกำรต่อไปนี้

   2.1 แผงรับแสงอาทิตย์
 ได้มีกำรน�ำแผงรับแสงอำทิตย์มำติดตั้งบนเรือบำงแบบเพื่อดูดซับรับพลังงำนจำกแสงอำทิตย์แล้วปรับเปลี่ยนให้

เป็นพลังงำนไฟฟ้ำที่ซึ่งต่อมำป้อนเข้ำสู่ระบบก�ำลังของเรือ

   2.2 ชุดกังหันอัดลม
 กำรทดลองทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดัตัง้ชดุกงัหนัอดัลม ทีค่ล้ำยคลงึกบัแบบทีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิในบรเิวณทุง่พลงังำนลม

สิ่งเหล่ำนี้ จะปรับเปลี่ยนพลังงำนจำกลมไปเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ ที่ซึ่งต่อมำป้อนเข้ำสู่ระบบกำรจ่ำยก�ำลังไฟฟ้ำของเรือ

  3)  ใบเรือ

 ได้มกีำรทดลองตดิตัง้ชดุใบเรอืนีใ้นรปูแบบของชดุกำงใบทีพ่บัเกบ็ได้ มำตดิตัง้บนเรอืทีซ่ึง่สำมำรถตดิตัง้ชกัใบขึน้กำง 

และชกัลงพบัเกบ็ได้ผ่ำนกลไกไฮดรอลกิทีค่วบคมุด้วยคอมพวิเตอร์ กำรใช้งำนขึน้อยูก่บัสภำวะทีเ่ป็นอยูแ่ละตำมควำมต้องกำร

ของเรือ ในขั้นกำรทดลองบำงครั้ง เกี่ยวข้องไปในแบบใช้ใบเรือที่ล่องลอยตำมลม (เหมือนว่ำวขนำดยักษ์) ที่ซึ่งยึดโยงกับเรือ

ด้วยเชือก และส่งผ่ำนพลังงำนลมโดยตรงเข้ำสู่เรือ

 โดยทีม่ข้ีอยกเว้นเพยีงบำงประกำร มำตรกำรต่ำงๆทีไ่ด้บรรยำยมำข้ำงต้น ส่วนมำกสำมำรถน�ำมำปฏบิตัไิด้จรงิบนเรอืใน

ขัน้ตอนกำรออกแบบก่อนกำรสร้ำง ควำมก้ำวหน้ำทำงวชิำกำรสมยัใหม่และกำรใช้คอมพวิเตอร์ช่วยในกำรออกแบบสร้ำงภำพ 

ท�ำให้สำมำรถค�ำนวณได้อย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ ในเรื่องของรูปแบบคลื่น กำรต้ำนทำนของตัวเรือ และสำมำรถสร้ำงตัวเรือใน 

รูปแบบดีที่สุดได้ และกำรทดสอบจำกแบบจ�ำลอง ช่วยให้สำมำรถจัดรูปแบบใบพัด หำจุดจัดวำงท่อกลมยำวกลวงและครีบ

ต่ำงๆ ให้ได้แบบที่ดีที่สุดได้

 กำรปรับระดับกำรกินน�้ำลึกและกำรตั้งตรงของเรือให้เหมำะสมที่สุด เป็นทำงเลือกที่มีเสนอให้ท�ำได้กับเรือโดยสำร

และเรอืบรรทกุตูส้นิค้ำ ทีม่กัจะมกีำรบรรทกุน้อยกว่ำกำรบรรทกุเตม็ล�ำ ซึง่แตกต่ำงจำกเรอืแบบบรรทกุเทกองและเรอืบรรทกุ

น�้ำมัน 

 มีมำตรกำรเพียงสองสำมประกำรที่สำมำรถน�ำมำปรับใช้ได้กับเรือที่มีใช้ในปัจจุบัน คือกำรเลือกทำสีตัวเรือที่มีกำร

ปรบัปรงุให้ดขีึน้และจดักำรแล่นเรอืทีร่ะดบักำรกนิน�ำ้ลกึทีเ่หมำะสม ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบังำนวจิยัและวเิครำะห์ ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง

กบักำรตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิเข้ำกบัตวัเรอื เป็นสำเหตทุีไ่ม่จงูใจให้มกีำรน�ำสิง่เหล่ำนัน้มำใช้งำน กำรเปลีย่นแปลงรปูแบบตวัเรอื

เป็นข้อเสนอที่มีรำคำแพงยิ่ง แต่ในกรณีของเรือบรรทุกตู้สินคำ้ขนำดใหญ่ ก็ก�ำลังมีกำรปรับปรุงแก้ไขกระเปำะกลมที่หัวเรือ

กันอยู่บ้ำง บรรดำเจ้ำของเรือต่ำงบรรลุข้อสรุปกันแล้วว่ำกำรที่เรือของพวกเขำต้องแล่นช้ำนั้นเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้น

 วิธีกำรปรับกำรใช้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภำพที่สุดที่ผู้คนส่วนใหญ่เห็นชอบด้วย ก็คือ กำรปฏิบัติกำรด้วยกำรลด

ควำมเร็วลงวิธีกำรนี้มีประสิทธิผลมำกที่สุดถ้ำน�ำมำปฏิบัติโดยตรง แต่น่ำเสียดำยที่เครื่องยนต์หลักส่วนใหญ่จะมีระดับกำร

ท�ำงำนทีม่ปีระสทิธภิำพสงูสดุของมนั เมือ่ใช้งำนใกล้เคยีงรอบสงูสดุทีอ่อกแบบไว้ (อตัรำสงูสดุอย่ำงต่อเนือ่ง) ขณะทีก่ำรใช้งำน 
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เครื่องยนต์ที่ระดับต�่ำกว่ำระดับที่ว่ำนี้ อันส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้แต่ก็เป็นกำรลดประสิทธิภำพของเครื่องยนต์ด้วย 

ยังเพิ่มกำรปล่อยของเสียที่ไม่ต้องกำรและอำจเป็นกำรเร่งเรื่องกำรสึกหรอให้เกิดแก่เครื่องยนต์เร็วขึ้นอีกด้วย วิธีกำรลด 

กำรบริโภคเชื้อเพลิงเช่นว่ำนี้จ�ำเป็นต้องพิจำรณำประเมินผลที่จะเกิดทุกประกำรอย่ำงรอบด้ำนก่อนน�ำมำประยุกต์ใช้

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ของบริษัทฯ ยังคงที่ในปี 2556 โดยค่ำใช้จ่ำยแทบทุกด้ำนคงที่เท่ำกับก่อนหน้ำนี้ อย่ำงไรก็ตำม 

ค่ำจ้ำงคนประจ�ำเรือได้เพิ่มขึ้นและคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆไปส�ำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทเดินเรืออื่นๆ ทั้งนี้ โดยปกติ

เรือที่มีอำยุน้อยกว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือและบ�ำรุงรักษำ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถูกกว่ำ 

เจ้ำของเรือที่ดีส่วนใหญ่ได้อำศัยโอกำสจำกสภำพตลำดปัจจุบัน ในกำรปรับลดอำยุกองเรือของตนโดยกำรจ�ำหน่ำยเรือที่มีอำยุ

มำกออกไป บรษิทัฯ คำดว่ำแนวโน้มในกำรเพิม่ประสทิธภิำพและกำรลดค่ำใช้จ่ำยโดยผ่ำนกำรปรบัลดอำยกุองเรอืนีจ้ะยงัด�ำเนนิ

ต่อไป

  ควำมต้องกำรคนประจ�ำเรือในต�ำแหน่งอำวุโสที่มีประสบกำรณ์ยังคงเป็นปัญหำหลัก ปัญหำกำรขำดแคลนนี้เกิดจำก 

กำรจ้ำงงำนตำมส�ำนักงำนต่ำงๆ และในอุตสำหกรรมนอกชำยฝั่งซึ่งมีสภำพกำรท�ำงำนที่ปลอดภัยกว่ำ นอกจำกนี้ ควำม 

ทันสมัยของเทคโนโลยีต่ำงๆบนเรือทั้งในแง่ของกำรน�ำทำงและเครื่องมือในกำรเดินเรือท�ำให้ต้องกำรคนประจ�ำเรือที่ได้รับ 

กำรฝึกอบรม อันส่งผลให้สถำนกำรณ์เกำรขำดแคลนเช่นนี้เลวร้ำยลงอีก 

 ผู้รับประกันภัย P&I Clubs ได้ประสบปัญหำสองด้ำน กล่ำวคือ กำรเรียกร้องค่ำเสียหำยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น และกำรขำด

รำยได้ ปัญหำที่ผู้รับประกันภัยประสบ คือ ผลกระทบจำกกำรที่เจ้ำของเรือหลำยรำยได้ทดแทนเรือเก่ำด้วยเรือใหม่ที่ทันสมัย

ท�ำให้เบี้ยประกันภัยถูกลง ส่งผลให้บริษัทผู้รับประกันซึ่งเป็นสมำชิกของกลุ่ม P&I clubs ระหว่ำงประเทศ ได้ปรับเพิ่มเบี้ย

ประกนัภยั กล่ำวคอื เพิม่เบีย้ประกนัเป็นเปอร์เซน็คงทีส่�ำหรบักรมธรรม์ทีเ่ริม่ตัง้แต่วนัที ่20 กมุภำพนัธ์ 2556 เป็นต้นไป ตำมที่

ได้เคยรำยงำนมำแล้ว กำรประกนัภยัประเภทนีม้รีปูแบบทีพ่เิศษด้วยกำรให้ควำมคุม้ครองทีแ่ทบจะไม่มขีดีจ�ำกดั และให้บรกิำร

ช่วยเหลอืจดักำรกบัปัญหำฟ้องร้องทกุกรณทีีเ่กดิจำกกำรเป็นเจ้ำของหรอืบรหิำรเรอื ดงันัน้ กำรเพิม่เบีย้ประกนัภยัแม้ว่ำจะเป็น

ภำระแก่ผู้เอำประกันแต่ก็ดูจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

 ด้วยสำเหตุดังกล่ำวข้ำงต้นทั้งหมด ท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรเดินเรือต่อวันต่อล�ำส�ำหรับปี 2556 นั้นลดลงประมำณ

ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้นี้ ถึงแม้ว่ำบริษัทฯ ไม่มีตัวเลขคำ่ใช้จ่ำยโดยเฉลี่ยของบริษัทอื่นๆ ในอุตสำหกรรมเดียวกัน 

แต่จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ คำดว่ำบริษัทฯ ได้จัดกำรค่ำใช้จ่ำยได้ดีกว่ำบริษัทเจ้ำของเรือรำยอื่นๆ

 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้น ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขอยู่

เสมอเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนัในกำรทีจ่ะปกป้องสิง่แวดล้อมให้ได้มำกยิง่ขึน้ เมือ่ไม่นำนมำนีค้ณะกรรมำธกิำร 

สิง่แวดล้อมทำงทะเลของ IMO ได้อนมุตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิภำคผนวก 6 ของอนสุญัญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกนัมลภำวะ

ทำงทะเล (MARPOL) เพื่อที่จะลดมลภำวะทำงอำกำศที่เกิดจำกกำรปล่อยควันเสียจำกเรือ มีกำรเพิ่มพื้นที่ทำงทะเลให้เป็น 

เขตพิเศษในกำรควบคุมมลพิษจำกกำรปล่อยของเสียต่ำงๆจำกเรือ ข้อบังคับสำกลในกำรขนส่งและบรรทุกสินค้ำแห้งเทกอง 

บำงชนิดได้มีควำมเข้มงวดมำกขึ้นกว่ำแต่ก่อน ข้อบังคับวำ่ด้วยกำรขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง (Bulk Cargo Code “BC Code”) 

ได้ถกูเปลีย่นไปเป็นข้อบงัคบัใหม่ว่ำด้วยกำรขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (International Maritime Solid Bulk 

Cargo code “IMSBC Code”) ประเทศต่ำงๆ ได้มกีำรเพิม่มำตรกำรเข้มงวดในกำรควบคมุมลภำวะทีเ่กดิจำกน�ำ้ทีใ่ช้ในกำรถ่วงเรอื 

นอกจำกนี้ จำกกำรผลักดันขององค์กรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labour Organization “ILO”) ท�ำให้มำตรฐำน 

ควำมเป็นอยูต่่ำงๆบนเรอืของคนประจ�ำเรอืได้รบัควำมส�ำคญัเพิม่มำกขึน้ โดย ILOได้ออกอนสุญัญำแรงงำนทำงทะเล ค.ศ. 2006 

(Maritime Labour Convention “MLC 2006”) เพือ่ใช้เป็นมำตรฐำนและควบคมุดแูลสภำพกำรท�ำงำนและควำมเป็นอยูข่องคน 

ประจ�ำเรอื โดยเรอืเดนิทะเลระหว่ำงประเทศทกุล�ำทีม่ขีนำดมำกกว่ำ 500 ตนัจะต้องได้รบักำรตรวจเพือ่ออกใบรบัรองด้ำนแรงงำน 

ในกจิกำรทำงทะเล (Maritime Labour Certificate “MLC”) และใบประกำศกำรปฏบิตัด้ิำนแรงงำนในกจิกำรทำงทะเล (Declaration 

of Maritime Labour Compliance “DMLC”) โดยรฐัเจ้ำของธงหรอืโดยสถำบนัตรวจเรอืทีร่ฐันัน้รบัรอง อนสุญัญำ MLC 2006 

ฉบับนี้ ได้รับกำรให้สัตยำบันจำกรัฐสมำชิกตำมข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหำคม 2555 อันมีผลให้เรือทุกล�ำ 

จะต้องปฏบิตัติำมอนสุญัญำนี ้และจะต้องได้รบัใบรบัรองดงักล่ำวก่อนวนัที ่20 สงิหำคม 2556 เนือ่งจำกยงัคงอกีหลำยประเทศ 
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รวมถงึประเทศไทย ทีย่งัไม่ได้ปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดของ MLC อย่ำงครบถ้วน ILO จงึได้เสนอระยะเวลำผ่อนผนัหนึง่ปีส�ำหรบั

กำรปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดนี ้โดยจะสิน้สดุในวนัที ่19 สงิหำคม 2557 บรษิทัฯ ได้ก�ำลงัเตรยีมควำมพร้อมกบัทำงกำรและสถำบนั

ตรวจเรือที่ได้รับกำรรับรอง เพื่อให้เรือทุกล�ำของเรำได้รับใบรับรองนี้ก่อนวันที่ก�ำหนด คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปที่บริษัทฯ 

จะกล่ำวแต่เพียงว่ำ “เพื่อโลกสีเขียว” (Going Green) บริษัทต่ำงๆทั่วโลกได้ถูกกดดันจำกผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆให้บริษัทของตน

เกิดจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น โดยต้องปฏิบัติตำมกฏข้อบังคับใหม่ต่ำงๆ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมมำตรกำร

ต่ำงๆที่ยังไม่ได้ใช้บังคับแต่ด้วยควำมสมัครใจเพื่อลดปริมำณก๊ำซคำร์บอนฯ โดยได้อธิบำยไว้แล้วในรายงานการพัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืนในรำยงำนประจ�ำฉบับนี้ นอกจำกนี้ ยังมีอนุสัญญำของ IMO และข้อบังคับที่ออกโดยแต่ละประเทศเพื่อใช้ใน 

กำรควบคมุกำรปล่อยก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊ำซฮำลอน และก๊ำซ คลอโรฟลโูอคำร์บอน จำกเรอืต่ำงๆ 

ที่มีส่วนท�ำให้เกิดภำวะเรือนกระจก ข้อบังคับต่ำงๆเหล่ำนี้จะมีควำมเข้มงวดมำกขึ้นในอนำคตอันใกล้ นอกจำกนี้ รัฐบำงรัฐ

ในสหรฐัอเมรกิำยงัมข้ีอบงัคบัให้เรอืทีเ่ข้ำมำยงัเมอืงท่ำของตนต้องใช้แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำของทำงเมอืงท่ำซึง่จะสร้ำงมลภำวะน้อย

กว่ำเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำของเรือ อำจมีกำรบังคับใช้ “BONNET” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีใช้ในบำงเมืองท่ำในกำรเป็นตัวรับและ

ช่วยบ�ำบัดก๊ำซเสียจำกเรือก่อนที่จะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยำกำศ มำตรกำรเหล่ำนี้ยังคงอยู่ในขั้นพิจำรณำและอำจสร้ำงปัญหำ

ในกำรเดินเรือตำมรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นให้กับเจ้ำของเรือ/ผู้บริหำรเรือ เพื่อปฏิบัติตำมพันธสัญญำของบริษัทฯ ในกำรที่

จะด�ำรงรักษำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปริมำณกำ๊ซคำร์บอนฯให้เป็นแบบแผน ทำงบริษัทฯ ได้ให้มีกำรตรวจสอบและ

ได้รับใบรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรม ISO 14001:2004 จำกองค์กรตรวจชั้นเรือ (CLASS NK) ของประเทศญี่ปุ่น มำตรฐำน 

ISO 14001:2004 นี้เป็นระบบที่ก�ำหนดกรอบโครงสร้ำงโดยรวมและขั้นตอนวิธีกำรให้กับกำรวำงนโยบำย กำรวำงแผน และ

กำรปฏิบัติงำนเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีควำมรับผิดชอบต่อ 

สิง่แวดล้อม เรอืของบรษิทัฯ ได้เริม่ใช้ “แผนกำรบรหิำรกำรใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพของเรอื” (Ship Energy Efficiency 

Management Plan “SEEMP”) ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2556 ตำมภำคผนวก 6 ของอนุสัญญำ MARPOL เรือเหล่ำนี้ยังได้มีกำร 

เตรยีมควำมพร้อมในกำรก�ำจดัสิง่ปฏกิลูทีเ่ข้มงวดมำกขึน้ตัง้แต่เดอืนมกรำคม 2556 ตำมภำคผนวก 5 ของอนสุญัญำ MARPOL 

 ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ�าเรือ (Maritime Training Center) ตำมที่เคยได้รำยงำนไปแล้ว บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง 

ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ�ำเรือเต็มรูปแบบขึ้นภำยในส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ ที่กรุงเทพมหำนคร เมื่อเดือนมีนำคม 2551 

โดยภำยในศนูย์ฝึกอบรมนี ้ได้มกีำรตดิตัง้ห้องฝึกจ�ำลองกำรเดนิเรอืทีท่นัสมยัทีส่ดุ (Bridge Navigation Simulator) เพือ่ใช้ส�ำหรบั

ฝึกคนประจ�ำเรือโดยเฉพำะ โดยมีเครื่องฝึกจ�ำลองกำรเดินเรือเสมือนจริงและมีกำรจ�ำลองสะพำนเดินเรือจริง และสำมำรถฝึก

กำรเดนิเรอืเข้ำเมอืงท่ำส�ำคญัได้อย่ำงเสมอืนจรงิซึง่จะท�ำให้คนประจ�ำเรอืได้มโีอกำสลงมอืฝึกปฏบิตักิำรเดนิเรอืจรงิๆ ในรปูแบบ 

และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำรท�ำงำนเป็นทีมของกัปตันเรือและนักเดินเรือ ทักษะในกำรเดินเรือและ

บังคับเรือ สิ่งนี้ถือว่ำเป็นก้ำวย่ำงส�ำคัญของบริษัทฯ ในกำรที่จะฝึกฝนและเพิ่มศักยภำพให้กับบุคลำกรประจ�ำเรือให้สำมำรถ

ปฏิบัติงำนดูแลเรือเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยของคนประจ�ำเรือ สินคำ้ และตัวเรือ จำกอุบัติเหตุทำงทะเลและเป็นกำรปกป้อง

สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกมีกำรขำดแคลนคนประจ�ำเรือที่มีทักษะควำมสำมำรถ และส่งผลให้กำร

ได้เลื่อนต�ำแหน่งบนเรือเกิดขึ้นเร็วกวำ่ที่ควรจะเป็น ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทจึงมีวิธีกำรที่จะช่วยฝึกทักษะควำมสำมำรถให้

กับคนเรือเพื่อทดแทนกับกำรฝึกปฏิบัติบนเรือที่ลดน้อยลงดังกล่ำว

 หลักสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”)  เป็น

หลักสูตรส�ำหรับฝึกอบรมนำยประจ�ำเรือทั้งนักเดินเรือและนำยช่ำงกลเรือ รวมถึงพนักงำนประจ�ำส�ำนักงำนที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรบรหิำรงำนเรอื ให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจถงึขดีควำมสำมำรถและขดีจ�ำกดัของมนษุย์ และเพือ่เสรมิสร้ำงให้เกดิทศันคตทิีด่ใีน 

เรื่องควำมปลอดภัยและกำรท�ำงำนเป็นทีม หลักสูตร MRM นี้ได้มีกำรยอมรับกันอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำเป็นวิธีกำรที่ดีที่สุดใน

กำรช่วยเพิ่มทักษะและพัฒนำกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม และลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดอุบัติภัยทำงทะเลที่มีสำเหตุมำจำก 

ควำมผดิพลำดของมนษุย์ (Human Error) รวมทัง้กำรจดักำรทรพัยำกรและกำรท�ำงำนเป็นทมีทีไ่ม่มปีระสทิธภิำพ หลกัสตูร MRM 

นีไ้ด้รบักำรรบัรองและออกแบบโดย The Swedish Club ซึง่เป็นหนึง่ในผูใ้ห้ประกนัภยัทำงทะเลรำยใหญ่ของโลก ซึง่ทำงบรษิทัฯ 

ได้รบัใบอนญุำตในกำรน�ำหลกัสตูรนีม้ำเป็นต้นแบบในกำรฝึกคนประจ�ำเรอืของบรษิทัฯ นอกจำกหลกัสตูร MRM แล้ว ภำยใน

ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ยังมีห้องฝึกอบรมต่ำงๆส�ำหรับโปรแกรมกำรฝึกต่ำงๆเช่นโปรแกรมกำรฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
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(Computer based training “CBT”) และวีดีทัศน์ (Video-Based Training “VBT”) กำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรจัดกำรระบบ

เดินเรือเป็นทีม (Bridge Team Management “BTM”) หลักสูตรทักษะกำรเดินเรือและบังคับเรือ (Bridge Team Competency 

“BTC”) หลักสูตรกำรปฎิบัติหน้ำที่เวรยำม (Officer Of the Watch “OOW”) หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนต�ำแหน่งต้นเรือ (Chief 

Mate Course “CMC”) หลักสูตรกำรเป็นกัปตันเรือ (Command Course) หลักสูตรควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนบนเรือ 

(Shipboard Safety Course “SSC”) หลักสูตรแนะน�ำแก้ไขปัญหำกำรท�ำงำนบนเรือ (Maritime Professional Briefing “MPB”) 

หลักสูตรอบรมกำรใช้ภำษำอังกฤษ (ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ) เป็นต้น หลักสูตรต่ำงๆเหล่ำนี้ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงตลอดเวลำ 

และถือว่ำเป็นกำรวำงรำกฐำนที่ส�ำคัญต่อคุณภำพของคนประจ�ำเรือและกำรเรียนรู้เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนเรือ

 ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทมีกำรท�ำงำนร่วมกันกับแผนกบริหำรงำนเรือของบริษัทฯ เพื่อให้ทรำบถึงสิ่งที่จ�ำเป็นต้องมี 

กำรฝึกให้กับคนเรือและกำรออกแบบหลักสูตรให้เหมำะสม ด้วยแนวทำงนี้จึงได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรขึ้นใหม่ส�ำหรับฝึก 

นำยช่ำงกลเรือในทุกระดับไม่ว่ำจะเป็นหลักสูตรเสริมทักษะและกำรบริหำรจัดกำรห้องเครื่อง (Engine Room Management 

and Competency Enhancement “EMC”) ส�ำหรบันำยช่ำงกลเรอืระดบัสงู และหลกัสตูรกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ข้ำเวรยำม (Engineer 

on Watch “EOW”) ส�ำหรบันำยช่ำงกลเรอืระดบัปฏบิตักิำร และในอนำคตได้มแีผนกำรทีจ่ะเพิม่เตมิหลกัสตูรอกี เช่น หลกัสตูร

ส�ำหรับ “ระบบกำรท�ำงำนของซีลเพลำใบจักร” “กำรท�ำงำนของอุปกรณ์ยกขนสินค้ำโดยเฉพำะระบบ ไฮดรอลิก” และ 

“ควำมปลอดภยัในกำรปฏบิตังิำนบนเรอืส�ำหรบัลกูเรอื” ทำงศนูย์ฝึกอบรมได้จดัให้มกีำรตดิตัง้อปุกรณ์เครือ่งจกัรพืน้ฐำนส�ำคญั 

เช่นเครือ่งยนต์เทอร์โบชำร์จเจอร์ และเครือ่งแยกกรองน�ำ้มนั เพือ่ใช้ส�ำหรบักำรฝึกปฏบิตัจิรงิเพิม่เตมิจำกกำรเรยีนรูภ้ำคทฤษฎี 

สิ่งเหล่ำนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมร่วมกับห้องฝึกจ�ำลองกำรเดินเรือ เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมสำมำรถท�ำกำรฝึกในสิ่งที่จ�ำเป็นได้ทั้ง 

นำยประจ�ำเรือฝ่ำยเดินเรือ ฝ่ำยช่ำงกลเรือ รวมถึงลูกเรือ เรือที่บริษัทฯ ได้สั่งต่อใหม่ไปนั้น มีเครื่องยนต์ที่ประหยัดพลังงำน

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้นำยช่ำงกลระดับบริหำร นำยช่ำงไฟฟ้ำ และผู้จัดกำรฝ่ำยเทคนิคของบริษัทฯ 

เข้ำรบักำรอบรมส�ำหรบักำรใช้งำนเครือ่งยนต์เหล่ำนีจ้ำกผูผ้ลติโดยตรงเพือ่ควำมเข้ำใจทีด่ขีึน้ในกำรเดนิเรอืและสำมำรถแก้ปัญหำ 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่วนนำยช่ำงกลระดับปฏิบัติกำรจะได้รับกำรอบรมในศูนย์ฝึกพำณิชยนำวีของบริษัทฯ และฝึกฝนวิธี

กำรปฏิบัติบนเรือ 

 กำรใช้อปุกรณ์กำรเดนิเรอืทีใ่ห้ข้อมลูและแสดงผลด้วยแผนทีอ่เิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Chart Display and Information 

System ”ECDIS”) ได้มกีำรบงัคบัใช้บนเรอืใหม่ทีต่่อเสรจ็ตัง้แต่เดอืนกรกฎำคม 2556 เป็นต้นไป เรอืใหม่ส่วนใหญ่มกีำรตดิตัง้

อุปกรณ์ ECDIS ไว้ใช้งำนแล้ว ส�ำหรับเรือเกำ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีกำรบังคับให้ติดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ในปี 2561 เป็นต้นไป 

กำรใช้งำนอปุกรณ์ ECDIS นีจ้�ำต้องได้รบักำรฝึกอบรมเพือ่เรยีนรูก้ำรท�ำงำนของระบบทัว่ๆไป รวมถงึกำรใช้งำนอปุกรณ์แต่ละ

ยี่ห้อที่อำจมีรูปแบบกำรใช้งำนแตกต่ำงกันไปตำมโรงงำนผู้ผลิต นักเดินเรือที่จะใช้งำนอุปกรณ์ ECDIS ในกำรเดินเรือจะต้อง

ได้รับกำรฝึกอบรมที่ถูกต้อง และได้รับใบรับรองผ่ำนกำรฝึกอบรมมำแล้วก่อนที่จะได้รับอนุญำตให้ใช้งำนได้จริงบนเรือ

 ในบรรดำอุปกรณ์น�ำทำงในกำรเดินเรือที่ทันสมัยทั้งหมด เช่น เรดำร์ AIS และ GPS นักเดินเรือจะได้รับเครื่องช่วย

น�ำทำงในกำรเดนิเรอืด้วยอปุกรณ์ ECDIS ซึง่เป็นเครือ่งช่วยน�ำทำงในกำรเดนิเรอืจะท�ำให้อปุกรณ์ต่ำงๆ (ซึง่อยูบ่นแผ่นกระดำษ 

 หมดควำมส�ำคัญไป ทั้งนี้ กำรใช้อุปกรณ์ ECDIS นั้น นักเดินเรือจะต้องรู้วิธีใช้งำนที่ถูกต้องด้วย

 บรษิทัฯ มัน่ใจว่ำนกัเดนิเรอืของเรำสำมำรถใช้งำน ECDIS ได้เป็นอย่ำงดก่ีอนจะประจ�ำกำรบนเรอื โดยนกัเดนิเรอืได้รบั 

กำรฝึกอบรมกำรใช้งำน ECDIS จำกสถำบันที่ได้รับกำรรับรอง นอกจำกนั้น นักเดินเรือดังกล่ำวยังได้รับกำรฝึกอบรมจำก

บริษัทผลิตอุปกรณ์ ECDIS อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่ำกำรได้รับใบรับรองอย่ำงเดียวอำจจะไม่ท�ำให้นักเดินเรือคุ้นเคยและ

ใช้งำน ECDISได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ จึงได้ติดตั้งอุปกรณ์และพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมกำร 

ใช้งำน ECDIS โดยหลงัจำกทีผ่่ำนกำรอบรมหลกัสตูร ECDIS นีแ้ล้ว นกัเดนิเรอืจะต้องเข้ำอบรมกำรใช้งำน ECDIS จรงิอกีด้วย 

 ภัยจากโจรสลัด เดิมทีมีจุดเริ่มต้นจำกประเทศโซมำเลีย แต่ปัจจุบันได้มีโจรสลัดแพร่ขยำยไปทั่วทั้งทะเลอำหรับและ

มหำสมทุรอนิเดยี ยงัคงเป็นภยัคกุคำมทีส่ร้ำงควำมกงัวลใจอย่ำงมำก แม้ว่ำในปี 2556 ไม่มข่ีำวเรือ่งโจรสลดัในบรเิวณดงักล่ำว 

โดยทำงผู้รับประกันภัยทำงทะเล London war risks ได้ประกำศให้อำณำเขตทำงทะเลของมหำสมุทรอินเดียทั้งหมด ตั้งแต่

ประเทศอินเดียไปยังชำยฝั่งทวีปแอฟริกำ และตั้งแต่อ่ำวโอมำนไปยังเกำะมำดำกัสกำร์เป็นเขตกำรเดินเรือที่สัญญำประกันภัย
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 โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทต่ำงๆสำมำรถผลักภำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมต่ำงๆไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในกำรปกป้อง

เรือจำกโจรสลัด รวมถึงค่ำเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมนี้ไปยังผู้เช่ำเรือได้ แต่ผลกระทบจำกโจรสลัดที่มีต่อสภำพขวัญก�ำลังใจของ 

ลูกเรือได้ท�ำให้จ�ำนวนคนประจ�ำเรือ และควำมสนใจในอำชีพนี้ได้ลดลง

 แม้ว่ำอตุสำหกรรมเดนิเรอืทะเลจะต้องเผชญิกบัภยัโจรสลดัมำเป็นศตวรรษแล้วกต็ำม แต่สถำนกำรณ์ปัจจบุนัได้ถอืว่ำเป็น

มติใิหม่ของโจรสลัดทีไ่ม่เคยเกิดมำก่อน โจรสลดัโซมำเลียได้ผันตวัเองไปเป็นองค์กรกำรค้ำทีส่ร้ำงก�ำไรมหำศำล ภำพโจรสลดั 

มือถือดำบจี้ปล้นเรือในอดีตได้กลำยเป็นสิ่งที่ไม่น่ำกลัวอีกต่อไป เมื่อเทียบกับโจรสลัดผู้ก่อกำรร้ำยในปัจจุบันที่ใช้อำวุธหนัก

ครบมือออกไล่ล่ำไปตำมน่ำนน�้ำตั้งแต่ประเทศโซมำเลียจนถึงประเทศอินเดีย เพื่อยึดบรรดำเรือสินค้ำที่ขำดกำรป้องกันที่ 

เพยีงพอไปเรยีกค่ำไถ่ ดงันัน้ จงึเป็นสิง่ส�ำคญัทีต้่องตระหนกัว่ำโจรสลดันัน้เป็นควำมเสีย่งร้ำยแรงทำงธรุกจิอย่ำงหนึง่ โดยโจรสลดั 

เหล่ำนี้ไม่ได้ต้องกำรสินค้ำที่อยู่บนเรือ แต่ต้องกำรเงินค่ำไถ่จ�ำนวนมหำศำลโดยใช้ชีวิตลูกเรือเป็นอ�ำนำจต่อรอง และแน่นอน

หำกสินค้ำที่ยึดได้มีมูลค่ำสูงก็จะยิ่งเพิ่มอ�ำนำจต่อรองในกำรเรียกเงินค่ำไถ่ได้มำกขึ้นอีก

 ในปัจจุบัน โจรสลัดได้มีเรือประมงหลำยล�ำไว้ในครอบครองโดยใช้เรือประมงล�ำใหญ่ให้เป็นเรือแม่ ซึ่งท�ำให้พวกเขำ

สำมำรถพรำงตัวว่ำเป็นเรือประมง แต่ที่ส�ำคัญกว่ำนั้น คือ ช่วยเพิ่มระยะทำงในกำรออกล่ำเรือสินค้ำได้ไกลจำกฝั่งมำกขึ้น 

เรือแม่เหล่ำนี้สำมำรถบรรทุกอำหำร น�้ำมัน และน�้ำจืดได้มำกขึ้น  

 ในปี 2556 ไม่มีกำรรำยงำนกำรถูกโจรสลัดโจมตีในบริเวณอ่ำวโซมำเลีย เมื่อเปรียเบทียบกับจ�ำนวน 35 ครั้งในปีก่อน 

ทั้งนี้ ยังไม่มีรำยงำนยืนยันถึงข่ำวเหตุกำรณ์ต้องสงสัยในบริเวณ Horn of Africa ซึ่งเป็นบริเวณที่มีควำมเสี่ยงสูง กำรลดลงของ 

ตัวเลขควำมส�ำเร็จในกำรยึดเรือของโจรสลัดนั้นยังคงไม่น่ำไว้วำงใจ บริษัทเดินเรือต่ำงๆยังคงกังวลว่ำโจรสลัดจะเปลี่ยน 

รูปแบบเพื่อรองรับมำตรกำรป้องกันต่ำงๆที่เรือส่วนใหญ่ใช้อยู่ในระหว่ำงเดินเรือผ่ำนเขตเสี่ยงภัย

 นอกจำกโจรสลัดโซมำเลียแล้ว บริเวณทะเลอำรำเบียน มหำสมุทรอินเดีย ประเทศไนจีเรีย และบริเวณนอกชำยฝั่ง 

ในอ่ำวกนิ ียงัคงเป็นอกีพืน้ทีเ่สีย่งต่อกำรถกูโจรสลดัโจมต ีในช่วงหลำยเดอืนทีผ่่ำนมำมกีำรเตอืนภยัโจรสลดัมำกขึน้ในบรเิวณนี้ 

อย่ำงไรกต็ำม พืน้ทีท่ัง้สองแห่งมคีวำมแตกต่ำงกนัตรงทีป่ระเทศไนจเีรยีมรีฐับำลและนโยบำยทีช่ดัเจนในกำรจดักำรกบัปัญหำ

โจรสลัดในน่ำนน�้ำของตน ซึ่งได้ช่วยจ�ำกัดภัยโจรสลัดในบริเวณนั้นได้

โครงการร่วมทุน
 สถำนะของกำรลงทุนในบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ มีดังต่อนี้

• Southern LPG Pvt Ltd (SLPG) ขัน้ตอนกำรปิดกจิกำรของบรษิทัร่วมทนุนีใ้กล้จะเสรจ็สมบรูณ์แล้ว บรษิทัฯ ได้

ขำยทรพัย์สนิหลกัๆ ของบรษิทันี ้และได้รบัเงนิครบถ้วนเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ในขณะนี ้ก�ำลงัด�ำเนนิกำรปิดบรษิทันี้ 

ตำมขั้นตอนต่อไป

• International Seaports (Haldia) Pvt Ltd บริษัทร่วมทุนนี้เป็นกำรลงทุนในอุตสำหกรรมท่ำเรือเพียง 

แห่งเดยีวของบรษิทัฯ ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่มอืงท่ำฮลัเดยี (โดยบรษิทัฯ ได้ร่วมทนุประมำณร้อยละ 22.4 ของเงนิลงทนุทัง้หมด) 

และได้ด�ำเนินงำนภำยใต้แผนกำรลงทุนในโครงกำรท่ำเรือของบริษัทฯ บริษัทร่วมทุนนี้มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดี 

ต่อเนือ่งและจนถงึปัจจบุนัเรำได้รบัเงนิปันผลรวมทัง้สิน้ 2.15 ล้ำนเหรยีญสหรฐั คดิเป็นประมำณร้อยละ 106 ของ

เงนิลงทนุเริม่แรกเมือ่ปี 2545 - 2546 ซึง่บรษิทัฯ เหน็ว่ำเป็นกำรลงทนุทีคุ่ม้ค่ำและหวงัว่ำ บรษิทัฯ จะสำมำรถเพิม่

สัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทร่วมนี้ในโอกำสที่เหมำะสมต่อไป
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บทสรุป
 อุปสงค์ - บรรยำกำศทำงธุรกิจในปี 2557 จะดีขึ้นมำกกวำ่ที่บริษัทฯ เคยประสบมำในปี 2554 – 2556 แต่ยังคงมีควำม

ผันผวนอย่ำงมำกเช่นกัน โดยเศรษฐกิจของสหภำพยุโรป สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และจีน ได้ฟื้นตัวอย่ำงมำกเห็นได้จำกตัวเลข 

ทำงเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำรำคำสินค้ำคอมโมดิตี้ยังอยู่ในระดับต�่ำเนื่องจำกมีกำรขยำยตัวของเหมืองแร่

ในช่วงสิ้นปี 2556 และคำดว่ำจะขยำยตัวต่อไปในปี 2557 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบรำคำน�ำเข้ำและรำคำที่ผลิตได้ในประเทศ

จะท�ำให้จีนเพิ่มปริมำณกำรน�ำเข้ำแร่เหล็กและถ่ำนหินมำกยิ่งขึ้นเป็นประวัติกำรณ์ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นในรำยงำนนี้ โรงไฟฟ้ำ

พลังถ่ำนหินตำมเมืองท่ำต่ำงๆที่เริ่มเปิดตัวขึ้น เป็นตัวบ่งชี้อยำ่งชัดเจนวำ่ในไม่ชำ้ประเทศอินเดียจะกลำยเป็นผู้น�ำเขำ้ถ่ำนหิน

มำกที่สุดในโลกแทนที่ประเทศจีนด้วยปริมำณ 300 - 350 ตันต่อปี ภำยในปี 2559 ทั้งนี้ รำยงำนล่ำสุดจำก DNB Markets ได้ 

ระบวุ่ำ กำรขยำยตวัโดยวดัจำกตวัเลขปรมิำณกำรขนส่งเป็นตนั-ไมล์ในช่วงปี 2557 ถงึปี 2559 จะเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 10 - 11 ต่อปี

 อุปทาน - เนื่องด้วยตลำดค่ำระวำงเรือในอดีต (ปี 2547 ถึงปี 2551) อยู่ในระดับสูงมำกท�ำให้เจ้ำของเรือส่วนใหญ่ยังคง

ใช้งำนเรือที่มีอำยุมำกของตนต่อไปจนเกินอำยุใช้งำนตำมปกติ หำกเป็นช่วงที่สภำพตลำดค่ำระวำงเรืออยู่ในระดับปกติแล้ว 

จะมเีรอืซึง่อำยเุกนิ 20 ปีในอกีสำมปีข้ำงหน้ำ ประมำณร้อยละ 16.63 ของกองเรอืทัง้โลก (ขนำดระวำงรวม 122.28 ล้ำนเดทเวทตนั) 

ถูกปลดระวำง โดยมีข้อจ�ำกัดในแง่จ�ำนวนอู่ที่ให้บริกำรปลดระวำงเรือที่มีอยู่อำจมีไม่เพียงพอ 

 จำกกำรที่เรือต่อใหม่ขนำดระวำงบรรทุกรวมประมำณร้อยละ 20 (ขนำดระวำงรวม 146.89 ล้ำนเดทเวทตัน) ของ 

กองเรือโลกมีก�ำหนดกำรส่งมอบจนถึงสิ้นปี 2560 แต่กำรขำดแหล่งเงินทุนประกอบกับกำรที่อู่ต่อเรือส่งมอบเรือลำ่ช้ำ อำจ 

จะท�ำให้ตวัเลขอตัรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบเรอืใหม่ดงักล่ำวอยูท่ีป่ระมำณร้อยละ 35 ดงัจะเหน็ได้จำกตวัเลขอตัรำควำมล่ำช้ำ

ในกำรส่งมอบเรือในปี 2556 นั้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 38 

 อปุทำนกบัอปุสงค์น่ำจะเข้ำสูภ่ำวะสมดลุได้ในปี 2557 ดงันัน้ บรษิทัฯ คดิว่ำปี 2556 จงึอำจถกูจำรกึไว้ให้เป็นปีสดุท้ำย

แห่งควำมท้ำทำยที่ยำกล�ำบำกส�ำหรับธุรกิจเดินเรือเทกอง 

 ด้านการเงิน - กำรระดมทุนยังคงเป็นหนึ่งในควำมท้ำทำยที่สุดที่เจ้ำของเรือจะต้องเผชิญต่อไปในปี 2557 ดังจะเห็นได้

จำกกำรที่ธนำคำรที่เคยปล่อยเงินกู้ให้แก่บริษัทเดินเรือได้ลดพอร์ตเงินกู้ของตนส�ำหรับธุรกิจนี้ลงบำงส่วนหรือทั้งหมด และ

ธนำคำรบำงรำยเลกิปล่อยกูใ้ห้แก่ธรุกจินีอ้ย่ำงถำวร อย่ำงไรกต็ำม อำจมธีนำคำรรำยใหม่ๆเข้ำมำปล่อยกูใ้ห้แก่เจ้ำของเรอืแทน 

โดยธนำคำรรำยใหม่ๆทีเ่คยปล่อยกูใ้ห้แก่องค์กรขนำดใหญ่จะเริม่ปล่อยกูใ้ห้แก่องค์กรเดนิเรอืใหญ่ แต่ต้นทนุเงนิกูจ้ำกธนำคำร

รำยใหม่เหล่ำนีจ้ะสงูกว่ำเนือ่งจำกธนำคำรรำยใหม่ดงักล่ำวยงัไม่มคีวำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในธรุกจินีแ้ม้จะมเีงนิทนุส�ำหรบัลกูค้ำ

ในประเทศก็ตำม

 ดังนั้น จึงมีกำรระดมทุนต่ำงๆในตลำดทุนจำกบริษัทเดินเรือที่ยังมีเรือเพียงไม่กี่ล�ำ สภำวะตลำดเช่นนี้ยังคงสร้ำง

ควำมประหลำดใจอย่ำงต่อเนื่อง! ปัญหำเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน คือ กำรมีต้นทุนที่สูงกว่ำเงินกู้จำกธนำคำรรำยเก่ำ รวมไปถึง 

ข้อก�ำหนดต่ำงๆทีเ่พิม่ขึน้ซึง่เจ้ำของเรอืต้องปฏบิตัติำม ซึง่บรษิทัรำยย่อยเหล่ำนีส้ำมำรถเปิดหรอืปิดตวัลงได้อย่ำงรวดเรว็ขึน้อยู่

กับประสบกำรณ์ในแง่ของหนี้สินต่อทุนของตน หลังจำกกำรล้มละลำยของบริษัท STX Pan Ocean และกำรยกเลิกพันธบัตร

มูลค่ำ 1 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ รวมถึงกำรลดทุน ผู้ลงทุนต่ำงๆ โดยเฉพำะในประเทศเกำหลีใต้จะไม่เร่งรีบลงทุนในธุรกิจ 

เดินเรือในอนำคตอันใกล้อีกอย่ำงแน่นอน

 กำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในกระแสเงินสดในอนำคตจะเป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรระดมทุน อย่ำงไรก็ตำม

ขึ้นอยู่กับปัจจัยในแง่ของคุณภำพและควำมคุ้มค่ำของกำรปล่อยกู้ตำมสัญญำเช่ำล่วงหน้ำของ Charterers ส่วนใหญ่แล้ว 

กำรล้มละลำยอย่ำงรวดเร็วของบริษัทเดินเรือได้ส่งผลเสียต่ออุตสำหกรรมในช่วงห้ำปีที่ผ่ำนมำโดยมีกำรเจรจำกันใหม่ และ/

หรือ มีกำรผิดนัด ซึ่งจะส่งผลให้กำรขำดแคลนแหล่งเงินทุน หรือมีต้นทุนที่สูงขึ้นในกำรหำแหล่งเงินทุน ดังนั้น ปัญหำ 

เงินทุนนี้จึงยังคงเป็นปัญหำที่ส�ำคัญ 

 ท้ำยทีส่ดุแล้ว อตุสำหกรรมของเรำทีต้่องใช้เงนิลงทนุสงู มคีวำมผนัผวนมำก และมลีกัษณะเป็นวฏัจกัรขึน้ลง และจำก

กำรที่ธนำคำรที่เคยปล่อยเงินกู้ให้แก่บริษัทเดินเรือได้หยุดให้เงินกู้แก่ธุรกิจนี้ ท�ำให้เจ้ำของเรือที่มีควำมแข็งแกร่ง จดทะเบียน
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ในตลำดหลกัทรพัย์ มกีระแสเงนิสดมำก และไม่ได้ท�ำธรุกจิแบบเกง็ก�ำไรเท่ำนัน้ทีจ่ะหำเงนิทนุได้ ส่วนเจ้ำของเรอืรำยย่อยและ

ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์จะขำดแคลนแหล่งเงินทุนท�ำให้ต้องใช้เงินของตนเองในกำรท�ำธุรกิจ

บทส่งท้าย 
 เมื่อพิจำรณำปัจจัยทั้งหมดที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นว่ำ บริษัทฯ ได้เตรียมควำมพร้อมในทุกๆ ด้ำนที่

จะไขว่คว้ำโอกำสดีๆ  ทีจ่ะเข้ำมำในตลำดธรุกจิเรอืขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองเพือ่น�ำพำบรษิทัฯ ไปสูค่วำมส�ำเรจ็ โดยบรษิทัฯ หวงั

เป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะมอบสญัญำแห่งควำมส�ำเรจ็สูอ่นำคตนี ้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่ำน ด้วยกำรท�ำงำนอย่ำงทุม่เทและเสยีสละของ

พนักงำนที่เป็นมืออำชีพของบริษัทฯ ทั้งที่ประจ�ำในส�ำนักงำนและที่ประจ�ำกำรบนเรือของบริษัทฯ ทุกคน 

  ในนามคณะกรรมการ

  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  นายคูชรู คาลี วาเดีย

 กรรมกำรผู้จัดกำร  กรรมกำรบริหำร

  7 กุมภำพันธ์ 2557
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ

จ�ำนวน 3 ท่ำนได้แก่ นำยสพุฒัน์ ศวิะศรอี�ำไพ ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร นำยก�ำธร 

ศิลำอ่อน และ รองศำสตรำจำรย์ ดร. ภวิดำ ปำนะนนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร 

ทั้งนี้ นำยก�ำธร ศิลำอ่อน และ รองศำสตรำจำรย์ ดร. ภวิดำ ปำนะนนท์ ซึ่งหมดวำระในวันที่ 14 มีนำคม 2556 ได้รับกำร 

แต่งตัง้ให้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอกีวำระหนึง่ ตำมมตขิองทีป่ระชมุคณะบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่4 กมุภำพนัธ์ 2556 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับ

ดูแลกิจกำรที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

 ในปี 2556 ได้จดัให้มกีำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำรอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่พจิำรณำสอบทำน

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำรได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

ภำยนอกทกุไตรมำสเพือ่รบัฟังค�ำชีแ้จงเกีย่วกบัรำยงำนของผูส้อบบญัช ีผลกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และข้อเสนอแนะเกีย่วกบั

มำตรฐำนกำรบญัชทีีเ่กีย่วข้อง คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำรมคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มกีระบวนกำรจดัท�ำและ

กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินที่ถูกต้องเพียงพอ และเป็นที่เชื่อถือได้

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร ได้พจิำรณำควำมเป็นอสิระและสำยงำนบงัคบับญัชำของฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยในเพือ่ให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมคีวำมเป็นอสิระและเชือ่ถอืได้อย่ำงแท้จรงิ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบั

ดแูลกจิกำรได้ร่วมปรกึษำกบัผูต้รวจสอบตรวจสอบภำยในเกีย่วกบัขอบเขตควำมรบัผดิชอบและหน้ำทีข่องฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

และได้อนุมัติแผนงำนกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ในปี 2556 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ท�ำกำรประเมินควำมเสี่ยง

และกลไกกำรควบคุมภำยในส�ำหรับทุกแผนกของบริษัทฯ สอบทำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนส�ำหรับบำงแผนก สอบทำนรำยกำร

ทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และสอบทำนกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกิจของบริษัทฯ เช่น พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด ประมวลรัษฎำกร พระรำชบัญญัติเรือไทย พระรำชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบและประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ นอกจำกนี้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ด�ำเนินกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ 

และน�ำผลกำรตรวจสอบ รวมทั้งค�ำเสนอแนะต่ำงๆ ไปปรึกษำหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหำร และได้รำยงำน 

ผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำรมีควำมเห็นวำ่ บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ

และไม่มีจุดบกพร่องที่มีสำระส�ำคัญ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร มคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดทีเ่กีย่วข้อง

โดยตรงต่อกำรด�ำเนินกำร ซึ่งกฎหมำยหลักที่เกี่ยวข้องเหล่ำนี้ก็คือ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด ประมวลรัษฎำกร  

พระรำชบญัญตัเิรอืไทย พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ รวมถงึกฎระเบยีบและประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้สอบทำนรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเรือ่ง

กำรเปิดเผยข้อมลู และกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 และทีม่กีำรแก้ไขเพิม่เตมิ และ

ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและทีม่กีำรแก้ไขเพิม่เตมิ 

รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เรื่องค�ำแนะน�ำในกำรปฏิบัติตำมมำตรำ 89/12 (1) 

แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ ผลกำรสอบทำนพบว่ำบริษัทฯ มีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันจ�ำนวน 6 รำยกำร โดยเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
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ประเภทที ่2 จ�ำนวน 5 รำยกำร และเป็นรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภทที ่3 จ�ำนวน 1 รำยกำรตำมควำมหมำยของประกำศฉบบัดงักล่ำว 

กล่ำวคอืค่ำตัว๋เครือ่งบนิ ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบักำรใช้บรกิำรโรงแรม ค่ำใช้จ่ำยค่ำเบีย้ประกนัภยั ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้คอมพวิเตอร์ และ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้พร้อมตดิตัง้ รวมถงึ ค่ำซ่อมบ�ำรงุรกัษำ เครือ่งปรบัอำกำศทีส่�ำนกังำนบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และทีค่อนโดมเินยีม

ของบรษิทัย่อยจดัอยูใ่นรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทที ่2 ซึง่เป็นรำยกำรสนบัสนนุธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ ในขณะทีค่่ำเช่ำส�ำนกังำน

จดัอยูใ่นรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทที ่3 คอืรำยกำรเช่ำหรอืให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ระยะสัน้ ซึง่รำยละเอยีดของรำยกำรดงักล่ำว

ได้อธบิำยไว้แล้ว ภำยใต้หวัข้อเรือ่ง “รายการทีเ่กีย่วโยงกนั” ในรำยงำนประจ�ำปีฉบบันี ้ผลกำรสอบทำนดงักล่ำวได้ถกูน�ำเสนอ 

เพื่อทรำบในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2557 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและ

ก�ำกบัดแูลกจิกำร และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่ำวมคีวำมยตุธิรรมและเพือ่ผลประโยชน์

ทั้งหมดของบริษัทฯ

 ในระหว่ำงปี 2556 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ท�ำกำรสอบทำนรำยกำรเกี่ยวกับกำรได้มำและจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูล

และกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมรวม

ถึงประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่มีนัยส�ำคัญที่เข้ำข่ำยเป็นกำร 

ได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร เห็นว่ำกำรได้มำ

และจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีควำมสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร สอบทำนแนวทำงหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ โดย 

เปรยีบเทยีบกบัแนวทำงปฏบิตัขิองสำกล รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทบทวนนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร 

รวมทัง้สอบทำนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมคูม่อืนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ�ำทกุปี ซึง่ผลกำรประเมนิกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมำก 

 ส�ำหรบัปี 2556 บรษิทัฯ ได้รบักำรจดัให้อยูใ่นกลุม่ “ดเีลศิ”ส�ำหรบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีจำกคณะกรรมกำรบรรษทั 

ภบิำลแห่งชำต ิและจดัอยูใ่นกลุม่ Top Quartile ของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่มีลูค่ำหลกัทรพัย์ตำมรำคำตลำดสงูกว่ำ 10,000 ล้ำนบำท 

 ปกติ กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร จะมีขึ้นก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งนี้

เพื่อให้รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภำยใน และ 

ผู้สอบบัญชีภำยนอกโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม สำมำรถส่งให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบและปรึกษำหำรือ รวมทั้งรับค�ำแนะน�ำต่ำงๆ จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

 กรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำรได้มกีำรพดูคยุกบัผูต้รวจสอบภำยในอย่ำงสม�ำ่เสมอทัง้ทีเ่ป็นทำงกำรและไม่เป็น 

ทำงกำรเกีย่วกบัประเดน็ต่ำงๆ ทีผู่ต้รวจสอบภำยในตรวจพบ ส�ำหรบักำรประชมุอย่ำงเป็นทำงกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และก�ำกับดูแลกิจกำรแต่ละครั้งจะใช้เวลำประมำณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร

มีกำรประชุมตำมวำระปกติจ�ำนวน 4 ครั้ง (ปี 2555: 4 ครั้ง) และมีกำรประชุมตำมวำระพิเศษจ�ำนวน 2 ครั้ง (ปี 2555:  

มีกำรประชุมตำมวำระพิเศษ 1 ครั้ง) โดยกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำรแต่ละท่ำนสรุปได้ 

ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และก�ากับดูแลกิจการ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2556 ปี 2555

การประชุม 

วาระปกติ

การประชุม 

วาระพิเศษ

การประชุม 

วาระปกติ

การประชุม 

วาระพิเศษ

1. นำยสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�ำไพ 4/4 2/2 4/4 1/1

2. นำยก�ำธร ศิลำอ่อน 4/4 2/2 4/4 1/1

3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภวดิำ ปำนะนนท์ 4/4 2/2 4/4 1/1
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 กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่29 มกรำคม 2557 ได้มกีำรพจิำรณำ

เพือ่เสนอให้ผูถ้อืหุน้อนมุตัเิรือ่งกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีำยนอก และมมีตเิพือ่เสนอกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชท่ีำนใดท่ำนหนึง่จำก

บรษิทั ส�ำนกังำน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสี�ำหรบัปี 2557 ดงัต่อไปนี้

1. นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3970) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ในระหว่ำงปี 2546 ถึง ปี 2550 และอีกครั้งส�ำหรับปี 2553 ถึง ปี 2556

2. นำยชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3972) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ส�ำหรับปี 2551 และปี 2552

3. นำงสำววิสสุตำ จริยธนำกร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3853)

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ตรวจสอบที่ได้กลำ่วขำ้งต้น สำมำรถแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน

ของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ 

ยัง จ�ำกัด มีอ�ำนำจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติและมีควำมสำมำรถของบริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด  

มำปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทน

 บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีควำมเป็น

อสิระ และมผีลกำรปฏบิตังิำนส�ำหรบัปีทีผ่่ำนมำเป็นทีน่่ำพงึพอใจ โดยบรษิทั ส�ำนกังำน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ำกดั เป็นผูส้อบบญัชี 

ภำยนอกของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร ได้พิจำรณำเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ำตอบแทนกำรสอบ

บัญชีของผู้สอบบัญชีภำยนอกส�ำหรับ ปี 2557 จ�ำนวนเงินไม่เกิน 1.90 ล้ำนบำท (ปี 2556: 1.90 ล้ำนบำท) แยกต่ำงหำกจำก 

ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดซึ่งจะได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ได้มีกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของ

นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3970) จำกบริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด ที่ได้ 

ท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัทย่อย 1 บริษัทที่จดทะเบียนใน 

ต่ำงประเทศส�ำหรับปี 2556 และคำดว่ำจะท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีต่อไปอีกส�ำหรับปี 2557 ด้วยคำ่ตอบแทนกำรสอบบัญชี 

จ�ำนวนเงิน 3.42 ล้ำนบำท(ปี 2556 จ่ำยจริง: จ�ำนวน 3.41 ล้ำนบำท) นอกจำกนี้ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับ

ดแูลกจิกำรยงัได้พจิำรณำค่ำตอบแทนจำกกำรให้บรกิำรด้ำนอืน่ๆ ซึง่ไม่เกีย่วข้องกบักำรสอบบญัช ีได้แก่ ค่ำบรกิำรตรวจสอบ

กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบัตรส่งเสริมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส�ำหรับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ด้วยจ�ำนวนเงิน 

ไม่เกนิ 0.31 ล้ำนบำท (ปี 2556 จ่ำยจรงิ : 0.35 ล้ำนบำท) และค่ำบรกิำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงนิของบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศ

ส�ำหรับงบกำรเงินรวม ด้วยจ�ำนวนเงินไม่เกิน 0.60 ล้ำนบำท (ปี 2556 จ่ำยจริง : 0.40 ล้ำนบำท)

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ

 ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 

 นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ

 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร

 7 กุมภำพันธ์ 2557
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รายงานการก�ากับดูแลกิจการ

ค�าจ�ากัดความ

 กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร หรอื Corporate Governance หมำยถงึ ระบบทีจ่ดัให้มโีครงสร้ำงและกระบวนกำรของควำมสมัพนัธ์ 

ระหว่ำงคณะกรรมกำร ฝ่ำยจดักำร และผูถ้อืหุน้ เพือ่สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั น�ำไปสูก่ำรเตบิโตและเพิม่คณุค่ำให้กบั

ผู้ถือหุ้นในระยะยำว โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบ ค�ำจ�ำกัดควำมดังกล่ำวในข้ำงต้น เป็นไปตำมข้อเสนอแนะของ

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ บรษิทัฯ มคีวำมพยำยำมอย่ำงยิง่ทีจ่ะผลกัดนัให้กำรก�ำกบัดแูล

กิจกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นอย่ำงสมบูรณ์ภำยในองค์กร 

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักดีว่ำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีนั้นมีควำมส�ำคัญและเป็น 

สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน และเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยำว ดังนั้น คณะกรรมกำร 

บรษิทัฯ จงึได้จดัท�ำคูม่อืนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร จรยิธรรมธรุกจิและแนวทำงปฏบิตัทิีด่โีดยได้สือ่สำรให้พนกังำนทกุคน

ทรำบผ่ำนช่องทำงอีเมล์ และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ”

 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้รับรำงวัลต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงรำงวัลในเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังต่อไปนี้

•  ได้รบักำรจดัให้อยูใ่นกลุม่ “ดเีลศิ” ส�ำหรบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ใีนรำยงำนผลส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทั

จดทะเบียน 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2553 2554 2555 และ 2556 จำกบรรษัทภิบำลแห่งชำติ

• ได้รบักำรจดัให้อยูใ่นกลุม่ “ดเีลศิ” ส�ำหรบักำรประชมุสำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุน้ส�ำหรบัปี 2556 และ 2555 ตำมล�ำดบั 

จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• ได้รับรำงวัล “บริษัทจดทะเบียนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในงำน SET Awards ประจ�ำปี 2556

• ได้รับรำงวัล “CSRI Recognition ประจ�ำปี 2556” เพื่อประกำศเกียรติคุณแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีพัฒนำกำร

อย่ำงต่อเนื่องในกำรด�ำเนินธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอยำ่งที่ดีส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจ 

อย่ำงยั่งยืน จัดขึ้นโดยสถำบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ได้รับรำงวัลชนะเลิศในด้ำน “ควำมปลอดภัยทำงทะเล” จำกงำน Seatrade Asia Awards ประจ�ำปี 2556

• ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้เข้ำรอบสุดท้ำยเพื่อเข้ำชิงรำงวัล “ผู้ประกอบกำรขนส่งสินค้ำเปียก/แห้งเทกองแห่งปี”  

จำกงำน Seatrade Asia Awards ประจ�ำปี 2556

• ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู ้เข้ำรอบสุดท้ำยเพื่อเข้ำชิงรำงวัล ”ผู ้ประกอบกำรขนส่งสินค้ำแห้งเทกองแห่งปี”  

จำกงำน International Bulk Journal (IBJ) Awards ประจ�ำปี 2556

• นำยคำลิด ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทฯ ได้รับรำงวัล “บุคคลผู้ประสบควำมส�ำเร็จในชีวิต” จำกงำน 

Seatrade Asia Awards ประจ�ำปี 2555

• ได้รบัรำงวลั “กำรบรหิำรจดักำรธรุกจิเรอืทีด่ทีีส่ดุประจ�ำปี 2555” ในเอเชยี จำกงำน Lloyd's List Asia Awards 2012

• ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู ้เข้ำรอบสุดท้ำยเพื่อเข้ำชิงรำงวัล “ผู ้ประกอบกำรขนส่งสินค้ำแห้งเทกองแห่งปี”  

จำกงำน Seatrade Asia Awards ประจ�ำปี 2555

• ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู ้เข้ำรอบสุดท้ำยเพื่อเข้ำชิงรำงวัล “ผู ้ประกอบกำรขนส่งสินค้ำแห้งเทกองแห่งปี”  

จำกงำน International Bulk Journal (IBJ) Awards ประจ�ำปี 2555

55
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



• ในปี 2553 บรษิทัฯ ได้รบักำรคดัเลอืกให้น�ำเสนอผลงำนข้อมลูควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ เพือ่ประกอบกำร 

พิจำรณำรำงวัล CSR Awards ประจ�ำปี 2553 โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับคัดเลือกจำกผลส�ำรวจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรส�ำหรับกลุ่มบริษัทในทวีปเอเชีย โดย “FinanceAsia”  

ทีม่กีำรเผยแพร่ผลกำรส�ำรวจในเดอืนเมษำยน 2553 ให้เป็น “บรษิทัทีด่ทีีส่ดุในกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัส�ำหรบักลุม่

ที่มีมูลค่ำตลำดขนำดกลำง (Medium market cap sector)” และเป็นหนึ่งใน “บริษัทดีเด่นด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์” 

• ได้รบักำรเสนอชือ่เป็นผูเ้ข้ำรอบสดุท้ำยเพือ่เข้ำชงิรำงวลั “ผูป้ระกอบกำรขนส่งสนิค้ำแห้งเทกอง” ในงำนประกำศ

รำงวัลส�ำหรับกำรค้ำทำงทะเลในทวีปเอเชีย ประจ�ำปี 2553

• ได้รับคัดเลือกจำกผลส�ำรวจเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรประจ�ำปี 2553 โดยนิตยสำร “ASIAMONEY” ให้เป็น 

“บรษิทัดเีด่นในภำพรวมด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่”ี “บรษิทัดเีด่นในด้ำนกำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส” 

“บริษัทดีเด่นในด้ำนสิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน” “บริษัทดีเด่นด้ำนนักลงทุน

สัมพันธ์” และ “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” (นำยคำลิด ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทฯ) ในประเทศไทย

• ในปี 2552 นำยคำลิด ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้บริหำรบริษัทจดทะเบียนดีเด่น 

(Best CEO)” ในกลุม่บรษิทัทีม่มีลูค่ำตลำดขนำดเลก็และกลำง (Small & Medium Market Cap Sector) โดยสมำคม

นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ของไทย

• ได้รับคัดเลือกจำกผลส�ำรวจเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยนิตยสำร “ASIAMONEY” ที่มีกำรเผยแพร่ 

ผลกำรส�ำรวจในนิตยสำร Asia Money ฉบับประจ�ำเดือนมกรำคม 2553 ให้เป็น “บริษัทดีเด่นในภำพรวมด้ำน 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี” “บริษัทดีเด่นในด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส” “บริษัทดีเด่นด้ำนนักลงทุน

สัมพันธ์” “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” (นำยคำลิด ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทฯ) ในประเทศไทย

• ได้รับกำรจัดอันดับตำมรำยงำนของ “CLSA ASIA-PACIFIC MARKETS” ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2552 ให้เป็น 

1 ใน 3 บริษัทดีเด่นในด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจำกผลกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรในประเทศไทย

• ได้รับกำรจัดอันดับในปี 2550 จำกนิตยสำร “The Asset” ของฮ่องกง ให้เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้ำน 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร จำกรำยชื่อบริษัทที่มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจ�ำนวน 60 บริษัทในเอเซีย

• ได้รบัรำงวลั “Best Corporate Governance Report” และ “Best Performance” จำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ในงำน “SET Awards 2006”

นายคาลิด ฮาชิม กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ 
ขึ้นรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

ในงาน SET Awards ประจ�าปี 2556

นายไจปาล มันสุขานี กรรมการของบริษัทฯ 
ขึ้นรับรางวัลทางด้านความปลอดภัยทางทะเล 
ในงาน Seatrade Asia Awards ประจ�าปี 2556
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 การด�าเนินการด้านหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สรุปได้เป็น 5 หมวด ภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ เละรกัษำไว้ซึง่ควำมสมัพนัธ์อนัดแีละผลประโยชน์

สงูสดุของผูถ้อืหุน้ สทิธพิืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ ได้แก่ สทิธใินกำรซือ้ขำยหรอืโอนหุน้ สทิธใินส่วนแบ่งก�ำไรของบรษิทัฯ 

สทิธใินกำรได้รบัเงนิปันผล สทิธใินกำรเข้ำร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ สทิธใินกำรเสนอวำระส�ำหรบักำรประชมุผูถ้อืหุน้ สทิธิ

ในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชหีรอืก�ำหนดค่ำสอบบญัช ีและสทิธใินกำรมส่ีวนร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อ

บริษัทฯ เช่น กำรอนุมัติรำยกำรส�ำคัญที่มีผลต่อทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 นอกเหนือจำกสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำน ข่ำวสำรจำกผู้บริหำร 

และข้อมูลอื่นๆ ที่ส�ำคัญผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ 

ได้ด�ำเนนิธรุกจิโดยกำรปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้และกำรส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทกุรำยได้ใช้สทิธขิองตน ซึง่นโยบำยส�ำหรบั

กำรรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นอยู่ในส่วนของคู่มือนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศ วิธีกำรปฏิบัติทำงบัญชี กำรใช้

สำรสนเทศภำยใน และในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรจะต้องมคีวำม

ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�ำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย

และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม ทั้งนี้ บำงส่วนของนโยบำยและกระบวนกำรปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

มีดังต่อไปนี้

  1.1  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
  บริษัทฯ ได้จัดท�ำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ เป็นรำยบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติม 

ข้อมลูอืน่ๆ ของกรรมกำรบรษิทัฯ แต่ละท่ำนในรำยงำนประจ�ำปีและเสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพือ่พจิำรณำอนมุตัิ 

แต่งตั้งในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ

ต่อกำรพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

• ประวตัขิองกรรมกำรเบือ้งต้น ได้แก่ ชือ่ ต�ำแหน่ง อำย ุประวตักิำรศกึษำ กำรฝึกอบรม อำชพี ประสบกำรณ์

กำรท�ำงำน และข้อพิพำททำงกฎหมำย (ถ้ำมี)

• กำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

• วิธีกำรสรรหำ (กรณีพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง)

• ผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรที่ผ่ำนมำ ในแง่ของกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร

  1.2  พิจารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ
  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยว่ำด้วยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งจะพิจำรณำอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของ 

บรษิทัฯ ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้สำมญัประจ�ำปี โดยได้เปิดเผยแนวทำง/วธิกีำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทัฯ 

ในข้อ 5.6 ในรำยงำนนี้ 

  1.3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก
  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยว่ำด้วยกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภำยนอกของบริษัทฯ ซึ่งพิจำรณำอนุมัติโดย 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี และได้ปรับปรุงข้อมูลประกอบกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

ภำยนอกของบริษัทฯ ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อกำรพิจำรณำอนุมัติของผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่ำว 

มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
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• ชื่อส�ำนักงำนสอบบัญชีภำยนอก

• ชื่อผู้สอบบัญชี

• ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชภีำยนอกส�ำหรบัปีทีข่ออนมุตั ิโดยแยกต่ำงหำกอย่ำงชดัเจนระหว่ำงค่ำสอบบญัชี 

กับค่ำบริกำรอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรสอบบัญชี

• ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีภำยนอกส�ำหรับปีที่ผ่ำนมำ

• ควำมสัมพันธ์อื่นๆ กับบริษัทฯ เช่น กำรเป็นที่ปรึกษำให้กับบริษัทฯ

• จ�ำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีภำยนอก (ในกรณีที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภำยนอกคนเดิม)

• กำรประเมินผลงำนของผู้สอบบัญชีภำยนอกในปีที่ผ่ำนมำ

• เหตุผลในกำรเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภำยนอก (ในกรณีที่มีกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภำยนอกคนใหม่)

  1.4  พิจารณานโยบายจ่ายเงินปันผล
  ปัจจุบันนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ได้อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อครั้งกำรประชุมผู้ถือหุ้น

สำมัญประจ�ำปี 2547 และถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต บริษัทฯ จะน�ำเสนอให้มีกำรพิจำรณำอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

  1.5  พิจารณาแผนการซื้อหุ้นคืน
  ในปี 2546 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�ำหรับแผนกำรด�ำเนินกำรเรื่องกำรซื้อหุ้นคืน โดย 

ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถท�ำกำรซื้อหุ้นของบริษัทฯ คืนได้ โดยให้เป็นไปตำมกฎข้อบังคับของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และจัดให้ 

มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ

  1.6  การประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ ได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ส�ำหรับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ส�ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระส�ำหรับ 

กำรประชุมและได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีควำมเหมำะสมเพื่อเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ

ซึ่งจะได้ปฏิบัติต่อเนื่องส�ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ำนเดียวหรือ 

หลำยท่ำนทีม่หีุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำ 2,000,000 หุน้ สำมำรถเสนอวำระกำรประชมุหรอืเสนอชือ่บคุคลทีม่ี

ควำมเหมำะสมเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุำคม 2556 จนถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 

2556 ซึง่เป็นกำรให้สทิธทิีม่ำกกว่ำทีก่ฎหมำยก�ำหนดต่อผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ก�ำหนดนโยบำย และช่องทำง 

กำรสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประกำศผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่ม 

ผูถ้อืหุน้สำมำรถน�ำเสนอวำระกำรประชมุล่วงหน้ำและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมกำรเพือ่พจิำรณำบรรจุ

ในวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น

• เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมล่วงหน้ำส�ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2556 ก่อนวันประชุม

• บริษัทฯ จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือเป็นนโยบำยปกติของบริษัทฯ โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่จะส่งถึงผู้ถือหุ้นส�ำหรับ 

กำรประชมุผูถ้อืหุน้สำมญัประจ�ำปี ได้ระบถุงึจดุประสงค์ เหตผุล และควำมเหน็ของกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบ

ในแต่ละวำระกำรประชุม โดยบริษัทฯ จะไม่แก้ไขวำระกำรประชุมถ้ำไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ

• ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2556 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ก�ำหนดกำรประชุมและระเบียบวำระ 

