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ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยง 
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ประวัติความเป็นมา

2469 โทรีเซนแอนด์โคลิมิเต็ด(ฮ่องกง)ตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยเพื่อดำเนินธุรกิจในด้านตัวแทนเรือและนายหน้าเช่าเหมาเรือ

2529 เพื่อเป็นการแยกธุรกิจที่ไม่ใช่การเดินเรือทะเล อาทิ ตัวแทนเรือและนายหน้าเช่าเหมาเรือออกจากธุรกิจเดินเรือทะเลของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ)
จำกัดธุรกิจที่ไม่ใช่การเดินเรือจึงถูกโอนไปยังบริษัทโทรีเซนไทยออฟชอร์จำกัดซึ่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16เมษายน2526และต่อมา
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัดเมื่อวันที่20ตุลาคม2529

2536 ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด ได้วางนโยบายให้บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด เป็น 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในทุกบริษัทในเครือโทรีเซนที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

 ช่วงที่เริ่มมีการขยายกองเรือ มีการวางนโยบายใหม่ให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเดินเรือแต่ละบริษัทเป็นเจ้าของเรือเพียง 1 ลำ นอกจากนี้ 
บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัดจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเดินเรือที่ตั้งขึ้นใหม่ทุกบริษัท

2537 บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัดได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

2538 หุ้นสามัญของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546 ขยายกองเรือของบริษัทฯจาก25ลำ เป็น 33ลำ เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นมากบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 
ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ10บาทเป็นหุ้นละ1บาท

2548 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลBest PerformanceAward ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการจากตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

2549 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์จำกัด (มหาชน) เน้นการกระจายธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยลงทุนเพิ่มในบริษัท เมอร์เมดมาริไทม์
จำกัดเป็นร้อยละ74.01ณวันที่30กันยายน2549เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ติดอันดับ 1 ใน 200บริษัทจดทะเบียนที่ดีที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีรายได้ใกล้ 1 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาโดยนิตยสารForbesAsia

2550 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน169.80ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาใช้ในแผนและการ
ขยายและปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ

 บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)ได้มีการสั่งต่อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองใหม่จำนวน5ลำขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย53,000เดท
เวทตันซึ่งจะได้รับมอบเรือในปี2552และ2554

 เมอร์เมดได้จัดหาเงินทุนจำนวน 246 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์นอกจากนี้ยังได้มีการสั่งต่อเรือขุดเจาะใหม่เพิ่มจำนวน1ลำและเรือสนับสนุนงานเทคนิคใต้
น้ำใหม่จำนวน 1 ลำ ซึ่งจะได้รับมอบเรือในปี 2552 เมอร์เมดร่วมลงทุนทางอ้อมร้อยละ 22.5 ในบริษัท อัลลายด์ มารีน แอนด์ อิควิปเมนท์ 
เอสดีเอ็นบีเอชดี และร่วมลงทุนกับบริษัท เคนชาน่าปิโตรเลียม เบอร์แฮด เพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่สำหรับทำการตลาดและบริหารเรือขุดเจาะใน
ประเทศมาเลเซีย

2551 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ขยายการลงทุนสู่ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ลงทุนร้อยละ49 ใน  PTPerusahaanPelayaran
Equinox(“Equinox”)ปัจจุบันEquinoxเป็นเจ้าของและบริหารเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง1ลำ

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการซื้อคืนพร้อมทั้งยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนคิดเป็นจำนวนเงินต้นจำนวน39 
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาของจำนวนเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพหรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ22.97ของจำนวนทั้งหมด

 บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)ได้รับรางวัลThailand’sBest-ManagedMedium-CapCorporationจากนิตยสารAsiamoney

 กองเรือโทรีเซนณวันที่30กันยายน2551ที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นเจ้าของมีทั้งหมด44ลำเป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้าแห้ง
เทกองเรือสำหรับให้บริการนอกชายฝั่งจำนวน 7 ลำ และมีเรือขุดเจาะอีก 2 ลำ นอกจากนี้ ยังมีเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองอีกเป็นจำนวน 
ประมาณ20ลำและเรือบริการนอกชายฝั่งอีก2ลำที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เช่ามาเสริมเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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 รอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน

 2551 2550 2549

                                               (หน่วย : ล้านบาท ยกเว้น หุ้น / ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราส่วนทางการเงิน)

งบกำไรขาดทุน :     

รายได้จากการเดินเรือ 28,453.61 15,865.29 12,820.99

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ (15,076.15) (6,760.65) (5,344.15)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล-ส่วนของเจ้าของเรือ (2,798.01) (2,519.71) (2,823.09)

รายได้จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 5,258.48 4,025.55 2,752.82

ค่าใช้จ่ายจากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (3,562.39) (2,713.75) (1,566.28)

รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือและอื่นๆ 1,155.14 623.10 666.59

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (2,050.62) (1,850.02) (1,631.96)

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายการบริหาร (1,893.52) (1,605.94) (1,098.63)

ดอกเบี้ยจ่าย (535.68) (665.47) (701.08)

ดอกเบี้ยรับ 204.71 71.90 74.50

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัทร่วม 74.21 9.39 (3.16)

กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 236.32 723.36 742.09

กำไรสุทธิ  8,776.44   4,961.95 3,502.44

ข้อมูลต่อหุ้น :     

กำไรสุทธิ-ขั้นพื้นฐาน 13.63 7.71 5.44

เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด 2.25 1.65 1.35

มูลค่าทางบัญชี 45.39 24.88 18.68

งบดุล (ณ วันสิ้นรอบบัญชี) :     

เงินสดและมูลค่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 11,990.56 4,045.76 1,618.20

เรือเดินทะเลและอุปกรณ์สุทธ ิ 13,631.94 14,933.13 15,426.04

รวมสินทรัพย์ 42,143.11 28,143.96 23,140.39

หนี้สินรวม 12,928.02 12,126.89 11,117.33

ทุนเรือนหุ้น(บาท) 643,684,422 643,684,422 643,684,422

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 29,215.10 16,017.08 12,023.06

ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ :     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธ ิ 11,340.02 6,861.40 4,206.52

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธ ิ (6,281.04) (4,366.27) (1,869.91)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมในจัดหาเงินสุทธ ิ 2,612.65 (99.07) (2,860.64)

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน:     

    ยอดการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ทั้งหมด 3,756.58 3,807.81 935.79

อัตราส่วนทางการเงิน :     

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(%) 38.81 35.39 33.09

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(%) 24.97 19.35 16.44

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม(%) 24.97 24.09 21.47

ยอดหนี้สินทั้งหมดต่อทุนของบริษัทฯ 0.22 0.36 0.43

ยอดหนี้สินสุทธิต่อทุนสุทธิ (0.16) 0.24 0.38

จุดเด่นทางการเงิน

7  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)
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ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต 

 บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”)ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการแปรไปสู่การเป็น

บริษัทที่ประกอบธุรกิจในการถือหุ้น (investment holding company) โดยลงทุนในธุรกิจขนส่งพลังงานและโครงสร้าง 

ขั้นพื้นฐาน (infrastructure) ในการขยายกิจการและผลกำไรนี้บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญทั้งหลายในเชิงการค้า เทคนิค

และการเงินของเรามาสืบสานการลงทุนและโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะยาวแล้วจะสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการและบริหารทรัพย์สินที่ได้ทำการลงทุนไว้

 ในการรองรับกลยุทธ์นี้ บริษัทฯ ได้จัดแบ่งธุรกิจออกเป็นหมู่บริษัทลูกหรือบริษัทย่อยเป็นรายๆ ไป เมื่อใดก็ตาม 

ที่บริษัทเหล่านี้สามารถขยายตัวจนยืนหยัดได้ด้วยตนเองแล้ว ก็จะสามารถรับผิดชอบบุคลากรของตนเอง รวมทั้งการลงทุน

ปี 2551 ปีแห่งการมุ่งเน้นในการปฎิบัติทางธุรกิจ 

และตัดสินใจทางการเงินด้วยตนเองได้ส่วนบริษัทฯก็จะยัง

คงช่วยจัดหาเงินทุนในราคาที่เหมาะสมเพื่อมารองรับการ

ขยายตัวของบริษัทเหล่านั้นให้เป็นไปตามแผนงาน

 ด้วยกลยุทธ์นี้ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงเป็นหนึ่งใน

บริษัทชั้นแนวหน้า ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรือบรรทุก

สินค้าแห้งเทกอง ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง และธุรกิจ 

บริการที่ เกี่ยวข้องกับการเดินเรือในภูมิกาคเอเชียและ

ตะวันออกกลางบริษัทฯ เป็นเจ้าและมีกองเรือซึ่งประกอบ

ด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 44 ลำ เรือ

สนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ 7 ลำ และเรือขุดเจาะ 

2ลำพร้อมให้บริการลูกค้ามากกว่า 700 รายนอกจากนี้

บริษัทฯ ยังเช่าเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองแบบเหมาลำ 

อีกประมาณ 20 ลำ และเรือสนับสนุนงานบริการนอก

ชายฝั่งอีก2ลำเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ มีผลประกอบการสูงที่สุด 

เป็นประวัติการณ์  

โดยมีผลกำไรสุทธิ 8,776.4 ล้านบาท 

สาส์นจากประธานกรรมการ

 ในรอบปีบัญชี 2551 บริษัทฯ มีความภูมิใจที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการสูงที่สุด 

เป็นประวัติการณ์โดยมิได้ลงทุนมากนักบริษัทฯมีรายได้รวม35,382ล้านบาทและผลกำไรสุทธิ8,776.4ล้านบาทเป็น 

กำไรสุทธิต่อหุ้น 13.6 บาท สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีจำนวน 42,143 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นอัตราการเติบโต 

แบบสะสม(CompoundAnnualGrowthRate)คิดเป็นร้อยละ29.3นับจากปี2548

แผนภูมิ 1 : รายรับ ผลกำไร กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์รวมของบริษัท (ปี 2549 - 2551) 

แหล่งที่มา TTA 
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Handymax-Japan-S/KNopacrv Capesize-Nopacroundv

Handymax-Japan-S/KNopacrv Handysize-SEAsia&SKorea-Japan
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 จากการคาดการณ์ว่า สภาพการดำเนินธุรกิจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากหลังจากที่เกิดวิกฤติการณ์ 

sub-primeซึ่งได้เกิดขึ้นเมื่อปี 2550บริษัทฯจึงได้เน้นกิจกรรมที่เสริมคุณภาพการดำเนินงานและการลงทุนในสินทรัพย์

หรือกิจการซึ่งใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนที่ไม่มาก และได้รับสัญญาการว่าจ้างจากลูกค้าในโครงการใหม่ๆ ในธุรกิจหลักๆ 

ของเราการที่บริษัท เมอร์เมดมาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”)  ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

สิงคโปร์ในเดือนตุลาคม2550ทำให้บริษัทฯสามารถขยายธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ กองเรือของบริษัทฯก็ได้มีการขยายตัวทั้งจากการขยายกองเรือตามแบบแผนที่มีและการไป 

ร่วมลงทุนในบริษัทอื่นๆ   โดยเมอร์เมดได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัท อัลลายด์ มารีน แอนด์ อิควิปเมนท์ เอสดีเอ็น บีเอชดี

(“AME”) เป็นจำนวนร้อยละ22.5ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือสนับสนุนงานเทคนิคใต้น้ำจำนวน2ลำAME ได้ขายเรือ

เก่าไป 1 ลำ และในเดือนกรกฎาคม 2551AME ได้ซื้อเรือที่สั่งต่อใหม่ ชื่อเรือ AlliedConquests ซึ่งเป็นเรือสนับสนุน 

งานเทคนิคใต้น้ำชนิดอเนกประสงค์ ด้วยการบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลจากเรือแม่ ซึ่งเป็นเรือที่มีระบบคงตำแหน่งแบบ

บังคับทิศทางได้ ส่วนเมอร์เมดก็ได้รับมอบเรือที่สั่งต่อใหม่ ชื่อเรือเมอร์เมด ซอฟเวอเรน ในเดือนมิถุนายน 2551สำหรับ

โครงการเรือสั่งต่อใหม่ของบริษัทฯซึ่งได้ทำไปแล้วได้แก่เรือบรรทุกสินค้าเทกอง5ลำเรือขุดเจาะ1ลำยานสำรวจใต้น้ำ

ที่ควบคุมโดยใช้รีโมทคอนโทรล 1 ลำ และเรือสนับสนุนงานเทคนิคใต้น้ำชนิดที่ใช้สำหรับการดำน้ำเพื่อการพาณิชย์ 

จำนวน1ลำก็ยังคงเดินหน้าต่อไปตามแผนการเดิม โดยเรือเหล่านี้ มีกำหนดพร้อมส่งมอบในระหว่างปี 2552ถึง 2554 

ซึ่งการลงทุนเหล่านี้จะมาเสริมศักยภาพในการที่บริษัทฯจะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและมากขึ้นของลูกค้า

 
ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

 ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของค่าระวางเรือไปอยู่ในระดับที่มิได้เคยเห็นมา

ก่อนในประวัติการณ์ดัชนีค่าระวางเรือบอลติคเฉลี่ยในเดือนมกราคมมิถุนายนและกันยายนอยู่ที่ 7,170จุด10,245จุด

และ 4,975 จุดตามลำดับ ถึงแม้บริษัทฯ ได้เคยคาดการณ์ว่า ตลาดเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจะมีความสมดุลระหว่าง 

อุปสงค์และอุปทานในปี 2551แต่ด้วยปัจจัยอื่นๆ เช่นอุปสงค์ที่มีมากเกินคาดความแออัดของท่าเรือและความล่าช้าใน 

การส่งมอบเรือที่สั่งต่อใหม่ทำให้อุปสงค์สูงกว่าอุปทาน

แผนภูมิ 2 : ดัชนีค่าระวางเรือบอลติค (ปี 2547 – ปี 2551) 

ที่มา : Baltic Exchange Limited 

อัตราค่าระวางเฉลี่ย 
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

2547 2548 2549 2550 2551 

Capesize 65,308 46,694 44,314 112,387 103,634
Panamax 32,451 21,744 25,064 55,658 44,737
Handymax/Supramax 25,473 18,639 23,834 45,159 36,857
Handysize - - 19,634 30,424 26,784
BDIIndex 4,485 3,344 3,183 7,120 6,527
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 บริษัทฯได้ขายเรือเก่า1ลำได้แก่เรือทอร์ไทรอัมพ์และสั่งต่อเรือใหม่5ลำทั้งนี้บริษัทฯมิได้ซื้อหรือเซ็นสัญญา

สั่งต่อเรือใหม่ในช่วงที่ราคาเรือพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากการซื้อเรือใหม่ในช่วงที่เรือมีราคาสูง จะทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับ 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่บริษัทฯคาดไว้

แผนภูมิ 3 : ราคาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่สั่งต่อใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : Shipping Review & Outlook (Autumn – 2008, Page 121) & Shipping Intelligence Weekly (Dec, 2008) 

 จากการที่แนวโน้มต้นทุนของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจะสูงขึ้นกว่าเดิม บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนา

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งนี้พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ในขั้นที่หนึ่งได้สำเร็จลุล่วงแล้ว รวมถึงการติดตั้ง

เซิฟเวอร์บนเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทุกลำ ในปี 2552บริษัทฯหวังที่จะนำระบบบริหารควบคุมข้อมูลมาใช้ และได้ตั้ง

เป้าหมายผลสำเร็จของงานไว้ ซึ่งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ใหม่ที่บริษัทฯ มีอยู่ในขณะนี้จะช่วยสนับสนุนให้เป้าหมาย

ต่างๆที่บริษัทฯกำหนดลุล่วงตามที่คาดการณ์ไว้

 สิ่งที่น่ากังวลในปี 2552คือภาวะอ่อนตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งจะทำให้ตลาดเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทรุด

ตัวตามไปด้วย ในปี 2551 บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า เพื่อขนส่งท่อจากประเทศอินเดียไปประเทศ

สหรัฐอเมริการวมทั้งถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทยบริษัทฯมีสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้าในปี2552

คิดเป็นจำนวน3,240วันเดินเรือมีการคาดการณ์ว่าด้วยอุปสงค์จากภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะจากจีนและอินเดียจะทำให้

ปริมาณสินค้าที่จะขนส่งในปี 2552กระเตื้องขึ้นได้เล็กน้อยหากแต่ปริมาณจำนวนเรือใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดก็จะทำให้การ

เติบโตของอุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ในปี 2552และปีถัดไปจากรายงานของเฟิร์นเล่ย์  มีการประมาณการว่า จะมีระวาง

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองสุทธิ 59.886ล้านเดทเวทตันที่จะส่งมอบในปี 2552ซึ่งเทียบเท่ากับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.42

ของกองเรือโลกทั้งหมดทั้งนี้ระวางเรือที่เพิ่มขึ้นนี้จะถูกลดทอนลงด้วยการขายซากเรือเก่าที่จะปลดระวางเพิ่มขึ้นในอนาคต
 
ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง พื้นฐานที่มั่นคง 

 การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศที่กำลังพัฒนานำไปสู่การเติบโตของความ

ต้องการใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทนก็มีความสำคัญมากขึ้นปีต่อปี เมอร์เมดได้รับ

ประโยชน์กับการเติบโตนี้ โดยเห็นได้จากการเติบโตของกำไรสุทธิร้อยละ 79.6 เนื่องมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ

ธุรกิจสนับสนุนงานเทคนิคใต้น้ำ (sub-sea engineeringgroup) ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารายวันและอัตราการใช้ประโยชน์สูงขึ้น

กว่าเดิม แต่ก็ถูกลดทอนลงด้วยผลประกอบการจากกลุ่มธุรกิจขุดเจาะที่ต่ำกว่าคาดสืบเนื่องจากการหยุดดำเนินการ

ชั่วคราวของเรือขุดเจาะในช่วงระยะหนึ่ง ถึงแม้เราจะเห็นรายได้ที่สูงขึ้นในธุรกิจนี้ รายรับก็ยังมีการบั่นทอนโดยค่าใช้จ่ายที่
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สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนลูกเรือ ผู้รับเหมาหรือค่าซ่อมเรือที่เข้าอู่แห้ง  ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะยังสูงขึ้นต่อไปอีกในปีหน้า

เนื่องจากบุคคลากรและทรัพยากรที่มีจำกัด

 เรือขุดเจาะทั้งสองลำของเมอร์เมดได้มีการเซ็นสัญญาระยะกลางกับลูกค้าไว้แล้วเรือขุดเจาะKM-1ซึ่งจะรับมอบ

ในปลายปี2552มีสัญญาระยะยาวกับPetronasCarigaliSdn.Bhd.โดยมีมูลค่าของสัญญาให้บริการ233ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา เรือเมอร์เมดคอมมานเดอร์ ซึ่งเป็นเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่มีระบบควบคุมความกดดันและ