กำรประชมุให้ผูถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำผ่ำนเวบ็ไซต์ของตลำดหลกัทรพัย์ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที่  

4 กมุภำพนัธ์ 2556 (ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้  55 วนั) เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้จดัสรรเวลำเพือ่มำเข้ำร่วมประชมุได้ 

58
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



• บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 

กุมภำพันธ์ 2556 (ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 38 วัน) และบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ บริษัท ศูนย์รับฝำก 

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ�ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบยีนหุ้นของบรษิทัฯ ด�ำเนนิกำรจดัส่งหนงัสอืเชิญประชมุ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2556 (จัดส่งล่วงหน้ำ  30 วันก่อนวันประชุม)

• บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี ผ่ำนทำงสื่อหนังสือพิมพ์รำยวันทั้งฉบับ

ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เป็นเวลำ 3 วันติดต่อกันและประมำณ 14 วันล่วงหน้ำ ก่อนกำรประชุม 

ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี

• บรษิทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้อย่ำงเตม็ทีใ่นกำรมส่ีวนร่วมในกำรประชมุผูถ้อืหุน้และสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ 

ได้ซักถำมในประเด็นสงสัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหำรและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนั้นๆ 

จะเป็นผู้ตอบค�ำถำม

• บริษัทฯ ได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน รวมถึงระบุรำยชื่อของ

กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชมุ ในรำยงำนกำรประชมุยงัได้บนัทกึค�ำถำมและค�ำตอบอย่ำงถกูต้องครบถ้วนและ

ชัดเจน วิธีกำรลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียงและผลกำรลงคะแนนเสียง

• บรษิทัฯ มนีโยบำยจดัประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำอนมุตักิรณทีีม่เีหตกุำรณ์ส�ำคญัๆ ทีก่ระทบต่อกำรด�ำเนนิงำน 

ของบริษัทฯ โดยจัดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

เช่น ในปี 2547 กรณีซื้อเรือเดินทะเลจ�ำนวน 15 ล�ำ กำรท�ำสัญญำว่ำจ้ำงต่อเรือเดินทะเลใหม่จ�ำนวน 12 ล�ำ

ในปี 2550 และจ�ำนวน 3 ล�ำในปี 2551 เป็นต้น ซึง่บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระเพือ่ท�ำหน้ำที่

เป็นที่ปรึกษำให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสำมกรณี

• บริษัทฯ มีกำรติดตำมและสอบทำนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยังไม่ได้รับและพยำยำมติดต่อกับ 

ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับเงินปันผลจำกบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้แจ้งข้อมูลและให้ค�ำแนะน�ำ

แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถึงวิธีกำรรับเงินปันผล

  ในระหว่ำงปี 2556 บริษัทฯ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี เมื่อวันที่ 1 

เมษำยน 2556 ที่โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ  เดิมชื่อโรงแรม อมำรี เอเทรียม โดยกรรมกำรทุกท่ำน เข้ำร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2556 ทั้งนี้รวมถึงประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ 

กรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำรทุกท่ำน กรรมกำรอิสระ และผู้สอบบัญชีภำยนอกได้เข้ำร่วมในกำรประชุม

สำมัญประจ�ำปี เพื่อตอบค�ำถำมจำกผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลทำงบัญชีหรือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบบัญชี 

โดยประธำนในที่ประชุมได้อธิบำยเกี่ยวกับวิธีกำรลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงเมื่อกำรประชุมเริ่มขึ้น และ

เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ทกุรำยมสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ เปิดโอกำสให้ซกัถำม

และแสดงควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ในแต่ละวำระกำรประชมุรวมทัง้ได้บนัทกึมตทิีป่ระชมุและประเดน็ต่ำงๆ 

ไว้ในรำยงำนกำรประชมุอย่ำงถกูต้องและครบถ้วนแล้ว หลงัจำกนัน้บรษิทัฯ ได้น�ำส่งรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ให้กบั

ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยรำยงำนกำรประชมุพร้อมทัง้วดีโีอบนัทกึกำรประชมุ ดงักล่ำวในเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ ภำยใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภำยในระยะเวลำ 14 วันหลังวันประชุม

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  บริษัทฯ มั่นใจในกำรให้ควำมส�ำคัญถึงกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้น 

รำยใหญ่ ผูถ้อืหุน้รำยย่อย ผูถ้อืหุน้ต่ำงชำต ิและผูถ้อืหุน้สถำบนั ทัง้ในส่วนของกำรเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ กำรจดัประชมุ

ผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นกำรปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นส�ำหรับเรื่องที่เป็นสำระส�ำคัญ โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ก�ำหนด วัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุมของ 

ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน

• ก�ำหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง
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• อ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรบักำรลงคะแนนเสยีงด้วยกำรจดัให้มกีำรมอบฉนัทะ:  พร้อมทัง้ระบเุอกสำรทีจ่�ำเป็น

ในกำรมอบฉนัทะอย่ำงชดัเจนและได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

ส่งให้กับผู้ถือหุ้นภำยในระยะเวลำที่มำกพอ และเท่ำที่บริษัทฯ สำมำรถกระท�ำได้ภำยใต้ข้อบังคับต่ำงๆ  

ที่เกี่ยวข้อง กล่ำวคือ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อย 4 สัปดำห์ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุม

ด้วยตนเอง บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดให้มปีระธำนกรรมกำร และ/หรอื กรรมกำรอสิระรบัมอบฉนัทะเพือ่เข้ำร่วม

ประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนในกำรประชมุแต่ละครัง้ ซึง่รำยละเอยีดต่ำงๆ ได้ระบไุว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ

ผูถ้อืหุน้อย่ำงครบถ้วน นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ได้แสดงแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) และหนงัสอื

เชญิประชมุผูถ้อืหุน้ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ให้สำมำรถดำวน์โหลดได้

• ก�ำหนดให้มีกำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลำในกำร 

ลงทะเบียนที่เพียงพอ 

• ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนส�ำหรับกำรประชุมแต่ละวำระ

• ได้ใช้ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วม

ประชุมและเพื่อควำมถูกต้องแม่นย�ำในกำรนับคะแนนเสียง

• เปิดโอกำสให้แก่ผูถ้อืหุน้ในกำรเสนอวำระกำรประชมุเป็นกำรล่วงหน้ำ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมกำร 

บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีในช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรเลือกตั้งกรรมกำร โดยกำรลงคะแนนเสียงจะใช้บัตรลงคะแนนเลือก

กรรมกำรเป็นรำยบุคคล

• ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมใหม่ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ

• กรรมกำรได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

• กรรมกำรได้รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบเป็นประจ�ำ

• กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรำยงำนให้บริษัทฯ ทรำบถึงกำรมีส่วนได้เสีย 

ของตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีควำมเกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลส�ำหรับใช้ประโยชน์ 

ในกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียดังกล่ำวนั้น 

ยังมีประโยชน์ในแง่กำรติดตำมดูแลให้กรรมกำรและผู้บริหำรท�ำหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวังและซื่อสัตย์

สุจริตโดยมีวิธีกำรปฏิบัติดังนี้

- กรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและ

ผู้บริหำร” ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

- เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงของ “รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร” กรรมกำรและ 

ผู้บริหำรต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร” โดยทันที

หรือภำยใน 7 วันท�ำกำร นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร

- เลขำนกุำรบรษิทัฯ ส่งส�ำเนำแบบ “รำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีของกรรมกำรและผูบ้รหิำร” ให้กบัประธำน

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร ภำยใน 7 วนัท�ำกำร

นับจำกวันที่บริษัทฯ ได้รับรำยงำนฉบับดังกล่ำว

• คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ก�ำหนดแนวทำงไม่ให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรทีม่ส่ีวนได้เสยีเข้ำร่วมในกระบวนกำร

ตัดสินใจ โดยปกติแล้วกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะออกไปจำกที่ประชุมและกลับ

เข้ำมำในที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อเรื่องนั้นๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว

• รำยละเอยีดของกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่ระบถุงึชือ่ผูเ้กีย่วโยง ลกัษณะของควำมเกีย่วโยงกนั แนวโน้ม 

กำรท�ำรำยกำรในอนำคต และมลูค่ำของรำยกำรในแต่ละรำยกำร ได้ถกูเปิดเผยไว้ในหวัข้อ “รายการทีเ่กีย่วโยงกนั”

ในรำยงำนประจ�ำปีนี ้ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไม่เคยมกีรณไีม่ปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมำยต่ำงๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
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• ปฏบิตัติำมนโยบำยอย่ำงเหมำะสมเกีย่วกบัมำตรกำรดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยในดงัรำยละเอยีดทีก่ล่ำวไว้ในหวัข้อ 

“การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน” ในรำยงำนประจ�ำปีนีแ้ละยงัไม่เคยมกีรณกีำรใช้ข้อมลูภำยในของกรรมกำร 

และ/หรือผู้บริหำรบริษัทฯ 

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน เช่น ผู้ถือหุ้น 

พนักงำน และผู้บริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก เช่น เจ้ำหนี้กำรค้ำ คู่ค้ำ ลูกค้ำ ชุมชน/

สังคม ภำครัฐ และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกบริษัทฯ ตระหนักถึงกำรสนับสนุนจำกผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ 

ในอันที่จะช่วยสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงก�ำไรให้กับบริษัทฯ และเป็นแรงสนับสนุนอย่ำงดียิ่ง 

ในกำรสร้ำงควำมส�ำเรจ็และควำมมัง่คัง่ในระยะยำวให้กบับรษิทัฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุแก้ไขเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 

ซึ่งรวมถึงหัวข้อ “กิจกรรมผู้มีส่วนได้เสีย” นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและ

แนวทำงปฏบิตั ิและรวมถงึกำรจดัให้มช่ีองทำงบนเวบ็ไซต์ส�ำหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีสำมำรถใช้ตดิต่อสือ่สำรในกำรแสดง

ควำมคิดเห็นต่ำงๆ และสำมำรถติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมควำมประสงค์ โดยไม่ต้องผำ่นผู้บริหำร

ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเก็บข้อร้องเรียนดังกลำ่วเป็นควำมลับ และหำกข้อร้องเรียนมีมูลควำมจริง  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะด�ำเนินกำรเพื่อแก้ไขตำมควำมเหมำะสม

  ด้านผู้บริหาร : บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของผู้บริหำรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของ 

กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ โดยค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรมโีครงสร้ำงทีเ่หมำะสมและสอดคล้องกบัค่ำเฉลีย่อตุสำหกรรม 

และค่ำเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้ท�ำงำน

อย่ำงอสิระปรำศจำกกำรแทรกแซง ภำยใต้บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบทีม่อบหมำยโดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

  ด้านพนกังาน : บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีำพนกังำนเป็นส่วนส�ำคญัของปัจจยัแห่งควำมส�ำเรจ็อกีปัจจยัหนึง่ของกำร

ด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ จงึก�ำหนดวธิกีำรจ้ำงงำน ควำมเท่ำเทยีมกนัในโอกำสของกำรจ้ำงงำน ควำมมัน่คง และควำม

ก้ำวหน้ำทำงอำชพี และหลกักำรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัพนกังำน และกำรจ้ำงงำน บรษิทัฯ มัน่ใจว่ำพนกังำนมคีวำมรูค้วำม

ช�ำนำญทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนในธรุกจิของบรษิทัฯ และควำมเข้ำใจในข้อพงึปฏบิตัต่ิำงๆ มำตรฐำนกำรปฏบิตัิ

งำนทีเ่กีย่วข้อง และสนบัสนนุให้มกีำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถเพือ่ให้ทนักบักำรพฒันำของอตุสำหกรรมในอนำคต 

และได้อธิบำยถึงกำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยของพนักงำนที่ปฏิบัติกำรบนเรือของบริษัทฯ ภำยใต้หัวข้อ 

“รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

  นอกจำกนี้ บริษัทฯ จัดให้มีนโยบำยด้ำนผลตอบแทนส�ำหรับพนักงำนที่ส�ำนักงำนของบริษัทฯ ทั้งในรูปของ 

เงนิเดอืน โบนสั และสวสัดกิำรต่ำงๆ เช่น กำรเสนอกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีตำมควำมสมคัรใจ ผลตอบแทนของพนกังำน

ขึน้อยูก่บัผลกำรปฏบิตังิำน หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของพนกังำน ส่วนเพิม่อืน่ๆ /โบนสัขึน้อยูก่บัฐำนะทำงกำรเงนิ 

ผลกำรด�ำเนินงำนและแผนงำนในอนำคตของบริษัทฯ ในเรื่องกำรสร้ำงแรงจูงใจระยะยำว แม้ว่ำบริษัทฯ จะไม่มี 

ผลตอบแทนระยะยำวส�ำหรบัพนกังำนในรปูของ ESOP เนือ่งจำกบรษิทัฯ เหน็ว่ำรำคำหุน้ของบรษิทัฯ จะขึน้อยูก่บัปัจจยั

ต่ำงๆ ซึ่งพนักงำนไม่สำมำรถควบคุมได้โดยตรงเช่นเดียวกับอัตรำค่ำระวำงเรือในตลำดสำกล นอกจำกนี้รำคำหุ้นของ 

บรษิทัฯ กไ็ม่ได้สะท้อนถงึผลกำรปฏบิตังิำนของพนกังำนทีแ่ท้จรงิ ดงันัน้ บรษิทัฯ ได้จดัสรรผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำน 

แก่พนักงำนของบริษัทฯในรูปของเงินโบนัสประจ�ำปี โดยพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับ

เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ และใช้เป็นเกณฑ์ในกำรจ่ำยโบนัสประจ�ำปีแก่พนักงำน

  บริษัทฯ จัดให้มีกำรฝึกอบรมภำยใน และส่งพนักงำนไปอบรมภำยนอก ส�ำหรับทั้งพนักงำนที่ส�ำนักงำน และ

ลกูเรอืบนเรอื โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัภำระค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัอนญุำตให้มกีำรลำงำนพเิศษ 

และก�ำหนดเวลำกำรท�ำงำนทีย่ดืหยุน่ ส�ำหรบัพนกังำนทีต้่องกำรศกึษำในระดบัทีส่งูขึน้ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิ

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน และระหว่ำงพนักงำนกับผู้บริหำรบริษัทฯ 

  ด้านนายหน้า : บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่ำงดว่ีำนำยหน้ำเป็นส่วนหนึง่ของปัจจยัแห่งควำมส�ำเรจ็ของบรษิทัฯ และ

เป็นผูท้ีม่บีทบำทส�ำคญัในฐำนะผูส้นบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึปฏบิตักิบันำยหน้ำด้วยควำมเป็นธรรม 
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ตำมเงื่อนไขกำรค้ำที่ตกลงร่วมกันและคงรักษำมำตรฐำนกำรค้ำโดยทั่วไปไว้ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน 
ในระยะยำว

  ด้านเจ้าหนี้เงินกู้ยืม : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำเจ้ำหนี้เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จที่
ส�ำคญัของบรษิทัฯ ในฐำนะผูส้นบัสนนุด้ำนกำรเงนิแก่บรษิทัฯ ทีต้่องลงทนุในสนิทรพัย์ด้วยเงนิลงทนุทีส่งู บรษิทัฯ ได้
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมเงินต่ำงๆ รวมทั้งปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์กำรกู้เงิน กำรช�ำระคืนหลักทรัพย์ค�้ำประกันและ
ข้อตกลงอื่นๆ ที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงสองฝ่ำย

  ด้านคู่ค้า : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงควำมส�ำคัญของคู่ค้ำของบริษัทฯ และบริษัทฯ มั่นใจว่ำเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำต่ำงๆ เป็นไปด้วยควำมเป็นธรรมตำมมำตรฐำนกำรค้ำโดยทั่วไป รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
อย่ำงเคร่งครัด

  ด้านลูกค้า : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำลูกค้ำเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ำ ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงดีที่สุด รวมทั้ง
กำรให้บริกำรที่ได้มำตรฐำน และกำรรักษำสำรสนเทศที่เป็นควำมลับของลูกค้ำโดยจะไม่เปิดเผยสำรสนเทศดังกล่ำว  
เว้นแต่มข้ีอกฎหมำยหรอืกฎเกณฑ์ก�ำหนด หรอืได้รบักำรยนิยอมจำกผูเ้ป็นเจ้ำของสำรสนเทศ รวมถงึประเดน็ทำงด้ำน 
กำรตลำด กำรก�ำหนดรำคำ รำยละเอียดของกำรให้บริกำร คุณภำพ และควำมปลอดภัย 

  ด้านคู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วย 
กำรกล่ำวหำบรษิทัทีเ่ป็นคูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยควำมไม่สจุรติ และปรำศจำกข้อมลูควำมจรงิ รวมทัง้ไม่เข้ำถงึสำรสนเทศ
ที่เป็นควำมลับของคู่แข่งด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม

  ด้านชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมทั้งเอำใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้ำงมำกกว่ำที่มีก�ำหนดไว้ในกฎหมำยและพยำยำม
เข้ำไปมีส่วนร่วมทำงสังคม โดยบริษัทฯ ได้รำยงำนส่วนนี้แยกไว้ภำยใต้หัวข้อ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”  
ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

  ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ : นอกเหนือจำกที่ได้กล่ำวไว้แล้วในส่วนของกฎหมำยและระเบียบเกี่ยวกับ
ธรุกจิกำรเดนิเรอืซึง่บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติำมและได้อธบิำยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีฉบบันี ้บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่ำงดว่ีำ  
ภำครัฐบำลคือ ผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ ท�ำหน้ำที่ควบคุมเพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยควำม
ยตุธิรรม และมคีวำมโปร่งใส บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมำย
ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ และได้รวมกำรสอบทำนกำรปฏบิตัติำมระเบยีบข้อบงัคบัต่ำงๆ ให้เป็น 
หนึ่งในหน้ำที่ของฝำ่ยตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีผู้ตรวจสอบภำยในที่มีคุณสมบัติเป็นหัวหนำ้ฝ่ำย โดยผู้ตรวจสอบภำยใน
ได้จดัท�ำรำยงำนสอบทำนกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบต่ำงๆ ประจ�ำปี และรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และก�ำกับดูแลกิจกำร ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ” 
ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

  ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่งทำงทะเลที่ขำดควำมรับผิดชอบนั้น จะก่อ
ให้เกิดผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมลพิษทำงน�้ำ และ/หรือ มลพิษทำงอำกำศ ดังนั้น 
บรษิทัฯ จงึมคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะปกป้องและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม โดยให้ควำมส�ำคญัเทยีบเท่ำกบัปัจจยัทำงด้ำนกำรค้ำและ
กำรด�ำเนินธุรกิจบริษัทฯ และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยนี้ ซึ่งได้รำยงำนส่วนนี้ภำยใต้หัวข้อ “รายงานการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน” ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

  การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล : บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกคน
ต้องปฎบิตัติำมหลกัสทิธมินษุยชนอย่ำงเคร่งครดั ให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจในหลกัสทิธมินษุยชนสำกลแก่พนกังำนเพือ่น�ำ
ไปปฏบิตัเิป็นส่วนหนึง่ในกำรด�ำเนนิงำนและไม่สนบัสนนุกจิกรรมใดๆ ทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินษุยชน รวมถงึกำรบงัคบั
ใช้แรงงำนหรือกำรใช้แรงงำนเด็ก ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับกำรปฏิบัติด้วยควำมเสมอภำค  โดยเคำรพศักดิ์ศรีควำม
เป็นมนุษย์ ไม่แบ่งแยกเชื้อชำติ ถิ่นก�ำเนิด เพศ ศำสนำ สีผิว สภำพร่ำงกำย ฐำนะ หรือชำติตระกูล นอกจำกนี้บริษัทฯ 
ยงัส่งเสรมิให้มกีำรตรวจสอบดแูลกำรปฏบิตัติำมหลกัสทิธมินษุยชน และสนบัสนนุให้บรษิทัย่อย นกัลงทนุ คูค้่ำ และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล
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  จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ  

ทกุคนต้องมคีวำมรอบคอบ และควำมระมดัระวงัในกำรใช้งำนทรพัย์สนิทำงปัญญำของผูอ้ืน่ ไม่ว่ำจะเป็นเครือ่งหมำยกำรค้ำ 

สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ข้อมูลควำมลับทำงกำรค้ำ และทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทอื่นๆ  ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ทีม่ลีขิสทิธิถ์กูต้อง โดยโปรแกรมทีใ่ช้นัน้ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและตดิตัง้โดยฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ

เท่ำนัน้ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัส่งเสรมิให้พนกังำนตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่ำโปรแกรมหรอืข้อมลูทีน่�ำมำใช้ในกำรท�ำงำน

ไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น เป็นต้น

  นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัการทจุรติและการให้สนิบน : บรษิทัฯ มนีโยบำยห้ำมกำรตดิสนิบนและกำรคอร์รปัชัน่ 

ทกุรปูแบบ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมต่อผลประโยชน์ทำงธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื บรษิทัฯ ไม่ยอมรบั 

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงจริงจังกับกำรติดสินบนและ 

กำรคอร์รปัชัน่ต่ำงๆ (หำกม)ี กำรละเมดินโยบำยนี ้บรษิทัฯ ถอืเป็นกำรกระท�ำผดิร้ำยแรง โดยจะมกีำรด�ำเนนิกำรทำงวนิยั 

รวมไปถึงกำรเลิกจ้ำงตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

  ในปี 2556 เพื่อเป็นกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น บริษัทฯได้ร่วมลงนำมแสดงเจตนำรมณ์แนวร่วมปฎิบัติของ 

ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติโดยบรษิทัฯ ได้ร่วมให้สตัยำบนัเพือ่รบัทรำบข้อตกลงในค�ำประกำศเจตนำรมณ์

แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ 

จะประเมนิควำมเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบักำรคอร์รปัชัน่ และจะเตรยีมพร้อมส�ำหรบักำรประเมนิตนเองทีเ่กีย่วกบัมำตรกำร

ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น

  นอกจำกนี ้บรษิทัฯ จดัให้มช่ีองทำงส�ำหรบัรำยงำนกำรกระท�ำทีไ่ม่เหมำะสม กำรทจุรติ หรอืกำรคอร์รปัชัน่ใดๆ 

อีกทั้งได้จัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองและบรรเทำควำมเสียหำยให้กับผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในเรื่องดังกล่ำว

  บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรคอร์รัปชั่น และกำรติดสินบน เช่น แนวทำง

ปฏิบัติในกำรให้และกำรรับของขวัญและสิ่งตอบแทน หรือกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง เป็นต้น รำยละเอียดเกี่ยวกับ

นโยบำยและแนวทำงปฏิบัตินี้ได้เปิดเผยใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบัติของบริษัทฯ” ซึ่งผู้บริหำรและ

พนักงำนทุกคนรับทรำบร่วมกัน  พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy): เพื่อมั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย

อย่ำงเท่ำเทยีมกนัและเป็นธรรมตำมหลกัจรยิธรรมธรุกจิและแนวทำงปฏบิตั ิบรษิทัฯ จงึก�ำหนดให้มช่ีองทำงกำรตดิต่อ

กับคณะกรรมกำรบริษัทฯโดยตรง (ไม่ผ่ำนผู้บริหำรของบริษัทฯ) เพื่อให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อร้องเรียน หรือ  

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัควำมเสีย่ง หรอืผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีจำกกำรด�ำเนนิธรุกจิ หรอืจำกกำรปฏบิตังิำน 

ไม่ถูกต้อง หรือกำรละเมิดหลักจริยธรรมธุรกิจ และแนวทำงปฏิบัติที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ หรือแจ้งข้อร้องเรียนกรณี

พิเศษ เช่น กรณีที่ผู้บริหำรกระท�ำผิดศีลธรรม/ไม่ซื่อสัตย์, กำรกระท�ำผิดจรรยำบรรณ หรือผิดกฏหมำย เป็นต้น  ทั้งนี้ 

พนกังำนและผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆสำมำรถส่งข้อควำมดงักล่ำวทำงไปรษณย์ีหรอือเีมล์ให้กบั คณุธรีะ วภิชูนนิ กรรมกำร

อิสระและประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนี้

  ทำงไปรษณีย์

   คุณธีระ  วิภูชนิน 

   256  ถนนลำดพร้ำว ซอยสันนิบำตเทศบำล 

   แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

    กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

  ทำงอีเมล์ 

   acthira@hotmail.co.th

  ส�ำหรบัขัน้ตอนกำรปฏบิตั ิและมำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรยีนได้เปิดเผยไว้ใน “คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิและแนวทำง

ปฏิบัติ” ของบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ  พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทใดๆ ที่มีนัยส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
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4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  บริษัทฯ มีกำรดูแลกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่ำงเข้มงวด ทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน

และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน และรำยงำนอื่นๆ โดยข้อมูลจะต้องเปิดเผยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส 

โดยผ่ำนช่องทำงที่ถูกต้องและผู้ใช้ข้อมูลสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงเท่ำเทียมกันและมีควำมน่ำเชื่อถือ

  4.1  รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงิน 

ทีป่รำกฏในรำยงำนประจ�ำปี โดยมกีำรน�ำเสนอรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 

ควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และงบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้วในรำยงำนประจ�ำปีนี้

  4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิำยน 2550 เพือ่

ท�ำหน้ำทีด่แูลเรือ่งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู โดยกำรน�ำเสนอค่ำตอบแทนของกรรมกำร 

ข้อแนะน�ำ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับค่ำตอบแทนกรรมกำร จะน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจำก 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้รำยละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน เช่น รำยชือ่สมำชกิ คณุสมบตั ิบทบำท

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดเผย

ภำยใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

  ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ ได้เสนอคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ โดยก�ำหนดเป็นค่ำตอบแทนประจ�ำและ

ไม่มค่ีำตอบแทนอืน่ ซึง่ได้จ่ำยให้แก่กรรมกำรบรษิทัฯ ในแต่ละไตรมำสเป็นจ�ำนวนเท่ำกนั ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

จ�านวนเงิน

2556 2555

คณะ
กรรมการ 
บริษัทฯ

คณะ
กรรมการ 
ตรวจสอบ
และก�ากับ

ดูแลกิจการ

รวม คณะ
กรรมการ 
บริษัทฯ

คณะ
กรรมการ 
ตรวจสอบ
และก�ากับ

ดูแลกิจการ

รวม

1 นำยธีระ วิภูชนิน ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ,  
กรรมกำรอิสระ

1.20 1.20 1.20 1.20

2 นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำร 0.55 0.55 0.55 0.55

3 นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำรบริหำร 0.55 0.55 0.55 0.55

4 นำยคูชรู คำลี วำเดีย กรรมกำรบริหำร 0.55 0.55 0.55 0.55

5 นำยไจปำล มันสุขำนี * กรรมกำร 0.55 0.55 0.55 0.55

6 นำยสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�ำไพ กรรมกำรอิสระ 0.55 0.40 0.95 0.55 0.40 0.95

7 นำงสำวนิชิต้ำ ชำห์ กรรมกำร 0.55 0.55 0.55 0.55

8 นำยกิริต ชำห์ กรรมกำร 0.55 0.55 0.55 0.55

9 นำยชัยภัทร ศรีวิสำรวำจำ กรรมกำรอิสระ 0.55 0.55 0.55 0.55

10 นำยก�ำธร ศิลำอ่อน กรรมกำรอิสระ 0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75

11 รองศำสตรำจำรย์  ดร.ภวิดำ ปำนะนนท์ กรรมกำรอิสระ 0.55 0.20 0.75 0.55 0.20 0.75

12 นำยอิษฎ์ชำญ ชำห์ กรรมกำร 0.55 0.55 0.55 0.55

รวมค่าตอบแทนส�าหรับปี ** 7.25 0.80 8.05 7.25 0.80 8.05

*   กรรมกำรที่ท�ำงำนในต�ำแหน่งบริหำรและท�ำงำนเต็มเวลำเหมือนพนักงำนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
** ค่ำตอบแทนกรรมกำรจ่ำยเป็นรำยไตรมำส ให้แก่ ประธำนคณะกรรมกำร จ�ำนวน 300,000 บำทต่อไตรมำส กรรมกำรบรษิทัฯ จ�ำนวน 137,500 บำท 

ต่อไตรมำสต่อท่ำน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร เพิ่มอีกจ�ำนวน 100,000 บำทต่อไตรมำส กรรมกำรตรวจสอบ 
เพิ่มอีกจ�ำนวน 50,000 บำทต่อไตรมำสต่อท่ำน 64
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  ส�ำหรับค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรระดับสูงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส (โบนัสที่จ่ำย

ในระหว่ำงปีเป็นโบนัสที่อ้ำงอิงมำจำกผลประกอบกำรของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ) และอื่นๆ เช่น ค่ำภำษีเงินได ้

ค่ำเช่ำบ้ำน ซึ่งในระหว่ำงปี 2556 และปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรบริหำรและ 

ผูบ้รหิำรระดบัสงู ทัง้หมด 15 ท่ำน (ปี 2555: 14 ท่ำน) เป็นจ�ำนวนเงนิ 101.67  ล้ำนบำท และ 106.58  ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั

  คณะกรรมกำรบริหำรที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีรำยนำมดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำร (กำรพำณิชย์)

3. นำยคูชรู คำลี วำเดีย กรรมกำร (กำรเงิน)

  ผู้บริหำรระดับสูงที่ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวำคม 2556 มีรำยนำมดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำร (กำรพำณิชย์)

3. นำยคูชรู คำลี วำเดีย กรรมกำร (กำรเงิน)

4. นำยไจปำล มันสุขำนี กรรมกำร (ท�ำงำนเต็มเวลำในบริษัทย่อยของบริษัทฯ)

5. นำยชีลำล โกปินำธำน ผู้อ�ำนวยกำร (กำรพำณิชย์)

6. นำยโคคำ เวนคำตำรำมำนำ สุดำกำร์ ผู้อ�ำนวยกำร (บริหำรกองเรือ)

7. นำยโกดำกำรำจีททิล มูรำลี่ เมนนอน ผู้อ�ำนวยกำร (ด้ำนเทคนิค)

8. นำยนีลำกันตัน วำสุเดวัน ผู้อ�ำนวยกำร (กำรจัดกำรควำมเสี่ยง)

9. นำยสตีเฟน โคลำ ผู้อ�ำนวยกำร (บริหำรควำมปลอดภัยระหว่ำงประเทศ)

10. นำยกำมำล กุมำร ดู ผู้อ�ำนวยกำร (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)

11. นำยนิชิคำนท์ โกรวิน ดีซำย ผู้อ�ำนวยกำร (โครงกำร)

12. นำยประชำน มหำลิงกัม ผู้จัดกำรอำวุโส (จัดซื้อ)

13. นำงสำวสมปรำรถนำ เทพนภำเพลิน ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร (กำรเงินและบัญชี) และเลขำนุกำรบริษัทฯ

14. นำยกิรัน กิสซำรินำท ไวดี ผู้จัดกำรอำวุโส (บัญชีและ MIS)

15. นำยยิ่งยง กังแฮ ผู้จัดกำรอำวุโส (กำรเงินและบัญชี)
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  กำรเทียบเคียงค่ำตอบแทน ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและ

ก�ำกับดูแลกิจกำร กรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร และผู้บริหำรระหว่ำงบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียน

อื่นๆและบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีดังรำยละเอียดข้ำงล่ำงนี้

(หน่วย : พันบำท/คน/ปี)

รายการ
*พีเอสแอล 

** บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
ธุรกิจขนส่งและ โลจิสติกส์

บรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมดทีม่ี
รายได้ 3,000 - < 5,000  ล้านบาท

บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

2556 2555 ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ 1,200.00 1,200.00 1,048.71 15.00 3,170.00 908.64 50.00 5,462.00 1,014.72 10.00 11,082.74 

กรรมกำรบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหำร 550.00 550.00 639.02 30.00 2,046.38 510.72 50.00 2,400.00 550.61 13.33 6,288.00 

กรรมกำรบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหำร 550.00 550.00 794.44 25.83 1,713.82 486.75 60.00 1,893.40 730.99 20.79 7,453.33

ผู้บริหำรบริษัทฯ 6,777.93 7,612.86 3,774.81 965.03 9,196.25 3,770.99 837.74 42,161.43 4,434.51 200.00 42,497.04 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ
ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

400.00 400.00 266.56 15.00 550.00 178.39 25.00 360.00 271.13 15.00 5,400.00 

กรรมกำรตรวจสอบและ
ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

200.00 200.00 400.05 25.00 1,625.00  N.A.  N.A.  N.A. 190.42 12.50 2,400.00 

*     เป็นค่ำตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ำยในแต่ละปี
** ข้อมูลจำกรำยงำนกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรส�ำหรับปี 2555 โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
*** ค่ำตอบแทนเฉพำะในส่วนของประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจำกไม่มีกำรจัดท�ำรำยงำน

(หน่วย : พันบำท/คน/ปี)

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจบริการ

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2556 2555 ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า
ตอบแทน
ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 
และโบนัส

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ 1,200.00 1,200.00 1,064.05 2,099.08 1,100.00 1,400.00 197.50 268.30 2,178.00 8,497.00

กรรมกำรบริษัทฯที่เป็นผู้บริหำร 550.00 550.00 484.46 1,016.01 310.00 589.00 134.00 169.40 1,310.00 3,837.00

กรรมกำรบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหำร 550.00 550.00 512.59 991.08 335.00 612.00 134.00 169.40 1,424.80 3,951.80

ผู้บริหำรบริษัทฯ 6,777.93 7,612.86 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ
ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

400.00 400.00 544.06 3,075.23 472.50 1,467.00 55.00 335.00 1,570.00 7,889.00

กรรมกำรตรวจสอบและ
ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

200.00 200.00 393.95 3,270.70 286.63 3,163.38 40.00 738.50 1,330.00 6,385.00

*     เป็นค่ำตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ำยในแต่ละปี
** ข้อมูลจำกรำยงำนกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรส�ำหรับปี 2555 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ซึ่งเป็นรำยงำนกำรส�ำรวจฯ  
 ปีล่ำสุด เนื่องจำกไม่มีกำรจัดท�ำรำยงำนดังกล่ำวในปี 2556
*** ค่ำตอบแทนเฉพำะในส่วนของประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจำกไม่มีกำรจัดท�ำรำยงำน
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(หน่วย : พันบำท/คน/ปี)

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่มีรายได้ 1,001 - 5,000 ล้านบาท

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2556 2555 ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ 1,200.00 1,200.00 845.75 1,293.09 602.00 893.71 215.00 245.00 2,997.33  5,197.33 

กรรมกำรบริษัทฯที่เป็นผู้บริหำร 550.00 550.00 392.29 663.69 338.00 534.67 155.00 175.00 1,020.00  1,920.00 

กรรมกำรบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหำร  550.00  550.00 415.51 705.09 345.00 545.00 155.00 175.00 1,319.80   2,719.80 

ผู้บริหำรบริษัทฯ 6,777.93 7,612.86  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ

ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

400.00 400.00 451.33 631.33 460.00 660.00 51.40 171.40 945.20 1,165.20 

กรรมกำรตรวจสอบและ

ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

 200.00  200.00 333.93 488.93 315.00 480.00 55.00 155.00 858.60 1,058.60 

*     เป็นค่ำตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ำยในแต่ละปี
** ข้อมูลจำกรำยงำนกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรส�ำหรับปี 2555 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ซึ่งเป็นรำยงำนกำรส�ำรวจฯ  
 ปีล่ำสุด เนื่องจำกไม่มีกำรจัดท�ำรำยงำนดังกล่ำวในปี 2556
*** ค่ำตอบแทนเฉพำะในส่วนของประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจำกไม่มีกำรจัดท�ำรำยงำน

(หน่วย : พันบำท/คน/ปี)

รายการ

*พีเอสแอล
** บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

2556 2555 ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม

ค่า

ตอบแทน

ประจ�า + 

เบี้ยประชุม 

และโบนัส

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ 1,200.00 1,200.00 1,170.09 2,205.12 656.80 1,099.02 117.50 147.50 8,730.00 15,930.00 

กรรมกำรบริษัทฯที่เป็นผู้บริหำร 550.00 550.00 554.75 1,346.34 385.00 680.62 61.90 81.90 4,050.00  9,750.00 

กรรมกำรบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหำร  550.00  550.00 579.90 1,249.78 435.00 714.00 66.90 86.90 4,050.00  8,850.00 

ผู้บริหำรบริษัทฯ 6,777.93 7,612.86  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ

ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

400.00 400.00 507.52 1,513.46 485.00 705.00 36.40 86.40 1,829.50 8,148.50 

กรรมกำรตรวจสอบและ

ก�ำกับดูแลกิจกำร ***

 200.00  200.00 376.15 1,245.96 301.50 484.00 40.00 90.00 1,830.00 6,885.00 

*     เป็นค่ำตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ำยในแต่ละปี
** ข้อมูลจำกรำยงำนกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรส�ำหรับปี 2555 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ซึ่งเป็นรำยงำนกำรส�ำรวจฯ  
 ปีล่ำสุด เนื่องจำกไม่มีกำรจัดท�ำรำยงำนดังกล่ำวในปี 2556
*** ค่ำตอบแทนเฉพำะในส่วนของประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร 
N.A. ไม่มีข้อมูล เนื่องจำกไม่มีกำรจัดท�ำรำยงำน
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  4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวำมถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัง้รำยงำนข้อมลู 

ทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่

ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ดังกล่ำว เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ ของ 

ตลำดหลกัทรพัย์ฯ เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ จดหมำยแจ้งข่ำว และจำกกำรตดิต่อกบักรรมกำรผูจ้ดักำร ซึง่บรษิทัฯ ให้ควำม

ส�ำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์ในระดับที่ผู้บริหำรระดับสูงจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงำนนี้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนด

บุคคล เพื่อให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรส�ำหรับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์และประชำชนทั่วไป ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

คุณคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำรผู ้จัดกำร (นำยคำลิด ฮำชิม กรรมกำรผู ้จัดกำรของบริษัทฯ  

ได้รับกำรคัดเลือกเป็น “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นที่สุด” ในประเทศไทย ใน 

ผลส�ำรวจเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ในเดือนธันวำคม 2553 จำกนิตยสำร 

“ASIAMONEY”) 

โทรศัพท์ 66 2696 8801 อีเมล์ kh@preciousshipping.com

คุณคูชรู คำลี วำเดีย กรรมกำรบริหำร 

โทรศัพท์ 66 2696 8836 อีเมล์ kw@preciousshipping.com

คุณสมปรำรถนำ เทพนภำเพลิน ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร (กำรเงินและบัญชี) และเลขำนุกำรบริษัทฯ 

โทรศัพท์ 66 2696 8856 อีเมล์ som@preciousshipping.com

  บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่ำงๆ มำกมำย โดยมีกรรมกำรผู้จัดกำรได้เข้ำร่วมกิจกรรม ซึ่ง 

รำยละเอียดของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในช่วงสำมปีที่ผ่ำนมำ มีดังนี้

ปี/จ�านวนครั้ง พบปะกับ

นักวิเคราะห์

พบปะกับ

นักลงทุน

การน�าสนอ

(Presentations) 

การให้สัมภาษณ์แก่

หนังสือพิมพ์และทีวี

รวม

2556 69 51 18 6 144 

2555 50 35 12 8 105

2554 38 33 13 2 86

 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  5.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

  จ�ำนวนของกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีสัดส่วนที่สัมพันธ์และเหมำะสมกับขนำดของกิจกำรและ

ควำมซับซ้อนทำงธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบัน คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ�ำนวน 12 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำร

บริหำร 3 ท่ำน และกรรมกำร 1 ท่ำน ซึ่งท�ำหน้ำที่บริหำรและปฏิบัติงำนเต็มเวลำเหมือนพนักงำนประจ�ำในบริษัทย่อย

ของบริษัทฯ กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำร 3 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน (มำกกว่ำ 1 ใน 3 ของจ�ำนวน

กรรมกำรบริษัทฯ ทั้งคณะ) ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรสรรหำประกอบ

ด้วยกรรมกำรอิสระทั้งหมด 

  บรษิทัฯ ค�ำนงึถงึกำรเพิม่ควำมหลำกหลำยในคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ซึง่เป็นองค์ประกอบส�ำคญั

ในกำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิให้บรรลวุตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ และกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื ดงันัน้ กรรมกำรบรษิทัฯ จงึ

มีคุณสมบัติที่หลำกหลำยทั้งในด้ำนเพศ อำยุ กำรศึกษำ ทักษะ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรประกอบอำชีพ
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    ค�าจ�ากัดความ

    กรรมการบริหาร (Executive Director) 
  คือ กรรมกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรเต็มเวลำของบริษัทฯ และได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนเป็น

ประจ�ำจำกบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นๆ ที่เทียบเท่ำ

    กรรมการอิสระ (Independent Director) 
  คอื กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระจำกฝ่ำยบรหิำรจดักำร ไม่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิหรอืกจิกรรมอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องและ

ไม่มหีน้ำทีใ่นกำรบรหิำรจดักำรในบรษิทัฯ และหรอืบรษิทัย่อย ซึง่อำจมผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และ/หรอื 

ผู ้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ตำมกฎระเบียบและข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

    คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  

ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  เป็นกรรมกำรทีไ่ม่มส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำนบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง หรอืผูถ้อืหุน้ 

รำยใหญ่ของบริษัทฯ 

  เป็นกรรมกำรทีไ่ม่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษิทัฯ ตำมข้อก�ำหนดของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์ 

และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งในกำรบริหำรด้ำน

กำรเงนิและกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง หรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 

  เป็นกรรมกำรที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

หรือญำติสนิทของกรรมกำรบริหำรผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

  เป็นกรรมกำรทีไ่ม่ได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพือ่รกัษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

  สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีแ่สดงควำมเหน็หรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกรรมกำรบริหำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

หรือ ญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว

    ค�านิยามของผู้ที่เกี่ยวข้อง
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมำยควำมรวมถึง ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในระดับที่ท�ำให้กรรมกำรอิสระ 

ไม่สำมำรถท�ำหน้ำทีไ่ด้อย่ำงอสิระหรอืคล่องตวั เช่น คูค้่ำ ลกูค้ำ เจ้ำหนี ้ลกูหนี ้หรอืผูท้ีม่คีวำมเกีย่วข้องทำงธรุกจิอย่ำงมี 

นัยส�ำคัญ เป็นต้น

    บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ
  สำมำรถเข้ำถงึสำรสนเทศทำงกำรเงนิและทำงธรุกจิอืน่อย่ำงเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนได้อย่ำงมปีระสทิธผิล

  เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรเป็นประจ�ำทุกครั้ง รวมทั้งตั้งประเด็นค�ำถำมในที่ประชุม

เพื่อให้มั่นใจว่ำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ ได้รับควำมคุ้มครองและเพื่อให้มั่นใจว่ำ

บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดี

  มีควำมสำมำรถและเต็มใจที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ตลอดจน

อุทิศเวลำและทุ่มเทควำมสนใจที่จ�ำเป็นให้กับบริษัทฯ 
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  จดัให้มกีำรประชมุในส่วนกรรมกำรอสิระเป็นประจ�ำและหำโอกำสเข้ำพบผูบ้รหิำรบรษิทัฯ เพือ่พดูคยุในประเดน็

ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน

  จัดท�ำหนังสือยืนยันถึงควำมเป็นอิสระในวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรณีที่ 

ถูกร้องขอ

  ก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งที่ชัดเจนและไม่มีกรรมกำรอิสระท่ำนใดที่ด�ำรงต�ำแหน่งเกินกว่ำวำระที่ก�ำหนด 

อย่ำงไรกต็ำม เป็นกำรยำกทีจ่ะค้นหำผูท้ีม่คีวำมเหมำะสมทีจ่ะเข้ำมำรบัต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระแทน อกีทัง้เมือ่พจิำรณำ

ถึงควำมสัมพันธ์ของกรรมกำรอิสระ และควำมเข้ำใจในธุรกิจตลอดระยะเวลำที่ด�ำรงต�ำแหน่งน�ำมำพิจำรณำ ดังนั้น 

ณ ปัจจุบันจึงยังไม่มีกำรก�ำหนดเพดำนสูงสุดของวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งส�ำหรับกรรมกำรอิสระ นอกจำกวำระตำมที่

กฎหมำยก�ำหนด

    คณะกรรมการอื่นๆ 
  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อยหลำยคณะซึง่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของนโยบำยกำรก�ำกบัดแูล

กจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร, คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน และ

คณะกรรมกำรสรรหำ โดยรำยละเอยีดของคณะกรรมกำรชดุต่ำงๆ เช่น รำยชือ่ จ�ำนวนสมำชกิ คณุสมบตั ิบทบำทหน้ำที่

และควำมรบัผดิชอบ ได้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และภำยใต้หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

    การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
  ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นกรรมกำรอสิระตำมควำมหมำยของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และไม่มคีวำมสมัพนัธ์

ใดๆ กบัฝ่ำยบรหิำร อกีทัง้ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมกำรผูจ้ดักำรและไม่มคีวำมสมัพนัธ์ใดๆ กบั

กรรมกำรผู้จัดกำร ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ ระหว่ำงกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรนโยบำยที่ก�ำหนดไว้

  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้น�ำในคณะกรรมกำรบริษัทฯ และท�ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ กรรมกำรผูจ้ดักำรของบรษิทัฯ เป็นผูน้�ำ และหวัหน้ำของฝ่ำยบรหิำร และ

มีหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯในกำรบริหำรกิจกำร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ได้วำงไว้

    เลขานุการบริษัทฯ 
  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทฯ ซึ่งได้แก่  

นำงสำวสมปรำรถนำ เทพนภำเพลิน โดยมีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรพัย์ รวมทัง้รบัผดิชอบในกำรดแูลและให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรเกีย่วกบักฎเกณฑ์ต่ำงๆ 

ทีต้่องปฏบิตั ิและหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ และรบัผดิชอบจดักำรประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชมุ

ผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมกำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมมติดังกล่ำว และกำรรักษำเอกสำรข้อมูล

  ประวัติของนำงสำวสมปรำรถนำ เทพนภำเพลิน เลขำนุกำรบริษัทฯ ได้แสดงอยู่ภำยใต้หัวข้อ “คณะผู้บริหาร” 

ในรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้

  5.2  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูม้ส่ีวนส�ำคญัในกำรก�ำหนดทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ ไปสูเ่ป้ำหมำย และ

วตัถปุระสงค์ทีก่�ำหนดไว้ และเป็นผูท้ีม่บีทบำทส�ำคญัในกำรก�ำหนดภำรกจิ วสิยัทศัน์ คณุค่ำขององค์กร แผนกลยทุธ์ใน

กำรด�ำเนนิธรุกจิ กำรก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที ่กำรบรหิำรทีม่ปีระสทิธภิำพ และกำรจดักำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ รวมถงึ

กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีององค์กร เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และให้เป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ และให้สอดคล้อง

กบักฎหมำยต่ำงๆ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบด้วยผูม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ 

และมคีณุสมบตัทิีจ่ะปฏบิตังิำนได้ตำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ โดยยดึถอืมำตรฐำนสงูสดุของหลกัจรรยำบรรณทำง

ธุรกิจ
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  คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 

อย่ำงชัดเจน ดังรำยละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

    นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ
  บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจให้มีกำรเติบโตและเพิ่มมูลค่ำให้แก่ 

ผูถ้อืหุน้ในระยะยำว คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึได้ก�ำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรขึน้ โดยคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นและเสริมสรำ้งกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยรวมถึงกำรก�ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด�ำเนินงำน 

ของบริษัทฯ กำรให้ควำมส�ำคัญต่อควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน กำรก�ำกับดูแล 

ฝ่ำยบรหิำรให้ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพือ่ประโยชน์ในระยะยำวของผูถ้อืหุน้ภำยใต้กรอบข้อก�ำหนด

ของกฎหมำยด้วยควำมโปร่งใส และจรยิธรรมทำงธรุกจิทีด่แีละได้จดัท�ำคูม่อืนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรขึน้อย่ำงเป็น

ลำยลักษณ์อักษรและประกำศให้พนักงำนในทุกระดับชั้นได้รับทรำบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยของบริษัทฯ ได้

ตระหนัก และให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งได้เปิดเผยนโยบำยดังกล่ำวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

    คูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ครอบคลมุหลกัส�าคญั 5 ส่วนดงัต่อไปนี้
1. สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2. โครงสร้ำง บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

3. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

4. กำรควบคุมและกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5. จริยธรรมธุรกิจ

  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังก�ำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร รวมทั้งกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติตำมคู่มือนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้คู่มือนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ได้มีกำร

ปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

  กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่31 กรกฎำคม 2556 ได้มกีำรพจิำรณำเรือ่ง “กำรประเมนิกำรก�ำกบัดแูล 

กจิกำร” (Corporate Governance Self- Assessment) โดยมหีวัข้อส�ำหรบักำรประเมนิเป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัย์ฯ 

และสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ซึ่งผลกำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมำก 

และคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะน�ำผลกำรประเมินที่ได้ไปปรับปรุงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยบริษัทฯ 

มีควำมตั้งใจที่จะประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่ง 

กำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2557 

    จริยธรรมธุรกิจ
  บริษัทฯ ได้ออกประกำศข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน เพื่อยึดถือ

เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ประสบผลส�ำเร็จตำมภำรกิจของบริษัทฯ ด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและ 

เที่ยงธรรม และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรำยละเอียดนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

    ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  เพื่อเป็นกำรป้องกันรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร จึงได้ดูแลอย่ำงรอบคอบ เมื่อเกิดรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดย

ก�ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรอนมุตัริำยกำรทีอ่ำจจะก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์

อักษร ดังนี้
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    รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบเป็นอย่ำงดีถึงรำยกำรที่อำจน�ำมำซึ่งควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่ 

เกีย่วโยงกนัและได้พจิำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทกุครัง้ รวมทัง้มกีำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ นอกเหนอืจำกกำรปฏบิตัติำมนโยบำยภำยใน

และแนวทำงปฏบิตัทิีบ่รษิทัฯ ก�ำหนด อกีทัง้กำรท�ำรำยกำรดงักล่ำวได้อยูบ่นพืน้ฐำนเสมอืนท�ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก 

(Arms-Length Basis) ซึง่เป็นไปโดยปกตติำมมำตรฐำนทำงกำรค้ำทัว่ไปและได้เปิดเผยรำยละเอยีดมลูค่ำรำยกำร คูส่ญัญำ 

เหตุผลและควำมจ�ำเป็นไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและในแบบ 56-1 อย่ำงครบถ้วนแล้ว

  อีกทั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร และฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีกำรวำงแผนงำนตรวจสอบ

เรื่องกำรท�ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยจัดให้บรรจุเรื่องดังกล่ำวไว้ในแผนกำรตรวจสอบภำยใน

เป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับปี 2556 ผู้ตรวจสอบภำยในได้ตรวจสอบรำยกำรดังกล่ำวและได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและก�ำกับดแูลกิจกำร ในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดแูลกิจกำร ครั้งที ่1/2557 ในเดือน

กุมภำพันธ์  2557 ซึ่งพบว่ำ บริษัทฯ มีนโยบำยกำรอนุมัติรำยกำรเพื่อป้องกันกำรท�ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง 

ผลประโยชน์ โดยรำยกำรที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรำยกำรที่มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

เป็นไปตำมมำตรฐำนทำงกำรค้ำกำรแข่งขันโดยทั่วไป โดยยึดถือรำคำตลำดเป็นส�ำคัญ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

บริษัทฯ รวมทั้งได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวในรำยงำนประจ�ำปีอย่ำงเพียงพอแล้ว

  นอกจำกนี้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในยังได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ

ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม และประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่

เกี่ยวโยงกันและที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง 

ค�ำแนะน�ำในกำรปฏบิตัติำมมำตรำ 89/12 (1) แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 

“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในรำยงำนประจ�ำปีนี้และรำยงำนผลกำรสอบทำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ แล้ว ซึ่งคณะ

กรรมกำรบรษิทัฯ เหน็ว่ำรำยกำรเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ เป็นรำยกำรทีเ่หมำะสม และเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

    การจัดท�ารายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
  เพื่อก�ำกับดูแลด้ำนกำรใช้ข้อมูลภำยใน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมกำร ซึ่งหมำยรวมถึง คู่สมรสต้องรำยงำน

กำรถือครอง/ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทรำบทุกครั้งที่มีกำรซื้อขำย กำรเปลี่ยนแปลงในกำรถือครอง/ซื้อขำย

หลักทรัพย์ของกรรมกำรก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบทุกไตรมำส

    ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญต่อระบบควบคุมภำยในระดับปฏิบัติงำนเพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำง

มีประสิทธิภำพ จึงได้ก�ำหนดอ�ำนำจ หน้ำที่ ในกำรด�ำเนินงำนของผู้ปฏิบัติงำน ผู้บริหำร ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำง

ชดัเจนมกีำรควบคมุดแูลกำรใช้ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และมกีำรแบ่งแยกหน้ำที่

ผู้ปฏิบัติงำน  ผู้ติดตำมควบคุม และประเมินผลออกจำกกัน เพื่อรักษำไว้ซึ่งกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำง

เหมำะสม นอกจำกนี้ ยังมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับทำงกำรเงิน และบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบ

รำยงำนที่ชัดเจน และเพียงพอเสนอผู้บริหำรสำยงำนที่รับผิดชอบ

  บรษิทัฯ มฝ่ีำยตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำทีต่รวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่ำกำรปฏบิตังิำนหลกั และกจิกรรมกำรทำงกำร

เงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้แนวทำงที่ก�ำหนด และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

มกีำรตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนแต่ละแผนก และรำยงำนผลตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร เพือ่

ให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระจำกผู้บริหำร
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  ประวัติหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน แสดงดังต่อไปนี้

  นางสาวภณิดา สัจจะเดชาชัย

  ต�าแหน่ง   ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

  อายุ    37 ปี

  ประวัติการศึกษา  ปริญญำโทกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

  การฝึกอบรม

   ตุลำคม 2556  เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อ “CSR Knowledge Management”

     จัดโดยสถำบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)

   กุมภำพันธ์ 2556  เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อ “New CG Principles 2012” 

     จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และ

     ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   มีนำคม – เมษำยน 2553  เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อ “Updating International Financial Reporting 

     Standard (IFRS)” จัดโดยส�ำนักงำน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย

  ประสบการณ์

   สิงหำคม 2555 – ปัจจุบัน  ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

   2549 – 2555                         ผู้ ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

  นอกจำกนีก้ำรควบคมุภำยในทีเ่กีย่วข้องกบัทำงกำรเงนิและบญัช ีบรษิทัฯ ได้จดัให้มรีะบบรำยงำนทีช่ดัเจนและ

เพียงพอเสนอผู้บริหำรสำยงำนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพือ่ควำมมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลของกำรปฏบิตังิำน รวมทัง้กำรใช้ทรพัยำกรเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ 

2. เพื่อควำมถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลำของรำยงำนทำงกำรเงิน

3. เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ เป็นไปตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ตระหนกัและให้ควำมส�ำคญัต่อกำรบรหิำรควำมเสีย่งและมหีน้ำทีร่บัผดิชอบโดยตรง

ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ ให้

ด�ำเนินไปอย่ำงรัดกุมมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ ทำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดและ

เปิดเผยนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในหัวข้อ “การควบคุมภายใน” 

ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

  บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกับดูแล ซึ่งมีหน้ำที่ตรวจสอบและประเมินกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่ 

เกดิขึน้ภำยในองค์กร เพือ่ลดควำมเสีย่งด้ำนกฎหมำยและเพือ่ให้แน่ใจว่ำคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร และพนกังำน

ทกุคน ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบและข้อบงัคบั และเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงของบรษิทัฯ อกีทัง้พฤตกิรรมในองค์กร

สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติของบริษัทฯ

  ประวัติหัวหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกับดูแล แสดงดังต่อไปนี้

  นางสาวสิรสา สุภาวศิน

  ต�าแหน่ง   ผู้จัดกำรฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกับดูแล

  อายุ          30 ปี

  การศึกษา   นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

     ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทนำยควำม จำกสภำทนำยควำม

     ใบอนญุำตทนำยควำมผูท้�ำค�ำรบัรองลำยมอืชือ่และเอกสำร จำกสภำทนำยควำม
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  ประวัติการฝึกอบรม

   ตุลำคม 2556  เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อ “CSR Knowledge Management” 

     จัดโดยสถำบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)

   กุมภำพันธ์ 2556  เข้ำร่วมอบรมในหวัข้อ “New CG Principles 2012” จดัโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนั

     กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   ตุลำคม 2553   เข้ำอบรมหลักสูตร”Effective Minute Taking” จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน

     กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

   ตุลำคม 2551  เข้ำอบรมหลกัสตูรกฎหมำยธรุกจิ จดัโดย คณะนติศิำตร์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์

   ตุลำคม 2550 เข้ำอบรมหลักสูตร “Company Secretary Program” จัดโดยสมำคมส่งเสริม

     สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

   กันยำยน 2549  เข้ำอบรมหลักสูตรกฎหมำยแรงงำนธุรกิจ จัดโดย 

     คณะนิติศำตร์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

  ประสบการณ์

   กรกฎำคม 2554 – ปัจจุบัน  ผู้จัดกำรฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกับดูแล บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

   2550 – 2554  เจ้ำหน้ำที่กฏหมำยอำวุโส บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จ�ำกัด

   2548 – 2549  เจ้ำหน้ำที่กฏหมำย บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

 5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรประชมุโดยปกตเิป็นประจ�ำทกุไตรมำส (ยกเว้นในไตรมำสแรกทีอ่ำจจะมกีำรประชมุ

คณะกรรมกำร 2 ครั้ง) และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ�ำเป็น โดยมีกำรก�ำหนดวำระกำรประชุมอย่ำงชัดเจน 

ล่วงหน้ำ และมวีำระพจิำรณำตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเป็นประจ�ำ โดยเลขำนกุำรบรษิทัฯ ได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ

พร้อมระเบยีบวำระกำรประชมุและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำในแต่ละวำระก่อนกำรประชมุล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั 

เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม

  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมีขึ้นภำยหลังจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแล

กิจกำร 7 ถึง 10 วัน เพื่อให้รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำรได้ถูกเสนอเข้ำไป

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำและรับทรำบ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่

กรรมกำรท่ำนใดมข้ีอสงสยัหรอืค�ำถำม กรรมกำรท่ำนนัน้สำมำรถสอบถำมข้อสงสยัหรอืค�ำถำมดงักล่ำวได้โดยตรงกบั

กรรมกำรบริหำรได้ตลอดเวลำ

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทุกครั้ง ได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมและจัดท�ำอยำ่งเป็นลำยลักษณ์อักษร 

มกีำรตรวจสอบและรบัรองรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยเลขำนกุำรบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัเกบ็

รำยงำนกำรประชุม พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

 ปกติกำรประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลำประมำณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยในปี 2556 ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

มีกำรประชุมตำมวำระปกติจ�ำนวน 7 ครั้ง (ปี 2555: 4 ครั้ง) และมีกำรประชุมตำมวำระพิเศษจ�ำนวน 1 ครั้ง (ปี 2555:  

มีกำรประชุมตำมวำระพิเศษ 1 ครั้ง) โดยกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทฯ แต่ละท่ำนสรุปได้ดังนี้
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ชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2556 ปี 2555

การประชุม

วาระปกติ

การประชุม

วาระพิเศษ

การประชุม

วาระปกติ

การประชุม

วาระพิเศษ

1. นำยธีระ วิภูชนิน 7/7 1/1 4/4 1/1

2. นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม 7/7 1/1 4/4 1/1

3. นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม 7/7 1/1 4/4 1/1

4. นำยคูชรู คำลี วำเดีย * 6/7 1/1 4/4 1/1

5. นำยไจปำล มันสุขำนี 7/7 1/1 4/4 1/1

6. นำยสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�ำไพ 7/7 1/1 4/4 1/1

7. นำงสำวนิชิต้ำ ชำห์ 5/7 0/1 1/4 1/1

8. นำยกิริต ชำห์ 5/7 1/1 4/4 1/1

9. นำยชัยภัทร ศรีวิสำรวำจำ 7/7 0/1 4/4 1/1

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร. ภวิดำ ปำนะนนท์ 7/7 1/1 4/4 1/1

11. นำยก�ำธร ศิลำอ่อน 7/7 1/1 4/4 1/1

12. นำยอิษฎ์ชำญ ชำห์ 6/7 0/1 4/4 1/1

* ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 1 ครัง้ เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเร่งด่วนเพือ่ปฏบิตังิำนทีฉ่กุเฉนิ

และเร่งด่วนให้แก่บริษัทฯ

  คณะกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรสำมำรถจัดให้มีกำรประชุมระหว่ำงกัน เพื่อที่จะพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับกำรบริหำรงำนและผลกำรด�ำเนินงำนของกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรได้

  5.4 การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ 
  กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่31 ตลุำคม 2556 ได้มกีำรพจิำรณำเรือ่ง “กำรประเมนิกำรปฏบิตังิำน 

ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ” (Board Self Assessment) ซึ่งมีหัวข้อส�ำหรับกำรประเมินเป็นไปตำมแนวทำงของ 

ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่

• โครงสร้ำงและคุณสมบัติของกรรมกำร

• บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

• ควำมพร้อมของกรรมกำร

• กำรก�ำหนดกลยุทธ์และกำรวำงแผนธุรกิจ

• กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน

• กำรดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

• กำรติดตำมดูแลรำยงำนทำงกำรเงินและกำรด�ำเนินงำน

• กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

• กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำร

• ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร

• กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร
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• กำรสรรหำ

• กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

• กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร

  ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ทีด่เีลศิและคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

จะน�ำผลกำรประเมนิทีไ่ด้ไปปรบัปรงุกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะประเมนิ

กำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นประจ�ำทกุปี ซึง่เป็นไปตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีทัง้นี ้กำรประเมนิ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2557

  5.5 การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2556 ได้มีกำรพิจำรณำเรื่อง “กำรประเมินกำรปฏิบัติ

งำนของกรรมกำรผู้จัดกำร” (Managing Director Evaluation) ซึ่งมีหัวข้อส�ำหรับกำรประเมินเป็นไปตำมแนวทำงของ

ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่

• ควำมเป็นผู้น�ำ

• กำรก�ำหนดกลยุทธ์

• กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์

• กำรวำงแผนและผลปฏิบัติทำงกำรเงิน

• ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร

• ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก

• กำรบริหำรงำน และควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร

• กำรสืบทอดต�ำแหน่ง

• ควำมรู้ทำงด้ำนผลิตภัณฑ์ และบริกำร

• คุณลักษณะส่วนตัว

  ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดเีลศิ” โดยบรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะ

ประเมินกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งนี้ กำร

ประเมินกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรในครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2557

  5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรถกูก�ำหนดขึน้ตำมหลกักำรและนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก�ำหนด และค่ำตอบแทน

ของกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรทีบ่รหิำรงำนเตม็เวลำในบรษิทัย่อยจะถกูพจิำรณำอนมุตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

โดยพิจำรณำจำกค่ำตอบแทนส�ำหรับต�ำแหน่งที่เทียบเท่ำในอุตสำหกรรม ฐำนะทำงกำรเงิน และผลประกอบกำรของ 

บริษัทฯ รวมทั้งผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละคนที่ผ่ำนมำ

  ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำแต่งตั้งและมอบหมำยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ และวธิกีำรพจิำรณำค่ำตอบแทนส�ำหรบักรรมกำรบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรเพือ่ให้สอดคล้องกบัมำตรฐำน

สำกล และสำมำรถเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไปและกลุ่มบริษัทในอุตสำหกรรมขนส่งได้

  รูปแบบค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรระดับสูงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสและอื่นๆ เช่น 

ค่ำภำษีเงินได้ ค่ำเช่ำบ้ำน เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และส�ำหรับคำ่ตอบแทนกรรมกำรก�ำหนดเป็นเบี้ยประชุม

รำยปีซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ ของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ 

ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส” 
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  5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเพิม่คณุค่ำของกรรมกำร โดยจดัให้มกีำรเข้ำร่วมกจิกรรมหลกัสตูร

และเข้ำร่วมสัมมนำต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนองค์ควำมรู้และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ 

อย่ำงต่อเนื่อง โดยกรรมกำรบริษัทฯ ทุกท่ำน ได้เข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตรที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP), หรอือย่ำงน้อยต้องเข้ำร่วมอบรมในหลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

  ในปี 2555 กรรมกำรบรษิทัฯ จ�ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ นำยก�ำธร ศลิำอ่อน และรองศำสตรำจำรย์ ดร. ภวดิำ ปำนะนนท์ 

ได้เข้ำร่วมกำรอบรมในหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร 

บริษัทไทย (IOD) 

  ในปี 2556 รองศำสตรำจำรย์ ดร. ภวิดำ ปำนะนนท์ได้เขำ้ร่วมกำรอบรมในหลักสูตร Financial Statements for 

Directors (FSD) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

    การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
  ในกรณีที่มีบุคคลใดได้รับกำรแต่งตั้งเขำ้มำเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น

เลขำนุกำรบริษัทฯ จะด�ำเนินกำรรำยงำนและจัดเตรียมเอกสำรส�ำหรับกรรมกำรใหม่ เช่น คู่มือกรรมกำร เอกสำรกำร

จดทะเบียนบริษัทฯ คู่มือนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบัติ กฎหมำย ระเบียบ 

แนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น

  ทัง้นีใ้นปี 2554 บรษิทัได้มกีำรจดัปฐมนเิทศกรรมกำรใหม่ให้แก่กรรมกำรบรษิทัฯ ทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ใหม่ทัง้หมด 

4 ท่ำน 

  หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษทัฯ มิได้น�ามาปฏิบัติในปี 

2556 มีดังต่อไปนี้

หลักการก�ากับดูแลกิจการ ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมกำรควรสนับสนุนให้มีกำรจัดท�ำแผน 

กำรสบืทอดงำน (succession plan) ส�ำหรบักรรมกำร 

ผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก�ำลงัจดัท�ำแผนกำรสบืทอดต�ำแหน่งงำน 

(succession plan) ส�ำหรบักรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู 

แต่ยังไม่สำมำรถจัดท�ำให้แล้วเสร็จภำยในปีนี้ได้

คณะกรรมกำรไม่มีกรรมกำรอิสระที่มีวำระ 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี

เนื่องจำกเป็นกำรยำกที่จะหำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสม  

ดงันัน้ ในปัจจบุนั หลกัเกณฑ์ในเรือ่งระยะเวลำในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

ของกรรมกำรอิสระจึงยังไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้

คณะกรรมกำรควรจัดให้มีกำรประเมินผล 

กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

หลักเกณฑ์นี้ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ภำยในปีนี้ แต่อำจน�ำมำปฏิบัติ

ในอนำคต

คณะกรรมกำรควรจัดให้มีกำรประเมินผล 

กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย

หลักเกณฑ์นี้ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ภำยในปีนี้ แต่อำจน�ำมำปฏิบัติ

ในอนำคต

บริษัทควรจัดให้มีนโยบำยค่ำตอบแทนของ 

กรรมกำรและผู้บริหำรที่เหมำะสม

บริษัทฯ อำจพิจำรณำให้มีกำรจัดท�ำนโยบำยนี้ โดยจัดท�ำตำม 

ค�ำแนะน�ำจำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอก แต่ยังไม่สำมำรถจัดท�ำให้ 

แล้วเสร็จภำยในปีนี้ได้
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ำกดั (มหำชน) มนีโยบำยเพือ่ให้มัน่ใจว่ำมกีำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงถกูต้องและเพยีงพอ ทัง้รำยงำน

ทำงกำรเงนิและข้อมลูอื่นๆ ทีส่�ำคัญหรือข้อมูลที่เกีย่วข้องกับธรุกิจด้วยควำมโปร่งใสและทนัต่อเวลำให้กบัผู้ถอืหุ้น นกัลงทนุ 

และบุคคลทั่วไป

 ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลที่ทัน 

ต่อเวลำและด้วยควำมโปร่งใส ซึ่งกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร 

และพนกังำนระดบัอำวโุส ซึง่มหีน้ำทีท่ีจ่ะต้องดแูลและป้องกนักำรรัว่ไหลของข้อมลูทีเ่ป็นควำมลบั และข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์

ของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ หรือรำคำ

หุน้ของบรษิทัฯ อกีทัง้กำรห้ำมใช้ข้อมลูของบรษิทัฯ ทีไ่ด้มำจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำนในกำรหำประโยชน์

ส่วนตน หรอืในเรือ่งกำรท�ำธรุกจิทีแ่ข่งขนักบับรษิทัฯ หรอืธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง ซึง่บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำง

ปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใต้หัวข้อกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำร 

 ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ก�ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร (และรวมถงึ 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ

หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ซึง่กรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติำมทัง้หมดในระหว่ำงปีทีผ่่ำนมำ นอกจำกนี้

บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมกำรบรหิำรซึง่เป็นพนกังำนประจ�ำของบรษิทัฯ (หรอื บรษิทัย่อย) และผูบ้รหิำรระดบัสงู ไม่สำมำรถ

ซื้อขำย/โอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดำห์ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินส�ำหรับปีที่ตรวจสอบแล้วต่อสำธำรณะ และ 2 วัน 

หลังเปิดเผยงบดังกล่ำวแล้ว (และ 2 สัปดำห์ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสที่สอบทำนแล้วต่อสำธำรณะ) และ 

อย่ำงน้อย 3 วนัก่อนกำรเปิดเผยรำยกำรส�ำคญัต่อสำธำรณะ และฝ่ำยบรหิำรได้ถกูขอให้ควำมร่วมมอืในกำรปฏบิตัติำมนโยบำย

นี้อย่ำงเคร่งครัด โดยระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำฝ่ำยบริหำรได้ปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว

 ตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทัฯ ส่งเสรมิให้กรรมกำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุ

นิติภำวะ แจ้งบริษัทฯ เมื่อมีควำมตั้งใจที่จะท�ำรำยกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันก่อนท�ำรำยกำร
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การควบคุมภายใน

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในในระดับปฏิบัติกำร เพื่อ

ให้มั่นใจว่ำมีกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพที่เพียงพอกับระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้และเหมำะสมกับสภำพแวดล้อม

ของงำนหรือกิจกรรมของหน่วยงำนนั้นๆ โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำที่ติดตำมกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในอย่ำง

สม�ำ่เสมอ เพือ่ให้มัน่ใจว่ำมมีำตรกำรควบคมุต่ำงๆ ทีม่คีวำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ สิง่แวดล้อมและควำมเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

บริษัทฯ ได้มีกำรจัดกำรระบบกำรควบคุมภำยในตำมข้อแนะน�ำมำตรฐำนของ The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับกำรก�ำหนดสภำพแวดล้อมกำรควบคุมที่เหมำะสมจึงได้จัดท�ำคู่มือนโยบำยกำรก�ำกับ

ดแูลกจิกำรทีด่ ีและคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิและแนวทำงปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ขึน้อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพือ่ให้พนกังำนทกุคน

ได้ตระหนักและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในกำรท�ำงำน นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้มีกำรก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกับ

เป้ำหมำย และลกัษณะกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้มกีำรก�ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ และสำยกำรบงัคบับญัชำของ

หน่วยงำนต่ำงๆ ในบรษิทัฯ อย่ำงชดัเจน เนือ่งจำกบรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่ำงดว่ีำกำรท�ำงำนภำยใต้สภำพแวดล้อมกำรควบคมุ

ที่ดีนั้นจะส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

2.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรประเมินควำมเสี่ยงว่ำเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกล่วงหน้ำถึงสัญญำณอันตรำยที่

อำจสร้ำงควำมเสยีหำยให้แก่บรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึก�ำหนดให้มกีำรประเมนิควำมเสีย่งทกุปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คอื 

1) กำรประเมนิควำมเสีย่งในระดบัองค์กรซึง่ก�ำกบัดแูลโดยผูบ้รหิำรระดบัสงู โดยได้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทัฯ 

 และ 2) กำรประเมนิควำมเสีย่งในระดบักจิกรรมซึง่เป็นควำมรบัผดิชอบในกำรประเมนิร่วมกนัระหว่ำงฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

ซึ่งมีควำมเป็นอิสระ และผู้ปฏิบัติงำนแต่ละฝ่ำย (ซึ่งมีควำมช�ำนำญกำรและเข้ำใจเป็นอย่ำงดีถึงกระบวนกำรท�ำงำน) ทั้งนี้  

กำรประเมินดังกล่ำวจะสะท้อนให้เห็นถึงควำมเสี่ยงของกำรด�ำเนินงำนที่แท้จริงซึ่งต้องกำรกำรบริหำรโดยกำรก�ำหนดกลไก 

กำรควบคุมที่ถูกต้องและเหมำะสม ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมนี้ได้ถูกน�ำเสนอต่อผู้บริหำรระดับสูงและ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำเป็นระยะๆ 

3.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
 กำรประเมนิควำมเสีย่งดงักล่ำวข้ำงต้นจะด�ำเนนิกำรควบคูพ่ร้อมกบักำรประเมนิกลไกกำรควบคมุ เพือ่ให้มัน่ใจว่ำบรษิทัฯ 

มกีำรจดัวำงระบบกำรควบคมุทีด่ ีและเหมำะสมกบัควำมเสีย่งต่ำงๆ เพือ่เป็นกำรลดและกระจำยควำมเสีย่งต่ำงๆ อนัจะส่งผลให้ 

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ในด้ำนกำรกำรบริหำรหน่วยงำนต่ำงๆของบริษัทฯ 

กรรมกำรผูจ้ดักำรได้กระจำยอ�ำนำจและมอบอ�ำนำจให้ผูบ้รหิำรของหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงชดัเจน ท�ำให้เกดิควำมคล่องตวัและชดัเจน 

ในกำรปฏบิตังิำนทีส่ำมำรถตรวจสอบกนัได้ โดยบรษิทัฯ ได้แบ่งหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในกำรตรวจสอบ ควบคมุ และก�ำกบัดแูล

ในกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องอย่ำงเคร่งครดั ออกเป็น 4 หน่วยงำนหลกั ได้แก่ แผนกเลขำนกุำรบรษิทั

และปฏบิตักิำรตำมระบบ แผนกตรวจสอบภำยใน แผนกบญัชแีละกำรเงนิ และแผนกตรวจสอบและบรหิำรควำมปลอดภยัเรอื
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4.  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
 บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัเกีย่วกบัควำมถกูต้อง เชือ่ถอืได้และทนัเวลำของข้อมลูสำรสนเทศและกำรสือ่สำร รวมถงึกำรพฒันำ 

ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศอย่ำงต่อเนือ่ง ซึง่รวมถงึระบบข้อมลูด้ำนกำรเงนิ ด้ำนกำรปฏบิตังิำน และด้ำนกำรปฏบิตัติำมระเบยีบ 

ข้อบงัคบัต่ำงๆ ทัง้นี ้เพือ่ให้มข้ีอมลูทีถ่กูต้องแม่นย�ำและทนัเวลำต่อกำรตดัสนิใจในเรือ่งต่ำงๆ  โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มช่ีองทำง 

กำรสือ่สำรทัง้ภำยในและภำยนอกทีเ่ป็นระบบและมปีระสทิธภิำพ ทัง้นี ้ส�ำหรบักำรตดิต่อสือ่สำรภำยในบรษิทัฯ จะผ่ำนระบบ Intranet 

ซึ่งพนักงำนในทุกระดับชั้น รวมทั้งผู้บริหำรระดับสูงสำมำรถติดต่อสื่อสำรถึงกันได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้กำรประสำน 

กำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ ส�ำหรับกำรติดต่อกับบุคคลภำยนอก 

บริษัทฯ  ได้เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหำรสูงสุด 

ของบริษัทฯ ก็พร้อมที่จะตอบข้อซักถำมในประเด็นต่ำงๆ จำกนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

5.  การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)
 บริษัทฯ ก�ำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

ระดับการประเมิน ผู้ติดตามและประเมินผล ความถี่ของการติดตามและประเมินผลการท�างาน (ต่อปี)

พนักงำน หัวหน้ำแผนก อย่ำงน้อย 1 ครั้ง

หัวหน้ำแผนก ผู้บริหำรระดับสูง อย่ำงน้อย 1 ครั้ง

ผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงน้อย 4 ครั้ง

 ผลจำกกำรตดิตำมและกำรประเมนิทีไ่ด้จะถกูน�ำไปก�ำหนดเป็นแผนเชงิกลยทุธ์เพือ่ให้กำรปฏบิตังิำนมปีระสทิธภิำพและ 

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนในกำรติดตำมและประเมินขั้นตอนและ 

ผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร ทั้งนี้ ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของ

ระบบกำรควบคุมภำยในประจ�ำปี 2556 ได้รำยงำนไว้ภำยใต้หัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ” 

ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

 

 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2557 วนัที ่7 กมุภำพนัธ์ 2557 โดยมคีณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบั

ดแูลกจิกำรเข้ำร่วมประชมุด้วย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ให้ควำมเหน็ชอบตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร 

สรปุควำมเหน็ในเรือ่งควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน กล่ำวคอื บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรควบคมุภำยในทีเ่พยีงพอ 

เหมำะสม และมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 นอกจำกนี้ ผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2556 โดยผู้สอบบัญชีภำยนอกจำกบริษัท ส�ำนักงำน 

เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ำกดั กม็ไิด้ระบขุ้อบกพร่องของระบบกำรควบคมุภำยในทีม่สีำระส�ำคญัซึง่อำจก่อให้เกดิผลกระทบทีร้่ำยแรง 

หรือก่อให้เกิดกำรหยุดชะงักของกำรด�ำเนินธุรกิจแต่ประกำรใด
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สารจากคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

 บรษิทัฯ มคีวำมยนิดเีป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะน�ำเสนอรำยงำนกำรพฒันำเพือ่ควำมยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในรปูแบบใหม่ ซึง่ได้จดัท�ำ 

ตำมกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบบั G3 โดยรำยงำนฉบบันีไ้ด้รวมผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ 

สิ่งแวดล้อม และสังคม

 พนัธกิจของบรษิทัฯ คอื กำรเป็นบริษทัเดนิเรอืทีไ่ด้รับควำมไว้วำงใจสงูสดุในโลกและใหบ้ริกำรทีด่ทีีส่ดุในกำรอ�ำนวย

ควำมสะดวกส�ำหรบักำรขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองระหว่ำงประเทศ ซึง่บรษิทัฯ เชือ่ว่ำพนัธกจิดงักล่ำวนีจ้ะประสบควำมส�ำเรจ็ได้ 

โดยบรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ กล่ำวคอื ลกูค้ำ รฐับำล และองค์กรอืน่ทีเ่กีย่วข้อง พนกังำน ผูถ้อืหุน้ 

รวมถึงชุมชนและสังคม และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่ำว ในแนวทำงที่เป็นกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้องค์ประกอบต่ำงๆ ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภำรกิจหลักที่จะต้องมีกำรติดตำม 

ตลอดเวลำในกำรด�ำเนินงำนในทุกระดับของบริษัทฯ

 รำยงำนกำรพฒันำเพือ่ควำมยัง่ยนืฉบบันีไ้ด้สรปุควำมสมัพนัธ์ของบรษิทัฯ กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ และน�ำเสนอ

แนวทำงที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเรื่องตำ่งๆ ให้ดียิ่งขึ้นในทุกระดับ บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็น 

ค�ำแนะน�ำ หรอืควำมเหน็เกีย่วกบัรำยงำนฉบบันีแ้ละบรษิทัฯ ขอยนืยนัว่ำค�ำแนะน�ำหรอืควำมเหน็ทกุเรือ่งจะได้รบักำรพจิำรณำ

อย่ำงจริงจังเพื่อน�ำไปด�ำเนินกำรต่อไป

 ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) เรำขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่มีส่วนร่วม

ทั้งแรงกำยและแรงใจ ท�ำให้บริษัทฯ ประสบควำมส�ำเร็จและมีกำรพัฒนำที่ยั่งยืนอย่ำงแท้จริงต่อไป

 ในนามคณะกรรมการ

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม   นายคูชรู คาลี วาเดีย

 กรรมกำรผู้จัดกำร   กรรมกำร

  7 กุมภำพันธ์ 2557

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
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ภาพรวมของรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

 บรษิทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรสร้ำงผลตอบแทนสงูสดุอย่ำงยัง่ยนืให้แก่ผูถ้อืหุน้ โดยรำยงำนฉบบันีไ้ด้รวบรวม

ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเน้นไปที่ธุรกิจหลักซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

กำรบรรลุวัตถุประสงค์แห่งควำมยั่งยืน

 บริษัทฯมีควำมมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมีเจตนำรมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม

ควบคู่ไปกับกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักดีวำ่กำรที่บริษัทฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรือ

อยู่ทั่วโลก และเรือได้ถือธงสัญชำติไทยนั้นถือเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศ จึงเป็นหน้ำที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องปฏิบัติตำม 

ข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด

 รำยงำนกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืนฉบับปี 2555 ของบริษัทฯ ซึ่งได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2556 ไม่ได้ท�ำ 

ตำมกรอบ GRI แต่ส�ำหรับปี 2556 รำยงำนนี้ถือเป็นรำยงำนกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืนฉบับที่ 2 ซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปี 

เพื่อน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยมีสำระส�ำคัญแบ่งเป็นทำงด้ำนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจำก

นั้น เนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในควำมยั่งยืนของบริษัทฯ 

ได้ถกูน�ำเสนอแยกไว้ในหวัข้อ “รายงานการก�ากบัดแูลกจิการ” “การควบคมุภายใน” “ปัจจยัความเสีย่งทีส่�าคญั” ของรำยงำน

ประจ�ำปีฉบับนี้

 รปูแบบของรำยงำนกำรพฒันำเพือ่ควำมยัง่ยนืฉบบันี ้ถอืเป็นรำยงำนฉบบัแรกภำยใต้กรอบ GRI ฉบบั G3 ระดบั C ในแง่ของ 

สำรัตภำพ (Materiality) ควำมเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagements) เนื้อหำสำระ (Sustainability Context) 

ควำมสมบรูณ์ (Completeness) ควำมถกูต้องแม่นย�ำ (Accuracy) และกำรเปรยีบเทยีบได้ (Comparability) และเป็นกำรน�ำเสนอ

กิจกรรมและข้อมูลของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 มกรำคม ถึง 31 มกรำคม 2556

ขอบเขตของรายงาน

 ข้อมูลในรำยงำนฉบับนี้ได้รวมข้อมูลของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

กรอบและข้อจ�ากัดของรายงาน

 ข้อมูลในรำยงำนฉบับนี้ได้ถูกรวบรวมจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น

กระบวนการในการก�าหนดเนื้อหาในรายงาน

 บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดเนือ้หำของรำยงำนโดยกำรค้นคว้ำร่วมกบักลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกัเพือ่ให้ได้รบัข้อคดิเหน็จำกบคุคล

เหล่ำนั้น ข้อมูลต่ำงๆในรำยงำนฉบับนี้ได้ถูกทบทวนโดยผู้บริหำรระดับสูงก่อนน�ำเสนอให้กรรมกำรผู้จัดกำรอนุมัติ หลังจำก

นั้น รำยงำนฉบับนี้ได้ถูกน�ำเสนอเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ 

ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagements)
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภำยใน กล่ำวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงำน ผู้บริหำรของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และภำยนอก กล่ำวคือ เจ้ำหนี้ คู่คำ้ ลูกค้ำ ชุมชน หน่วยงำนรำชกำร และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯและมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ 
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 บริษัทฯ ได้รวบรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจำกหลำกหลำยวิธีกำร โดยค�ำนึงจำกควำมถี่และกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ

มำกที่สุด บริษัทฯ ยังได้จัดหำช่องทำงในกำรสื่อสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถแสดงควำม

คดิเหน็และสำมำรถตดิต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้โดยตรงโดยไม่ผ่ำนผูบ้ริหำร โดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ จะด�ำเนนิกำรกบั

ข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงจริงจังและจะเก็บข้อมูลดังกล่ำวไว้เป็นควำมลับ

ผู้มีส่วนได้เสีย พันธสัญญาหลัก

ผู้ถือหุ้น • สร้ำง รักษำ และเพิ่มพูนมูลค่ำเพิ่มอย่ำงยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

• เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องแม่นย�ำและทันเวลำ

• ตอบข้อสงสัยต่ำงๆ

ลูกค้ำ • พัฒนำกำรให้บริกำรตำมควำมต้องกำรที่หลำกหลำย

• ให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เชื่อถือได้ และเป็นมืออำชีพ

พนักงำน • เคำรพสิทธิมนุษยชน และควำมแตกต่ำงของแต่ละบุคคล

• พัฒนำศักยภำพของพนักงำน

• ให้โอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกัน

• ให้ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

• ให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จูงใจ

ชุมชนและสังคม • สนับสนุนและเข้ำร่วมกิจกรรมกำรต่ำงๆของชุมชนและสังคมอย่ำงสม�่ำเสมอ

ผู้ออกกฎระเบียบ • ปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำในกำรติดต่อกับภำครัฐ จริยธรรมธุรกิจ รวมถึงให้ควำมร่วมมือ 

ในกำรศึกษำวิจัย 

นำยหน้ำ • มีกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมตำมหลักจำรีตประเพณีของอุตสำหกรรม

คู่ค้ำ • ปฏิบัติต่อคู่ค้ำด้วยเงื่อนไขตำมหลักปฏิบัติและจำรีตประเพณีของอุตสำหกรรม 

• ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดในสัญญำอย่ำงเคร่งครัด

เจ้ำหนี้ • ปฏบิตัติำมเงือ่นไขในสญัญำกู ้รวมถงึเงือ่นไขในแง่ของวตัถปุระสงค์ของเงนิกู ้กำรช�ำระคนื 

หลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆที่ได้ตกลงกัน

ผูถ้อืหุน้

ผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ

ผู้ออกกฎระเบียบ

คู่ค้า ลูกค้า

เจ้าหนี้

ชุมชนนายหน้า

พนักงาน
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ผลการด�าเนินงานในการจัดการเพื่อความยั่งยืน

ผลการด�าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ 

 ในปี 2556 ผู้บริหำรอำวุโสของบริษัทฯ ได้ตั้งเป้ำหมำยส�ำหรับปีหน้ำไว้ ดังต่อไปนี้

• รำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�ำเรือ มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรมอย่ำงน้อยร้อยละ 10

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�ำเรือ น้อยกวำ่ค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรมอย่ำงน้อยร้อยละ 15 ตำมรำยงำนของ 

Moore Stephens 

• จ่ำยเงินปันผลทุกไตรมำสให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

• จ่ำยโบนัสให้แก่พนักงำนตำมก�ำไรสุทธิของผลประกอบกำรประจ�ำปี

 กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้ำงผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจผ่ำนทำงกลุ่ม 

ผู้ถือหุ้นต่ำงๆ รวมไปถึงผ่ำนทำงกระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน

มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่สร้างขึ้นและแจกจ่าย (ล้านเหรียญสหรัฐ)

รายการ 2553 2554 2555 2556

มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่สร้างขึ้น:

รำยได้จำกกำรเดินเรือ 92.40 100.51 112.34 124.76

รำยได้จำกกำรลงทุน 0.82 0.85 0.65 0.27

รำยได้จำกกำรขำยทรัพย์สิน 13.37 0.06 0.01 0.00

รำยได้อื่น 0.34 10.77 10.24 31.69

รวม - มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่สร้างขึ้น 106.93 112.19 123.24 156.72

มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่แจกจ่าย:

ต้นทุนจำกกำรเดินเรือ (ไม่รวมต้นทุนลูกเรือ) 10.76 26.33 40.17 42.93

ค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรพนักงำน (รวมต้นทุนลูกเรือ) 24.62 26.23 32.55 42.89

กำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้ให้กู้ 9.29 14.20 13.85 14.82

เงินปันผลจ่ำย 40.37 21.14 15.08 13.76

ภำษีจ่ำยให้รัฐ 3.32 0.36 0.15 0.31

เงินลงทุนในชุมชน และสังคม 0.80 0.08 0.06 0.04

กำรจ่ำยเงินอื่นๆ 1.24 1.93 2.09 1.10

รวม - มูลค่าเศรษฐกิจโดยตรงที่แจกจ่าย 90.40 90.27 103.95 115.85

มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงสะสม ดังนี้ 16.53 21.92 19.29 40.87

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 21.70 21.40 29.63 37.09

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 0.48 0.00 0.39 0.04

โอนไป (จำก) เงินส�ำรอง (5.65) 0.52 (10.73) 3.74

 ส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิงำนทำงด้ำนกำรเงนิ โปรดด ู“จดุเด่นทางการเงนิ” และ “ค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของผูบ้รหิาร” 

ในรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้
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ผลการด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรขนส่งทำงทะเลที่ขำดควำมรับผิดชอบนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่

รนุแรง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในด้ำนมลภำวะทำงอำกำศ และ/หรอืทำงน�ำ้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะปกป้องและอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อม โดยให้ควำมส�ำคัญเทียบเท่ำกับปัจจัยทำงด้ำนกำรค้ำ และกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรด�ำเนนิธรุกจิตลอดหลำยปีทีผ่่ำนมำ ท�ำให้บรษิทัฯ เข้ำใจดว่ีำแค่กำรปฏบิตัติำมกฏข้อบงัคบัต่ำงๆ นัน้ 

ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะช่วยปกป้องและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ยงัมสีิง่อืน่ทีส่�ำคญัทีจ่ะต้องปฏบิตั ินอกเหนอืจำกกฎเกณฑ์ทีก่�ำหนดไว้ 

นั่นคือ กำรพัฒนำแผนงำนภำยในเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และระบบกำรควบคุมคุณภำพ รวมทั้งกำรค้นหำเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน�ำมำใช้ในกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงควำมมุ่งมั่นอย่ำงแน่วแน่ในกำรที่จะลด 

กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และของเสีย

 รำยงำนนี้ได้น�ำเสนอรำยละเอียดกฎข้อบังคับทำงทะเลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญที่สุด และสิ่งที่บริษัทฯ ได้

ด�ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมกฎข้อบังคับดังกลำ่ว รวมทั้งรำยงำนนี้ได้แสดงถึงแผนงำนภำยในที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

และระบบกำรควบคมุคณุภำพ และควำมพยำยำมในกำรลดปรมิำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และในตอนท้ำยของรำยงำนฉบบันี้ 

จะเป็นกำรสรุปถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในด้ำนสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ส�ำหรับปีถัดไป

จุดเด่นผลการด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

1. กำรประชุมประจ�ำปีที่จัดขึ้นทุกๆปีโดยมีกำรพิจำรณำและพูดต่อในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมำยพำณิชยนำวีต่ำงๆ

2. นโยบำยในกำรป้องกันสิ่งแวดล้อมตำมด้ำนล่ำง ได้ถูกจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนเดียวกันกับ มอก. 14001 ซึ่งเป็น

นโยบำยของบริษัทฯ ในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ในกำรที่จะป้องกันสิ่งแวดล้อมและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บนโลกในปัจจุบันและในอนำคต (โปรดดูรำยละเอียดด้ำนล่ำงในหัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

มอก. 14001 (ISO 14001)”)  

3. ส�ำหรบักำรใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ บรษิทัฯได้ลงนำมสญัญำสัง่ต่อเรอืใหม่ ซึง่มรีำยละเอยีดของคณุลกัษณะ

ของตัวเรือมำกกว่ำข้อก�ำหนดตำมกฎหมำย อันจะส่งผลในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของเรือในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม

4. เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมได้ถูกก�ำหนดและน�ำมำใช้กับพนักงำนทั้งในส�ำนักงำนและ 

พนกังำนทีอ่ยูบ่นเรอื โดยได้ก�ำหนดระยะเวลำในกำรด�ำเนนิกำรและให้มกีำรปฏบิตั ิบรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีำกำรอบรม

และปรับปรุงควำมนึกคิดของพนักงำนทุกระดับจะเป็นสิ่งที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จในนโยบำยสิ่งแวดล้อม และควำม

ส�ำเร็จนี้ได้แสดงผ่ำนกำรอบรมพนักงำนในบริษัทฯ

5. บริษัทฯ มีกำรประเมินผลกระทบที่ส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับกิจกรรมต่ำงๆทั้งบนเรือและภำยในส�ำนักงำน 

และพบว่ำระเบียบและขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ ที่มีอยู่ปัจจุบันสำมำรถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอยำ่ง

มีประสิทธิภำพ

6. โครงกำรฝึกอบรมภำยในองค์กรฯ ทีจ่ดัขึน้เพือ่พนกังำนทกุคน (ทัง้ทีส่�ำนกังำนบรษิทัฯ และบนเรอื) ซึง่เป็นไปตำม

 นโยบำยของระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม (EMS Policy) ซึง่มวีตัถปุระสงค์ในกำรจดัตัง้และปลกูจติส�ำนกึเกีย่วกบั

สิ่งแวดล้อม โดยโครงกำรฝึกอบรมนี้ได้จัดฝึกกำรอบรมทั้งที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ และผำ่นทำงผู้ตรวจสอบ

ภำยในเกี่ยวกับเรือที่ไปตรวจเรือ

7. บรษิทัใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดทีีส่ดุเพือ่ชกัจงูและสนบัสนนุผูค้้ำทกุรำยของบรษิทัให้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนสิง่แวดล้อม/ 

แนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและอนุสัญญาต่างๆ

 กำรที่บริษัทฯ จะสำมำรถน�ำเรือวิ่งผ่ำนน่ำนน�้ำสำกลได้นั้น บริษัทฯ มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรที่จะต้องปฏิบัติตำม 

กฎข้อบังคับและอนุสัญญำต่ำงๆ ซึ่งก�ำหนดโดยองค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (International Maritime Organization: 

IMO) และหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่นๆอย่ำงครบถ้วน
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  อนสุญัญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมปลอดภยัแห่งชวีติในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) อนสุญัญำระหว่ำง

ประเทศว่ำด้วยกำรป้องกนัมลพษิจำกเรอื (Maritime Regulations for Prevention of Pollution “MARPOL”) อนสุญัญำระหว่ำง

ประเทศว่ำด้วยมำตรฐำนกำรฝึกอบรมกำรรับรองคุณสมบัติคนประจ�ำเรือ และกำรเข้ำยำมของคนประจ�ำเรือ (Standards for 

Training Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสัญญำแรงงำนทำงทะเล (Maritime Labour Convention “MLC”) 

เป็น 4 อนุสัญญำหลักที่ใช้ควบคุมในธุรกิจกำรเดินเรือระหว่ำงประเทศ

 ทั้งนี้ มีกฎข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
• อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรควบคุมและกำรจัดกำรน�้ำถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004 (International 

Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 2004)
• อนสุญัญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรควบคมุระบบกนัเพรยีงของเรอื ค.ศ. 2001 (International Convention on the 

Control of Harmful Anti-Fouling Systems 2001) 
• อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมรับผิดทำงแพ่งต่อควำมเสียหำยจำกมลพิษน�้ำมัน ค.ศ. 2001 (International 

Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001)
• อนุสัญญำทำงทะเลระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรขนส่งสินค้ำอันตรำย (International Maritime Dangerous Goods 

Code)
• อนุสัญญำทำงทะเลระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรขนส่งสินค้ำเทกองแบบแข็ง (International Maritime Solid Bulk 

Goods Code)
• กฎข้อบงัคบัในระดบัภมูภิำคและท้องถิน่ซึง่มคีวำมเข้มงวดกว่ำทีก่�ำหนดไว้ในกฏข้อบงัคบัระหว่ำงประเทศ ตวัอย่ำง

เช่น พระรำชบญัญตัพิทิกัษ์สิง่แวดล้อมของสหรฐัอเมรกิำ (US Environment Protection Act: EPA) และค�ำสัง่ของ
สหภำพยุโรปเกี่ยวกับกำรเผำผลำญเชื้อเพลิงในเขตยุโรป ฯลฯ 

 นอกจำกกฎข้อบังคับที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นนั้น บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับที่ส�ำคัญอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

 ประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management Code: 
ISM Code) จำกประสบกำรณ์เรยีนรูด้้ำนอบุตัเิหตทุำงทะเลตลอดหลำยปีทีผ่่ำนมำ ได้ถกูรวบรวมเป็นประมวลข้อบงัคบัเกีย่วกบั 
กำรบริหำรควำมปลอดภัยระหว่ำงประเทศ (ISM Code) ซึ่งถูกเผยแพร่โดยองค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ เพื่อส่งเสริม 
ควำมปลอดภยัในกำรด�ำเนนิงำนของเรอืเดนิทะเลและกำรป้องกนัมลพษิต่ำงๆ ISM Code ได้มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่1 กรกฎำคม 
2541 ส�ำหรับเรือขนส่งผู้โดยสำรรวมถึงเรือเร็วส�ำหรับขนส่งผู้โดยสำร เรือบรรทุกน�้ำมัน เรือบรรทุกสำรเคมี เรือบรรทุกก๊ำซ 
เรือบรรทุกสินค้ำแบบเทกอง และเรือบรรทุกสินค้ำที่มีควำมเร็วสูงที่มีระวำงขับน�้ำตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้ปฏิบัติตำมข้อบังคับ และได้รับใบรับรองตั้งแต่ปี 2538 ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ 

 กฎข้อบังคับนี้ถูกน�ำไปใช้ท้ังบนเรือและที่ส�ำนักงำนบนฝั่งเพ่ือให้เป็นมำตรฐำนสำกล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.  เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรเดินเรือ

2.  เพื่อป้องกันกำรบำดเจ็บและสูญเสียชีวิต

3.  เพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

 กรำฟต่อไปนี ้แสดงถงึจ�ำนวนครัง้ของเหตกุำรณ์กำรละเมดิ ISM Code เปรยีบเทยีบกบัจ�ำนวนวนัในกำรเดนิเรอื ตัง้แต่
ปี 2549 - 2556 ของบริษัทฯ ส�ำหรับกำรวิเครำะห์นี้ ได้พิจำรณำกำรละเมิด ISM Code ซึ่งส่งผลให้เกิดเหตุไฟไหม้ กำรระเบิด 
กำรบำดเจบ็ หรือเสยีชวีิตของลูกเรือ เรือโดนกัน และ เรือเกยตืน้ โดยในปี 2549 เป็นปีทีม่จี�ำนวนวนัในกำรเดนิเรือสงูสดุ อยู่ที่ 
19,710 วัน ในขณะที่ปี 2550 เป็นปีที่มีจ�ำนวนครั้งของกำรละเมิด ISM Code เกิดขึ้นสูงสุด 18 ครั้ง อยำ่งไรก็ตำม ในระหวำ่ง
ปี 2550 - 2554 กำรละเมิด ISM Code มีจ�ำนวนลดลงถึงร้อยละ 94 และมีปริมำณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2555 และปี 2556 โดย
บริษัทฯ ได้วิเครำะห์รำยละเอียดของกำรละเมิดในแต่ละเรื่อง และได้แจ้งให้ผู้บริหำรระดับสูงทรำบเพื่อเป็นกรณีศึกษำ และ
เป็นกำรหลีกเลี่ยงกำรเกิดกำรละเมิดแบบเดียวกันขึ้นอีก เมื่อเปรียบเทียบจ�ำนวนครั้งของกำรละเมิดข้อบังคับกับจ�ำนวนวัน
ในกำรเดินเรือพบว่ำในปี 2549 และปี 2554 เป็นปีที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เนื่องจำกมีกำรละเมิดเกิดขึ้นมีเพียงร้อยละ 0.02 และ
แม้ว่ำในปี 2550 ซึง่เป็นปีทีแ่ย่ทีส่ดุ แต่กำรละเมดิทีเ่กดิขึน้กน็บัได้ว่ำมเีพยีงเลก็น้อย คอืร้อยละ 0.11 เท่ำนัน้ ส�ำหรบัในช่วงเวลำ

ทั้งหมดที่กล่ำวมำ จ�ำนวนกำรละเมิดเฉลี่ยที่เกิดขึ้นส�ำหรับกองเรือทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 0.06 เท่ำนั้น
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 เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของ ISM Code ได้มีกำรตรวจสอบภำยในบนเรือประจ�ำปีโดยทีมงำนซึ่งประกอบด้วย 

ผู้ตรวจสอบเรือซึ่งมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อกรรมกำรผู้จัดกำรโดยตรง 

เหตุกำรณ์ที่เกิดจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเหตุกำรณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ

ทั้งหมดจะถูกตรวจสอบและวิเครำะห์เพื่อหำสำเหตุ และหลังจำกนั้น จะมีกำรทบทวนขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนทันที นอกจำก

นี ้บทเรยีนทัง้หมดทีไ่ด้จำกอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้และเหตกุำรณ์ทีเ่กอืบเกดิอบุตัเิหตตุ่ำงๆจะถกูถ่ำยทอดผ่ำนทำง Marine Accident 

Reporting Scheme (MARS) เพือ่เป็นประโยชน์ต่ออตุสำหกรรมเดนิเรอื และเป็นกำรยกระดบัมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำร

เดนิเรอืให้สงูขึน้อกีด้วย The Nautical Institute กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่ได้เผยแพร่เอกสำรรำยงำน Marine Accident 

Reporting Scheme (MARS) ทุกเดือน ได้ชื่นชมที่บริษัทฯ ได้ให้ควำมร่วมมือกับ MARS ในกำรส่งเสริมและร่วมแบ่งปัน  

“บทเรียน” จำกเหตุกำรณ์ต่ำงๆเพื่อเป็นกรณีศึกษำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมกำรเดินเรือ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ

กำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงสูงสุดของบริษัทฯ 

 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ริเร่ิมกำรด�ำเนินกำรเพื่อควบคุมกำรละเมิด ISM Code โดยกำรใช้วิธีป้องกันต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

• การพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร: เนื่องจำกแนวโน้มที่กำรตรวจเรือโดยเจ้ำหน้ำที่ตรวจเรือของรัฐเมืองท่ำนั้น 

จะมคีวำมเข้มงวดมำกขึน้ในส่วนของกำรบงัคบัใช้ ISM Code ดงันัน้ บคุลำกรประจ�ำเรอืของบรษิทัฯ จงึได้รบักำร

ทบทวนควำมรูด้้ำน ISM Code อย่ำงสม�ำ่เสมอ และจดัให้มกีำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ซึง่กนัและกนัภำยในกองเรอื

• การพฒันาการบ�ารงุรกัษาตวัเรอื: บรษิทัฯ ได้เน้นย�ำ้ถงึควำมส�ำคญัของกำรตรวจสอบสภำพและทดสอบเครือ่งจกัร

ทุกเครื่องอย่ำงสม�่ำเสมอ และหำกเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำเรือพบเห็นสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบรำยงำนในทันที นอกจำกนี้ 

ฝ่ำยจดักำรของบรษิทัฯ ได้เน้นย�ำ้ให้ผูต้รวจสอบภำยในต้องสอบทำนกำรบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ต่ำงๆอย่ำงเข้มงวดเพิม่ขึน้ 

จำกกำรตรวจสอบปกต ิเพือ่ให้ยกระดบักำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบและควำมปลอดภยัส�ำหรบัตวัเรอื สนิค้ำ และลกูเรอื

• มีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีไปยังเรือ: โดยปกติเรือที่เข้ำสู่น่ำนน�้ำในอเมริกำเหนือและออสเตรเลีย จะต้องมี 

ใบรบัรองเพิม่เตมิเพือ่ให้สอดคล้องกบักฎระเบยีบข้อบงัคบัของท้องถิน่ และเพือ่เป็นมำตรกำรในกำรป้องกนัเรือ่ง

ดังกล่ำว บริษัทฯ ได้มีกำรแจ้งเตือนถึงรำยละเอียดขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรแก่ลูกเรือไว้ล่วงหน้ำก่อนที่เรือจะมำถึง

น่ำนน�้ำดังกล่ำว เพื่อให้มั่นใจว่ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ถูกจัดเตรียมไว้เรียบร้อย และเรือสำมำรถปฏิบัติตำม

กฎระเบียบต่ำงๆได้อย่ำงครบถ้วน 

• ในปี 2555 บรษิทัฯ ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชกิ INTERCARGO (International Association of Dry Cargo Shipowners) 

Intercargo มีค�ำกล่ำวว่ำ “เพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียในอุตสำหกรรม โดยมุ่งมั่นเพื่อควำมปลอดภัย ควำมมี

ประสทิธภิำพ และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของอตุสำหกรรมเรอืขนส่งสนิค้ำแห้งเทกอง ดงันัน้ วสิยัทศัน์ของเรำจงึ

คอื ควำมปลอดภยั ควำมมปีระสทิธภิำพ และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของอตุสำหกรรมเรอืขนส่งสนิค้ำแห้งเทกอง 
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ซึ่งมีเรือสมำชิกที่ค้ำขำยอยู่ทั่วโลก – เดินเรืออย่ำงมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ปลอดภัย และสร้ำงผลก�ำไร” 

ค�ำกล่ำวนี้สอดคล้องกับปรัชญำของบริษัทฯ เป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้ กำรเข้ำเป็นสมำชิก Intercargo ของบริษัทฯ นั้น 

สะท้อนให้เห็นถึงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี

• ในปี 2555 บรษิทัฯ ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชกิ RightShip ซึง่เป็นองค์กรตรวจประเมนิคณุภำพเรอือสิระ ก่อตัง้โดย BHP 

Billiton, Rio Tinto และ Cargill สำมบรษิทัขนส่งทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกและเป็นผูใ้ช้บรกิำรหลกัในกำรขนส่งทำงเรอื

ซึ่งระบบกำรตรวจประเมินคุณภำพเรือของ RightShip เป็นที่รู้จักโดยทั่วกันว่ำมีมำตรฐำนที่แม่นย�ำและเข้มงวด 

รวมทั้งเน้นเรื่องควำมปลอดภัยของเรือ (รวมถึงลูกเรือและสินค้ำ) และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงทะเล กำรเข้ำ

เป็นสมำชิกของบริษัทฯ เป็นกำรยืนยันถึงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ อีกอย่ำงด้วย

 เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวโน้มทีล่ดลงของกรำฟทีไ่ด้แสดงก่อนหน้ำนี ้บรษิทัฯ จงึได้ก�ำหนดเป้ำหมำยภำยในเท่ำกบัศนูย์ 

ส�ำหรับกำรละเมิด ISM Code ที่ก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บ หรือเสียชีวิต ไฟไหม้ เรือโดนกัน เรือเกยตื้น หรือกำรถูกกักเรือ 

 ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and 

Port Safety: ISPS) สืบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยทั่วโลก จึงมีกำรรับรอง ISPS 

ในปี 2547  ISPS เป็นกำรแก้ไขเพิม่เตมิอนสุญัญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมปลอดภยัแห่งชวีติในทะเล (SOLAS) ซึง่ได้รวมถงึ 

กำรยกระดับควำมปลอดภัยของเรือและท่ำเรือ ข้อบังคับดังกล่ำวได้ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงหน่วยงำน 

ภำครัฐ บริษัทเดินเรือ คนประจ�ำเรือ และบุคลำกรประจ�ำท่ำเรือ/บุคลำกรผู้อ�ำนวยควำมสะดวก เพื่อที่จะใช้ใน “กำรตรวจจับ

กำรคุกคำมควำมปลอดภัยและกำรใช้มำตรกำรป้องกันส�ำหรับเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยของตัวเรือ หรือ 

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่ท่ำเรือซึ่งใช้ในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ” (ISPS Code Part A 1.2.1)

 เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำม ISPS บริษัทฯ ได้พัฒนำมำตรฐำนส�ำหรับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของเรือที่เข้ำท่ำที่มี 

อัตรำเสี่ยงต่อกำรลักลอบค้ำยำเสพติดและผู้ลักลอบหนีขึ้นเรือ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีสุนัขดมกลิ่น และเจ้ำหน้ำที่พร้อมอำวุธ

ตำมควำมเหมำะสม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นนโยบำยมำตรฐำนของบริษัทฯที่จะจัดให้มีสิ่งเหล่ำนี้ หำกเรือเข้ำท่ำเรือที่ยุโรป 

อังกฤษ อเมริกำ ออสเตรเลีย หรือ แคนนำดำ จนถึงบัดนี้ บริษัทฯ เพิ่งมีเหตุกำรณ์ถูกกักกันเรือที่เกิดจำกกำรละเมิด ISPS 

เพียงแค่ครั้งเดียวเท่ำนั้น 

 มกีำรสอบทำนภำยในประจ�ำปีส�ำหรบัมำตรกำรกำรป้องกนัต่ำงๆ ซึง่รวมถงึผลกำรด�ำเนนิกำรของบรษิทัฯ ในกำรจดัหำ

สุนัขดมกลิ่นและเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ดังเช่นกำรตรวจสอบ ISM ตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้น กำรสอบทำนจะกระท�ำโดย

ทีมงำนซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม ซึ่งได้รำยงำนผลกำรสอบทำนต่อกรรมกำร 

ผูจ้ดักำรโดยตรง กำรไม่ปฏบิตัติำมกฎข้อบงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง กำรเกดิอบุตัเิหต ุรวมถงึเหตกุำรณ์ทีเ่กอืบเกดิอบุตัเิหตทุัง้หมด

จะถูกตรวจสอบและวิเครำะห์เพื่อหำสำเหตุ ในกรณีที่มีข้อผิดพลำดในขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนมำตรฐำน จะมีกำรสอบทำน 

ขั้นตอนต่ำงๆ ทันที 

 กรำฟด้ำนล่ำงนี้ แสดงให้เห็นว่ำ จ�ำนวนครั้งของเหตุกำรณ์กำรละเมิด ISPS (แกนด้ำนซ้ำย) เปรียบเทียบกับจ�ำนวนวัน

ในกำรเดินเรือ (แกนด้ำนขวำ) ในช่วงปี 2549 - 2556 กำรละเมิด ISPS นั้นมีจ�ำนวนสูงสุดในปี 2548 คือ มีกำรละเมิดทั้งหมด 

11 ครั้ง ในขณะที่ปี 2549 มีจ�ำนวนวันในกำรเดินเรือสูงสุดถึง 19,710 วัน ทั้งจ�ำนวนวันในกำรเดินเรือและจ�ำนวนครั้งของ 

กำรละเมิด ISPS ได้ลดลงมำอยู่ที่จุดต�่ำสุดในปี 2554 คือ กำรละเมิดอยู่ที่ 0 ครั้ง โดยมีจ�ำนวนวันในกำรเดินเรือ 5,842 วัน ทั้งนี้ 

ไม่มีกำรละเมิด ISPS ในปี 2554 และปี 2555 แต่ในปี 2556 มีกำรละเมิด 3 ครั้ง โดยเหตุกำรณ์เกิดขึ้นเมื่อผู้หลบหนีขึ้นเรือ

ซึ่งเป็นคนยำกจนและต้องกำรหนีไปอยู่ต่ำงประเทศเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น แม้ว่ำเมื่อคนเรือของบริษัทฯ ตรวจพบผู้หลบหนีเหล่ำนี้ 

ได้น�ำไปส่งที่ท่ำเรือที่หลบหนีขึ้นมำ แต่บริษัทฯ ก็ได้รวมเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเป็นกำรละเมิด ISPS เพื่อรำยงำนให้สอดคล้องกับ

เป้ำหมำยกำรละเมิดเท่ำกับศูนย์ที่ตั้งไว้ 
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 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยให้กำรละเมิด ISPS เท่ำกับศูนย์ ส�ำหรับปีที่จะมำถึง

 MARPOL: เป็นอกีกฎข้อบงัคบัหนึง่ทีส่�ำคญัซึง่เกีย่วข้องกบัสภำพแวดล้อมในอตุสำหกรรมกำรเดนิเรอืทำงทะเล โดย

มวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะ “อนรุกัษ์สภำพแวดล้อมทำงทะเล โดยกำรควบคมุมลพษิทีเ่กดิจำกน�ำ้มนั และสำรอนัตรำย รวมถงึ กำรลด

จ�ำนวนของอุบัติเหตุในกำรขนถ่ำยสำรเหล่ำนั้น” ซึ่งในอนุสัญญำนี้แบ่งออกเป็น 6 หมวด กล่ำวคือ: 

1. ข้อก�ำหนดกำรป้องกันมลพิษจำกน�้ำมัน (Regulations for the Prevention of Pollution by Oil)

2. ข้อก�ำหนดกำรควบคุมมลพิษจำกสำรเคมีเหลว (Regulations for the Control of Pollution by Noxious liquid 

substances in bulk)

3. ข้อก�ำหนดกำรควบคุมมลพิษจำกสำรอันตรำยที่บรรจุหีบห่อ หรือตู้คอนเทนเนอร์ หรือถังบรรจุ (Regulations 

for the Prevention of Pollution by harmful substances carried by sea in packed forms, or in freight containers, 

portable tanks or road and rail tank wagons)

4. ข้อก�ำหนดกำรป้องกนัมลพษิจำกน�ำ้เสยีจำกเรอื (Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from ships)

5. ข้อก�ำหนดกำรป้องกนัมลพษิจำกกำรป้องกนัมลพษิจำกขยะจำกเรอื (Regulations for the Prevention of Pollution 

by Garbage from ships)

6. ข้อก�ำหนดกำรป้องกันมลพิษทำงอำกำศจำกเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Air from ships)

 บริษัทฯ มีควำมเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงของกำรเกิดผลกระทบที่ร้ำยแรงต่อสภำพแวดล้อมทำงทะเลเนื่องจำกอุบัติเหตุทำง

ทะเล ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีมำตรกำรเชิงป้องกันเพื่อจ�ำกัดควำมเสี่ยงในเรื่องนี้ โดยล�ำดับแรกคือ จ�ำกัดควำมผิดพลำดอันเนื่อง 

มำจำกบุคลำกร และล�ำดับที่สองคือกำรดูแลรักษำเครื่องจักรบนเรือให้มีมำตรฐำนสูงสุด

 เพื่อจ�ำกัดควำมผิดพลำดของบุคลำกร บริษัทฯ ได้พัฒนำปรับปรุงโปรแกรมกำรฝึกอบรมส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำเรือ 

ทกุคน ซึง่รวมไปถงึห้องอบรมเสมอืนจรงิ ซึง่ออกแบบมำเพือ่พฒันำปรบัปรงุควำมช�ำนำญในกำรน�ำเรอื และควำมระมดัระวงัต่ำงๆ 

โดยใส่ตวัแปรทัง้ทำงด้ำนสภำพอำกำศและสภำพท้องทะเล หรอืเมอืงท่ำต่ำงๆ ในโลก นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัมคีวำมเชือ่มัน่ว่ำ 

วิศวกรช่ำงเครื่องได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงเข้มงวด เพื่อให้เกิดทักษะและควำมสำมำรถในกำรดูแลรักษำเครื่องจักร และ 

หลีกเลี่ยงกำรขนถ่ำยกำกน�้ำมัน ขณะที่อยู่กลำงทะเลหรืออยู่เมืองท่ำ
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 จำกกรำฟด้ำนบนแสดงถงึ จ�ำนวนครัง้ของกำรละเมดิอนสุญัญำ MARPOL (แกนด้ำนซ้ำย) ซึง่ส่งผลให้เกดิกำรเรยีกร้อง 

ค่ำสนิไหมทดแทน และจ�ำนวนวนัในกำรเดนิเรอื (แกนด้ำนขวำ) ในช่วงปี 2546 - 2556 เพือ่กำรวเิครำะห์นี ้เหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้ 

ทีถ่อืเป็นกำรละเมดิจะมำจำกกำรเรยีกร้องค่ำสนิไหมทดแทน จะเหน็ได้ว่ำกำรละเมดิอนสุญัญำ MARPOL นัน้มจี�ำนวนมำกทีส่ดุ 

ในปี 2550 ซึ่งเกิดขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง ในขณะที่ปี 2549  มีจ�ำนวนวันในกำรเดินเรือมำกที่สุด ทั้งนี้ กำรละเมิดอนุสัญญำ 

MAPROLโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นน้อยกว่ำ 3 ครั้ง ในขณะที่จ�ำนวนวันในกำรเดินเรือโดยเฉลี่ยเท่ำกับ 13,805 วัน โดยในระหว่ำง 

ปี 2550 - 2555 จ�ำนวนกำรละเมดิอนสุญัญำ MARPOL นัน้ลดลงถงึร้อยละ 100 ในขณะทีจ่�ำนวนวนัในกำรเดนิเรอืลดลงร้อยละ 32 

อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2550 บริษัทฯ มีกำรละเมิดอนุสัญญำ MARPOL คิดเป็นร้อยละ 0.03 ต่อจ�ำนวนวันในกำรเดินเรือทั้งหมด

ในปีนั้น ในขณะที่ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ มีกำรละเมิดอนุสัญญำ MARPOL คิดเป็นร้อยละศูนย์ ต่อจ�ำนวนวัน 

ในกำรเดนิเรอื ในปี 2556 บรษิทัฯ มกีำรละเมดิอนสุญัญำ MARPOL จ�ำนวน 2 ครัง้ แต่ทัง้สองครัง้นัน้เกดิจำกกำรไม่ระมดัระวงั

ของคนประจ�ำเรือมำกกว่ำกำรปล่อยมลพิษออกจำกเรือของบริษัทฯ เหตุกำรณ์ทั้งสองครั้งนี้ได้ถูกน�ำมำวิเครำะห์เพื่อหำทำง

แก้ไขและแจ้งให้แก่เรือทุกล�ำของบริษัทฯ ทรำบ ทั้งนี้ เช่นเดียวกับเป้ำหมำยส�ำหรับสองข้อบังคับข้ำงต้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนด

เป้ำหมำยส�ำหรับกำรละเมิดอนุสัญญำ MARPOL เท่ำกับศูนย์ ส�ำหรับปี 2557 และก�ำหนดให้ไม่มีเหตุกำรณ์ที่เรือของบริษัทฯ 

ถูกกักเนื่องจำกกำรละเมิดอนุสัญญำ MARPOL นี้เลย

 กฎข้อบังคับใหม่ที่ก�าลังจะมีผลบังคับใช้: กฎข้อบังคับต่อไปนี้ก�ำลังจะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆนี้

• กฎข้อบงัคบั Vessel General Permit (VGP) ของส�ำนกังำนปกป้องสิง่แวดล้อมสหรฐั (EPA) ซึง่ได้เข้มงวดมำกขึน้

ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2557

• แผนรองรบัส�ำหรบัเรอืทีไ่ม่ใช่เรอืแทง็ค์ (Non-tank vessel response plan “NTVRP”) ตำมกฎหมำยของสหรฐัอเมรกิำ 

โดยตั้งแต่เดือนมกรำคม 2557 มีกำรใช้ขอบเขตของ NTVRP กว้ำงมำกขึ้นและครอบคลุมเรือจ�ำนวนมำกขึ้น

• กำรเดินเรือในเขตทะเลชำยฝั่งแคลิฟอร์เนีย นับแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 เรือที่แล่นในบริเวณนี้จะต้องมีปริมำณ 

ค่ำก�ำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.1 ส�ำหรับทั้ง Marine Gas Oil และน�้ำมันดีเซล

• เขตควบคมุกำรปล่อยมลพษิบรเิวณเขตทะเลแครเิบยีน (Caribbean Emission Control Area “CECA”) ได้มผีลบงัคบั

ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 โดยมีมำตรฐำนกำรปล่อยมลพิษเช่นเดียวกับเขตควบคุมกำรปล่อยมลพิษบริเวณ 

ทวีปอเมริกำเหนือ (North American ECA) กล่ำวคือ เรือที่แล่นผ่ำนบริเวณนี้จะต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีค่ำก�ำมะถันต�่ำ  

(Low Sulfur Fuel Oil “LSFO”) ซึง่ต้องไม่เกนิร้อยละ 1 ในระหว่ำงช่วงแรกของกำรบงัคบัใช้ คอื ระหว่ำงเดอืนมกรำคม 

2557 ถงึเดอืนมกรำคม 2558 ส่วนในระหว่ำงช่วงทีส่องของกำรบงัคบัใช้ คอื ระหว่ำงเดอืนมกรำคม 2558 เป็นต้นไป 

เมื่อเรือแล่นผ่ำนทวีปอเมริกำเหนือและเขตทะเลแคริเบียน ซึ่งเป็นเขตที่ควบคุมกำรปล่อยมลพิษ ค่ำก�ำมะถัน 
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ของเชื้อเพลิงจะต้องไม่เกินร้อยละ 0.1 โปรดระลึกไว้ว่ำ เขตควบคุมกำรปล่อยมลพิษไม่เหมือนกับเขตควบคุม

ขยะบริเวณเขตทะเลแคริเบียน (Wider Caribbean area for Garbage Special area) กล่ำวคือเขตควบคุมกำรปล่อย

มลพษิบรเิวณเขตทะเลแครเิบยีนและทวปีอเมรกิำเหนอืนัน้ ได้รวมถงึพืน้ทีท่ำงทะเลทีต่ัง้อยูน่อกชำยฝ่ังมหำสมทุร

แอตแลนติกและเขตทะเลแคริเบียนของเครือรัฐเปอร์โตริโกและหมู่เกำะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกำด้วย

• กฎข้อบังคับเกี่ยวกับเรือช่วยชีวิต ซึ่งจะต้องปฏิบัติตำมเมื่อมีกำรน�ำเรือเข้ำอู่แห้งครั้งแรก

  หลังจำกที่ได้แสดงและได้อธิบำยถึงกฎข้อบังคับทำงทะเลที่ส�ำคัญ ซึ่งมีส่วนช่วยในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึง 

กฎข้อบังคับใหม่ที่ก�ำลังจะมีผลบังคับใช้ ในหัวข้อถัดไปจะเป็นรำยละเอียดของระบบกำรควบคุมภำยในทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม

ของบริษัทฯ 

การป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001): เนือ่งจำกแนวโน้มในกำรอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมมมีำกขึน้ 

บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนด “นโยบำยกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น นอกเหนือจำกข้อก�ำหนดตำมกฏหมำย และอนุสัญญำระหว่ำง

ประเทศที่ได้กล่ำวไปแล้ว บริษทัฯ ยังได้จัดให้มีระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environment Management System: EMS) 

ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำน ISO 14001 ซึง่มำตรฐำน ISO 14001:2004 นีไ้ด้ก�ำหนดกรอบแบบองค์รวม ทัง้ในด้ำนยทุธศำสตร์เพือ่ 

ก�ำหนดนโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ กำรวำงแผนงำนและกำรด�ำเนนิกำร และกำรแสดงให้เหน็ว่ำ บรษิทัฯ เป็นองค์กรที่ 

รบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม จำกกำรด�ำเนนิงำนใน 1 ปีหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ได้รบักำรรบัรอง บรษิทัฯ ประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรตรวจสอบ 

ประจ�ำปีโดยสมำคมผู้ตรวจสอบเรือแห่งประเทศญี่ปุ่น (Class NK) ซึ่งได้ยืนยันว่ำบริษัทฯ ปฏิบัติตำมมำตรฐำนดังกล่ำวอย่ำง 

ครบถ้วน ซึง่ระบบ EMS นีจ้ะเป็นระบบทีเ่ข้ำมำเสรมิระบบกำรจดักำรคณุภำพ (Quality Management System) ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั 

เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ มอก. 9001 (ISO 9001) และประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำร 

ควำมปลอดภยัระหว่ำงประเทศ (ISM) ซึง่ระบบกำรจดักำรแบบผสมผสำนนีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัในนำมของระบบกำรบรหิำรจดักำรด้ำน

ควำมปลอดภยั คณุภำพ และสิง่แวดล้อม (Safety Quality and Environment Management System: SQEMS) ซึง่ตำมหลกัระบบ 

กำรบรหิำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั คณุภำพ และสิง่แวดล้อมแล้ว ผูจ้ดักำรทำงด้ำนเทคนคิซึง่เป็นผูบ้รหิำรสงูสดุของบรษิทัฯ 

ด้วยนัน้ ได้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนของฝ่ำยบรหิำรและเป็น ผูท้ีร่บัมอบหมำยให้ด�ำเนนิงำนตำมวตัถปุระสงค์ของประมวล 

ข้อบงัคบัเกีย่วกบักำรบรหิำรควำมปลอดภยัระหว่ำงประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมำคมผูต้รวจสอบเรอืแห่งประเทศญีปุ่น่ (Class NK) 

ได้ออกใบรบัรองระบบบรหิำรคณุภำพ (QMS Certificate) แก่บรษิทัฯ ซึง่เป็นฉบบัใหม่ของ ISO 9001: 2008 ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว 

บริษัทเดินเรือประเภทขนส่งสินค้ำแห้งเทกองจะไม่ค่อยให้ควำมส�ำคัญกับใบรับรองประเภทดังกล่ำว เนื่องจำกส่วนใหญ่จะ

เป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับบริษัทเรือขนส่งสินค้ำประเภทน�้ำมัน ซึ่งกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องส�ำคัญสูงสุด

 วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)

• ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

• ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎข้อบังคับต่ำงๆ ทั้งภำยในประเทศ และระหว่ำงประเทศ ที่เกี่ยวกับด้ำนมลพิษทำง 

สิ่งแวดล้อม

• ก�ำหนดขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ

• ปลุกจิตส�ำนึกของพนักงำนในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม

• มีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

• มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องในส่วนของกำรด�ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรป้องกันมลพิษ

 จำกกำรสอบทำนและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องในระบบ SQEMS บริษัทฯ หวังเป็นอยำ่งยิ่งว่ำจะสำมำรถยกระดับ 

กำรปฏิบัติงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป รวมทั้งเป็นส่วนส�ำคัญในกำรช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดกำรปล่อย

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และอีกหนึ่งควำมพยำยำมของบริษัทฯ ในกำรที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรด�ำเนิน

ธุรกิจ นั่นคือ กำรน�ำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำใช้ส�ำหรับเรือใหม่ของบริษัทฯ
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 บริษัทฯ ได้รับ Port of Long Beach Green Environment Achievement Flag จำก Port of Long Beach ซึ่งเป็นท่ำเรือ

สีเขียว รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ จำกกำรที่บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมลดกำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศในบริเวณตอนใต้ของรัฐ

แคลิฟอร์เนีย นอกจำกนั้น กองเรือบริษัทฯ ยังได้ส่วนลดร้อยละ 25 ของค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรเทียบท่ำจำก Port of Long Beach 

อีกด้วย

 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่:

 เนือ่งจำกบรษิทัฯ มคีวำมมุง่มัน่ในกำรปกป้องและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม รวมถงึกำรป้องกนัมใิห้เกดิมลภำวะ ซึง่สิง่เหล่ำนี้ 

สะท้อนให้เหน็จำกกำรท�ำสญัญำสัง่ต่อเรอืใหม่ของบรษิทัฯ กบัอูต่่อเรอืหลำยแห่งในประเทศจนี  ซึง่เรอืทกุล�ำทีต่่อใหม่จะปฏบิตัิ

ตำมกฎข้อบงัคบัต่ำงๆ ทีบ่งัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนั รวมถงึทีจ่ะบงัคบัใช้ในอนำคตอนัใกล้นีด้้วย นอกจำกนี ้รำยละเอยีดของเรอืที่

ต่อใหม่เหล่ำนีย้งัมมีำตรฐำนสงูกว่ำข้อก�ำหนดตำมกฎหมำยด้วย ทัง้นี ้เพือ่ให้กำรเดนิเรอืง่ำยยิง่ขึน้ และยงัเป็นกำรเพิม่ขดีควำม

สำมำรถของเรือในกำรปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 คุณลักษณะในด้าน ”การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ของเรือต่อใหม่เหล่านี้ คือ 

1. โครงสร้ำงผนังต่อเรือสองชั้น (ส�ำหรับเรือขนส่งสินค้ำเทกองขนำด 38,500 เดทเวทตัน) เพื่อประโยชน์ในกำรลด

มลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม หำกเกิดอุบัติเหตุกับตัวเรือ

2. รูปแบบตัวเรือมีควำมสมบูรณ์ หลังจำกที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวิเครำะห์กำรออกแบบ หลำยๆครั้งโดยใช้เทคโนโลยี

ล่ำสดุในกำรออกแบบตวัเรอื เพือ่ให้ได้รปูแบบของตวัเรอืทีด่ทีีส่ดุเหมำะสมทีส่ดุ ทัง้ขนำดและรปูลกัษณ์ เพือ่ให้เรอื

สำมำรถทีจ่ะท�ำควำมเรว็ตำมต้องกำร ในขณะทีม่กีำรเผำผลำญเชือ้เพลงิทีต่�ำ่ ส�ำหรบัเรอืเหล่ำนี ้จะมกีำรเผำผลำญ 

เชื้อเพลิงต�่ำกว่ำเรือขนำดเดียวกันที่อำยุมำกกว่ำ โดยเครื่องยนต์ของเรือขนำด 38,500 เดทเวทตัน จะใช้เชื้อเพลิง

ประมำณ 19 ตนัต่อวนั เมือ่เทยีบกบัเรอืขนำดเดยีวกนัแต่อำยมุำกกว่ำซึง่ใช้เชือ้เพลงิประมำณ 25 ตนัต่อวนั ในขณะที่ 

เครื่องยนต์ของเรือขนำด 64,000 เดทเวทตันใช้เชื้อเพลิงประมำณ 26.4 ตันต่อวันเมื่อเทียบกับเรือขนำด 

57,000 เดทเวทตัน ที่อำยุมำกกว่ำซึ่งใช้เชื้อเพลิงประมำณ 30 ตันต่อวัน กำรเผำผลำญเชื้อเพลิงที่ต�่ำนั้นท�ำได้โดย 

กำรใช้เครือ่งยนต์ทีม่ปีระสทิธภิำพด้วยกำรออกแบบใบจกัรใหม่ทีห่มนุช้ำลง เรอืใหม่เหล่ำนีม้ค่ีำชีว้ดักำรใช้พลงังำน

อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Energy Efficiency Design Index “EEDI”) ที่ประมำณร้อยละ 25 ซึ่งต�่ำกว่ำค่ำที่ก�ำหนด

3.  แม้ว่ำกฎหมำยยังไม่มีผลบังคับใช้ในตอนนี้ แต่เรือสั่งต่อใหม่เหล่ำนี้จะมีกำรติดตั้งเครื่องบ�ำบัดน�้ำถ่วงเรือซึ่งเป็น

ไปตำมข้อก�ำหนดที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต เครื่องบ�ำบัดนี้จะฆ่ำแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อำศัยอยู่ใน 

น�้ำทะเล ซึ่งอำจท�ำลำยสิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติของเมืองท่ำแต่ละแห่ง

4. เครื่องจักรที่ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปล่อยก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์

5. ระวำงสินค้ำแบบกล่อง ผนังเรียบ เพื่อลดกำรสะสมของสินค้ำตกค้ำงในระวำง ซึ่งจะเป็นกำรลดกำรใช้สำรเคมี 

ที่เป็นอันตรำยในกำรชะล้ำงสินค้ำตกค้ำงเหล่ำนี้ เพรำะว่ำระวำงสินค้ำแบบนี้สำมำรถที่จะใช้น�้ำเพียงอย่ำงเดียว 

ในกำรท�ำควำมสะอำดก็เพียงพอแล้ว

6. ระบบสบูจ่ำยน�ำ้มนัหล่อลืน่แบบหลมุลกึส�ำหรบัระบบให้ไหลเวยีนในเครือ่งจกัรใหญ่ จะเป็นกำรลดปรมิำณน�ำ้มนั

หล่อลื่นที่ต้องใช้ทั้งหมด ซึ่งเป็นกำรลดปริมำณของกำกน�้ำมัน

7. เตำเผำขยะขนำดใหญ่ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรท�ำงำนที่ก�ำหนดโดย IMO ซึ่งสำมำรถใช้เผำพลำสติกได้ถ้ำจ�ำเป็น

8. เรือทุกล�ำจะติดตั้งเตำเผำขยะขนำดใหญ่ดังที่ได้กลำ่วมำแล้วนั้นเป็นไปตำมมำตรฐำนของ MEPC.76(40) Marine 

Environment Protection Committee (คณะกรรมกำรป้องกันสภำวะแวดล้อมทำงทะเล) ซึ่งระบุว่ำสำมำรถใช้เผำ

ขยะและกำกน�้ำมันได้ ทั้งนี้จะเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรขยะ และสิ่งปฏิกูลของบริษัทฯ 

อันเป็นสิ่งที่กองเรือของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว
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9. ถงัเกบ็น�ำ้ท้องเรอืและกำกน�ำ้มนัขนำดใหญ่ทีแ่ยกจำกกนัจะช่วยให้กำรก�ำจดัสิง่ปฏกิลูเหล่ำนีเ้ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

มำกขึ้น เพรำะสำมำรถที่จะช่วยให้ผู้รับก�ำจัดสิ่งปฏิกูล จัดกำรแยกน�้ำท้องเรือและกำกน�้ำมันอย่ำงมีประสิทธิภำพ

มำกที่สุดได้

10. เครื่องบ�ำบัดสิ่งปฏิกูลบนเรือที่ได้รับกำรพัฒนำจะถูกติดตั้งบนเรือที่ต่อใหม่นี้

11. เรือที่ต่อใหม่จะปฏิบัติตำม “อนุสัญญำกำรยุบเรือเป็นเศษเหล็ก” ขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO) 

(อนสุญัญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรยบุเรอืเป็นเศษเหลก็อย่ำงปลอดภยัและรกัษำสิง่แวดล้อมปี ค.ศ. 2009) ซึง่มี 

ผลบงัคบัใช้เมือ่เดอืนพฤษภำคม 2552 โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำ เรอืทีถ่กูยบุเป็นเศษเหลก็หลงัจำก

ที่หมดอำยุกำรใช้งำนแล้ว จะไม่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงใดๆ ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพของมนุษย์และควำมปลอดภัย 

หรอืสภำพแวดล้อมในปัจจบุนัอนสุญัญำฉบบันีไ้ด้เปิดให้มกีำรลงนำมจำกรฐัต่ำงๆ และจะมผีลบงัคบัใช้ใน 24 เดอืน 

นบัจำกวนัทีม่กีำรร่วมลงนำมโดย 15 รฐั หรอืคดิเป็นร้อยละ 40 ของขนำดระวำงบรรทกุรวมของเรอืเชงิพำณชิย์ทัว่โลก  

เพื่อกำรให้สัตยำบัน กำรรับรอง หรือกำรเห็นชอบ หรือกำรเข้ำร่วม หรือได้วำงหลักประกันในกำรให้สัตยำบัน  

กำรรบัรอง กำรเหน็ชอบ หรอืกำรเข้ำร่วมไว้กบัเลขำธกิำรฯ โดยปรำศจำกข้อจ�ำกดั นอกจำกนี ้จ�ำนวนเรอืทัง้หมดทีถ่กูยบุ 

เป็นเศษเหลก็ของแต่ละรฐั ในช่วง 10 ปีทีผ่่ำนมำ ต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของขนำดระวำงบรรทกุเรอืขนส่งเชงิพำณชิย์ 

ดงันัน้ สญัญำสัง่ต่อเรอืก่อนปี 2558 จะต้องปฏบิตัติำมกฎเกณฑ์ดงักล่ำวภำยในปี 2563 และส�ำหรบัสญัญำสัง่ต่อเรอื

ตัง้แต่ปี 2558 จะต้องปฏบิตัติำมกฎเกณฑ์ดงักล่ำว ณ วนัทีส่่งมอบเรอื ส�ำหรบัสญัญำสัง่ต่อเรอืใหม่ของบรษิทัฯ นัน้ 

ได้มีด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ดังกล่ำว พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้เรือที่มีอยู่ทุกล�ำต้องปฏิบัติ

ตำมกฎเกณฑ์ดังกล่ำวก่อนถึงวันที่อนุสัญญำฯดังกล่ำวนี้จะมีผลบังคับใช้  เรือดังกล่ำวจะต้องจัดท�ำบัญชีวัสดุ/

อุปกรณ์ที่อันตรำย ตำมข้อแนะน�ำของอนุสัญญำฯ โดยเฉพำะกำรห้ำมและกำรควบคุมมิให้ใช้วัสดุอันตรำยตั้งแต่

ขั้นตอนในกำรต่อเรือ หำกมีกำรใช้วัสดุอันตรำยเหล่ำนั้นในกำรต่อเรือแล้ว จะต้องมีกำรจัดท�ำบัญชีรำยกำรวัสดุ

เหล่ำนี้ไว้ ซึ่งจะท�ำให้เรือมีสิทธิยื่นขอใบรับรองบัญชีวัสดุอันตรำยได้

 พัฒนำกำรใหม่ๆ ในกำรออกแบบเรือและกำรต่อเรือมีรำยละเอียดตำมด้ำนล่ำงนี้ ตรำบเท่ำที่จะสำมำรถท�ำได้ บริษัทฯ 

จะน�ำปัจจัยเหล่ำนี้มำประกอบกำรตัดสินใจส�ำหรับกำรซื้อเรือในอนำคต

 เรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly ships) - ธุรกิจเดินเรือเป็นหนึ่งในธุรกิจระหว่ำงประเทศที่สะอำดที่สุด

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมำกที่สุด และยังเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ คำดว่ำมี

กำรขนส่งทำงเรือมำกถึงร้อยละ 90 โดยประมำณ ของกำรค้ำขำยทั่วโลก และจำกตัวเลขของ IMO ธุรกิจเดินเรือมีกำรปล่อย

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เพียงร้อยละ 2.7 ของกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจเดินเรือยังคง 

ก้ำวไปข้ำงหน้ำเพื่อหำทำงลดตัวเลขกำรปล่อยก๊ำซดังกล่ำวต่อไป

 ธรุกจิเดนิเรอืยงัไม่สำมำรถแก้ปัญหำในกำรอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมได้ทกุเรือ่ง โดยในปัจจบุนั ควำมพยำยำมของอตุสำหกรรม

เดินเรือและของ IMO แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กล่ำวคือ

• ส�ำหรบัเรอืทีม่อียูแ่ล้ว - ให้น�ำ “แนวปฏบิตัใินกำรจดักำรทีด่”ี มำใช้บงัคบั เพือ่รกัษำและประหยดัพลงังำนทีใ่ช้บนเรอื

• ส�ำหรบัเรอืต่อใหม่ - ให้ใช้กำรออกแบบตวัเรอืแบบใหม่ โดยมเีครือ่งจกัรและเทคโนโลยทีีป่ระหยดัพลงังำนมำกขึน้

 การจัดการน�้าถ่วงเรือ (Ballast Water Treatment) - ในปัจจุบัน มีกำรอนุญำตให้มีกำรเปลี่ยนถ่ำยน�้ำถ่วงเรือกลำง

มหำสมทุรได้เพือ่ก�ำจดัสิง่มชีวีติทีไ่ม่พงึประสงค์ทีอ่ยูใ่นน�ำ้ถ่วงเรอืซึง่อำจท�ำลำยสิง่มชีวีติอืน่ทีอ่ำศยัอยูใ่นท่ำเรอืต่ำงๆ อย่ำงไร

กต็ำม เมือ่อนสุญัญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรควบคมุและกำรจดักำรน�ำ้ถ่วงเรอืฯ มผีลบงัคบัใช้ใน 12 เดอืนหลงัจำกทีม่กีำรให้ 

สัตยำบันโดย 30 รัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนำดระวำงรวมของเรือขนส่งเชิงพำณิชย์ทั่วโลก ดังนั้น กำรติดตั้งระบบบ�ำบัด

น�้ำถ่วงเรือส�ำหรับเรือของบริษัทฯจึงผ่อนคลำยลง โดยตำมก�ำหนดวันเริ่มบังคับใหม่นั้นเรือจะต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำน 

ดังกล่ำวเมื่อมีกำรตรวจเรือครั้งแรกเพื่อเปลี่ยน International oil pollution prevention certificate (IOPP) หลังจำกที่อนุสัญญำ

ดังกล่ำวมีผลบังคับใช้     ณ ปัจจุบัน มี 38 ประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.38 ของขนำดระวำงเรือของกองเรือโลก  ได้เขำ้ร่วม

ลงนำมในอนุสัญญำนี้
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 ควำมพยำยำมทั้งหมดจะไม่มีประโยชน์เลย หำกฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ไม่มีควำมมุ่งมั่นในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซค์ ดังนั้น รำยงำนในส่วนต่อไปจะเป็นกำรแสดงถึงควำมพยำยำมของบริษัทฯ ในกำรจ�ำกัดกำรปล่อยก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์และของเสีย

 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย:

 เป็นทีท่รำบกนัโดยทัว่ไปว่ำต้นเหตขุองก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์มำจำกกำรเผำไหม้ของน�ำ้มนัเชือ้เพลงิบนเรอือย่ำงต่อเนือ่ง 

กำรลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์มีเพียงทำงเลือกเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ กำรลดกำรเผำผลำญน�้ำมันเชื้อเพลิง แต่นั่น

จะเป็นไปไม่ได้ ถ้ำไม่มีกำรลดกำรเติบโตและกำรพัฒนำ ดังนั้น สิ่งจ�ำเป็นที่ต้องท�ำ คือ กำรเพิ่มประสิทธิภำพและลดปริมำณ

กำรเผำผลำญน�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อที่จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว

• ส่งเสริมให้มีกำรวำงแผนกำรเดินทำงดีขึ้นพร้อมกับลดจ�ำนวนเที่ยวเรือเปล่ำ

• เส้นทำงที่ปลอดภัยจำกสภำพอำกำศแปรปรวน

• ควำมเร็วในกำรเดินเรือที่เหมำะสม

• ลักษณะกำรทรงตัวของเรือที่เหมำะสมต่อกำรน�ำเรือ

• กำรบ�ำรุงรักษำตัวเรือ

• กำรใช้สีกันเพรียงที่มีส่วนผสมของซิลิคอนทำตัวเรือ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมกำรขนถ่ำยสินค้ำให้มีประสิทธิภำพ เพื่อลดกำรตกหล่น หรือลดกำรเหลือเศษของสินค้ำ

• กำรบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรเป็นอย่ำงดี เพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน

 บรษิทัฯ ได้เลอืกทีจ่ะซือ้เรอืขนำดใหญ่ขึน้ คอื ขนำดระวำงบรรทกุ 54,000 - 64,000 เดทเวทตนั โดยเรอืเหล่ำนีส้ำมำรถ

รับขนสินคำ้ได้มำกกว่ำเป็นสองเทำ่ กล่ำวคือ ร้อยละ 100 หรือมำกกว่ำ เมื่อเทียบกับเรือขนำดเล็กกวำ่ในกองเรือของบริษัทฯ

อย่ำงไรกต็ำม สิง่ทีส่�ำคญักว่ำนัน้คอื เรอืขนำดใหญ่กว่ำจะเผำผลำญเชือ้เพลงิมำกกว่ำเรอืขนำดเลก็กว่ำเพยีงร้อยละ 40 - 45 ต่อวนั 