อุปกรณ์สำหรับดำน้ำลึก (saturation and diving services) ที่ติดตั้งระบบยานสำรวจใต้น้ำที่บังคับโดยรีโมทคอนโทรล

(ROV)ก็มีสัญญาให้บริการกับบริษัทซียูอีแอลจำกัดนอกจากนี้ เมอร์เมดยังได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัทซีสเคป เซอร์เวยส์ 

พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการสำรวจธรณีวิทยาใต้น้ำ (hydrographic survey) เพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจของ 

กลุ่มเมอร์เมด

 การก้าวหน้าในเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้บริษัทขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสามารถสูบน้ำมันและก๊าซจากบ่อได้

มากว่าเดิมรวมทั้งได้ทำให้มีการขุดเจาะพบแหล่งน้ำมันใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในเขตน้ำลึก ทำให้ความต้องการในการ 

ใช้บริการนอกชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น ทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่บริษัทฯ ได้เลือกนั้นถูกต้องและถูกจังหวะ โดยใน 

ปี2551กลุ่มเมอร์เมดได้มีส่วนแบ่งกำไรให้แก่บริษัทฯคิดเป็นร้อยละ6.3ของผลกำไรสุทธิรวมของบริษัทฯ

 แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจบริการนอกชายฝั่งยังคงแข็งแกร่งในปี 2552ถึงแม้ราคาน้ำมันจะลดลงมามากเมื่อ 

ไม่นานมานี้โดยทั่วไปโครงการการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมักจะเป็นกิจกรรมระยะยาวที่มีการวางแผน

และมีพันธะสัญญาล่วงหน้าหลายปี โครงการที่ได้เดินหน้าไปแล้วก็ยังคงจะเดินหน้าต่อไปหากแต่โครงการใหม่ๆอาจจะมี

การชะลอการลงทุนจนกว่าจะมีแนวโน้มที่ชัดเจนและแน่นอนของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากกว่านี้

 
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ การเติบโตที่มั่นคง 

 กลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ มีการเติบโตของกำไรที่ดีในปี 2551 ทั้งนี้มาจากอุปสงค์ที่มีมากใน

ตลาดระวางเรือซึ่งทำให้กลุ่มธุรกิจนี้มีส่วนแบ่งกำไรให้แก่บริษัทฯคิดเป็นร้อยละ2.8ของผลกำไรสุทธิรวมของบริษัทฯโดย

มีบริษัทโทรีเซนชิปปิ้งเอฟแซดอีและบริษัทเฟิร์นเล่ย์(ประเทศไทย)มีส่วนแบ่งกำไรให้บริษัทฯสูงที่สุดในกลุ่มนี้

 บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนเรือของเราในประเทศเวียดนามมีผลประกอบการที่สูง

ที่สุดเป็นประวัติการณ์ อันเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจในเวียดนามขยายตัวและจากการที่บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า)

เอส.เอ. เน้นไปให้บริการกับบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งมากขึ้น ในปี 2551 เราได้ขายสินทรัพย์ของ 

บริษัทที.เอส.ซี มาริไทม์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจซ่อมบำรุงและดูแลเรือเดินทะเลไปให้แก่บริษัทยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอน 

จิเนียริ่งจำกัดซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของบริษัทฯในการที่จะจัดโครงสร้างการลงทุนของเราให้รัดกุมมากขึ้น

 
การลงทุนและการบริหารเงินทุน 

 บริษัทฯ จะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลรักษาเงินทุนซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ให้ความไว้วางใจต่อบริษัทฯ ในการ

บริหารจัดการ และยังคงจะรักษาสมดุลระหว่างการขยายกลุ่มบริษัทฯด้วยการลงทุนในโครงการใหม่ๆ การเพิ่มความยืด

หยุ่นทางการเงินของกลุ่มด้วยการชำระคืนหนี้  และการแบ่งปันผลกำไรคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯคาดหวังที่จะ

รักษาความสมดุลนี้ต่อไปในภายภาคหน้า

 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าต่อไปในการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ในรอบปีบัญชี  2551บริษัทฯมีการ

ลงทุนในเรือที่สั่งต่อใหม่จำนวนรวม370ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันบริษัทฯยังคงดำเนินตามกลยุทธ์ที่จะ

ลดสัดส่วนเม็ดเงินที่ลงทุนจากเงินสดของบริษัทฯ เมื่อเทียบเท่าเป็นสัดส่วนของรายได้ที่มีเข้ามาในกลุ่ม ในปีที่ผ่านมานี้ 

กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าเทกองแห้งได้เช่าเหมาเรือเข้ามารวม 7,274 วันเดินเรือ หรือเทียบเท่ากับเรือจำนวน 19.87ลำ 

ส่วนเมอร์เมด ได้มีการเช่าเรือเข้ามาอีกสองลำโดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 36 เดือน เมื่อรวมเรือที่เช่ามาเสริมกองเรือ

กับเรือที่บริษัทฯเป็นเจ้าของบริษัทฯคาดว่าจะช่วยให้บริษัทฯได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น
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 จากความผันผวนของตลาดทำให้บริษัทฯมีโอกาสซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพคิดเป็นเงินต้นจำนวน39ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ในราคาที่ถูกกว่าราคาที่บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อปีก่อนอย่างเป็นสาระสำคัญ การซื้อหุ้นกู้แปลง

สภาพคืนช่วยให้ลดภาระการจ่ายคืนหนี้และลดผลกระทบจากการลดสัดส่วนการถือหุ้น(dilution)ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ

 กล่าวโดยสรุปผมขอขอบคุณลูกค้าของบริษัทฯที่เอื้ออำนวยโอกาสให้เราได้สืบสานความสัมพันธ์ใหม่ๆรวมทั้งได้

ให้โอกาสบริษัทฯ ในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ 

ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะส่งมอบบริการที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ และตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าของ

เราในธุรกิจพาณิชยนาวี และการบริการนอกชายฝั่ง ซึ่งจะถือเป็นสิ่งสำคัญในอันดับต้นๆ ที่เราได้ทำมาตลอดและจะยัง 

คงดำเนินต่อไป

 ผมขอขอบคุณพนักงานของกลุ่มโทรีเซนทุกท่านที่ทุ่มเทและทำงานหนักเพื่อบริษัทฯ ในปีที่มีกิจกรรมมากที่สุดปี

หนึ่งและท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนับสนุนแก่บริษัทฯมาอย่าง

ต่อเนื่อง

 ถึงแม้ปี2552อาจจะเป็นปีที่ยากลำบากปีหนึ่งแต่บริษัทฯก็มีความกระตือรือร้นที่จะหาโอกาสใหม่ๆในการขยาย

กิจการต่อไปด้วยวินัยและการบริหารธุรกิจอย่างระมัดระวัง ทำให้บริษัทฯมีเงินทุนสำรองเพียงพอที่จะลงทุนเพื่ออนาคต 

อันยั่งยืนของบริษัทฯซึ่งจะทำให้ปี 2552จะยังคงเป็นปีที่เราได้ต่อยอดธุรกิจจากพื้นฐานที่เราได้สร้างขึ้นมาอย่างแน่นหนา

และมั่นคง

 

 

 

 

ม.ร.ว.จันทรแรมศิริโชคจันทรทัต

ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

เรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยนายบียอร์นออสตรอม(ประธานกรรมการตรวจสอบ)ดร.ศิริการเจริญดี

และนางปรารถนามงคลกุล

  

 คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้เป็น 

ผลสำเร็จโดยการช่วยกำกับดูแลในเรื่องดังต่อไปนี้

 1. ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน

 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

 3. คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี

 4. ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

  

 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังติดตามและสนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเสริมสร้างให้เกิด

การรับรู้และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

  

 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและความรับผิดชอบหลักดังนี้
 

• การรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปีเพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ

บริษัทในการอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานโดย 

ให้ความสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตัดสินใจในเรื่อง 

หลักๆ ที่สำคัญและมีความเสี่ยง รายการปรับปรุงทางบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีสาระสำคัญสมมติฐานเกี่ยวกับ 

การดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมถึงกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

•  การตรวจสอบบัญชี
 คณะกรรมการตรวจสอบจะหารือกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบ 

งบการเงินประจำปี สอบทานหนังสือแจ้งถึงฝ่ายบริหารและผลการตอบกลับของฝ่ายบริหาร รวมถึงสอบทาน

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชีจากฝ่ายบริหารและบริษัทฯ นอกจากนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบยังเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจ

สอบบัญชีรวมถึงการพิจารณาค่าสอบบัญชีด้วย
 
•  การตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแนวการตรวจสอบและประเด็นที่มีสาระ

สำคัญที่ตรวจพบในระหว่างปี รวมถึงการตอบสนองต่อประเด็นที่ตรวจพบของฝ่ายบริหาร เพื่อความเชื่อมั่นต่อ 

ความเพียงพอของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

 

•  การบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานถึงประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีสาระสำคัญซึ่งประกอบด้วย การควบคุม 

ด้านการเงินการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆและการบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาผลประโยชน์

จากการลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

•  รายการค้าระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการค้าระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ปฏิบัติตาม 

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 ในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2551คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น12ครั้ง

โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมทุกครั้งเพื่อสอบทานระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในตลอดจนรายงาน

ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีก่อนนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่สู่สาธารณชน โดย 

การสอบทานประเด็นต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้กระทำโดยอิสระ และได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

กับผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและผู้ตรวจสอบภายในนอกจากนี้ รายงานการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ถูกนำเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสเพื่อรับทราบข้อมูลและพิจารณา

  

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมามีระบบ

การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รายงานข้อมูลทางการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ 

ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและมีสิทธิ

และดุลพินิจเต็มที่ในการเชิญกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมประชุมรวมถึงไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล

 

 สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์เอบีเอเอสจำกัดเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯต่อเนื่องจาก 

ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคม2552 

เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

 

 

 

 

(นายบียอร์นออสตรอม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการ

1. 2. 3. 4. 5.

1. ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต 2.  ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 4. ดร. พิชิต นิธิวาสิน   5. นายบียอร์น ออสตรอม       6. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ      7. ดร. ศิริ การเจริญดี

8. นางโจอี้ ฮอร์น 9. นางปรารถนา มงคลกุล   10. นายแอนดรูว์ จอห์น แอรี่ย์  11. นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
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คณะกรรมการ

1. ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต 2.  ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 4. ดร. พิชิต นิธิวาสิน   5. นายบียอร์น ออสตรอม       6. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ      7. ดร. ศิริ การเจริญดี

8. นางโจอี้ ฮอร์น 9. นางปรารถนา มงคลกุล   10. นายแอนดรูว์ จอห์น แอรี่ย์  11. นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น

6. 7. 8. 9. 10. 11.

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
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นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม  อายุ57ปี
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม
2550มีประสบการณ์การทำงานเป็นArticledClerkที่ Norton
Rose Botterell & Roche ลอนดอน ในปี 2517 ถึงปี 2519 
ดำรงตำแหน่งเป็นAssistant Solicitor ที่ Baker&McKenzie
ฮ่องกงตั้งแต่ปี 2519ถึงปี 2520และที่ Baker&McKenzie
กรุงเทพ ในปี 2521 ดำรงตำแหน่ง Assistant Solicitor 
ที่ Clifford Turner ตั้งแต่ปี 2522 ถึงปี 2526 ดำรงตำแหน่ง
AssistantSolicitorที่SinclairRoche&Temperleyลอนดอน
และสิงคโปร์ ในปี 2526 ถึงปี 2528 ดำรงตำแหน่ง Partner 
ที่SinclairRoche&Temperleyสิงคโปร์ในปี2529ถึงปี2541
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการArgonaut ShippingPte Ltd
ในปี 2541ถึงปี 2543ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของWatson
Farley & Williams ในปี 2541 ถึงปี 2546 ดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการMasterbulkPteLtdตั้งแต่ปี2538และเป็น
หุ้นส่วนของ Wikborg Rein ตั้งแต่ปี 2546 นายสตีเฟน 
ฟอร์ดแฮม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Jurisprudence
จากOxfordUniversityประเทศอังกฤษ
 
 

ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต  อายุ78ปี 
ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.18                                     

ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการบริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)มาตั้ง
แต่ปี 2537 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2544 
ถึงปี 2548 ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต มีประสบการณ์
การทำงานเป็นรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในปี 2525ถึงปี 2528และเป็นผู้อำนวยการ
ธนาคารออมสิน จำกัด ในปี 2528 ถึงปี 2533 นอกจากนี้ 
ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ 
ผู้จัดการบริษัทซี.เอส.แคปปิตอลตั้งแต่ปี2534จนถึงปัจจุบัน
ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต เคยดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 
ในปี 2533 ถึงปี 2535 และตำแหน่งกรรมการบริษัท 
สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ในปี 2535 ถึง 
ปี 2547 และต่อมาได้รับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ในปี 2544 
ถึงปี 2545ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์(เกียรตินิยม)จากUniversityof
Cambridgeประเทศอังกฤษ

 

 

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต  อายุ42ปี
กรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.03 

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต เข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย 
เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ใน
ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีประสบการณ์การทำงานเริ่มที่
ธนาคารแห่งอเมริกา ซานฟรานซิสโก (สหรัฐอเมริกา) ฮ่องกง
และกรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤษภาคม 2532 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2537 จากนั้น ในเดือนมิถุนายน 2537 ถึงเดือน
มกราคม2543 ได้ร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
ฝ่ายธุรกิจโครงการในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และดำรง
ตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มบริษัท เจพี มอร์แกน (ฮ่องกง) ใน 
เดือนกุมภาพันธ์ 2543 ถึงเดือนมีนาคม 2545 และก่อนที่ 
ม.ล.จันทรจุฑาจันทรทัตจะเข้าร่วมงานกับบริษัทโทรีเซนไทย
เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
ในกลุ่มบริษัทมอร์แกนสแตนเลย์ (สิงคโปร์) ในเดือนเมษายน
2545 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ดำรงตำแหน่งกรรมการของ
บริษัทย่อย ในกลุ่มบริษัทโทรีเซนทั้งหมดตั้งแต่เดือนมีนาคม
2548 ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในบริษัท
เมอร์เมดมาริไทม์ จำกัด (มหาชน)ตั้งแต่เดือนมกราคม2550
ถึงปัจจุบันและดำรงตำแหน่งกรรมการในJSSIHoldings,LLC
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 ถึงปัจจุบัน ม.ล. จันทรจุฑา 
จันทรทัต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหาร ธุรกิจ 
จากUniversityofCalifornia,Berkeleyประเทศสหรัฐอเมริกา
ในปี2532และปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์(magnacumlaude)
จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี
2530 ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
DCPDirectorsCertificationProgramรุ่นDCP70/2006จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี2549

 

ดร. พิชิต นิธิวาสิน  อายุ62ปี 
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/

กรรมการสรรหา
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

ดร.พิชิตนิธิวาสินได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโทรีเซน
ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม 2549
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทบี ไอจี มาร์เก็ต
ติ้ง จำกัด (ตั้งแต่ปี 2532)และบริษัทบางกอก โคเจนเนอเรชั่น
จำกัด (ตั้งแต่ปี 2539)นอกจากนี้ ดร.พิชิตนิธิวาสิน ยังดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด (ตั้งแต่ปี 2527)
บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ตั้งแต่ปี 2531) บริษัท
ระยองโอเลฟินส์ จำกัด (ตั้งแต่ปี 2538)บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ
จำกัด (ตั้งแต่ปี 2540)บริษัทบาเซลแอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์
(ประเทศไทย) จำกัด (ตั้งแต่ปี 2540)บริษัทมาบตาพุดแทงก์
เทอร์มินัล จำกัด (ตั้งแต่ปี 2541) และบริษัท ปตท. เคมิคอล
จำกัด (มหาชน) (ตั้งแต่ปี 2548) ดำรงตำแหน่งประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 
(ตั้งแต่ปี2530)บริษัทกรุงเทพซินธิติกส์จำกัด(ตั้งแต่ปี2534)
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โฟมเทค อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด (ตั้งแต่ปี 2540) ดำรงตำแหน่งประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (ตั้งแต่ 
ปี2542)และกรรมการบริษัทเอ็ชเอ็มซีโปลิเมอส์จำกัด(ตั้งแต่
ปี 2526) ดร. พิชิต นิธิวาสิน สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎี
บัณฑิตสาขา Operations Research วิศวกรรมศาสตร์มหา
บณัฑติสาขาวศิวกรรมไฟฟา้และคอมพวิเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมศาสตร์
บณัฑติสาขาวศิวกรรมอตุสาหการจากUniversityofCalifornia,
Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร. พิชิต นิธิวาสิน ได้ผ่าน 
การอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Director
Program (FN) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ในปี2546



รายงานประจำปี2551 19  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติอายุ59ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
โทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)เมื่อวันที่15พฤษภาคม
2550 มีประสบการณ์การทำงานในการเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
บริษัทคอนติเนนทัลอิลินอยส์ (ประเทศไทย)จำกัดในปี2516
ถึงปี 2517ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารเอเชีย จำกัด
(มหาชน) ในปี 2518 ถึงปี 2520 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
อาวุโสธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) ในปี 2529 ถึงปี 2534
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร
เอเชีย จำกัด (มหาชน) ในปี 2534ถึงปี 2541ก่อนที่นายศักดิ์
เอื้อชูเกียรติ จะเข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทยในปี 2546 ถึงปี 2547 ดำรงตำแหน่ง 
ผู้บริหารควบคุมงานด้านการตรวจสอบภายในบริษัท จีอี มันนี่
ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบกรรมการค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ธนาคาร 
จีอี มันนี่ เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน)ดำรงตำแหน่งกรรมการ
และกรรมการค่าตอบแทน บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
จำกัด(มหาชน)ตั้งแต่ปี2533นายศักดิ์เอื้อชูเกียรติสำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีManagementScienceจากColorado
StateUniversityประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

ดร. ศิริ การเจริญดี  อายุ60ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

ดร. ศิริ การเจริญดี  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม
2550 มีประสบการณ์การทำงานในการเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2535ถึงปี 2540ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2541ดำรง
ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ 
หลักทรัพย์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2539 ดำรงตำแหน่งกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในปี 2546
ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2544 ดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทอินโด
รามาโพลีเมอร์สจำกัด (มหาชน)ตั้งแต่ปี2548ดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารบริษัทประสิทธิ์พัฒนาจำกัด(มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2548 ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบบริษัทโพสต์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน)ตั้ง
แต่ปี 2542 และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัด(มหาชน)ตั้งแต่
ปี2543นอกจากนี้ในปี2551ดร.ศิริการเจริญดีได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ดร. ศิริ การเจริญดี สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสาขาMonetaryEconomicsandEconometrics
จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ สาขา Economic Statistics andMonetary
Economicsและปรญิญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์เกยีรตนิยิมจาก 
University of Sydneyประเทศออสเตรเลียดร.ศริิการเจรญิดี
ไดผ้า่นการอบรมหลกัสตูรDirectorsAccrediation Program รุ่น
DAP 4/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ในปี2546และหลักสูตรDirectorsCertificationProgramรุ่น
DCP60/2005จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ในปี2548 