ในกำรเดินเรือ ดังนั้น เชื้อเพลิงที่ใช้ไปต่อหนึ่งหน่วยสินค้ำนั้นย่อมลดลงอย่ำงมำกตำมไปด้วย จะเห็นได้ว่ำ นี่คือหนึ่งในควำม

พยำยำมของบริษัทฯ เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและเพื่อลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

 บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะมีเรือประมำณ 60 - 70 ล�ำในอนำคตอันใกล้ โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรลดกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง

และน�ำ้มนัดเีซลลงในอตัรำก้ำวหน้ำในทกุๆ ปี   เพือ่ทีจ่ะให้ส�ำเรจ็ตำมจดุมุง่หมำย บรษิทัฯ ได้ดแูลอย่ำงต่อเนือ่งในกำรเสำะหำ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีในท้องตลำดและตรวจสอบกำรใช้งำนเพื่อให้เข้ำกับประเภทและขนำดของเรือของบริษัทฯ ขณะนี้  

อูต่่อเรอืทัว่โลกก�ำลงัเสนอจดุขำยเรอืของตนในแง่ของ “กำรเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม” โดยบรรยำยถงึควำมเรว็และตวัเลขกำรใช้ 

เชื้อเพลิงซึ่งไม่เคยปรำกฏมำก่อน บริษัทฯ ได้ประเมินเทคโนโลยีใหม่ๆนี้อยำ่งจริงจัง อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ยังคงตระหนักวำ่ 

ค�ำโฆษณำของอูต่่อเรอืบ่อยครัง้ดจูะเกนิควำมเป็นจรงิเพือ่ให้ดนู่ำจงูใจ แต่เมือ่มกีำรตรวจวดัทำงเทคนคิจรงิๆ เช่น ค่ำควำมร้อน

ของเชือ้เพลงิกำรออกแบบและอตัรำกำรกนิน�ำ้ลกึสงูสดุ รวมทัง้ตวัเลขชีว้ดัสภำพทะเลทีย่อมรบัได้ กป็รำกฏว่ำค�ำโฆษณำเหล่ำนัน้

ไม่เป็นควำมจรงิรวมทัง้ไม่สำมำรถช่วยลดค่ำใช้จ่ำยได้จรงิ  นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้ดแูลอย่ำงใกล้ชดิในเรือ่งกำรตดิตัง้เครือ่งจกัร

ส�ำหรับเรือใหม่ที่ได้มำ ไม่ว่ำจะเป็นเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง รวมถึงเฝำ้ติดตำมกำรปฏิบัติงำนและผลงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ 

เพื่อให้ควำมเร็วและปริมำณกำรเผำผลำญเชื้อเพลิงเป็นไปอย่ำงเหมำะสม ในขณะที่กำรปล่อยก๊ำซฯเป็นไปอย่ำงน้อยที่สุด

 นอกจำกนี้ กำรที่เรือเผำผลำญน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันดีเซลยังก่อให้เกิดมลพิษอีกทำงหนึ่ง นั่นคือ กำกน�้ำมัน โดย 

กำกน�้ำมันนี้จะเกิดขึ้นบนเรือจำกกำรสังเครำะห์น�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทำงเลือกหนึ่งในกำรก�ำจัดกำกน�้ำมันนี้สำมำรถท�ำได้โดย

กำรเผำแต่จะก่อให้เกดิก๊ำซทีเ่ป็นมลพษิออกสูช่ัน้บรรยำกำศ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึพยำยำมก�ำจดักำกน�ำ้มนัโดยกำรน�ำขึน้ฝ่ังไปยงั

เมอืงท่ำทีม่กีำรรองรบั ซึง่วธิกีำรนีถ้อืเป็นวธิกีำรทีม่ใีช้ค่ำใช้จ่ำยสงูในกำรทีจ่ะแก้ปัญหำมลพษิ แต่บรษิทัฯถอืเป็นควำมมุง่มัน่ 

ในกำรที่จะลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซค์ในอำกำศและควำมพยำยำมในกำรที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระหว่ำงปี 2555 ถึง 

ปี 2556 บริษัทฯได้เพิ่มกำรก�ำจัดกำกน�้ำมันด้วยกำรส่งขึ้นฝั่งคิดเป็นร้อยละ 11 จำกจ�ำนวนกำกน�้ำมัน จำกปริมำณ 900 ตัน

เป็น 995 ตนั ซึง่คดิเป็นกำรลดลงของกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรเผำไหม้กำกน�ำ้มนับนเรอืประมำณ 2,985 ตนั 
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กำกน�้ำมันเหล่ำนี้สำมำรถน�ำไปแปรสภำพเพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์จ�ำพวกสำรหล่อลื่น เช่น จำระบี ซึ่งใช้กัน

อย่ำงแพร่หลำยในหลำยอุตสำหกรรม

 สรุปวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ได้อธิบำยในทุกแง่มุมที่เป็นควำมพยำยำมของบริษัทฯ ในกำรที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนนี้จะสรุปถึง

วัตถุประสงค์ต่ำงๆที่ได้มีกำรด�ำเนินกำร รวมถึงกำรดูแลและกำรติดตำมผล ส�ำหรับกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับและอนุสัญญำที่

เกีย่วข้องกบั ISM, ISPS และ MARPOL จะมกีำรดแูลและตดิตำมผลโดยทมีงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ ซึง่กำรตดัสนิใจ 

ที่จะด�ำเนินกำรต่อจำกนั้นเพื่อเป็นกำรลดกำรละเมิดข้อบังคับและอนุสัญญำดังกล่ำว จะขึ้นอยู่กับกำรประเมินผลงำนรอบ

ครึ่งปีโดยผู้บริหำรระดับสูงและทีมงำนทำงด้ำนเทคนิคของบริษัทฯ ตำมที่ได้กล่ำวไว้ก่อนหน้ำนี้ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ  

ตัง้เป้ำหมำยให้กำรละเมดิข้อบงัคบัและอนสุญัญำส�ำหรบัปี 2557 เท่ำกบั “ศนูย์” นอกจำกนี ้บรษิทัฯ พยำยำมทีจ่ะรกัษำมำตรฐำน

ควำมปลอดภัย คุณภำพ และสิ่งแวดล้อม SQEMS ที่ได้รับกำรรับรอง ซึ่งบริษัทยังคงหำวิธีกำรเพื่อปรับปรุงระบบกำรบริหำร

จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย คุณภำพ และสิ่งแวดล้อม (SQEMS) รวมถึงกำรน�ำกฎข้อบังคับใหม่ๆ มำบังคับใช้กับเรือของ 

บริษัทฯก่อนที่กฎข้อบังคับเหล่ำนั้นจะมีผลบังคับใช้ นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะพยำยำมน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้งำนบนเรือ

ของบริษัทฯ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุดท้ำยนี้ แม้ว่ำกองเรือของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว แต่บริษัทฯ  

ยังคงก�ำหนดเป้ำหมำยอย่ำงแน่วแน่ในกำรที่จะลดปริมำณกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันดีเซลลงร้อยละ 3 - 5 

 บรษิทัฯ รูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะแจ้งว่า รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ ส�าหรบัปีนีไ้ด้ถกูจดัพมิพ์บนกระดาษทีน่�ากลบั 

มาใช้ใหม่ (recycled paper) เพื่อช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทฯ ในการที่จะลด 

ก๊าซคาร์บอนฯ

ผลการด�าเนินงานทางด้านสังคม

 บริษัทฯ ก�ำหนดให้ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้บัญญัติเรื่องดังกล่ำวไว้ในพันธกิจ และ

ภำรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรก�ำไรจ�ำนวนร้อยละ 0.50 ของก�ำไรสุทธิ ซึ่งจะมีจ�ำนวนขั้นต�่ำ 1.75 ล้ำนบำท และ 

ไม่เกิน 25 ล้ำนบำทต่อปี ให้เป็นเงินส�ำรองส�ำหรับกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส�ำหรับกำรใช้เงินส�ำรองดังกล่ำว 

จะพิจำรณำโดยผู้บริหำรระดับสูง และ/หรือคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และน�ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อ

ตรวจสอบเป็นระยะหรืออย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

 บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำกำรประสบควำมส�ำเร็จของอุตสำหกรรมเรือเดินทะเล ซึ่งเป็นกำรขนส่งสินค้ำจำก

แหล่งผู้ผลิตส่งต่อไปยังแหล่งผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับลูกค้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของควำมรับผิดชอบของ 

บริษัทฯ บริษัทฯ ตระหนักถึงกำรตอบข้อสงสัยของลูกค้ำอย่ำงละเอียดโดยทันที หรือภำยใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งในวันหยุด

ประจ�ำสปัดำห์ วนัหยดุประจ�ำชำต ิและวนัหยดุสำกล ในกำรด�ำเนนิธรุกจิตำมสญัญำเมือ่ลกูค้ำประสบเหตกุำรณ์หรอืปัญหำใดๆ 

ก็ตำม บริษัทฯ จะพยำยำมแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นนั้น ถึงแม้ว่ำเรือของบริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำวก็ตำม 

ทำงบริษัทฯ ยินดีที่จะรำยงำนว่ำกำรให้บริกำรลูกค้ำของบริษัทฯ นั้นได้รับกำรตอบรับอย่ำงดี และส่วนหนึ่งในข้อคิดเห็นที่ 

ได้รับจำกลูกค้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ เช่น 

“ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วของบริษัทเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง”

“ขอบคุณในการให้บริการอย่างมืออาชีพในระหว่าง 117 วันที่ให้บริการ ยินดีที่ได้ร่วมงานกัน”
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 การจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ใหม่ เช่นเดียวกับกำรรำยงำนเมื่อปีก่อน บริษัทฯ ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ใหม่ ซึ่งครอบคลุมทุกกำรปฏิบัติงำนในส�ำนักงำนใหญ่และเชื่อมต่อกับกองเรือของบริษัทฯ โปรแกรมนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ 

กำรปฏิบัติงำนบนเรือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นและข้อมูลอื่นๆ แบบทันที และช่วยให้ส�ำนักงำนใหญ่สำมำรถติดต่อกับกัปตันเรือ 

ทุกคนบนเรือทุกล�ำได้อย่ำงใกล้ชิด ซึ่งช่วยในกำรตัดสินใจเมื่อมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้น นอกจำกนี้ โปรแกรมดังกล่ำว ยังช่วยให้

บริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำได้ดียิ่งขึ้น และสนับสนุนให้กำรท�ำงำนระหว่ำงพนักงำนในส�ำนักงำนใหญ่กับกองเรือมี

ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นด้วย

พนักงาน 

 บริษัทฯ มีความตั้งใจในการดูแลพนักงานด้วยความโปร่งใส่และให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้พนักงานได้พัฒนา

ศักยภาพของตนเอง

 เพื่อสอดคล้องกับจริยธรรมธุรกิจและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสส�ำหรับ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเปิดโอกำสให้พนักงำนได้แจ้งถึงกำรกระท�ำที่ไม่เหมำะสมต่ำงๆ โดยทำงบริษัทฯ จะเก็บเป็น 

ควำมลับ ทั้งนี้ พนักงำนสำมำรถส่งข้อคิดเห็นได้ทั้งทำงอีเมล์และทำงไปรษณีย์

 การจ้างงาน

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำพนักงำนนั้นเป็นส่วนส�ำคัญของปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จอีกปัจจัยหนึ่งของกำรด�ำเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ จึงก�ำหนดวิธีกำรจ้ำงงำน ควำมเท่ำเทียมกันในโอกำสของกำรจ้ำงงำน ควำมมั่นคง และควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ และ

หลกักำรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัพนกังำนและกำรจ้ำงงำน นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ยงัจดัให้พนกังำนมคีวำมรูค้วำมช�ำนำญทีเ่หมำะสม 

ส�ำหรบักำรท�ำงำนในหน้ำที่ๆ ต่ำงๆในบรษิทัฯ รวมถงึท�ำให้พนกังำนมคีวำมเข้ำใจในข้อพงึปฏบิตัต่ิำงๆ มำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน 

ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อให้ทันกับกำรพัฒนำของอุตสำหกรรมในอนำคต

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่: ในกรณีที่มีบุคคลใดได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำมำเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดย

กำรอนมุตัจิำกผูถ้อืหุน้เลขำนกุำรบรษิทัฯ จะด�ำเนนิกำรรำยงำนและจดัเตรยีมเอกสำรส�ำหรบักรรมกำรใหม่ เช่น คูม่อืกรรมกำร 

เอกสำรกำรจดทะเบยีนบรษิทัฯ คูม่อืนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิและแนวทำงปฏบิตั ิกฎหมำย ระเบยีบ 

แนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น

 การพัฒนาพนักงาน

 บรษิทัฯ จดัให้มกีำรฝึกอบรมภำยใน และส่งพนกังำนไปอบรมภำยนอก ส�ำหรบัทัง้พนกังำนทีส่�ำนกังำน และลกูเรอืบนเรอื 

โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังอนุญำตให้มีกำรลำงำนพิเศษ และก�ำหนดเวลำ 

กำรท�ำงำนทีย่ดืหยุน่ ส�ำหรบัพนกังำนทีต้่องกำรศกึษำในระดบัทีส่งูขึน้ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์

อันดีระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน และระหว่ำงพนักงำนกับผู้บริหำรบริษัทฯ

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร:  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเพิ่มคุณค่ำของกรรมกำร โดยจัดให้ 

มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมหลักสูตรและเข้ำร่วมสัมมนำต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนองค์ควำมรู้และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ 

สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยกรรมกำรบริษัทฯ ทุกท่ำน ได้เข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตรที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์

ต่อองค์กร เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออย่ำงน้อยต้องเข้ำร่วมอบรมในหลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

 ผลตอบแทนส�าหรับพนักงาน

 บรษิทัฯ จดัให้มนีโยบำยด้ำนผลตอบแทนส�ำหรบัพนกังำนทีส่�ำนกังำนของบรษิทัฯ ทัง้ในรปูของเงนิเดอืน โบนสั และ

สวสัดกิำรต่ำงๆ เช่น กำรเสนอกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีตำมควำมสมคัรใจ ผลตอบแทนของพนกังำนขึน้อยูก่บัผลกำรปฏบิตังิำน 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำน ส่วนเพิ่มอื่นๆ /โบนัสขึ้นอยู่กับฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำนและแผนงำน 

ในอนำคตของบริษัทฯ ในเรื่องกำรสร้ำงแรงจูงใจระยะยำว แม้ว่ำบริษัทฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะยำวส�ำหรับพนักงำนใน 
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รปูของ ESOP เนือ่งจำกบรษิทัฯ เหน็ว่ำรำคำหุน้ของบรษิทัฯ จะขึน้อยูก่บัปัจจยัต่ำงๆ ซึง่พนกังำนไม่สำมำรถควบคมุได้โดยตรง

เช่นเดยีวกบัอตัรำค่ำระวำงเรอืในตลำดสำกล นอกจำกนีร้ำคำหุน้ของบรษิทัฯ กไ็ม่ได้สะท้อนถงึผลกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน

ทีแ่ท้จรงิ ดงันัน้ บรษิทัฯ ได้จดัสรรผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำนแก่พนกังำนของบรษิทัฯในรปูของเงนิโบนสัประจ�ำปี โดยพจิำรณำ

จำกผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ เปรยีบเทยีบกบัเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ และใช้เป็นเกณฑ์ในกำรจ่ำยโบนสัประจ�ำปีแก่พนกังำน

ข้อมูลในการด�าเนินงาน 2554 2555 2556

การด�าเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลพนักงำน

จ�ำนวนพนักงำน * (คน) 111 117 124

จ�านวนพนักงานแบ่งตามเพศ (คน)

ชำย 47 49 53

หญิง 64 68 71

 สัดส่วนพนักงานแบ่งตามระดับ (%)

ผู้บริหำรระดับสูง 12.6 11.9 12.1

ผู้บริหำรระดับกลำง 19.8 18.8 18.5

ฝ่ำยปฏิบัติกำร 67.6 69.3 69.4

 สัดส่วนพนักงานแบ่งตามเพศ (%)

ชำย 42.3 41.9 42.7

หญิง 57.7 58.1 57.3

 สัดส่วนพนักงานแบ่งตามการจ้างงาน (%)

ปฏิบัติงำนเต็มเวลำ 100.0 100.0 100.0

ปฏิบัติงำนชั่วครำว - - -

 สัดส่วนพนักงานแบ่งตามกลุ่มอายุ (%)

อำยุต�่ำกว่ำ 30 ปี 4.5 5.9 10.4

อำยุ 30-50 ปี 72.0 71.9 68.6

อำยุเกิน 50 ปี 23.5 22.2 21.0

 สัดส่วนการหยุดงานแบ่งตามประเภทการบาดจ็บ (%)

ลำป่วย 0.8 1.1 1.1

เจ็บป่วยที่เกิดจำกอุบัติเหตุในกำรท�ำงำน 0 0 0

อื่นๆ - - -

 การกลับมาท�างานและการคงอยู่ของพนักงานหลังจากการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (เฉพาะพนักงานหญิง) ** 

จ�ำนวนพนักงำนที่มีสิทธิ์ลำงำนเพื่อเลี้ยงดูบุตร 64 68 71

จ�ำนวนพนักงำนที่ใช้สิทธิ์ลำงำนเพื่อเลี้ยงดูบุตร 3 3 1

จ�ำนวนพนกังำนทีก่ลบัมำท�ำงำน หลงัจำกสิน้สดุระยะกำรลำหยดุเพือ่เลีย้งดบูตุร 3 3 1

จ�ำนวนพนักงำนที่กลับมำท�ำงำน หลังจำกสิ้นสุดระยะกำรลำหยุดเพื่อเลี้ยงดู

บุตร และยังท�ำงำนต่อหลังจำกนั้นไปอีกสิบสองเดือน 3 2 1

 สัดส่วนผู้บริหารแบ่งตามกลุ่มอายุ (%)

อำยุต�่ำกว่ำ 30 ปี - - -

อำยุ 30-50 ปี 52.8 52.8 55.3

อำยุเกิน 50 ปี 47.2 47.2 44.7
หมายเหตุ: * รวมพนักงำนบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 ** ตำมกฎหมำยไทย พนักงำนหญิงเท่ำนั้นที่ได้รับสิทธิ์ในกำรลำหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร
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จ�านวนและสัดส่วนของพนักงานที่ส�านักงาน แบ่งตามเพศและสัญชาติ * 

ระดับพนักงาน
ชาย หญิง รวม

ไทย อินเดีย สิงคโปร์ ไทย อินเดีย สิงคโปร์

ผู้บริหารระดับสูง 15

อำยุต�่ำกว่ำ 30 ปี - - - - - - 0

อำยุ 30-50 ปี 2 3 - 1 - - 6

อำยุเกิน 50 ปี  - 8 1 - - - 9

ผู้บริหารระดับกลาง 23

อำยุต�่ำกว่ำ 30 ปี - - - - - - 0 

อำยุ 30-50 ปี 10 2 - 3 - - 15

อำยุเกิน 50 ปี - 8 - - - - 8

ฝ่ายปฏิบัติการ 86

อำยุต�่ำกว่ำ 30 ปี 5 - - 8 - - 13

อำยุ 30-50 ปี 8 1 - 55 - - 64

อำยุเกิน 50 ปี 2 3 - 4 -  - 9

รวมพนักงานจ้างประจ�า 27 25 1 71 0 0 124

พนักงำนชั่วครำว/มีเงื่อนไขตำมสัญญำ - - - - - - 0

รวมพนักงานทั้งหมดในปี 2556 27 25 1 71 0 0 124

ร้อยละ  21.77 20.16 0.81 57.26 0 0 100

หมายเหตุ:  * รวมพนักงำนบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งปฎิบัติงำนที่ส�ำนักงำน

 ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำกำรเคำรพในสิทธิมนุษยชนเป็นรำกฐำนของ 

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับธุรกิจ นอกจำกนี้ ทรัพยำกรบุคคลถือเป็นปัจจัยหลักในกำรสร้ำงควำม

ส�ำเร็จทำงธุรกิจและเพิ่มมูลค่ำให้กับบริษัทฯ ในทุกๆ ด้ำน บริษัทฯ จึงมีนโยบำยที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทำงด้ำน

สุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และพนักงำนได้สนับสนุนทำงด้ำนสุขภำพและ 

ควำมปลอดภัยของบุคคลอื่นด้วย บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่องำนด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยเท่ำเทียมกับงำนเชิงพำณิชย์

และงำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน ซึ่งถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร กล่ำวคือ มีกำรก�ำหนดควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภำพ

และควำมปลอดภัยของบุคลำกรทุกคนอย่ำงชัดเจนและเป็นสัดส่วน ระบบกำรจัดกำรทำงด้ำนควำมปลอดภัยของบริษัทฯ 

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่ำว โดยอยู่ภำยใต้พื้นฐำนหลักกำรว่ำอุบัติเหตุสำมำรถป้องกันหำกมีกำรก�ำหนดและ

บริหำรควำมเสี่ยง

 นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับยำเสพติดและกำรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตำม 

ข้อเสนอแนะมำตรฐำนของ OCIMF ในเรื่อง “ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรควบคุมยำเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนเรือ” 

ซึ่งรำยละเอียดระบุอยู่ในคู่มือระบบกำรจัดกำรทำงด้ำนควำมปลอดภัยบนเรือทุกล�ำ รวมทั้งประกำศให้ลูกเรือทุกคนรับทรำบ
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 ลกูเรอืแต่ละคนต้องได้รบักำรพกัผ่อนทีเ่พยีงพอซึง่ถอืว่ำเป็นสิง่จ�ำเป็น เพือ่หลกีเลีย่งควำมเหนือ่ยล้ำ และควำมตงึเครยีด 

ซึง่อำจมส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรเกดิอบุตัเิหตบุนเรอื ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดเกีย่วกบัเวลำกำรพกัผ่อนอย่ำงน้อยทีส่ดุ 

ตำมอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรฝึกอบรม กำรออกประกำศนียบัตรและกำรเข้ำยำมส�ำหรับคนบนเรือ ค.ศ. 1995 

(STCW 95) และอนุสัญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ 180 ทั้งนี้ อนุสัญญำทั้ง 2 ฉบับดังกล่ำว ก�ำลังอยู่ระหว่ำง 

กำรพจิำรณำแก้ไขเพิม่เตมิให้มคีวำมเข้มงวดมำกขึน้ โดยอนสุญัญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรฝึกอบรม กำรออกประกำศนยีบตัร

และกำรเข้ำยำมส�ำหรับคนบนเรือ ซี่งมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ณ กรุงมะนิลำในปี ค.ศ. 2010 (STCW 2010 Manila amendments) 

มีผลบังคับใช้ในเดือนมกรำคม 2555 ซึ่งคือ อนุสัญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ค.ศ. 2006 (MLC 2006) โดยมีกำรให้

สตัยำบนัในเดอืนสงิหำคม 2555 และได้มผีลบงัคบัใช้ในภำยในเดอืนสงิหำคม 2556 เรอืทีช่กัธงไทยของบรษิทัฯ อยูใ่นระหว่ำง

กำรด�ำเนนิกำรเพือ่ขอใบรบัรองตำมอนสุญัญำ MLC 2006 หลงัจำกได้รบักำรตรวจสอบโดยองค์กรทีร่บัผดิชอบ อย่ำงไรกต็ำม 

ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้รับรองอนุสัญญำดังกล่ำว และยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำประเทศไทยจะรับรองอนุสัญญำดังกล่ำว 

ก่อนเดือนสิงหำคม 2557 หรือไม่ หลังจำกช่วงเวลำผ่อนผันหนึ่งปีซึ่งเสนอโดย ILO โดยจะสิ้นสุดในเดือนสิงหำคม 2557  

ใบรับรองตำมอนุสัญญำ MLC 2006 ของเรือชักธงไทยจะไม่เป็นที่ยอมรับจำกประเทศที่รับรองอนุสัญญำดังกล่ำว ปัจจัย 

ดังกล่ำวอำจส่งผลให้เกิดอุปสรรคในกำรเดินเรือภำยใต้ธงไทย

 บริษัทฯ จัดระบบเวชกรรมที่เหมำะสมในระดับที่สูงกว่ำมำตรฐำนของ International Labor Organization (ILO) 

รวมทั้งข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ ประสบปัญหำกรณีลูกเรือล้มป่วยน้อยมำก

 โจรสลัด ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการ” โจรสลัดเป็นภัยคุกคำมหลักที่เรือของบริษัทฯ ต้องเผชิญ 

คนประจ�ำเรอื/ลกูเรอืต้องวติกกงัวลอยูเ่สมอเมือ่แล่นเรอืไปในพืน้ทีท่ีท่รำบว่ำมโีจรสลดัตดิอำวธุอยู ่โดยเฉพำะแถบมหำสมทุร

อนิเดยี/บรเิวณทะเลอำหรบั รวมไปถงึ ปำกอ่ำวเปอร์เซยีตัง้แต่ทำงเหนอืจนถงึทำงใต้ของสำธำรณรฐัมำดำกสักำร์ บรษิทัฯจดัให้

ภัยคุกคำมนี้อยู่ในระดับร้ำยแรงมำก โดยให้เรือทุกล�ำของบริษัทฯ แล่นออกนอกเส้นทำงเหล่ำนี้โดยให้แล่นอยู่ใกล้แถบชำยฝั่ง

อินเดียซึ่งเป็นบริเวณที่ปลอดภัย อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยลงเรือไปด้วยเมื่อแล่นผ่ำนเขตพื้นที่ 

เสี่ยงภัย กรณีเรือของบริษัทฯ จะต้องผ่ำนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูง จะมีกำรขึงลวดหนำมรอบตัวเรือเพื่อให้ยำกต่อโจรสลัด

ในกำรปีนขึ้นมำบนเรือ ทั้งนี้ บริษัทฯ สัญญำว่ำจะท�ำทุกวิถีทำงในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้แก่เรือของบริษัทฯ รวมทั้ง 

คนประจ�ำเรือและลูกเรือทุกคน

 การท�างานเป็นทมี บรษิทัฯ มคีวำมแตกต่ำงจำกบรษิทัเจ้ำของเรอืขนส่งรำยอืน่ทีม่กัจะจ้ำงบรษิทัอืน่เป็นผูบ้รหิำรเรอืให้  

กำรบริหำรกำรเดินเรือของบริษัทฯ จะจัดกำรโดยบริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

จะรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรกำรเดินเรือ ส�ำหรับกองเรือทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเจ้ำหน้ำที่ทุกคนมีกำรท�ำงำนเป็นทีมและ 

มีกำรประสำนงำนที่ดี ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ประสบควำมส�ำเร็จในกำรบริหำรกำรเดินเรือ นอกจำกนั้น บริษัท เกรท เซอร์เคิล 

ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด ยังได้รับประกำศนียบัตรของ ISM Code และยังได้รับประกำศนียบัตรกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ  

“ISO 9001:2008” และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม “ISO 14001:2004” อีกด้วย

 การฝึกอบรมและการพัฒนา ตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่เพียงแต่มีกำรฝึกอบรมควำมช�ำนำญด้ำนกำรบริหำร

กำรเดินเรือเท่ำนั้น แต่ยังได้มีกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพและควำมสำมำรถของพนักงำนทั้งบนเรือและที่ส�ำนักงำนอีกด้วย ทั้งนี้ 

บริษัทฯ เห็นว่ำจะสำมำรถประสบควำมส�ำเร็จตำมเกณฑ์คุณภำพและควำมปลอดภัยในกำรเดินเรือได้ด้วยกำรอุทิศตนและ

ควำมซือ่สตัย์ของลกูเรอื ผูจ้ดักำรฝ่ำยต่ำงๆ และฝ่ำยตรวจสอบบนเรอื บรษิทัฯ จงึมนีโยบำยทีจ่ะสนบัสนนุและส่งเสรมิควำมรู้ 

ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพของคนประจ�ำเรือและให้โอกำสพวกเขำได้มีควำมก้ำวหน้ำในองค์กรต่อไป

 พนักงำนประจ�ำเรือทุกนำยของบริษัทฯ ถูกก�ำหนดให้เข้ำร่วมฟังกำรบรรยำยสรุป ณ ส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ 

ทีก่รงุเทพฯ ก่อนทีจ่ะถกูมอบหมำยให้ปฏบิตัหิน้ำทีบ่นเรอืของบรษิทัฯ พนกังำนประจ�ำเรอืจะได้รบัข้อมลูข่ำวสำรทีเ่ป็นประโยชน์

ทีเ่ป็นปัจจบุนัอย่ำงสม�ำ่เสมอ โดยเฉพำะกฎระเบยีบ ข้อบงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง และบ่อยครัง้ทีพ่นกังำนประจ�ำเรอืจะถกูส่งไป

อบรม เพื่อเพิ่มเติมควำมรู้และประสบกำรณ์ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบด้ำนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้น
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 บริษัทฯ มีกลไกที่ให้พนักงำน และลูกเรือบนเรือ สำมำรถส่งข้อร้องเรียน หรือข้อแนะน�ำต่ำงๆ มำยังส�ำนักงำนของ 

บรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ หวงัว่ำกลไกนีจ้ะสนบัสนนุให้พนกังำนบนเรอืปฏบิตังิำนอย่ำงมปีระสทิธผิล และช่วยปรบัปรงุกำรด�ำเนนิงำน 

ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกำรฝึกอบรมบนเรือ โดยน�ำโปรแกรมวีดีทัศน์เกี่ยวกับควำมปลอดภัยบนเรือที่ดีที่สุดมำใช้อีก

ด้วย เพือ่ให้เกดิแรงจงูใจต่อพนกังำนประจ�ำเรอืใหม่ และให้เกดิกำรเรยีนรูต้ลอดเวลำทีป่ระจ�ำกำรบนเรอื บรษิทัฯ จงึก�ำหนด

ให้ท�ำกิจกรรมร่วมกับนำยประจ�ำเรืออำวุโส และเพื่อทดสอบวัดระดับควำมสำมำรถ บริษัทฯ ได้จัดหำคอมพิวเตอร์ส�ำหรับวัด

ระดบัควำมสำมำรถไว้ประจ�ำบนเรอื โดยผลของกำรทดสอบดงักล่ำวท�ำให้พนกังำนประจ�ำเรอืสำมำรถทรำบจดุอ่อนของตนเอง 

และก�ำหนดแนวทำงแก้ไขเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนดังกล่ำวต่อไป

 ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลและหอบังคับการเดินเรือจ�าลอง บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมกำรเดินเรือทำงทะเล

และหอบังคับกำรเดินเรือจ�ำลอง ณ ส�ำนักงำนใหญ่ กรุงเทพฯ โดยศูนย์ฝึกอบรมดังกล่ำวของบริษัทฯ ได้เปิดให้ใช้งำนได้อย่ำง

สมบรูณ์ในเดอืนมนีำคม 2551 โดยสิง่เหล่ำนีจ้ะเป็นกำรวำงรำกฐำนทีม่ัน่คงของกระบวนกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ของบรษิทัฯ และ

ท�ำให้ทัง้พนกังำนและลกูเรอืได้พฒันำในเรือ่งกำรเดนิเรอืทะเลทีท่นัสมยั ส�ำหรบัหอบงัคบักำรเดนิเรอืจ�ำลองถกูสร้ำงให้เหมอืน

หอบงัคบักำรจรงิของเรอื โดยจ�ำลองสถำนกำรณ์ขณะน�ำเรอืเข้ำสูท่่ำเรอืหลกั เพือ่ให้พนกังำนและลกูเรอืได้เหน็ภำพและเข้ำใจ

ระบบกำรน�ำเรอืเข้ำเทยีบท่ำ ศนูย์ฝึกอบรมกำรเดนิเรอืทะเลได้จดัอบรมหลกัสตูรใหม่ๆอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่พฒันำนำยช่ำงกลเรอื 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรบนเรือและลูกเรือ ในทุกระดับ ศูนย์ฝึกอบรมกำรเดินเรือทะเลนี้เป็นก้ำวที่ส�ำคัญของ บริษัทฯ ที่จะ

ด�ำเนินกำรฝึกอบรมให้พนักงำนและลูกเรือมีกำรดูแลตัวเองที่ดีและดูแลเรือที่ต้องประจ�ำกำร ทั้งหมดนี้คือควำมมุ่งหมำยเพื่อ

ให้มั่นใจในควำมปลอดภัยของลูกเรือและเป็นกำรป้องกันอุบัติเหตุและเป็นกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
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 ระบบการกูภ้ยัเรอืร่วมกนั Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) : โดยได้รบักำรสนบัสนนุ

จำกหน่วยควบคมุรกัษำชำยฝ่ังของสหรฐัอเมรกิำ (USCG) ซึง่เป็นโครงกำรทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพำะ โดยใช้ระบบคอมพวิเตอร์

ควบคุม และมีเรือพำณิชย์ทั่วโลกสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรในกำรรำยงำนข่ำวสำร  กำรค้นหำ และกำรกู้ภัยเรือที่ครอบคลุม

ทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยในทะเล ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรนี้อย่ำงต่อเนื่องและมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีจำก

กำรรับรองโดย USCG โดยบริษัทฯ ได้รับรำงวัล AMVER ทุกปีจำกตัวแทนของสถำนทูตสหรัฐอเมริกำ ณ กรุงเทพฯ อ้ำงอิง

ถึงข้อควำมในจดหมำยชมเชยจำกหน่วยควบคุมรักษำชำยฝั่งของสหรัฐอเมริกำ (USCG) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรำงวัลที่ได้รับ 

“บรษิทัฯ ควรภำคภมูใิจในเจ้ำหน้ำทีแ่ละลกูเรอืทีม่คีวำมมุง่มัน่และรบัผดิชอบในด้ำนควำมปลอดภยัของชวีติเมือ่อยูก่ลำงทะเล”

การพัฒนาชุมชนและสังคม  

 บรษิทัฯ ตระหนกัเป็นอย่ำงดว่ีำชมุชนและสงัคมทีเ่ข้มแขง็เป็นปัจจยัหลกัทีส่นบัสนนุธรุกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ 

จึงสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่ำงสม�่ำเสมอ บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน

และสงัคม และเอำใจใส่ในผลกระทบต่อผูท้ีอ่ยูร่อบข้ำงนอกเหนอืจำกทีก่ฎหมำยก�ำหนดไว้ รวมถงึกำรค่อยๆเข้ำไปมส่ีวนร่วม

ในควำมรับผิดชอบทำงสังคม กำรจัดตั้งและขยำยกองทุนเพื่อท�ำกิจกรรมชุมชนและสังคมจะช่วยให้เกิดกรอบควำมคิดและ 

กำรท�ำงำนอย่ำงยั่งยืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำงสังคมของบริษัทฯ ต่อไป 

 ในปี 2554 เหตกุำรณ์อทุกภยัครัง้ใหญ่ในประเทศไทย ก่อให้เกดิผลกระทบต่อคนจ�ำนวนนบัล้ำน ทรพัย์สนิเกดิควำมเสยีหำย 

และถูกท�ำลำยอย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อน ซึ่งเหตุกำรณ์ครั้งนี้ พนักงำนของบริษัทฯ เองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน บ้ำนของ

พนกังำนหลำยคนต้องจมอยูใ่ต้น�ำ้ทีค่วำมสงู 2 เมตร! และถงึแม้ว่ำพนกังำนเหล่ำนีจ้ะต้องเผชญิกบัควำมยำกล�ำบำกของสภำพ

ทีอ่ยูอ่ำศยั รวมถงึสิง่ของมค่ีำต่ำงๆเสยีหำย แต่พนกังำนยงัคงมำปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมปกต ิซึง่บรษิทัฯ รูส้กึขอบคณุเป็นอย่ำงยิง่ถงึ

ควำมมุ่งมั่นของพนักงำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยทำงบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยให้ควำมช่วยเหลือแก่พนักงำนที่เดือดร้อน

จำกอุทกภัยในด้ำนต่ำงๆ เพื่อช่วยแบ่งเบำภำระและควำมเดือดร้อนโดยก�ำหนดให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลท�ำหน้ำที่รับเรื่องและ

ประสำนงำนส�ำหรับพนักงำนที่ไม่สำมำรถเดินทำงมำปฏิบัติหน้ำที่ได้ บริษัทฯได้อนุญำตให้ลำหยุดเป็นกรณีพิเศษ ส�ำหรับ

พนักงำนที่ได้รับควำมเดือดร้อนในด้ำนที่พักอำศัย บริษัทฯได้จัดเตรียมที่พักอำศัยใจกลำงเมืองให้แก่พนักงำนและครอบครัว 

นอกจำกนี้พนักงำนที่จัดหำที่พักอำศัยเองก็สำมำรถน�ำค่ำใช้จ่ำยมำเบิกกับบริษัทฯ ได้

 ส�าหรับกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• บริษัทฯ ให้กำรสนันสนุนกำรฝึกอบรมบุคลำกรของศูนย์ฝึกพำณิชยนำวี (Merchant Marine Training Center) 

โดยกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่ผู้มีผลกำรเรียนดีโดยมอบรำงวัลเหรียญทองแก่นักเรียนของศูนย์ฝึกพำณิชยนำวีที่มี 

ผลกำรเรยีนดเีด่นและประพฤตดิเีป็นประจ�ำทกุปี ตัง้แต่ปี 2541 เป็นต้นมำ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้บรจิำคหนงัสอืเรยีน 

ให้กับศูนย์ฝึกพำณิชยนำวีอย่ำงสม�่ำเสมอด้วย

• บรษิทัฯ ได้จดัตัง้ทนุกำรศกึษำส�ำหรบันกัเรยีนของศนูย์ฝึกพำณชิยนำว ี(MMTC) โดยในปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 และ 

ปี 2553 บรษิทัฯ ได้ให้ทนุกำรศกึษำรวมทัง้สิน้ 1,345,400 บำท 2,131,900 บำท 2,339,800 บำท และ 2,355,120 บำท 

ตำมล�ำดับ แก่นักเรียนที่ขำดแคลนเงินทุน

• บรษิทัฯ ได้รบันกัเรยีนทีจ่บกำรศกึษำจำกศนูย์ฝึกพำณชิยนำวมีำเป็นพนกังำน/ลกูเรอืของบรษิทัฯ และให้กำรส่งเสรมิ 

เพื่อพัฒนำคุณภำพของพนักงำน/ลูกเรือไทยเหล่ำนี้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งพนักงำน/ลูกเรือเหล่ำนี้สำมำรถท�ำงำนกับ

เจ้ำของเรือไทยทั่วไปได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดว่ำจะต้องท�ำงำนกับบริษัทฯ เพียงแห่งเดียวเท่ำนั้น

• จำกทีเ่คยรำยงำนไว้แล้วในรำยงำนประจ�ำปีเมือ่ปีทีแ่ล้ว บรษิทัฯ ได้ลงนำมในบนัทกึควำมเข้ำใจ (MOU) กบัส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ ในกำรปรับปรุงควำมรู้ และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน ส�ำหรับวิทยำลัยเทคโนโลยีและ

อตุสำหกรรมกำรต่อเรอืนครศรธีรรมรำช ซึง่ตำมบนัทกึควำมเข้ำใจนี ้บรษิทัฯ ได้สร้ำงหอพกั เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก

แก่นกัศกึษำส�ำเรจ็ตำมโครงกำรทีว่ำงไว้เรยีบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบหอพกัดงักล่ำวให้กบัวทิยำลยัเทคโนโลยแีละ

อุตสำหกรรมกำรต่อเรือนครศรีธรรมรำช ซึ่งมีมูลค่ำทั้งสิ้นประมำณ 25.40 ล้ำนบำท บริษัทฯ ให้ควำมช่วยเหลือ 
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ทำงด้ำนกำรเงินอย่ำงต่อเนื่องแก่นักเรียน รวมกำรซื้อหนังสือและอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำในห้องสมุด ทำงด้ำน

วทิยำลยัเทคโนโลยแีละอตุสำหกรรมกำรต่อเรอืนครศรธีรรมรำช ได้เพิม่หลกัสตูรกำรเรยีนใหม่โดยมบีรษิทัฯ เป็น 

ทีป่รกึษำ เพือ่เป็นกำรฝึกหดัและพฒันำวศิวกรส�ำหรบักำรด�ำเนนิอำชพีกำรเดนิเรอืในอนำคต ในกำรนี ้ท่ำนรฐัมนตรี

ช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรได้มอบรำงวัลโล่เกียรติยศให้แก่บริษัทฯ จำกกำรที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในวิทยำลัย

เทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือนครศรีธรรมรำช

• บริษัทฯ มอบทุนกำรศึกษำจ�ำนวน 165,000 บำท แก่นักศึกษำวิทยำลัยพำณิชยนำวีนำนำชำติ มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ วทิยำเขตศรรีำชำ เพือ่สนบัสนนุกำรศกึษำให้กบันกัศกึษำในหลกัสตูรวทิยำศำสตร์กำรเดนิเรอื กำร

มอบทุนกำรศึกษำงวดสุดท้ำยภำยใต้โครงกำรนี้ได้ถูกจ่ำยในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2553

• ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจำคเงินจ�ำนวน 137,000 บำท ในโครงกำร “ห่มผ้ำให้น้อง ครั้งที่ 15” ให้กับคณะ

นกัเรยีนเดนิเรอืพำณชิย์ของศนูย์ฝึกพำณชิยนำว ีเพือ่น�ำไปจดัสร้ำงห้องน�ำ้ ซ่อมแซมอำคำร ปรบัปรงุห้องพยำบำล

ของโรงเรยีน รวมถงึบรเิวณรอบโรงเรยีนบ้ำนหนองแค จงัหวดัสระแก้ว ได้แก่ 1) ในปี 2554 บรษิทัฯ ได้ร่วมบรจิำค

เงินจ�ำนวน 113,160 บำท ในโครงกำร “ห่มผ้ำให้น้อง ครั้งที่ 14” ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ของศูนย์ฝึก

พำณิชยนำวี เพื่อน�ำไปจัดสร้ำงห้องอำหำร ส�ำหรับโรงเรียนวัดตะพังคลี จังหวัดฉะเชิงเทรำ 2) ในปี 2553 บริษัทฯ 

ได้ร่วมบริจำคเงินจ�ำนวน 139,000 บำท ในโครงกำร “ห่มผ้ำให้น้อง ครั้งที่ 13” ให้กับคณะนักเรียนเดนิเรือพำณิชย์

ของศนูย์ฝึกพำณชิยนำว ีเพือ่น�ำไปจดัสร้ำงห้องน�ำ้ ส�ำหรบัโรงเรยีนโนนผำสกุ จงัหวดัสระแก้ว 3) ในปี 2552 บรษิทัฯ 

ได้ร่วมบรจิำคเงนิจ�ำนวน 80,466 บำท ในโครงกำร “ห่มผ้ำให้น้อง ครัง้ที ่12” ให้กบัคณะนกัเรยีนเดนิเรอืพำณชิย์ของ

ศนูย์ฝึกพำณชิยนำว ีเพือ่น�ำไปซือ้เครือ่งโปรเจกเตอร์ และจดัท�ำเวทกีจิกรรมส�ำหรบัโรงเรยีนวดับำงกระเจ้ำ จงัหวดั

สมทุรสำคร และ 4) ในปี 2551 บรษิทัฯ ได้ร่วมบรจิำคเงนิจ�ำนวน 100,000 บำท ในโครงกำร “ห่มผ้ำให้น้อง ครัง้ที ่11” 

ให้กบัคณะนกัเรยีนเดนิเรอืพำณชิย์ ศนูย์ฝึกพำณชิยนำว ีเพือ่น�ำไปใช้ในกำรซ่อมแซมห้องเรยีนและปรบัปรงุห้องสมดุ 

ให้แก่ โรงเรียนบ้ำนใบสีทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

• เมื่อเดือนมกรำคม 2556 บริษัทฯ ได้บริจำคเงินจ�ำนวน 5,000 บำทให้แก่กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 

เพื่อจัดหำของขวัญให้แก่เด็กๆในงำนวันเด็กที่สนำมเสือป่ำ พระรำชวังดุสิต  

• ในปี พ.ศ 2553 บรษิทัฯ ได้บรจิำคเครือ่งคอมพวิเตอร์จ�ำนวน 28 เครือ่ง แก่โรงเรยีนมธัยมวำรชิภมู ิโรงเรยีนสโุขทยั 

โรงเรียนบ้ำนค้อ โรงเรียนสัตตยำสัย และส�ำนักงำนบริหำรชุมชน อ�ำเภอปำกเกร็ด บริษัทฯ ได้ให้ควำมช่วยเหลือ

ด้ำนกำรศกึษำแก่เดก็ยำกจนอย่ำงต่อเนือ่ง จำกทีเ่คยรำยงำนไว้แล้วในรำยงำนประจ�ำปีเมือ่ปีทีแ่ล้ว บรษิทัฯ ได้บรจิำค

เครือ่งคอมพวิเตอร์จ�ำนวน 15 เครือ่ง เพือ่ใช้ในกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนของโรงเรยีนบ้ำนค้อ จงัหวดัสรุนิทร์ และ

ได้บริจำคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีควำมทันสมัยเพิ่มอีกจ�ำนวน 3 เครื่อง (Dell Celeron 2 GHZ, Hard Disk 40 GB) 

แก่โรงเรียนเพื่อให้กำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนมีควำมทันสมัยมำกขึ้นด้วย

• บรษิทัฯ ได้ร่วมบรจิำคเงนิจ�ำนวน 40,000 บำท ให้กบัยวุมสุลมิ บ้ำนปำกลดั อ�ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

เพือ่ใช้สนบัสนนุเครือ่งมอืเครือ่งใช้ทำงกำรศกึษำและเป็นทนุกำรศกึษำในกจิกรรมวนัเดก็เมือ่วนัที ่19 มกรำคม 2551

• โดยปกตแิล้วบรษิทัฯ มกัจะจดัให้มกีำรบรจิำคเงนิและสิง่ของส�ำหรบัผูท้ีม่คีวำมจ�ำเป็นและผูท้ีย่ำกไร้ เช่น บรษิทัฯ 

ร่วมกบัพนกังำน ได้บรจิำคเงนิกว่ำ 1 ล้ำนบำท ผ่ำนสภำกำชำดไทยส�ำหรบัผูป้ระสบภยัธรณพีบิตัจิำกคลืน่ยกัษ์สนึำมิ 

ในประเทศไทย และเมือ่ต้นปี 2547 บรษิทัฯ ได้บรจิำคคอมพวิเตอร์แก่โรงเรยีนระดบัประถมและมธัยม จ�ำนวน 4 แห่ง 

ในจังหวัดระยอง ที่มีนักเรียนจ�ำนวน 877 คน ให้มีโอกำสศึกษำ

• บริษัทฯ ให้ควำมช่วยเหลือในกำรสร้ำงโรงเรียนส�ำหรับเด็กที่ประสบภัยจำกแผ่นดินไหวในภำคตะวันตกของ

ประเทศอินเดีย เมื่อปี 2544 และในที่สุดโรงเรียนมิตรภำพ อินโด-ไทย ก็เกิดขึ้นและสำมำรถเปิดด�ำเนินกำรได้แล้ว

ซึง่สำมำรถรบันกัเรยีนได้ จ�ำนวน 700 คน ทัง้ในระดบัประถม มธัยมต้น รวมทัง้มธัยมปลำย ซึง่ท�ำให้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ต่ำงๆ รู้สึกซำบซึ้งและประทับใจอย่ำงมำกในควำมช่วยเหลือจำกประเทศไทย
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• บรษิทัฯ ได้ให้ควำมช่วยเหลอืแก่ประชำชนทีอ่ยูอ่ำศยัทำงภำคใต้ของประเทศไทย ซึง่ได้รบัผลกระทบและควำมเสยีหำย 

จำกภัยสึนำมิ เมื่อเดือนธันวำคม 2547 โดยบริษัทฯ และพนักงำนได้บริจำคเงินช่วยเหลือจ�ำนวน 590,000 บำท 

ให้กับหมู่บ้ำนทะเลนอก จังหวัดระนอง และปรับปรุง/ซ่อมแซมเรือประมงเพื่อให้สำมำรถน�ำกลับมำประกอบ

อำชีพได้ และบริษัทฯ ได้อำสำดูแลและเข้ำมำเยี่ยมเยียนหมู่บ้ำนนี้อย่ำงสม�่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้

เด็กที่ขำดแคลนได้รับทุนกำรศึกษำ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังให้ทุนกำรศึกษำเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ก�ำลังศึกษำอยู่ใน

โรงเรยีนแห่งหนึง่ทีก่รงุเทพฯ นอกจำกนีบ้รษิทัฯ ยงัจดัหำแหล่งประกอบอำชพีให้แก่เยำวชนและให้กำรสนบัสนนุ

กำรพฒันำทำงร่ำงกำยและสตปัิญญำของเดก็หนุม่ในหมูบ้่ำนแห่งนี ้เพือ่ทีจ่ะก้ำวเข้ำมำฝึกอบรมอำชพีกำรเดนิเรอื

ขัน้พืน้ฐำน โดยทำงบรษิทัฯ เป็นผูอ้อกค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว ซึง่บคุคลเหล่ำนีจ้ะเข้ำมำประกอบอำชพีกำรเดนิเรอืให้กบั

บริษัทฯ ได้อย่ำงสมบูรณ์และตรงกับสำยงำนอำชีพในกำรเดินเรือทะเลระหว่ำงประเทศ

• บริษัทฯ ได้ร่วมบริจำคเงินจ�ำนวน 1,325,867 บำท ในปี 2551 เพื่อสร้ำงบ้ำนฟิสิกส์ เคมี และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ เซมังกุดี ทำมิล นำดูล ประเทศอินเดีย โรงเรียนแห่งนี้อยู่ในหมู่บ้ำนที่ยำกจนมำกและ 

ได้รับผลกระทบและควำมเสียหำยจำกภัยสึนำมิในเดือนธันวำคม 2547

• บริษัทฯ ได้ประสำนงำนกับสภำกำชำดไทยให้หน่วยเคลื่อนที่รับบริจำคโลหิตมำรับบริจำคที่ส�ำนักงำนบริษัทฯ  

มำตั้งแต่อดีต และในปี 2556 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจำคโลหิตมำรับบริจำคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในเดือน

มกรำคม และเดือนกรกฎำคม มีจ�ำนวนโลหิตรวม 43,200 ซีซี

• ในทุกๆ ปี บริษัทฯ จัดกิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร เรียกว่ำ “พีเอสแอลวิ่งเพื่อวันเดินเรือประจ�ำปี” ที่สวนลุมพินีเพื่อ

สนบัสนนุให้พนกังำนบรษิทัฯ มนีสิยัรกักำรออกก�ำลงักำยและมสีขุภำพทีด่ ีและในปี 2555 บรษิทัฯ ไม่ได้จดักจิกรรมวิง่ 

ดังกล่ำว โดยบริษัทฯ ได้น�ำเงินจ�ำนวนนี้ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำกน�้ำท่วมในไทยแทน 

• บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนงำนวันกีฬำประจ�ำปี ณ ศูนย์ฝึกพำณิชยนำวี ซึ่งบริษัทฯ ให้ควำมร่วมมือใน 

กำรขยำยด้ำนกีฬำรวมถึงกำรศึกษำ (ที่ได้กล่ำวไปแล้ว) และช่วยในเรื่องกำรพัฒนำของคณะนักเรียนพำณิชย์นำวี

• บรษิทัฯ จดัโครงกำรช่วยเหลอืพนกังำนด้วยกำรให้ทนุกำรศกึษำประจ�ำปี ส�ำหรบัค่ำเล่ำเรยีนแก่บตุรของพนกังำน

ที่ไม่สำมำรถหำเงินค่ำเล่ำเรียนของบุตรตนเองได้

• บริษัทฯ ได้บริจำคเงินและอุปกรณ์กำรศึกษำ เพื่อจัดท�ำห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์และสนับสนุนกิจกรรม 

กำรเรียนกำรสอน ด้ำนต่ำงๆ ของโรงเรียนบ้ำนค้อ จังหวัดสุรินทร์ ในเดือนกันยำยน 2549

• บริษัทฯ ได้ร่วมบริจำคเงิน 100,000 บำท และหนังสือให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 

เพื่อน�ำไปใช้ในกำรซ่อมแซมอำคำรเรียนและสร้ำงห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้ำนวังสนวน จังหวัดนครรำชสีมำ 

ในเดือนกันยำยน 2550 

• บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบเงิน 100,000 บำท แก่สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

เพือ่ใช้ในกำรอบรมควำมรูแ้ละพฒันำทกัษะวชิำชพีแก่คนพกิำร เพือ่ให้สำมำรถหำเลีย้งตนเองได้ในงำนวนัคนพกิำร

ครั้งที่ 43 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกำยน 2550

• ในปี 2551 บรษิทัฯ ได้ร่วมบรจิำคเงนิ 68,000 บำท ให้โรงเรยีนบ้ำนค้อ จงัหวดัสรุนิทร์ เพือ่สนบัสนนุใน “โครงกำร 

พำนักเรียนไปทัศนศึกษำ” ณ สถำนีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
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กัปตันนพพงศ์ รัตนชัยพรพันธ์ ผู้จัดกำรอำวุโส - Post Fixture และคุณสมปรำรถนำ เทพนภำเพลิน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร (กำรเงินและบัญชี) รับมอบรำงวัล CSRI Recognition 2013 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การบริจาคโลหิต ปี 2556
 ในเดอืนมกรำคม และ เดอืนกรกฎำคม 2556 หน่วยเคลือ่นที่ 

รบับรจิำคโลหติจำกสภำกำชำดไทยมำรบับรจิำคโลหติทีบ่รษิทัฯ ทัง้สิน้ 

2 ครัง้มจี�ำนวนโลหติทีไ่ด้รบับรจิำครวมทัง้สิน้ 43,200 ซซี ี 
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รางวัลให้แก่ผู้บริจาคโลหิต
 เดือนมีนำคม 2556 พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี ได้ประทำนรำงวัลให้แก่นำยสตีเฟน โกลำ ผู้อ�ำนวยกำร 

(บริหำรควำมปลอดภัยระหว่ำงประเทศ) ของบริษัทฯ เนื่องจำกได้บริจำคโลหิตมำกกว่ำ 36 ครั้ง 

มอบทุนการศึกษาประจ�าปี 2556
 ในเดือนกรกฎำคม 2556 บริษัทฯ ได้มอบทุนกำรศึกษำ

จ�ำนวน 1,345,400 บำท ให้แก่นักเรียนศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีที่ 

ได้รับคัดเลือก เพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยของนักเรียนตลอดปี 

กำรศกึษำ ภำพแสดงนกัเรยีนของศนูย์ฝึกพำณชิย์นำว ีพร้อมด้วย

นำยโคคำ วี. สุดำกำร์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรกองเรือพีเอสแอล 
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โครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 15” คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี       
 เมื่อเดือนตุลำคม 2556 บริษัทฯ ได้บริจำคเงินจ�ำนวน 137,000 บำทให้แก่โครงกำรห่มผ้ำให้น้อง ครั้งที่ 15 ให้กับ 

คณะนกัเรยีนเดนิเรอืพำณชิย์ของศนูย์ฝึกพำณชิยนำว ีเพือ่น�ำไปจดัสร้ำงห้องน�ำ้อำหำร ซ่อมแซมอำคำร ปรบัปรงุห้องพยำบำล

ของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบ้ำนหนองแค จังหวัดสระแก้ว 

งานวันเด็ก
 เมือ่เดอืนมกรำคม 2556 บรษิทัฯ ได้บรจิำคเงนิจ�ำนวน 

5,000 บำทให้แก่กรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน เพือ่จดัหำ

ของขวัญให้แก่เด็กๆในงำนวันเด็กที่สนำมเสือป่ำ พระรำชวัง

ดุสิต
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กรอบการรายงานตาม GRI (Global Reporting Initiativies) Version 3
การเปิดเผยข้อมูล

1. กลยุทธ์และบทวิเคราะห์

GRI 
Ref.

ดัชนี GRI รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

1.1 สำรจำกผู้น�ำระดับอำวุโสขององค์กร 81 สำรจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

32-51 รำยงำนจำกคณะกรรมกำร

1.2 ค�ำอธิบำยเกี่ยวกับผลกระทบ ควำมเสี่ยงและโอกำสหลัก 41-49 ปัญหำที่อุตสำหกรรมเผชิญอยู่

118-124 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ

2. ข้อมูลเชิงองค์กร

GRI 
Ref.

ดัชนี GRI รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

2.1 ชื่อองค์กร หน้ำปก หน้ำปกรำยงำน

2.2 ตรำผลิตภัณฑ์  สินค้ำ และ/หรือบริกำรหลัก 12-15 ลักษณะของธุรกิจ

2.3 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนขององค์กร บริษัทสำขำ และกิจกำร
ร่วมค้ำ

6-7 โครงสร้ำงกลุ่มบริษัท

2.4 สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 8 ข้อมูลอื่นๆตำมมำตรำ 114

2.5 จ�ำนวนประเทศ ที่ซึ่งองค์กรปฏิบัติงำนอยู่ ชื่อประเทศที่มีกำร
ด�ำเนนิงำนหลกั หรอืทีเ่กีย่วข้องเป็นพเิศษกบัประเดน็ทำงควำม
ยั่งยืนที่ครอบคลุมอยู่ในรำยงำน

9-11 สถำนทีต่ัง้ส�ำนกังำนใหญ่ของบรษิทัย่อยและ
บริษัทร่วม

2.6 ลักษณะของกำรเป็นเจ้ำของและรูปแบบทำงกฎหมำย 8 ข้อมูลอื่นๆตำมมำตรำ114

30-31 โครงสร้ำงองค์กร

2.7 ตลำดที่มีกำรจัดส่งสินค้ำ (รวมทั้งกำรแบ่งส่วนทำงภูมิศำสตร์ 
ภำคส่วนที่มีกำรจัดส่งสินค้ำ และประเภทของลูกค้ำ/ผู้รับผล
ประโยชน์)

12-25 ลักษณะของธุรกิจและอุตสำหกรรม

2.8 ขนำดกิจกำร 4-5 จุดเด่นทำงกำรเงิน

9-10 ชือ่และประเภทของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
ที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
นิติบุคคลนั้น

2.9 กำรเปลีย่นทีม่นียัส�ำคญัระหว่ำงช่วงกำรรำยงำน ในด้ำนขนำด 
โครงสร้ำง หรือกำรเป็นเจ้ำของ 

4-5 จุดเด่นทำงกำรเงิน

27 โครงสร้ำงรำยได้

36-37 กำรปรับอำยุกองเรือ

49 โครงกำรร่วมทุน

2.10 รำงวัลที่ได้รับในระยะเวลำกำรรำยงำน 35 รำงวัลและเกียรติยศ

3. ตัวแปรเสริมการรายงาน

GRI 
Ref.

ดัชนี GRI รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

3.1 ช่วงเวลำกำรรำยงำน (เช่น ปีงบประมำณ/ปีตำมปฏทินิ) ส�ำหรบั
ข้อมูลที่ให้ไว้

หน้ำปก หน้ำปกรำยงำน

3.2 วันที่ของกำรรำยงำนครั้งล่ำสุด (ถ้ำมี) - 21 กุมภำพันธ์ 2556

3.3 รอบกำรรำยงำน (ประจ�ำปี, ประจ�ำสองปี เป็นต้น) หน้ำปก หน้ำปกรำยงำน

3.4 ผู้ติดต่อ ส�ำหรับค�ำถำมเกี่ยวกับรำยงำนหรือเนื้อหำรำยงำน 8 ข้อมูลอื่นๆตำมมำตรำ 114

3.5 กระบวนกำรก�ำหนดเนื้อหำรำยงำน 82-83 กระบวนกำรในกำรก�ำหนดเนือ้หำในรำยงำน, 
ควำมเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย

112
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



GRI 
Ref.

ดัชนี GRI รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

3.6 กรอบของรำยงำน (เช่น ประเทศ หน่วย บรษิทัสำขำ สิง่ก่อสร้ำง
ทีใ่ห้เช่ำ กจิกำรร่วมค้ำ ตวัแทนจ�ำหน่ำย) ดไูด้จำกข้อแนะน�ำใน
กำรก�ำหนดขอบเขตรำยงำน

82 ขอบเขตของรำยงำน

3.7 แจ้งข้อจ�ำกัดใดๆ ของขอบเขต และกรอบของกำรรำยงำน  
(ดูหลักกำรว่ำด้วยควำมสมบูรณ์เพื่ออธิบำยเกี่ยวกับขอบเขต)

82 กรอบและข้อจ�ำกัดของรำยงำน

3.8 หลักกำรที่ใช้ในกำรรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรย่อย บริษัทสำขำ 
สิ่งก่อสรำ้งที่ให้เชำ่ กำรจ้ำงบุคคลภำยนอก และกิจกำรอื่นๆที่
สำมำรถเปรียบเทียบผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ระหว่ำงช่วง
เวลำ และ/หรือระหว่ำงองค์กร   

82 ภำพรวมของรำยงำนกำรพฒันำเพือ่ควำมยัง่ยนื

3.12 ตำรำงระบจุดุ หรอืบรเิวณของกำรเปิดเผยข้อมลูตำมมำตรฐำน
ในรำยงำน

112-117 กรอบกำรรำยงำนตำม GRI (Global Reporting 
Initiativies) Version 3

4. ธรรมาภิบาล พันธกรณี และการมีส่วนร่วม

GRI 
Ref.

ดัชนี GRI รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

4.1 โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลองค์กร รวมทั้งคณะกรรมกำรก�ำกับ
ดแูลองค์กรสงูสดุ ทีร่บัผดิชอบต่อภำรกจิเฉพำะ เช่นกำรก�ำหนด
กลยุทธ์หรือกำรพิจรำรณำประเด็นควำมผิดพลำด

30-31 โครงสร้ำงองค์กำร

4.2 แจ้งว่ำประธำนของคณะกำรก�ำกับดูแลองค์กรสูงสุด เป็น 
ผู้บริหำรหรือไม่

28-29 คณะกรรมกำรบริษัท

4.3 ส�ำหรับองค์กรที่มีโครงสร้ำงคณะกรรมกำรแบบเดี่ยว ให้แจ้ง
จ�ำนวนและเพศของสมำชกิในคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลองค์กร
สูงสุดที่เป็นอิสระ และ/หรือ สมำชิกที่ไม่ใช่ฝ่ำยบริหำร 

28-29 คณะกรรมกำรบริษัท

68-70 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ

4.4 กลไกส�ำหรับผู้ถือหุ้นและพนักงำน ในกำรให้ค�ำแนะน�ำหรือ
เสนอแนะแนวทำงแก่คณะกำรก�ำกับดูแลองค์กรสูงสุด 

58-59 กำรประชุมผู้ถือหุ้น

4.5 ควำมเชือ่มโยงระหว่ำงกำรให้ค่ำตอบแทนแก่สมำชกิของคณะ
กำรก�ำกบัดแูลองค์กรสงูสดุ ผูจ้ดักำรระดบัอำวโุส และผูบ้รหิำร 
(รวมทัง้ข้อตกลงกำรลงจำกต�ำแหน่ง) กบัผลกำรด�ำเนนิงำนของ
องค์กร (รวมทั้งผลกำรด�ำเนินงำนทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม) 

75-76 กำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัทฯ

64-67, 76 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

4.6 กระบวนกำรทีใ่ช้กบัคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลองค์กรสงูสดุ เพือ่
ช่วยยืนยันเรื่องกำรหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

71-72 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

4.7 กระบวนกำรที่ใช้ก�ำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติและควำม
ช�ำนำญ ของสมำชกิคณะกำรก�ำกบัดแูลองค์กรสงูสดุและคณะ
กรรมกำร รวมทั้งกำรพิจรณำเพศและควำมหลำกหลำยใดๆ

131 คณะกรรมกำรสรรหำ

4.8 ค�ำแถลงขององค์กรเกี่ยวกับภำรกิจหรือค่ำนิยม จรรยำบรรณ 
และหลักกำรที่เกี่ยวข้องกับผลกำรด�ำเนินงำนทำงเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและสังคม และสถำนะของกำรลงมือปฏิบัติ

1 ภำรกิจที่ส�ำคัญ

71 จริยธรรมธุรกิจ

4.9 ขัน้ตอนทีค่ณะกำรก�ำกบัดแูลองค์กรสงูสดุใช้ควบคมุดแูลและ
ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนทำงเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และสงัคม
ขององค์กร รวมทั้งควำมเสี่ยงและโอกำสที่เกี่ยวข้อง และกำร
ปฏบิตัติำมหรอืให้ควำมร่วมมอืกบัมำตรฐำน จรรยำบรรณ และ
หลักกำรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

32-51 รำยงำนจำกคณะกรรมกำร

118-124 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ

4.10 กระบวนกำรประเมณิผลกำรด�ำเนนิงำนของคณะกำรก�ำกบัดแูล
องค์กรสงูสดุ โดยเฉพำะในด้ำนเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อมและสงัคม 

32-51 รำยงำนจำกคณะกรรมกำร

4.13 สมำชิกภำพในสมำคมระดับสำกล (เช่น บริษัทในเครือ
อตุสำหกรรม) และ/หรอื องค์กรผูส้นบัสนนุแห่งชำต/ินำนำชำติ

63 แนวร่วมปฏบิตัเิพือ่กำรต่อต้ำนกำรทจุรติของ
ภำคเอกชน

113
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



GRI 
Ref.

ดัชนี GRI รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

4.14 ตัวอย่ำงรำยชื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนร่วมกับองค์กร 82-83 ควำมเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย

61-62 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.15 พื้นฐำน วิธีกำรระบุตัวตน และกำรคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสีย 82-83 ควำมเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย

61-62 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.16 แนวทำงในกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งควำมถี่
ของกำรมีส่วนร่วม แบ่งตำมประเภทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

82-83 ควำมเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย

61-62 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.17 ประเด็นและควำมกังวลหลักที่ได้มีกำรยกขึ้นกล่ำวถึง ผ่ำน
ทำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และวิธีที่องค์กรได้ตอบ
สนองต่อประเดน็และควำมกงัวลหลกัเหล่ำนีผ่้ำนทำงกำรรำยงำน

82-83 ควำมเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย

61-62 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผยข้อมูล – ผลการด�าเนินงาน
เศรษฐกิจ

ผลการด�าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

แนวทางการจัดการ

EC1 มูลค่ำทำงเศรษฐกิจโดยตรง ที่ได้สร้ำงขึ้นและแจกจ่ำย รวมถึง
รำยได้ ค่ำด�ำเนินงำน เงินชดเชยส�ำหรับพนักงำน เงินบริจำค 
และกำรลงทุนในชุมชนอื่นๆ ก�ำไรสะสม และเงินที่ช�ำระแก่
เจ้ำของเงินทุนและรัฐบำล 

84 มูลค่ำทำงเศรษฐกิจโดยตรงที่สร้ำงขึ้นและ
แจกจ่ำย

84 รำยได้จำกกำรเดินเรือ

84 ต้นทุนจำกกำรเดินเรือ

84 ค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรพนักงำน

84 เงินปันผลจ่ำย, กำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้ให้กู้

84 ดอกเบี้ยที่ช�ำระแก่ผู้ให้สินเชื่อ

84 ภำษีจ่ำยให้รัฐ

84 เงินลงทุนในชุมชนและสังคม

EC3 กำรคุ้มครองต่อพันธะในแผนงำนผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ 96-97 ผลตอบแทนส�ำหรับพนักงำน

EC4 ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่ส�ำคัญจำกรัฐบำล - ไม่มี

บทบาทในตลาด รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

EC7 ขัน้ตอนกำรจ้ำงงำนในพืน้ที ่และอตัรำส่วนของผูป้ฏบิตังิำนใน
ระดบัจดักำรอำวโุส ทีไ่ด้รบักำรจ้ำงจำกชมุชนท้องถิน่ ณ พืน้ที่
ปฏิบัติงำนที่ส�ำคัญ

68 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ

98 จ�ำนวนและสัดส่วนของพนักงำน
ที่ส�ำนักงำนแบ่งตำมเพศและสัญชำติ

69 ค�ำจ�ำกดัควำมในรำยงำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจทางอ้อม รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

EC8 กำรพัฒนำและผลกระทบของกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
และกำรบริกำร ที่จัดสรรขึ้นเพื่อสำธำรณประโยชน์เป็นหลัก

106-111 กำรพัฒนำสังคมและชุมชน

114
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจทางอ้อม รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

EC9 กำรเข้ำใจและอธบิำยถงึผลกระทบเชงิเศรษฐกจิทำงอ้อมทีส่�ำคญั 
อันรวมถึงขอบเขตของผลกระทบนั้น

118-124 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ

32-51 รำยงำนจำกคณะกรรมกำร

สิ่งแวดล้อม

พลังงาน รายงานประจ�าปี 2556

หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

EN6 ควำมคดิรเิริม่ในกำรจดัหำสนิค้ำและบรกิำร ทีใ่ช้พลงังำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ หรือใช้พลังงำนหมุนเวียน และกำรลดลงของ
ข้อก�ำหนดทำงพลังงำน อันเนื่องมำจำกควำมคิดริเริ่มดังกล่ำว

92-94 กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

การปล่อยก๊าซ น�้าทิ้ง และของเสีย รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

EN18 แผนงำนน�ำร่อง เพือ่ลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก และผลกำร
ลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซที่เกิดขึ้น

94-95 กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และของเสยี

สินค้าและบริการ รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

EN26 แผนงำนริเริ่มกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้ำและ
บริกำร รวมถึงขอบเขตของกำรลดผลกระทบ

94-95 กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และของเสยี

ความร่วมมือ รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

EN28 ตวัเลขของค่ำปรบัและยอดรวมของมำตรกำรกำรลงโทษอืน่ๆ ที่
ไม่เกีย่วข้องกบักำรเงนิจำกกำรละเมดิบทบญัญตัแิละข้อบงัคบั
ทำงสิ่งแวดล้อม

- หมำยเหตุ: ไม่มีกำรละเมิด

สังคม: การปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่า
การจ้างงาน รายงานประจ�าปี 2556

หน้า
อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

LA1 ก�ำลังแรงงำนรวม ตำมประเภทกำรจ้ำงงำน สัญญำกำรว่ำจ้ำง 
และภูมิภำคโดยแบ่งตำมเพศ

97 ตำรำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคม

LA3 สวัสดิกำรส�ำหรับพนักงำนประจ�ำ ซึ่งพนักงำนชั่วครำวไม่ได้
รับ โดยแบ่งตำมพื้นที่กำรปฏิบัติงำนที่ส�ำคัญ

- ไม่มี

LA15 อัตรำกำรกลับมำท�ำงำนและกำรคงอยู่ของพนักงำน หลังกำร
ลำหยุดเพื่อเลี้ยงบุตร โดยแบ่งตำมเพศ

97 ตำรำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคม

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและการจัดการ รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

LA4 ร้อยละของพนักงำน ที่อยู่ภำยใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรร่วม
เจรจำต่อรอง

97 ตำรำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคม

LA5 ระยะเวลำกำรแจ้งล่วงหน้ำ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำร
ด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ รวมถึงกำรแจ้งวำ่มีก�ำหนดอยู่ในข้อตกลง
เกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงงำนหรือไม่

- หมำยเหตุ: ปฏิบัติตำมกฎหมำย
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อาชีวอนามัย และความปลอดภัย รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

LA6 ร้อยละของก�ำลังแรงงำนรวม ที่อยู่ในคณะกรรมกำรร่วมเพื่อ
สุขภำพและควำมปลอดภัยของแรงงำน และกำรจัดกำร ซึ่งมี
ส่วนร่วมในกำรดูแล และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแผนงำนด้ำน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

97 ตำรำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคม

LA7 อัตรำกำรบำดเจ็บ โรคที่เกิดจำกกำรท�ำงำน วันขำดงำนและ
กำรขำดงำนรวมถึงจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติงำน แบ่ง
ตำมภูมิภำคและเพศ

97-99 ตำรำงกำรด�ำเนนิงำนด้ำนสงัคม, ควำมปลอดภยั 
และอำชีวอนำมัย

การฝึกอบรมและการศึกษา รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

LA10 จ�ำนวนชัว่โมงโดยเฉลีย่ของกำรฝึกอบรมต่อปีต่อพนกังำนหนึง่
คน ตำมเพศและประเภทของพนักงำน

101-105 โปรแกรมฝึกอบรมโดยศูนย์ฝึกอบรม
กำรเดินเรือทะเลของบริษัท

LA11 แผนงำนเพื่อกำรจัดกำรทักษะและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เอื้อ
ต่อกำรจ้ำงงำนต่อเนื่อง และช่วยเหลือพนักงำนในกำรจัดกำร
เป้ำหมำยในกำรท�ำงำน

101-105 โปรแกรมฝึกอบรมโดยศูนย์ฝึกอบรม
กำรเดินเรือทะเลของบริษัท

LA12 ร้อยละของพนกังำนทีไ่ด้รบักำรตรวจสอบพฒันำกำรด้ำนอำชพี 
และผลกำรปฏิบัติงำน โดยแบ่งตำมเพศ

99-106 กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำ

ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางโอกาส รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

LA13 องค์ประกอบของโครงสร้ำงกำรบรหิำร และกำรแยกย่อยจ�ำนวน
พนักงำน ต่อประเภทพนักงำน โดยแบ่งตำมเพศ กลุ่มอำยุ กำร
เป็นชนกลุ่มน้อย และตัวชี้วัดควำมหลำกหลำยอื่นๆ

97-98 ตำรำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคม

สิทธิมนุษยชน

การไม่เลือกปฏิบบัติ รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

HR4 จ�ำนวนทั้งหมดของกรณีกำรเลือกปฏิบัติและมำตรกำรแก้ไข - หมำยเหตุ: ไม่มีเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้น

สิทธิชนพื้นเมือง รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

HR9 จ�ำนวนทัง้หมดของกรณลีะเมดิสทิธชินพืน้เมอืง และมำตรกำรทีใ่ช้ - หมำยเหตุ: ไม่มีเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้น

การประเมิน รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

HR10 ร้อยละและจ�ำนวนทั้งหมดของกำรด�ำเนินงำน ที่ต้องผ่ำนกำร
ทบทวนด้ำนสิทธิมนุษยชน และ/หรือกำรประเมิณผลกระทบ

- ร้อยละ 100 ซึ่งพิจำรณำจำกจริยธรรมธุรกิจ
และแนวทำงปฏิบัติ

การฟื้นฟู รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

HR11 จ�ำนวนข้อร้องทุกข์เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ที่มีกำรยื่น 
จดักำร และแก้ไข ผ่ำนทำงกลไกกำรร้องทกุข์อย่ำงเป็นทำงกำร

- หมำยเหตุ: ไม่มีเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้น
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สังคม: ชุมชน

ชุมชนท้องถิ่น รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

SO1 ร้อยละของกำรด�ำเนนิงำนทีไ่ด้ลงมอืท�ำ และบรรลผุลในชมุชน 
ท้องถิน่ โดยมกีำรประเมณิผลกระทบและแผนงำนพฒันำท้อง
ถิ่นนั้น

106-111 กำรพัฒนำชุมชนและสังคม

การทุจริต รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

SO4 กำรกระท�ำเพื่อตอบสนองต่อกรณีทุจริต - หมำยเหตุ: ไม่มีเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้น

นโยบายสาธารณะ รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

SO5 จดุยนืของนโยบำยสำธำรณะ และกำรมส่ีวนร่วม ในกำรพฒันำ
นโยบำยสำธำรณะและกำรล็อบบี้

63 นโยบำยเกีย่วกบักำรป้องกนักำรทจุรติและกำร
ให้สินบน, นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส

SO6 มูลค่ำของกำรสนับสนุนทั้งหมด ทั้งด้วยเงิน และของต่ำง 
ตอบแทนอืน่ๆ ให้กบัพรรคกำรเมอืง นกักำรเมอืง และสถำบนั
ที่เกี่ยวข้อง ตำมแต่ละประเทศ

- ไม่เกี่ยวข้อง

พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

SO7 จ�ำนวนของกำรด�ำเนินกำรทำงกฎหมำยทั้งหมด ที่ใช้ส�ำหรับ
พฤตกิรรมต่อต้ำนกำรแข่งขนั กำรต่อต้ำนควำมเชือ่ใจ และแนว
ปฏิบัติผูกขำด รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

- ไม่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือ รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

SO8 มูลค่ำเงินค่ำปรับ และจ�ำนวนทั้งหมดของกำรลงโทษอันมิได้
ตีเป็นเงิน ส�ำหรับกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ

- หมำยเหตุ: ไม่มีกำรปรับที่มีนัยส�ำคัญ

สังคม: ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การติดฉลากสินค้าและบริการ รายงานประจ�าปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�าปี 2556

PR3 ชนดิของข้อมลูสนิค้ำและบรกิำรทีจ่�ำเป็นในกระบวนกำร รวม
ถงึร้อยละของสนิค้ำและบรกิำร ทีอ่ยูภ่ำยใต้กรอบของข้อมลูที่
จ�ำเป็นดังกล่ำว

12-15 ลักษณะของธุรกิจ

PR4 จ�ำนวนทัง้หมดของกรณไีม่ปฏบิตัติำมระเบยีบและบรรทดัฐำน
โดยควำมสมคัรใจ เกีย่วกบัข้อมลู รวมถงึกำรตรีำคำสนิค้ำและ
บริกำร โดยแบ่งตำมประเภทของผลลัพธ์ที่ตำมมำ

- ปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับและอนุสัญญำต่ำงๆ

PR5 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ รวมถึงผล
กำรส�ำรวจระดับควำมพอใจของลูกค้ำ

62, 95-96 ลูกค้ำ, ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
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ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญ

 บรษิทัฯ ได้แบ่งประเภทปัจจยัควำมเสีย่งส�ำคญัๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ควำมเสีย่งจำก

กำรด�ำเนนิธรุกจิ ควำมเสีย่งทำงกำรเงนิ และควำมเสีย่งทำงกำรตลำด จำกกำรทีต่ลำดขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองยงัคงอยูใ่นสภำพ

ที่ย�่ำแย่ตั้งแต่ไตรมำส 2 ปี 2551 นั้น บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดปัจจัยควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอีกหนึ่งปัจจัย ซึ่งเป็นควำมเสี่ยง 

เกีย่วกบักำรทดแทนและกำรขยำยก�ำลงักองเรอื โดยได้อธบิำยอยูภ่ำยใต้หวัข้อ “ความเสีย่งจากการหาเรอืใหม่ทดแทนเรอืเก่า และ 

การขยายก�าลังความสามารถของกองเรือ” ในปีนี้ แม้ว่ำบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรบ้ำงแล้วในกำรขจัดควำมเสี่ยงนี้ แต่ควำมเสี่ยง

ดังกล่ำวยังคงส่งผลกระทบอยู่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงเปิดเผยควำมเสี่ยงนี้จนกว่ำจะขจัดควำมเสี่ยงนี้ให้หมดไปได้ นอกจำก

นัน้แล้ว บรษิทัฯ ยงัคงเสนอปัจจยัควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้จำกวกิฤตกำรเงนิโลก รวมทัง้ผลพวงจำกวกิฤตกำรเงนิโลกทีเ่กดิขึน้ และ

รนุแรงขึน้จำกวกิฤตเศรษฐกจิยโุรปทีย่งัคงส่งผลต่อเนือ่ง ภำยใต้หวัข้อ “ผลกระทบจากวกิฤตการเงนิโลก” ซึง่ปัจจยัควำมเสีย่ง

ในแต่ละประเภทมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

 นอกเหนือจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ำงต้นที่บริษัทฯต้องเผชิญแล้ว ผู้ลงทุน (หรือ ผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ ยังมีควำมเสี่ยง

จำกกำรลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนดังกลำ่ว ซึ่งบริษัทฯ ได้อธิบำยไว้อยู่ภำยใต้หัวข้อ 

“ความเสี่ยงจากการลงทุน”

ความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจ
 ในฐำนะที่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของและผู้ประกอบกำรเดินเรือขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศโดยไม่มีข้อจ�ำกัดทำงภูมิศำสตร์

ใดๆ อำจต้องเผชญิกบัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกภยัพบิตัทิำงน�ำ้ ควำมแปรปรวนของสภำพสิง่แวดล้อม ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของ

สนิค้ำและทรพัย์สนิต่ำงๆ และกำรสะดดุหยดุลงของธรุกจิอนัเกดิมำจำกเครือ่งยนต์กลไกขดัข้อง ควำมผดิพลำดของเจ้ำหน้ำที่ 

กำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองในประเทศต่ำงๆ กำรหยุดงำนประท้วงของคนงำน กำรก่อกำรร้ำย โจรสลัด ควำมแปรปรวนของ

สภำพดินฟ้ำอำกำศ สถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์อื่นใดที่อำจจะเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะน�ำไปสู่ต้นทุนกำรด�ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้น

หรือกำรสูญเสียรำยได้ อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำของเรือหรือผู้ประกอบกำรเดินเรือในน่ำนน�้ำสำกล ได้ท�ำประกันภัยคุ้มครองควำม

เสี่ยงภัยต่ำงๆ โดยมีกำรท�ำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยที่เป็นสำกลและครอบคลุมควำมเสี่ยงทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ  

จึงได้ท�ำประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมเสี่ยงภัยต่ำงๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้เอำไว้แล้ว

 กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ขึน้อยูก่บักำรเพิม่ขึน้และกำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยป้องกนัสิง่แวดล้อม และกฎระเบยีบ

พำณิชย์นำวีอื่นๆ กำรไม่ด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยเหล่ำนี้อำจท�ำให้มีควำมเสี่ยงในกำรถูกกักเรือซึ่งท�ำให้เสียเวลำ และน�ำไปสู่

กำรเสียรำยได้หรือก่อให้เกิดกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำก Charterer รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงเรือและกำรเปลี่ยนแปลง

ระเบียบปฏิบัติในกำรเดินเรือ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ระมัดระวังในประเด็นเหล่ำนี้และได้รักษำมำตรฐำนควำมปลอดภัยและ

มำตรฐำนทำงเทคนิคให้อยู่ในระดับสำกลตลอดมำ

 กำรด�ำเนนิธรุกจิกำรเดนิเรอืและกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ในฐำนะบรษิทัมหำชนจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยนัน้ ต้องอำศยับคุลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญ ไม่ว่ำจะเป็นลกูเรอืทีต้่องควบคมุกำรเดนิเรอื หรอืผูจ้ดักำรระดบัต่ำงๆ ใน

บรษิทัฯ ทีต้่องมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในธรุกจิกำรเดนิเรอื กำรจดัหำและรกัษำไว้ซึง่บคุลำกรเหล่ำนัน้เป็นสิง่ส�ำคญัในกำร

ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือว่ำยังคงเป็นควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญมำกโดยเฉพำะในช่วงแผนกำรปรับลดอำยุกองเรือของบริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ตำม สืบเนื่องจำกรับรองนโยบำยที่ยุติธรรมและเหมำะสมต่อพนักงำน บริษัทฯ จึงประสบควำมส�ำเร็จในกำรจัดหำ

และรักษำไว้ซึ่งบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีคุณภำพ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อจูงใจและคงไว้

ซึ่งบุคลำกรที่มีคุณภำพ ดังนั้น บริษัทฯ คำดว่ำจะไม่มีปัญหำด้ำนบุคลำกรในอนำคต แม้ว่ำธุรกิจกำรเดินเรือระหว่ำงประเทศ 

ก�ำลังประสบปัญหำกำรขำดแคลนลูกเรือที่มีคุณภำพ โดยเฉพำะในส่วนของนำยประจ�ำเรือซึ่งจะต้องท�ำงำนประจ�ำบนเรือ
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 ในฐำนะบรษิทัมหำชนจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบต่ำงๆ มำกมำย 

กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย และ/หรือกฎระเบียบใดๆ อำจท�ำให้ถูกปรับหรือถูกด�ำเนินคดีทำงกฎหมำยทั้งต่อบริษัทฯ และ 

ผูบ้รหิำรระดบัสงู ดงันัน้ บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิงำนอย่ำงระมดัระวงัในประเดน็นี ้โดยมมีำตรกำรในกำรรบัพนกังำนทีม่คีณุสมบตัิ

เหมำะสมและจดัระบบงำนให้มปีระสทิธภิำพ เพือ่ให้แน่ใจว่ำบรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ทั้งหมด

 บริษัทฯ ไม่ได้เผชิญกับควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน�้ำมันโลกโดยตรง กล่ำวคือ ในกรณีกำรเดินเรือแบบ 

รำยเที่ยว (Voyage Charter) ซึ่งบริษัทฯ ต้องเป็นผู้จ่ำยค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง แต่ค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น/ลดลงดังกล่ำว ลูกค้ำ 

จะเป็นผูร้บัภำระ เนือ่งจำกอตัรำค่ำระวำงเรอืทีก่�ำหนดและเรยีกเกบ็จำกลกูค้ำนัน้ได้รวมค่ำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิทีเ่พิม่ขึน้/ลดลงไว้ด้วย 

และในกรณีกำรให้บริกำรเป็นแบบระยะเวลำ (Time Charter) ค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิงจะตกเป็นภำระของลูกค้ำโดยตรง

ความเสี่ยงทางการเงิน
 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐ รวมทั้งสินทรัพย์ถำวรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 

คอื เรอืเดนิทะเลกม็พีืน้ฐำนเป็นเงนิสกลุดอลลำร์สหรฐั เนือ่งจำกเรอืเดนิทะเลมตีลำดกำรซือ้ขำยสำกลทีเ่ป็นเงนิสกลุดอลลำร์

สหรัฐ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงต่อกำรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศจำกหนี้สินของบริษัทฯ ที่อยู่ใน

รปูสกลุเงนิตรำต่ำงประเทศอืน่ทีม่ใิช่เงนิสกลุดอลลำร์สหรฐั กล่ำวคอื หนีส้นิทีอ่ยูใ่นรปูสกลุเงนิตรำต่ำงประเทศอืน่ทีม่ใิช่เงนิ

สกุลดอลลำร์สหรัฐเมื่อเทียบเทำ่เป็นเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐอำจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตำมอัตรำแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ตระหนักดี

ถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นนี ้ดงันัน้ จงึได้พยำยำมลดควำมเสีย่งจำกสกลุเงนิอืน่ๆ โดยให้วงเงนิสนิเชือ่และหนีเ้งนิกูอ้ยู่

ในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้เงินกู้และวงเงินสินเชื่อเพื่อกำรสั่งต่อเรือใหม่ในสกุลเงิน

ดอลลำร์สหรัฐเพียงสกุลเดียวเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม จำกผลกระทบของวิกฤตกำรเงินโลก และข้อจ�ำกัดบำงประกำรของผู้ให้กู้ 

ภำยในประเทศ ทีไ่ม่สำมำรถขยำยระยะเวลำเงนิกูใ้นรปูสกลุเงนิดอลลำร์สหรฐัในช่วงเริม่ต้นของปี 2552 ท�ำให้หนึง่ในวงเงนิกู้ 

สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐที่บริษัทฯ มีอยู่ต้องถูกแปลงเป็นสกุลเงินไทยบำทเมื่อระยะเวลำเบิกถอนได้ถูกขยำยต่อไปอีกหนึ่งปี 

อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรทีบ่รษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึควำมเสีย่งนี ้บรษิทัฯ จงึได้ท�ำสญัญำกบัผูใ้ห้กูร้ำยดงักล่ำวเพือ่แปลงหนีเ้งนิกูจ้ำก

สกลุเงนิไทยบำทเป็นสกลุเงนิดอลลำร์สหรฐั โดยผ่ำนสญัญำ Swap USD/THB ดงันัน้ เงนิต้นจะถกูแปลงเป็นสกลุเงนิดอลลำร์

สหรฐั ซึง่จะขจดัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิจำกหนีเ้งนิกู ้โดยมหีนีเ้งนิกูส้กลุเงนิไทยบำทจ�ำนวน 1,502.35 ล้ำนบำท 

ทีเ่บกิถอนเพือ่ใช้ในกำรซือ้เรอื 2 ล�ำ และได้ถกูแปลงสภำพโดยกำร swap เป็นหนีเ้งนิกูส้กลุเงนิเหรยีญดอลลำร์สหรฐัทนัท ีซึง่มี

ตำรำงกำรช�ำระคนืตรงกบัเงนิกูส้กลุไทยบำท ดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกเงนิกูด้งักล่ำวยงัคงต้องช�ำระเป็นเงนิสกลุไทยบำท และบรษิทัฯ 

ยงัคงมคีวำมเสีย่งนี ้นอกจำกนี ้เงนิกูแ้ละวงเงนิสนิเชือ่ทัง้หมดของบรษิทัฯอยูใ่นสกลุเงนิดอลลำร์สหรฐัเพยีงสกลุเดยีวเท่ำนัน้

 อีกทั้ง เงินฝำกเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ ยังคงฝำกในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดทุน

จำกอัตรำแลกเปลี่ยนกับบัญชีเหลำ่นี้เมื่อเทียบเป็นเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐ อยำ่งไรก็ดี ก็ควรตระหนักวำ่บริษัทฯ มีควำมเสี่ยง

จำกกำรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบำทที่มำจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของ 

บรษิทัฯ ทีอ่ยูใ่นรปูสกลุเงนิดอลลำร์สหรฐัเป็นเงนิบำท เนือ่งจำกเป็นกำรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นในกำรแปลงค่ำเงนิสกลุ

ดอลลำร์สหรัฐเป็นเงินบำทในงบกำรเงินบำท รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆของบริษัทฯ ที่อยู่ในสกุลเงินบำท

 วงเงินสินเชื่อมีหลักประกันของบริษัทฯ มีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวตำมอัตรำ LIBOR (อัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงธนำคำรใน 

กรุงลอนดอน) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ

ดอกเบี้ย LIBOR  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตำมควำมเคลื่อนไหว และเฝ้ำระวังอัตรำดอกเบี้ยในตลำดเงินอย่ำงสม�่ำเสมอ ในปี 2555 

บริษทัฯได้ท�ำสญัญำ Interest Rate Swap (IRS) ส�ำหรับดอกเบีย้ของเงนิกูจ้�ำนวน 64.82 ล้ำนเหรียญดอลลำรส์หรัฐ ซึง่เดมิเป็น

อัตรำดอกเบี้ยลอยตัวจะถูกแปลงเป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที่ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ เห็นว่ำอัตรำดอกเบี้ยน่ำจะยังคงไม่ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นจนถึงปี 2557 ดังนั้น อัตรำดอกเบี้ยคงที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป
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 เนือ่งจำกสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ คอื เรอืเดนิทะเลซึง่มอีำยกุำรใช้งำนทีจ่�ำกดัและเมือ่เรอืมอีำยมุำกในระดบัหนึง่ เรอืเหล่ำนัน้ 

จะต้องถูกขำย เพื่อน�ำไปใช้ต่อหรือถูกปลดระวำง ท�ำให้ควำมสำมำรถของกองก�ำลังเรือลดลง ดังจะเห็นได้จำกในช่วงหลำยปี

ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้ขำยเรือจ�ำนวน 35 ล�ำ จำกที่มีอยู่ในกองเรือทั้งสิ้น 54 ล�ำ และถ้ำบริษัทฯ ต้องกำรคงระดับควำมสำมำรถ

ของกองเรือโดยค�ำนึงถึงขนำดของกองเรือ บริษัทฯ จะต้องด�ำเนินโครงกำรกำรทดแทนเรือเก่ำ หรือเรือที่ถูกปลดระวำง 

(เรอืทีถ่กูขำยไป) ทัง้นี ้กำรซือ้เรอืเข้ำมำใหม่จะต้องมกีำรระดมเงนิทนุซึง่อำจจะมำจำกเงนิทนุของบรษิทัฯ หรอืจำกเงนิกู ้หรอื

ทั้งสองอย่ำงรวมกัน ซึ่งถ้ำบริษัทฯ ไม่สำมำรถระดมเงินทุนเพื่อน�ำมำใช้ซื้อเรือเพื่อคงระดับควำมสำมำรถของก�ำลังกองเรือ 

ควำมสำมำรถของกองเรือบริษัทฯ ก็จะลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงในด้ำนกำรระดมเงินทุน อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้

ตระหนกัถงึควำมเสีย่งดงักล่ำวนี ้บรษิทัฯ จงึได้ลงนำมในสญัญำสนิเชือ่ส�ำหรบัซือ้เรอืเพิม่ท�ำให้บรษิทัฯ สำมำรถซือ้เรอืต่อใหม่ 

(ถ้ำสำมำรถส่งมอบเรือได้ทันที) หรือเรือมือสอง รวมถึงสำมำรถสั่งต่อเรือใหม่กับอู่ต่อเรือได้โดยตรง

ความเสี่ยงทางการตลาด
 อุตสำหกรรมและตลำดกำรเดินเรือขนส่งสินค้ำทำงทะเลมีกำรขึ้นลงเป็นวัฏจักร มีควำมผันผวนในเรื่องของกำรท�ำ

ก�ำไร มูลค่ำเรือ และอัตรำค่ำระวำง ซึ่งเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์และอุปทำนของกองเรือ ตำมที่ได้อธิบำยภำยใต้

หวัข้อ “ลกัษณะการประกอบธรุกจิและอตุสาหกรรม” แต่เดมิบรษิทัฯ ได้ท�ำกำรตลำดในลกัษณะทีอ่งิกบัรำคำตลำดในขณะนัน้ 

(Spot Market) ส�ำหรับเรือของบริษัทฯ ทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของตลำดและวัฏจักรของ

ธุรกิจ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำ เรือส่วนใหญ่ของบริษัทฯมีกลุ่มตลำดเฉพำะกลุ่ม คืออยู่ในกลุ่มเรืออเนกประสงค์ขนำดเล็กซึ่งมี

ปัจจยัพืน้ฐำนทีเ่ป็นบวกคอืมอีปุสงค์มำกกว่ำอปุทำน จะเป็นตวัช่วยพยงุในช่วงภำวะตกต�ำ่ของวฏัจกัรของธรุกจิ ในอดตีลกูค้ำ 

ในกลุม่นีจ้ะไม่ท�ำสญัญำระยะยำวแต่เลอืกทีจ่ะท�ำธรุกจิส่วนใหญ่หรอืทัง้หมดโดยองิกบัตลำดปัจจบุนั (Spot Market) อย่ำงไรกด็ี 

สถำนกำรณ์ดงักล่ำวได้เปลีย่นไปในช่วง 5-6 ปีทีผ่่ำนมำ ซึง่เป็นผลมำจำกกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของตลำดค่ำระวำง ท�ำให้บรษิทัฯ 

และลกูค้ำปรบัเปลีย่นแผนกำรตลำด โดยเรอืของบรษิทัฯ มกีำรท�ำสญัญำ Long Term Charter ท�ำให้บรษิทัฯ หลกีเลีย่งจำกกำร

ผันผวนของรำคำตลำดปัจจุบันและท�ำให้มั่นใจวำ่จะมีกระแสรำยได้ที่เห็นได้ชัดเจนและมั่นคง อยำ่งไรก็ตำม จำกสภำพตลำด

ที่อ่อนตัวลงมำกในปีนี้ จึงเป็นไปได้ยำกที่บริษัทฯ ท�ำสัญญำแบบ Long Term Charter ส�ำหรับเรือส่วนใหญ่ของบริษัทฯได้ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของตลำดค่ำระวำงเรือ

 อุปสงค์ของธุรกิจของบริษัทฯ นั้นเกิดจำกปริมำณของสินค้ำที่ต้องกำรขนส่ง กำรก่อเกิดของอุปสงค์นี้ขึ้นอยู่กับ 

กำรค้ำโลกและกำรเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ ภำวะถดถอยของกำรเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิและกำรค้ำจะท�ำให้อปุสงค์เรอืลดลง 

ควำมต้องกำรขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองทำงทะเลทีเ่พิม่มำกขึน้ในช่วง 7-8 ปีทีผ่่ำนมำนีเ้ป็นผลจำกควำมต้องกำรจำกประเทศจนี 

(รวมทั้งควำมต้องกำรจำกประเทศอินเดีย และประเทศในแถบตะวันออกกลำง) ที่ต้องกำรน�ำเข้ำสินค้ำและวัตถุดิบต่ำงๆ เป็น

จ�ำนวนมำก เพื่อก่อสร้ำงโครงกำรสำธำรณูปโภคพื้นฐำนขนำดใหญ่ ดังนั้น ถ้ำอุปสงค์จำกประเทศจีนลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

โดยเฉพำะในอกีสองถงึสำมปีข้ำงหน้ำ ในขณะทีม่เีรอืต่อใหม่ซึง่เข้ำสูต่ลำดขนส่งแล้วในช่วงสองถงึสำมปีทีผ่่ำนมำ (ปี 2552 –  

ปี 2556) อำจจะส่งผลกระทบในทำงลบต่ออปุสงค์และอปุทำนทีม่อียูใ่นตลำดกำรขนส่ง ซึง่จะท�ำให้อตัรำค่ำระวำงลดลงอย่ำง

ต่อเนื่องและรวมถึงกำรลดลงของมูลค่ำเรือเช่นกัน บริษัทฯ ได้ซื้อเรือมือสองเข้ำมำเพิ่มเติม ณ รำคำตลำด จ�ำนวนหลำยล�ำ 

ในปี 2546 และอกีสองสำมล�ำ ในปี 2547 ซึง่ตลำดอยูใ่นช่วงขำขึน้ ดงันัน้ บรษิทัฯ อำจประสบกบัควำมเสีย่งจำกกำรลดลงของ

รำยได้และ/หรอืมลูค่ำเรอืทีอ่ำจลดลงถ้ำตลำดมกีำรปรบัตวัลดลงอย่ำงมสีำระส�ำคญั อย่ำงไรกด็ ีตลำดมไิด้ปรบัตวัลดลงอย่ำงมี

นัยส�ำคัญอย่ำงที่ได้คำดกำรณ์ และบริษัทฯ ยังสำมำรถสร้ำงรำยได้อย่ำงมำกและได้รับผลตอบแทนอย่ำงดีเยี่ยมจำกเรือที่ได้ซื้อ 

เข้ำมำ นอกจำกนีใ้นช่วงระหว่ำงเดอืนธนัวำคม 2549 ถงึไตรมำสแรกของปี 2550 บรษิทัฯ ได้ขำยเรอืในกองเรอืบรษิทัฯ จ�ำนวน 

10 ล�ำ ซึ่งมีอำยุมำกที่สุด โดยมีอำยุเฉลี่ยที่มำกกว่ำ 26 ปี ในรำคำขำยที่ดีเหมำะสมท�ำให้ควำมเสี่ยงดังกล่ำวลดลง เนื่องจำกเรือ

มอีำยมุำกขึน้เท่ำใด ควำมเสีย่งดงักล่ำวนีก้จ็ะเพิม่ขึน้มำกเช่นกนั อย่ำงไรกต็ำม ในปี 2552-2553 บรษิทัฯ ได้ขำยเรอืเก่ำทีส่ดุจ�ำนวน 

25 ล�ำในรำคำที่ดีเหมำะสม ซึ่งได้ช่วยขจัดควำมเสี่ยงจำกกำรที่เรือเก่ำเหล่ำนี้จะไม่มีผู้ใช้บริกำร และ/หรือ ถูกปล่อยให้บริกำร

ในอตัรำทีต่�ำ่ตำมภำวะของตลำดปัจจบุนั (Spot Market) เมือ่สญัญำระยะยำวของเรอืเหล่ำนัน้ได้สิน้สดุลง ในด้ำนรำยได้จำกเรอื 
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ที่คงเหลืออยู่ในกองเรือ บริษัทฯ ได้พยำยำมด�ำเนินตำมแผนงำนเพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยน�ำกองเรือของบริษัทฯ เข้ำท�ำ

สญัญำระยะยำว (Long Term) ให้มำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะเป็นไปได้ ท�ำให้บรษิทัฯ สำมำรถคงรำยได้ในอนำคตทีอ่ตัรำค่ำระวำงทีส่งูกว่ำ 

จงึเป็นกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิทีส่�ำคญัของบรษิทัฯ ในปี 2547 กล่ำวคอื บรษิทัฯ ได้เปลีย่นกำรด�ำเนนิธรุกจิ

จำกให้บรกิำรแบบสญัญำระยะสัน้ (Spot Market) มำเป็น กำรท�ำสญัญำระยะยำว (Long Term Charter) ในช่วงปี 2550 ตลำดมี

กำรปรับตัวสูงขึ้นอีกอย่ำงมีนัยส�ำคัญจนถึงจุดสูงสุด ในกลำงปี 2551 ซึ่งหลังจำกนั้นได้ปรับตัวลดลงอย่ำงรวดเร็วจนเกือบจะ

ใกล้กับระดับต�่ำสุดเท่ำที่เคยเกิดขึ้น และตลำดสินค้ำแห้งเทกองได้ปรับตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมำส 2 ปี 2552 จนถึงสิ้นไตรมำส 2 ปี 

2554 แต่สถำนกำรณ์ยังคงเลวรำ้ยลงเนื่องจำกเรือต่อใหม่จ�ำนวนมำกได้เขำ้มำสู่ตลำดในช่วงปี 2552 - 2556 อยำ่งไรก็ดี ตำมที่

ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น บริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ ท่ำมกลำงตลำดที่มีควำมผันผวนอย่ำงมำกซึ่งอัตรำค่ำระวำงสำมำรถเพิ่มสูงขึ้นและ

ตกลงอย่ำงรวดเรว็นัน้ จะเป็นกำรรอบคอบทีจ่ะท�ำสญัญำผกูมดัค่ำระวำงในอตัรำทีส่งูและเหมำะสม เมือ่โอกำสเอือ้อ�ำนวย เพือ่

รองรบัหำกเกดิกำรตกลงอย่ำงรวดเรว็ของอตัรำค่ำระวำงในตลำดค่ำระวำงปัจจบุนั (Spot Market) กลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ

ดงักล่ำวนีไ้ด้พสิจูน์แล้ว เมือ่บรษิทัฯ ยงัคงมรีำยได้สงูกว่ำตลำดภำยใต้สถำนกำรณ์ทีต่ลำดทีม่คีวำมผนัผวนในช่วง 2-3 ปี ทีผ่่ำน

มำ อย่ำงไรกต็ำม ตำมทีก่ล่ำวมำแล้วข้ำงต้น มคีวำมเป็นไปได้ยำกทีจ่ะท�ำสญัญำแบบ Long Term Charter ในอตัรำทีเ่หมำะสมใน

สถำนกำรณ์ที่ตกต�่ำในปัจจุบันเช่นนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมีควำมเสี่ยงในตลำดปัจจุบัน (Spot Market) ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

 อย่ำงไรกต็ำม กลยทุธ์ในกำรเข้ำท�ำสญัญำระยะยำว (Long Term) ในอตัรำค่ำระวำงทีส่งูเมือ่สภำพตลำดก�ำลงัไปได้ดนีัน้

ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้ำนควำมเสี่ยงจำกคู่สัญญำ เมื่อเกิดภำวะตลำดตกต�่ำและเป็นผลให้อัตรำค่ำระวำงลดลง และ

ถ้ำภำวะกำรถดถอยดังกล่ำวยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ลูกค้ำ (Charterer) ของบริษัทฯ  ที่ท�ำสัญญำเป็นระยะยำว อำจไม่ปฏิบัติ

ตำมสัญญำได้ ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถมีอัตรำค่ำระวำงที่สูงตำมที่ท�ำสัญญำไว้ และอำจถูกบังคับให้ท�ำสัญญำ ณ อัตรำตลำด

ปัจจุบันซึ่งตกต�่ำ และมีอัตรำค่ำระวำงต�่ำกว่ำที่ท�ำสัญญำไว้ บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกกำรที่คู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำม

สญัญำในระยะยำว ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึได้ท�ำกำรวเิครำะห์ลกูค้ำ (Charterers) ทีจ่ะท�ำสญัญำ Long Term Charters โดยเลอืกลกูค้ำ

ชั้นดีและมีเครดิตสูงที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น จึงท�ำให้ ณ เวลำที่ตลำดซบเซำ บริษัทฯ ไม่ได้ประสบกับปัญหำจำกกำร

ที่ลูกค้ำ (Charterers) ของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ และแม้กระทั่งในสถำนกำรณ์ตกต�่ำในช่วงปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ยังคง 

ไม่ประสบกับปัญหำกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำของลูกค้ำสัญญำระยะยำว

 เรือของบริษัทฯ เดินเรือในน่ำนน�้ำสำกลทั่วโลกและกระจำยกำรให้บริกำรในสัดส่วนเท่ำๆ กันทั่วโลก โดยไม่ได้เฉพำะ

เจำะจงที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่ำนั้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไม่มีควำมเสี่ยงด้ำนภูมิศำสตร์ในกำรตลำดและลูกค้ำของบริษัทฯ  

ดังนั้น ควำมเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของโลกอันเนื่องมำจำกสงครำม หรือกำรก่อกำรทำงกำรเมือง หรือด้วยเหตุผล

ใดๆ ก็ตำม จะไม่ส่งผลกระทบส�ำคัญที่ท�ำให้รำยได้ของบริษัทฯ ลดลงได้ 

 รำยได้ของบริษัทฯ มำจำกจ�ำนวนของลูกค้ำหลำกหลำยและไม่ขึ้นต่อลูกคำ้รำยใดรำยหนึ่งในกำรด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้น 

บรษิทัฯ จงึไม่มคีวำมเสีย่งต่อกำรทีจ่ะต้องท�ำธรุกจิกบัลกูค้ำเพยีงรำยเดยีว หรอืได้รบัผลกระทบรนุแรง หรอืสญูเสยีรำยได้ หำก

ลูกค้ำรำยนั้นๆประสบภำวะขำดทุนอย่ำงมีนัยที่ส�ำคัญ 

ความเสีย่งจากการหาเรอืใหม่ทดแทนเรอืเก่าและการขยายก�าลงัความสามารถของกองเรอื 
 ตำมที่ได้อธิบำยไว้ข้ำงต้น สินทรัพย์ของบริษัทฯ คือ เรือเดินทะเลซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีอำยุกำรใช้งำนที่จ�ำกัด เมื่อเรือ

มีอำยุกำรใช้งำนในระดับหนึ่งเรือเหล่ำนี้จะต้องถูกจ�ำหน่ำยหรือถูกปลดระวำง เป็นเหตุให้ก�ำลังควำมสำมำรถของกองเรือ 

ลดลง และถ้ำบริษัทฯ ต้องกำรคงระดับก�ำลังควำมสำมำรถของกองเรือ บริษัทฯ จ�ำเป็นต้องทดแทนเรือเก่ำที่ถูกปลดระวำง

ไปแล้ว (หรือถูกขำย) ทั้งนี้ ในช่วงประมำณ 3 ปี  (ปี 2550 และปี 2553) บริษัทฯ ได้ขำยเรือเก่ำที่สุดจ�ำนวน 35 ล�ำ ท�ำให้ขนำด

ของกองเรอืบรษิทัฯ ลดลง ซึง่ถ้ำบรษิทัฯ ต้องกำรคงก�ำลงัควำมสำมำรถนีก้จ็�ำเป็นทีจ่ะต้องหำเรอืมำทดแทนเรอืทีไ่ด้ขำยไปแล้ว  

กำรทดแทนเรือที่ถูกปลดระวำง/เรือที่ได้ขำยไปแล้ว สำมำรถท�ำได้ด้วยกำรซื้อเรือมือสองจำกตลำด “ซื้อ-ขำย” เรือเสรี  

(the open “Sale & Purchase” market) อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของตลำดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ

ในช่วงทีผ่่ำนมำ ท�ำให้มลูค่ำ (รำคำ) ของเรอืมอืสองสงูขึน้อย่ำงทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มำก่อน และบรษิทัฯ เหน็ว่ำไม่เป็นกำรรอบคอบ
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ที่จะซื้อเรือในรำคำสูงมำก ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อมูลค่ำของสินทรัพย์ (เรือ) อันเป็นผลมำจำกมูลค่ำเรือในตลำดลดลง

ในช่วงตลำดขำลงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2551  ดังนั้นถำ้รำคำเรือมือสองไม่ได้ลดลงอยู่ในระดับที่

เหมำะสม หรือกลับเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่ำบริษัทฯ อำจต้องกำรที่จะหำเรือทดแทนเรือที่ขำย/ปลดระวำง ด้วยเรืออำยุน้อยที่มีขนำด

ใหญ่กว่ำก็ตำม แต่บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถซื้อเรือเก่ำมือสองได้เพียงพอต่อควำมต้องกำร (หรือแม้แต่เรือต่อใหม่ที่พร้อมจะ 

ส่งมอบทันที) และไม่สำมำรถซื้อเรือในรำคำที่เหมำะสมได้ ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถทดแทนควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร

ขนส่งที่หำยไปจำกกำรขำยเรือเก่ำของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 2554 บริษัทฯ สำมำรถซื้อเรือ 

ต่อใหม่และเรือมือสองได้ในรำคำที่เหมำะสม แสดงให้เห็นว่ำควำมเสี่ยงในกำรไม่สำมำรถหำเรือทดแทนหรือลดอำยุกองเรือ

ได้ถูกขจัดลงอย่ำงมำก แม้ว่ำควำมเสี่ยงนี้ยังไม่หมดไปก็ตำม 

 อนึ่ง เมื่อพิจำรณำถึงระยะเวลำนำนที่เรือมีรำคำสูง บริษัทฯ ได้พยำยำมที่จะลดควำมเสี่ยงในกำรทดแทนก�ำลังกองเรือ 

ดงักล่ำว ด้วยกำรท�ำสญัญำสัง่ต่อเรอืใหม่ในปี 2550 และในปี 2551 กบัอูต่่อเรอื ABG ในรำคำทีเ่หมำะสมมคีณุสมบตัทิีส่อดคล้อง

กับควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็นของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจในกำรทดแทนก�ำลังกองเรือและขยำยกองเรือ เมื่อเรือสั่งต่อใหม่ 

ได้ถกูส่งมอบตำมทีร่ะบใุนสญัญำ  อย่ำงไรกต็ำม เนือ่งจำกกำรต่อเรอืดงักล่ำวมคีวำมล่ำช้ำ บรษิทัฯ จงึได้ยกเลกิสญัญำสัง่ต่อเรอื 

หลำยฉบับที่ได้ท�ำไว้กับอู่ต่อเรือ ABG โดย ณ เดือนธันวำคม 2556  ยังคงเหลือสัญญำสั่งต่อเรือกับอู่ต่อเรือ ABG เพียง 1 ฉบับ 

ทัง้นีใ้นปี 2556 บรษิทัฯ ได้ลงนำมสญัญำสัง่ต่อเรอืใหม่หลำยฉบบักบัอูต่่อเรอืในประเทศจนี เพือ่ส่งมอบเรอืขนส่งซเีมนต์และ

เรอืขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองหลำยล�ำ ตำมทีไ่ด้รำยงำนไว้ในรำยงำนประจ�ำปีฉบบันี ้ขณะเดยีวกนัควำมเสีย่งจำกกำรด�ำเนนิธรุกจิ

และควำมเสีย่งทำงกำรตลำดของเรอืสัง่ต่อใหม่ทีจ่ะได้รบัมอบ จะเป็นดงัทีไ่ด้อธบิำยไว้ข้ำงต้น ส่วนควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกสญัญำ

สั่งต่อเรือใหม่สำมำรถสรุปได้ดังนี้

• ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัอูต่่อเรอื (Ship Builder) : บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งทีเ่กดิจำกอูต่่อเรอืหลำยแห่งในเรือ่งกำรส่งมอบ

เรือตำมก�ำหนด และ/หรือ ส่งมอบเรือที่มีคุณภำพตำมสัญญำ กล่ำวคือ อำจจะไม่สำมำรถส่งมอบเรือด้วยเหตุผล

ใดๆก็ตำม หรือส่งมอบเรือล่ำช้ำ และ/หรือ ส่งมอบเรือที่มีสภำพไม่ตรงตำมที่คำดหมำยและที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำ 

บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะขจัดควำมเสี่ยงเหล่ำนี้ด้วยกำรใช้ควำมระมัดระวังประเมินควำมสำมำรถของอู่ต่อเรือแต่ละ

แห่ง ไม่ว่ำจะเป็นตำรำงเวลำกำรส่งมอบซึ่งยอมรับทั้งสองฝ่ำยและกำรคงไว้ซึ่งคุณภำพ และกำรเรียกหลักประกัน

ในรูปของสัญญำค�้ำประกันธนำคำร เพื่อให้ครอบคลุมเงินงวดที่ได้ช�ำระก่อนรับมอบเรือ และ/หรือ กำรส่งมอบ

ล่ำช้ำ อีกทั้งมีค่ำปรับที่เข้มงวด ที่ได้ระบุในสัญญำเรื่องของกำรส่งมอบเรือลำ่ช้ำ และกำรส่งมอบเรือที่ไม่ถูกต้อง

ตำมที่ระบุ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งและจ้ำงทีมงำนที่มีประสบกำรณ์พำณิชยนำวีเพื่อควบคุมกำรต่อเรือ

ที่อู่ต่อเรือแต่ละแห่ง ในกรณีที่เรือล�ำใดล�ำหนึ่งหรือหลำยล�ำไม่สำมำรถส่งมอบให้บริษัทฯ ได้ทันเวลำที่ก�ำหนด 

บรษิทัฯ ยงัสำมำรถจ�ำหน่ำยและแปลงหนีข้องสญัญำสัง่ต่อเรอืเหล่ำนีไ้ด้ ดงัทีไ่ด้มกีำรด�ำเนนิกำรในสำมปีทีผ่่ำนมำ 

หรือบริษัทฯ สำมำรถยกเลิกสัญญำสั่งต่อเรือตำมเงื่อนไขข้อสัญญำ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบทำงกำรเงิน

โดยตรงเนื่องจำกบริษัทฯ จะได้รับเงินงวดที่ช�ำระไปแล้วทั้งหมดคืนพร้อมดอกเบี้ย แม้ว่ำบริษัทฯ สูญเสียโอกำส

ในกำรหำเรือทดแทน และพลำดโอกำสจำกรำยได้อันเนื่องมำจำกกำรได้รับเรือล่ำช้ำ/กำรยกเลิกสัญญำสั่งต่อเรือ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังคงมีควำมเสี่ยงจำกคู่สัญญำซึ่งคืออู่ต่อเรือแต่ละแห่ง โดยหำกอู่ต่อเรือนั้นไม่สำมำรถ

ช�ำระคืนเงินงวดที่บริษัทฯได้ช�ำระไปแล้วได้ บริษัทฯ จะใช้สิทธิเรียกร้องจำกสัญญำค�้ำประกันจำกธนำคำร และ

เมื่อมีกำรใช้สิทธิตำมสัญญำค�้ำประกันธนำคำรดังกล่ำว มีควำมเป็นไปได้ที่บริษัทฯ อำจจะไม่ได้รับดอกเบี้ยที่เกิด

จำกเงินงวดดังกลำ่วทั้งหมด เช่นเดียวกับกรณีกำรท�ำสัญญำแปลงหนี้ใหม่ แม้วำ่จะมีผู้ซื้อรำยใหม่ก็ตำม แต่ยังคง

มีควำมเป็นไปได้ที่ผู้ซื้อรำยใหม่อำจจะผิดนัดไม่ปฏิบัติตำมสัญญำแปลงหนี้ใหม่ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ อำจไม่ได้

รับช�ำระเงินจำกสัญญำกำรแปลงหนี้ใหม่นี้ ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ ก็สำมำรถใช้สิทธิเรียกร้องจำกสัญญำค�้ำประกัน

ธนำคำรที่ได้จำกอู่ต่อเรือแต่ละแห่งได้เช่นเดียวกัน

• ความเสี่ยงที่เกิดจากวัฏจักรของอุตสาหกรรม : บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงเมื่อได้รับเรือที่สั่งต่อใหม่หรือทันทีที่ 

ได้ซือ้เรอืมอืสอง จำกตลำดขนส่งสนิค้ำทีย่งัคงอยูใ่นช่วงขำลงต่อไปอกีระยะเวลำหนึง่ อนัจะส่งผลให้นอกจำกมลูค่ำ

เรือจะลดต�่ำลงแล้ว บริษัทฯ ยังอำจจะไม่สำมำรถปล่อยเรือสั่งต่อใหม่ให้บริกำร Charter ในอัตรำที่คำดกำรณ์ไว้ 
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ท�ำให้บรษิทัฯ เกดิควำมเสีย่งจำกกำรขำดทนุจำกกำรด�ำเนนิธรุกจิ (รวมทัง้ควำมเสีย่งจำกกำรขำดเงนิสด) หำกเกดิ

กำรขำดทนุ หรอื หำกอตัรำค่ำระวำงยงัคงตกต�ำ่อยูเ่ช่นนีต่้อไป อำจส่งผลให้บรษิทัฯ ผดินดัในเรือ่งข้อตกลงในกำร

ช�ำระหนี้ รวมทั้งข้อตกลงทำงกำรเงินอื่นๆ ตำมสัญญำเงินกู้หลำยฉบับของบริษัทฯ ได้ 

  ยิ่งไปกว่ำนั้น ถ้ำเรือต่อใหม่ถูกส่งมอบในขณะที่อุตสำหกรรมยังคงอยู่ในช่วงขำลงอย่ำงต่อเนื่อง รำคำ

ตลำดของเรือต่อใหม่อำจจะลดลงจนถึงระดับที่ต�่ำกว่ำรำคำเรือเมื่อตอนซื้อมำอย่ำงมำกและในกรณีที่ลดลงอย่ำง

ถำวร อำจจะส่งผลกระทบต่อรำยกำรด้อยค่ำในงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ อำจจะผิดสัญญำในเงื่อนไข

ของหนี้สินต่อมูลค่ำเรือ ที่ต้องด�ำรงสัดส่วนตำมเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ 

• ความเสี่ยงที่เกิดจากการระดมทุน : บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงซึ่งเกิดจำกกำรไม่สำมำรถหำแหล่งเงินทุนส�ำหรับเรือ 

สั่งต่อใหม่ ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ จ�ำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดภำยในจำกกำรด�ำเนินงำนเพื่อเรือสั่งต่อใหม่ ท�ำให้

บรษิทัฯ อำจจะเหลอืกระแสเงนิสดไม่เพยีงพอหรอืเหลอืเงนิสดส่วนเกนิไม่เพยีงพอต่อกำรจ่ำยเงนิปันผลหรอืเพือ่

กำรลงทนุอืน่ๆ เพือ่ขจดัควำมเสีย่งนี ้บรษิทัฯ ได้จดัหำสนิเชือ่ส�ำหรบัสญัญำสัง่ต่อเรอืใหม่จ�ำนวน 3 ฉบบั ส�ำหรบั

เรือขนส่งซีเมนต์จ�ำนวน 3 ล�ำ ซึ่งบริษัทฯ ได้สั่งต่อไปแล้วในปีนี้แต่ยังไม่ได้เบิกถอนสินเชื่อเพื่อช�ำระเงินงวดก่อน

ส่งมอบเรอืดงักล่ำว นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัคงมวีงเงนิสนิเชือ่ทีย่งัไม่ได้เบกิถอนส�ำหรบัซือ้เรอืมอืสองเพือ่ทดแทน

เรือเก่ำที่ได้ขำยไป โดยวงเงินดังกล่ำวนี้สำมำรถใช้ส�ำหรับเรือต่อใหม่เมื่อรับมอบเรือได้อีกด้วย 

ผลกระทบของวิกฤตการเงินโลก
 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญซ่ึงเกิดขึ้นและเป็นผลกระทบโดยตรงจำกวิกฤตกำรเงินโลกต่ออุตสำหกรรมกำรขนส่งสินค้ำ

รวมทั้งบริษัทฯ มีสำระส�ำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

• ความเสีย่งจากการไม่มอีปุสงค์  : วกิฤตกำรเงนิได้น�ำไปสูก่ำรปิดกจิกำรหรอืกำรลดขนำดของภำคธรุกจิในประเทศ

ทีพ่ฒันำแล้วทัว่โลก ประกอบกบักำรลดช่องทำงของกำรเงนิในระบบกำรค้ำ (Trade Finance) ซึง่ส่งผลกระทบต่อ

กำรค้ำทั่วโลกรวมทั้งท�ำให้ไม่มีอุปสงค์ต่อกำรบริกำรขนส่ง ท�ำให้อัตรำค่ำระวำงเรือล่มสลำยลงในปี 2551 และ 

ต้นปี 2552 แม้ว่ำอปุสงค์ได้มกีำรปรบัตวัขึน้เลก็น้อยในช่วงครึง่หลงัของปี 2552 จนถงึครึง่แรกของปี 2554 ในช่วง 

ปี 2553 บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิแผนงำนด้วยกำรท�ำสญัญำ Long Term Charters ในอัตรำค่ำระวำงทีส่งูและซึง่ชว่ยพยงุ

รำยได้ของบริษัทฯ จำกผลกระทบของกำรลดลงและรุนแรงของอัตรำค่ำระวำง อย่ำงไรก็ตำม จำกวิกฤตเศรษฐกิจ

ยโุรปและภำวะเศรษฐกจิตกต�ำ่ของสหรฐัอเมรกิำทีต่่อเนือ่ง ท�ำให้อปุสงค์ไม่สำมำรถปรบัตวัสงูขึน้ทนักบักำรเพิม่ขึน้ 

ของอุปทำนของเรือสั่งต่อใหม่ ดังจะเห็นได้จำกภำวะตลำดค่ำระวำงที่ตกต�่ำต่อเนื่องในช่วง 5-6 ไตรมำสนับตั้งแต่

ครึง่ปีหลงัของปี 2554 จนถงึกลำงปีนี ้ ในกรณทีีเ่กดิภำวะตกต�ำ่ของตลำดค่ำระวำงอย่ำงต่อเนือ่ง รำยได้ของบรษิทัฯ 

อำจได้รับผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ เนื่องจำกบริษัทฯ ก�ำลังถูกกดดันให้ต้องปล่อยเรือล�ำที่ยังไม่มีสัญญำ 

Charter ระยะยำวหรอืเรอืล�ำทีส่ญัญำให้บรกิำรได้สิน้สดุลง ด้วยอตัรำ Charter ทีต่�ำ่มำกนอกจำกนีห้ำกสถำนกำรณ์

ยังคงเป็นอยู่เช่นนี้ บริษัทฯ อำจถูกกดดันให้ต้องปลดระวำงเรือเก่ำที่มีอำยุไม่มำกนัก เนื่องจำกไม่มีอุปสงค์ในเรือ 

ดังกล่ำว หรือเนื่องจำกไม่สำมำรถปล่อยให้บริกำร Charter เรือเหล่ำนี้ในอัตรำ ณ จุดคุ้มทุน 

• ปัจจัยเสี่ยงจากคู่สัญญา : ในกรณีของวิกฤตกำรเงินโลก หรือผลกระทบสู่ประเทศอื่นๆหลังจำกสหรัฐอเมริกำ 

และยุโรป บริษัทหลำยแห่งซึ่งใช้บริกำรขนส่งสินค้ำ รวมถึงลูกค้ำของบริษัทฯ หรือ “Charterers” ซึ่งบริษัทฯ  

ได้ท�ำสัญญำปล่อยเรือให้บริกำรระยะยำว (Long Term Period Charters) ในอัตรำที่สูงอำจต้องปิดกิจกำรลงหรือ

ล้มละลำย หรือประสบกับปัญหำทำงกำรเงินในอนำคต ท�ำให้ไม่สำมำรถช�ำระค่ำ Charter เรือให้กับบริษัทฯ หรือ

ยกเลิกสัญญำ Charter ก่อนถึงก�ำหนด อย่ำงไรก็ตำม ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยง

จำกกำรที่คู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ Chartersได้ ดังนั้น บริษัทฯ ได้ท�ำกำรวิเครำะห์ลูกค้ำ (Charterers) ที่จะท�ำ

สัญญำระยะยำว โดยเลือกเฉพำะลูกค้ำชั้นดีและมีเครดิตสูงที่สุดเท่ำนั้น
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• ปัจจัยเสี่ยงจากภาวะสินเชื่อตึงตัว (Credit Crunch) : วิกฤตกำรเงินได้น�ำไปสู่ภำวะสินเชื่อตึงตัวเนื่องจำก

นโยบำยกำรยอมรับควำมเสี่ยงของธนำคำรทั่วโลกเพื่อเพิ่มหรือคงไว้ซึ่งทุนส�ำรอง ดังนั้นจึงเป็นกำรยำกที่จะ 

ขอสินเชื่อใหม่จำกธนำคำรระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งธนำคำรสัญชำติยุโรปซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปล่อย 

เงนิกูใ้ห้แก่อตุสำหกรรมกำรเดนิเรอื ซึง่หำกสถำนกำรณ์นีย้งัคงอยูต่่อไป บรษิทัฯ อำจจะไม่สำมำรถหำสนิเชือ่ใหม่

หรือต่ออำยุสัญญำขอสินเชื่อปัจจุบันที่บริษัทฯ มีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อระดมทุนในกำรซื้อหรือสั่งต่อเรือเข้ำมำ

ทดแทนหรอืขยำยก�ำลงักองเรอืของบรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำม เพือ่เป็นกำรจ�ำกดัควำมเสีย่งนี ้ปัจจบุนับรษิทัฯ มวีงเงนิ

สินเชื่อเพื่อใช้ในกำรสั่งต่อเรือใหม่ และได้ต่อสัญญำวงเงินสินเชื่อ (กำรขยำยระยะเวลำกำรเบิกถอนเงินกู้) ที่มีอยู่

ในปัจจุบัน เพื่อใช้ในกำรซื้อเรือมือสองเรือต่อใหม่เพิ่ม

ความเสี่ยงจากการลงทุน
 นอกเหนอืจำกควำมเสีย่งดงักล่ำวข้ำงต้นทีบ่รษิทัฯต้องเผชิญแลว้ ผูล้งทนุทีถ่อืหุ้นของบริษทัฯ ยังมีควำมเสีย่งจำกกำร

ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ดังต่อไปนี้

• มลูค่ำหลกัทรพัย์ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอำจผนัผวนจำกหลำกหลำยปัจจยัทีส่่งผลกระทบ 

ต่อตลำดทุนไทยโดยรวม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องใดๆกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ กล่ำวคือ ควำมไม่แน่นอนหรือ 

ควำมไม่มเีสถยีรภำพทำงกำรเมอืง กำรชะลอตวัของเศรษฐกจิไทย นโยบำยทำงกำรเงนิของธนำคำรกลำงสหรฐั กำร

ยกเลิกแผนกำรกระตุ้นทำงเศรษฐกิจของรัฐบำลประเทศส่งออกหลักๆ  กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศ

แถบเอเชียหรือประเทศก�ำลังพัฒนำอื่นๆ

• กำรซื้อหุ้นนั้นอยู่ในรูปสกุลเงินไทยบำท ผู้ลงทุนจึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนของสกุล

เงินต้นทำงต่อสกุลเงินไทยบำท ซึ่งอำจท�ำให้ผู้ลงทุนขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำเงินจำกสกุลเงินต้นทำงเป็นสกุลเงิน 

ไทยบำทหำกสกุลเงินไทยบำทมีมูลค่ำลดลง รวมถึงเมื่อขำยหุ้นไป เงินที่ได้จะถูกแปลงจำกสกุลเงินไทยบำทเป็น

สกุลเงินต้นทำงของผู้ลงทุน

• ผู้ลงทุนอำจขำดทุนหำกมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน ตัวอย่ำงเช่น กำรแก้ไข

เปลี่ยนแปลงกฎหมำยภำษีอำกรในกำรซื้อขำยหุ้น

• หำกรฐับำลไทยมกีำรควบคมุอตัรำแลกเปลีย่นในเงนิลงทนุทีส่่งเข้ำมำในประเทศหรอืส่งออกนอกประเทศ ค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรลงทุนของผู้ลงทุนอำจเพิ่มขึ้น และ/หรือ ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถส่งเงินที่ได้จำกกำรขำยหุ้นออกนอก 

ประเทศได้

• นอกจำกนั้น ผู้ลงทุนยังมีควำมเสี่ยงอื่นๆ เช่น กำรขำดมำตรฐำนในหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบำงบริษัทที่เข้ำ

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำรไม่เพียงพอของกฎหมำยในตรวจสอบและถ่วงดุลทำงกำร

บริหำรของบริษัท สัดส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเฉพำะเจำะจงอันอำจส่งผลให้เกิดกำรควบคุม

ที่มำกเกินไป จำกคนเหล่ำนั้น กำรขำดแคลนกรรมกำรบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ เป็นต้น
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ปี 2555

ล�าดับที่ ชื่อ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

 จ�านวนหุ้น ร้อยละ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด  266,625,206 25.65%  266,625,206 25.65%

น.ส. นิชิต้ำ ชำห์  98,586,000 9.48%  98,586,000 9.48%

บริษัท เกรนเทรด จ�ำกัด  74,668,000 7.18%  74,668,000 7.18%

บริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ำกัด  7,600,400 0.73%  7,600,400 0.73%

1 * รวม จ�านวนหุ้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของน.ส. นิชิต้า ชาห์  447,479,606 43.04%  447,479,606 43.04%

นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม
(รวมหุ้นจ�ำนวน 20,000 หุ้น ถือโดยบริษัทหลักทรัพย์)

 87,610,850 8.43%  87,610,850 8.43%

นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม  
(รวมหุ้นจ�ำนวน 1,728,000 หุ้น ถือโดยบริษัทหลักทรัพย์)

 94,567,850 9.10%  94,567,850 9.10%

2 ** รวม จ�านวนหุ้นที่ถือครองโดยตระกูล ฮาชิม  182,178,700 17.53%  182,178,700 17.53%

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด  76,026,758 7.31%  70,480,808 6.78%

4 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED  34,600,500 3.33%  12,760,300 1.23%

5 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  15,309,518 1.47%  13,536,986 1.30%

6 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  14,479,000 1.39%  12,263,000 1.18%

7 GEDRA ENTERPRISES INC  11,634,294 1.12%  11,634,294 1.12%

8 PICTET & CIE  9,619,000 0.93%  9,619,000 0.93%

9 J.P.MORGAN IRELAND (NOMINEES) LIMITED 574  9,349,818 0.90%  8,631,100 0.83%

10 บริษัท ทุนภัทร จ�ำกัด (มหำชน)  8,533,600 0.82% 0 0.00%

11 ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ (นอกจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ข้ำงต้น)  230,309,806 22.16%  270,936,806 26.06%

รวมทั้งหมด
 1,039,520,600 100.00%  1,039,520,600 100.00%

 ผู้ถือหุ้น :  4,692 ราย ผู้ถือหุ้น : 6,496 ราย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 “บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลซึง่ได้รบัอนมุตัจิำกทีป่ระชมุสำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2547  จดัขึน้เมือ่วนัที ่30 เมษำยน 2547 
ให้จ่ำยเงนิปันผลประจ�ำปีไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 25 ของผลก�ำไรสทุธหิลงัหกัภำษแีละส�ำรองตำมกฎหมำย ทัง้นี ้เมือ่คณะกรรมกำรบรษิทัฯได้มมีตเิหน็ชอบ
ให้จ่ำยเงนิปันผลประจ�ำปีแล้วจะต้องน�ำเสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุสำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุน้ โดยในส่วนของเงนิปันผลระหว่ำงกำลให้คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ มีอ�ำนำจอนุมัติให้จ่ำยได้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป”

หมายเหตุ :  *  น.ส. นิชิต้ำ ชำห์ ผู้ซึ่งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และเป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 
  บริษัท เกรนเทรด จ�ำกัด และบริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ำกัด 
 **  นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม เป็นพี่ชำยของ นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม 
 ไม่มีข้อตกลง (shareholder agreement) ระหว่ำงผู้ถือหุ้นล�ำดับที่ 1 และ 2
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โครงสร้างการจัดการ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวม 5 ชุด คือ

 1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 2. คณะกรรมกำรบริหำร

 3. คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร

 4. คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

 5. คณะกรรมกำรสรรหำ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรกระท�ำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคน ต้องใช้

คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมด เลอืกบคุคลคนเดยีว หรอืหลำยคนเป็นกรรมกำร บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำ 

เป็นผูไ้ด้รบักำรเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ และในกรณทีีบ่คุคลซึง่

ได้รบักำรเลอืกตัง้ในล�ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนั ท�ำให้เกนิจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้

ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

  1. คณะกรรมการบริษัทฯ 
 ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ�ำนวน 12 คน ประกอบด้วย
 • กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 9 คน โดยในจ�ำนวนนี้มีกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 5 คน
 • กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 3 คน

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯ ล่าสุด

1. นำยธีระ วิภูชนิน ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท

กรรมกำรอิสระ

26 มีนำคม 2555

2. นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำร 26 มีนำคม 2555

3. นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำรบริหำร 14 มีนำคม 2554

4. นำยคูชรู คำลี วำเดีย กรรมกำรบริหำร 14 มีนำคม 2554

5. นำยไจปำล มันสุขำนี กรรมกำร 14 มีนำคม 2554

6. นำยสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�ำไพ กรรมกำรอิสระ 14 มีนำคม 2554

7. นำงสำวนิชิต้ำ ชำห์ กรรมกำร 26 มีนำคม 2555

8. นำยกิริต ชำห์ กรรมกำร 26 มีนำคม 2555

9. นำยชัยภัทร ศรีวิสำรวำจำ กรรมกำรอิสระ 1 เมษำยน 2556

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร. ภวิดำ ปำนะนนท์ กรรมกำรอิสระ 1 เมษำยน 2556

11. นำยก�ำธร ศิลำอ่อน กรรมกำรอิสระ 1 เมษำยน 2556

12. นำยอิษฎ์ชำญ ชำห์ กรรมกำร 1 เมษำยน 2556
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อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปไว้ดังนี้
1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดรวมทัง้จดักำรกจิกำรของบรษิทัฯภำยในขอบเขตของกฎหมำย 

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีอ�ำนำจกระท�ำกำรใดๆ ตำมที่ระบุไว้

ในหนังสือบริคณห์สนธิ ภำยใต้พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมกำรบริษัทฯมีควำมรับผิดชอบ

ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ กรรมกำรบรษิทัฯ แต่ละท่ำนมส่ีวนร่วมในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ ด้วยควำมเป็นอสิระ

และเป็นกลำงเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

2. กรรมกำร มีหน้ำที่กระท�ำกำรใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจ ด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ เพื่อรักษำผลประโยชน์ 

ของบริษัทฯ

3. องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องมีอย่ำงน้อยจ�ำนวน 2 ใน 3 ของจ�ำนวนคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ทั้งหมด อย่ำงไรก็ดี ในกรณีฉุกเฉิน องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถเป็นไปตำมกฎหมำยและ

ข้อบังคับบริษัทฯได้ 

4. คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอ�ำนำจก�ำหนดรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ซึ่ง

ปัจจุบันกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีรำยนำมดังต่อไปนี้ โดยสองในสำมท่ำนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

และประทับตรำส�ำคัญของบริษัทฯ

1)  นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม

2)  นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม

3)  นำยคูชรู คำลี วำเดีย

5. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ�ำนำจที่จะขำย หรือจ�ำนองอสังหำริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ใดๆ 

ของบริษัทฯ มำกกว่ำสำมปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมควำม หรือยื่นฟ้องต่อศำล หรือยื่นข้อพิพำทใดๆ 

ให้อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำ

6. สอบทำนและให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับพันธกิจ ภำรกิจที่ส�ำคัญ และจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบัติ ตำมช่วงเวลำ 

ที่เหมำะสม หรืออย่ำงน้อยทุก 5 ปี

7. พิจำรณำและหำรือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝำ่ยบริหำร เลือกสรรและอนุมัติในประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวกับทิศทำงธุรกิจ

และนโยบำยของบริษัทฯ รวมทั้งพิจำรณำและอนุมัติแผนธุรกิจและเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนที่เสนอโดยฝ่ำยบริหำร

8. ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และควำมคืบหน้ำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

ระเบียบและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง

9. ดูแลก�ำกับให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผลและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม

10. ดูแลให้มีกำรก�ำกับตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพ โดยผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีภำยนอก 

11. อนุมัติงบกำรเงินประจ�ำไตรมำสและประจ�ำปี และดูแลให้มีกำรจัดท�ำงบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนหลักกำรบัญชีที่

รับรองทั่วไป

12. ดูแลให้มีระบบที่เหมำะสมในกำรสื่อสำรเรื่องต่ำงๆ กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสำธำรณชน

13. ก�ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภำพ

14. ก�ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และดูแลให้กำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรเป็นไปตำม

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

15. ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
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  2. คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมกำร 3 ท่ำน เพื่อเป็นกรรมกำรบริหำร โดยมีรำยชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1.   นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำรผู้จัดกำร

2.   นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม กรรมกำร - กำรพำณิชย์

3.   นำยคูชรู คำลี วำเดีย กรรมกำร - กำรเงิน

  อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร สรุปไว้ดังนี้
1. มีหน้ำที่บริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ภำยใต้มติและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

2. มอี�ำนำจท�ำควำมตกลงหรอืท�ำสญัญำผกูพนับรษิทัฯ โดยข้อตกลงหรอืสญัญำนัน้จะต้องอยูใ่นขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่

ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ให้ไว้และจะต้องให้มกีรรมกำรบรหิำรสองคนลงนำมและประทบัตรำส�ำคญัของบรษิทัฯ 

3. มีอ�ำนำจกระท�ำกำรใดๆ ในนำมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกำรด�ำเนินธุรกิจ

4. มีหน้ำที่รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อรับทรำบและหำรือถึงกิจกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรได้ด�ำเนินกำร 

ลงไป อย่ำงไรก็ดี ส�ำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบำยของบริษัทฯ หรือเรื่องที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงมี 

นยัส�ำคญัต่อธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืเรือ่งทีก่ฎหมำยก�ำหนดให้ต้องกระท�ำโดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืเรือ่งซึง่

ตำมข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ก�ำหนดให้ต้องได้รบัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร ทัง้นีร้วมถงึเรือ่งทีค่ณะกรรมกำรบรหิำร

เห็นสมควรเสนอเพื่อขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นรำยเรื่อง หรือตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ก�ำหนดให้เสนอเพื่อขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อน

5. จัดท�ำและทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทำงกำรเงินและนโยบำยที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และน�ำเสนอต่อ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

6. ทบทวนอ�ำนำจด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ตำมที่ก�ำหนดไว้ในตำรำงกำรมอบอ�ำนำจ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

7. แต่งตั้ง ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนตั้งแต่ระดับหัวหน้ำฝ่ำยลงมำถึงผู้จัดกำรระดับกลำง

8. ติดตำมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และควำมก้ำวหน้ำใน 

กำรด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

9. ติดต่อสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กรตำมควำมจ�ำเป็นในแต่ละครั้ง ตำมอ�ำนำจที่ได้รับมอบหมำย

10. จัดท�ำและทบทวนนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงรวมถึงดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบกำรบริหำร

จัดกำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ

11. จัดท�ำและทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมที่ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้

  3. คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร ได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกลไกในกำรช่วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงเป็นอิสระ ตำมกฎระเบียบ และค�ำแนะน�ำตำมหลักกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรที่ดีในกำรให้ควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงินให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้ และโปร่งใส สนับสนุนกำร

ปฏบิตัติำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีตลอดจนท�ำหน้ำทีป่ระสำนงำนกบัคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในกำรจดักำรควำม

เสีย่ง และระบบควบคมุภำยในขององค์กร ทัง้นี ้เพื่อมุง่หวงัให้เกดิประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนและควำมเป็นอสิระ

ในกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของฝ่ำยจดักำร รวมถงึกำรตรวจสอบควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรทีเ่กีย่วโยง

กันที่อำจเกิดขึ้น
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 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้แรก เมือ่วนัที ่24 สงิหำคม 2541 มวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 

ท่ำนละ 2 ปี ต่อมำในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2555 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ เป็น “คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร” ทัง้นี ้เนือ่งจำกบทบำท และหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร

ตรวจสอบได้รวมหน้ำทีท่ีเ่กีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรอยูแ่ล้ว และเพือ่ให้มัน่ใจว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบั

ดแูลกจิกำร ได้มุง่เน้นในกำรให้ควำมส�ำคญักบักำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์ และพฒันำกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรอย่ำงต่อเนือ่ง 

ต่อไป ปัจจบุนัคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร ประกอบด้วย กรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน ซึง่มรีำยชือ่ดงัต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง สถานะ ระยะเวลาในการ
ด�ารงต�าแหน่ง

1. นำยสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�ำไพ ** ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และก�ำกับดูแลกิจกำร

กรรมกำรอิสระ 2 ปี

2. นำยก�ำธร ศิลำอ่อน  *, ** กรรมกำรตรวจสอบและ
ก�ำกับดูแลกิจกำร

กรรมกำรอิสระ 2 ปี

3. รองศำสตรำจำย์ ดร. ภวดิำ ปำนะนนท์ *, ** กรรมกำรตรวจสอบและ
ก�ำกับดูแลกิจกำร

กรรมกำรอิสระ 2 ปี

* นำยก�ำธร ศิลำอ่อน และรองศำสตรำจำย์ ดร. ภวิดำ ปำนะนนท์ กรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร ได้รับ

กำรแต่งตั้งให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ

วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2556

** กรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำรทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ด้ำนบญัชแีละกำรเงนิ ทัง้นี ้รำยละเอยีดของ

ประสบกำรณ์ ได้กล่ำวไว้ในหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการบริษัท” ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

   คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการมหีน้าทีส่อบทานและรายงานต่อคณะกรรมการ 
  บริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินมีกำรจัดท�ำอย่ำงถูกต้องและมี

กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอและครบถ้วน

2. ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพภำยใต้ระบบกำร 

ตรวจสอบภำยใน รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และ

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมคีวำมเป็นอสิระ ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้  ปรบัเลือ่นต�ำแหน่ง 

โยกย้ำย หรือเลิกจ้ำงหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

3. สอบทำนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ และเสนอแนะข้อปรับปรุงให้เหมำะสมอย่ำงสม�่ำเสมอ

4. สอบทำนแนวทำงหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสำกลและ 

เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ

5. สอบทำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ รวมทัง้กฎหมำยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกจิของ 

บริษัทฯ 

6. คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีำยนอกของบรษิทัฯ รวมทัง้เสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชภีำยนอก 

โดยพิจำรณำถึงควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจำรณำเรื่องส�ำคัญอื่นๆอย่ำงเป็นอิสระ เพื่อเสนอให้ 

ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร จะต้องประชุมกับผู้สอบบัญชีภำยนอก

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย

7. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ

ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเพื่อผลประโยชน์

ทั้งหมดของบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรเปิดเผยอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
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8. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตำมข้อก�ำหนดของ

ตลำดหลกัทรพัย์ฯ และลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร และเปิดเผยไว้ใน

รำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ 

9. ปฏบิตังิำนอืน่ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยและด้วยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

และก�ำกับดูแลกิจกำร

  4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อเป็นกลไกในกำรช่วยคณะ

กรรมกำรบริษัทฯ ในกำรน�ำเสนอหลักเกณฑ์และกำรก�ำหนดแนวทำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำรและ

ผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงเป็นอิสระ และน�ำเสนอค่ำตอบแทนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำข้อเสนอและ

รับรองทั้งหมด รับรองเป็นบำงส่วน หรือไม่รับรองทั้งหมด เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

ทีด่ภีำยใต้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัค่ำตอบแทนทีจ่ดัท�ำโดยคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ

ไม่มีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร แต่จะน�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคำ่ตอบแทนดังกลำ่วเพื่อเสนอให้ 

ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2550  

มวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งท่ำนละ 2 ปี ปัจจบุนัคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้วย กรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน 

ซึ่งมีรำยชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง สถานะ ระยะเวลาในการ

ด�ารงต�าแหน่ง

1.  นำยก�ำธร ศิลำอ่อน * ประธำนคณะกรรมกำร

พิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรอิสระ 2 ปี

2.  รองศำสตรำจำย์ ดร. ภวิดำ ปำนะนนท์ * กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำรอิสระ 2 ปี

3.  นำยกิริต ชำห์ ** กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำรอิสระ 2 ปี

* นำยก�ำธร ศิลำอ่อน ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และรองศำสตรำจำย์ ดร. ภวิดำ ปำนะนนท์ 

กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดยมติของที่ประชุม 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2556

**  นำยกิริต ชำห์ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดยมติของ

ที่ประชุมคณะกรรมกำร  บริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2556 

 ส�ำหรับปี 2556 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ด้วยควำมระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน จ�ำนวน

ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งมีกรรมกำรทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุม

   บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
   คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนมหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ ซึง่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้

1. ก�ำหนดแนวทำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ

2. น�ำเสนอค่ำตอบแทนของกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่ให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯจดัท�ำข้อเสนอแนะ

และแสดงควำมเห็น เพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับค่ำตอบแทนของบริษัทต่ำงๆในประเทศไทยและต่ำงประเทศ เสนอต่อ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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  5. คณะกรรมการสรรหา
 คณะกรรมกำรสรรหำได้รบักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่เป็นกลไกในกำรช่วยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

อย่ำงเป็นอสิระ ในกำรน�ำเสนอหลกัเกณฑ์และกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรเสนอแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ กำรสรรหำ และ

กำรคดัเลอืกผูบ้รหิำรระดบัสงู และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่พจิำรณำข้อเสนอและตดัสนิใจในกำรรบัรอง 

หรอืไม่รบัข้อเสนอแนะ หรอืแก้ไข เพือ่น�ำเสนอและขออนมุตัจิำกผูถ้อืหุน้ (ส�ำหรบักำรเสนอแต่งตัง้กรรมกำรบรษิทัฯ)

 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้อนมุตัแิต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำ เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิำยน 2550 มวีำระกำร

ด�ำรงต�ำแหน่งท่ำนละ 2 ปี ปัจจุบันคณะกรรมกำรสรรหำประกอบด้วย กรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งมีรำยชื่อดังต่อไปนี้ 

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง สถานะ ระยะเวลาในการ

ด�ารงต�าแหน่ง

1.  นำยชัยภัทร ศรีวิสำรวำจำ * ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ กรรมกำรอิสระ 2 ปี

2.  นำยสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�ำไพ ** กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรอิสระ 2 ปี

3.  นำยก�ำธร ศิลำอ่อน * กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรอิสระ 2 ปี

* นำยชัยภัทร ศรีวิสำรวำจำ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ และนำยก�ำธร ศิลำอ่อน กรรมกำรสรรหำ ได้รับกำร 

แต่งตั้งให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 

เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2556

** นำยสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�ำไพ กรรมกำรสรรหำ ได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดย มติของ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2556

 ส�ำหรับปี 2556 คณะกรรมกำรสรรหำได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ด้วย

ควำมระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นอสิระ โดยมกีำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำ จ�ำนวนทัง้สิน้ 2 ครัง้ ซึง่มกีรรมกำร 

ทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุม 

   บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
   คณะกรรมกำรสรรหำมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ก�ำหนดแนวทำงในกำรคดัเลอืกและสรรหำ บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

2. ทบทวนโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และจดัท�ำแผนสบืทอดงำนของกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู

3. น�ำเสนอรำยชื่อผู้สมัครที่เข้ำเกณฑ์ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

4. ให้กำรช่วยเหลือ/แนะน�ำในกำรด�ำเนินกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร ตำมควำมต้องกำรของ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

5. จัดท�ำรำยงำนเกี่ยวกับแนวโน้มและข้อปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันในกำรแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง  

เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ

6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

  6. เลขานุการบริษัทฯ 
 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทฯ คือ คุณสมปรำรถนำ 

 เทพนภำเพลิน โดยมีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้ง 

รับผิดชอบในกำรดูแล และให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ต้องปฏิบัติ และ 

หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ และรบัผดิชอบจดัประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึช่วย

คณะกรรมกำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมมติดังกล่ำว และกำรรักษำเอกสำรข้อมูลของบริษัทฯ
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายธีระ วิภูชนิน
ต�าแหน่ง ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการฯ 13 กรกฎำคม 2543
อายุ 64 ปี
ประวัติการศึกษา ปริญญำตรีทำงบริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยวิสคอนซิน 

- Stevents Point สหรัฐอเมริกำ
ประวัติการอบรม

• 2548 เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อ “Audit Committee Program” (ACP) 
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• 2544 สมำชิกของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ซึ่งได้รับประกำศนียบัตรสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
“Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
• 2551 - มีนำคม 2554 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
• 2548 - ปัจจุบัน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท สหอุตสำหกรรม น�้ำมันปำล์ม จ�ำกัด (มหำชน)
• 2546 - ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท สยำมแม็คโคร จ�ำกัด (มหำชน)
• ปัจจุบัน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนำทร จ�ำกัด (มหำชน)

ประสบการณ์อื่นๆ
• 2543 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
• 2543 - 2546 รองกรรมกำรผู้จัดกำร ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย

กรรมกำร บริษัท ซันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริค จ�ำกัด (มหำชน)
กรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธิเอกชนพัฒนำภูมิภำค ประเทศไทย
กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมกำรเตรยีมกำรจดัตัง้บรษิทัของ ท.ศ.ท. และ ก.ส.ท.
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรเตรียมกำรจัดตั้งบริษัทของ ป.ต.ท.
อนกุรรมกำร คณะอนกุรรมกำรบรหิำรศนูย์ระดมทนุ ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

• 2537 - 2540 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส กลุ่มบริษัท พรีเมียร์
• 2533 - 2537 ผูแ้ทนประจ�ำประเทศไทย บรษิทั พรเูดน็เชยีล แอสเซต็ แมนเนจเม้นท์ เอเชยี จ�ำกดั
• 2518 - 2533 รองประธำน (กำรลงทนุ) บรษิทั อเมรกินั อนิเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรนัส์ จ�ำกดั
• 2517 - 2518 ผู้จัดกำรสินเชื่อธุรกิจ บริษัท เครดิตกำรพำณิชย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• 2516 - 2517 ประจ�ำกองพลทหำรม้ำ

อาชีพหลัก กรรมกำรบริษัท
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

• บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ  
4 บริษัท 1.  ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ  

กรรมกำรสรรหำ และกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน บริษัท สหอุตสำหกรรม
น�้ำมันปำล์ม จ�ำกัด (มหำชน)

2.  กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน  
บริษัท สยำมแม็คโคร จ�ำกัด (มหำชน)

3.  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนำทร จ�ำกัด (มหำชน)

4.  ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ บรษิทั อนิเตอร์ไฮด์ จ�ำกดั (มหำชน)
• บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ

1 บริษัท บริษัท ไอร่ำ แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
• บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
• บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
   (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

ไม่มี

• กิจกำร/องค์กรอื่น กรรมกำร สมำคมเจ้ำของเรือไทย
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 60,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�ำระแล้ว)

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556
• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับกรรมกำรท่ำนอื่นหรือคณะผู้บริหำรท่ำนใด
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นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ
ต�าแหน่ง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร* / กรรมกำรอิสระ / 

กรรมกำรสรรหำ
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกรำคม 2537
อายุ 67 ปี
ประวัติการศึกษา อัสสัมชัญพำณิชย์
ประวัติการอบรม ท�ำงำนและเรียนจำกประสบกำรณ์ในกำรร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียง

ซึ่งมีทั้งชำวญี่ปุ่น อเมริกัน และอินเดียน
• 2549 เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP), Class 57/2006 

จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

• มีนำคม 2554 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร 
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2541 - 2554 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
ประสบการณ์อื่นๆ

• 2537 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
• 2532 – 2536 กรรมกำร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด 

เมื่อปี 2537)
• 2550 - 2554 ประธำนหอกำรค้ำอินเดีย-ไทย (2 สมัย)

อาชีพหลัก บริหำรบริษัทต่ำงๆ ของครอบครัว
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์การอื่น

• บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี
• บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 

3 บริษัท 1. กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไทยฟีลำเมนต์เท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด
2. กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไทย-อัมบิก้ำ เคมีคัลส์ จ�ำกัด
3. กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แรมแบรนดท์โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

• บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
• บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
   (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

ไม่มี

• กิจกำร/องค์กรอื่น ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง 800,000 หุ้น (ร้อยละ 0.08 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�ำระแล้ว)
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556
• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

* หมำยเหตุ :  กรรมกำรตรวจสอบผู้ที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับกรรมกำรท่ำนอื่นหรือคณะผู้บริหำรท่ำนใด

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม
ต�าแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร / กรรมกำรบริหำร
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกรำคม 2537
อายุ 60 ปี
ประวัติการศึกษา ปริญญำโทด้ำนกำรบริหำรสำขำกำรเงิน มหำวิทยำลัยบอมเบย์
ประวัติการอบรม

• 2548 สมำชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ซึ่งได้รับประกำศนียบัตร สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
“Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005

ประสบการณ์
• 2537 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
• 2534 – 2536 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด  (แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน

จ�ำกัด เมื่อปี 2537)
• 2527 - 2534 หัวหน้ำแผนกชิพปิ้ง บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
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• 2522 - 2526 ผู้บริหำรอำวุโส บริษัท แพนโอเชี่ยน นำวิเกชั่น แอน เทรดดิ้ง พีทีอี จ�ำกัด
อาชีพหลัก กรรมกำรผู้จัดกำร และกรรมกำรบริหำร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

• บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี
• บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
   และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไม่มี

• บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)
60 บริษัท กรรมกำรในบริษัทย่อย 60 บริษัท 

(บริษัทย่อยที่ 1 - 60 ในหน้ำ 9 - 10 ของรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้)
• กิจกำร/องค์กรอื่น

3 แห่ง 1. รองประธำนคณะกรรมกำร The Swedish Club, ประเทศสวีเดน
2. Regional Committee Member, American Bureau of Shipping 
3. Austral-Asia Regional Committee Member, Bureau Veritas 

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556
• โดยตนเอง 87,610,850 หุ้น (ร้อยละ 8.43 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�ำระแล้ว)
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556
• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม เป็นพี่ชำยของนำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม แต่ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับกรรมกำรท่ำนอื่นหรือ 
คณะผู้บริหำรท่ำนใด

นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม
ต�าแหน่ง กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกรำคม 2537
อายุ 57 ปี
ประวัติการศึกษา ปริญญำโทด้ำนกำรบริหำรสำขำกำรตลำด มหำวิทยำลัยบอมเบย์
ประวัติการอบรม

• 2548 สมำชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ซึ่งได้รับประกำศนียบัตร สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
“Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005

ประสบการณ์
• 2537 - ปัจจุบัน กรรมกำร (กำรพำณิชย์) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
• 2534 – 2536 กรรมกำร (กำรพำณิชย์) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด  

(แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด เมื่อปี 2537)
• 2529 - 2534 หัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำร บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• 2524 - 2528 หัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำรพำณิชย์ บริษัท มัลดีฟส์ ชิพปิ้ง จ�ำกัด

อาชีพหลัก กรรมกำร (กำรพำณชิย์) และ กรรมกำรบรหิำร บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ำกดั (มหำชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

• บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี
• บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
   และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไม่มี

• บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)
59 บริษัท กรรมกำรในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

  (บริษัทย่อยที่ 1 - 59 ในหน้ำ 9 - 10 ของรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้)
• กิจกำร/องค์กรอื่น

1 แห่ง กรรมกำร UK Defence Club, ประเทศอังกฤษ
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง 94,567,850 หุ้น (ร้อยละ 9.10 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�ำระแล้ว)
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556 
• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

นำยมูนีร มอยนูดดิน ฮำชิม เป็นน้องชำยของนำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม แต่ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับกรรมกำรท่ำนอื่นหรือ 
คณะผู้บริหำรท่ำนใด 134
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นายคูชรู คาลี วาเดีย
ต�าแหน่ง กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการฯ 20 สิงหำคม 2542
อายุ 50 ปี
ประวัติการศึกษา ปริญญำตรี - สถิติ, คณิตศำสตร์และเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยบอมเบย์

ผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนญุำตจำกสถำบนัผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนญุำตแห่งประเทศ
อินเดีย

ประวัติการอบรม
• 2548 สมำชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

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

ประสบการณ์
• 2542 - ปัจจุบัน กรรมกำร (กำรเงิน) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
• 2537 - 2542 กรรมกำร (กำรเงินและบัญชี) กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จ�ำกัด
• 2540 - 2541 ผู้อ�ำนวยกำร (กำรเงินและกำรจัดกำร) บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จ�ำกัด
• 2533 - 2537 ผู้จัดกำรแผนกบัญชีและกำรเงิน กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จ�ำกัด
• 2531 - 2533 ผู้ช่วยผู้จัดกำร บริษัท เอ.เอฟ.เฟอร์กูสัน แอนด์ โค

อาชีพหลัก กรรมกำร (กำรเงิน) และกรรมกำรบริหำร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

• บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
1 บริษัท กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

• บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยง* กับธุรกิจของบริษัทฯ 
2 บริษัท 1. กรรมกำร บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ�ำกัด* (ให้บริกำรด้ำนโรงแรมและ

    ด้ำนบริหำรจัดกำร)
2. กรรมกำร บริษัท ดิ เอเทรียม โฮเต็ล จ�ำกัด

* หมำยเหตุ : อ้ำงอิง “รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้ำ 273 - 274  ของรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้
• บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)  

60 บริษัท กรรมกำรในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
(บริษัทย่อยที่ 1 - 60 ในหน้ำ 9 - 10 ของรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้)

• กิจกำร/องค์กรอื่น ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง 745,100 หุ้น (ร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�ำระแล้ว)
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556
• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับกรรมกำรท่ำนอื่นหรือคณะผู้บริหำรท่ำนใด

นายไจปาล มันสุขานี
ต�าแหน่ง กรรมกำร
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกรำคม 2537
อายุ 63 ปี
ประวัติการศึกษา Directorate of Marine Engineering Training ระหว่ำงปี 2510 – 2514 
ประวัติการอบรม

• 2548 สมำชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ซึ่งได้รับประกำศนียบัตรสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
“Directors Certification Program” (DCP) Class 64/2005

ประสบการณ์
• 2537 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
• 2534 - 2536 กรรมกำร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด  

(แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด เมื่อปี 2537)
• 2531 - 2544 ผู้จัดกำรฝ่ำยเทคนิค บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด
• 2528 - 2530 รองผู้ควบคุมวิศวกร บริษัท สกินเดีย สตีม นำวิเกชั่น จ�ำกัด
• 2524 - 2527 ผู้ช่วยผู้ควบคุมวิศวกร บริษัท สกินเดีย สตีม นำวิเกชั่น จ�ำกัด
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• 2520 - 2524 หัวหน้ำวิศวกรประจ�ำเรือ บริษัท สกินเดีย สตีม นำวิเกชั่น จ�ำกัด
• 2514 - 2519 วิศวกรประจ�ำเรือ บริษัท สกินเดีย สตีม นำวิเกชั่น จ�ำกัด

อาชีพหลัก กรรมกำร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น
• บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี
• บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
   และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไม่มี

• บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) 
2 บริษัท 1. กรรมกำร บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด

2. กรรมกำร บริษัท พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด ประเทศสิงคโปร์ 
    (บริษัทย่อยที่ 37 และ 51 ในหน้ำ 10 ของรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้)

• กิจกำร/องค์กรอื่น   
4 แห่ง 1. สมำชิก, Regional Committee, Nippon Kaiji Kyokai.

2. สมำชิก, Regional Technical Committee, American Bureau of  Shipping.
3. สมำชิก, Regional Committee LLoyds Register of Shipping.
4. สมำชิก, Regional Technical Committee, Bureau Veritas.

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556
• โดยตนเอง 270,000  หุ้น (ร้อยละ 0.03 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�ำระแล้ว)
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556
• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับกรรมกำรท่ำนอื่นหรือคณะผู้บริหำรท่ำนใด

นางสาวนิชิต้า ชาห์
ต�าแหน่ง กรรมกำร
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการฯ 23 สิงหำคม 2545
อายุ 33 ปี
ประวัติการศึกษา ปริญญำตรี สำขำกำรจัดกำรธุรกิจ (กำรเงิน และกฎหมำยธุรกิจ) 

มหำวิทยำลัยบอสตัน โรงเรียนกำรจัดกำร
ประวัติการอบรม

• 2550 สมำชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ซึ่งได้รับประกำศนียบัตรสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
“Directors Certification Program” (DCP) Class 83/2007

• 2549 เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP), Class 57/2006 
จัดโดย สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• 2547 ส�ำเร็จกำรฝึกอบรม “Anatomy of Shipping” course, 
Seatrade Academy/Cambridge Academy of Transport

ประสบการณ์
• 2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

อาชีพหลัก ผู้บริหำร กลุ่มบริษัท จีพี กรุ๊ป
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

• บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี
• บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ *  

6 บริษัท 1. กรรมกำร บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2. กรรมกำร บริษัท เกรนเทรด จ�ำกัด
3. กรรมกำร บริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ำกัด * (ให้เช่ำส�ำนักงำนหลักของบริษัทฯ)
4. กรรมกำร บรษิทั แอมบก้ิำ ทวัร์ เอเยนซี ่จ�ำกดั * (ขำยตัว๋เครือ่งบนิให้กบับรษิทัฯ)
5. กรรมกำร บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ำกัด * (ให้บริกำรบ�ำรุงรักษำระบบ

เครื่องปรับอำกำศ ส�ำหรับส�ำนักงำนหลักและห้องพักพนักงำน ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย)

6. กรรมกำร บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ�ำกัด* (ให้บริกำรด้ำนโรงแรมและ 
ด้ำนบริหำรจัดกำร)

*   หมำยเหตุ : อ้ำงอิง “รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้ำ 272 - 274 ของรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้
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• บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)  
37 บริษัท กรรมกำรในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(บริษัทย่อยที่ 1- 37 ในหน้ำ 9 - 10 ของรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้)
• กิจกำร/องค์กรอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556
• โดยตนเอง 98,586,000  หุ้น (ร้อยละ 9.48 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�ำระแล้ว)
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556
• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

นำงสำวนิชิต้ำ ชำห์ เป็นบุตรของนำยกิริต ชำห์ และเป็นพี่สำวของนำยอิษฎ์ชำญ ชำห์ แต่ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับกรรมกำร 
ท่ำนอื่นหรือคณะผู้บริหำรท่ำนใด

นายกิริต ชาห์
ต�าแหน่ง กรรมกำร / กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการฯ 24 เมษำยน 2550
อายุ 60 ปี
ประวัติการศึกษา ส�ำเร็จกำรศึกษำจำก H.R. College of Commerce, กรุงบอมเบย์ ประเทศอินเดีย
ประวัติการอบรม

• 2548 สมำชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ซึง่ได้รบัประกำศนยีบตัร “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005

ประสบการณ์
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมกำร และกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ำกดั (มหำชน)
• 2542 - 2546 รองประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 

บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ
• 2532 - 2545 กรรมกำร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) กรุงเทพฯ
• 2523 - 2546 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จี.เปรมจี จ�ำกัด กรุงเทพฯ

อาชีพหลัก ผู้บริหำรบริษัท
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์การอื่น

• บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2 บริษัท กรรมกำร และรองประธำนคณะกรรมกำร 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ�ำกัด (มหำชน)

• บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ * 
6 บริษัท 1. กรรมกำร บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

2. กรรมกำรบริหำร บริษัท เกรนเทรด จ�ำกัด
3. กรรมกำร บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
4. กรรมกำร บริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ำกัด * (ให้เช่ำส�ำนักงำนหลักของบริษัทฯ)
5. กรรมกำร บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ�ำกัด * 
    (ให้บริกำรด้ำนโรงแรมและด้ำนบริหำรจัดกำร)
6. กรรมกำร บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ำกัด* 
    (ให้บริกำรบ�ำรุงรักษำระบบเครื่องปรับอำกำศ ส�ำหรับส�ำนักงำนหลักและ
    ห้องพักพนักงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อย)

* หมำยเหตุ : อ้ำงอิง “รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้ำ 272 - 274 ของรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้
• บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)   

2 บริษัท 1. กรรมกำร บริษัท เซำท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย    
2. กรรมกำร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮำลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด 
    (บริษัทย่อยที่ 60 และบริษัทร่วมที่ 61 ในหน้ำ 10 ของรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้)

• กิจกำร/องค์กรอื่น ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556
• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

นำยกิริต ชำห์ เป็นบิดำของนำงสำวนิชิต้ำ ชำห์ และนำยอิษฎ์ชำญ ชำห์ แต่ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับกรรมกำรท่ำนอื่นหรือ
คณะผู้บริหำรท่ำนใด

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 
ต�าแหน่ง ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ / กรรมกำรอิสระ 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนำคม 2554
อายุ 54 ปี
ประวัติการศึกษา  

• 2527 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (กำรเงิน) Illinois Benedictine College 
• 2524 วิทยำศำสตร์บัณฑิต (Metallurgy) Lehigh University 

ประวัติการอบรม
• 2546 ได้รบัประกำศนยีบตัร, หลกัสตูรประกำศนยีบตัรสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (DCP) 

จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
• 2548 ได้รับประกำศนียบัตร, หลักสูตรบทบำทของประธำนกรรมกำร 2000 

จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

• 2546 - 2556 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 
• 2553 - พฤศจิกำยน 2554 กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท ธนำรักษ์ พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด 
• 2544 - 2550 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ ธนำคำรธนชำต จ�ำกัด (มหำชน) 

ประสบการณ์อื่นๆ
• มิถุนำยน 2556 – ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• มิถุนำยน 2555 – มิถุนำยน 2556       กรรมกำร บริษัท ตลำดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
• พฤษภำคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมกำร ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• มีนำคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 
• 2552 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด 
• 2550 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหำชน)  
• ปัจจุบัน กรรมกำรและเลขำธิกำร มูลนิธิศรีวิสำรวำจำ 
• ปัจจุบัน กรรมกำร สมำคมพัฒนำประชำกรและชุมชน 
• 2547 - 2552 กรรมกำรอิสระ บริษัท จี สตีล จ�ำกัด (มหำชน) 
• 2546 - 2551 ประธำนกรรมกำร โรงเรียนนำนำชำติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย  
• 2546 - 2550 ประธำนกรรมกำร บริษัท เอ็คโค่ คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด 
• 2542 - 2550 หุ้นส่วนผู้จัดกำร บริษัท แคปแม็กซ์ จ�ำกัด 
• 2542 - 2546 กรรมกำรอิสระ บริษัท แปซิฟิค แอ็สเซ้ท จ�ำกัด (มหำชน) 
• 2542 - 2543 ที่ปรึกษำประธำน องค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
• 2542 กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร ธนำคำรกรุงไทยจ�ำกัด (มหำชน)  
• 2538 - 2542 กรรมกำรและหัวหน้ำของฝ่ำยวำณิชธนกิจ ซำโลมอน สมิทธิ์ บำร์นี 
• 2538 - 2542 กรรมกำร บริษัท ฟีนิกซ์ พัลป์ แอนด์ เปเปอร์ จ�ำกัด 
• 2536 - 2538 รักษำกำร กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท พรีเมียร์ ไฟแนนซ์ แอนด์ ซีเคียวริตี้ส์ 
• 2534 - 2538 กรรมกำรและหัวหน้ำของฝ่ำยวำณิชธนกิจ สวิส แบงค์ / เอสบีซี วอร์เบิร์ก 
• 2532 - 2534 ผู้จัดกำร, Thailand Private Banking ลอยด์ส์ แบงค์ 
• 2531 - 2532 ผู้จัดกำร, ฝ่ำยวำณิชธนกิจ ภัทรธนกิจ 
• 2528 - 2531 เจ้ำหน้ำที่พัฒนำธุรกิจ บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

อาชีพหลัก ประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น  
• บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 

1 บริษัท ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหำชน)  

• บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ  
1 บริษัท ประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
• บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
• บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
  (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)  

ไม่มี

• กิจกำร/องค์กรอื่น 
3 แห่ง 1. กรรมกำรและเลขำธิกำร  มูลนิธิศรีวิสำรวำจำ

2. กรรมกำร สมำคมพัฒนำประชำกรและชุมชน
3. กรรมกำร ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556   
• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556   

• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับกรรมกำรท่ำนอื่นหรือคณะผู้บริหำรท่ำนใด

รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์
ต�าแหน่ง กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร * / 

กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนำคม 2554
อายุ 46 ปี 
ประวัติการศึกษา   

• 2544 Doctor of Philosophy, Department of Economics, 
University of Reading, สหรำชอำณำจักร

• 2535 Master of Business Administration (International Business), 
Diploma in Management (Asian Studies), McGill University, ประเทศแคนำดำ

• 2532 Bachelor of Accountancy (Accounting), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัติการอบรม

• 2554 หลักสูตรประกำศนียบัตรสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (DCP) 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• 2555 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 41) 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

รางวัลและทุนการศึกษาที่ได้รับ
• 2556 – 2557 กองทุนสนับสนุนกำรวิจัยแห่งประเทศไทย งำนวิจัยเลขที่ 5610054 

(เรื่อง Assessing the merit of home-country support for outward foreign direct 
investment in neighboring countries)

• 2556 ได้รับกำรเสนอชื่อจำกสำขำฯในกำรพิจำรณำรำงวัลครูดีเด่นสำขำสังคมศำตร์
ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

• 2552 – 2555 กองทุนสนับสนุนกำรวิจัยแห่งประเทศไทย งำนวิจัยเลขที่ 5280032 
(เรื่อง Competitive Strategies of Thai Multinationals in the Global Economy)

• 2551 Best Teacher Award จำกคณะพำณชิยศำสตร์และกำรบญัช ี มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์
• 2539 – 2544 ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก จำกคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• 2535 – 2537 ทุนกำรศึกษำหลักสูตร MBA จำกคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประสบการณ์

• มีนำคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร 
และกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
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• 2553 - 2555 หัวหน้ำสำขำ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ โลจิสติกส์และกำรขนส่ง 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

• 2549 - ปัจจุบัน รองศำสตรำจำรย์ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• 2546 - 2549 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• 2535 - 2546 อำจำรย์ประจ�ำ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ต�าแหน่งอื่นๆ
• 2556 – 2557 ประธำนกำรจัดงำน Euro-Asia Management Studies Association Annual 

Conference 2014 กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย
• 2556 – 2557 ประธำนกำรจัดกลุ่มวิจัยเรื่อง Home Economies and the MNE ในงำนสัมนำ 

Academy of International Business Annual Conference 2014 เมืองแวนคูเวอร์ 
ประเทศแคนำดำ

• เมษำยน 2556 Visiting Fellow, Henley Business, School University of Reading, สหรำชอำณำจกัร
• 2556 – ปัจจุบัน รองประธำน (ทวีปเอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association
• 2553 – 2556 สมำชิกคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ Euro-Asia Management Studies Association
• 2552 – ปัจจุบัน สมำชิกคณะบรรณำธิกำรที่ปรึกษำ Southeast Asia Research

อาชีพหลัก ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น  

• บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ   ไม่มี
• บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ  
   และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ  

ไม่มี

• บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)  

ไม่มี

• กิจกำร/องค์กรอื่น   ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556 

• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556 
• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

* หมำยเหตุ : กรรมกำรตรวจสอบผู้ที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับกรรมกำรท่ำนอื่นหรือคณะผู้บริหำรท่ำนใด

นายก�าธร ศิลาอ่อน
ต�าแหน่ง ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ / 

กรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร* / กรรมกำรสรรหำ 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนำคม 2554
อายุ 43 ปี
ประวัติการศึกษา  

• 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

ประวัติการอบรม
• 2551 หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) จำกสถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ 

และสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• 2554 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• 2555 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร

บริษัทไทย (IOD)
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ประสบการณ์
• มีนำคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรสรรหำ 
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 

• 2554 - ปัจจุบัน รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนบรหิำรกองทนุส่วนบคุคล บมจ. หลกัทรพัย์ บวัหลวง 
• 2547 - 2554 รองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนวำณิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง 
• 2542 - 2547 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส Investment Banking 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (มหำชน)  
• 2540 - 2542 Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., New York, USA 

and Singapore  
• 2537 - 2538 นักวิเครำะห์ Investment Banking Dept. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ�ำกัด 
• 2535 - 2537 ผู้จัดกำร Money Market Dept. บมจ ทิสโก้  

อาชีพหลัก หวัหน้ำสำยงำนบรหิำรกองทนุส่วนบคุคล บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ�ำกดั (มหำชน) 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น  

• บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี
• บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ  ไม่มี
• บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ  ไม่มี
• บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
  (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)  

ไม่มี

• กิจกำร/องค์กรอื่น กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุทิำงด้ำนวชิำกำรประจ�ำสำขำวชิำบรหิำรธรุกจิระหว่ำงประเทศ 
โลจสิตกิส์และกำรขนส่ง คณะพำณชิยศำสตร์และกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556 
• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556 
• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

* หมำยเหตุ : กรรมกำรตรวจสอบผู้ที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับกรรมกำรท่ำนอื่นหรือคณะผู้บริหำรท่ำนใด

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์
ต�าแหน่ง กรรมกำร 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนำคม 2554
อายุ 25 ปี
ประวัติการศึกษา  

• 2553 ปริญญำตรี สำขำกำรจัดกำรธุรกิจ (กำรเงิน และกฏหมำยธุรกิจ) 
University of Southern California, Los Angeles, CA, สหรัฐอเมริกำ

• 2549 Rugby School, Rugby, สหรำชอำณำจักร
ประวัติการอบรม

• 2554 หลักสูตรประกำศนียบัตรสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (DCP) 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• 2554 Seatrade Academy, University of Cambridge, สหรำชอำณำจักร
ประสบการณ์

• มีนำคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ�ำกัด (มหำชน)
• มกรำคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
• มีนำคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เกรนเทรด จ�ำกัด 

อาชีพหลัก กรรมกำรบริษัท 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น  

• บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2 บริษัท กรรมกำร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

กรรมกำร บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



• บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ*  
5  บริษัท 1. กรรมกำร บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

2. กรรมกำร บริษัท เกรนเทรด จ�ำกัด
3. กรรมกำร บริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ำกัด* (ให้เช่ำส�ำนักงำนหลักของบริษัทฯ) 
4. กรรมกำร บรษิทั แอมบก้ิำ ทวัร์ เอเยนซี ่จ�ำกดั* (ขำยตัว๋เครือ่งบนิให้กบับรษิทัฯ)  
5. กรรมกำร บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ�ำกัด * (ให้บริกำรด้ำนโรงแรมและ
    ด้ำนบริหำรจัดกำร)

* หมำยเหตุ : อ้ำงอิง “รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้ำ 272 - 274 ของรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้ 
• บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
  (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)  

ไม่มี

• กิจกำร/องค์กรอื่น ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556 

• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556 
• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี

นำยอิษฎ์ชำญ ชำห์ เป็นบุตรของนำยกิริต ชำห์ และเป็นน้องชำยของนำงสำวนิชิต้ำ ชำห์ แต่ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับกรรมกำร
ท่ำนอื่นหรือคณะผู้บริหำรท่ำนใด
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



คณะผู้บริหาร
นายคาลิด  มอยนูดดิน ฮาชิม * กรรมกำรผู้จัดกำร

นายมูนีร  มอยนูดดิน ฮาชิม * กรรมกำร (กำรพำณิชย์)

นายคูชรู  คาลี วาเดีย * กรรมกำร (กำรเงิน)

นายไจปาล  มันสุขานี * กรรมกำร บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)

* ส�ำหรับประวัติ และจ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง - กรุณำดูหัวข้อ ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายชีลาล โกปินาธาน 
ต�าแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำร (กำรพำณิชย์)

อายุ 56 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

ประกำศนยีบตัรกำรเดนิเรอื Norottam Morarjee Institute of Shipping บอมเบย์ 

ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์

• 2542 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำร (กำรพำณิชย์) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2532 - 2541 ผู้จัดกำรฝ่ำยบริกำรเช่ำเรือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง 700,000 หุ้น 

(ร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว)

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง ไม่มี

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารท่านใด

นายโคคา เวนคาตารามานา สุดาการ์
ต�าแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำร (บริหำรกองเรือ)

อายุ 65 ปี

ประวัติการศึกษา Cadet, Directorate of Marine Engineering Training

ประสบการณ์

• 2542 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำร (บริหำรกองเรือ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2532 - 2541 ผู้จัดกำรกองเรือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556  

• โดยตนเอง 10,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว)

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง ไม่มี

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารท่านใด
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



นายนีลากันตัน วาสุเดวัน
ต�าแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำร (กำรจัดกำรด้ำนควำมเสี่ยงภัย)
อายุ 52 ปี
ประวัติการศึกษา Post Graduate Diploma in International Trade, 

Institute of Foreign Trade, เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย
Master’s degree in Management Studies (M.M.S) 
มหำวิทยำลัยมุมไบ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์
• 2548 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำร (กำรจัดกำรด้ำนควำมเสี่ยงภัย) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด 

(มหำชน)
• 2542 - 2547 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร (กำรจัดกำรด้ำนควำมเสี่ยงภัย) 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
• 2538 - 2541 ผู้จัดกำรฝ่ำยประกันภัย บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
• 2528 - 2538 รองผู้จัดกำร บริษัท Shipping Corporation of India Ltd.

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี
จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556  

• โดยตนเอง 80,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว)
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) 22,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว)

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556
• โดยตนเอง ไม่มี
• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) 2,000 หุ้น

ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารท่านใด

นายสตีเฟน โกลา
ต�าแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำร (บริหำรควำมปลอดภัยระหว่ำงประเทศ) (ISM)

อายุ 57 ปี

ประวัติการศึกษา First Class Marine Engineer

Graduate Directorate of Marine Engineering Training Kolkatta ประเทศอนิเดยี

ประสบการณ์

• 2548 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำร (บริหำรควำมปลอดภัยระหว่ำงประเทศ) (ISM) 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2547 - 2548 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร (บริหำรควำมปลอดภัยระหว่ำงประเทศ) (ISM) 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2539 - 2547 Quality Systems Manager (ISM Team) บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ำกดั (มหำชน)

• 2537 - 2539 Technical Superintendent บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด

• 2531 - 2537 Technical Superintendent, ESSAR SISCO Ship Management Co., Chennai, 

ประเทศอินเดีย

• 2529 - 2531 ต้นกลประจ�ำเรือ (Chief Engineer)

• 2521 - 2529 นำยช่ำงประจ�ำเรือ (Marine Engineer)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556  

• โดยตนเอง 50,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว)

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง 33,000 หุ้น

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารท่านใด
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นายโกดาการาจีททิล มูราลี่ เมนนอน
ต�าแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำร (เทคนิค)

อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา Marine Engineer (Class One), Marine Engineering College ประเทศอนิเดยี

Qualified for membership of the Institute of Chartered Shipbrokers

ประสบการณ์

• 2548 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำร (เทคนิค) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2541 - 2547 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร (เทคนิค) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2535 - 2541 Superintendent (เทคนิค) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2531 - 2535 Chief Engineer บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2527 - 2531 Chief Engineer, Seaarland Ship management, Austria

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556  

• โดยตนเอง 248,000 หุ้น (ร้อยละ 0.02 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว)

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง ไม่มี

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารท่านใด

นายกามาล กุมาร ดู
ต�าแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำร (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)

อายุ 48 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญำโท สำขำ Computer Science มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์

• 2548 - ปัจจุบัน ผูอ้�ำนวยกำร (เทคโนโลยสีำรสนเทศ) บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ำกดั (มหำชน)

• 2543 - 2547 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด 
(มหำชน)

• 2539 - 2543 ผู้จัดกำรอำวุโส (ISM) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2539 กัปตันเรือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด

• 2531 - 2539 นำยประจ�ำเรือ (Deck Officer) บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง 15,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว)

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง 15,000 หุ้น

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารท่านใด
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นายนิชิคานท์ โกรวิน ดีซาย
ต�าแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำร (โครงกำร)

อายุ 61 ปี

ประวัติการศึกษา Naval Architecture Engineering, Indian Institute of Technology (IIT-Kgp) 

ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์

• พฤศจิกำยน 2553 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำร (โครงกำร) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2541 - พฤศจิกำยน 2553 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร (โครงกำร) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2538 - 2541        ผู้จัดกำรโครงกำร (ต่อเรือ), CKMI Shipyard ประเทศเกำหลี 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556  

• โดยตนเอง 40,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว)

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง ไม่มี

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารท่านใด

นายประชาน มหาลิงกัม
ต�าแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำร (จัดซื้อ)

อายุ 49 ปี

ประวัติการศึกษา Directorate of Marine Engineering Training

Bachelor’s degree in Marine Engineering

Diploma in Ship Management; Lloyd’s Maritime Academy, UK

ประสบการณ์

• พฤษภำคม 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำร (จัดซื้อ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2538 - 2556 ผู้จัดกำรอำวุโส (เทคนิค) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2537 - 2538 Chief Engineer บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2536 - 2537 Engineer บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง ไม่มี

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง ไม่มี

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารท่านใด
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นายกิรัน กิสซารินาท ไวดี 
ต�าแหน่ง ผู้จัดกำรอำวุโส (บัญชี และกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ) (MIS)

อายุ 44 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญำตรี กำรพำณิชย์ มหำวิทยำลัยบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

ผู ้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำต สถำบันผู ้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำตแห่ง
ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์

• 2536 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรอำวุโส (บัญชี และกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ) (MIS) 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง ไม่มี

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง ไม่มี

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารท่านใด

นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน
ต�าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร (กำรเงินและบัญชี)

เลขำนุกำรบริษัทฯ

อายุ 43 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญำโทกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต จำกสภำวิชำชีพบัญชี

การฝึกอบรม

• มิถุนำยน 2553 เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อ “Effective Minute Taking” 

จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

• ตุลำคม 2547 เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อ “Company Secretary Program” 

จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประสบการณ์

• พฤษภำคม 2551 - ปัจจุบัน เลขำนุกำรบริษัทฯ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2542 - ปัจจุบัน ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำร (กำรเงนิและบญัช)ี บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ำกดั (มหำชน)

• 2539 - 2542 ผู้จัดกำรกำรเงิน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2535 - 2539 ผู้สอบบัญชีอำวุโส บริษัท เอสจีวี ณ ถลำง จ�ำกัด

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556 

• โดยตนเอง ไม่มี

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง ไม่มี

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารท่านใด
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นายยิ่งยง กังแฮ
ต�าแหน่ง ผู้จัดกำรอำวุโส (บัญชีของกลุ่มบริษัทฯ)

อายุ 43 ปี

ประวัติการศึกษา บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (บัญชี) มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ประสบการณ์

• 2539 - ปัจจุบัน ผูจ้ดักำรอำวโุส (บญัชขีองกลุม่บรษิทัฯ) บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ำกดั (มหำชน)

• 2536 - 2539 ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ�ำกัด

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง ไม่มี

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

• โดยตนเอง ไม่มี

• โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ถ้ำมี) ไม่มี

ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารท่านใด

     ทัง้นี ้ไม่มกีรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ท่ำนใดทีเ่คยถกูลงโทษทัง้ทำงอำญำและทำงแพ่งโดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์ ภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหาร

1.  ลักษณะของตลาด (โปรดอ่านคู่กับรายงานจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งแสดงในรายงานประจ�าปี 
  ฉบับนี้)

 บริษทั พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) (“พีเอสแอล” หรือ “บริษทัฯ”) ด�ำเนินธรุกิจหลักเป็นเจ้ำของเรืออเนกประสงค์

ขนำดเล็กส�ำหรับขนส่งสินค้ำแห้งเทกองระหว่ำงประเทศ โดยให้บริกำรแบบไม่ประจ�ำเส้นทำง อย่ำงไรก็ดี ในไตรมำส 4 ของ 

ปี 2554 บรษิทัฯ ได้ซือ้เรอืประเภทซปุรำแมกซ์จ�ำนวน 2 ล�ำ และเริม่ด�ำเนนิธรุกจิในกลุม่เรอืประเภทซปุรำแมกซ์ อกีทัง้บรษิทัฯ 

มีแผนจะเริ่มด�ำเนินธุรกิจในกลุ่มเรือประเภทอัลตรำแม็กซ์ในปี 2557 โดยได้ท�ำสัญญำสั่งต่อเรือใหม่ จ�ำนวน 6 ฉบับในกลุ่ม

เรือขนำดดังกล่ำว  ตั้งแต่ปี 2547 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์กำรท�ำสัญญำให้เช่ำเรือระยะยำวผูกมัดค่ำเช่ำไว้ในอัตรำ 

ค่ำระวำงทีส่งู ซึง่ระยะเวลำในกำรเช่ำเรอืดงักล่ำว มตีัง้แต่ 3 เดอืน ถงึ 5 ปี หรอือำจมรีะยะเวลำยำวกว่ำนัน้ ตำมโอกำส นโยบำยนี้ 

ท�ำให้บริษัทฯ ประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงมำกจนถึงไตรมำสสำมปี 2551 หลังจำกช่วงเวลำดังกล่ำวตลำดได้ปรับตัวลดลง 

อย่ำงรวดเร็วท�ำให้ไม่สำมำรถต่อสัญญำ หรือท�ำสัญญำให้เช่ำเรือใหม่ในอัตรำที่น่ำสนใจได้ ในระหว่ำงปี 2556 บริษัทฯ 

ได้ท�ำสัญญำให้เช่ำเรือระยะยำวน้อยมำก เนื่องจำกตลำดค่ำระวำงเรือยังคงอยู่ในระดับต�่ำมำกในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 และ 

ได้เริม่ฟ้ืนตวัในไตรมำสสดุท้ำยของปี 2556  ทัง้นี ้เป็นทีค่ำดกำรณ์ว่ำตลำดจะยงัคงฟ้ืนตวัต่อไปในปี 2557 ดงันัน้สญัญำให้เช่ำเรอื 

ระยะยำวที่บริษัทฯ มีอยู่ตำมกรำฟด้ำนล่ำงนี้น่ำจะดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่ำนมำเร็วๆนี้

 จ�ำนวนวนัในกำรเดนิเรอืทัง้หมด ตำมรปูด้ำนบน มำจำกจ�ำนวนเรอืในกองเรอืของบรษิทัฯ ทัง้สิน้ 40 ล�ำ ณ สิน้ปี 2556 

โดยมสีมมตฐิำนว่ำ ไม่รวมเรอืทีจ่ะซือ้เข้ำมำใหม่อกี แต่ได้รวมเรอืประเภทแฮนดีแ้มก็ซ์ ขนำดระวำง 39,000 เดทเวทตนั จ�ำนวน 

6 ล�ำ ซึง่มกี�ำหนดรบัเรอืในระหว่ำงปี 2558-2559  เรอือลัตรำแมก็ซ์ ขนำดระวำง 64,000 เดทเวทตนั จ�ำนวน 6 ล�ำ มกี�ำหนดรบั

เรือในปี 2557-2559 และเรือขนส่งซีเมนต์ จ�ำนวน 4 ล�ำ ที่ได้สั่งต่อเรือในระหว่ำงปี 2555 - 2556  สร้ำงในประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน และมีก�ำหนดรับเรือในปี 2557 โดยเรือที่กล่ำวมำได้ถูกน�ำมำรวมไว้ในประมำณกำรนี้ตำมก�ำหนดกำรรับเรือ 

 โปรดอ่านค�าอธบิายและการวเิคราะห์ลกัษณะตลาด ประกอบได้ที ่รายงานจากคณะกรรมการบรษิทั ทีแ่สดงในรายงาน

ฉบับนี้
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2.  ภาพรวมอุตสาหกรรม ทิศทางอุปสงค์ อุปทานของโลก ส�าหรับเรืออเนกประสงค์ 
  ขนาดเล็ก (โปรดอ่านประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการบริษัทที่แสดงในรายงานฉบับนี้)

 จำกกรำฟข้ำงต้นแสดงถึงกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องจนกระทั่งปี 2546 ของกองเรือโลกทั้งหมดในกลุ่มเรืออเนกประสงค์

ขนำดเล็ก อย่ำงไรก็ดีในระหว่ำงปี 2547 กองเรือโลกเพิ่มสุทธิจ�ำนวน 1 ล�ำ ในระหว่ำงปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 และ ปี 2551 

กองเรือโลกเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 46 ล�ำ 9 ล�ำ 80 ล�ำ และ 55 ล�ำตำมล�ำดับ เนื่องจำกอัตรำกำรปลดระวำงเรือค่อยๆ ลดลง เป็นผลจำก

รำยได้อตัรำค่ำระวำงเรอืในระหว่ำงปี 2547 - 2551 เพิม่สงูขึน้เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำ อย่ำงไรกต็ำมตัง้แต่ไตรมำสสี ่ปี 2551 อตัรำ 

กำรปลดระวำงเรือเพิ่มขึ้น เนื่องจำกรำยได้ค่ำระวำงเรือในตลำดเรือลดลง อุปทำนของเรือจึงลดลง และจ�ำนวนเรือที่เพิ่มขึ้น 

ในกองเรือโลกในปี 2551 มีเพียง 55 ล�ำเมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นในปี 2550 จ�ำนวน 80 ล�ำ กำรปลดระวำงเรือ 

ยงัคงด�ำเนนิต่อไปในช่วงต้นปี 2552 มผีลให้กองเรอืโลกมจี�ำนวนเรอืลดลงสทุธ ิ93 ล�ำในปี 2552 อย่ำงไรกด็ ีเนือ่งจำกกำรฟ้ืนตวั 

ของตลำดค่ำระวำงเรือ เมื่อสิ้นปี 2552 ท�ำให้อัตรำกำรปลดระวำงเรือลดลงอีกครั้ง และอุปทำนเรือใหม่จึงเพิ่มขึ้น ท�ำให้ 

กองเรอืโลกในปี 2553 เพิม่ขึน้จ�ำนวน 25 ล�ำ  ในช่วงครึง่หลงัของปี 2554 และตลอดทัง้ปี 2555 ค่ำระวำงเรอืลดลงมำก เนือ่งจำก

อปุทำนของเรอืใหม่ทีเ่พิม่เข้ำมำในกองเรอืโลกท�ำให้มกีำรปลดระวำงเรอืในกองเรอืโลกลดลงอกี 235 ล�ำ และ 164 ล�ำ ตำมล�ำดบั 

ในสองปีนี ้ ต่อมำตลำดเรอืเริม่ฟ้ืนตวัดขีึน้ในช่วงไตรมำสสดุท้ำยของปี 2556 ท�ำให้อตัรำกำรปลดระวำงเรอืเริม่ชะลอตวัลงเลก็น้อย 

รวมถึงอุปทำนของเรือใหม่ที่เพิ่มเข้ำมำ มีผลให้กองเรือโลกในปี 2556 มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นสุทธิ 18 ล�ำ
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 จำกกรำฟข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ อุปทำนของเรือใหม่ในปี 2557 ยังมีมำก ในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำนี้ มีเรือที่ครบก�ำหนด 

ส่งมอบประมำณร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับกองเรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีจ�ำนวนเรือถึงร้อยละ 20.3 ที่มีอำยุมำกกวำ่ 27 ปี 

ดังนั้น ดูเหมือนว่ำอุปทำนเรือในกลุ่มเรือของบริษัทฯ จะมีภำพเป็นที่น่ำพอใจอย่ำงยิ่ง 

 จำกกรำฟข้ำงต้นและกรำฟเกี่ยวกับอำยุของกองเรือ (โปรดดูหัวข้อ 1.2 ในเรื่องลักษณะกำรประกอบธุรกิจ และ

อุตสำหกรรมซึ่งแสดงในรำยงำนประจ�ำปีนี้)  แสดงให้เห็นว่ำ ประมำณร้อยละ 28 ของเรือในประเภทเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จะมีอำยุเกิน 20 ปี กำรลดลงของค่ำระวำงเรือจะท�ำให้อัตรำกำรปลดระวำงเรือเก่ำเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้อัตรำกำรปลดระวำงเรือลดลง

151
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



จำกปี 2555 เนือ่งจำกกำรฟ้ืนตวัของค่ำระวำงเรอืในช่วงไตรมำสสดุท้ำยของปี 2556 ดงันัน้จำกกำรคำดกำรณ์ว่ำตลำดค่ำระวำง

เรือจะฟื้นตัวในปี 2557 จะท�ำให้อัตรำกำรปลดระวำงเรือจะยังคงอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่ำปีก่อน

 โปรดอ่านค�าอธิบายและการวิเคราะห์ลักษณะของตลาดนี้ ประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการบริษัทที่แสดงใน

รายงานประจ�าปีนี้

3.  การซื้อและการขายเรือ
  3.1  สัญญาสั่งต่อเรือใหม่ในปี 2550 และ 2551 จ�านวน 18 ล�า

  ในปี 2550 และปี 2551 บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำสั่งต่อเรือใหม่จ�ำนวน 12 ฉบับ กับ ABG Shipyard Limited 

(ABG หรืออู่ต่อเรือ) ประเทศอินเดีย ส�ำหรับสั่งต่อเรือใหม่จ�ำนวน 12 ล�ำ ซึ่งมีขนำดระวำงบรรทุก 32,000 เดทเวทตัน 

(ในควำมเป็นจรงิสำมำรถบรรทกุได้ถงึ 34,000 เดทเวทตนั ดงันัน้เรอืกลุม่นีจ้ะขอกล่ำวต่อไปในรำยงำนฉบบันี ้ในขนำด

ระวำงบรรทุก 34,000 เดทเวทตันต่อล�ำ) และเรือประเภทซุปรำแมกซ์จ�ำนวน 6 ล�ำ ซึ่งแต่ละล�ำมีขนำดระวำง 54,000 

เดทเวทตัน โดยถึงเดือนมกรำคม 2556 บริษัทฯ ได้รับเรือแล้วจ�ำนวน 3 ล�ำจำกจ�ำนวนเรือทั้งหมดที่สั่งต่อ

  นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกรำยกำรแปลงหนี้ใหม่ (Novation) ส�ำหรับสัญญำสั่งต่อเรือใหม่จ�ำนวน 3 ฉบับ 

ในปี 2554 และ 2 ฉบบัในปี 2555 และรำยกำรแปลงหนีใ้หม่/กำรยกเลกิสญัญำ ส�ำหรบัสญัญำสัง่ต่อเรอื จ�ำนวน 9 ฉบบั

ในปี 2556 ทั้งนี้เนื่องจำก กำรส่งมอบเรือจะล่ำช้ำเกินกว่ำวันที่ในกำรยกเลิกสัญญำสั่งต่อเรือแต่ละล�ำตำมล�ำดับ 

  ปัจจบุนั บรษิทัฯ มสีญัญำสัง่ต่อเรอืทีเ่หลอือยูเ่พยีงหนึง่ฉบบักบัอูต่่อเรอืนี ้ซึง่ถ้ำกำรส่งมอบเรอืจะล่ำช้ำกว่ำวนัที่ 

สำมำรถบอกยกเลิกสัญญำ ก็เป็นไปได้ว่ำสัญญำนี้จะได้รับกำรยกเลิกด้วย 

สัญญาแปลงหนี้ใหม่ (Novation) ส�าหรับเรือสั่งต่อใหม่จ�านวน 3 ฉบับที่ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์ในปี 2554 มีดังนี้
ล�าดบั

ที่
วนัทีใ่นสญัญา

Novation 
Agreement

เลขที่
เรอื

ขนาด
ระวาง

(เดทเวท
ตนั)

วนัทีใ่น
สญัญาสัง่ต่อเรอื

จ�านวน
เงนิงวดที่

บรษิทัฯ จ่าย

วนัทีไ่ด้รบัเงนิ
ตามสญัญา 
Novation 

Agreement

ราคาขาย
(ล้านบาท)

ก�าไรจาก
การขาย

(ล้านบาท)

ราคาขาย
(ล้านเหรยีญ

สหรฐั)

ก�าไรจากการขาย
(ล้านเหรยีญ

สหรฐั)

1 18 มนีำคม 2554 329 32,000 20 กรกฎำคม 2550 17,999,997 27 เม.ย. 2554 660.86 94.44 21.79 3.11

2 18 มนีำคม 2554 330 32,000 20 กรกฎำคม 2550 17,999,997 27 เม.ย. 2554 657.14 94.05 21.66 3.10

3 18 มนีำคม 2554 313 54,000 14 กันยำยน 2550 22,799,998 5 ส.ค. 2554 849.57 130.68 28.02 4.31

รายการก�าไรจากการแปลงหนี้ใหม่ (Novation) ส�าหรับสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ 2,167.57 319.17 71.47 10.52

 รายละเอยีดของรายการแปลงหนีใ้หม่ส�าหรบัสญัญาสัง่ต่อเรอื จ�านวน 2 ฉบบั ซึง่รายการเสรจ็สมบรูณ์แล้ว ในปี 2555 มดีงันี้
ล�าดบั

ที่
วนัทีใ่นสญัญา

Novation 
Agreement

เลขที่
เรอื

ขนาด
ระวาง

(เดทเวท
ตัน)

วนัทีใ่น
สญัญาสัง่ต่อเรอื

จ�านวน
เงนิงวดที่

บรษิทัฯ จ่าย

วนัทีไ่ด้รบัเงนิ
ตามสญัญา 
Novation 

Agreement

ราคาขาย
(ล้านบาท)

ก�าไรจาก
การขาย

(ล้านบาท)

ราคาขาย
(ล้านเหรยีญ

สหรฐั)

ก�าไรจากการขาย
(ล้านเหรยีญ

สหรฐั)

1 21 ธนัวำคม 2554 333 32,000 20 กรกฎำคม 2550 17,999,997 26 ก.ย. 2555 723.06 143.44 23.13 4.59

2 25 มกรำคม 2555 315 54,000 14 กันยำยน 2550 22,799,998 1 ต.ค. 2555 891.99 162.01 28.53 5.18

ก�าไรจากสัญญาแปลงหนี้ใหม่ 1,615.05 305.45 51.66 9.77

 รายละเอียดของรายการแปลงหนี้ใหม่/การยกเลิกสัญญา ส�าหรับสัญญาสั่งต่อเรือ ที่บันทึกรายการในปี 2556
ล�าดบั

ที่
วันที่ในสัญญา 

Novation/ 
Cancellation 
Agreement

เลขที่
เรือ

ขนาด
ระวาง

(เดทเวท
ตัน)

วันที่ในสัญญา
สั่งต่อเรือ

จ�านวน
เงินงวดที่

บริษัทฯ จ่าย

วันที่ได้รับเงินตาม
สัญญา Novation/ 

Cancellation 
Agreement

ราคาขาย
(ล้านบาท)

ก�าไรจาก
การขาย 

(ล้านบาท)

ราคาขาย
(ล้านเหรยีญ

สหรัฐ)

ก�าไรจากการขาย
(ล้านเหรยีญ

สหรัฐ)

1 10 กนัยำยน 2555 336 32,000 20 กรกฎำคม 2550 5,999,999 28 ม.ค. 2556 251.34 72.64 8.48 2.45

2 10 กนัยำยน 2555 340 32,000 20 กรกฎำคม 2550 5,999,999 22 มี.ค. 2556 252.62 74.02 8.53 2.50

3 10 กนัยำยน 2555 347 54,000 11 กมุภำพนัธ์ 2551 15,199,998 27 มี.ค. 2556 710.62 243.72 23.98 8.22

4 10 กนัยำยน 2555 316 54,000 14 กนัยำยน 2550 15,199,998 3 มิ.ย. 2556 735.63 260.45 24.37 8.63

5 10 มถินุำยน 2556 337 32,000 20 กรกฎำคม 2550 17,999,997 4 ก.ย. 2556 606.42 32.30 19.19 1.02

6 10 มถินุำยน 2556 348 54,000 11 กมุภำพนัธ์ 2551 22,799,998 4 ก.ย. 2556 784.93 45.61 24.84 1.44

7 29 กรกฎำคม 2556 349 54,000 11 กมุภำพนัธ์ 2551 22,799,998 4 ก.ย. 2556 785.49 45.16 24.85 1.43

8 16 กนัยำยน 2556 338 32,000 20 กรกฎำคม 2550 17,999,997 7 ต.ค. 2556 638.94 55.33 19.97 1.75

9 6 ธนัวำคม 2556 339 32,000 20 กรกฎำคม 2550 17,999,997 7 ม.ค. 2557 645.80 67.37 20.18 2.11

ก�าไรจากสัญญาแปลงหนี้ใหม่/ การยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ 5,411.79 896.60 174.39 29.55
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  3.2  สัญญาสั่งต่อเรือใหม่เพื่อขนส่งซีเมนต์

    (ก) บนัทกึความเข้าใจ (“MOU”) และสญัญา Charters กบับรษิทั Ultratech Cement Limited

  บรษิทัฯ ได้ลงนำมใน MOU เมือ่วนัที ่14 ตลุำคม 2552 และได้ลงนำมในสญัญำ Long Term Time Charter 

(“สญัญำ Charters”) เมือ่วนัที ่2 ธนัวำคม 2552 กบับรษิทั Ultratech Cement Limited, Mumbai, ประเทศอนิเดยี 

(“Charterer”) ส�ำหรับสัญญำ Charters จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ล�ำ (ทั้งนี้เป็นที่แน่นอนแล้วจ�ำนวน 3 ล�ำ ส่วนอีก 1 ล�ำ

นั้น Charterer จะพิจำรณำที่จะรับบริกำรเพิ่มเติมซึ่งต้องยืนยันก่อนวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2555 แต่ Charterer 

ขอขยำยเวลำและในเวลำต่อมำได้แจ้งว่ำจะรับบริกำร) โดยรำยละเอียดส�ำหรับกำรส่งมอบเรือทั้ง 4 ล�ำ มีดังนี้ 

ตารางการส่งมอบเรือ

เรือล�ำที่ 1  -  ก�ำหนดส่งมอบเรือระหว่ำง 30 กรกฎำคม 2554 ถึง 15 สิงหำคม 2554 ( คำดว่ำจะส่งมอบเรือ 

  ในเดือนกุมภำพันธ์ 2557)

เรือล�ำที่ 2  -  ก�ำหนดส่งมอบเรือระหว่ำง 1 พฤศจิกำยน 2555 ถึง 31 มกรำคม 2556

เรือล�ำที่ 3 -  ก�ำหนดส่งมอบเรือระหว่ำง 1 พฤศจิกำยน 2556 ถึง 31 มกรำคม 2557

เรือล�ำที่ 4 - (หลงัจำกที ่Charterer ได้แจ้งควำมประสงค์จะใช้บรกิำรเรอืเพิม่) - ก�ำหนดส่งมอบเรอืระหว่ำง  

  1 กุมภำพันธ์ 2557  ถึง 30 เมษำยน 2557 

สรุปสาระส�าคัญ เนื้อหาของสั ญญา Charters

  บรษิทัฯ หรอื ตวัแทนของบรษิทัฯ (“เจ้ำของเรอื”) เป็นผูม้กีรรมสทิธิใ์นเรอืและจะด�ำเนนิกำรให้เรอืบรกิำร

แก่ Charterer จ�ำนวนทัง้สิน้ 3 ล�ำ และอำจเพิม่อกี 1 ล�ำ (ซึง่ขึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของ Charterer โดย Charterer 

จะต้องแจ้งควำมประสงค์ที่จะใช้บริกำรเพิ่มเติม ภำยในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2555 ซึ่งได้ขยำยเวลำต่อให้อีก) 

โดยมกี�ำหนดระยะเวลำ 15 ปี ซึง่ Charterer สำมำรถต่อสญัญำ Charters ดงักล่ำวนีไ้ด้อกีครัง้ละ 5 ปี เป็นจ�ำนวน 

2 ครั้ง (ซึ่งจะมีระยะเวลำรวมทั้งสิ้น 15+5+5 = 25 ปี) ส�ำหรับเรือแต่ละล�ำ

  ทั้งนี้ Charterer ได้แจ้งควำมประสงค์ที่จะใช้บริกำรส�ำหรับเรือล�ำที่ 4 แล้ว ภำยใต้เงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ 

ดังนั้นบริษัทฯ มีสัญญำ Charters จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ล�ำ ภำยใต้ MOU นี้

เรือ

  เป็นเรือที่สั่งต่อขึ้นใหม่เพื่อกำรขนส่งซีเมนต์ โดยสั่งต่อขึ้นตำมลักษณะที่ได้ตกลงไว้กับ Charterer 

โดยเฉพำะ 

อัตราค่าบริการเรือ (“Charter Rate”)

  Charter Rate ส�ำหรับระยะเวลำ 15 ปีแรก เท่ำกับ 15,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อวันต่อล�ำเรือ 

หลงัจำกนัน้ ในกรณทีี ่Charterer เลอืกต่อสญัญำไปอกี 5 ปี Charter Rate จะลดลงจ�ำนวน 2,000 เหรยีญดอลลำร์

สหรฐัอเมรกิำต่อวนัต่อล�ำเรอื กล่ำวคอื Charter Rate ในปีที ่16 ถงึ ปีที ่20 จะเป็น 13,000 เหรยีญดอลลำร์สหรฐั

ต่อวันต่อล�ำเรือ และถ้ำ Charterer เลือกต่อสัญญำไปอีก 5 ปี Charter Rate ในปีที่ 21 ถึง ปีที่ 25 จะเป็น 11,000 

เหรียญดอลลำร์สหรัฐต่อวันต่อล�ำเรือ

  อย่ำงไรกต็ำม หำก Charterer ต้องกำรให้เรอืจดทะเบยีนในประเทศอนิเดยี (ถอืธงประเทศอนิเดยี) เจ้ำของ

เรือจะรับด�ำเนินกำรให้ โดย Charter Rate จะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อวันต่อล�ำเรือ 

ส�ำหรับแต่ละช่วงเวลำ ดังนั้น Charter Rate ในกรณีนี้จะเทำ่กับ 17,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐต่อวันต่อล�ำเรือ 

ส�ำหรบัระยะเวลำ 15 ปีแรก และจะลดลง 2,000 เหรยีญดอลลำร์สหรฐัอเมรกิำต่อวนัต่อล�ำเรอื ส�ำหรบัแต่ละครัง้ 

ของกำรต่อสัญญำครั้งละ 5 ปี 
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ค่าปรับ 

  กรณทีีเ่จ้ำของเรอืไม่สำมำรถส่งมอบเรอืให้ Charterer ได้ภำยในระยะเวลำตำมตำรำงกำรส่งมอบเรอืข้ำงต้น 

เจ้ำของเรือจะต้องช�ำระค่ำปรับจ�ำนวน 4,250 เหรียญดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อล�ำเรือต่อวันที่ได้ส่งมอบล่ำช้ำ 

บริษัท ABC One Pte. Ltd. (ABC One) ไม่สำมำรถส่งมอบเรือแก่ Chaterer ได้ทันก�ำหนดเวลำส่งมอบเรือ คือ

ก่อนหรอืภำยในวนัที ่15 สงิหำคม 2554 ได้จ่ำยค่ำปรบัจ�ำนวน 4,250 เหรยีญดอลลำร์สหรฐัอเมรกิำต่อวนัต่อล�ำ

โดยเริ่มค�ำนวณตั้งแต่วันที่ 16 สิงหำคม 2554 โดย ABC One ได้จ่ำยค่ำปรับให้แก่ Chaterers จนถึง ณ วันที่ 31 

ธนัวำคม 2556 เป็นจ�ำนวนเงนิ 3,693,250 เหรยีญดอลลำร์สหรฐัอเมรกิำ และ บรษิทั ABC Two Pte. Ltd. (ABC 

Two) ได้จ่ำยค่ำปรับให้แก่ Charterer โดยเริ่มค�ำนวณตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2556 จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2556 เป็นจ�ำนวนเงิน 1,419,500 เหรียญดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ เช่นเดียวกัน 

  (ข)  การลงนามและการยกเลกิสญัญาสัง่ต่อเรอื 3 ฉบบั เพือ่สัง่ต่อเรอืส�าหรบัขนส่งซเีมนต์ จ�านวน 3 ล�า

  เพือ่ปฏบิตัติำมสญัญำ Charter ทีบ่รษิทัฯ ได้มกีำรลงนำมแล้ว บรษิทัฯได้จดัตัง้บรษิทัย่อยทีม่วีตัถปุระสงค์

เฉพำะ (“บรษิทัย่อย SPV”) ของบรษิทั Associated Bulk Carriers Pte.Ltd (ABC) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ได้แก่ บริษัท ABC One บริษัท ABC Two และบริษัท ABC Three Pte. Ltd. (ABC Three) โดยทั้ง 3 บริษัทได้

ลงนำมในสัญญำสั่งต่อเรือ ส�ำหรับขนส่งซีเมนต์ (“เรือ”) กับบริษัท ABG Shipyard Limited ประทศอินเดีย 

(“อู่ต่อเรือ”) โดยมีต้นทุนเรือล�ำละ 28.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ

  กำรต่อสร้ำงเรือส�ำหรับขนส่งซีเมนต์กับอู่ต่อเรือ ABG มีควำมล่ำช้ำ ดังนั้นในปี 2555 - 2556 บริษัทฯ 

(โดยผ่ำน 3 บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ABC Two บริษัท ABC Three และบริษัท ABC Four Pte. Ltd. (ABC 

Four)) ได้ท�ำสญัญำสัง่ต่อเรอืจ�ำนวน 3 ฉบบั เพือ่สัง่ต่อเรอืส�ำหรบัขนส่งซเีมนต์จ�ำนวน 3 ล�ำกบัอูต่่อเรอือกีแห่ง

ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งจะได้อธิบำยไว้ต่อไปจำกนี้ และในระหว่ำงปี 2556 บริษัทฯ ได้ยกเลิก

สัญญำสั่งต่อเรือส�ำหรับขนส่งซีเมนต์ทั้ง 3 ฉบับ กับอู่ต่อเรือ ABG โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ล�าดบั
ที่

วันที่ในสัญญา 
Cancellation
Agreement

เลขที่
เรือ

ขนาด
ระวาง

(เดทเวท
ตัน)

วันที่ในสัญญา
สั่งต่อเรือ

จ�านวน
เงินงวดที่

บริษัทฯ จ่าย

วันที่ได้รับเงิน
ตามสัญญา

Cancellation 
Agreement

ราคาขาย
(ล้านบาท)

ก�าไรจาก
การขาย 

(ล้านบาท)

ราคาขาย
(ล้านเหรยีญ

สหรัฐ)

ก�าไรจากการขาย
(ล้านเหรยีญ

สหรัฐ)

1 18 มกรำคม 2556 380 20,000 22 เมษำยน 2553 5,700,000 18 ม.ค. 2556 198.66 22.14 6.70 0.75

2 10 มถินุำยน 2556 379 20,000 22 เมษำยน 2553 11,400,000 4 ก.ย. 2556 389.73 15.30 12.33 0.49

3 6 ธนัวำคม 2556 378 20,000 22 เมษำยน 2553 17,100,000 7 ม.ค. 2557 602.75 1.37 18.34 0.03

ก�าไรจากการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ 1,191.14 38.81 37.37 1.27

  (ค)  การลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือ 4 ฉบับ เพื่อต่อเรือส�าหรับขนส่งซีเมนต์ จ�านวน 4 ล�า

  เพื่อให้สำมำรถส่งมอบเรือส�ำหรับขนส่งซีเมนต์จ�ำนวน 4 ล�ำ ให้แก่ Charterer ได้เร็วที่สุด (และแทนเรือ

ที่ได้สั่งต่อไว้ก่อนหน้ำนี้และต่อมำยกเลิกสัญญำสั่งต่อเรือดังกล่ำวกับอู่ต่อเรือ ABG) บริษัทฯ โดยผ่ำนแต่ละ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่ำวคือ ABC Two  ABC Three และ ABC Four (โดยแต่ละบริษัทจะเรียกว่ำ “ผู้ซื้อ”) 

ซึง่ได้ลงนำมสญัญำสัง่ต่อเรอืจ�ำนวน 3 ฉบบั เพือ่สัง่ต่อเรอืส�ำหรบัขนส่งซเีมนต์ ขนำดระวำง 20,000 เดทเวทตนั 

กับบริษัท China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding 

Industry Co., Ltd. (ร่วมกัน เรียกว่ำ “ผู้ขำย”) 

  นอกจำกเรอื 3 ล�ำดงักล่ำวข้ำงต้น เมือ่วนัที ่5 ธนัวำคม 2555 บรษิทั ABC ได้ลงนำมในสญัญำออพชัน่กบั

ผู้ขำย ภำยใต้สัญญำดังกล่ำว ABC มีออพชั่นในกำรตั้งบริษัทในกลุ่มเพื่อสั่งต่อเรือส�ำหรับขนส่งซีเมนต์ ขนำด

ระวำง 20,000 เดทเวทตัน เพิ่มอีก 1 ล�ำ (“เรือออพชั่น”) ในรำคำและเงื่อนไขที่เหมือนกันกับเรือส�ำหรับขนส่ง

ซีเมนต์ จ�ำนวน 3 ล�ำ ที่ได้สั่งไปก่อนหนำ้นี้ ทั้งนี้  ABC ได้ใช้สิทธิ์ในกำรสั่งต่อเรือออพชั่นในระหวำ่งปี 2556 

ดังนั้น รำยละเอียดเรือส�ำหรับขนส่งซีเมนต์จ�ำนวน 4 ล�ำ ได้แก่ รำยละเอียดของต้นทุนเรือ ตำรำงกำรจ่ำยช�ำระ 

และวันที่คำดว่ำจะส่งมอบเรือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีดังต่อไปนี้
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ล�าดับที่ ผู้ซื้อ/บริษัทย่อย
ที่เป็นเจ้าของเรือ

เลขที่เรือ วันที่ในสัญญา
สั่งต่อเรือ

วันที่
ส่งมอบเรือ

ขนาด
ระวาง

ราคาเรือ
ตามสัญญา 
Agreement

(เหรียญสหรัฐ)

จ�านวนเงิน 
ที่จ่ายในปี 2555
(เหรียญสหรัฐ)

จ�านวนเงิน
ที่จ่ายในปี 2556
(เหรียญสหรัฐ)

รวมจ�านวนเงิน
ที่จ่าย ณ 

31 ธ.ค.2556

1 บริษัท ABC Two Pte.Ltd. CC200-01 5 ธ.ค. 2555 24 ม.ค. 2557 20,000 24,180,000 2,418,000 7,254,000 9,672,000

2 บริษัท ABC Three Pte.Ltd. CC200-02 5 ธ.ค. 2555 30 เม.ย. 2557 20,000 24,180,000 2,418,000 4,836,000 7,254,000

3 บริษัท ABC Four Pte.Ltd. CC200-03 3 เม.ย. 2556 31 ก.ค. 2557 20,000 24,180,000 - 4,836,000 4,836,000

4 บริษัท Associated Bulk 
Carriers Pte.Ltd.