นางโจอี้ ฮอร์น  อายุ42ปี
กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

นางโจอี้ฮอร์นได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโทรีเซนไทย 
เอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)เมื่อเดือนมกราคม2551ในปี2548
ถึงปี 2551 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สอบใน Norse Energy Corp. ASA ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจ
เกี่ยวกับการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง
และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศนอร์เวย์ ในปี
2549นางโจอี้ฮอร์นดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของ Petrojarl ASA ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของเรือบรรทุก
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติFPSO(FloatingProductionStorage
andOffloading) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
นอกชายฝั่งและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศนอร์เวย์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ ยังทำธุรกิจส่วนตัว
ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนให้กับบริษัทต่างๆ
และเคยดำรงตำแหน่ง Partner, Equity Research, HQ
Norden Securities ในออสโล ประเทศนอร์เวย์ และ Vice
President,Mergers andAcquisitions,Credit SuisseFirst
Bostonในนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานางโจอี้ฮอร์นสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ
จาก Yale University ในปี 2534 และระดับปริญญาตรี 
จากWilliamsCollege ในปี 2530นางโจอี้ ฮอร์น มีสัญชาติ
อเมริกันและพำนักอยู่ในประเทศสิงคโปร์

 

นายบียอร์น ออสตรอมอายุ62ปี
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

นายบียอร์น ออสตรอม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
โทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)เมื่อเดือนตุลาคม2543
และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบในเดือน
มกราคม 2548 มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้บริหารอาวุโส
ธนาคารแฮมโบรสแบงค์ลอนดอนในปี2518ถึงปี2522ดำรง
ตำแหน่งกรรมการ แบงค์ เดอ ลา โซสิเอตเต้ ฟินานซิแยร์ 
ยูโรเปียน ปารีส ในปี 2522 ถึงปี 2527 ก่อนที่ นายบียอร์น 
ออสตรอม จะเข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ Asia Shipping
Groupธนาคารพีเคคริสเตียเนียฮ่องกงในปี2528ถึงปี2529
ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารธนาคารคริสเตียเนีย
สาขาสิงคโปร์ ในปี 2529 ถึงปี 2543 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา
สมาคมขนส่งสินค้าทางทะเล ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2540 
ถึงปี 2543 นายบียอร์น ออสตรอม สำเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีทางกฎหมายจาก StockholmUniversity ประเทศ
สวีเดน นายบียอร์น ออสตรอม ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
Directors Certification Program รุ่น DCP 64/2005 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี2548
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นางปรารถนา มงคลกุล  อายุ44ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.003 

นางปรารถนา มงคลกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม
2550ปัจจุบันนางปรารถนามงคลกุลดำรงตำแหน่งกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด(มหาชน)ซึ่งดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่ปี2541และปี2542
ตามลำดับ โดยก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และผู้อำนวยการด้านการเงินและบัญชี บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในปี 2535  ถึงปี 2541 ใน 
ด้านการศึกษานางปรารถนามงคลกุล สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี และระดับปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยประสบการณ์
การทำงานในสาขาการเงินและบัญชีกว่า 20 ปี และ
ประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีจากการอบรมหลักสูตร ได้แก่
หลักสูตร Director Accreditation Program และหลักสูตร
DirectorCertification Programจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รวมถึงหลักสูตรChief FinancialOfficer
Certification Program และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจาก
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

นายแอนดรูว์ จอห์น แอรี่ย์  อายุ54ปี
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

นายแอนดรูว์จอห์นแอรี่ย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม
2549 เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองเรือบริษัท โทรีเซน
(กรุงเทพ) จำกัด ในปี 2540ถึงปี 2547และได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้อำนวยการกองเรือบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ในปี
2547 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทเมอร์เมดมาริไทม์จำกัด(มหาชน)ในปี2548และในปี
2549 เคยดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการของบริษัท
เมอร์เมดมาริไทม์จำกัด(มหาชน)ก่อนที่นายแอนดรูว์จอห์น
แอรี่ย์ จะร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด
(มหาชน) เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการงานติดตั้งอุปกรณ์ แท่น 
ขุดเจาะปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง และกัปตันเรือบริษัท แอตแลน
ติคดริลลิ่งค์ จำกัด (สก็อตแลนด์) เบนไลน์ กรุ๊ป สก็อตแลนด์
ในปี 2531 ถึงปี 2534 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท 
เนวิโก้เมเนจเม็นต์จำกัด(ไซปรัส)ในปี2534ถึงปี2536และ
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจบริษัท เนวิโก้
เมเนจเม็นต์ จำกัด (ไซปรัส) ในปี 2536 ถึงปี 2540 
นายแอนดรูว์ จอห์น แอรี่ย์ สำเร็จการศึกษา Diploma in
Management of ShipOperations จาก theUniversity of
Strathclydeประเทศสกอตแลนด์ นายแอนดรูว์ จอห์น แอรี่ย์
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร DirectorsCertification Program
รุ่น DCP 78/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทยในปี2549 

นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น  อายุ41ปี
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.01 

นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือน
มกราคม 2549 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์
บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ)จำกัดตั้งแต่ปี 2548นายอันส์เนอร์ส
ซูเดอร์เกร็น เคยดำรงตำแหน่งนายหน้าเช่าเหมาเรือ บริษัท 
โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง จำกัด ในปี 2538 และได้เลื่อนตำแหน่ง 
ผู้จัดการแผนกเช่าเหมาเรือบริษัทโทรีเซน(กรุงเทพ)จำกัดในปี
2539นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โทรีเซน 
ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอี)จำกัดและบริษัทโทรีเซนชาเตอร์ริ่ง (เอชเค)
จำกัด ในปี 2546 จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด และบริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย)
จำกัด ในเดือนมีนาคม 2548 ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท 
โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด ในเดือนมิถุนายน 2549
และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง
เยอรมันนีจีเอ็มบีเอช ในเดือนมีนาคม 2550 นายอันส์เนอร์ส 
ซูเดอร์เกร็นสำเร็จการศึกษาจากNykoebingF.Commercial
College ประเทศเดนมาร์ก นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น 
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร DirectorsCertification Program
รุ่น DCP 78/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทยในปี2549
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1. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต  อายุ 42 ปี  
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 
ปี 2548 ประวัติของ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ปรากฏอยู่ใน
หัวข้อ“คณะกรรมการ”
 
2. นางสาวนุช กัลยาวงศา  อายุ 55 ปี 
เริ่มต้นทำงานกับโทรีเซน ในปี 2530 ในตำแหน่งสมุห์บัญชี 
และต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและ 
การเงินในปี 2533 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย
บัญชีและการเงินในปี2549นอกจากนี้นางสาวนุชกัลยาวงศา 
ยังเป็นกรรมการของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ด้วย
นางสาวนุช กัลยาวงศา จบการศึกษาในระดับปริญญาโท 
สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี
พาณิชย์ศาสตร์สาขาบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 

3. นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร  อายุ 50 ปี 
เริ่มต้นทำงานกับบริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)
ในปี 2551 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นอกจากนี้
ยังเป็นกรรมการบริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด
และบริษัท ไทย พีแอนด์ไอ เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัดก่อนที่นายปรีธยุตม์นิวาศะบุตรจะเข้าร่วมงานกับบริษัท
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการบริษัท แปซิฟิก อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย)
จำกัดตั้งแต่ปี2543ถึงปี2550และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวย
การประจำประเทศไทยของบริษัท มาสเตอร์คาร์ต อินเตอร์
เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิต 
นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร จบการศึกษาในระดับปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์สหรัฐอเมริกา 
ในปี 2530 และปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
จอร์จเมสันสหรัฐอเมริกาในปี2524นายปรีธยุตม์นิวาศะบุตร
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรDirectorsCertification Program
รุ่นDCP40/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยในปี2547
 
4. นายแอนดรูว์ จอห์น แอรี่ย์ อายุ 54 ปี  
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองเรือของโทรีเซน ตั้งแต่ปี 2547
ประวัติของ นายแอนดรูว์ จอห์น แอรี่ย์ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ
“คณะกรรมการ”

คณะผู้บริหาร

1. 2. 3. 4
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5. กัปตันยอดชาย รัตนชีวกร  อายุ 48 ปี  
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองเรือของบริษัท 
โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ในปี 2549กัปตันยอดชาย รัตนชีวกร
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการของกองเรือโทรีเซน
กัปตันยอดชาย รัตนชีวกร เข้าร่วมงานกับโทรีเซน ในปี 2533 
ในตำแหน่งกัปตันเรือ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ 
ฝ่ายบุคคลในส่วนคนประจำเรือ ในปี 2535ผู้จัดการส่วนปฏิบัติ
การกองเรือ ในปี 2537 และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฎิบัติการ 
กองเรือ ในปี 2539 ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองเรือ 
ในปัจจุบัน กัปตันยอดชาย รัตนชีวกร สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จากศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี ประเทศไทย และ 
ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
 
6. นายอีวาร์ ฮาร์ราลด์ ซอสส์  อายุ 60 ปี 
เริ่มต้นทำงานกับโทรีเซน ในปี 2517 ในตำแหน่งChiefOfficer
และในเวลาต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันเรือ ในปี 2523
นายอีวาร์ ฮาร์ราลด์ ซอสส์ ได้รับตำแหน่ง Port Captain 
ของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัดและในปี 2532นายอีวาร์
ฮาร์ราลด์ ซอสส์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเรือ
ประจำเส้นทางและปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเรือ
ประจำเส้นทาง นายอีวาร์ ฮาร์ราลด์ ซอสส์ ดำรงตำแหน่ง
กรรมการใน โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซด อี และ ชาร์จา พอร์ต
เซอร์วิสเซส แอลแอลซี ในเดือนมีนาคม 2550 นายอีวาร์ 
ฮาร์ราลด์ ซอสส์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท โทรีเซน
ชิปปิ้ง เยอรมันนี จีเอ็มบีเอชนอกจากนี้ ในปี 2551นายอีวาร์
ฮาร์ราลด์ ซอสส์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น President
CommissionerในPTPerusahaanPelayaranEquinox 

7. นายอันเนอร์ส ซูเดอร์เกร็น  อายุ 41 ปี  
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการพาณิชย์ของโทรีเซน ตั้งแต่ 
ปี 2548 ประวัติของ นายอันเนอร์ส ซูเดอร์เกร็น ปรากฏอยู่ 
ในหัวข้อ“คณะกรรมการ”
 
8. นายเฮลเก้ บรุนส์  อายุ 42 ปี  
เริ่มต้นทำงานกับบริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ในปี 2539 โดยดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปในปี 2542และได้
รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท เฟิร์นเล่ย์
(ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2548 นายเฮลเก้ บรุนส์ มี
ประสบการณ์ในด้านการเช่าเหมาลำเรือบรรทุกสินค้าแห้ง 
เทกองมากกว่า 19 ปี โดยเคยทำงานที่เมืองเบรเมน ประเทศ
เยอรมัน เมืองสแตมฟอร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
ฮ่องกง
 
9. กัปตันชำนาญ ชมสุนทร  อายุ 44 ปี 
เริ่มต้นการทำงานกับโทรีเซนในปี 2536 ในตำแหน่งผู้จัดการ 
ฝ่ายบุคคลในส่วนคนประจำเรือและในปี 2540 ได้รับการเลื่อน
ตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบุคคลในส่วนคนประจำเรือ 
ต่อมาในปี 2543 กัปตันชำนาญ ชมสุนทร ได้รับการเลื่อน
ตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทชิดลมมารีน เซอร์วิสเซส
แอนด์ซัพพลายส์จำกัดกัปตันชำนาญชมสุนทร ได้รับคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรชั้น 1 นายเรือกลเดินทะเลต่างประเทศ 
จากศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีประเทศไทย

5. 6. 7. 8. 9
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10. กัปตันวิโรจ กุลวิโรตตมะ  อายุ 49 ปี 
เข้าร่วมงานกับโทรีเซนในปี2549ในตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป 
ของบริษัท ที.เอส.ซี. มาริไทม์ จำกัด โดยมีประสบการณ์ใน 
ด้านนี้มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสในธุรกิจ 
ที่เกี่ยวกับลานบรรจุสินค้าคอนเทนเนอร์ สินค้าทั่วไป ธุรกิจลาก
จูงเรือในท่าเรือมาบตาพุด ในปี 2550กัปตันวิโรจกุลวิโรตตมะ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท เอเซีย 
โค้ทติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด กัปตันวิโรจ กุลวิโรตตมะ จบการ
ศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย
บูรพาในปี2547และกัปตันวิโรจกุลวิโรตตมะยังได้รับคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรชั้น1นายเรือกลเดินทะเลต่างประเทศจากศูนย์
ฝึกพาณิชยนาวีประเทศไทย
 
11. นายเดวิด ซิมป์สัน อายุ 48 ปี  
เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) 
ในปี 2549 นายเดวิด ซิมป์สัน มีประสบการณ์กว่า 26 ปี 
ในการทำงานด้านการให้บริการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
โดยผ่านการทำงานด้านนี้มาแล้วในหลายภาคพื้นทวีป รวมถึง
การทำงานประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 7 ปี 
นายเดวิด ซิมป์สัน มีความรู้จากประสบการณ์โดยตรง และ 
เคยดำรงตำแหน่งที่หลากหลายทั้งด้านการปฏิบัติการ ด้าน
ความปลอดภัย ด้านการตลาด ด้านการสนับสนุนทางเทคนิค 
ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการผู้จัดการปัจจุบันนายเดวิดซิมป์สัน
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท เมอร์เมดมาริไทม์
จำกัด(มหาชน)
 

12. นายแฟรงค์ เอ เอ็น ทูเว่น  อายุ 49 ปี 
เข้ามาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทโทรีเซนในปี 2541 ในตำแหน่ง 
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเรือและฝ่ายสัญญาของแผนกเรือเช่า
บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ต่อมาในปี 2543นายแฟรงค์ 
เอ เอ็น ทูเว่น ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท
ไทย พีแอนด์ไอ เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จนถึง
ปัจจุบัน นอกจากนี้ ในปี 2549 นายแฟรงค์ เอ เอ็น ทูเว่น 
ยังทำหน้าที่ดูแลงานปฏิบัติการเรือของทั้งเรือเช่าและเรือประจำ
เส้นทางของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด  ในปี 2551 
นายแฟรงค์ เอ เอ็น ทูเว่น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการในPTPerusahaanPelayaranEquinox
 
13. นายวิลเลี่ยม อาร์เธอร์ วิลคอกซ์  อายุ 57 ปี  
เข้ามาร่วมงานกับโทรีเซน ในปี 2539 ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป 
ฝ่ายตัวแทนเรือ นายวิลเลี่ยม อาร์เธอร์ วิลคอกซ์ เคยดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสในบริษัทตัวแทนเรือชั้นนำในประเทศ
เคนยาสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากกว่า17ปี
ในปี 2543นายวิลเลียม อาร์เธอร์ วิลคอกซ์ ได้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด
นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท 
ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด ในปี 2549 อีกตำแหน่ง
หนึ่งด้วย ปัจจุบันนายวิลเลียมอาร์เธอร์วิลคอกซ์ เป็นสมาชิก
ของInstituteofCharteredShipbrokersลอนดอน

10. 11. 12. 13.
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บริษัทฯ รับผิดชอบงานของบริษัทฯ อย่างมืออาชีพ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ 

อย่างเป็นเลิศด้วยการทำงานให้ได้ผลในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยการใช้วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 

ความเป็นมืออาชีพ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 

บริษัทฯ รับผิดชอบงานของบริษัทฯ อย่างมืออาชีพ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ 

อย่างเป็นเลิศด้วยการทำงานให้ได้ผลในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยการใช้วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 

ความเป็นมืออาชีพ 

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นหนึ่งในผู้นำในกลุ่มธุรกิจพาณิชยนาวีในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทโทรีเซน”)ประกอบธุรกิจโดยการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการ

เดินเรือตั้งแต่ปี 2447 ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองตั้งแต่ปี 2528และให้บริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

นอกชายฝั่งตั้งแต่ปี 2538ณวันที่ 30กันยายน  2551 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือทั้งสิ้น 44ลำซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุก

สินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และบริษัทฯมีแผนที่จะขยายและปรับปรุงกองเรือภายในช่วงระยะเวลา3ถึง

5ปี ข้างหน้านี้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโทรีเซนยังมีเรือที่ใช้สำหรับปฏิบัติงานนอกชายฝั่งจำนวน7ลำและเรือขุดเจาะอีก

จำนวน2ลำซึ่งมีแผนที่จะขยายและปรับปรุงกองเรือภายในช่วงระยะเวลา2ถึง3ปีข้างหน้านี้เช่นกัน

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนบริหารงานโดยทีมผู้บริหารทั้งที่เป็น 

ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการถือหุ้น 

โดยลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมจำนวน 67

บริษัท และบริษัทร่วม 4 บริษัท บริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ตั้งแต่ปี 2538 และ 

ยังเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีเซ็ท 50 ที่ประกอบด้วยบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดขนาด

ใหญ่50อันดับแรก

 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งและกลุ่มธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ

ตาราง 1 : กลุ่มธุรกิจของบริษัทโทรีเซน 

 กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

 กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง

 กลุ่มธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ

กลุ่มบริษัทโทรีเซน 



26  รายงานประจำปี2551 บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ประกอบธุรกิจโดยการให้บริการแก่เจ้าของและผู้ประกอบการเรือบรรทุก

สินค้าแห้งเทกอง เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทการค้า บริษัทโลจิสติกส์ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 กองเรือของ 

บริษัทฯ มีเรือจำนวนทั้งสิ้น 44 ลำ ซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองประเภท

Handysizeจำนวน29ลำและประเภทHandymaxจำนวน15ลำรวมทั้ง เช่าเรือประเภทHandymaxมาเสริมกองเรือ 

อีก 7 ลำ ซึ่งมีระยะสัญญาเช่าถึง พ.ศ. 2554  กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองให้บริการขนส่งสินค้าทั้งแบบ 

ประจำเส้นทางและแบบไม่ประจำเส้นทาง การให้บริการแบบประจำเส้นทางของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

จะมีเส้นทางการเดินเรือสายหลักวิ่งระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน  ไปยังตะวันออกกลางอ่าวเปอร์เซียทะเลแดง 

และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในขณะที่การให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทางของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง จะไม่มี

การกำหนดเส้นทางการเดินเรือ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า การให้บริการขนส่งแบบประจำเส้นทางและแบบ 

ไม่ประจำเส้นทางของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองนั้น สามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เนื่องจากหากมีการว่าจ้าง

เรือให้ขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางในเที่ยวขาออกไปยังตะวันออกกลาง ลูกค้ามักจะว่าจ้างเรือให้ขนส่งสินค้าใน 