CC200-04 30 ส.ค. 2556 30 พ.ย. 2557 20,000 24,480,000 - 4,896,000 4,896,000

เรือส�าหรับขนส่งซีเมนต์ – 4 ล�า 80,000 97,020,000 4,836,000 21,822,000 26,658,000

รำคำเรือแต่ละล�ำตำมสัญญำ จะถูกแบ่งช�ำระออกเป็นงวดๆ ดังต่อไปนี้

งวดที่ช�าระ เหตุการณ์ส�าคัญ ร้อยละ (%)

งวดที่ 1 ลงนำมในสัญญำ 10%

งวดที่ 2 ตัดแผ่นเหล็กชิ้นแรก 10%

งวดที่ 3 เสร็จสิ้นกำรวำงกระดูกงูเรือ (โครงเรือ) 10%

งวดที่ 4 ปล่อยเรือลงน�้ำ 10%

งวดที่ 5 ส่งมอบเรือ 60%

รวม 100%

  3.3  แผนการปรับปรุงกองเรือส�าหรับอนาคต
  ในรำยงำนประจ�ำปีส�ำหรับปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้กล่ำวถึงกำรวำงแผนระยะสั้น/ระยะกลำงส�ำหรับ 

กำรซื้อเรือ มือสอง หรือ กำรลงนำมเพื่อสั่งต่อเรือ/ซื้อสัญญำเรือสั่งต่อใหม่ ซึ่งบริษัทฯ เฝ้ำรอโอกำสส�ำหรับ 

กำรจัดหำเรือใหม่และมีรำคำที่เหมำะสม ซึ่งโอกำสดีนี้ได้เข้ำมำในช่วงครึ่งหลังของปี 2554 เมื่อบริษัทฯ ได้รับ 

ข้อเสนอเรือใหม่ในรำคำที่น่ำสนใจ ต่อมำในปี 2555 บริษัทฯ (โดยผ่ำนบริษัทย่อย) ได้ซื้อเรือจ�ำนวน 6 ล�ำ และ 

เพื่อให้แผนกำรนี้ด�ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำสั่งต่อเรือ จ�ำนวน 12 ฉบับ 

เพือ่สัง่ต่อเรอืขนส่งสนิค้ำแห้งเทกอง จ�ำนวน 12 ล�ำกบัอูต่่อเรอืหลำยแห่งในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี 

ดังต่อไปนี้

  (ก) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2556 บริษัทฯ ลงนำมในสัญญำสั่งต่อเรือจ�ำนวน 2 ฉบับส�ำหรับสั่งต่อเรือ 

ขนำดระวำง 64,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 2 ล�ำกับ Sainty Marine Corporation Ltd. รำยละเอียดต้นทุน 

ตำรำงกำรช�ำระเงินงวด และวันที่คำดว่ำจะส่งมอบเรือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีดังต่อไปนี้

ล�าดับที่ ผู้ซื้อ/บริษัทย่อยเจ้าของเรือ เลขที่เรือ วันที่คาดว่า
จะส่งมอบเรือ

ขนาดระวาง
(เดทเวทตัน)

ราคาตามสัญญา 
(เหรียญสหรัฐ)

จ�านวนเงิน
ที่จ่ายในปี 2556
(เหรียญสหรัฐ)

รวมจ�านวนเงิน
ที่จ่าย ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556

  (เหรียญสหรัฐ)

1 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 
และ/หรือ ตัวแทน

SAM 13009B 30 มิ.ย. 2557 64,000 27,400,000 4,110,000 4,110,000

2 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 
และ/หรือ ตัวแทน

SAM 13010B 30 มิ.ย. 2557 64,000 27,400,000 4,110,000 4,110,000

เรือประเภทอัลตราแมกซ์ - 2 ล�า 128,000 54,800,000 8,220,000 8,220,000
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รำคำตำมสัญญำของเรือแต่ละล�ำจะถูกแบ่งช�ำระออกเป็นงวดๆ ดังต่อไปนี้

งวดที่ช�าระ เหตุการณ์ส�าคัญ ร้อยละ (%)

งวดที่ 1 ลงนำมในสัญญำ 15%

งวดที่ 2 ส่งมอบเรือ 85%

รวม 100%

  (ข) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2556 บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำสั่งต่อเรือจ�ำนวน 2 ฉบับ ส�ำหรับเรือ 

ขนำดระวำง 38,500 เดทเวทตนั จ�ำนวน 2 ล�ำ กบั China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. และ 

Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. (รวมเรยีกว่ำ ผูข้ำย) รำยละเอยีดต้นทนุ ตำรำงกำรช�ำระเงนิงวด 

และวันที่คำดว่ำจะส่งมอบเรือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีดังต่อไปนี้

ล�าดับที่ ผู้ซื้อ/บริษัทย่อยเจ้าของเรือ เลขที่เรือ วันที่คาดว่า
จะส่งมอบเรือ

ขนาดระวาง
(เดทเวทตัน)

ราคาตามสัญญา 
(เหรียญสหรัฐ)

จ�านวนเงิน
ที่จ่ายในปี 2556
(เหรียญสหรัฐ)

รวมจ�านวนเงิน
ที่จ่าย ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556

  (เหรียญสหรัฐ)

1 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) BC385-11 31 พ.ค. 2558 38,500 22,318,000 2,231,800 2,231,800

2 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) BC385-12 31 ธ.ค. 2558 38,500 22,318,000 2,231,800 2,231,800

เรือประเภทแฮนดี้ไซส์ - 2 ล�า 77,000 44,636,000 4,463,600 4,463,600

รำคำตำมสัญญำของเรือแต่ละล�ำจะถูกแบ่งช�ำระออกเป็นงวดๆ ดังต่อไปนี้

งวดที่ช�าระ เหตุการณ์ส�าคัญ ร้อยละ (%)

งวดที่ 1 ลงนำมในสัญญำ 10%

งวดที่ 2 ตัดแผ่นเหล็กชิ้นแรก 10%

งวดที่ 3 เสร็จสิ้นกำรวำงกระดูกงูเรือ (โครงเรือ) 10%

งวดที่ 4 ปล่อยเรือลงน�้ำ 10%

งวดที่ 5 ส่งมอบเรือ 60%

รวม 100%

  (ค) เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำสั่งต่อเรือ จ�ำนวน 8 ฉบับ ส�ำหรับเรือขนส่ง

สนิค้ำแห้งเทกอง ขนำดระวำง 39,000 เดทเวทตนั จ�ำนวน 4 ล�ำ และเรอืขนำดระวำง 64,000 เดทเวทตนั จ�ำนวน 

4 ล�ำ กบั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd.  รำยละเอยีดต้นทนุ ตำรำงกำรช�ำระเงนิงวด และวนัทีค่ำด

ว่ำจะส่งมอบเรือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีดังต่อไปนี้
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ล�าดับที่ ผู้ซื้อ/บริษัทย่อยเจ้าของเรือ เลขที่เรือ วันที่คาดว่า
จะส่งมอบเรือ

ขนาดระวาง
(เดทเวทตัน)

ราคาตามสัญญา 
(เหรียญสหรัฐ)

จ�านวนเงิน
ที่จ่ายในปี 2556
(เหรียญสหรัฐ)

รวมจ�านวนเงิน
ที่จ่าย ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556

  (เหรียญสหรัฐ)

1 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) SF130120 31 ส.ค. 2558 38,625 21,960,000 200,000 200,000

2 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) SF130121 30 พ.ย. 2558 38,625 21,960,000 200,000 200,000

3 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) SF130122 28 ก.พ. 2559 38,625 21,960,000 200,000 200,000

4 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) SF130123 31 พ.ค. 2559 38,625 21,960,000 200,000 200,000

เรือประเภทแฮนดี้ไซส์ - 4 ล�า 154,500 87,840,000 800,000 800,000

1 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) SF130124 31 ก.ค. 2558 63,345 27,477,500 200,000 200,000

2 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) SF130125 31 ต.ค. 2558 63,345 27,477,500 200,000 200,000

3 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) SF130126 31 ม.ค. 2559 63,345 27,477,500 200,000 200,000

4 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) SF130127 30 เม.ย. 2559 63,345 27,477,500 200,000 200,000

เรือประเภทอัลตราแม็กซ์ - 4 ล�า 253,380 109,910,000 800,000 800,000

รวม 407,880 197,750,000 1,600,000 1,600,000

รำคำตำมสัญญำของเรือแต่ละล�ำจะถูกแบ่งช�ำระออกเป็นงวดๆ ดังต่อไปนี้

งวดที่ช�าระ เหตุการณ์ส�าคัญ ร้อยละ (%)

งวดที่ 1 ลงนำมในสัญญำ 1%

งวดที่ 2 หลังได้รับสัญญำค�้ำประกันกำรคืนเงินงวด 14%

งวดที่ 3 ปล่อยเรือลงน�้ำ 10%

งวดที่ 4 ส่งมอบเรือ 75%

รวม 100%

  ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับมอบเรือจำกกำรน�ำมำขำยใหม่ (resale) ส�ำหรับเรือประเภทซุปรำแมกซ์ จ�ำนวน 3 ล�ำ 

สร้ำงโดย อู่ต่อเรือ Hindustan ประเทศอินเดีย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

ล�าดับที่ บริษัทย่อยเจ้าของเรือ ชื่อเรือ ปีที่สร้าง ขนาดระวาง
(เดทเวทตัน)

วันที่
รับเรือ

ต้นทุนซื้อเรือ
 (ล้านเหรียญสหรัฐ)

1 บริษัท พรีเชียส พอนดส์ จ�ำกัด วริษำ นำรี 2553 53,839 20 ก.พ. 2556 13.25

2 บริษัท พรีเชียส คอมเม็ทส์ จ�ำกัด วริยำ นำรี 2554 53,833 25 เม.ย. 2556 14.25

3 บริษัท พรีเชียส ออนำเม้นท์ส จ�ำกัด วิกำนดำ นำรี 2556 53,857 31 ก.ค. 2556 16.00

เรือประเภทซุปราแมกซ์ - 3 ล�า 161,529 43.50

4.  ค�านิยาม 
 กำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงินในรำยงำนค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของผู้บริหำรนี้ ได้ใช้ข้อมูลจำกงบกำรเงินรวม

ของ บริษัทฯ ซึ่งจัดท�ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีไทยที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และงบกำรเงินแปลงค่ำเป็นเงินเหรียญสหรัฐ 

ค�ำนิยำมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับค�ำทำงกำรเงินและกำรด�ำเนินงำน ดังนี้
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 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยแสดงเป็นเงินเหรียญ สหรัฐอเมริกา (Opex) - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�ำ 

ค�ำนวณโดยถือว่ำมี 365 วันท�ำกำรในรอบปี ซึ่งไม่รวมค่ำเสื่อมรำคำแต่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและส�ำรวจเรือตัดบัญชี

ตำมนโยบำยทำงกำรบญัช ี(กรณุำดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิข้อ 4.6) ซึง่รวมอยูใ่นส่วนของค่ำเสือ่ม

รำคำในงบกำรเงินของบริษัทฯ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเป็นต้นทุนที่ต้องเกิดขึ้น ได้แก่ คำ่ใช้จ่ำยเกี่ยวกับลูกเรือค่ำซ่อมแซม 

ค่ำประกันภัย ค่ำน�้ำมันต้นทุนกำรจัดกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและส�ำรวจเรือตัดบัญชี

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือในงบกำรเงินหมำยถึง ต้นทุนในกำรเดินเรือซึ่งไม่รวมค่ำใช้จ่ำยใน 

กำรซ่อมแซมและส�ำรวจเรือตัดบัญชี

 ค่าใช้จ่ายรายเทีย่วการเดนิเรอื - ค่ำใช้จ่ำยรำยเทีย่วกำรเดนิเรอื หมำยถงึ ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดทีเ่กีย่วกบักำรเดนิเรอืในเทีย่วนัน้ๆ 

ได้แก่ ค่ำน�้ำมัน และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นที่ท่ำเรือซึ่งรวมถึงค่ำธรรมเนียมท่ำเรือ ค่ำขนถ่ำยสินค้ำขึ้นลงเรือ ค่ำธรรมเนียม 

กำรผ่ำนคลอง ค่ำธรรมเนยีมตวัแทนเรอื และค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทีท่่ำเรอื ค่ำใช้จ่ำยรำยเทีย่วกำรเดนิเรอืแบบเป็นระยะเวลำ 

(Time Charter) ลูกค้ำ (ผู้เชำ่เรือ) เป็นผู้รับภำระค่ำใช้จำ่ยรำยเที่ยวกำรเดินเรือที่เกิดขึ้น และคำ่ใช้จำ่ยรำยเที่ยวกำรเดินเรือเป็น

รำยเทีย่ว (Voyage Charter) บรษิทัฯ เป็นผูร้บัภำระค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด อย่ำงไรกด็ ีเมือ่บรษิทัฯ จะรวมค่ำใช้จ่ำยรำยเทีย่ว

ที่อำจเกิดขึ้นนั้นในค่ำระวำงเรือที่บริษัทฯ จะคิดกับลูกค้ำ ท�ำให้อัตรำค่ำระวำงเรือที่บริษัทฯ ก�ำหนดขึ้นในกำรเช่ำแบบเป็น 

รำยเที่ยวใกล้เคียงกับกำรเช่ำแบบเป็นระยะเวลำ

 ต้นทนุจากการเดนิเรอืรวม - ต้นทนุจำกกำรเดนิเรอืรวมในงบกำรเงนิหมำยถงึ ผลรวมของค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิเรอืและ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเป็นรำยเที่ยว

 รายได้จากการเดนิเรอืเฉลีย่แสดงเป็นเงนิเหรยี สหรฐัอเมรกิาต่อวนัต่อล�า (TC Rate) - ค่ำเช่ำค่ำระวำงเรอืเฉลีย่ต่อวนัต่อล�ำ 

โดยถอืว่ำม ี350 วนัในรอบปี อตัรำค่ำเช่ำค่ำระวำงเฉลีย่ต่อล�ำค�ำนวณจำกกำรน�ำรำยได้สทุธจิำกกำรเดนิเรอืหำรด้วยจ�ำนวนวนั

ที่ใช้ในกำรเดินเรือเท่ำกับ 350 วันและจ�ำนวนเรือ

 รายได้จากการเดินเรือ - รำยได้จำกกำรเดินเรือ หมำยถึง รำยได้ค่ำเช่ำเรือและรำยได้ค่ำระวำงเรือที่ได้รับ ในอีก 

ควำมหมำยหนึ่งคือรำยได้ทั้งหมดที่เกิดจำกกำรให้เช่ำเรือแบบเป็นระยะเวลำและกำรให้เช่ำเรือแบบเป็นรำยเที่ยว

 รายได้จากการเดินเรือสุทธิ - รำยได้จำกกำรเดินเรือสุทธิ หมำยถึง รำยได้จำกกำรเดินเรือหักด้วยค่ำใช้จ่ำยรำยเที่ยว 

กำรเดินเรือ ที่เรียกทั่วไปว่ำ Time Charter สุทธิ

 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส�ารวจเรือ - บริษัทฯ ต้องน�ำเรือเข้ำอู่เรือแห้งเพื่อตรวจเช็ค ซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำ 

และกำรปรบัปรงุอืน่ๆ ตำมก�ำหนดเวลำเพือ่ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องในอตุสำหกรรม โดยปกติ

บริษัทฯ จะน�ำเรือเข้ำอู่แห้งเพื่อตรวจเช็คทุกๆ สองปีครึ่งและหำ้ปีส�ำหรับกำรส�ำรวจเรือขั้นต้นและส�ำรวจเรือพิเศษตำมล�ำดบั 

บรษิทัฯ บนัทกึต้นทนุทีเ่กดิขึน้เป็นค่ำใช้จ่ำยรอตดับญัช ีและตดัจ�ำหน่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมเรอืตดับญัช ี(Dry-Docking 

Cost) ภำยในระยะเวลำสองปีจำกกำรส�ำรวจเรอืขัน้ต้น และเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส�ำรวจเรอืตดับญัชภีำยในระยะเวลำสีปี่ส�ำหรบั 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส�ำรวจเรือพิเศษ จ�ำนวนเงินที่ตัดบัญชีของค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซม และส�ำรวจเรือรวมอยู่ในค่ำเสื่อมรำคำ 

แต่ไม่ได้รวมอยู่ในต้นทุนกำรเดินเรือที่แสดงในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้รวมค่ำซ่อมแซมและส�ำรวจเรือตัดบัญชี 

ในกำรค�ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเฉลี่ย (Opex) เพื่อเป็นกำรครบถ้วนส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือ

 ค่าเสื่อมราคา - ส่วนประกอบหลักในรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำในงบกำรเงิน ได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำที่เกิดจำกเรือ ซึ่งรวมถึง

ต้นทุนค่ำซ่อมแซมและส�ำรวจเรือตัดบัญชีดังที่อธิบำยไว้แล้วข้ำงต้น 

 วนัหยดุการเดนิเรอื - วนัหยดุกำรเดนิเรอื หมำยถงึ วนัทีไ่ม่มกีำรเดนิเรอื เนือ่งจำกเหตผุลทำงด้ำนเทคนคิ และอำจหมำยถงึ 

เรืออยู่ในระหว่ำงกำรซ่อมแซมเรือที่อู่แห้ง หรือที่กลำงทะเล หรือที่ท่ำเรือ หรือในกรณีเรือเสีย

 ก�าไรขั้นต้น - หมำยถึง รำยได้จำกกำรเดินเรือหักด้วยต้นทุนจำกกำรเดินเรือ

 อัตราก�าไรขั้นต้น - เกิดจำกก�ำไรขั้นต้นหำรด้วยรำยได้จำกกำรเดินเรือ แสดงค่ำเป็นร้อยละ
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 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร หมำยถึง เงินเดือนส�ำหรับพนักงำนส�ำนักงำน ค่ำเช่ำส�ำนักงำน 

ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรยังรวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับ

พนกังำนทำงด้ำนเทคนคิทีท่�ำหน้ำทีจ่ดักำรเดนิเรอืด้วย อย่ำงไรกต็ำมส�ำหรบักำรค�ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิเรอืต่อวนัต่อล�ำเรอื 

(Opex) บริษัทฯ ได้พิจำรณำค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรคือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร ไปรวมค�ำนวณ

ในค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือ

5.  วงเงินสินเชื่อ/เงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
  5.1  วงเงินสินเชื่อส�าหรับจัดซื้อเรือมือสองจากธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จ�ากัด 
    (BTMU) และธนาคารอื่น 3 แห่ง

  เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2553 บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำวงเงินสินเชื่อมีหลักประกันจ�ำนวน 250 ลำ้นเหรียญ

ดอลลำร์สหรฐัอเมรกิำ กบั ธนำคำรแห่งโตเกยีว-มติซบูชิ ิยเูอฟเจ จ�ำกดั ธนำคำรกรงุศรอียธุยำ จ�ำกดั (มหำชน) ธนำคำร

กสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออก และน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย และธนำคำรธนชำต (ทั้งหมดคือ 

ผู้จัดหำวงเงินและเป็นผู้ให้กู้) เพื่อบริษัทฯ ใช้เงินกู้นี้ในกำรซื้อเรือมือสองเพิ่มเติม 

  เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2556 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ำยสัญญำสินเชื่อมีหลักประกัน ฉบับที่ 3 

โดยหลักเพื่อขยำยระยะเวลำเบิกเงินกู้ส�ำหรับวงเงินสินเชื่อดังกล่ำวจนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2557

เงื่อนไขหลักหลังจากที่ได้แก้ไขแล้วของสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

ผู้กู้ บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ำกดั (มหำชน) (PSL) และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ในประเทศ

สิงคโปร์และ/หรือ ในประเทศไทยซึ่งจะเป็นเจ้ำของเรือ

ผู้ให้กู้ ธนำคำรแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จ�ำกัด (“BTMU”) ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด 

(มหำชน) (“KBank”) และ ธนำคำรธนชำต (“Thanachart”)

ผู้ให้บริการ Swap 

(ส�าหรับ IRS ถ้ามี)

BTMU และ KBank

ตัวแทนผู้ให้กู้ KBank

ตัวแทนหลักประกัน BTMU

จ�านวนวงเงินสินเชื่อ วงเงนิสนิเชือ่มหีลกัประกนัส�ำหรบัเบกิถอนได้หลำยครัง้โดยรวมสงูสดุได้จ�ำนวน 150 

ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในกำรซื้อเรือขนสินค้ำเทกองจ�ำนวนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 60 ของรำคำเรือ 

โดยเรือมีขนำดเดดเวทตัน ระหว่ำง 18,000 เดดเวทตัน - 58,000 เดดเวทตัน และอำยุ 

ไม่เกิน 10 ปี เรือที่ซื้อจะจดทะเบียนในประเทศไทย หรือในประเทศสิงคโปร์ (หรือ

ประเทศอืน่ๆ ทีย่อมรบัได้) และโดยเรอืหนึง่ล�ำในเรอืทกุๆ สีล่�ำทีซ่ือ้จะต้องจดทะเบยีน

เป็นเรือธงสัญชำติสิงคโปร์

ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ เบิกถอนได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2557

การช�าระคืนเงินต้น เริม่จำก 3 เดอืนหลงัจำกสิน้สดุระยะเวลำเบกิถอนเงนิกูโ้ดยช�ำระคนืเป็นรำยไตรมำส

เป็นเวลำ 8 ปี ช�ำระงวดละ 1/32 ของจ�ำนวนเงินกู้ที่ได้ เบิกถอนรวมทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ย LIBOR 3 เดือน + ส่วนเพิ่ม

การป้องกันความเสี่ยง

ของอัตราดอกเบี้ย 

(Interest Rate Hedging)

ผูใ้ห้บรกิำร Swap จะจดัให้มกีำรป้องกนัควำมเสีย่งของอตัรำดอกเบีย้ กรณทีีผู่กู้ร้้องขอ

โดยใช้หลักประกันเดียวกับสัญญำเงินกู้
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ค่าธรรมเนียมการ

จัดหาวงเงิน

ร้อยละ 1.25 ของวงเงินกู้

ค่าธรรมเนยีมการรกัษาวงเงนิกู้ ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกถอน

หลักประกัน ผู้กู้จะต้องให้และส่งมอบหลักประกันดังต่อไปนี้ :

ก.  จดจ�ำนองเรือเป็นล�ำดับแรกส�ำหรับเรือที่จะซื้อ (ทั้งนี้ จ�ำนวนเงินกู้ทั้งหมด 

ณ เวลำ สิ้นสุดระยะเวลำเบิกถอนเงินกู้ จะต้องไม่เกินร้อยละ 65 ของมูลค่ำเรือ);

ข.  จ�ำน�ำหุ้นของผู้กู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น PSL;

ค.   โอนผลประโยชน์เป็นล�ำดบัแรกของเงนิรำยได้ของเรอื และบญัชเีงนิรำยได้ บญัชี

เงินช�ำระคืนและบัญชีเงินหลักประกัน;

ง.   โอนผลประโยชน์เป็นล�ำดับแรกของกำรเรียกร้องค่ำชดเชยของเรือ; และ

จ.   โอนผลประโยชน์เป็นล�ำดับแรกของสัญญำกำรประกันภัยเรือ

โดยหลักประกันทั้งหมดจะเป็นหลักประกันร่วมกันตลอดจนกว่ำจะได้ช�ำระคืนเงิน

กู้ทั้งหมด

ข้อตกลงทางการเงิน PSL จะต้องปฏบิตัติำมข้อตกลงทำงกำรเงนิ โดยจะมกีำรค�ำนวณเป็นรำยไตรมำส จำก

งบกำรเงินสกุลเหรียญดอลลำร์สหรัฐอเมริกำดังนี้ : -

ก.  อัตรำส่วนเงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Funded Debt to Total Shareholders 

Equity) ณ ช่วงเวลำที่ก�ำหนด จะต้องไม่เกิน 2:1

ข.  อตัรำส่วนเงนิกูต่้อรำยได้ก่อนหกัดอกเบีย้ ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำและค่ำใช้จ่ำยตดัจ่ำย 

(Funded Debt to EBITDA) ของ 4 ไตรมำสทีผ่่ำนมำ ณ ช่วงเวลำทีก่�ำหนดจะต้อง

ไม่เกินกว่ำ 5:1

ค.  มยีอดเงนิสดคงเหลอือย่ำงน้อย 100,000 เหรยีญดอลลำร์สหรฐั ต่อล�ำเรอืซึง่กลุม่

ของ PSL เป็นเจ้ำของ

ง.  อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) 

จะต้องไม่ต�่ำกว่ำ 1.1 เท่ำ

ข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ มลูค่ำตลำด (Fair Market Value) ของเรอืทัง้หมดทีเ่ป็นหลกัประกนั ตลอดระยะเวลำ

ของสัญญำกู้เงิน จะต้องไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 125 ของยอดเงินกู้คงเหลือ

ข้อตกลงอื่นๆ เงนิปันผล - PSL และผูกู้ร่้วม(บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ทัง้หมด) สำมำรถจ่ำยเงนิปันผล

ให้ผู้ถือหุ้นได้ เว้นแต่เมื่อเกิดกำรผิดสัญญำ หรือเหตุกำรณ์ใดๆ ที่จะน�ำไปสู่กำรผิด

สัญญำและมีเงินกู้ที่ครบก�ำหนดค้ำงช�ำระ

การเป็นบรษิทัจดทะเบยีน - PSL จะคงกำรเป็นบรษิทัจดทะเบยีน ในตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยตลอดระยะเวลำของสัญญำเงินกู้นี้

ข้อตกลงเกีย่วกบัผูบ้รหิาร - จะถอืว่ำเป็นกำรผดิสญัญำเมือ่เกดิเหตกุำรณ์ทีผู่บ้รหิำร คอื  

นำยคำลิด ฮำชิม นำยมูนีร ฮำชิม และ นำยคูชรู วำเดีย พ้นจำกกำรเป็นผู้บริหำรของ 

PSL (เว้นแต่กำรเสียชีวิตและทุพพลภำพ) และเว้นแต่จะได้ผู้บริหำรอื่นที่ยอมรับได้

มำแทนที่ภำยใน 90 วัน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ ยังไม่มีกำรเบิกใช้วงเงินสินเชื่อนี้
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  5.2  วงเงินสินเชื่อส�าหรับการสั่งต่อเรือใหม่จากธนาคาร DNB Asia Ltd. ธนาคารกสิกรไทย  
    และธนาคารต่างประเทศอ่ืนๆ (วงเงินสินเชื่อส�าหรับเรือต่อใหม่)

  เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันระยะยำว ใช้ส�ำหรับเรือ

ที่สั่งต่อใหม่จำกอู่ต่อเรือ ABG จ�ำนวน 398,400,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ กับธนำคำร DNB Asia Ltd. ธนำคำรกสิกร

ไทย และธนำคำรต่ำงประเทศอืน่ๆ ส�ำหรบัเรอืสัง่ต่อใหม่จ�ำนวน 15 ล�ำ (เรอืขนสนิค้ำเทกองประเภทแฮนดีไ้ซส์จ�ำนวน 

9 ล�ำ โดยแต่ละล�ำมีระวำงบรรทุก 32,000 เดทเวทตันและเรือขนส่งสินค้ำเทกองประเภทซุปรำแมกซ์จ�ำนวน 6 ล�ำโดย

แต่ละล�ำมีระวำงบรรทุก 54,000 เดทเวทตัน ) จำกจ�ำนวนเรือสั่งต่อใหม่ทั้งสิ้น 18 ล�ำ

เงื่อนไขหลักของสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

ผู้กู้ บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ำกดั (มหำชน) (“พเีอสแอล”) และ/หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

จ�ำนวนสงูสดุ 15 บรษิทัย่อย ซึง่ตัง้ขึน้ภำยใต้กฎหมำยสงิคโปร์ หรอืภำยใต้กฎหมำยไทย 

หรือภำยใต้เขตอ�ำนำจของกฎหมำยใดๆ ซึ่งผู้ให้กู้ยอมรับ

ผู้ค�้าประกัน พีเอสแอล

ผู้ให้กู้ ธนำคำร DNB Asia Ltd. (“DNB”) ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) และธนำคำร

ต่ำงประเทศหลำยแห่ง

นายทะเบียน (Bookrunners) / DNB 

ผู้รับประกัน (Underwriters) / ผู้จัดการผู้มีอ�านาจ (Mandated Lead 

Arranger (“MLA”) และ ตัวแทนและตัวแทนหลักประกัน

Facility Agent and Security Agent

ผู้จัดการร่วม ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) 

รายละเอียดสินเชื่อ

วัตถุประสงค์ เป็นเงนิกูม้หีลกัประกนัส�ำหรบัก่อนรบัเรอืและเมือ่รบัเรอืเพือ่ใช้ในกำรสัง่ต่อเรอืใหม่

จ�ำนวน 15 ล�ำ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

เรือขนสินค้าเทกองประเภทแฮนดี้ไซส์

เรอืขนสนิค้ำเทกองประเภทแฮนดีไ้ซส์ จ�ำนวน 9 ล�ำ โดยแต่ละล�ำมขีนำดระวำงบรรทกุ 

32,000 เดทเวทตนั แต่ละล�ำถกูต่อโดยอูต่่อเรอื ABG จ�ำกดั ประเทศอนิเดยี รำคำต่อเรอื

แต่ละล�ำอยู่ที่ประมำณ 30 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ

เรือขนสินค้าเทกองประเภทซุปราแมกซ์

เรอืขนสนิค้ำเทกองประเภทซปุรำแมกซ์ จ�ำนวน 6 ล�ำ โดยแต่ละล�ำมขีนำดระวำงบรรทกุ 

54,000 เดทเวทตนั แต่ละล�ำถกูต่อโดยอูต่่อเรอื ABG จ�ำกดั ประเทศอนิเดยี รำคำต่อเรอื

แต่ละล�ำอยู่ที่ประมำณ 38 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด จ�ำนวนเงนิกูส้งูสดุถงึ 398.40 ล้ำนเหรยีญสหรฐั (ร้อยละ 80 ของรำคำสัง่ต่อเรอืตำมที่

ได้กล่ำวข้ำงต้น) ซึ่งประกอบด้วย 15 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส�ำหรบัเรอืขนสนิค้ำเทกองประเภทแฮนดีไ้ซส์ มวีงเงนิสนิเชือ่สงูสดุถงึ 216 ล้ำนเหรยีญ

สหรัฐอเมริกำ โดยแบ่งเป็น 9 ส่วนย่อย ดังนี้

วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ 

จ�ำนวนเงิน 18 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือร้อยละ 60 ของรำคำสั่งต่อเรือแต่ละล�ำ 

ซึ่งแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ
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วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ 

เท่ำกับจ�ำนวนเงิน 24 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือร้อยละ 80 ของรำคำสั่งต่อเรือ

แต่ละล�ำ ซึ่งแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ

ส�ำหรับเรือขนสินค้ำเทกองประเภทซุปรำแมกซ์ มีวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 182.40  

ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยแบ่งเป็น 6 ส่วนย่อย ดังนี้

วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ 

จ�ำนวนเงิน 22.80 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือร้อยละ 60 ของรำคำสั่งต่อเรือ 

แต่ละล�ำ ซึ่งแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ

วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ 

เท่ำกบัจ�ำนวนเงนิ 30.40 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ หรอืร้อยละ 80 ของรำคำสัง่ต่อเรอื

แต่ละล�ำ ซึ่งแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ

การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อและการช�าระคืน 

การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ สินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ 

ให้เป็นไปตำมขั้นของกำรต่อเรือที่ระบุในสัญญำสั่งต่อเรือ

สินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

เท่ำกับร้อยละ 100 ของวงเงินสินเชื่อส�ำหรับใช้เมื่อรับเรือ และจะถูกเบิกถอนในเวลำ

รับเรือ

การช�าระคืน สินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ 

สินเชื่อส�ำหรับใช้ก่อนรับเรือจะถูกช�ำระคืนทั้งหมดครั้งเดียวเมื่อรับเรือแต่ละล�ำ 

สินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

สินเชื่อในแต่ละส่วนจะถูกช�ำระคืนเป็นงวดรำยไตรมำส แต่ละงวดเท่ำกับ 1/60 ของ 

สนิเชือ่ส�ำหรบัใช้เมือ่รบัเรอื และส่วนทีเ่หลอื (balloon amount) จะเท่ำกบัเงนิกูค้งเหลอื

ของส่วนนัน้ๆ จะจ่ำยช�ำระเมือ่ครบก�ำหนดสดุท้ำย ทัง้นีก้ำรช�ำระเงนิกูค้นืงวดแรก จะ

เริ่มขึ้นหลังจำกได้รับเรือแต่ละล�ำแล้ว 3 เดือน 

ณ วันครบก�ำหนด จ�ำนวนเงินกู้คงเหลือทั้งหมดจะถูกช�ำระคืน และจ�ำนวนเงินกู้ใน

แต่ละส่วนลดลงเป็นศูนย์

วันครบก�าหนด 10 ปี นบัจำกวนัทีไ่ด้เบกิเงนิกูส้�ำหรบัเรอืล�ำแรก ดงันัน้วนัครบก�ำหนดของสญัญำเงนิ

กู้นี้จะประมำณเดือนมีนำคม พ.ศ. 2563

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย จ�ำนวนรวมของ LIBOR และส่วนเพิ่ม

ระยะเวลาดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ร้อยละ 0.35 ต่อปี ของจ�ำนวนที่ยังไม่ได้เบิกถอนของวงเงินกู้ทั้งหมด

หลักประกัน ผู้กู้และผู้ค�้ำประกันมีหลักประกันดังต่อไปนี้

สินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ

ก) กำรจ�ำน�ำหุ้นของผู้กู้ คือหุ้นบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องยกเว้นพีเอสแอล

ข) หลักประกันจำกผู้ค�้ำประกัน ถ้ำพีเอสแอลไม่ได้เป็นผู้กู้ร่วม

ค) กำรโอนผลประโยชน์เป็นล�ำดับแรกในสัญญำสั่งต่อเรือ
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ง) กำรโอนผลประโยชน์เป็นล�ำดับแรกในสัญญำค�้ำประกันกำรคืนเงินรำยงวด  

ซึ่งเกี่ยวเนื่องจำกสัญญำกำรสั่งต่อเรือของพีเอสแอล

สินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

ก) กำรจดจ�ำนองเรือให้เป็นอันดับแรก

ข) กำรจ�ำน�ำหุ้นของผู้กู้ คือหุ้นบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องยกเว้นพีเอสแอล

ค) หลักประกันจำกผู้ค�้ำประกัน ถ้ำพีเอสแอลไม่ได้เป็นผู้กู้ร่วม

ง) กำรโอนผลประโยชน์เป็นล�ำดับแรกของสัญญำเรียกร้องค่ำชดเชยของเรือ

จ) กำรโอนผลประโยชน์เป็นล�ำดับแรกของเงินประกันภัยทั้งหลำย

ฉ) กำรโอนผลประโยชน์เป็นล�ำดับแรกของเงินรำยได้จำกเรือ และกำรจดจ�ำน�ำบัญชี

เงินได้ (บัญชีจะถูกเปิดเพื่อเรือแต่ละล�ำ) และบัญชีเงินช�ำระคืน

ทั้งนี้หลักประกันดังกล่ำวทั้งหมดจะเป็นหลักประกันที่ผูกกันจนกว่ำจะช�ำระคืนเงิน

กู้ทั้งหมด

ข้อตกลงต่างๆ

ข้อตกลงทางการเงิน พเีอสแอลจะปฏบิตัติำมข้อตกลงทำงกำรเงนิ โดยจะมกีำรค�ำนวณเป็นรำยไตรมำสจำก 

งบกำรเงินรวมแปลงค่ำเป็นเงินเหรียญสหรัฐของผู้ค�้ำประกัน ดังนี้

ก)  อัตรำส่วนเงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Funded Debt / Total Shareholder’s 

Equity) สูงสุดไม่เกิน 2 เท่ำ

ข)  อตัรำส่วนหนีต่้อรำยได้ก่อนหกัภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำและรำยกำรตดัจ่ำย (EBITDA) 

สูงสุดไม่เกิน 5 เท่ำ

ค)  ด�ำรงเงินทุนหมุนเวียนอย่ำงน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ต่อล�ำ

ข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ การจดทะเบียนเรือ - เรือจะถูกจดทะเบียนที่ประเทศไทย หรือประเทศสิงคโปร์ และ

ประเทศซึ่งยอมรับโดยตัวแทนสินเชื่อ โดยทั้งนี้ผู้กู้สำมำรถจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้

สูงสุดจ�ำนวน 7 ล�ำ 

มลูค่าเรอืขัน้ต�า่ - คอืรำคำตลำดรวมของเรอืทีร่บัมอบ จะต้องมมีลูค่ำอย่ำงน้อยร้อยละ 125 

ของยอดคงเหลือรวมของสินเชื่อส�ำหรับใช้เมื่อรับเรือ

ข้อตกลงอื่นๆ เงินปันผล - ไม่มีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผลของพีเอสแอล ส่วนผู้กู้ร่วมที่เป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ก็สำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ หำกมิได้ปรำกฏว่ำ

เกดิเหตกุำรณ์อนัเป็นกำรผดิสญัญำ หรอืมไิด้เกดิเหตกุำรณ์ซึง่จะน�ำไปสูก่ำรผดิสญัญำ 

และเหตุกำรณ์ดังกล่ำวยังคงด�ำเนินอยู่

การเป็นบรษิทัจดทะเบยีน - พเีอสแอลจะยงัคงเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลำของสัญญำสินเชื่อนี้
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  ในระหว่ำงปี 2554 - 2556 บริษัทฯ ช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนด และยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ส�ำหรับเรือ ดังต่อไปนี้ 

ปี เลขที่เรือ จ�านวนเงินกู้ที่
ช�าระคืนก่อนก�าหนด

(เหรียญสหรัฐ)

วงเงินสินเชื่อ
ที่ยกเลิก

(เหรียญสหรัฐ)

รวม
(เหรียญสหรัฐ)

2554 329 11,999,998 12,000,002 24,000,000

2554 330 11,999,998 12,000,002 24,000,000

2554 313 15,199,999 15,200,001 30,400,000

2554 331 0 2,400,000 2,400,000

2554 333 11,999,998 12,000,002 24,000,000

รวม 51,199,993 53,600,007 104,800,000

2555 315 7,599,999 22,800,001 30,400,000

2555 316 7,599,999 22,800,001 30,400,000

2555 336 0 24,000,000 24,000,000

2555 334 0 5,600,000 5,600,000

2555 335 0 9,500,002 9,500,002

2555 347 7,599,999 22,800,001 30,400,000

รวม 22,799,997 107,500,005 130,300,002

2556 348 7,599,999 22,800,001 30,400,000

2556 349 7,599,999 22,800,001 30,400,000

2556 337 0 24,000,000 24,000,000

2556 338 11,999,998 12,000,002 24,000,000

รวม 27,199,996 81,600,004 108,800,000

รวมทั้งหมด 101,199,986 242,700,016 343,900,002

  ดังนั้น วงเงินสินเชื่อ จ�ำนวนเงินที่เบิกใช้ และจ�ำนวนเงินกู้คงเหลือส�ำหรับเรือแต่ละล�ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2556 (หลังกำรช�ำระคืน/กำรช�ำระคืนก่อนก�ำหนด) มีดังต่อไปนี้

หมายเลขเรือ
วงเงินสินเชื่อ

(เหรียญสหรัฐ)
จ�านวนเงินที่เบิกใช้

(เหรียญสหรัฐ)
วงเงินสินเชื่อคงเหลือ

(เหรียญสหรัฐ)

331 (อนัญญำ นำรี) 21,600,000 21,600,000 15,438,596

334 (เบญจมำศ นำรี) 18,400,000 18,400,000 11,604,211

335 (จินตนำ นำรี) 14,499,998 14,499,998 13,774,998

รวม 54,499,998 54,499,998 40,817,805

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ไม่มีจ�ำนวนเงินกู้คงเหลือในวงเงินสินเชื่อนี้
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  5.3 วงเงินสินเชื่อใหม่จ�านวน 22.80 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก NIBC BANK LTD.  
    ประเทศสิงคโปร์ 

  เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2553 บริษัท ABC One Pte. Ltd. บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ ของบริษัท Associated 

Bulk Carriers Pte.Ltd. ได้เข้ำท�ำสัญญำเงินกู้มีหลักประกันจ�ำนวน 22.80 ล้ำนเหรียญสหรัฐจำกธนำคำร NIBC BANK 

LTD. ประเทศสิงคโปร์ เพื่อใช้ในกำรสั่งต่อเรือขนส่งซีเมนต์ จ�ำนวนร้อยละ 80 ของรำคำสัญญำสั่งต่อเรือที่บริษัทย่อย

ได้สั่งต่อเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2553 ตำมรำยละเอียดที่ได้กล่ำวไว้ ทั้งนี้วงเงินสินเชื่อดังกล่ำวได้สิ้นสุดระยะเวลำใน 

กำรเบิกถอนเมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2555 ในปี 2556 บริษัทย่อย ได้ช�ำระคืนเงินกู้ที่เหลือก่อนก�ำหนดภำยใต้วงเงิน 

สินเชื่อดังกล่ำว และได้ยกเลิกวงเงินสินเชื่อนี้  

  5.4 วงเงินสนิเชือ่ใหม่จ�านวน 45.60 ล้านเหรยีญสหรฐั จาก ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)  
    สาขาประเทศสิงคโปร์

  เมือ่วนัที ่15 กมุภำพนัธ์ 2555 บรษิทั ABC Two Pte. Ltd.) และ บรษิทัABC Three Pte. Ltd. บรษิทัย่อยทีป่ระเทศ

สิงคโปร์ ของบริษัท Associated Bulk Carriers Pte. Ltd.(ABC Company) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน (“บริษัทร่วมทุน”) 

ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 ณ ขณะนั้น ได้ลงนำมในสัญญำเงินกู้จ�ำนวน 45.60 ล้ำนเหรียญสหรัฐ กับธนำคำร

กรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) สำขำประเทศสิงคโปร์ เพื่อใช้ช�ำระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของรำคำสัญญำต่อเรือ

ขนส่งซเีมนต์ใหม่ขนำดระวำงบรรทกุล�ำละ 20,000 เดทเวทตนั จ�ำนวน 2 ล�ำ กล่ำวคอื ส�ำหรบัตวัเรอืหมำยเลข 379 และ 

ตัวเรือหมำยเลข 380 ซึ่งบริษัทย่อยได้สั่งไป ต่อมำเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2556 บริษัทฯ ซื้อหุ้นทุนของ ABC Company 

จำก Varada Marine Pte.Ltd. ซึง่ถอืหุน้อกีร้อยละ 50 ก่อนกำรท�ำรำยกำรซือ้ขำยครัง้นี ้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้บรษิทัฯ 

มีอ�ำนำจควบคุมร้อยละ 100 ใน ABC และบริษัทย่อยทั้งหมดของ ABC

 สรุปข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ จ�านวน 45,600,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ผู้กู้ ABC Two Pte. Ltd. และ/หรอื ABC Three Pte. Ltd. (“บรษิทัย่อย”) ของบรษิทั ABC 
Company 

ผู้ให้กู้ ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) สำขำประเทศสิงคโปร์

ตัวแทนสินเชื่อ ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) สำขำประเทศสิงคโปร์

ตัวแทนหลักประกัน ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) สำขำประเทศสิงคโปร์

ผู้ให้บริการ Interest
Rate Swap

ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) สำขำประเทศสิงคโปร์

วัตถุประสงค์ เป็นสินเชื่อส�ำหรับใช้ก่อนและเมื่อรับมอบเรือขนส่งซีเมนต์สั่งต่อใหม่จ�ำนวน 2 ล�ำ 
กล่ำวคือ ตัวเรือหมำยเลข 379 และตัวเรือหมำยเลข 380 ซึ่งมีวงเงินสูงสุดเท่ำกับ 
ร้อยละ 80 ของรำคำสัญญำสั่งต่อเรือ

จ�านวนเงินกู้ วงเงนิสนิเชือ่ส�ำหรบัเรอืทัง้ 2 ล�ำ จะต้องไม่เกนิ 45,600,000 เหรยีญสหรฐั (“จ�ำนวนเงนิกู”้) 
ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะรวมหรือแยกกัน จะประกอบไปด้วย
1. วงเงินสินเชื่อส�ำหรับเรือ 2 ล�ำ ไม่เกินวงเงิน 22,800,000 เหรียญสหรัฐต่อล�ำเรือ 

(“เงินกู้ส�ำหรับเรือทั้งสองล�ำ” และ “เงินกู้ส�ำหรับเรือแต่ละล�ำ”) และ
2. เงินกู ้ส�ำหรับเรือแต่ละล�ำ ประกอบไปด้วยวงเงินสินเชื่อ 2 ส่วน (“เงินกู ้ 

แต่ละส่วน”)

เงินกู้แต่ละส่วน เงินกู้ส�ำหรับเรือแต่ละล�ำ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
• เงินกู้ส�ำหรับใช้ก่อนรับเรือ จ�ำนวน 17,100,000 หรือ ร้อยละ 60 ของมูลค่ำตำม

สัญญำให้มีกำรเบิกได้ 3 ครั้ง
• เงินกู้ส�ำหรับใช้เมื่อรับเรือ จ�ำนวน 22,800,000 หรือ ร้อยละ 80 ของมูลค่ำตำม

สญัญำ ให้มกีำรเบกิได้ครัง้เดยีว ซึง่บำงส่วนของกำรเบกิจะน�ำไปช�ำระเงนิกูส้�ำหรบั
ใช้ก่อนรับเรือ
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ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ เงนิกูส้�ำหรบัเรอืทัง้สองล�ำนัน้ ผูกู้จ้ะสำมำรถเบกิเงนิกูส่้วนใช้ก่อนรบัเรอืส�ำหรบัเรอื
แต่ละล�ำโดยรวมกนัหรอืแยกกนัได้หลงัจำกวนัทีไ่ด้ลงนำมในสญัญำเงนิกู ้จนถงึวนัที่
รับมอบเรือของเรือแต่ละล�ำ หรือวันอื่นๆที่ผู้ให้กู้ยินยอม

อัตราดอกเบี้ย US Dollar LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม

ค่าธรรมเนียม
การรักษาวงเงิน

ร้อยละ 1.2 ต่อปี ของวงเงินกู้ส่วนที่ยังไม่ได้เบิกถอน โดยช�ำระเป็นรำยไตรมำส

การเบิกเงินกู้ เงินกู้ส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ
กำรเบิกเงินกู้ส�ำหรับใช้ก่อนรับเรือให ้
เป็นไปตำมสัญญำสั่งต่อเรือ

เงินกู้ส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ
ร้อยละ 100 ของวงเงินกู้ส�ำหรับใช้เมื่อ 
รบัเรอืซึง่จะเบกิเงนิกูไ้ด้เมือ่รบัเรอืแต่ละล�ำ

การช�าระคืนเงินกู้ เงินกู้ส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ
ช�ำระคืนทั้งหมดครั้งเดียวเมื่อได้รับเรือ 
แต่ละล�ำ จำกเงินกู้ส�ำหรับใช้เมื่อรับเรือ

เงินกู้ส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ
เงินต้นของเงินกู้ของเรือแต่ละล�ำจะถูก 
ช�ำระคนืจ�ำนวน 39 งวด เป็นรำยไตรมำส  ๆ ละ 
380,000 เหรยีญสหรฐั เริม่จำกวนัสดุท้ำย
ของไตรมำสแรกหลงัจำกวนัรบัมอบเรอื 
และงวดสดุท้ำยจ�ำนวน 7,980,000 เหรยีญ
สหรัฐ ณ วันสุดท้ำยของสัญญำ

หลักประกัน เงินกู้ส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ
• กำรโอนผลประโยชน์เป็นล�ำดบัแรกของ

สัญญำสั่งต่อเรือของเรือแต่ละล�ำ;
• กำรโอนผลประโยชน์เป็นล�ำดบัแรกของ

สญัญำค�ำ้ประกนักำรคนืเงนิงวดเพือ่เป็น
หลักประกันกำรช�ำระเงินงวด;

• กำรจ�ำน�ำหุ้นทั้งหมดของผู้กู้ที่ถือโดย
บริษัท ABC;

• กำรค�้ำประกันจำกบริษัท ABC ;
• กำรค�้ำประกันจำกบริษัท ABC 

เงินกู้ส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ
• กำรจ�ำนองเรือเป็นล�ำดับแรก;
• กำรโอนผลประโยชน์เป็นล�ำดบัแรก

ของสัญญำประกันภัยเรือ;
• กำรโอนผลประโยชน์เป็นล�ำดบัแรก

ของสัญญำเช่ำเรือเหมำล�ำเป็นระยะ
เวลำ;

• กำรจดจ�ำน�ำล�ำดบัแรกในบญัชเีงนิได้
และบัญชีเงินช�ำระคืน;

• กำรค�้ำประกันจำกบริษัท ABC;
• กำรค�้ำประกันจำกบริษัท ABC ไม่

เกินวงเงิน 8 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 

ข้อตกลงทางการเงิน จำกวนัทีไ่ด้รบัมอบเรอืผูกู้แ้ต่ละรำยจะต้องปฎบิตัติำมข้อตกลงตลอดเวลำของสญัญำ
เงินกู้ คือ

1. ด�ำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio, 
“DSCR”) ไม่น้อยกว่ำ 1.1 เท่ำ

2. อัตรำส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อสินทรัพย์รวม) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20

ข้อตกลงอื่นๆ • ไม่มข้ีอจ�ำกดัในกำรจ่ำยเงนิปันผลโดยบรษิทัฯ และผูกู้ไ้ด้รบัอนญุำตให้จ่ำยเงนิปันผล
ให้แก่ผูถ้อืหุน้โดยไม่มข้ีอจ�ำกดั เว้นแต่กรณทีีอ่ตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระ
หนี้ (DSCR) น้อยกว่ำ 1.1 เท่ำ หรือกรณีมีกำรผิดสัญญำเกิดขึ้น
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  เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2556 ผู้กู้ได้ลงนำมในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ต่อท้ำยสัญญำเงินกู้ฉบับดังกล่ำว 

ข้ำงต้น โดยมีรำยละเอียดกำรแก้ไขและกำรเปลี่ยนแปลงหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ เป็นสินเชื่อส�ำหรับใช้ช�ำระเงินงวดก่อนและเมื่อรับมอบเรือขนส่งซีเมนต์สั่งต่อใหม่

จ�ำนวน 2 ล�ำกล่ำวคือ ตัวเรือหมำยเลข CC200-01 และ CC200-02 (“เรือ”) ซึ่งได้สั่ง

ต่อไว้กับ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. สำธำรณรัฐประชำชน

จนี โดยมวีงเงนิสงูสดุเท่ำกบัร้อยละ 80 ของรำคำตำมสญัญำสัง่ต่อเรอื ซึง่ได้สัง่ต่อแทน

เรอืขนส่งซเีมนต์จ�ำนวน 2 ล�ำ (เรอืหมำยเลข379และ380) ทีเ่คยสัง่ต่อกบัอูต่่อเรอื ABG 

ประเทศอินเดีย แต่ต่อมำได้ยกเลิกไป

จ�านวนเงินกู้ วงเงนิสนิเชือ่ส�ำหรบัเรอืทัง้ 2 ล�ำ จะต้องไม่เกนิ 38,688,000 เหรยีญสหรฐั ทัง้นี ้ไม่เกนิ

วงเงิน 19,344,000 เหรียญสหรัฐต่อล�ำเรือ

เงินกู้แต่ละส่วน จ�ำนวนเงินกู้ส�ำหรับเรือแต่ละล�ำ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

เงินกู้ส�ำหรับใช้ก่อนรับเรือ จ�ำนวน 4,836,000 หรือ ร้อยละ 20 ของรำคำตำมสัญญำ 

ให้มีกำรเบิกได้ 2 ครั้ง

เงนิกูส้�ำหรบัใช้เมือ่รบัเรอื จ�ำนวน 19,344,000 หรอื ร้อยละ 80 ของรำคำตำมสญัญำ ให้

มกีำรเบกิได้ครัง้เดยีว ซึง่บำงส่วนของกำรเบกิจะน�ำไปช�ำระเงนิกูส้�ำหรบัใช้ก่อนรบัเรอื

การช�าระคืนเงินกู้ เงินกู้ส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ

ช�ำระคืนทั้งหมดครั้งเดียวเมื่อได้รับเรือ 

แต่ละล�ำจำกเงินกู้ส�ำหรับใช้เมื่อรับเรือ

เงินกู้ส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

เงนิกูส้�ำหรบัใช้เมือ่รบัเรอืของเรอืแต่ละล�ำ

จะถูกช�ำระคืนจ�ำนวน 39 งวด เป็นรำยไต

รมำสๆ ละ 322,400 เหรยีญสหรฐั เริม่จำก

วนัสดุท้ำยของไตรมำสแรก หลงัจำกวนัรบั

มอบเรอื และงวดสดุท้ำยจ�ำนวน 6,770,400 

เหรียญสหรัฐ ณ วันสุดท้ำยของสัญญำ

หลักประกัน เงินกู้ส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ

กำรค�้ำประกันร้อยละ 100 จำกบริษัทฯ

เงินกู้ส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

กำรค�้ำประกันจำกบริษัทฯ ไม่เกินวงเงิน 8 

ล้ำนเหรียญสหรัฐ ต่อล�ำเรือ

 

  5.5 วงเงินสินเชื่อใหม่จ�านวน 84.96 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก ING Bank N.V. 
    สาขาประเทศสิงคโปร์และ DNB Asia Ltd. 

  เมือ่วนัที ่14 ตลุำคม 2554 บรษิทัย่อยซึง่จดัตัง้ในประเทศสงิคโปร์เพือ่วตัถปุระสงค์เฉพำะ (SPCs) 4 บรษิทั ได้แก่ 

บริษัท พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู6 พีทีอี ลิมิเตด) บริษัท พรีเชียส สปำร์คส์ 

พทีอี ีลมิเิตด (เดมิชือ่ บรษิทั โอเอสดบัเบิล้ย7ู พทีอี ีลมิเิตด) บรษิทั พรเีชยีส วชิัน่ส์ พทีอี ีลมิเิตด (เดมิชือ่ บรษิทั โอเอส

ดับเบิ้ลยู8 พีทีอี ลิมิเตด) และ บริษัท พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู9 พีทีอี ลิมิเตด) 

ได้ลงนำมในสญัญำเงนิกูจ้�ำนวนเงนิ 84.96 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ กบัธนำคำร ING Bank N.V., สำขำประเทศสงิคโปร์ 

(“ING”) และธนำคำร DNB Asia Ltd. (“DNB”) ส�ำหรับใช้ช�ำระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของต้นทุนรวมของ

กำรได้มำของเรือสั่งต่อใหม่ ประเภทซุปรำแมกซ์ ขนำดระวำงบรรทุก 57,000 เดทเวตตัน จ�ำนวน 4 ล�ำซึ่งบริษัท SPCs 

ได้สั่งต่อเรือกับอู่ต่อเรือ Guoyu ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ในปี 2555 บริษัทย่อยแต่ละบริษัทได้รับเรือทั้ง 4 ล�ำ

ตำมล�ำดับ
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 สรุปข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

ผู้กู้ / เจ้าของเรือ บริษัท พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู6 
พีทีอี ลิมิเตด)

บริษัท พรีเชียส สปำร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โอเอสดับเบิ้ลยู7 พีทีอี 
ลิมิเตด)

บรษิทั พรเีชยีส วชิัน่ส์ พทีอี ีลมิเิตด จ�ำกดั (เดมิชือ่ บรษิทั โอเอสดบัเบิล้ย8ู พทีอี ีลมิเิตด)

บรษิทั พรเีชยีส บรดิจส์ พทีอี ีลมิเิตด จ�ำกดั (เดมิชือ่ บรษิทั โอเอสดบัเบิล้ย9ู พทีอี ีลมิเิตด)

ผู้ให้กู้ ธนำคำร ING Bank N.V., สำขำประเทศสิงคโปร์ (“ING”) และ

ธนำคำร DNB Asia Ltd.  (“DNB”)

ผู้ให้บริการ Swap ING และ DNB

ตัวแทนผู้ให้กู้ ING

ตัวแทนหลักประกัน DNB

ผู้ค�้าประกัน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) ประเทศไทย (“พีเอสแอล”)

วัตถุประสงค์ ส�ำหรับใช้ช�ำระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของต้นทุนรวมของกำรได้มำของ 
เรือสั่งต่อใหม่ จ�ำนวน 4 ล�ำ ขนำดระวำงบรรทุกล�ำละ 57,000 เดดเวทตัน คือจ�ำนวน
รวม 106,200,004 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็น 26,550,001 เหรียญสหรัฐต่อล�ำ) 

ต้นทุนรวมดังกล่ำว ประกอบด้วย

1) รำคำซื้อรวมของหุ้นที่ได้มำซึ่งบริษัทผู้กู้ทั้ง 4 บริษัท เป็นเงิน 6,800,004 เหรียญ
สหรัฐ และ

2)  รำคำรวมของสัญญำสั่งต่อเรือทั้งหมด เป็นเงิน 98,000,000 เหรียญสหรัฐ และ

3)  ค่ำใช้จ่ำยเพือ่กำรปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดของ PSPC เป็นเงนิ 1,400,000 เหรยีญสหรฐั

วงเงินสินเชื่อ สูงสุดจ�ำนวน 84,960,000 เหรียญสหรัฐ แบ่งออกเป็นส่วนๆส�ำหรับเรือ 4 ล�ำ ดังนี้

วงเงินสินเชื่อส�ำหรับใช้ก่อนรับเรือแต่ละล�ำ

จ�ำนวนสูงสุด 16,060,000 เหรียญสหรัฐ

วงเงินสินเชื่อส�ำหรับใช้เมื่อรับเรือแต่ละล�ำ

จ�ำนวนสูงสุด 21,240,000 เหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 80 ของรำคำตลำด แล้วแต่ว่ำ 
รำคำใดจะต�่ำกว่ำ

วงเงินสินเชื่อจะถูกแบ่งส�ำหรับผู้ให้กู้ ดังนี้

ING จ�ำนวน 53,960,000 เหรียญสหรัฐ

DNB จ�ำนวน 31,000,000 เหรียญสหรัฐ

อัตราดอกเบี้ย USD LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม

ค่าธรรมเนยีมการรกัษาวงเงนิ ร้อยละ 50 ของส่วนเพิ่มต่อปีของวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอนโดยช�ำระเป็นรำยไตรมำส

วันครบก�าหนด 8 ปี หลังจำกกำรเบิกถอนเงินกู้งวดสุดท้ำยของเรือแต่ละล�ำ

ระยะเวลาเบิกถอนงินกู้และ
การเบิกถอนสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ
นอกเหนือจำกส่วนที่ใช้เพื่อกำรซื้อหุ้นกำร
เบกิถอนเงนิแต่ละครัง้ให้เป็นไปตำมสญัญำ
สั่งต่อเรือ

วงเงินสินเชื่อให้ส�าหรับเมื่อรับเรือ
ร้อยละ 100 ของวงเงินสินเชื่อส�ำหรับใช้
เมือ่รบัเรอื ซึง่จะเบกิเงนิกูเ้มือ่รบัเรอืแต่ละล�ำ
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การช�าระคืน วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ
วงเงินส�ำหรับใช้ก่อนรับเรือจะถูกช�ำระคืน 
งวดเดยีว ณ วนัทีไ่ด้รบัมอบเรอืแต่ละล�ำ โดย
ตดัจำกกำรเบกิเงนิกูข้องวงเงนิสนิเชือ่ส�ำหรบั
ใช้เมื่อรับเรือ

วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ
ส�ำหรับเรือแต่ละล�ำ แบ่งช�ำระเท่ำๆ กัน 
จ�ำนวน 32 งวดเป็นรำยไตรมำส แต่ละงวด
เท่ำกับ 354,000 เหรียญสหรัฐ และช�ำระ
ส่วนที่เหลือทั้งหมดจ�ำนวน 9,912,000 
เหรียญสหรัฐพร้อมกับกำรช�ำระเงินกู้
งวดสุดท้ำย
กำรช�ำระคนืงวดแรกจะครบก�ำหนด 3 เดอืน 
หลงัจำกกำรเบกิถอนเงนิกูง้วดสดุท้ำยของ
เรือแต่ละล�ำ
เมือ่วนัครบก�ำหนด เงนิกูค้้ำงช�ำระจะต้อง
ถูกช�ำระคืนทั้งหมดโดยเงินกู้แต่ละส่วน 
ลดลงเป็นศูนย์

หลักประกัน วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้ก่อนรับเรือ วงเงินสินเชื่อส�าหรับใช้เมื่อรับเรือ

• จ�ำน�ำหุ้นของผู้กู้;
• โอนผลประโยชน์เป็นล�ำดบัแรกในสญัญำ

ค�้ำประกันกำรคืนเงินงวดที่ออกโดย
ธนำคำรพำณชิย์ในประเทศสำธำรณรฐั
ประชำชนจนี หรอืธนำคำร/สถำบนักำร
เงินอื่นที่ผู้ให้กู้ยอมรับ;

• โอนผลประโยชน์เป็นล�ำดบัแรกในสญัญำ
สั่งต่อเรือ; และ

• กำรค�้ำประกันจำกผู้ค�้ำประกัน

• กำรจ�ำน�ำหุ้นของผู้กู้;
• กำรจดจ�ำนองเรือเป็นล�ำดับแรก;
• กำรโอนผลประโยชน์เป็นล�ำดับแรก

ของเงนิได้และสญัญำเช่ำเหมำล�ำเป็น
ระยะเวลำ;

• กำรจ�ำน�ำเป็นล�ำดบัแรกของบญัชเีงนิ
ได้ที่มีกับตัวแทนหลักประกัน;

• กำรโอนผลประโยชน์เป็นล�ำดบัแรกใน 
สัญญำประกันภัย และกำรเรียกร้อง 
ค่ำชดเชยของเรือ;

• กำรค�้ำประกันจำกผู้ค�้ำประกัน; และ
• หลักประกันทั้งหมดข้ำงต้นถือเป็น

หลักประกันร่วมของวงเงินสินเชื่อ
ส�ำหรับใช้เมื่อรับเรือ

ข้อตกลงทางการเงิน ผูค้�ำ้ประกนัจะต้องปฏบิตัติำมข้อตกลงดงัต่อไปนี ้โดยจะมกีำรค�ำนวณเป็นรำยไตรมำส
จำกงบกำรเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐ
ก) อัตรำส่วนหนี้ เงินกู ้ต ่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวมสูงสุด (Funded Debt/Total 

Shareholder’s Equity) 2 ต่อ 1;
ข) อัตรำส่วนหนี้เงินกู้ต่อรำยได้ก่อนหักภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและรำยกำรตัดจ่ำยสูงสุด 

(Funded Debt/EBITDA) 5 ต่อ 1; และ
ค) ด�ำรงเงินสดอย่ำงน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐ ต่อล�ำเรือซึ่งกลุ่มบริษัทพรีเชียส 

เป็นเจ้ำของ

ข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ เรอืจะต้องมมีลูค่ำขัน้ต�ำ่อย่ำงน้อยร้อยละ 125 ของยอดคงเหลอืรวมของสนิเชือ่ส�ำหรบั
ใช้เมื่อรับเรือ
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ข้อตกลงอื่นๆ • ผู้ค�้ำประกันจะต้องด�ำรงกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
• จะถือว่ำเป็นเหตุแห่งกำรผิดสัญญำ ถ้ำนำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม และ 

นำยมนูรี มอยนดูดนิ ฮำชมิ และนำยคชูร ูคำล ีวำเดยี พ้นจำกกำรเป็นผูบ้รหิำรของ 
ผู้ค�้ำประกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรเสียชีวิต หรือทุพพลภำพ เว้นเสียแต่ว่ำจะมีบุคคล
อื่นที่ผู้ให้กู้ยอมรับ ท�ำหน้ำที่แทนภำยใน 90 วัน

• ไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลโดยพีเอสแอล และผู้กู ้ได้รับอนุญำตให้จ่ำย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยปรำศจำกข้อจ�ำกัด เว้นแต่ในกรณีผิดสัญญำ หรือมี

เหตุแห่งกำรผิดสัญญำเกิดขึ้น โดยที่เงินกู้คงเหลือถึงก�ำหนดช�ำระทันที

  ในระหว่ำงปี 2555 ผู้กู้ (ตำมล�ำดับ) ได้เบิกถอนเงินกู้ จ�ำนวน 53.2 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ส�ำหรับเรือจ�ำนวน 3 ล�ำ 

และต่อมำได้เบิกถอนเงินกู้ส�ำหรับเรือล�ำที่ 4 ในเดือนมกรำคม 2556 จ�ำนวน 18 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ดังนั้นบริษัทฯ เบิก

เงินกู้จำกวงเงินสินเชื่อนี้ทั้งสิ้น จ�ำนวน 71.2 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน วงเงินสินเชื่อนี้ได้ปิดกำรเบิกถอนแล้ว 

ตารางต่อไปนี้แสดงจ�านวนเงินกู้ที่มีการเบิกถอนส�าหรับเรือแต่ละล�า และเงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ชื่อเรือ สินเชื่อส�าหรับ

ใช้เมื่อรับเรือ

เงินกู้ที่เบิกใช้ เงินกู้คงเหลือ

อภิรดี นำรี 18,200,000 18,200,000 16,430,000

บำรนี นำรี 17,000,000 17,000,000 15,584,000

ชญำนี นำรี 18,000,000 18,000,000 16,584,000

ดำรณี นำรี 18,000,000 18,000,000 16,938,000

รวม 71,200,000 71,200,000 65,536,000

  5.6  วงเงินสินเชื่อส�าหรับซื้อเรือต่อใหม่ หรือเรือมือสอง จากธนาคารเพื่อการส่งออกและ 
    น�าเข้า แห่งประเทศไทย

  เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้เข้ำท�ำสัญญำเงินกู้ จ�ำนวน 100 ล้ำนเหรียญสหรัฐ กับธนำคำรเพื่อกำร

ส่งออกและน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย ("EXIM") เพื่อใช้ซื้อเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองต่อใหม่ หรือเรือมือสองหลำยล�ำ

ซึ่งบริษัทฯ อำจได้มำในโอกำสต่อไปในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของต้นทุนรวมของเรือ

สรุปข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ จ�านวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนี้

ผู้กู้ บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ำกดั (มหำชน) และ/หรอื บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ทัง้หมด

ผู้ให้กู้ ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย ("EXIM")

วัตถุประสงค์ เป็นสินเชื่อส�ำหรับใช้ช�ำระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของต้นทุนรวมของ 
กำรได้มำของเรือสั่งต่อใหม่ หรือ เรือมือสองหลำยล�ำ โดยมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับเรือ  
ดังต่อไปนี้
(1) อำยุของเรือแต่ละล�ำต้องไม่เกิน 15 ปี; และ
(2) ขนำดระวำงบรรทุกของเรือแต่ละล�ำต้องไม่น้อยกว่ำ 18,000 เดทเวทตัน

จ�านวนเงินกู้ วงเงินกู้รวมไม่เกิน 100 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ส�ำหรับกำรเบิกถอนหลำยครั้ง

อัตราดอกเบี้ย LIBOR 6 เดือน บวก ส่วนเพิ่ม
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ค่าธรรมเนียมการ
จัดการวงเงิน

ร้อยละ 1 ต่อปี ของวงเงนิกูค้งเหลอืทัง้หมด ส�ำหรบั 5 ปีแรกหลงัจำกกำรเบกิเงนิกูค้รัง้แรก

ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงิน

ร้อยละ 0.7 ต่อปี ของวงเงินกู้ส่วนที่ยังไม่ได้เบิกถอน โดยช�ำระเป็นรำยไตรมำส

ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2555

การช�าระคืนเงินกู้ เงินกู้ที่เบิกทั้งหมดจะช�ำระคืนภำยใน 8.5 ปี โดยแบ่งกำรช�ำระคืนออกเป็น 34 งวด 
เป็นรำยไตรมำสเท่ำๆกนั เริม่จำก 3 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้สดุของระยะเวลำเบกิถอนงนิกู้

หลักประกัน • กำรจดจ�ำนองเป็นล�ำดับแรกในเรือที่ได้มำจำกเงินกู้; และ
• กำรจ�ำน�ำหุ้นของบริษัทย่อยของผู้กู้

ข้อตกลงทางการเงิน ณ สิน้ปีปฏทินิของแต่ละปี ผูกู้จ้ะต้องปฏบิตัติำมข้อตกลงทำงเงนิดงัต่อไปนี ้โดยพจิำรณำ
จำกงบกำรเงินรวมเป็นเงินเหรียญสหรัฐ
• อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) 

ไม่น้อยกว่ำ 1.1 ต่อ 1;
• อตัรำส่วนหนีเ้งนิกูต่้อรำยได้ก่อนหกัภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ และรำยกำรตดัจ่ำย ไม่เกนิ 

(Funded Debt/EBITDA) 5 ต่อ 1;
• อัตรำส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมไม่เกิน (Funded Debt/Total Shareholder’s 

Equity) 2 ต่อ 1

ข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ • เรือที่ได้มำจำกเงินกู้จะต้องจดทะเบียนเป็นเรือธงไทย
• ถ้ำเรอืมมีลูค่ำต�ำ่กว่ำร้อยละ 125 ของยอดเงนิกูค้งเหลอื โดยจะทดสอบรำยปี ผูกู้จ้ะ

ต้องจดัหำหลกัประกนัเพิม่เตมิหรอืช�ำระคนืเงนิกูก่้อนก�ำหนดส�ำหรบัเงนิกูส่้วนที่
เกิน

ข้อตกลงอื่นๆ ไม่มข้ีอจ�ำกดัในกำรจ่ำยเงนิปันผลโดยพเีอสแอล และผูกู้ไ้ด้รบัอนญุำตให้จ่ำยเงนิปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีข้อจ�ำกัด เว้นแต่กรณีมีกำรผิดสัญญำเกิดขึ้นหรือมีเหตุแห่งกำร
ผิดสัญญำเกิดขึ้น โดยที่เงินกู้คงเหลือถึงก�ำหนดช�ำระแล้ว

   ในระหว่ำงปี 2555-2556 บรษิทัย่อย (เจ้ำของเรอื) แต่ละบรษิทัเบกิถอนเงนิกูจ้ำกวงเงนิสนิเชือ่นี ้จ�ำนวน 64.82 

ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อซื้อเรือ จ�ำนวน 5 ล�ำ และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ จ�ำนวน 

35.18 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ

  เมือ่วนัที ่12 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯ ได้ลงนำมในสญัญำแก้ไขสญัญำเงนิกูน้ี ้โดยหลกัเพือ่ขยำยระยะเวลำเบกิเงนิกู้ 

ของวงเงนิทีย่งัไม่ได้เบกิถอนจ�ำนวน 35.18 ล้ำนเหรยีญสหรฐั จำกวนัที ่30 ธนัวำคม 2556 ไปจนถงึวนัที ่30 ธนัวำคม 2557
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 ในปี 2556 รำยได้จำกกำรเดนิเรอืเฉลีย่ต่อวนัต่อล�ำอยูท่ี ่7,508 เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ ขณะทีค่่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิเรอืเฉลีย่

อยู่ที่ 4,535 เหรียญสหรัฐอเมริกำ

 ดัชนีค่ำระวำงเรือเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2556 จนถึงไตรมำส 3 ของปี 2556 หลังจำกนั้นได้ปรับลดลงระยะสั้น 

ในช่วงต้นของไตรมำสสุดท้ำย ปี 2556 และได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงใกล้สิ้นไตรมำส 4 ของปี 2556 ดัชนีค่ำระวำงเรือ

แตะที่จุดสูงสุดของปี อยู่ที่ 2,277 จุด ทั้งนี้ ดัชนีค่ำระวำงเรือเฉลี่ยส�ำหรับปี 2556 เท่ำกับ 1,206 จุด  เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี 

ค่ำระวำงเรอืเฉลีย่ในปี 2555 เท่ำกบั 920 จดุ กำรเพิม่ขึน้ของดชันค่ีำระวำงเรอืในช่วง 3 ไตรมำสแรกของปีนีเ้กดิจำกกำรเพิม่ขึน้

ของค่ำระวำงเรอืประเภทเคปไซส์เพยีงอย่ำงเดยีว ซึง่ค่ำระวำงเรอืเริม่จำกจดุทีต่�ำ่ คอื 4,200 เหรยีญสหรฐัอเมรกิำต่อวนัในเดอืน

เมษำยน ไปสูจ่ดุทีส่งูคอื  42,500  เหรยีญสหรฐัอเมรกิำต่อวนัในสปัดำห์สดุท้ำยของเดอืนกนัยำยน 2556 ในขณะทีเ่รอืประเภทอืน่ ๆ  

ยังคงย�่ำแย่ในช่วง 3 ไตรมำสแรกของปี และเริ่มท�ำก�ำไรได้ในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 2556 บริษัทฯ มีรำยได้ค่ำระวำงเรือ 

ต่อวันต่อล�ำเฉลี่ยที่ 7,508 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ซึ่งลดลงร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เนื่องจำกสภำวะตลำดยังไม่ดี 

และสญัญำให้เช่ำเรอืระยะยำวทีท่�ำไว้บำงล�ำได้สิน้สดุลงในระหว่ำงปี 2556 และมสีญัญำเช่ำเรอืใหม่ในอตัรำ ณ ปัจจบุนัซึง่เป็น

อัตรำที่ต�่ำกว่ำสัญญำให้เช่ำเรือระยะยำวที่เคยลงนำมไว้ก่อนปี 2556

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�ำของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก 4,481 เหรียญสหรัฐอเมริกำ (รวมค่ำใช้จ่ำย

ในกำรซ่อมแซมและส�ำรวจเรอืต่อวนัจ�ำนวน 542 เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ) ในปี 2555 เป็น 4,535 เหรยีญสหรฐัอเมรกิำในปี 2556 

(รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและส�ำรวจเรอืต่อวนัจ�ำนวน 522 เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ) ซึง่ต�ำ่กว่ำค่ำเฉลีย่อตุสำหกรรม (ค�ำนวณ

โดยไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและส�ำรวจเรือซึ่งไม่ได้รำยงำนในค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเฉลี่ย) รำยละเอียดตำมตำรำง 

ข้ำงล่ำงนี้

6.  รายได้และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
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ตารางการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อล�าของบริษัทฯ กับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม  

(จัดท�าโดย Moore Stephens & Co.)