เที่ยวกลับมาเป็นแบบไม่ประจำเส้นทาง ประเภทของการให้บริการขนส่งแบบไม่ประจำเส้นทาง ได้แก่ การเช่าเหมาลำ 

เป็นระยะเวลา (period time charters) การเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (contracts of affreightment) สัญญา 

เช่าระยะสั้นชนิดค่าระวางคงที่ (short-term fixed contracts) และ สัญญาระยะสั้นตามราคาค่าระวางของตลาด 

ณขณะนั้น(spotratecontracts)

 กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง ให้บริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำและรับเหมาเกี่ยวกับงานขุดเจาะนอกชายฝั่งโดยมีกองเรือสำหรับปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา

ใต้น้ำจำนวน 5 ลำ และมีเรือขุดเจาะอีกจำนวน 2 ลำนอกจากนี้ ยังมีการเช่าเรือเพื่อสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ

จำนวน2ลำซึ่งมีสัญญาเช่าถึงปี2553การดำเนินงานจะเน้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทเมอร์เมดมาริไทม์

จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) เป็นบริษัทที่ประกอบการและเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อยที่อยุ่ในกลุ่มธุรกิจงาน 

บริการนอกชายฝั่งณวันที่30กันยายน2551บริษัทฯถือหุ้นอยู่ในเมอร์เมดร้อยละ57.14

 กลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือต่างๆ รวมทั้งการให้บริการเป็น

ตัวแทนเรือในประเทศไทย เวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การให้บริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์บนเรือการขนถ่ายสินค้า

บนเรือและการให้เช่าคลังสินค้าและให้บริการงานโลจิสต์ติกส์ในประเทศไทยและการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือทั่วภูมิภาค

 แผนภูมิต่อไปนี้แสดงโครงสร้างธุรกิจในกลุ่มโทรีเซนณวันที่30กันยายน2551



รายงานประจำปี2551
27  บริษ

ัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)
รายงานประจำปี2551

กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง กลุ่มธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ 

100% บริษัทโทรีเซนชิปปิ้งเยอรมนีจีเอ็มบีเอช(9)

100% บริษัทโทรีเซนชิปปิ้งสิงคโปร์พีทีอีลิมิเต็ด(2)

99.9% บริษัทโทรีเซน(กรุงเทพ)จำกัด(1)

99.9% บริษัทโทรีเซนชาร์เตอร์ริ่ง(เอชเค)จำกัด

99.9% บริษัทย่อย44บริษัท(3)

49% PTPerusahaanPelayaranEquinox

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง 

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)(11) 

บริษัทเมอร์เมด
ออฟชอร์เซอร์วิสเซส
จำกัด(100%) 

บริษัทซีสเคปเซอร์
เวยส์(ไทยแลนด์)
จำกัด(80%)

บริษัทซีสเคป
เซอร์เวย์พีทีอี
ลิมิเต็ด(80%)

บริษัทเวิลด์คลาส
อินสไปเรชั่นเอสดี
เอ็นบีเอชดี(25%) 

บริษัทอัลลายด์
มารีนแอนด์

อิควิปเมนท์เอสดี
เอ็นบีเอชดี(90%) 

บริษัทเอ็ม
ทีอาร์-1จำกัด
(100%)

บริษัทเอ็ม
ทีอาร์-2จำกัด
(100%)

บริษัทเมอร์เมด
ดริลลิ่งค์(มาเลเซีย)
จำกัด(100%)

บริษัทเมอร์เมด
ดริลลิ่งค์จำกัด

(95%)

พีทีซีสเคปเซอร์เวย์
อินโดนีเซีย
(97%)

บริษัทซีสเคป
อินสไปเรชั่นเซอร์วิส
เซสพีทีอีลิมิเต็ด

(100%)

บริษัทเมอร์เมด
เคนชาน่าริก1พีทีอี
ลิมิเต็ด(75%)

บริษัทเมอร์เมด
ดริลลิ่งค์(สิงคโปร์)
พีทีอีจำกัด(100%)

บริษัทเคนชาน่า
เมอร์เมดดริลลิ่งค์
เอสดีเอ็นบีเอชดี

(40%)

99.9% บริษัทไอเอสเอสโทรีเซนเอเยนต์ซีส์จำกัด(4)

99.9% บริษัทชิดลมมารีนเซอร์วิสเซสแอนด์ซัพพลายส์จำกัด(5) 

100% บริษัทเอเชียโค้ทติ้งเซอร์วิสเซสจำกัด(12) 

50.0% บริษัทโทรีเซน(อินโดไชน่า)เอสเอ(4),(10)

51.0% บริษัทจีเอซีโทรีเซนโลจิสติกส์จำกัด(5)

51.0% บริษัทกัลฟเอเจนซี่คัมปะนี(ประเทศไทย)จำกัด(10)

51.0% บริษัทเฟิร์นเล่ย์(ประเทศไทย)จำกัด(7)

90.0% บริษัทไทยพีแอนด์ไอเซอร์วิสเซสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด(6)

100% โทรีเซนชิปปิ้งเอฟแซดอี(8)

หมายเหตุ : 
(1) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจบริการจัดการกองเรือให้กับกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง
(2) บริษัทนี้ถือหุ้นอยู่ในบริษัททอร์เฟรนชิปชิ้ปปิ้งพีทีอีลิมิเต็ดบริษัททอร์ฟอร์จูนชิปปิ้งพีทีอีลิมิเต็ดและบริษัททอร์ฮอไรซันชิปปิ้ง
 พีทีอีลิมิเต็ดซึ่งแต่ละบริษัทเป็นเจ้าของเรือ1ลำ
(3) บริษัทย่อย44บริษัทซึ่งแต่ละบริษัทเป็นเจ้าของเรือ1ลำ
(4) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจตัวแทนเรือ
(5) บริษัทเหล่านี้ประกอบธุรกิจบริการวัสดุจัดเรียงสินค้าบนเรือโลจิสติกส์ขนถ่ายสินค้า
(6) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจประสานงานให้กับบริษัทประกันภัยต่างประเทศ
(7) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจนายหน้าเช่าเหมาเรือ
(8) บริษัทนี้จัดตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต
(9) บริษัทนี้จัดตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน
(10) กลุ่มบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทร่วมสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ“ลักษณะการประกอบธุรกิจ-ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ”
(11) บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)ถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นร้อยละ57.14ในเมอร์เมด
(12) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจบริการงานเคลือบพื้นผิวเพื่อการป้องกันต่างๆ 
ที่มา : TTA 
 

 

แผนภูมิ 4 : โครงสร้างกลุ่มบริษัทโทรีเซน 



28  รายงานประจำปี2551 บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

จุดแข็งในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 

 ความสำเร็จของกลุ่มบริษัทโทรีเซนขึ้นอยู่กับการบริหารกลุ่มธุรกิจหลัก และการดำเนินการที่รอบคอบและ 

มีประสิทธิภาพที่สามารถทำให้กลุ่มบริษัทฯ ขยายและปรับปรุงกองเรือได้อย่างต่อเนื่องปรับปรุงการบริการที่เสนอให้กับ 

ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นและชำระหนี้คืนได้ตามกำหนดกลุ่มบริษัทฯมีจุดแข็งในการแข่งขันดังต่อไปนี้

 สร้างกลุ่มธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น กลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นบริษัทชั้นนำบริษัทหนึ่งที่ให้บริการ 

ธุรกิจทางทะเลอย่างครบวงจรมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ขยายธุรกิจของบริษัทโดยรวมไปถึง

ธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งแบบเทกอง ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และธุรกิจบริการ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือต่างๆกลุ่มบริษัทโทรีเซนยังคงเป็นบริษัทที่มีกองเรือขนาดใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทยและ

มีความหลากหลายของเรือที่ให้บริการมากที่สุดบริษัทหนึ่ง กองเรือของบริษัทฯมีเรือจำนวนทั้งสิ้น 44ลำซึ่งประกอบด้วย

เรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เรือสนับสนุนงานบริการนอกชายฝั่ง 7 ลำและเรือขุดเจาะ 2  ลำ 

ความหลากหลายของกิจกรรมการเดินเรือเหล่านี้ ทำให้กลุ่มบริษัทโทรีเซนสามารถลดความผันผวนของวัฎจักรทางธุรกิจ

และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ คือการเพิ่มความหลากหลาย 

ในการดำเนินธุรกิจขึ้นอีกในอนาคตตัวอย่างเช่น ในธุรกิจบริการขุดเจาะของกลุ่มบริษัทฯ จะให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจต้นน้ำ 

ในขณะที่ธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำจะให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจปลายน้ำกลุ่มบริษัทโทรีโซนจึงสามารถลดความผันผวน 

ของรายได้นอกจากนี้ เนื่องจากประเภทของสินค้าที่ใช้ขนส่งโดยเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองนั้นมีความหลากหลายจึงช่วย

ลดความเสี่ยงจากวัฎจักรขาขึ้นและขาลงของสินค้าแต่ละตัวได้ อีกทั้งการมีทั้งสัญญาเช่าระยะสั้น (spot rate)และสัญญา

เช่าระยะยาว (charter contracts) ผสมผสานกัน ช่วยให้กลุ่มบริษัทฯสามารถลดความผันผวนของรายได้ และได้ผลดี 

เมื่ออัตราค่าเช่าเรือระยะสั้นเพิ่มขึ้น

 การเริ่มธุรกิจในตลาดเฉพาะและยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกเริ่ม กลุ่มบริษัทโทรีเซนให้บริการเรือ

ขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง วิ่งระหว่างเอเชียไปยังตะวันออกกลาง  และถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีการขยาย 

กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเมื่อไม่นานมานี้ รายได้จากการให้บริการเรือขนส่งสินค้าแบบทางประจำเส้นทางยังคงมี

สัดส่วนร้อยละ 30 ของรายได้การเดินเรือสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2551ซึ่งเท่ากับสัดส่วนประมาณร้อยละ 34.65 ของ

จำนวนวันเดินเรือทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโทรีเซนที่ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองการที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน

ประเทศไทยช่วยให้กลุ่มบริษัทได้เปรียบจากฐานทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้บริการในภูมิภาค และสามารถให้กลุ่มบริษัทฯ 

มีบทบาทสำคัญในเส้นทางการเดินเรือในประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทฯ 

โทรีเซนกลายเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาคดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโทรีเซนถือเป็น 

บริษัทแรกบริษัทหนึ่งที่มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าในตลาดเฉพาะของธุรกิจการขุดเจาะ และด้านวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยผ่านเมอร์เมด กลุ่มบริษัทโทรีเซนเชื่อว่าการมุ่งเน้นที่ตลาดเฉพาะจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถ 

คงความสามารถในการแข่งขันไว้ได้

 กองเรือและบริการที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูง กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมีกองเรือ

ประเภทHandysize29ลำและประเภทHandymax15ลำทั้งนี้18ลำเป็นเรือที่มีระวางสองชั้นและ26ลำเป็นเรือ

ขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าเรือเหล่านี้สามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลายชนิด และอาจนำมาใช้สลับ 

สับเปลี่ยนสำหรับการให้บริการเรือขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางหรือบริการแบบไม่ประจำเส้นทางตามความต้องการ 

ของลูกค้าที่หลากหลาย กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ลงทุนจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรือของกลุ่มบริษัทฯ จะรักษามาตรฐาน 

ให้สูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่สถาบันจัดอันดับชั้นเรือกำหนดไว้ กลุ่มธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งมีกองเรือที่ประกอบไปด้วย

เรือขุดเจาะ 2 ลำ ที่ให้บริการขุดเจาะต่างๆ และเรือสนับสนุนนอกชายฝั่งจำนวน 7 ลำ ซึ่งให้บริการตรวจสอบใต้น้ำ 

บำรุงรักษา งานก่อสร้างบางประเภท งานซ่อมแซมและช่วยเหลือฉุกเฉินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก 

กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งเป็นเจ้าของสินทรัพย์สำหรับขุดเจาะและสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำเป็นส่วนใหญ่

ซึ่งช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และสามารถควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้ดีขึ้น รวมทั้ง
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สามารถเสนอราคาที่แข่งขันในตลาดได้ ซึ่งได้ผลเป็นอย่างมากในการสร้างชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 

และรักษาสัมพันธภาพในระยะยาวกับลูกค้าของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

และกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งได้เช่าเรือมาเสริมกองเรือเป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการเพิ่ม 

ความสามารถในการให้บริการโดยไม่เกิดค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

ได้มีการตกลงสั่งต่อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองใหม่ 5 ลำ และกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งได้มีการตกลงสั่งต่อเรือ 

ขุดเจาะใหม่1ลำและเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำใหม่2ลำในอีก2ถึง3ปีข้างหน้า

 โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการให้บริการที่เน้นความสำคัญของลูกค้า กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้ง

เทกองได้สร้างเครือข่ายโดยมีตัวแทนในระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพและสำนักงานต่างๆ ในตลาดที่สำคัญ รวมทั้งที่จีน

อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังได้พัฒนา 

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับท่าเรือนานาชาติหลายแห่งซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษในการดำเนินธุรกิจกลุ่มธุรกิจ

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังมีความได้เปรียบจากการมีเครือข่ายตัวแทนเดินเรือและสำนักงานต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์

กับท่าเรือ เพื่อให้บริการกับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระยะยาวที่ทำธุรกิจด้วยกันหลายครั้ง กลุ่มธุรกิจงานบริการ 

นอกชายฝั่งมีโรงงานมาตรฐานระดับโลกที่ชลบุรี ประเทศไทย และมีหน่วยสนับสนุนงานชายฝั่งในประเทศมาเลเซีย

(กัวลาลัมเปอร์) ประเทศไทย (สงขลา) และประเทศอินโดนีเซีย (จาการ์ต้า) เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่ม 

บริษัทฯและยังได้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่นในตลาดลูกค้าที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ 

ที่แข็งแกร่งกับบริษัทน้ำมันในท้องถิ่นและก๊าซธรรมชาติที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในภูมิภาค

 มีลูกค้าที่มีความแข็งแกร่งและมีความหลากหลาย กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองให้บริการลูกค้า 

ที่มีความหลากหลายจำนวนมากกว่า 700 ราย รวมทั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศชั้นนำ เจ้าของเรือและผู้ประกอบการ 

ที่มีชื่อเสียง ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ และบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่สิบอันดับแรกมีสัดส่วนเพียง 

ร้อยละ 30.46 ของรายได้จากการเดินเรือทั้งหมดณวันที่ 30 กันยายน2551 รายได้ของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้ง 

เทกองจึงไม่อิงกับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับกับฐานลูกค้า 

ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำและการบริการขุดเจาะ 

ชั้นนำบริษัทหนึ่ง โดยมีการให้บริการที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพให้กับคู่ค้าระดับสูง 

อาทิAmeradaHess,Chevron,BritishPetroleumและExxonMobil

 รูปแบบการทำธุรกิจที่ขยายได้ กลุ่มบริษัทโทรีเซน เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี 2447 โดยเริ่มจากเป็นบริษัทเล็กๆที่

ให้บริการเกี่ยวกับการเดินเรือ ที่ให้บริการกับบริษัทนอร์เวย์รอบๆ ฝั่งของประเทศจีน นับจากนั้นมา กลุ่มบริษัทฯ ได้แสดง 

ให้เห็นความสามารถในการปรับตัว และการขยายรูปแบบธุรกิจ โดยขยายการบริการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และการ 

ดำเนินการไปสู่บริการเรือขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางงานบริการนอกชายฝั่งและบริการอื่นๆกลุ่มบริษัทฯได้สร้างฐาน

การดำเนินธุรกิจที่แข็งแรง ที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปยังแขนงที่อาจส่งเสริมหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 

กลุ่มบริษัทฯที่มีอยู่แล้ว

 ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 

เห็นได้จากรายได้จากดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจาก 15,103.6 ล้านบาท ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2548 เป็น

35,146.2 ล้านบาท ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และกำไรก่อนดอกเบี้ย/ภาษี/ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่าย 

ตัดจำหน่าย (EBITDA) จาก 7,656.5 ล้านบาท ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 เป็น 11,786.8 ล้านบาท 

ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์การทำธุรกิจอย่างรอบคอบใน 

การรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุน ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนหนี้ทั้งหมดต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย/ภาษี/ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัด

จำหน่าย  (EBITDA) ซึ่งลดลงจาก1.1 เท่า ในปี 2548 เป็น 0.7 เท่า เมื่อสิ้นรอบบัญชีปี 2551ซึ่งสะท้อนความสำเร็จใน 

การดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจและประวัติการเงินที่ดี ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าสถานภาพที่เข้มแข็งทางการเงินของ 

กลุ่มบริษัทฯจะทำให้กลุ่มบริษัทฯมีความได้เปรียบเมื่อภาวะการณ์ทางธุรกิจถดถอยโดยสามารถซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ถูก
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กลยุทธ์การทำธุรกิจของกลุ่มโทรีเซน 

 ตั้งแต่ปี 2547ถึงปี 2551กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นโดยมีเหตุผลหลัก 

มาจากการขยายตัวของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองกลุ่มบริษัทโทรีเซนสร้างความหลากหลายของธุรกิจผ่านการลงทุน 

ในเมอร์เมด กลุ่มบริษัทโทรีเซนจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยการประกอบธุรกิจ 

โดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุน (investment holding company) นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจการขนส่ง

ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (infrastructure) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มธุรกิจ 

ซึ่งจะทำให้เกิดความสมดุลของกลุ่มธุรกิจทั้ง3ประเภทของบริษัทฯมากขึ้น

 ส่วนประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ คือ (ก) ซ่อมแซมปรับปรุง และขยายกองเรือ

ของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและกองเรือขุดเจาะอย่างต่อเนื่อง โดยการต่อเรือใหม่และซื้อเรือในตลาดมือสอง

และ (ข)หาโอกาสการขยายธุรกิจและบริการไปยังภูมิภาคใหม่ๆ (เช่นเดียวกับที่ได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจงานบริการขุดเจาะ

น้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งเมื่อไม่นานมานี้) ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ มีจุดแข็งในการแข่งขันในตลาดมากขึ้น 

หรือช่วยต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ และ (ค) รักษาส่วนประกอบของกระแสเงินสดขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพสูงเพื่อช่วยให้ 

กลุ่มบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการชำระคืนหนี้การลงทุนใหม่และการจ่าย

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 
กลยุทธ์ทางธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีดังนี้ 

 การตัดสินใจลงทุนด้วยหลักของเหตุผลและแผนการขยายธุรกิจแบบครบวงจร กลุ่มบริษัทโทรีเซน 

มีแผนจะส่งเสริมสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้าง 

ขั้นพื้นฐาน (infrastructure) กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือการต่อยอดนโยบายธุรกิจครบวงจรของกลุ่มบริษัทฯ 

และหาโอกาสหารายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มบริษัทฯ มากขึ้นและมีกระแสเงินสดในอนาคตข้างหน้า กลุ่มบริษัทฯ จะทำการ

ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อทำให้สายธุรกิจในปัจจุบันเข้มแข็งขึ้นและขยายไปยังตลาดเฉพาะใหม่ต่างๆกลุ่มบริษัทฯอาจเลิกบริษัทฯ

ที่มีอยู่ที่ไม่สร้างรายได้และกำไรที่ดีและหันมามุ่งเน้นกับธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตและให้ผลลัพธ์ในอัตราก้าวกระโดดและเพิ่ม

มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยจะต้องเป็นธุรกิจที่จะเติบโตได้ตามที่ต้องการและเหมาะสมกับต้นทุนทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายปรับปรุงและขยายกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองอย่างต่อเนื่องและมีการซื้อสินทรัพย์ใหม่

มาเพิ่มเติมจำนวนหนึ่ง สั่งต่อเรือขุดเจาะใหม่จำนวน 1 ลำ และเรือสนับสนุนงานนอกชายฝั่งจำนวน 2 ลำเพื่อใช้ใน

อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทฯ เห็นโอกาสในการเจริญเติบโต

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่กลุ่มบริษัทฯมุ่งเน้นเป็นหลัก ในขณะที่ทั่วโลกมีความต้องการมาตรฐาน

ความปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น  กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพความปลอดภัยและประวัติการดำเนินงาน

ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโทรีเซนยังได้วางแผนให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถได้รับประโยชน์จากความต้องการในบริการงาน

วิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นอีกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะมีคู่แข่งน้อยราย

 ความหลากหลายของกองเรือ  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และกลุ่มลูกค้า ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30

กันยายน  2551 ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและเมอร์เมดได้สร้างรายได้เป็นจำนวนร้อยละ  81.55 และ ร้อยละ

15.86ของรายได้รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์จำกัด (มหาชน) ในอีก5ปีข้างหน้ากลุ่มบริษัทฯตั้งใจที่จะสร้าง

ความสมดุลและความหลากหลายของธุรกิจโดยจำแนกเป็นธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน และธุรกิจเกี่ยวกับ

โครงสร้างขั้นพื้นฐาน (infrastructure) ความสมดุลและความหลากหลายในกลุ่มธุรกิจนี้จะมุ่งเน้นไปยังระบบภายในหน่วย

ธุรกิจแต่ละหน่วยด้วยกลยุทธ์ของอัตราการใช้ประโยชน์จากกองเรือในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองคือการเน้นให้

มีแหล่งรายได้ที่หลากหลายกลุ่มธุรกิจบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมีความตั้งใจที่จะผสมผสานรูปแบบของการให้บริการขนส่ง



รายงานประจำปี2551 31  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

สินค้า ทั้งแบบประจำเส้นทางและแบบไม่ประจำเส้นทางให้มีความสมดุลกันให้คงอยู่ต่อไปซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าจะ

สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของความต้องการขนส่งสินค้า เรือเหล่านี้จะยังคงขนส่งสินค้าที่มีความหลาก 

หลาย ซึ่งเห็นได้จากตัวเลขการขนส่งสินค้าหลายประเภทโดยเรือของกลุ่มบริษัทฯจำนวน 17.196 ล้านตัน ในรอบบัญชี 

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2551 ประกอบด้วย แร่/สินแร่ (ประมาณร้อยละ 32) ผลิตภัณท์เหล็ก (ประมาณร้อยละ19) 

ปุ๋ย (ประมาณร้อยละ16)กระดาษและผลิตภัณฑ์ไม้ (ประมาณร้อยละ16)ผลิตภัณฑ์เกษตร (ประมาณร้อยละ13)และ

สินค้าทั่วไป (ร้อยละ4)นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจะพยายามกระจายกลุ่มลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยง

ในการดำเนินการ และความเสี่ยงทางการเงิน นอกจากจะมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายโดยให้บริการทั้งในกลุ่มธุรกิจต้นน้ำ 

และปลายน้ำแล้ว กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งยังมีจุดมุ่งหมายในการที่จะรักษาความผสมผสานของระยะเวลาใน 

การทำสัญญาทั้งสัญญาการขุดเจาะระยะยาวและสัญญาวิศวกรรมโยธาใต้น้ำระยะสั้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถ 

ลดความผันผวนของรายได้

 เน้นกลยุทธ์การลงทุน การซื้อเรือ และปรับปรุงกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เนื่องจากฐานลูกค้าของ 

กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองได้ขยายตัวสูงขึ้นและมีอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือที่สูงขึ้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ 

ดำเนินการปรับปรุงกองเรือ เพื่อทำให้กลุ่มบริษัทฯอยู่ในตลาดในฐานะผู้ให้บริการเรือที่มีอายุน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพ

เหนือกว่า กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองคาดว่าแผนการปรับปรุงกองเรือจะทำให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

มากขึ้น และมีความสามารถในการทำกำไรมากขึ้น โดยเพิ่มสมรรถภาพของกองเรือซึ่งจะช่วยในเรื่องการขยายธุรกิจ 

ของกลุ่มบริษัทฯกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมุ่งเน้นการซื้อเรือสั่งต่อใหม่มากขึ้น เทียบกับในอดีตที่กลุ่มบริษัทฯ

ได้เน้นซื้อเรือมือสองที่มีอายุงานระดับกลาง นอกเหนือจากเรือขุดเจาะจำนวน 1 ลำ และเรือสนับสนุนงานนอกชายฝั่ง

จำนวน2ลำที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นเมอร์เมดยังได้เข้าถือหุ้นในบริษัทอัลลายด์มารีนแอนด์อิควิปเมนท์เอสดีเอ็นบีเอชดี

และบริษัท ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี ลิมิเต็ด เพื่อเสริมให้ธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำของกลุ่มบริษัทฯมีความสมบูรณ์ 

มากขึ้น

 ขยายอายุการทำงานของกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง นอกเหนือจากกลยุทธ์ซื้อเรือและปรับปรุงกองเรือ

ของกลุ่มบริษัทฯแล้วกลุ่มบริษัทฯยังมีแผนขยายอายุงานของกองเรือจำนวนหนึ่งที่มีอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะทำให้เรือมีอายุงาน

ยาวนานขึ้น สามารถทำรายได้ได้อย่างเต็มที่ และเป็นที่น่าสนใจในภาวะตลาดที่อัตราค่าเช่าเรือลดต่ำลง เนื่องจากต้นทุน

ส่วนใหญ่ได้มีการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมไปแล้ว กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมีแผนที่จะใช้ทรัพยากรจำนวนมาก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการในรักษาเรือให้อยู่ในสภาพดีที่ผ่านข้อกำหนดขั้นต่ำของสถาบันจัดอันดับชั้นเรือต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองใช้เงินจำนวน 22.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี 2551 สำหรับเรือ 24 ลำ 

ในการนำเรือเข้าอู่แห้งและเข้ารับการตรวจสอบสภาพเรือ ภายในปี2554 เรือจำนวน18ลำจากจำนวน44ลำของกลุ่ม

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่มีอยู่จะมีอายุ25ปี

 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่และนำเสนอวิธีการทำงานแบบใหม่ ปี 2551กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ทำการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นแรก การปรับปรุงขั้นที่สองจะเริ่มต้นในปี 2552 ซึ่งจะมุ่งเน้นไป 

ที่กระบวนการทำงานของธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตผลงานและความมีประสิทธิภาพของงาน รวมถึง 

การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้กระบวนการทำงานภายในมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดจำนวนงานที่ใช้กำลังคน เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มจำนวน

บุคลากรนอกจากนี้การพัฒนาระบบต่างๆนี้คาดว่าจะช่วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและช่วยในการตัดสิน

ใจที่ดีขึ้น



32  รายงานประจำปี2551 บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

 ธุรกิจของบริษัทในกลุ่มโทรีเซน ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ธุรกิจงาน

บริการนอกชายฝั่งและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ
 
ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเดินเรือที่บริหารงานโดยคนไทยที่ใหญ่ที่สุด โดยเป็น

เจ้าของเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองประเภทHandysizeและประเภทHandymaxโดยขนาดของเรือ

มีตั้งแต่16,211เดทเวทตันไปจนถึง52,375เดทเวทตันเรือของบริษัทฯสามารถบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทั้งแบบขนส่งเป็น

ปริมาณมากๆในครั้งเดียวหรือขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแร่เหล็กถ่านหิน เมล็ดธัญพืชซีเมนต์

ปุ๋ยผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าไม้

 ในปี 2551บริษัทฯ ได้ขายเรือมือสองไป 1 ลำ กลุ่มบริษัทฯ ได้สั่งต่อเรือใหม่ 5 ลำ ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย

53,000เดทเวทตันเพื่อทำการส่งมอบในระหว่างปีพ.ศ.2552ถึงพ.ศ.2554ณวันที่30กันยายน2551กองเรือโทรีเซน

เป็นเจ้าของเรือแต่ละลำโดยผ่านบริษัทย่อยที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง มีขนาดระวางบรรทุกสินค้า 

รวม 1,243,273 เดทเวทตัน ระวางบรรทุกเฉลี่ย 28,256 เดทเวทตัน และมีอายุเฉลี่ย 19 ปี ขนาดของกองเรือของ 

กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เพิ่มจากจำนวน25ลำในปี2544เป็นจำนวน44ลำณวันที่30กันยายน2551และมีขนาดระวาง

บรรทุกสินค้ารวม512,900เดทเวทตันในปี2545เป็น1,243,273เดทเวทตันณวันที่30กันยายน2551แผนภูมิต่อไปนี้

แสดงพัฒนาการของกองเรือโทรีเซนจากปี2544ถึง2551

แผนภูมิ 5 : จำนวนเรือและระวางบรรทุกรวมในแต่ละปี 

ที่มา : TTA 
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แผนภูมิ 6 : สินค้าที่ขนส่งจำแนกตาม 
  ประเภทของสินค้า 

ที่มา : TTA 

19%

32%

16%

16%

13%
4%

 การให้บริการในธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองประกอบด้วย (ก) การให้บริการเรือขนส่งสินค้าแบบประจำ 

เส้นทางเป็นการให้เช่าเรือเพื่อวิ่งตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้แล้วและเข้าจอดเทียบท่าตามที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าและ(ข)การ

ให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง เป็นการให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลาหรือรับส่งสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

ในสัญญาการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง สามารถทำรายได้ที่แน่นอนมากกว่าเมื่อเทียบกับการให้บริการ

แบบไม่ประจำเส้นทาง

 
กองเรือของบริษัทฯ 
 กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองประกอบด้วยเรือที่บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเป็นเจ้าของ

บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด มีหน้าที่ในการบริหารกองเรือในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง กองเรือที่มีอยู่

ประกอบด้วย เรือที่มีระวางสองชั้น (tween-deckers) เรือที่มีระวางบรรทุกสินค้าแห้งเทกองโดยเฉพาะ (Open hatch/ 

box-shaped vessels) และเรือบรรทุกสินค้าเทกองแบบมาตรฐาน (conventional bulk vessels) ถึงแม้ว่าเรือแต่ละ

ประเภทดังกล่าวจะสามารถใช้สลับสับเปลี่ยนกันในการขนส่งสินค้าได้ เรือแต่ละประเภทก็มีข้อดีของตัวเอง ดังแสดง 

ในตารางต่อไปนี้

ตาราง 2 : คุณลักษณะของเรือแต่ละประเภท 

แบบเรือ ลักษณะ 

เรือที่มีระวางสองชั้น เรือประเภทนี้มีระวางกั้นกลางหรือมีระวางเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งทำให้สะดวกมากขึ้นในการ
ขนส่งสินค้าที่เป็นกระสอบ เป็นชิ้นๆหรือที่ไม่สามารถมัดรวมกันได้ นอกจากนี้เรือชนิดนี้ยัง
สามารถบรรทุกสินค้าเทกองแบบทั่วไปได้เช่นกัน การใช้ปั้นจั่นหรือรอกสองหัวเข้าด้วยกันยัง
ช่วยให้เรือสามารถยกสินค้าที่มีน้ำหนักมากได้

เรือที่มีระวางบรรทุก
สินค้าเทกองโดยเฉพาะ

เรือบรรทุกสินค้าเทกองที่มีระวางบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะมีฝาระวางที่เปิดได้กว้างกว่าเรือ
บรรทุกสินค้าเทกองแบบทั่วไป ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าในการบรรทุกสินค้าที่เป็นชิ้นๆ
เช่น เหล็กเส้นและผลิตภัณฑ์จากป่าไม้นอกจากนี้เรือชนิดนี้ยังสามารถบรรทุกสินค้าเทกอง
แบบทั่วไปได้เช่นกัน

เรือบรรทุกสินค้าเทกอง
แบบมาตรฐาน

เรือบรรทุกสินค้าเทกองแบบมาตรฐาน เป็นเรือที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการบรรทุก
สินค้าเทกองทั่วๆไปมากที่สุดสมกับชื่อของเรือนั่นเอง
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ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโทรีเซนณวันที่30กันยายน2551

ตาราง 3 : โครงสร้างกองเรือโทรีเซน 

จำนวนเรือ 

 จำนวนเรือที่มีอยู่ เรือที่เช่ามา 
(ระยะกลาง) เรือที่สั่งต่อใหม่ รวม 

Handysize 29 - - 29

Handymax 15 7 5 27

รวม 44 7 5 56 
 

อายุเฉลี่ยของกองเรือโทรีเซน 

 จำนวนเรือที่มีอยู่ เรือที่เช่ามา 
(ระยะกลาง) เรือที่สั่งต่อใหม่ รวม 

Handysize 22.76 - - 22.76

Handymax 15.34 6.22 - 12.07

รวม 19.00 6.22 - 16.18 

ที่มา : TTA 

ตาราง 4: รายชื่อกองเรือโทรีเซน 

เรือที่มีระวางสองชั้น 

ชื่อเรือ 
วันที่ส่งมอบเรือ

จากอู่ต่อเรือ 
เดทเวทตัน อายุ ชนิดของเรือ 

การจัดลำดับ 
ชั้นเรือ 

 1. ทอร์เซลเลอร์ 21/03/2529 16,248 22.55

TD-15A

ABS

 2. ทอร์ซี 28/04/2529 16,248 22.44 LR

 3. ทอร์สกิปเปอร์ 04/11/2529 16,211 21.92 LR

 4. ทอร์สกาย 18/12/2529 16,225 21.80 LR

 5. ทอร์สปิริต 11/06/2529 16,248 22.32 LR

 6. ทอร์สตาร์ 22/11/2528 16,248 22.87 BV

 7. ทอร์ซัน 04/07/2529 16,223 22.26 LR

 8. ทอร์มารีเนอร์ 18/01/2526 17,298 25.72

Multi-Purpose

LR

 9. ทอร์มาสเตอร์ 02/8/2525 17,298 26.18 LR

10. ทอร์เมอร์แชนท์ 01/11/2525 17,326 25.93 BV

11. ทอร์เมอร์คิวรี่ 03/07/2527 17,322 24.26 BV

12. ทอร์นาวิเกเตอร์ 29/03/2530 20,358 21.52

Passat

LR

13. ทอร์นอติก้า 09/12/2531 20,542 19.82 BV

14. ทอร์เนปจูน 01/03/2532 20,377 19.60 GL

15. ทอร์เน็กซัส 01/01/2532 20,377 19.76 GL

16. ทอร์นอติลุส 06/05/2531 20,457 20.42 BV

17. ทอร์เนคตาร์ 01/01/2533 20,433 18.76 GL

18. ทอร์เนรัส 01/01/2531 20,380 20.76 GL
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เรือบรรทุกสินค้าเทกอง 

ชื่อเรือ 
วันที่ส่งมอบเรือ

จากอู่ต่อเรือ 
เดทเวทตัน อายุ ชนิดของเรือ 

การจัดลำดับ 
ชั้นเรือ 

19. ทอร์ไพล็อต 22/05/2529 33,400 22.38

Standard 
Bulk

<40,000dwt 

LR

20. ทอร์ออร์คิด 27/09/2528 34,800 23.02 LR

21. ทอร์โลตัส 18/02/2528 35,458 23.63 BV

22. ทอร์อลายอันซ์ 27/06/2527 40,940 24.28
  

Standard
 

Bulk
>40,000dwt

LR

23. ทอร์เวนเจอร์  14/06/2529 41,824 22.31 DNV

24. ทอร์ไดนามิค 30/04/2534 43,497 17.43 BV

25. ทอร์อินทิกริตี้ 02/04/2544 52,375 7.50 BV

26. ทอร์จัสมิน 22/08/2528 36,633 23.12
BoxShape

Bulk(Box)
<40,000dwt

DNV

27. ทอร์จูปิเตอร์ 18/08/2529 36,992 22.13 ABS

28.ทอร์เวฟ 30/07/2541 39,042 10.18 OpenHatch/
BoxShape

ABS

29. ทอร์วิน  18/11/2541 39,087 9.87 ABS

30. ทอร์การ์เดียน  29/05/2528 41,876 23.36 BoxShape

Bulk(Box)
>40,000dwt

LR

31. ทอร์เอนเนอร์ยี 16/11/2537 42,529 13.88

OpenHatch/
BoxShape

NKK

32. ทอร์เอนเดฟเวอร ์ 11/04/2538 42,529 13.48 NKK

33. ทอร์เอนเตอร์ไพรส์ 28/07/2538 42,529 13.19 LR

34. ทอร์ฮาร์โมนี่  21/03/2545 47,111 6.53 DNV

35. ทอร์ฮอไรซัน 01/10/2545 47,111 6.00 LR

36. ทอร์แชมเปี้ยน  01/12/2525 25,150 25.85

OpenHatch/
BoxShape

Con-Bulkers
(Box)

GL

37. ทอร์กัปตัน 01/05/2526 25,085 25.44 GL

38. ทอร์คอนฟิเดนซ์  24/06/2526 24,900 25.29 GL

39. ทอร์คอมมานเดอร์  01/05/2527 26,140 24.43 GL

40. ทอร์ทริบิวท์  03/01/2528 23,224 23.76

OpenHatch/
BoxShape

Wismar(Box)

BV

41. ทอร์เทรดเดอร์ 20/11/2528 24,126 22.88 LR

42. ทอร์แทรเวลเลอร์ 30/11/2528 24,126 22.85 LR

43. ทอร์ทรานสปอร์ตเตอร์ 08/08/2529 23,930 22.16 BV

44. ทอร์ทรานสิท 01/12/2529 23,042 21.85 ABS

   รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน      1,243,273 เดทเวทตัน   

 

 

 

 

 

 

ABS  :  Amercian Bureau of Shipping    

BV    :  Bureau Veritas    

DNV  :  Det Norske Veritas   

GL    :  Germanischer Lloyd    

LR    :  Lloyd’s Register    

NKK :  Nippon Kaiji Kyokai   

ที่มา : TTA  
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 กองเรือของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติไทย (ยกเว้น เรือ ทอร์ ฮอไรซัน จดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติ

สิงคโปร์) บริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือแต่ละลำโดยผ่านบริษัทย่อย กลยุทธ์ในการบริหารกองเรือของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ 

มีสินค้าและลูกค้าที่หลากหลายบริษัทฯพยายามที่จะรักษาความสมดุลระหว่างการให้บริการเรือขนส่งสินค้าแบบประจำ

เส้นทางการให้เช่าเหมาลำระยะยาวและการให้เช่าเหมาลำแบบระยะสั้น

ที่มา : TTA 

แผนภูมิ 7 : การให้บริการของ 
กองเรือโทรีเซน จำแนกตามวันเดินเรือ   

 
การให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง 

 รูปภาพต่อไปนี้แสดงเส้นทางการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางของบริษัทฯ

 การให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง เป็นการขนส่งสินค้าแห้งที่เป็นหีบห่อ (Pallets) ในหลายลักษณะ 

ตั้งแต่แรกเริ่มเส้นทางเดินเรือสายหลักจะวิ่งระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังอ่าวเปอร์เซีย ทะเลแดง และทะเล

เมดิเตอร์เรเนียนจากการที่เศรษฐกิจของประเทศจีนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณการขนส่งสินค้าจากประเทศจีน

35%

32%

33%
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ไปยังตะวันออกกลาง มีจำนวนสูงที่สุดในเครือข่ายการเดินเรือแบบประจำเส้นทางของบริษัทฯ ปัจจุบันประเทศอินเดีย 

ได้มีการบรรทุกสินค้าในเที่ยวกลับมายังภูมิภาคเอเชียจำนวนมาก กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ 

ประจำเส้นทาง2ถึง3เที่ยวต่อเดือนระหว่างประเทศจีนและ7ถึง10เที่ยวต่อเดือนระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไป 

ยังตะวันออกกลาง ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางก็คือ สามารถทำรายได้ที่

แน่นอนมากกว่าเมื่อเทียบกับการให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง

ตาราง 5 : สถิติการให้บริการในการเดินเรือแบบประจำเส้นทาง 

เส้นทางเดินเรือ  
จำนวนเที่ยวเรือ ปริมาณสินค้า % 

ที่เพิ่มขึ้น 
สินค้าหลักที่ขนส่ง 

2550 2551 2550 2551 

ประเทศจีน–ตะวันออกกลาง 32 28 1,221,950 1,100,617 (9.93)% ผลิตภัณฑ์จากไม้

และเหล็ก 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้–

ตะวันออกกลาง 

116 133 2,151,941 2,550,740 18.53% ผลิตภัณฑ์จากไม้

และเหล็ก 

อื่นๆ      ผลิตภัณฑ์จากไม้ 

รวม 148 161 3,373,891 3,651,357 8.22%  

 

 

 ในการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง เรือจะวิ่งในเส้นทางที่กำหนดไว้แล้ว ผู้ส่งสินค้าจะจ่าย 

ค่าระวางเรือที่กำหนดไว้แล้วคิดเป็นต่อตันในขณะที่บริษัทฯจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเรือซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายใน

การขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือและค่าธรรมเนียมตัวแทนเรือ ในการขนส่งสินค้า

ประจำเส้นทางจะมีจำนวนลูกค้าและสินค้าที่หลากหลายมาก อัตราค่าเช่าเรือระยะสั้นจะผันผวนไปตามสภาพตลาดเรือ

บรรทุกสินค้าแห้งเทกองในขณะนั้น ในขณะที่อัตราค่าระวางของเรือขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางมักจะเปลี่ยนแปลง

ทีหลังเพราะว่าการจองพื้นที่ขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางมักจะทำกันล่วงหน้าประมาณ2ถึง4เดือนการบรรทุกสินค้า

ในเที่ยวกลับส่วนใหญ่แล้วจะทำในรูปของการเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (contracts of affreightment)หรือในรูป

ของการใช้บริการแบบเช่าเหมาลำ

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนให้บริการเดินเรือแบบประจำเส้นทางกับผู้ผลิตสินค้าและผู้ส่งสินค้าหลากหลาย ซึ่งจะแตกต่าง

กันในแต่ละปี จากการที่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เช่นจีนอินเดีย เติบโตอย่างรวดเร็ว  ทำให้รูปแบบและปริมาณการค้า

เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บริษัทฯ หาสินค้าที่ต้องการเรือบรรทุกสินค้าจากตัวแทนเรือ นายหน้าเช่าเหมาเรือ และการ

ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางจาก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และจีนไปยังตะวันออกกลางถึงแม้ว่าคู่แข่งในอันดับต้นๆของบริษัทฯจะมีกองเรือที่ใหญ่กว่าแต่บริษัทฯก็เชื่อว่าบริษัทฯ

มีข้อได้เปรียบ เช่นคุณภาพชนิดและความหลากหลายของเรือความถี่ของตารางเดินเรือ เครือข่ายตัวแทนเรือ นายหน้า

เช่าเหมาเรือและลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางที่กว้างขวางกว่า

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนเริ่มจากการเป็นผู้ให้บริการขนส่งแบบประจำเส้นทางแต่หลังจากที่กองเรือของบริษัทเติบโตขึ้น

มากในช่วงห้าปีที่ผ่านมาสัดส่วนของเรือที่ให้บริการแบบประจำเส้นทางค่อยๆลดลงจากมากกว่าร้อยละ 65 ในปี 2546 

เป็นประมาณร้อยละ 35 ของจำนวนวันเดินเรือทั้งหมดในรอบบัญชีสิ้นสุดณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ถึงแม้ว่าจะมี 

การให้บริการขนส่งสินค้าประจำเส้นทางในเส้นทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็ตาม

ที่มา : TTA 
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การบริการแบบไม่ประจำเส้นทาง 

 การบริการแบบไม่ประจำเส้นทาง เป็นอีกบริการหนึ่งของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง รายได้จาก 

การเดินเรือของบริษัทฯมาจาก

• การให้เช่าเหมาลำแบบเป็นเที่ยวการให้เช่าเหมาลำในตลาดให้เช่าระยะสั้น ซึ่งคิดค่าเช่าตามอัตราของตลาด

ณขณะนั้น

• การให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา เป็นการให้เช่าเรือโดยกำหนดระยะเวลาไว้ และโดยทั่วไปจะกำหนด

อัตราค่าเช่าแบบคงที่ แต่มักจะมีปัจจัยอื่นๆ เช่น การปรับค่าเงินเฟ้อ หรืออัตราค่าเช่าเรือของตลาดปัจจุบัน 

มาเป็นองค์ประกอบในการคิดอัตราค่าเช่าเรือและ

• การเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า(contractsofaffreightment)ซึ่งบริษัทฯจะรับขนส่งสินค้าจำนวนหนึ่ง

ให้แก่ลูกค้าในเส้นทางที่กำหนดไว้แล้วในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

 ตารางข้างล่างนี้แสดงข้อแตกต่างที่สำคัญของการเช่าและการทำสัญญาแต่ละแบบในธุรกิจการเดินเรือของ 

บริษัทฯ

ตารางที่ 6 : ประเภทของการเช่าเหมาเรือ 

 การเช่าเหมาลำ 
เป็นเที่ยว 

การเช่าเหมาลำ 
เป็นระยะเวลา การเช่าเรือเปล่า การเซ็นสัญญารับขนส่ง

สินค้าล่วงหน้า 

ระยะเวลาของสัญญา เป็นระยะเวลา
สำหรับการเดินทาง
เที่ยวเรือเดียว

หนึ่งปีหรือมากกว่า หนึ่งปีหรือมากกว่า หนึ่งปีหรือมากกว่า

อัตราค่าเช่า แตกต่างกันไปตาม
การเช่าแต่ละเที่ยว

คิดเป็นรายวัน คิดเป็นรายวัน โดยทั่วไปคิดเป็นรายวัน

ค่าใช้จ่ายของเรือ  เจ้าของเรือจ่าย ลูกค้าจ่าย ลูกค้าจ่าย เจ้าของเรือจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
เกี่ยวกับเรือ

เจ้าของเรือจ่าย เจ้าของเรือจ่าย ลูกค้าจ่าย เจ้าของเรือจ่าย

เมื่อเรืออยู่ในระยะเวลาที่ไม่อาจ
ใช้ประโยชน์ได้(Off-hire)

ลูกค้าไม่ต้องจ่าย แล้วแต่ตกลง โดยทั่วไปลูกค้าจ่าย โดยทั่วไปลูกค้าไม่ต้องจ่าย

 

 บริษัทฯ ให้บริการเดินเรือแบบเส้นประจำแบบขาเดียว (one-way liner services) จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และจีนไปยังตะวันออกกลาง ด้วยขนาดของกองเรือที่บริษัทฯ มีอยู่ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องให้เรือวิ่งกลับตรงมาที่เอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้และจีนบริษัทฯสามารถที่จะปล่อยเรือขากลับให้เป็นการเช่าระยะสั้นหรือขนสินค้ากลับมาภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกเพื่อเตรียมตัวในการเดินทางรอบต่อไปสินค้าที่บรรทุกขากลับนั้นหามาโดยเป็นสัญญาเช่าขนส่งสินค้าล่วงหน้า 

และแบบเช่าเหมาลำแบบต่างๆ

 การให้บริการเดินเรือแบบไม่ประจำเส้นทางมีการแข่งขันสูงซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากเรือขนาดอื่นที่กลุ่มบริษัท

โทรีเซนไม่ได้ดำเนินการอยู่เข้ามาแข่งขันในตลาดเนื่องจากความแตกต่างของขนาดเรือเรือCapesizeมักจะไม่มาแข่งขัน

กับเรือHandymax ในกรณีที่สินค้ามีลักษณะเฉพาะแบบ เนื่องจากเรือCapesizeมีขนาดใหญ่กว่าเรือHandymaxมาก

อย่างไรก็ตามการที่เรือCapesize เข้ามาแข่งขันในตลาดของเรือ Panamaxและการที่เรือ Panamax เข้ามาแข่งขันใน

ตลาดของเรือHandymaxจะทำให้การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้นจากเดิมที่มีการแข่งขันกันรุนแรงอยู่แล้ว

 กลุ่มบริษัทโทรีเซน ได้ทำสัญญาเช่าเหมาลำแบบระยะเวลาเป็นจำนวนหลายลำซึ่งมีตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปีและมี

การกำหนดการจ่ายเงินค่าเช่าคงที่เดือนละ 2ครั้งล่วงหน้า การเช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลาคือการเช่าเรือจากเจ้าของ

เรือเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซึ่งเจ้าของเรือจะต้องส่งมอบเรือ (รวมลูกเรือและอุปกรณ์) ที่พร้อมให้บริการ 
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แก่ผู้เช่าและผู้เช่าจ่ายค่าเช่าในอัตราคงที่ที่คิดเป็นรายวันเดือนละ2ครั้งและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเที่ยวเรือทั้งหมด

ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือและการผ่านคลอง ผู้เช่าเป็นผู้กำหนดประเภทและ 

ปริมาณของสินค้าที่จะขนส่งและท่าเรือที่จะขนถ่ายสินค้า ในส่วนของการดำเนินงานและการเดินเรือรวมถึงค่าใช้จ่ายใน 

การดำเนินงานเกี่ยวกับเรือ เช่นเงินเดือนลูกเรือ ค่าประกันภัยค่าซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเรือและค่าอะไหล่และอุปกรณ์

ต่างๆ เจ้าของเรือจะเป็นผู้รับผิดชอบการให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลาปกติระยะเวลาการให้เช่าจะถูกจำกัดอยู่ที่ 12

ถึง24เดือน

 ในปี 2551บริษัทฯ ได้มีสัญญารับขนส่งสินค้าแบบเช่าเหมาลำระยะยาวคิดเป็นร้อยละ 23 ของระวางบรรทุก

สินค้าทั้งหมด และในปี 2552 ได้มีการทำสัญญาล่วงหน้าแบบเช่าเหมาลำระยะยาวไว้แล้วร้อยละ 8 ของระวางบรรทุก

สินค้าทั้งหมดทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เรือได้รับการว่าจ้างก็คือการให้เช่าผ่านตัวแทนนายหน้าจัดหาสินค้า ในตลาดให้เช่า

เรือระยะสั้นมีความเป็นไปได้ที่จะฉวยโอกาสจากการปรับตัวดีขึ้นของตลาด แต่ก็มีความเสี่ยงในช่วงขาลงเช่นกัน จำนวน 

เรือที่ให้บริการในตลาดให้เช่าเรือระยะสั้น มักจะมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนเรือที่เหลือมาจากการให้เช่าเหมาลำ

แบบเป็นระยะเวลาและแบบประจำเส้นทาง

 ในการให้เช่าเหมาเรือ  บริษัทฯ จะจ่ายค่านายหน้าตั้งแต่ร้อยละ 1.25 ถึง 6.25 ของอัตราเช่ารายวันทั้งหมดแก่

บริษัทนายหน้าที่จัดหาผู้เช่าให้

 การให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทางของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีความผันผวนไปตามอุปสงค์และอุปทานของสินค้า

แห้งเทกองสำหรับการให้เช่าเหมาลำในตลาดให้เช่าระยะสั้น จากพื้นฐานของราคา เส้นทางการเดินเรือ ขนาดอายุและ

สภาพของเรือ รวมไปถึงชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ในการเป็นทั้งผู้ประกอบการและเป็นเจ้าของเรือ นอกจากนี้ 

กลุ่มบริษัทโทรีเซนยังต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในตลาดของเรือขนาดเล็ก (Handysize) และขนาดกลาง

(Handymax) อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการที่ เป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป และเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

ในโลกที่มีขนาดตั้งแต่15,000เดทเวทตันถึง50,000เดทเวทตันมีอยู่ค่อนข้างกระจัดกระจายและแบ่งออกเป็นเจ้าของเรือ

รายย่อยๆได้ประมาณ1,162รายซึ่งเป็นเจ้าของเรือประมาณ5,533ลำ

ที่มา : Fairplay World Shipping Encyclopedia 

แผนภูมิ 8 : สัดส่วนการถือครองเรือประเภท
บรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้าแห้ง

เทกอง (15,000-50,000 เดทเวทตัน) 

32% 

8% 

28% 

19% 

4% 

9% 
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ลูกค้าของบริษัทฯ 

 เนื่องจากกลุ่มบริษัทโทรีเซนบริหารกองเรือที่มีทั้งเรือที่ให้บริการแบบประจำเส้นทาง แบบไม่ประจำเส้นทางแบบ

เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา และแบบที่เซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า ลูกค้าของบริษัทฯ จึงครอบคลุมไปถึงบริษัท 

ผู้ค้าระหว่างประเทศชั้นนำและผู้ประกอบการเดินเรืออื่นด้วย  จะใช้กลยุทธ์ของบริษัทฯคือการปล่อยเรือให้เช่าแบบเหมา

ลำกับบริษัทการค้าขนาดใหญ่ (trading house) (ซึ่งรวมถึงผู้ค้าสินค้าด้วย) เจ้าของเรือและผู้ประกอบการด้านเรือ 

บรรทุกสินค้าที่มีชื่อเสียง ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ และหน่วยงานราชการ มากกว่าบริษัทที่มีฐานะทางการเงินไม่มั่นคง 

กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการเดินเรือในหลายรูปแบบในรอบบัญชีสิ้นสุดณวันที่30กันยายนพ.ศ.2551

ลูกค้าหลัก10รายแรกของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคิดเป็นร้อยละ30ของรายได้ค่าระวางทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโทรีเซน

ที่มา : TTA 

แผนภูมิ 9 : ลูกค้าจำแนกตามรายรับ 

คู่แข่ง 

 ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเป็นธุรกิจ

ที่มีการแข่งขันสูง ตลาดในประเทศไทยเป็นตลาด 

ที่มีส่วนแบ่งกระจัดกระจาย และคู่แข่งของกลุ่ม

บริษัทโทรีเซน มีการดำเนินงานที่เล็กกว่าธุรกิจของ

กลุ่มบริษัทโทรีเซนมาก ตลาดระหว่างประเทศก็มี

ส่วนแบ่งที่กระจัดกระจายด้วยเช่นกัน และกลุ่ม

บริษัทฯ ได้แข่งขันกับบริษัทขนส่งชั้นนำในเอเชีย

หลายบริษัทรวมทั้งบริษัทเอสทีเอ็กซ์แพนโอเชี่ยน

จำกัดบริษัทฮุนไดเมอร์ชั่นมารีนจำกัดและบริษัท

ไชน่าโอเชี่ยน ชิปปิ้ง จำกัด (กลุ่มบริษัท) คาดว่า 

การแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการรวมและการ

ขยายกิจการของบริษัทขนส่งระดับนานาชาติขนาด

ใหญ่ และการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่เนื่องจาก

สภาพตลาดที่อำนวย

ตารางที่ 7 : คู่แข่งหลักในการเดินเรือแบบประจำเส้นทาง 

	บริษัทฮุนไดเมอร์ชั่นมารีนจำกัด

 เรือHandysize16ลำระวางบรรทุก411,937เดทเวทตัน

 เรือHandymax5ลำระวางบรรทุก210,765เดทเวทตัน

	บริษัทเอสทีเอ็กซ์แพนโอเชี่ยนจำกัด

 เรือHandysize34ลำระวางบรรทุก980,560เดทเวทตัน

 เรือHandymax17ลำระวางบรรทุก718,496เดทเวทตัน

	บริษัทไชน่าโอเชี่ยนชิปปิ้งจำกัด

 เรือHandysize167ลำระวางบรรทุก3.8ล้านเดทเวทตัน

 เรือHandymax114ลำระวางบรรทุก4.9ล้านเดทเวทตัน

ที่มา : Fairplay World Shipping Encyclopedia 
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 ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นในหัวข้อ “จุดแข็งในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ” ธุรกิจของกลุ่มบริษัท โทรีเซนแข่งขันใน

ตลาดบางตลาด(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนอินเดียและตะวันออกกลาง)

 
กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง 

 บริษัทเมอร์เมดมาริไทม์จำกัด(มหาชน)(“เมอร์เมด”)

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.2525บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์

จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของเมอร์เมดในปี 2538และ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551บริษัทฯ ถือหุ้นในเมอร์เมดร้อยละ

57.14โดยหุ้นจำนวนร้อยละ35.40ถือโดยบริษัทฯโดยตรงและ

อีกร้อยละ 21.74 ถือผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ

100 คือบริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จำกัด และบริษัท 

โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด เมอร์เมดรับผิดชอบ 

ในการเป็นผู้ให้บริการนอกชายฝั่งของบริษัทฯ โดยให้บริการใน

อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะบริเวณน้ำตื้นนอกฝั่งประเทศไทย อินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนาม เมอร์เมดมีที่ทำการที่จังหวัด

ชลบุรีประเทศไทยและมีฐานปฏิบัติงานสนับสนุนงานบนฝั่งในกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียสงขลาประเทศไทยและจากาตาร์

ประเทศอินโดนีเซีย  เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการไปในส่วนของภูมิภาค ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6