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม บริษัทฯ บริษัทฯ

ส�าหรับปี 2555 2555 2556

รายการ เหรียญสหรัฐ (ต่อวัน) เหรียญสหรัฐ (ต่อวัน) เหรียญสหรัฐ (ต่อวัน)

ค่ำจ้ำงลูกเรือ 2,044 1,951 2,039

ค่ำเสบียงคลัง 168 168 175

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวกับลูกเรือ 327 192 199

รวมค่ำใช้จ่ำยลูกเรือ 2,539 2,311 2,413

ค่ำน�้ำมันหล่อลื่น 329 296 259

ค่ำพัสดุภัณฑ์อื่นๆ 326 200 232

รวมค่ำน�้ำมันหล่อลื่นและค่ำพัสดุภัณฑ์ 655 496 491

ค่ำอะไหล่ 362 196 232

ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำ 407 126 126

รวมค่ำอะไหล่ ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำ 769 322 358

ค่ำเบี้ยประกันภัยควำมรับผิดชอบที่มีต่อสินค้ำ 

และบุคคลที่สำม

244 171 193

ค่ำเบี้ยประกันภัยอื่นๆ 239 188 204

รวมค่ำเบี้ยประกันภัย 483 359 397

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดทะเบียนเรือ 23 17 10

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 598 367 279

ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด 204 67 65

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 825 451 354

รวมค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 5,271 3,939 4,013

 เหตุผลหลักที่ท�ำให้ต้นทุนกำรเดินเรือบำงรำยกำร ลดลง/เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีดังนี้ 

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจดักำรส�ำหรบัปี 2556 ทีเ่ป็นต้นทนุ “คงที”่ นัน้ไม่เพิม่ขึน้ เนือ่งจำกกำรควบคมุต้นทนุ และ

เมือ่เฉลีย่ต่อล�ำเรอืแล้วมจี�ำนวนลดลงเนือ่งจำกจ�ำนวนกองเรอืของบรษิทัฯ ในปี 2556 มเีพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ปี 2555 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจดักำรทีเ่ป็นต้นทนุ ”ผันแปร” นัน้ ขึน้อยูก่บัค่ำตอบแทนทีจ่่ำยให้กบัพนกังำนทำง 

ด้ำนเทคนิค ซึ่งในปีนี้ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมีจ�ำนวนลดลงเนื่องจำกค่ำตอบแทนที่จ่ำยมีจ�ำนวนลดลง เนื่องจำกกำร 

ลดลงในก�ำไรของบริษัทฯในปีนี้

• ต้นทุนส�ำหรับลูกเรือยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ และน่ำจะเพิ่มขึ้นต่อไปในปีหน้ำ

• ต้นทุนของค่ำชิ้นส่วนอะไหล่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกต้นทุนที่สูงขึ้นของชิ้นส่วนอะไหล่ที่

จ�ำเป็นส�ำหรับใช้ในเรือที่ได้ติดตั้งเครื่องมือที่ทันสมัย

• เนือ่งจำกเครือ่งยนต์ในเรอืทีซ่ือ้เข้ำมำใหม่มคีวำมทนัสมยัมำกขึน้ ท�ำให้ต้นทนุค่ำน�ำ้มนัหล่อลืน่ลดลงเลก็น้อย และ

ท�ำให้รำคำต้นทุนของวัสดุสิ้นเปลืองอื่นเพิ่มขึ้น

173
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



• ต้นทุนค่ำเบี้ยประกันภัย โดยเฉพำะค่ำเบี้ยประกันภัยควำมรับผิดชอบที่มีต่อสินคำ้ และบุคคลที่สำมเพิ่มขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ มีสำเหตุมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของกำรเรียกร้องค่ำสินไหม และขำดทุนในผล

ตอบแทนจำกกำรลงทุนที่เหมำะสมของบริษัทรับประกันภัย แนวโน้มเช่นนี้ยังคงด�ำเนินต่อไปในปีที่จะมำถึงแต่

อำจชดเชยกันไปจำกกำรจ�ำหน่ำยเรือเก่ำและกำรสั่งต่อเรือใหม่แทนในกองเรือของบริษัทฯ

7.  ผลการด�าเนินงานทางการเงินจากงบการเงินสกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
  (สกุลเงินหลักที่ใช้ในการด�าเนินงาน)
 ตำรำงที่จะแสดงต่อไปนี้ได้สรุปผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ส�ำหรับ 2 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งตัวเลขที่แสดงนั้น น�ำมำจำก 

งบกำรเงินแสดงค่ำเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ (สกุลเงินหลักที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน) ตำมหมำยเหตุประกอบ 

งบกำรเงิน ข้อ 37 ในงบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้ว 

ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ล้านเหรียญสหรัฐ

31 ธันวาคม 2556

ล้านเหรียญสหรัฐ

งบก�าไรขาดทุน

รำยได้รวม 123.24 156.72

รำยได้จำกกำรเดินเรือสุทธิ 86.93 101.41

ก�าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได้ ค่าเสือ่มราคา และรายจ่ายตดับญัช ี(EBITDA)* 30.83 28.48

ค่ำเสื่อมรำคำ* 22.19 28.44

ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ำย และภำษีเงินได้ 8.64 0.04

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 13.95 14.88

ก�ำไร(ขำดทุน) จำกกำรด�ำเนินงำน (5.31) (14.84)

ก�ำไรอื่นที่มิใช่ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 9.89 32.58

ก�าไรสุทธิก่อนภาษี 4.58 17.74

ภำษีเงินได้ 0.13 0.25

ก�าไรสุทธิ 4.45 17.49

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3.42 3.12

เรือ (รำคำทุน) 695.88 764.44

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและส�ำรวจเรือ 18.19 20.61

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 62.06 89.65

สินทรัพย์หมุนเวียน 96.03 150.42

เงินจ่ำยล่วงหน้ำส�ำหรับค่ำจ้ำงต่อเรือใหม่ 145.58 42.06

สินทรัพย์รวม 784.47 777.41

เงินกู้มีหลักประกัน 269.82 262.66

หนี้สินหมุนเวียน 36.55 29.78

หนี้สินไม่หมุนเวียน 5.25 8.62

รวมหนี้สิน 311.62 301.06
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ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ล้านเหรียญสหรัฐ

31 ธันวาคม 2556

ล้านเหรียญสหรัฐ

ทุนเรือนหุ้น 35.31 35.31

ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 472.85 476.36

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (ดอลลำร์สหรัฐ) 0.45 0.46

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ทั้งหมด 1% 2%

อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น 1% 4%

อัตราส่วน (เท่า)

อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน 2.63 5.05

เงินกู้/ ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.63 0.59

หนี้สินรวม/ ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.66 0.63

เงินกู้/ EBITDA** 4.79 4.32

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้** 1.95 2.58

EBITDA/ดอกเบี้ยจ่ำย 2.21 1.91

ผลตอบแทนจำกเงินปันผล*** 3% 2%
* EBITDA และค่ำเสื่อมรำคำคิดหลังจำกกำรหักค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและส�ำรวจเรือ ซึ่งค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้ถูกรวมอยู่ใน

ต้นทุนในกำรเดินเรืออยู่แล้วเพื่อใช้ส�ำหรับค�ำนวณ EBITDA ตำมนโยบำยบริษัทฯ ที่ก�ำหนดให้มีกำรเปิดเผยคำ่ใช้จ่ำยใน

กำรเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�ำ (Opex) ที่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและส�ำรวจเรือ

** อัตรำส่วนนี้ค�ำนวณตำมข้อก�ำหนดทำงกำรเงินที่ระบุไว้ในสัญญำให้สินเชื่อ

*** ผลตอบแทนจำกเงินปันผล คิดเป็นร้อยละของรำคำปิดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี

  7.1  รายได้และผลก�าไร
  รำยได้รวมเพิม่ขึน้จำก 123.24 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ (รวมรำยกำรก�ำไรจำกกำรแปลงหนีใ้หม่ (gain on novation) 

ของสัญญำสั่งต่อเรือใหม่ จ�ำนวน 9.77 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ) ในปี 2555 เป็น 156.72 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

(รวมรำยกำรก�ำไรจำกกำรแปลงหนี้ใหม่ (Novated) ของสัญญำสั่งต่อเรือใหม่จ�ำนวน 30.82 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

ในปี 2556 รำยได้จำกกำรเดินเรือสุทธิเพิ่มขึ้นจำก 86.92 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำในปี 2555 เป็น 104.41 ล้ำนเหรียญ

สหรัฐอเมริกำในปี 2556 เนื่องจำกจ�ำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นในปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 อย่ำงไรก็ดี รำยได้จำก 

กำรเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�ำ (TC Rate) ในปี 2556 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 รำยได้ของบริษทัฯ มำจำกจ�ำนวน

เรือเฉลี่ย 39 ล�ำในระหว่ำงปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนเรือเฉลี่ย 30 ล�ำในปี 2555 ท�ำให้กระแสเงินสดจำก 

กำรด�ำเนินงำนหรือก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำและรำยจ่ำยตัดบัญชี (EBITDA) ได้ลดลงจำก 

30.83 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำในปี 2555 เป็น 28.48 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำในปี 2556 ส�ำหรับรำยได้เฉลี่ยต่อวัน 

ต่อล�ำ (TC Rate) ลดลงจำก 8,221 เหรียญสหรัฐอเมริกำในปี 2555 เป็น 7,508 เหรียญสหรัฐอเมริกำในปี 2556  

ในขณะเดียวกันต้นทุนกำรเดินเรือโดยเฉลี่ยต่อวันต่อล�ำเพิ่มขึ้นจำก 4,481 เหรียญสหรัฐอเมริกำในปี 2555 เป็น 4,535 

เหรียญสหรัฐอเมริกำในปี 2556  เป็นผลให้ก�ำไรขั้นต้นในปี 2556 ปรับตัวลดลงจำกปี 2555

  ต้นทุนกำรเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�ำเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และยังคงต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรม ดังรำยละเอียด

ที่กล่ำวไว้ในหัวข้อ 6 เรื่อง “รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือ”

  ค่ำเสือ่มรำคำ (ไม่รวมค่ำเสือ่มรำคำของค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและส�ำรวจเรอื) เพิม่ขึน้จำก 22.19 ล้ำนเหรยีญ

สหรัฐอเมริกำในปี 2555 เป็น 28.44 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำในปี 2556 เนื่องจำกจ�ำนวนเรือที่เพิ่มขึ้น ในระหว่ำง 

ปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 นั่นคือ ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับเรือ 4 ล�ำ ซึ่งบริษัทฯ ได้มำในปี 2556 
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  ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้จำก 13.95 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำในปี 2555 เป็น 14.88 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 

ในปี 2556 สำเหตุหลักมำจำกดอกเบี้ยจ่ำยเพิ่มขึ้นจำกกำรเบิกใช้วงเงินสินเชื่อส�ำหรับเรือใหม่ จ�ำนวน 5 ล�ำในปี 2556  

อย่ำงไรก็ดีค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินลดลง เนื่องจำกกำรเบิกใช้วงเงินสินเชื่อตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 5 

  เนือ่งจำกกำรอ่อนค่ำของสกลุเงนิบำทเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ อตัรำแลกเปลีย่น ณ สิน้ปี 2556 

สงูขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เป็นผลให้กำรแปลงหนีส้นิหมนุเวยีนจำกเงนิบำทเป็นเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิำทีอ่ตัรำ

แลกเปลี่ยนที่สูงกว่ำ ท�ำให้เกิดรำยกำรก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 0.42 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำในปี 2556 

  เนื่องจำกอัตรำก�ำไรขั้นต้นลดลง ท�ำให้เกิดขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนเท่ำกับ 14.84 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

เมื่อเปรียบเทียบกับก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน จ�ำนวน 5.31 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำในปี 2555 ก�ำไรอื่นที่มิใช่ก�ำไรจำก

กำรด�ำเนินงำน เพิ่มขึ้นจำก จ�ำนวน 9.89 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ในปี 2555 เป็นจ�ำนวน 32.58 ล้ำนเหรียญสหรัฐในปี 2556 

จำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยกำรก�ำไรจำกกำรแปลงหนี้ใหม่/กำรยกเลิกสัญญำสั่งต่อเรือในระหว่ำงปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบ

กับปี 2555 ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 3.1 และ 3.2 

  ภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก 0.13 ล้ำนเหรียญ ในปี 2555 เป็น 0.25 ล้ำนเหรียญในปี 2556 เป็นภำษี

ที่เกิดขึ้นจำกรำยได้อื่น 

  ท�ำให้ก�ำไรสทุธขิองบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำก 4.45 ล้ำนเหรยีญสหรฐั ในปี 2555 เป็น 17.49 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ

ในปี 2556

  7.2  สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
  เงินลงทุน 

  ตำรำงข้ำงล่ำงนี้เป็นกำรสรุปสถำนภำพกำรลงทุนทั้งหมดในโครงกำรร่วมทุนในต่ำงประเทศ ในงบกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 (ตัวเลขเป็นเหรียญสหรัฐอเมริกำ)

โครงการ
ร่วมทุน

เงินลงทุน
** เงิน

ลงทุนจ่าย
ล่วงหน้า

รวม

*** ค่าเผื่อส�าหรับ
ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธันวาคม 2556

ราคาทุน
* ส่วน

ปรับปรุง

รวมวิธี
ส่วนได้

เสีย
เงินลงทุน

** เงิน
ลงทุนจ่าย
ล่วงหน้า

รวม เงินลงทุน
** เงิน

ลงทุนจ่าย
ล่วงหน้า

รวม

เงินลงทุนระยะสั้น

SLPG 872,727 (323,596) 549,131 567,829 1,116,960 549,131 567,829 1,116,960 0 0 0

เงินลงทุนระยะยาว

ISPL - Haldia 2,037,650 1,082,165 3,119,815 0 3,119,815 0 0 0 3,119,815 0 3,119,815

รวม 2,910,377 758,569 3,668,946 567,829 4,236,775 549,131 567,829 1,116,960 3,119,815 0 3,119,815

*      ส่วนปรับปรุงตำมวิธีส่วนได้เสีย หมำยถึงกำรปรับปรุง (+ / -) ตำมวิธีส่วนได้เสีย
**       เงินลงทุนจ่ำยล่วงหน้ำ หมำยถึง เงินลงทุนที่จ่ำยไปในฐำนะผู้ถือหุ้น และแสดงไว้ภำยใต้ “สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ”
***      ค่ำเผื่อส�ำหรับ “เงินลงทุนในหุ้นสำมัญ” แสดงรำยกำรในรูปของค่ำเผื่อผลขำดทุนในเงินลงทุน (Allowance for possible loss on other 

investments) ส่วนค่ำเผื่อในเรื่องอื่นๆ แสดงรำยกำรในรูปของหนี้สูญและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Bad debts and allowance for doubtful 
accounts) ซึ่งบริษัทฯ บันทึกไว้ในปี 2545

  ในระหว่ำงปี 2549 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท บทด จ�ำกัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยจ�ำนวน 

2,026,086 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 10 บำท บริษัทฯ ช�ำระค่ำหุ้นแล้วหุ้นละ 5 บำท เป็นจ�ำนวนเงิน 0.26 ล้ำนเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีกำรลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บทด จ�ำกัด 
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สินทรัพย์หมุนเวียน

  สนิทรพัย์หมนุเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 เพิม่ขึน้จ�ำนวน 54.39 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำเมือ่เปรยีบเทยีบกบั 

ปี 2555 เนือ่งจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิสด และรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด จ�ำนวน 27.59 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำและกำรเพิม่ขึน้ 

ของลกูหนีอ้ืน่ จ�ำนวน 25.47 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ เนือ่งจำกกำรเรยีกเงนิงวดคนืจำกผูค้�ำ้ประกนัเมือ่บรษิทัฯ ได้ยกเลกิ

สญัญำสัง่ต่อเรอืส�ำหรบัเรอืหมำยเลข 339 และ 378 ซึง่บรษิทัฯ ได้รบัเงนิจำกผูค้�ำ้ประกนัในเดอืนมกรำคม 2557 ลกูหนี้

สทุธจิำกค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมดซึง่เป็นส่วนหนึง่ในสนิทรพัย์หมนุเวยีนเพิม่ขึน้เลก็น้อย จ�ำนวน 0.18 ล้ำนเหรยีญ

สหรัฐอเมริกำ ในระหว่ำงปีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล 

บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ำระวำงเรือจำกลูกค้ำล่วงหน้ำ (จ�ำนวนร้อยละ 95 ของค่ำระวำงในกรณีที่เป็นกำรให้บริกำร

เช่ำเป็นรำยเที่ยว (Voyage Charter) และจะเรียกเก็บค่ำเช่ำจำกลูกค้ำล่วงหน้ำทุก 15 วัน ในกรณีที่เป็นกำรให้เช่ำเป็น 

ระยะเวลำ (Time Charter)) จึงไม่มีปัญหำใดๆ จำกกำรติดตำมหนี้ ดังนั้นยอดลูกหนี้จึงเป็นเงินที่จะได้รับจำกตัวแทน 

ผู้เช่ำเรือ และรำยได้ค้ำงรับตำมจ�ำนวนเปอร์เซ็นต์ของกำรให้บริกำรที่จบสิ้นแล้ว น�้ำมันเชื้อเพลิงลดลงจำก 4.79 ล้ำน

เหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นจ�ำนวน 3.12 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  มูลค่ำของรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน เนื่องจำกกำรส่งมอบเรือดังต่อไปนี ้

เรือหมำยเลข 335 (จินตนำ นำรี) จำกอู่ต่อเรือ ABG และในระหว่ำงปี บริษัทฯ รับมอบเรือประเภทซุปรำแมกซ์ 

ขนำดระวำงประมำณ 54,000 เดทเวทตนั  จ�ำนวน 3 ล�ำ ดงันัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯ มกี�ำลงักองเรอืทัง้สิน้ 

จ�ำนวน 40 ล�ำ ซึ่งรำยละเอียดได้แสดงไว้ภำยใต้หัวข้อก�ำลังกองเรือในรำยงำนประจ�ำปีนี้ 

  รำยละเอียดของกำรซื้อเรือและกำรรับเรือในปี 2556 ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 3.1และ 3.3

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือใหม่

  ในระหว่ำงปี 2550 ถงึปี 2551 บรษิทัฯ ได้ลงนำมในสญัญำสัง่ต่อเรอืใหม่จ�ำนวน 12 ฉบบั ส�ำหรบัสัง่ต่อเรอืใหม่

ประเภทแฮนดี้ไซส์ จ�ำนวน 12 ล�ำ ซึ่งมีขนำดระวำงบรรทุก 32,000 เดทเวทตัน และบริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำสั่ง 

ต่อเรือใหม่จ�ำนวน 6 ฉบับ ส�ำหรับสั่งต่อเรือใหม่ประเภทซุปรำแมกซ์ จ�ำนวน 6 ล�ำ ซึ่งมีขนำดระวำงบรรทุก 54,000 

เดทเวทตนั กบัอูต่่อเรอื ABG ประเทศอนิเดยี ในระหว่ำงปี 2556 บรษิทัฯ ได้ท�ำรำยกำรแปลงหนีใ้หม่/กำรยกเลกิสญัญำ

สั่งต่อเรือใหม่จ�ำนวน 5 ฉบับ ส�ำหรับเรือประเภทแฮนดี้ ไซส์ และ จ�ำนวน 4 ฉบับ ส�ำหรับเรือประเภทซุปรำแมกซ์  

ตำมทีไ่ด้อธบิำยไว้ในหวัข้อที ่3.1  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯ บนัทกึเงนิงวดทีจ่่ำยไปส�ำหรบักำรต่อเรอืหมำยเลข 

342  จ�ำนวน 18 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรส�ำรวจเรือ จ�ำนวน 0.08 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

รวมเป็นจ�ำนวน 18.08 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ซึ่งได้จัดประเภทไว้เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียน

  บรษิทัฯ บนัทกึเงนิล่วงหน้ำค่ำจ้ำงต่อเรอืใหม่ ส�ำหรบัเรอืขนส่งซเีมนต์ จ�ำนวน 4 ล�ำ จ�ำนวน 27.78 ล้ำนเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิำ (ซึง่เป็นจ�ำนวนรวม ค่ำใช้จ่ำยในกำรส�ำรวจเรอืจ�ำนวน 1.12 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ) ตำมทีไ่ด้อธบิำยไว้ 

ในหัวข้อที่ 3.2 (ค)

  บริษัทฯ บันทึกเงินล่วงหน้ำค่ำจ้ำงต่อเรือใหม่ ส�ำหรับเรือประเภทอัลตรำแมกซ์ จ�ำนวน 2 ล�ำจ�ำนวน 8.22 ล้ำน

เหรียญสหรัฐอเมริกำ ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 3.3 (ก)

  บรษิทัฯ บนัทกึเงนิล่วงหน้ำค่ำจ้ำงต่อเรอืใหม่ ส�ำหรบัเรอืขนส่งสนิค้ำแห้งเทกอง จ�ำนวน 2 ล�ำ จ�ำนวน 4.46 ล้ำน

เหรียญสหรัฐอเมริกำ ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 3.3 (ข)

  บรษิทัฯ บนัทกึเงนิล่วงหน้ำค่ำจ้ำงต่อเรอืใหม่ ส�ำหรบัเรอืขนส่งสนิค้ำแห้งเทกอง จ�ำนวน 4 ล�ำ และเรอืประเภท

อัลตรำแมกซ์ จ�ำนวน 4 ล�ำ จ�ำนวน 1.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 3.3 (ค)
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  ตำมรำยละเอยีดทีไ่ด้กล่ำวมำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯ มยีอดคงเหลอืส�ำหรบัค่ำจ้ำงต่อเรอื – สทุธจิำก

ส่วนทีจ่ะได้รบัคนืภำยในหนึง่ปี จ�ำนวน 42.06 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ ซึง่ได้แสดงไว้ในรำยกำรสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน 

ทั้งนี้จ�ำนวนเงินรวมส�ำหรับเงินล่วงหน้ำค่ำจ้ำงต่อเรือ มีจ�ำนวน 60.14 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

หนี้สินรวม

  ณ วันสิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินกู้ที่มีหลักประกันสุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี จ�ำนวน 262.66 

ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยมียอดเงินกู้ที่มีหลักประกันคงเหลือ 282.59 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

  ในช่วงต้นปี 2556 บริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินกู้คงเหลือ 301.82 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมเงินกู้ส�ำหรับ 

ใช้ก่อนรับเรือ จ�ำนวน 50.60 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ)

  ในระหว่ำงปี 2556 บริษัทฯ ช�ำระคืนเงินกู้ก่อนก�ำหนด ส�ำหรับวงเงินใช้ก่อนรับเรือจ�ำนวน 12 ลำ้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ และเบิกใช้เงินกู้ส�ำหรับใช้เมื่อรับเรือ คือ เรือ จินตนำ นำรี จ�ำนวน 14.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ  

จำกวงเงินสินเชื่อส�ำหรับสั่งต่อเรือใหม่ ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 5.2 และบริษัทฯ ได้ช�ำระคืนเงินกู้ก่อนก�ำหนด 

จ�ำนวน 27.20 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ส�ำหรับวงเงินสินเชื่อจำก DNB Asia ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 5.2

  บรษิทัฯ ได้ช�ำระคนืเงนิกูก่้อนก�ำหนด จ�ำนวน 11.40 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ และยกเลกิวงเงนิดงักล่ำว ส�ำหรบั

วงเงินสินเชื่อจำก NIBC ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 5.3

  นอกจำกสนิเชือ่ส�ำหรบัสัง่ต่อเรอืใหม่ทีไ่ด้กล่ำวมำ ในระหว่ำงปี บรษิทัฯ ได้เบกิใช้วงเงนิสนิเชือ่ จ�ำนวน 18 ล้ำน

เหรียญสหรัฐอเมริกำ ส�ำหรับเรือ 1 ล�ำ (ดำรณี นำรี) จำก ING Bank และ DNB Asia ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 5.5 

และจ�ำนวน 34.80 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ จำกธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย ตำมที่ได้อธิบำย

ไว้ในหัวข้อที่ 5.6

  ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินตัดจ�ำหน่ำย จ�ำนวน 5.26 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ แสดงหักจำกวงเงินสินเชื่อมี 

หลักประกันตำมสัดส่วนเมื่อมีกำรเบิกถอนจำกวงเงินทั้งหมด

  หนี้สินรวมลดลงจำก 311.62 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำในปี 2555 เป็น 301.06 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำใน 

ปี 2556   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

  บรษิทัฯ มกี�ำไรสทุธจิ�ำนวน 17.49 ล้ำนเหรยีญสหรฐัอเมรกิำในระหว่ำงปี เงนิปันผลจ่ำยระหว่ำงปี 2556 จ�ำนวน 

13.76 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (0.40 บำทต่อหุ้น รวมเงินปันผลจ่ำยครั้งสุดท้ำยของปี 2555) และกำรลดลงสุทธิใน 

ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงำน กำรจัดสรรส�ำรองเพื่อกิจกรรม 

ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ และกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิและส่วนของผูถ้อืหุน้

ส่วนน้อยจ�ำนวน 0.22 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ท�ำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้น มีจ�ำนวน 476.36 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ

ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จ�ำนวน 3.51 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ผลจำกกำรเพิ่มขึ้นในส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นที่ได้อธิบำยไว้แล้วข้ำงต้น ท�ำให้มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจำก จ�ำนวน 0.45 เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อ

หุ้น ณ สิ้นปี 2555 เป็นจ�ำนวน 0.46 เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2556 

  7.3  ความสามารถในการก่อหนี้ (Leverage) สภาพคล่อง (Liquidity) และความสามารถ 
    ในการช�าระหนี้ (Coverage)

  ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำและรำยจ่ำยตัดบัญชี (EBITDA) ยังคงอยู่ในระดับที่เหมำะ

สมในระหว่ำงปี 2556 และบริษัทฯ มีเงินกู้ที่มีหลักประกัน ณ สิ้นปี 2556 จ�ำนวน 287.84 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

(รวมสินเชื่อที่ใช้ก่อนรับเรือที่จ่ำยไปส�ำหรับเงินงวดค่ำต่อเรือใหม่จ่ำยล่วงหน้ำ) อัตรำส่วนกำรก่อหนี้ Leverage Ratio 

ยังคงแข็งแกร่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ระดับหนี้สินของบริษัท อยู่ที่ 4.32 เท่ำของก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ำย 
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ภำษเีงนิได้ ค่ำเสือ่มรำคำและรำยจ่ำยตดับญัช ี(EBITDA) ภำพรวมหนีส้นิของบรษิทัฯ (อตัรำส่วนหนีส้นิรวมต่อสนิทรพัย์

ที่มีตัวตนสุทธิ) ลดลงเป็น 0.63 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำก 0.66 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เนื่องจำก 

กำรลดลงของเงินกู้ที่มีหลักประกันตำมที่ได้อธิบำยไว้ในตอนต้น

  ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ (debt service cover) ของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2556 อยู่ที่ 2.58 เท่ำ อัตรำส่วนของ

ก�ำไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษเีงนิได้ ค่ำเสือ่มรำคำและรำยจ่ำยตดับญัช ี(EBITDA) ต่อดอกเบีย้จ่ำย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 

2556 อยูท่ี ่1.91 เท่ำ อตัรำส่วนดงักล่ำวจะเท่ำกบั 3.33 เท่ำ ถ้ำบรษิทัฯ ค�ำนวณเพยีงดอกเบีย้จ่ำยส�ำหรบัเงนิกูต่้ำงๆ และ

ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิทัง้หมด เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัเตรยีมเงนิกู ้และค่ำธรรมเนยีมส�ำหรบัขอขยำยวงเงนิสนิเชือ่ 

ต่ำงๆ อัตรำส่วนทั้งสองนี้แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถอันแข็งแกร่งของบริษัทฯ ต่อกำรช�ำระหนี้สินที่มีอยู่ หรือ 

ควำมสำมำรถในกำรจัดหำเงินกู้เพื่อน�ำมำปรับเปลี่ยนก�ำลังกองเรือของบริษัทฯ 

8.  การวิเคราะห์งบการเงินรวมเงินบาทที่ตรวจสอบแล้ว 
  8.1  การวิเคราะห์งบก�าไรขาดทุน

  รำยได้จำกกำรเดินเรือสุทธิ (สุทธิจำกรำยจ่ำยท่ำเรือและน�้ำมันเชื้อเพลิง) ส�ำหรับปี 2556 เพิ่มขึ้น ประมำณ 

ร้อยละ 16 จำกจ�ำนวนเรือในปี 2556 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 แม้ว่ำรำยได้จำกกำรเดินเรือเฉลี่ยต่อวัน 

ต่อล�ำเรือ (TC Rate) ในปี 2556 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ในปี 2555  กล่ำวคือจ�ำนวนเรือที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน 

ในปี 2556 มีจ�ำนวน 39 ล�ำเมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนเรือ 30 ล�ำในปี 2555 

  ในระหว่ำงปี 2556 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 โดย 

มสีำเหตหุลกัจำกจ�ำนวนเรอืทีใ่ช้ในกำรด�ำเนนิงำนมมีำกกว่ำปีก่อนตำมทีไ่ด้อธบิำยไว้ข้ำงต้น อย่ำงไรกต็ำม จะเหน็ได้ว่ำ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิเรอืเฉลีย่ต่อวนัต่อล�ำ (Opex) เพิม่ขึน้ จำก 4,481 เหรยีญสหรฐัอเมรกิำในปี 2555 เป็น 4,535 เหรยีญ

สหรัฐอเมริกำในปี 2556 (รวมค่ำเสื่อมรำคำ/ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและส�ำรวจเรือ)

  ในระหว่ำงปี 2556 ต้นทนุในกำรเดนิเรอืรวมเพิม่ขึน้ประมำณร้อยละ 17 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน รำยจ่ำยท่ำเรอื

และค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เนื่องจำกกำรให้บริกำรให้เช่ำเป็นรำยเที่ยว (voyage charter) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีก่อน ต้นทุนในกำรเดินเรือรวมเพิ่มขึ้นมีสำเหตุหลักมำจำก จ�ำนวนเรือในระหว่ำงปีเพิ่มขึ้นตำมที่ได้อธิบำยข้ำงต้น 

  ก�ำไรขั้นต้นในปี 2556 เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และอัตรำก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับปี 

ได้ลดลงจำกร้อยละ 41 มำเป็นร้อยละ 38 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เนือ่งจำกกำรลดลงของอตัรำรำยได้จำกกำรเดนิเรอื

เฉลี่ยต่อวันต่อล�ำเรือ (TC Rate) แต่เนื่องจำกมีจ�ำนวนเรือเพิ่มขึ้นตำมที่อธิบำยไว้ก่อนหน้ำนี้ ท�ำให้รำยได้รวมระหว่ำง

ปี 2556 สูงกว่ำรำยได้รวมปีก่อน

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส�ำหรับปี 2556 เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 40.61 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555

  ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นจำกจ�ำนวน 433.66 ล้ำนบำท ในปี 2555 เป็นจ�ำนวน 458.55 ล้ำนบำทในปี 2556 

เนือ่งจำกดอกเบีย้จ่ำยเพิม่ขึน้ จำกกำรเบกิใช้เงนิกูเ้พือ่ซือ้เรอืจ�ำนวน 5 ล�ำในปี 2556 อย่ำงไรกด็ ีค่ำธรรมเนยีมกำรรกัษำ

วงเงนิกู ้มจี�ำนวนลดลง เนือ่งจำกกำรเบกิใช้เงนิกูต้ำมทีไ่ด้อธบิำยไว้ในหวัข้อที ่5 นอกจำกดอกเบีย้จ่ำยทีเ่กดิจำกกำรเบกิ

เงนิกูส้�ำหรบักำรซือ้เรอืจ�ำนวน 5 ล�ำแล้ว ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิส�ำหรบัปี 2556 ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำยวงเงนิ

สินเชื่อมีหลักประกันในปี 2556 คำ่ธรรมเนียมกำรรักษำวงเงินกู้มีประกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหวำ่งปี 2556 คำ่

ธรรมเนียมทำงกำรเงินตัดจ�ำหน่ำยจำกกำรยกเลิกวงเงินกู้ ซึ่งได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่  5.2 และ 5.3  

  ค่ำใช้จ่ำยรวม (ไม่รวมค่ำเสื่อมรำคำ) ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มีสำเหตุมำจำกกำรเพิ่มขึ้น 

ของต้นทุนในกำรเดินเรือรวมที่เพิ่มขึ้นตำมที่ได้อธิบำยไว้ข้ำงต้น ค่ำเสื่อมรำคำเพิ่มขึ้นจำก 910.30 ล้ำนบำท 

ในปี 2555 เป็น 1,136.72 ล้ำนบำทในปี 2556 เนือ่งจำกจ�ำนวนเรอืทีเ่พิม่ขึน้ในระหว่ำงปี 2556 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2555 

ซึ่งค่ำเสื่อมรำคำมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจำกจ�ำนวนเรือที่รับมอบในปี 2556 จ�ำนวน 4 ล�ำ 
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  บรษิทัฯ บนัทกึก�ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นจ�ำนวน 13.33 ล้ำนบำทส�ำหรบัปี 2556 ซึง่ในปี 2555 บรษิทัฯ บนัทกึขำดทนุ

จำกอัตรำแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 5.65 ล้ำนบำท รำยกำรภำษีเงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 4.15 ล้ำนบำท ส�ำหรับปี 2555 และจ�ำนวน 

7.90 ล้ำนบำท ส�ำหรับปี 2556 เกิดจำกรำยได้ดอกเบี้ยรับทั้งสองปี บริษัทฯ ได้บันทึกก�ำไรจำกกำรแปลงหนี้ใหม่/กำรยกเลิก

สัญญำสั่งต่อเรือใหม่จ�ำนวน 935.41 ล้ำนบำทในระหว่ำงปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวน 305.45 ล้ำนบำท ในปี 2555 

ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 3.1 และ 3.2

  บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 527.77 ล้ำนบำทส�ำหรับปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 141.03 ล้ำนบำท 

ในปี 2555

  8.2  การวิเคราะห์งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จนั้นมีรำยกำรก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 2556 จ�ำนวน 1,025.61 ล้ำนบำท เมื่อ 

เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งแสดงรำยกำรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จ�ำนวน 514.06 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 

กำรแข็งค่ำของสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินบำท ท�ำให้สินทรัพย์สุทธิ โดยหลักมำจำก ที่ดิน 

อำคำร และอปุกรณ์ และเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำจ้ำงต่อเรอืจำกสญัญำสัง่ต่อเรอืใหม่ ตำมทีไ่ด้อธบิำยไว้ในหวัข้อที ่3 มมีลูค่ำ

เพิ่มขึ้นเมื่อแปลงค่ำเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรน�ำเสนองบกำรเงินปี 2556 ตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น 

ท�ำให้ส�ำหรับปี 2556 บริษัทฯ มีรำยกำรก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม 1,562.27 ล้ำนบำท ซึ่งส�ำหรับปี 2555 มีรำยกำรขำดทุน

เบ็ดเสร็จรวม 370.38 ล้ำนบำท 

  8.3  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
  สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 1,994.25 ลำ้นบำทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 

เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินสด และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ�ำนวน 1,040.77 ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึ้นของลูกหนี้

อื่น จ�ำนวน 835.69 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเรียกเงินงวดคืนจำกผู้ค�้ำประกันจำกกำรยกเลิกสัญญำสั่งต่อเรือส�ำหรับ 

ตัวเรือหมำยเลข 339 และ 378 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินจำกผู้ค�้ำประกันแล้วในเดือนมกรำคม 2557  

  ลูกหนี้สุทธิจำกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�ำนวน 21.49 

ล้ำนบำท และน�้ำมันเชื้อเพลิงลดลงจ�ำนวน 44.52 ล้ำนบำทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ มีสภำพคล่องที่ดี 

อย่ำงต่อเนื่องเนื่องจำกมีเงินสดที่มำกเพียงพอ

  มลูค่ำของรำยกำรทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำกปีก่อน เนือ่งจำกบรษิทัฯ รบัมอบเรอืหมำยเลข 

335 (จนิตนำ นำร)ี จำกอูต่่อเรอื ABG และเรอืประเภทซปุรำแมกซ์ ขนำดระวำง 54,000 เดทเวทตนัสร้ำงในอนิเดยี และ

รับมอบเรือในระหว่ำงปี จ�ำนวน 3 ล�ำ  ณ วันสิ้นปี 2556 บริษัทฯ จ่ำยเงินล่วงหน้ำค่ำจ้ำงต่อเรือใหม่จ�ำนวน 1,973.33 

ล้ำนบำท ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 3 มูลค่ำสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำกมูลค่ำของรำยกำรที่ดิน อำคำร

และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นตำมที่ได้อธิบำยไว้ข้ำงต้น 

  หนี้สินหมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 142.43 ล้ำนบำทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจำกเงินกู้ระยะยำวส่วนที่ถึง

ก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี มีจ�ำนวนลดลง บริษัทฯ จ่ำยคืนเงินกู้ก่อนถึงงวดกำรช�ำระคืนตำมสัญญำแก่ผู้ให้กู้บำงรำย 

ซึ่งจะน�ำไปลดกำรช�ำระคืนของงวดกำรช�ำระคืนงวดปัจจุบันก่อน ตำมสัญญำวงเงินสินเชื่อนั้น ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ 

มเีงนิกูร้ะยะยำว (สทุธจิำกส่วนทีถ่งึก�ำหนดช�ำระ) จ�ำนวน 8,618.85 ล้ำนบำท และมเีงนิกูร้ะยะยำวรวมจ�ำนวน 9,272.76 

ล้ำนบำท

  ในระหว่ำงปี 2556 บรษิทัฯ จ่ำยคนืเงนิกูก่้อนก�ำหนดจ�ำนวน 355.54 ล้ำนบำท และเบกิใช้เงนิกูส้�ำหรบัเมือ่รบัเรอื 

ได้แก่ เรือ จินตนำ นำรี จ�ำนวน 429.62 ล้ำนบำท ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 5.2  นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้จ่ำยคืน

เงินกู้ก่อนก�ำหนดแก่ธนำคำร DNB จ�ำนวน 833.97 ล้ำนบำท ส�ำหรับวงเงินสินเชื่อของ DNB ตำมที่ได้อธิบำยไว้ใน 

หัวข้อที่ 5.2 

  บริษัทฯ จ่ำยคืนเงินกู้ก่อนก�ำหนด จ�ำนวน 352.29 ล้ำนบำท และยกเลิกวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร NIBC ตำมที่

ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 5.3
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  นอกจำกวงเงนิสนิเชื่อส�ำหรับเรือสัง่ต่อใหม่ ในระหว่ำงปี 2556 บริษทัฯ ได้ท�ำรำยกำรเบกิถอนเงินกูส้�ำหรบัรบั

เรอื 1 ล�ำ (ดำรณ ีนำร)ี จ�ำนวน 533.32 ล้ำนบำท จำกธนำคำรไอเอน็จ ีตำมทีไ่ด้อธบิำยไว้ในหวัข้อที ่5.5 และจำกธนำคำร

เพื่อกำรส่งออก และน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 1,062.90 ล้ำนบำท ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 5.6

  ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินตัดจ�ำหน่ำย จ�ำนวน 172.44 ลำ้นเบำท แสดงหักจำกวงเงินสินเชื่อมีหลักประกันตำม

สัดส่วนเมื่อมีกำรเบิกถอนจำกวงเงินทั้งหมด

 ณ สิ้นปี 2556 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำกจ�ำนวน 9,545.46  ล้ำนบำทในปี 2555 เป็น 9,878.73 ล้ำนบำทในปี 2556 

มสีำเหตหุลกัมำจำกกำรแปลงหนีส้นิในสกลุดอลลำร์สหรฐัอเมรกิำมำเป็นเงนิบำทในอตัรำแลกเปลีย่นทีส่งูกว่ำของเงนิบำท 

เทียบกับดอลลำร์สหรัฐ ทั้งนี้เนื่องจำกกำรอ่อนค่ำของเงินบำทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

ซึ่งเป็นที่น่ำสังเกตว่ำมูลค่ำหนี้สินในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ ณ วันสิ้นปี นั้นลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนตำมที่ได้

อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 7.2

  เนือ่งจำกบรษิทัฯ มกี�ำไรสทุธจิ�ำนวน 527.77 ล้ำนบำท และรำยกำรก�ำไรเบด็เสรจ็อืน่จ�ำนวน 1,025.61 ล้ำนบำท 

เงินปันผลจ่ำยจ�ำนวน 415.47 ล้ำนบำท (0.40 บำทต่อหุ้นรวมเงินปันผลจ่ำยครั้งสุดท้ำยของปี 2555) ซึ่งจ่ำยไปแล้ว 

ในระหว่ำงปี 2556 กำรเพิม่ขึน้สทุธจิ�ำนวน 8.89 ล้ำนบำทของผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชเีกีย่วกบั

ผลประโยชน์ของพนกังำน กำรจดัสรรส�ำรองเพือ่กจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และองค์ประกอบอืน่ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้นและผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในระหว่ำงปี ท�ำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 

ขณะนี้เป็นจ�ำนวน 15,631.03 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,146.80 ล้ำนบำทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

  8.4 การวิเคราะห์กระแสเงินสด
  ในระหว่ำงปี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 1,085.54 ล้ำนบำท ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ 

ของปีก่อน และหลังจำกรำยกำรปรับปรุงกำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ�ำนวน 

1,012.76 ล้ำนบำทไว้ส�ำหรับใช้ในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหำเงิน

  ในระหว่ำงปี บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดรบัจำกกำรแปลงหนีใ้หม่ (Novation)/กำรยกเลกิของสญัญำสัง่ต่อเรอืใหม่ 

จ�ำนวน 12 ฉบับเป็นจ�ำนวน 4,708.88 ล้ำนบำท และกระแสเงินสดจ่ำยส�ำหรับจ่ำยซื้อเรือจ�ำนวน 4 ล�ำ และค่ำใช้จ่ำย

ในกำรซ่อมแซมและส�ำรวจเรือเป็นจ�ำนวน 1,730.11 ล้ำนบำท บริษัทฯ จ่ำยเงินล่วงหน้ำค่ำจ้ำงต่อเรือจ�ำนวน 1,395.14 

ล้ำนบำท  บริษัทฯ จ่ำยเงินจ�ำนวน 414.47 ล้ำนบำทเพื่อซื้อหุ้นร้อยละ 50 จำกกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน ท�ำให้ปัจจุบัน

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท แอสโซซิเอท บัลค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเต (“บริษัท เอบีซี”) ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัทฯ และหลังจำกกำรปรับปรุงรำยกำรอื่นๆ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 1,199.88 

ล้ำนบำท

  ในระหว่ำงปี บริษัทฯ เบิกเงินกู้ที่มีหลักประกันจำกธนำคำรจ�ำนวน 429.62 ล้ำนบำท จำกวงเงินสินเชื่อเมื่อ 

รบัเรอื เพือ่เป็นกำรจ่ำยช�ำระค่ำจ้ำงต่อเรอื ให้กบัอูต่่อเรอื ABG ส�ำหรบัใช้รบัเรอืหมำยเลข 335 (จนิตนำ นำร)ี เบกิเงนิกู้ 

จ�ำนวน 533.32 ล้ำนบำท ส�ำหรับใช้รับเรือดำรณี นำรี โดยเบิกใช้วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร ING และ DNB 

ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 5.5 และเบิกเงินกู้จ�ำนวน 1,062.90 ล้ำนบำทในวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรเพื่อกำรส่งออก

และน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย ส�ำหรับซื้อเรือมือสอง จ�ำนวน 3 ล�ำ ดังที่ได้อธิบำยไว้ในข้อ 5.6 ดังนั้นในปี 2556 บริษัทฯ 

เบกิถอนเงนิจำกวงเงนิสนิเชือ่มหีลกัประกนัทัง้สิน้จ�ำนวน 2,025.83 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2556 บรษิทัฯ ช�ำระคนืล่วงหน้ำ 

ส�ำหรบัเงนิต้นช�ำระคนืรำยงวดของเงนิกูจ้�ำนวน 725.68 ล้ำนบำท  เงนิกูจ่้ำยคนืก่อนครบก�ำหนดจ�ำนวน 1,024.29 ล้ำนบำท 

และเงินจ่ำยคืนล่วงหน้ำอื่น จ�ำนวน 833.97 ล้ำนบำท ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 5.2 และ 5.3 ดังนั้น บริษัทจ่ำยคืน

เงินกู้ระยะยำว (รวมเงินที่จ่ำยคืนเงินกู้ก่อนก�ำหนด) จ�ำนวน 2,583.94 ล้ำนบำท บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด

จ�ำนวน 415.47 ล้ำนบำท และหลังจำกกำรปรับปรุงรำยกำรอื่นๆ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำ

เงนิจ�ำนวน 1,289.36 ล้ำนบำท ดงันัน้กระแสเงนิสดรบัจำกกำรแปลงหนีใ้หม่/กำรยกเลกิสญัญำสัง่ต่อเรอื และกำรบรหิำร

เงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภำพท�ำให้บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือที่เพียงพอโดยไม่มีปัญหำสภำพคล่องแต่อย่ำงใด
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 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำน

ประจ�ำปี งบกำรเงนิดงักล่ำวจดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบำยกำรบญัชทีีเ่หมำะสม 

และถือปฏิบัติอยำ่งสม�่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอยำ่งรอบคอบ และกำรประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดท�ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผย

ข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จัดให้มีและกำรด�ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่ำกำร

บันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทรำบถึง 

จุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

 ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร

อิสระทุกท่ำน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน ทั้งนี้ ควำมเห็นของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำรเกีย่วกบัเรือ่งนีไ้ด้แสดงไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูล

กจิกำรในรำยงำนประจ�ำปีนี้

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจที่สำมำรถสร้ำง

ควำมเชื่อมั่นและควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

  ในนามของคณะกรรมการ

  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 (คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)  (คูชรู คาลี วาเดีย)

  กรรมกำรผู้จัดกำร  กรรมกำรบริหำร

  7 กุมภำพันธ์ 2557

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

182
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

183
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



184
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

185
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

186
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

187
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



งบก�าไรขาดทุน
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

188
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



งบก�าไรขาดทุน (ต่อ)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

189
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

190
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)
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191
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)
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192
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



งบกระแสเงินสด
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

193
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

194
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

195
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

196
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



197
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



198
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



199
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



200
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



201
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



202
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



203
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



204
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



205
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



206
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



207
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



208
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



209
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



210
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



211
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



212
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



213
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



214
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



215
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



216
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



217
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



218
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



219
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



220
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



221
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



222
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



223
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



224
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



225
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



226
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



227
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



228
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



229
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



230
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



231
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



232
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



233
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



234
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



235
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



236
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



237
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



238
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



239
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



240
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



241
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



242
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



243
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



244
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



245
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



246
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



247
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



248
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



249
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



250
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



251
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



252
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



253
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



254
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



255
รายงานประจ�าปี 2556
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรท�ำรำยกำรที่มีสำระส�ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1.  สัญญาเช่าส�านักงานระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ากัด

  ความเกี่ยวโยงกัน
 บริษัทฯ ท�ำสัญญำเช่ำส�ำนักงำนและบริกำรอื่นๆ กับบริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ำกัด ซึ่งมีนำงสำวนิชิต้ำ ชำห์ และ 

นำยอิษฎ์ชำญ ชำห์ ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เนื่องจำกนำงสำวนิชิต้ำ ชำห์ และ 

นำยอิษฎ์ชำญ ชำห์ เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ำกัด และนำยกิริต ชำห์ ในฐำนะกรรมกำรของ 

บริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจำกเป็นกรรมกำรของบริษัท ยูนิสเตรทช์ จ�ำกัด

  ความส�าคัญของการท�ารายการ
 สัญญำเช่ำส�ำนักงำนมีควำมจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

  ความเป็นธรรมของการก�าหนดราคาและเงื่อนไข
 ส�ำหรบัปี 2556 บรษิทัฯ ได้จ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรอืน่ๆ เป็นจ�ำนวนเงนิรวม 1.93 ล้ำนบำท (ปี 2555: 2.15 ล้ำนบำท) 

คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2555: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำเช่ำส�ำนักงำนและ

บรกิำรในอตัรำ 210 บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน ซึง่เป็นอตัรำเช่ำทีเ่ท่ำกนักบัทีบ่รษิทัฯ ได้ท�ำสญัญำเช่ำส�ำนกังำนและ

บรกิำรกบับคุคลภำยนอก ในชัน้อืน่ทีใ่กล้เคยีงกนัในอำคำรส�ำนกังำนเดยีวกนั ทีอ่ตัรำ 210 บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน

  แนวโน้มการท�ารายการในอนาคต
 ส�ำนักงำนมีควำมจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต่อสัญญำเช่ำส�ำนักงำนและบริกำร 

ในปี 2557 ในอัตรำค่ำเช่ำอัตรำเดียวกัน (หรือที่ให้ผลประโยชน์ที่มำกกว่ำ) กับปี 2556

2.  ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี่ จ�ากัด 

  ความเกี่ยวโยงกัน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ซื้อตั๋วเครื่องบินจำก บริษัท แอมบิก้ำ ทัวร์ เอเยนซี่ จ�ำกัด ซึ่งมีนำงสำวนิชิต้ำ ชำห์ และ 

นำยอิษฎ์ชำญ ชำห์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เนื่องจำกเป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่ำว

  ความส�าคัญของการท�ารายการ
 โดยปกติกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกเหนือจำกค่ำตั๋วเครื่องบินส�ำหรับกำรเดินทำงไป 

ต่ำงประเทศของผู้บริหำรแล้วนั้น ตั๋วเครื่องบินมีควำมจ�ำเป็นตำมสัญญำว่ำจ้ำงลูกเรือ เนื่องจำกบริษัทฯ ต้องจัดหำ 

ตั๋วเครื่องบินเพื่อรับส่งลูกเรือไปท�ำงำนบนเรือ และเดินทำงกลับจำกเรือที่ท่ำเทียบเรือต่ำงๆ ทั่วโลก เมื่อสัญญำว่ำจ้ำง

สิ้นสุดลง บริษัท แอมบิก้ำ ทัวร์ เอเยนซี่ จ�ำกัด ได้ถูกเลือกให้มำบริกำรในเรื่องนี้ โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันทำงด้ำนรำคำและบริกำร กำรให้บริกำรที่รวดเร็วกว่ำ และมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ รวมทั้งมีส�ำนักงำนอยู่ใกล้

กับบริษัทฯ ซึ่งท�ำให้ไม่มีปัญหำในกำรรับส่งตั๋วเครื่องบินในกรณีเร่งด่วน 

  ความเป็นธรรมของการก�าหนดราคาและเงื่อนไข
 ส�ำหรบัปี 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซือ้ตัว๋เครือ่งบนิจำกบรษิทัดงักล่ำวจ�ำนวน 11.43 ล้ำนบำท (ปี 2555: 10.03  

ล้ำนบำท) หรือเท่ำกับร้อยละ 0.08 (ปี 2555: ร้อยละ 0.07) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
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  แนวโน้มการท�ารายการในอนาคต
 ส�ำหรับปี 2557 มีควำมเป็นไปได้ว่ำ มูลค่ำกำรซื้อตั๋วเครื่องบินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีจ�ำนวนมำกกว่ำ 

ปี  2556 อันเนื่องมำจำกกองก�ำลังเรือของบริษัทฯ มีขนำดใหญ่ขึ้น อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ได้ท�ำกำรเปรียบเทียบรำคำ

และมำตรฐำนกำรให้บริกำรของผู้จ�ำหน่ำยตั๋วเครื่องบินรำยอื่นๆ อย่ำงสม�่ำเสมอ ซึ่งรวมทั้ง บริษัท แอมบิก้ำ ทัวร์  

เอเยนซี่ จ�ำกัด ในกรณีที่รำคำตั๋วเครื่องบินและมำตรฐำนกำรให้บริกำรที่เสนอโดยผู้จ�ำหน่ำยตั๋วเครื่องบินไม่ได้เป็นไป

ตำมรำคำตลำดโดยทัว่ไป หรอืเงือ่นไขต่ำงๆ ไม่ได้เป็นไปเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะพจิำรณำเลอืก

ซื้อจำกบริษัทจัดหำตั๋วเครื่องบินอื่นแทน

3.  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการจากบริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ากัด 

  ความเกี่ยวโยงกัน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำบ�ำรุงรักษำระบบเครื่องปรับอำกำศและค่ำบริกำรอื่นๆ ในส่วนส�ำนักงำน และ

ห้องพักอำศัยส�ำหรับพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นรำยกำร

เกีย่วโยงกนัโดย นำงสำวนชิต้ิำ ชำห์ ในฐำนะกรรมกำรของบรษิทัฯ เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยตรง เนือ่งจำกนำงสำวนชิต้ิำ 

ชำห์ เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ำกดั นำยกริติ ชำห์ ในฐำนะกรรมกำรของบรษิทัฯ เป็น

กรรมกำรของบริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ำกัด และนำยอิษฎ์ชำญ ชำห์ ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น 

ของบริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ำกัด 

  ความส�าคัญของการท�ารายการ
 กำรบ�ำรุงรักษำระบบเครื่องปรับอำกำศส�ำหรับส�ำนักงำนของบริษัทฯ และห้องพักอำศัย รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำร

จดักำรนัน้มคีวำมจ�ำเป็นส�ำหรบักำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เนือ่งจำกเป็นหอ้งพักอำศยัส�ำหรบัพนกังำนชำวต่ำงชำติ

ของบริษัทฯ และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทย่อย โดยบริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ำกัด  ถูกเลือกให้มำด�ำเนินกำรใน

เรื่องนี้ โดยรำคำและกำรให้บริกำรต่ำงๆ เป็นไปตำมกำรแข่งขันโดยทั่วไป

  ความเป็นธรรมของการก�าหนดราคาและเงื่อนไข
 ส�ำหรับปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ำยค่ำบ�ำรุงรักษำระบบเครื่องปรับอำกำศและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร 

ส�ำหรบัส�ำนกังำนบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และทีค่อนโดมเินยีมของบรษิทัย่อยจ�ำนวน 0.91 ล้ำนบำท (ปี 2555: 1.02 ล้ำนบำท) 

คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2555: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

  แนวโน้มการท�ารายการในอนาคต
 ส�ำหรับปี 2557 บริษัทฯ ยังคงมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุงรักษำระบบเครื่องปรับอำกำศ  และค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อและ

ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ กับบริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จ�ำกัด อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ได้ท�ำกำรเปรียบเทียบด้ำนรำคำ 

และมำตรฐำนกำรให้บริกำร ในกรณีที่รำคำและมำตรฐำนกำรให้บริกำรไม่ได้เป็นไปตำมกำรแข่งขันโดยทั่วไป หรือ 

ไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจำรณำเปลี่ยนผู้ให้บริกำร

4.  ค่าใช้จ่ายส�าหรบัการใช้บรกิารโรงแรมและการบรหิารจดัการ จากบรษิทั แมกซ์วนิ บลิเดอร์ส จ�ากดั

  ความเกี่ยวโยงกัน
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้จ่ำยค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบักำรใช้บรกิำรโรงแรมและกำรบรหิำรจดักำร ให้แก่บรษิทั แมกซ์วนิ 

บิลเดอร์ส จ�ำกัด ซึ่งเป็นรำยกำรเกี่ยวโยงกันโดย นำงสำวนิชิต้ำ ชำห์ และนำยอิษฎ์ชำญ ชำห์ ในฐำนะกรรมกำรของ 

บริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เนื่องจำกเป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ�ำกัด  

นำยคชูร ูคำล ีวำเดยี และนำยกริติ ชำห์ ในฐำนะกรรมกำรของบรษิทัฯ เป็นกรรมกำรของบรษิทั แมกซ์วนิ บลิเดอร์ส จ�ำกดั 
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  ความส�าคัญของการท�ารายการ
 ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรใช้บริกำรของโรงแรม (เช่น กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น และกำรประชุมอื่นๆ) และค่ำใช้จ่ำย

ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรนั้น มีควำมจ�ำเป็นส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้เลือกใช้บริกำร

นี้จำกบริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ�ำกัด  โดยค�ำนึงถึงรำคำและกำรให้บริกำรต่ำงๆ ตำมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน

โดยทั่วไป

  ความเป็นธรรมของการก�าหนดราคาและเงื่อนไข
 ส�ำหรับปี 2556 บริษทัฯ และบริษัทย่อย จ่ำยค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรใช้บริกำรโรงแรมและกำรบริหำรจัดกำร จ�ำนวน 

1.42 ล้ำนบำท (ปี 2555: 1.23 ล้ำนบำท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2555: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

  แนวโน้มการท�ารายการในอนาคต
 ส�ำหรับปี 2557 จะไม่มีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร แต่บริษัทฯ ยังคงมีค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรใช้บริกำร

โรงแรม กับบริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�ำกำรเปรียบเทียบด้ำนรำคำ และมำตรฐำนกำรให้บริกำร 

ในกรณีที่รำคำและมำตรฐำนกำรให้บริกำรไม่ได้เป็นไปตำมกำรแข่งขันโดยทั่วไป หรือไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจำรณำเปลี่ยนผู้ให้บริกำร

5.  ค่าเบี้ยประกันภัยจากกลุ่มบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ส จ�ากัด 

  ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัย

  ความเกี่ยวโยงกัน
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้จ่ำยค่ำเบีย้ประกนัภยัรถยนต์ส�ำหรบัพนกังำนชำวต่ำงชำตขิองบรษิทัฯ และเบีย้ประกนัภยั 

ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่ บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จ�ำกัด และ

บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำเบี้ยประกันชีวิตส�ำหรับพนักงำนของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 

โบรกเกอร์ส จ�ำกัด ซึ่งเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีนำงสำวนิชิต้ำ ชำห์ นำยอิษฎ์ชำญ ชำห์ และนำยกิริต ชำห์ ซึ่ง

เป็นกรรมกำรของบริษัทฯ มีควำมสัมพันธ์กับนำงสำวสมิหรำ ชำห์ ในฐำนะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัท อินชัวร์

เอก็ซ์เซลเลนซ์ อนิชวัร์รนัซ์ โบรกเกอร์ส จ�ำกดั และบรษิทั อนิชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อนิชวัร์รนัซ์ โบรกเกอร์ส จ�ำกดั

  ความส�าคัญของการท�ารายการ
 กำรประกันชีวิตและสุขภำพและกำรประกันภัยรถยนต์ เป็นสวัสดิกำรส�ำหรับพนักงำนของบริษัทฯ และ 

บรษิทัย่อย และกำรประกนัทรพัย์สนิมคีวำมจ�ำเป็นต่อทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บรษิทั อนิชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ 

อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จ�ำกัด และบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จ�ำกัด ได้ถูกเลือกมำ

ให้บริกำรในเรื่องนี้โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนรำคำและบริกำร หลังจำกผ่ำนกำรเปรียบเทียบ

รำคำและบริกำรจำกตัวแทนประกันภัยอื่นๆ ในตลำด

  ความเป็นธรรมของการก�าหนดราคาและเงื่อนไข
 ส�ำหรบัปี 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้จ่ำยค่ำเบีย้ประกนัภยัประเภทต่ำงๆ ให้กบั 2 บรษิทัดงักล่ำว จ�ำนวนรวม 

2.35 ล้ำนบำท (ปี 2555: 2.38 ล้ำนบำท) คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ปี 2555: ร้อยละ 0.02) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

  แนวโน้มการท�ารายการในอนาคต
 ส�ำหรบัปี 2557 บรษิทัฯ ยงัคงมค่ีำใช้จ่ำยในกำรท�ำประกนัภยัเช่นเดมิ กบับรษิทั อนิชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อนิชวัร์รนัซ์ 

โบรกเกอร์ส จ�ำกัด และบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จ�ำกัด อยำ่งไรก็ตำมบริษัทฯ ได้

ท�ำกำรเปรียบเทียบด้ำนรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ ซึ่งเป็นไปตำมกำรแข่งขันโดยทั่วไปและเป็นผลประโยชน์สูงสุดของ 

บริษัทฯ
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6.  รายการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากบริษัท ควิดแลบ จ�ากัด

  ความเกี่ยวโยงกัน
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ซือ้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์รวมถงึค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วข้อง จำกบรษิทั 

ควดิแลบ จ�ำกดั ซึง่เป็นรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั เนือ่งจำกนำย กำมำล กมุำร ด ูในฐำนะผูอ้�ำนวยกำร (เทคโนโลยสีำรสนเทศ) 

และเป็นหนึง่ในผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ มคีวำมสมัพนัธ์เป็นคูส่มรสของนำงจำร ุด ูซึง่เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยตรง ในฐำนะ

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นของ บริษัท ควิดแลบ จ�ำกัด

  ความส�าคัญของการท�ารายการ
 ในกำรด�ำเนนิธรุกจิทัว่ไปนัน้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์รวมถงึค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วข้องนัน้ มคีวำม

จ�ำเป็นส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยที่บริษัท ควิดแลบ จ�ำกัด เป็นหนึ่งในคู่คำ้ของบริษัทฯ ที่ได้รับกำรพิจำรณำเลือก 

เป็นกรณีไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรสั่งซื้อในแต่ละครั้งรวมถึงกรณีกำรสั่งซื้อและให้บริกำรที่มีลักษณะเฉพำะ และ 

ได้รับกำรพิจำรณำให้ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรแข่งขันดำ้นรำคำและบริกำร หลังจำก

ผ่ำนกำรเปรียบเทียบรำคำและบริกำรจำกบริษัทอื่นๆ ในตลำด

  ความเป็นธรรมของการก�าหนดราคาและเงื่อนไข
 ส�ำหรับปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ำยซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ จ�ำนวนรวม 0.38 ล้ำนบำท 

(ปี 2555: 1.29 ล้ำนบำท) คิดเป็นร้อยละ 0.003 (ปี 2555: ร้อยละ 0.01) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

  แนวโน้มการท�ารายการในอนาคต
 กำรซือ้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์รวมถงึค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วข้อง มคีวำมจ�ำเป็นในกำรด�ำเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้นในปี 2557 บริษัทฯ อำจมีรำยกำรซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์

รวมถึงค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้องจำกบริษัท ควิดแลบ จ�ำกัด ตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี โดยผ่ำนกำรเปรียบเทียบรำคำ

และบริกำรกับบริษัทอื่น นอกจำกนี้บริษัทฯ จะพิจำรณำรำคำและมำตรฐำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรซื้ออุปกรณ์

คอมพวิเตอร์ฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์รวมถงึค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วข้องของบรษิทัอืน่เปรยีบเทยีบกบับรษิทั ควดิแลบ จ�ำกดั 

อย่ำงสม�ำ่เสมอ หำกรำคำและมำตรฐำนกำรให้บรกิำรของบรษิทั ควดิแลบ จ�ำกดั ไม่เหมำะสม และ/หรอืเงือ่นไขกำรค้ำ

ที่เสนอ ไม่ได้เป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่ท�ำรำยกำรดังกล่ำวกับ บริษัท ควิดแลบ จ�ำกัด

 อนึง่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ได้เปิดเผยข้อมลู และรำยงำนให้บรษิทัฯ ทรำบถงึกำรมส่ีวนได้เสยีของตน 

และของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลส�ำหรับใช้ประโยชน์ภำยในบริษัทฯ ในกำรด�ำเนินกำรตำม 

ข้อก�ำหนดเกีย่วกบักำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และตดิตำมดแูลให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรท�ำหน้ำทีด้่วยควำมระมดัระวงั

และซื่อสัตย์สุจริตและไม่เกิดรำยกำรที่เป็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยผู้ตรวจสอบภำยในได้สอบทำนรำยกำร

ที่เกี่ยวโยงกันข้ำงต้นและได้รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร โดยมีกำรพิจำรณำและ 

สอบทำนรำยกำรดงักล่ำวในทีป่ระชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่29 มกรำคม 

2557 และได้รำยงำนรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 

เมือ่วนัที ่7 กมุภำพนัธ์ 2557 ซึง่ได้มกีำรสอบทำนรำยกำรดงักล่ำว จำกควำมเหน็และรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และก�ำกบัดแูลกจิกำร คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มกีฎข้อบงัคบัและนโยบำยป้องกนักำรท�ำรำยกำร

ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงเพียงพอ โดยรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของ

บริษัทข้ำงต้น เป็นไปตำมมำตรฐำนทำงกำรค้ำทั่วไป โดยยึดถือรำคำตลำดเป็นส�ำคัญ และเพื่อประโยชน์ทั้งหมดของ 

บริษัทฯ และมีกำรเปิดเผยอย่ำงเพียงพอแล้วในงบกำรเงิน และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ
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ดัชนีแสดงรายการที่ก�าหนดตามแบบ 56-2
(ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)

ล�าดบั
ที่ 

หัวข้อ หน้า

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1 - 11, 27, 32 - 51

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 12 - 26

3. ปัจจัยความเสี่ยง 118 - 124

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น 8 - 11, 277

5. ผู้ถือหุ้น 125

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 125

7. โครงสร้างการจัดการ 30 - 31, 64, 96 - 97, 
126 - 148

8. การก�ากับดูแลกิจการ 54 - 78

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 81 - 117

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 52 - 54, 72 - 74, 
78 - 80, 128 - 130

11. รายการระหว่างกัน 272 - 275

12. ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 4 - 5, 27, 84,
183 - 271

13. ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 149 - 181

14. หมายเหตุประกอบรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับแบบแสดงข้อมูลรายงานประจ�าปี  
(แบบ 56-1)

ปกหลัง

276
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัดนายทะเบียน

ชั้น 4 และ 7 เลขที่ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก

เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศัพท์ : 66-2 229-2800 โทรสำร : 66-2 359-1259

ศูนย์บริกำรข้อมูล : 66-2 229-2888

E-mail : contact.tsd@set.or.th

Website : http://www.tsd.co.th

ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ - ส่วนบริการผู้ออกหลักทรัพย์ 1

อำคำรสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน ชั้น 2

2/7 หมู่ที่ 4 (โครงกำรนอร์ธปำร์ค) ถนนวิภำวดีรังสิต กม. 27 แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 66-2 596-9000 โทรสำร : 66-2 832-4994-6

ธนาคารหลัก ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 66-2 208-7000, 8000 โทรสำร : 66-2 255-9391-3

Website : http://www.ktb.co.th

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

1 ซอยกสิกรไทย ถนนรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ : 66-2 888 8800 โทรสำร : 66-2 888 8882

Website : http://www.kasikornbank.com

ธนาคาร DNB BANK ASA สาขาประเทศสิงคโปร์

8 Shenton Way, #48-02 Singapore 068811

โทรศัพท์ : 65-6220-6144 โทรสำร : 65-6224-9743

Website : https://www.dnb.no

ผู้สอบบัญชี บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด

ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

10110 (ตรงข้ำมสวนเบญจกิติ / เยื้องศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์)

ตู้ ป.ณ. 1047, กรุงเทพฯ 10501 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 66-2 264-0777, 66-2 661-9190 โทรสำร : 66-2 264-0789-90

E-mail : ErnstYoung.Thailand@th.ey.com

Website : http://www.ey.com/th

ที่ปรึกษากฎหมายหลัก WATSON, FARLEY & WILLIAMS ASIA PRACTICE LLP

6 Battery Road #28-00 Singapore 049909

โทรศัพท์ : 65-6532-5335 โทรสำร : 65-6532-5454

E-mail : singaporeinfo@wfw.com

Website : http://www.wfw.com
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
เลขที่ 8 อ�ค�รค�เธ่ย์เฮ้�ส์ ชั้น 7 ถนนส�ทรเหนือ แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ :  66-2 696-8800, 66-2 696-8854 โทรส�ร : 66-2 236-7654, 66-2 633-8460
Email : psl@preciousshipping.com, ir@preciousshipping.com
Home page : http://www.preciousshipping.com

หม�ยเหตุ 
ผู้ลงทุนส�ม�รถศึกษ�ข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จ�กแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน 
http://market.sec.or.th/public/idisc/FinancialStatement.aspx?lang=th&reportcode=PP06 หรือ 
http://www.preciousshipping.com/InvestorRelations/Form561/tabid/242/Default.aspx 