สิงหาคม2550ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้รับทราบมติของคณะกรรมการบริษัทฯที่เสนอให้เมอร์เมดออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อขายให้

ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เมอร์เมดได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศสิงคโปร์(“SGX”)และได้เงินจากการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นเงินจำนวน246ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

 เมอร์เมดถือเป็นบริษัทลำดับต้นๆบริษัทหนึ่งที่ให้บริการขุดเจาะนอกชายฝั่งในประเทศไทยและได้กลายเป็นหนึ่ง

ในจำนวนไม่กี่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการดังกล่าวแบบครบวงจรในเอเชีย การที่มีฐานธุรกิจในประเทศไทยช่วยให้เมอร์เมด

สามารถรักษาความได้เปรียบจากต้นทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่งในประเทศเพื่อนบ้าน เมอร์เมดดำเนินธุรกิจหลัก 

สองประเภทคือการให้บริการขุดเจาะนอกชายฝั่งและบริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ

 บริษัท เมอร์เมดดริลลิ่งค์ จำกัด (“MDL”) เป็นบริษัทย่อยของเมอร์เมด โดยเมอร์เมดถือหุ้นอยู่ร้อยละ95MDL

ปฏิบัติการโดยใช้เรือขุดเจาะ2ลำและให้บริการการขุดเจาะที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรือขุดเจาะของ

MDLถูกออกแบบให้ใช้ในที่น้ำลึกถึง 100 เมตรและมีความสามารถในการขุดเจาะ 24 ชั่วโมงต่อวัน โดยสามารถเจาะ 

ไปถึงความลึกที่6,100เมตรสำหรับเรือขุดเจาะเอ็มอาร์ที-1และ5,943เมตรสำหรับเรือขุดเจาะเอ็มอาร์ที-2

 บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำผ่านบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (“MOS”) ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของเมอร์เมดโดยเมอร์เมดถือหุ้นอยู่ร้อยละ100MOSมีกองเรือที่ให้บริการ5ลำและเรือที่เช่ามาเพิ่มเติมเพื่อให้

บริการอีก 2ลำและให้บริการนักประดาน้ำและเครื่องตรวจสอบใต้น้ำกองเรือของMOS ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับ

งานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานโดยนักประดาน้ำหรือควบคุมด้วยยานสำรวจใต้ทะเล (ROV)และ

รวมทั้งเรือที่มีระบบการบังคับตำแหน่งของเรือแบบอัตโนมัติเชื่อมต่อกับสัญญาณดาวเทียม (dynamically positioned

vessels) เรือดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานประดาน้ำที่ความลึกกว่า 300 เมตร ได้โดยใช้ระบบควบคุมและอุปกรณ์สำหรับ 

ดำน้ำลึก (saturation diving system) สำหรับเรือบริการและสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่ควบคุมด้วยยานสำรวจ 

ใต้ทะเล (ROV) สามารถทำงานในน้ำได้ในความลึกกว่า 2,000 เมตร การให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำของบริษัทฯ 

มีหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการซ่อมและการบำรุงรักษาและงานก่อสร้างและติดตั้งและงานสานต่อโครงการ 

ให้สมบูรณ์(CommissioningProjects)

ตาราง 8 : บริษัทย่อยที่สำคัญของเมอร์เมด  

	บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

(“MOS”) ให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ

โดยมีเรือที่ใช้สนับสนุนงานดังกล่าว ที่พร้อม

ด้วยนักประดาน้ำและเครื่องตรวจสอบใต้น้ำ

	บริษัท เมอร์เมดดริลลิ่งค์ จำกัด (“MDL”) ให้

บริการเรือขุดเจาะเพื่อใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน

และก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง
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 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546MOS ได้ขยายกองเรือสำหรับให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ โดยซื้อเรือ เมอร์เมดซัพพอร์ต 

เตอร์ และในปี 2551MOS ได้รับมอบเรือ เมอร์เมดซอฟเวอเรน เป็นเรือลำที่ 5 และยังมีเรืออีก 2ลำที่จะมีการส่งมอบ 

ในปี 2552 เมอร์เมดมีแผนที่จะซื้อเรือขุดเจาะใหม่มือสอง และ/หรือเรือที่สนับสนุนงานขุดเจาะนอกชายฝั่งหากมีโอกาส 

และกำลังที่จะซื้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายกิจการในส่วนของงานบริการนอกชายฝั่ง ในวันที่ 22 ตุลาคม 

พ.ศ. 2550 เมอร์เมดได้ตกลงลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือขุดเจาะใหม่ ซึ่งจะทำการรับมอบในปี พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เมอร์เมดได้ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 22.5 ในบริษัท อัลลายด์ มารีน อิควิปเมนท์ เอสดีเอ็น 

บีเอชดี ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในประเทศมาเลเซีย โดยการถือหุ้นผ่านบริษัท เวิลล์คลาส 

อินสไปเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชดี ร้อยละ 25 และเมื่อต้นปี 2551MOS ได้เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 80 ในกลุ่มบริษัท ซีสเคป 

เซอร์เวยส์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการสำรวจและหาตำแหน่งงานซ่อมแซมใต้ผิวน้ำที่มีฐานการทำงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้จึงเป็นการเสริมให้ธุรกิจMOSสามารถเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจงานสำรวจและซ่อมแซมอุปกรณ์ใต้น้ำแบบครบวงจร

 MOS ได้รับการรับรองโดยสถาบันจัดชั้นเรือซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลหลายสถาบัน และเป็นสมาชิก

ขององค์กรการค้าที่มีชื่อว่า InternationalMarineContractors’ Association (IMCA) ซึ่งเป็นองค์กรทางการค้าทั่วโลก

สำหรับบริษัทที่ประกอบการธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง

 รายได้จากกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งได้จากการทำงานของMDL ในส่วนของงานขุดเจาะนอกชายฝั่ง และ

การดำเนินงานของMOSที่เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ

 
ส่วนงานขุดเจาะที่เป็นน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง 

 MDL เป็นเจ้าของและผู้ประกอบการเรือขุดเจาะที่มีคุณภาพสูงโดยประหยัดต้นทุนให้มากที่สุดการดำเนินงานจะ

เน้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลยุทธ์ของMDLคือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขุดเจาะ โดยทำสัญญา

ระยะเวลากลางถึงระยะยาวเพื่อให้มีกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ

ตาราง 9 : รายชื่อกองเรือขุดเจาะ 

ชื่อเรือ 
ปีที่สร้าง/ปีที่มี 

การปรับปรุงล่าสุด 
การจัดอันดับ 

ชั้นเรือ 
ความลึกใต้ทะเล 

(เมตร) 
ความลึกที่ขุดได้ 

(เมตร) 
ขนาดบรรทุก 

เอ็มทีอาร์-1 2521/2541 ABS 100 6,100 112คน 

เอ็มทีอาร์-2 2524/2540 BV 100 5,943 115คน 

ที่มา : TTA 

 เรือขุดเจาะของMDL เป็นเรือขุดเจาะที่ซื้อมาจากตลาดมือสอง ในเดือนเมษายนและกรกฏาคมปี 2548ตาม

ลำดับ เรือขุดเจาะทั้ง 2 ลำ จดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติไทย โดยมีบริษัทย่อยของบริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด คือ 

บริษัท เอ็มทีอาร์-1จำกัด (“เอ็มทีอาร์-1”)และบริษัท เอ็มทีอาร์-2จำกัด (“เอ็มทีอาร์-2”) เป็นเจ้าของเรือ เรือขุดเจาะเอ็มที

อาร์-1สร้างขึ้นในปี2521และได้รับการซ่อมบำรุงในปี2541สามารถอยู่ในระดับน้ำลึกได้ถึง100เมตรและสามารถเจาะ

ลึกลงไปในความลึกถึง 6,100 เมตรของผิวดินและบรรทุกคนได้ถึง 112คน เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2สร้างขึ้นในปี 2524

และได้รับการซ่อมบำรุงในปี 2540 สามารถอยู่ในระดับน้ำลึกได้ถึง 100 เมตร และสามารถเจาะลึกลงไปในความลึกถึง

5,943เมตรของผิวดินและบรรทุกคนได้ถึง115คน

 ลูกค้าของMDLจะเป็นบริษัทข้ามชาติองค์กรของรัฐและบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ณวันที่30

กันยายน 2551 เมอร์เมดได้รับสัญญาว่าจ้างในการขุดเจาะ จากHess (Indonesia-Pangkah) Ltd. และChevron

ThailandExplorationandProductionLtd.โดยMDLโดยระยะของสัญญาขุดเจาะครอบคลุมไปถึงปี2552และ2553
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 สัญญาว่าจ้างในการขุดเจาะได้รับมาจากการประมูลหรือจากการเจรจา ระยะเวลาของสัญญาก็แตกต่างกันขึ้น 

อยู่กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ สภาพธรณีวิทยาที่จะต้องขุดเจาะ อุปกรณ์และการบริการ สภาพพื้นที่ที่จะขุดเจาะ และระยะ

เวลาการทำงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

 เรือขุดเจาะทั้งสองลำได้รับการจัดอันดับชั้นจากสมาคมจัดชั้นเรือจากสมาคมจัดอันดับชั้นเรือที่มชื่อเสียง โดยจัด

ลำดับจากมาตรฐานของการปฏิบัติงานและความปลอดภัย เรือขุดเจาะทั้ง2ลำดังกล่าว ได้ถูกจัดลำดับโดยสมาคมจัดชั้น

เรือนานาชาติอาทิDetNorskeVeritas(“DNV”),AmericanBureauofShipping(“ABS”),orBureauVeritas(“BV”)

โดยเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1ถูกจัดลำดับชั้นโดยABSและเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2ถูกจัดลำดับชั้นโดยBVสมาคมจัดชั้นเรือ

ดังกล่าวจะเข้ามาตรวจสภาพเรือทุกปี เรือขุดเจาะทั้ง 2 ลำ เข้าอู่แห้งทุกๆ 5 ปี และได้รับการตรวจสภาพแบบพิเศษ 

จากสมาคมจัดอันดับชั้นเรือต่างๆดังกล่าว

 คู่แข่งหลักของMDLคือบริษัทที่ให้บริการเรือขุดเจาะที่อยู่ในภูมิภาคและจากทั่วโลก รวมถึง Seadrill Limites

และGlobalGeo Services ASA ราคานั้นเป็นปัจจัยในอันดับต้นๆ ในการที่ตัดสินใจเลือกผู้รับงานขุดเจาะ ปัจจัยอื่นๆ 

เช่น เรือขุดเจาะที่พร้อมใช้งาน ประวัติการทำงานที่ปลอดภัย ชื่อเสียงด้านคุณภาพประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ และ

ประสิทธิภาพและคุณภาพของอุปกรณ์

 ตารางด้านล่างนี้แสดงถึงบริษัทผู้เป็นเจ้าของเรือขุดเจาะ

ตาราง 10  :  ตลาดเรือขุดเจาะ  

ชื่อบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือ จำนวนเรือที่เป็นเจ้าของ จำนวนเรือที่กำลังสร้าง รวม 

SeaDrillLtd. 14 3 17

KCADeutag 4 0 4

MermaidDrillingLtd. 2 1 3

GlobalGeoServicesASA 3 0 3

PDVSA 2 0 2

Others 3 2 5

ที่มา : Fearnleys 

  

 ในรอบบัญชี 2551MDLสามารถทำรายได้ร้อยละ23.63 ให้แก่รายได้รวมของเมอร์เมด ไม่รวมผลขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยน

 
งานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ 

 ในปี 2551 กองเรือของMOSประกอบด้วยเรือที่ให้บริการและสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ 5 ลำ ระบบ

ควบคุมอุปกรณ์ดำน้ำลึก 1 เครื่องและระบบควบคุมยานสำรวจใต้น้ำ 7 เครื่อง ซึ่งMOS เป็นเจ้าของโดยตรงนอกจากนี้

MOSยังเช่าเรือมาเพิ่มเติมอีก 2 ลำ ซึ่งให้บริการและสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำเป็นเรือที่มีอุปกรณ์พิเศษเฉพาะที่ 

จะให้บริการสนับสนุนนักประดาน้ำ ระบบควบคุมยานสำรวจใต้น้ำ และอุปกรณ์พิเศษเฉพาะเรือMOS จ้างผู้เชี่ยวชาญ 

โดยผ่านสัญญา subcontractประมาณ400คนนอกเหนือจากพนักงานประจำที่มีอยู่แล้ว เพื่อทำงานเกี่ยวกับโครงการ

ต่างๆที่ให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ

 การให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้ทะเลรวมถึง การตรวจสอบ การซ่อม การซ่อมบำรุง ให้กับแท่นขุดเจาะที่อยู่ 

นอกชายฝั่ง สิ่งก่อสร้างใต้น้ำ และเรือ เพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ของสถาบันจัดชั้นเรือ ส่วนงานบริการด้านอื่น ได้แก่ 

งานวิศวกรรมของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมัน การวางท่อ การวางสายเคเบิ้ลใต้ทะเล 

การยึดแท่นขุดเจาะให้แข็งแรงขึ้นและการปรับปรุงแท่นขุดเจาะโดยใช้เทคนิคต่างๆรวมถึงงานเชื่อมใต้ทะเล
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 ในปี2542เมอร์เมดได้ก่อสร้างศูนย์ฝึกการดำน้ำการตรวจสอบและการเชื่อมโดยได้รับความร่วมมือกับสถาบัน

WeldingInstitute(“TWI”)จากประเทศอังกฤษMOSได้รับการรับรองโดยสถาบันจัดชั้นเรือซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน

สากลหลายสถาบัน และเป็นสมาชิกขององค์กร International Marine Contractors’ Association (“IMCA”) ด้วย 

กองเรือของMOSได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันDNVหรือABSซึ่งทั้ง2สถาบันเป็นสถาบันจัดชั้นเรือชั้นแนวหน้า

เรือของMOSต้องเข้ารับการตรวจสภาพเรืออย่างสม่ำเสมอจากสถาบันจัดชั้นเรือ นอกเหนือจากการเข้าอู่แห้งและเข้า 

ซ่อมบำรุงตามตารางที่กำหนดไว้

 กองเรือของเมอร์เมดสำหรับให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำมีดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 11 : รายชื่อกองเรือที่ให้บริการนอกชายฝั่ง 

ชื่อเรือ คำอธิบาย ปีที่สร้าง 
(พ.ศ.) 

สัญชาติ ความยาว 
(เมตร) 

ห้องพัก 
(จำนวนคน) 

เมอร์เมด
คอมมานเดอร์

เป็นเรือให้บริการและสนับสนุนการตรวจสอบ
ซ่อมแซม ก่อสร้างใต้น้ำโดยระบบควบคุม 
การดำน้ำลึก(SaturationSystems)

2530 ไทย 90 96

เมอร์เมด
เพอร์ฟอร์มเมอร์

เปน็เรอืใหบ้รกิารดา้นการสำรวจและตรวจสอบ
โครงสร้างใต้น้ำของแท่นขุดเจาะน้ำมัน

2525 ไทย 49 30

เมอร์เมด
เรสปอนเดอร์

เป็นเรือให้บริการในด้านการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมโครงสร้างใต้น้ำและแท่นขุดเจาะ
น้ำมัน โดยใช้ภาพควบคุมการดำน้ำแบบ 
AIRDivingและMixGasDiving

2526 ไทย 56 58

เมอร์เมด
ซัพพอร์ตเตอร์

เป็นเรือให้บริการในด้านการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมโครงสร้างใต้น้ำและแท่นขุดเจาะ
น้ำมันโดยใช้ภาพควบคุมการดำน้ำแบบAIR
DivingและMixGasDiving  

2525 ปานามา 39 26

ทีมสยาม(1) เป็นเรือที่ให้บริการด้านการก่อสร้างโครงสร้าง
ใต้น้ำของแท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ
โดยใช้อุปกรณ์บังคับตำแหน่งเรืออัตโนมัติ
เชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์
ควบคุมการดำน้ำลึก(SaturationSystems)

2545 จาไมก้า 90 142

บิณฑ์มิณฑ์(1) เรือซึ่งสนับสนุนระบบควบคุมยานสำรวจ
ใต้น้ำและนักประดาน้ำ

2545 เวียดนาม 61 42

เมอร์เมด
ซอฟเวอเรน 

เรือวิศวกรรมโยธาใต้น้ำชนิดอเนกประสงค ์ 2551 ไทย 61 38

หมายเหตุ : (1) เป็นเรือที่เช่ามาโดย MOS 

ที่มา : TTA  

 จากปริมาณงานโครงการต่างๆที่ MOS ได้รับมา ทำให้MOSมีลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท

สำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันรายใหญ่ๆบริษัทที่ให้บริการงานขุดเจาะนอกชายฝั่งงานติดตั้งงานวิศวกรรมโยธา

ใต้น้ำและบริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้าง
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 คู่แข่งทางการค้าของMOS  เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาใต้น้ำระดับภูมิภาค 

ได้แก่GlobalGEOServicesASA,HallinMarineSubseaInternationalPlc.และSarkuEngineeringServicesSdn.

Bhd. รวมถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา เช่น Subsea 7 Inc., Acergy S.A. และ 

Helix EnergySolutionsGroup Inc.บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางด้านงานวิศวกรรมโยธานอกชายฝั่ง

procurementและนายหน้ารับเหมาโครงการ

 ในรอบบัญชี2551MOSสามารถทำรายได้ร้อยละ74.30ให้แก่รายได้รวมของเมอร์เมดไม่รวมผลกำไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

 
การบริหารจัดการกองเรือ ความปลอดภัย และการบำรุงรักษาเรือ 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นผู้รับผิดชอบและกำกับดูแลงานทั้งทางด้านการค้าด้านเทคนิคและการวางแผนงานบริหาร

จัดการกองเรือ ไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำและเรือขุดเจาะณวันที่ 30

กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มีบุคลากรที่ทำงานประจำสำนักงานทั้งหมด 747 คน และบุคลากรที่ทำงานบนเรือ 

จำนวน1,424คน

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีหน้าที่ดังนี้

 • การบริการการจัดการด้านการค้า รวมถึง บริหารให้เรือบรรทุกสินค้าและเรือขุดเจาะได้รับการว่าจ้างอยู่ 
ตลอดเวลาและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบรรดาบริษัทลูกค้า

 • การบริการด้านบัญชีและการเงิน
 • การบริการการจัดการด้านเทคนิค รวมถึง การบริหารจัดการกองเรือและตรวจตรากองเรือแบบวันต่อวัน 
การดูแลให้เรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสมาคมจัดชั้นเรือการจัดจ้างบุคลากรและลูกเรือที่มีคุณภาพการจัดทำประกันภัย

เรือและการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆอะไหล่และอุปกรณ์ใหม่ๆ

 นอกจากนี้ กลุ่มโทรีเซนได้ใช้บริการด้านเทคนิคจากวิศวกรของบริษัทฯผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เป็นต้นแบบ

เพื่อนำเทคนิคมาใช้กับบุคลากรของบริษัทในกลุ่มโทรีเซนเองด้วยกลุ่มโทรีเซนบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด 

ในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของธุรกิจประเภทนี้ โดยการดูแลอบรมบุคลากร

และปรับปรุงกองเรือและมุ่งมั่นที่จะกำจัดเหตุการณ์ที่จะสร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่กองเรือและบุคลากรในกลุ่มโทรีเซน

 บริษัทฯบริหารกองเรือและเรือขุดเจาะโดยมีความตั้งใจที่จะปกป้องดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

ประชาชนทั่วไปและสิ่งแวดล้อม
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 บริษัทฯมีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (keyperformance indicators) เพื่อที่จะช่วยตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอบริษัทฯได้ตั้งเป้าหมายเป็นรายปีเพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการ

ทบทวนดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานอยู่สม่ำเสมอเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขหรือไม่ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของบริษัทฯ

 เพื่อที่จะให้เรือมีการใช้งานไปจนถึงอายุที่จะถูกปลดระวางนั้น กลุ่มโทรีเซนจึงพยายามที่จะจัดหา ซ่อมแซม 

และบำรุงรักษาเรือบรรทุกสินค้า และเรือขุดเจาะให้ได้มาตรฐานเป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่มโทรีเซนมองเห็นว่าเป็นวิธี 

ที่ประหยัดที่สุดในการถนอมอายุการใช้งานของเรือ และโดยทั่วไปจะช่วยลดเวลาการที่เครื่องจักรเสียหายได้ ซึ่งในบางกรณี

ทำให้เรือบางลำมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นเนื่องจากการบำรุงและรักษาสภาพเรืออย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 
กฎระเบียบต่างๆ 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนจะต้องปฏิบัติงานตามหมายในประเทศและกฏหมายสากล รวมถึง ระเบียบต่างๆ สัญญา 

และข้อตกลงระหว่างประเทศ

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อขอและมีใบอนุญาต

ใบรับรองต่างๆ ซึ่งกฏต่างๆ เหล่านี้ มีผลต่อการบริหารและจัดการกองเรืออย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทโทรีเซนต้องปฏิบัติตาม

อนุสัญญาระหว่างประเทศ และกฏหมายรวมทั้งกฏระเบียบต่างๆ ในนานาประเทศที่เรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนวิ่งรับ 

ขนส่งสินค้าบริษัทฯ เชื่อว่ากลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ในการบริหารจัดการกองเรือใน

กลุ่มโทรีเซน

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนต้องปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ซึ่งจะขอทำการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของท่าเรือ (กรม 

การขนส่งทางน้ำ หรือเทียบเท่า) สมาคมจัดชั้นเรือ ผู้ประกอบการท่าเรือ ทั้งที่เป็นแบบมีกำหนดการไว้ล่วงหน้าและ 

ไม่มีกำหนดการ องค์กรเอกชนเหล่านี้จะออกข้อกำหนดให้เรือของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ ต้องมีใบรับรอง ใบอนุญาต 

หรือมีการจัดชั้นเรือในการดำเนินกิจการหากกลุ่มบริษัทโทรีเซนไม่ได้ดำเนินการหรือไม่ได้รับการรับรองหรือใบอนุญาต

ตามข้อกำหนดจะทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือทำให้เรือบรรทุกสินค้าหรือเรือขุดเจาะต้องหยุดการดำเนินงาน

ชั่วคราว

 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของเรือที่สูงขึ้นจะทำให้บริษัทประกันภัยเรือผู้เช่าเรือ ผู้ออกกฎระเบียบ 

ต่างๆมีมาตรการที่เข้มงวดเกี่ยวกับความปลอดภัยและการตรวจสอบเรือมากขึ้นทั้งเรือบรรทุกสินค้าและเรือขุดเจาะ และ

อาจจะเป็นการเร่งการปลดระวางเรือบรรทุกสินค้าและเรือขุดเจาะที่มีอายุมากด้วย ดังนั้น กลยุทธ์ในการบริหารกองเรือ 

ของกลุ่มบริษัทโทรีเซน จึงมุ่งเน้นไปทางด้านการบำรุงรักษาเรืออย่างมีคุณภาพมาตรการรักษาความปลอดภัยในการ

ทำงานบนเรือการฝึกอบรมลูกเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรืออย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ

 องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศหรือIMOได้ประกาศสนธิสัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษ

จากน้ำมันในน่านน้ำสากล หรือน่านน้ำในอาณาเขต นอกจากนั้น IMO ยังได้บังคับใช้ภาคผนวกที่ 6 ของอนุสัญญา 

ระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ว่าด้วยเรื่องมาตรการการป้องกันมลภาวะที่มาจากควันพิษจากเรือ 

ทั้งนี้กองเรือของบริษัทฯได้ดำเนินการจนผ่านเกณฑ์ทั้งหมดในสนธิสัญญานี้

 การบริหารกองเรือของกลุ่มบริษัทอื่นๆยังต้องปฏิบัติตามตามเงื่อนไขอีกประการหนึ่งขององค์กรทางทะเลระหว่าง

ประเทศ ได้แก่ ISMCodeซึ่งเป็นประมวลกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเพื่อความปลอดภัยระหว่างประเทศซึ่งว่าด้วย

ความปลอดภัยจากการดำเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกันมลพิษต่างๆจากเรือ โดยระบุให้เจ้าของเรือทั้งหลาย

พัฒนาและรักษามาตรฐานในการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน 

ไปพร้อมๆกัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISMCodeประกาศนียบัตรด้านการจัดการความปลอดภัยของบริษัทฯ จึง

ต้องมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งจากภายในกลุ่มบริษัทโทรีเซน และจากหน่วยงานภายนอกที่มาจากสถาบัน 

จัดชั้นเรือต่างๆกองเรือของกลุ่มโทรีเซนได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบISMCode
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 ระเบียบขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)นั้นรวมถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย

แห่งชีวิตในทะเล (“SOLAS”) และการแก้ไขปรับปรุงอนุสัญญา SOLAS ก่อให้เกิดอนุสัญญาการรักษาความปลอดภัย 

ของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (“ISPS”) ออกระเบียบเกี่ยวกับการสร้างเรือและอุปกรณ์สำหรับเรือพาณิชย์และรวมถึง

กฏต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (“SOLAS”)

และระเบียบขององค์กรทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ต่างๆ นั้น ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อุปกรณ์การช่วยชีวิต 

และอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน การไม่ปฏิบัติตามกฎขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศนั้นอาจ 

เป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทฯมีภาระเพิ่มขึ้นในการจ่ายค่าปรับรวมถึงการปฏิเสธไม่ให้เข้าไปยังท่าเรือบางแห่ง

 กองเรือของกลุ่มบริษัทฯ อาจจะนำเรือเข้าเข้าอู่แห้งเพื่อรับการตรวจสอบสภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของมาตรการ 

การจัดชั้นเรือที่ออกโดยสถาบันการจัดอันดับชั้นเรือนานาชาติ หรือ IACS นอกเหนือจากการตรวจเรือโดยสถาบันการ 

จัดชั้นเรือ ก็ยังมีการตรวจสอบเรือโดยลูกค้า ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขไว้ก่อนที่จะเช่าเรือของบริษัทฯ การตรวจสอบปกติ

(regular inspection) เป็นการปฏิบัติกันโดยทั่วไปหากมีการเช่าเรือในระยะยาว โดยปกติกองเรือของกลุ่มบริษัทฯ ก็ถูก 

ตรวจสอบอยู่เป็นประจำโดยลูกเรือของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำ ช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญทาง

เทคนิคที่ประจำบนฝั่งจะตรวจสอบเรือปีละสองครั้งเป็นอย่างน้อยหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบในแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทฯ 

จะจัดทำแผนปฏิบัติการ(actionplans)เพื่อที่จะใส่รายการที่จะต้องมีการปรับปรุงลงไป

 
การประกันภัย 

 ในการประกอบธุรกิจเดินเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศทางทะเลหรือเรือขุดเจาะ กลุ่มบริษัทโทรีเซน

อาจต้องเผชิญความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องยนต์กลไกขัดข้อง การชนกันของเรือ การสูญหายหรือเสียหายของสินค้าหรือ 

ทรัพย์สินต่างๆ การสะดุดหยุดลงของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุทางทะเล ซึ่งรวมถึงน้ำมัน 

เชื้อเพลิงรั่วลงทะเลความแปรปรวนของสภาพสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้น จากการเป็นเจ้าของเรือและ

เป็นผู้ประกอบธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศ

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ทำประกันภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรและตัวเรือ การประกันภัยความเสี่ยงจากสงคราม 

การคุ้มครองความเสียหายและความรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆที่เกิดจากการดำเนินงานของเรือและครอบคลุมความเสี่ยง 

ที่อาจจะเกิดขึ้นประกันตัวเรือและเครื่องจักรครอบคลุมความสูญเสีย และความเสียหายที่จะเกิดกับตัวเรือได้ เช่น การชน

การเกยตื้นและอากาศแปรปรวนโดยกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนต้นในวงเงิน100,000ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง กองเรือของบริษัทฯ จะทำประกันกับบริษัทผู้รับประกันภัยรายใหญ่หลายรายซึ่งได้รับ 

การจัดอันดับอยู่ในระดับดีเยี่ยมนอกจากนี้กองเรือโทรีเซนยังได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินงาน

ของเรือที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดๆโดยเป็นการประกันภัยกับชมรมพีแอนด์ไอ(InternationalP&IClub)สูงสุดถึง3.0พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยกเว้นในกรณีมลพิษที่เกิดจากน้ำมันจะได้รับความคุ้มครอง 1.05พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

โดยกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนต้นในวงเงิน 10,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่ออุบัติเหตุ 1ครั้ง

สำหรับเรือที่ทำการเช่าแบบเหมาลำเข้ามาโดยกลุ่มบริษัทโทรีเซน จะได้รับวงเงินประกันภัยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 350 

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ วงเงินประกันภัยของเครื่องจักรและตัวเรือจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยจะขึ้น 

อยู่กับนโยบายของบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือนั้นๆ และวงเงินประกันภัยจะมีตั้งแต่ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ถึง 

72.0ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ทำประกันภัยด้านการคุ้มครองความเสียหายและความรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆที่เกิดจาก

การดำเนินงานของเรือ  เป็นการประกันภัยกับชมรมพีแอนด์ไอโดยคุ้มครองในส่วนความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นต่อบุคคลใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานของเรือ รวมทั้งชดเชยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันเกิดจากการที่ลูกเรือ 

ผู้โดยสารและบุคคลที่สามได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าข้อพิพาทที่เกิดจากเรือ

ชนกันความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลที่สามมลพิษที่เกิดจากน้ำมันสารเคมีและขยะการลากเรือและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การย้ายซากเรือ กองเรือโทรีเซนได้ทำประกันภัยไว้กับกลุ่มสมาชิกชมรมพีแอนด์ไอทั้ง 13 แห่ง 
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 กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ทำประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงจากสงคราม รวมถึงการปล้นและการก่อการร้าย 

แต่ไม่ครอบคลุมถึงการสูญเสียรายได้อันเนื่องมาจากวันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือได้ (off-hire)หลังจากได้พิจารณา

จากค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียรายได้ เปรียบเทียบประวัติของวันที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเรือเท่าที่ผ่านมาจะไม่คุ้มกับการเพิ่ม

เบี้ยประกันภัยเฉพาะกรณีนี้ กลุ่มบริษัทโทรีเซนมั่นใจว่าชนิดของประกันภัยปัจจุบันนั้นเพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงที่จะ

เกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานได้  กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้มีการตรวจสอบวงเงินประกันภัยเป็นประจำทุกๆ 

6 เดือน ก่อนที่จะต่อสัญญาประกันภัยและอาจจะมีการปรับวงเงินประกันตามราคาตลาดปัจจุบันที่มีการประมาณไว้ 

ณเวลานั้นเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการคุ้มครองในการทำประกันภัยและค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไป

 
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนประกอบธุรกิจโดยการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือตั้งแต่ปี 2447บริษัทฯ เริ่มให้บริการ

เป็นตัวแทนเรือในประเทศไทย เมื่อปี 2469และขยายไปสู่ธุรกิจเดินเรือทะเลในส่วนธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ

ได้ขยายออกไปจนครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท เช่น การขนถ่ายสินค้า นายหน้าเช่าเหมาเรือ การให้บริการงาน 

เคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันต่างๆและการบริหารท่าเรือ

 การเติบโตของธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั้น เป็นไปตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ที่จะขยาย

ขอบเขตของธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือโดยอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ

 
ธุรกิจตัวแทนเรือ 

 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นกลุ่มบริษัทตัวแทนเรือที่ใหญ่ที่สุด

ในประเทศไทยโดยเป็นตัวแทนเรือทุกประเภท ในประเทศไทย

ธุรกิจตัวแทนเรือในกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะดำเนินการโดยสามบริษัท

คือ

 1) บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด (“ITA”)

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯโดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ100

 2) บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประทศไทย) จำกัด

(“GAC”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 51

และกัลฟเอเจนซี่คัมปะนีจำกัดในประเทศลิชเทนสไตน์ถือหุ้นร้อยละ49

 ITAมีจุดขายจากการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในกลุ่มบริษัทอินช์เคป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทตัวแทนเรือที่ใหญ่ที่สุด

ในโลกGACเป็นบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในโลกในด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือธุรกิจเดินเรือและโลจิสติกส์

 3) โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TIS”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด

(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 ถือโดยนักลงทุนทั่วไป TIS ให้บริการด้านธุรกิจตัวแทนเรือในประเทศ

เวียดนามและกัมพูชาตั้งแต่ปี 2526 TIS เป็นหนึ่งในบริษัทตัวแทนเรือที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโฮจิมินห์ และในเขตพื้นที่ 

วังเตา (Vung Tau) อีกทั้ง ยังมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการขนส่งสินค้า และกำลังพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ใน

ประเทศเวียดนามอีกด้วย

 ทั้งสามบริษัทให้บริการด้านธุรกิจตัวแทนเรือดังนี้ จัดหาท่าเรือให้เรือเทียบท่า ขนถ่ายสินค้าขึ้นลง จัดหาสินค้า 

ลงเรือ เตรียมเสบียง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำ ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สับเปลี่ยนลูกเรือ และอื่นๆ นอกจากนี้ 

บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีความชำนาญในการให้บริการในการส่งกำลังบำรุง (โลจิสติกส์) 

ซึ่งครอบคลุมการกระจายสินค้าทั้งทางบกและทางอากาศการรับส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทางการเคลื่อนย้ายสินค้า

และพัสดุระหว่างประเทศ
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ธุรกิจการเป็นผู้ประสานงานให้กับบริษัทประกันภัย 
 

 บริษัท ไทย พีแอนด์ไอ เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชั่นแนล

จำกัด (“TPI”) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2543 โดยก่อนหน้านั้นบริษัทนี้เป็นแผนกหนึ่งของบริษัท 

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันถือหุ้น 

ร้อยละ 90 ใน TPI โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้กับบริษัท

ประกันภัยต่างประเทศที่อยู่ในชมรมพีแอนด์ไอและบริษัทประกัน

ภัยในส่วนของตัวเรือและเครื่องจักร

 TPI ให้บริการครอบคลุมหลายอย่างสำหรับเรือที่เข้ามา

เทียบท่าในประเทศไทย เช่นการสำรวจสินค้าที่เสียหาย โดยบริการด้วยความรวดเร็วแต่แม่นยำในการประเมิน การสำรวจ

ความเสียหายของสินค้าหรือตัวเรือในกรณีที่เรือชนกันการสำรวจความเสียหายของสิ่งติดตั้งและวัตถุที่ลอยน้ำได้ในทะเล

การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทและการเป็นตัวแทนในคดีความทางกฎหมาย

 ทีมงานของ TPI ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและเทคนิคสำหรับความ 

เสียหายต่างๆ โดยมีการทบทวนอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายของประเทศต่างๆและข้อปฏิบัติ

ตามกรมธรรม์ ซึ่งส่งผลให้การเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหาข้อยุติได้อย่างรวดเร็วโดยมี

มูลค่าความเสียหายที่เป็นธรรม

 
ธุรกิจจัดหาอุปกรณ์บนเรือ บริการส่งกำลังบำรุง (โลจิสติกส์) และ ธุรกิจขนถ่ายสินค้า 
 

 บริษัทชิดลมมารีนเซอร์วิสเซสแอนด์ซัพพลายส์จำกัด

(“CMSS”)ซึ่งบริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)ถือหุ้น

อยู่ทั้งหมด ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้บนเรือและบริการเกี่ยวกับ

การส่งกำลังบำรุง (โลจิสติกส์) รวมถึงการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการ 

ดูแลสินค้าระหว่างขนส่ง เช่น ไม้รองค้ำสินค้าการจัดหาอุปกรณ์ใน

การขนถ่ายสินค้าการให้บริการตรวจนับสินค้าให้บริการรถยกสินค้า

การให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า รวมทั้งการบริหารและกระจายการส่ง

สินค้านอกจากนี้ CMSSยังให้บริการด้านการขนถ่ายสินค้าขึ้น/ลง

เรือบรรจุและขนส่งสินค้าไปยังเรือและผู้รับปลายทางอีกด้วย

 ในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2549บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทกัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี

จำกัด ในประเทศลิชเทนสไตน์ (“GACL”) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทกัลฟ เอเจนซี่ ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท 

จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด (“GACTL”) ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซนในการที่จะขยายธุรกิจเกี่ยวกับ 

การส่งกำลังบำรุง (โลจิสติกส์) ไปสู่ระดับท้องถิ่น บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน GACTL และ ที่เหลือร้อยละ 29 

ถือโดยGACL (เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของธุรกิจคลังสินค้า) และอีกร้อยละ 20 ถือโดยนายลาร์ส ชาเวสตอร์ม 

ซึ่งเป็นประธานของกลุ่มบริษัทกัลฟ เอเจนซี่ GACTL ได้ดำเนินโครงการสร้างคลังเก็บสินค้าขนาด 10,000 ตารางฟุต 

ในการนิคมอุตสาหกรรมอมตนครประเทศไทยเพื่อให้บริการส่งกำลังบำรุง(โลจิสติกส์)
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นายหน้าเช่าเหมาเรือ 
 

 บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FTL”) ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด

(มหาชน) และกลุ่มบริษัทเฟิร์นเล่ย์ ของประเทศนอร์เวย์ 

(“เฟิร์นเล่ย์”) โดยถือหุ้นร้อยละ 51 และ ร้อยละ 49 ตามลำดับ

เฟิร์นเล่ย์เป็นหนึ่งในบริษัทนายหน้าเช่าเหมาเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ดำเนินธุรกิจในการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรือบรรทุกสินค้าแห้ง 

เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกแก๊สการซื้อและขายเรือ FTLมีบริษัท

ย่อยคือ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ ชิปโบรกกิ้ง ไพรเวท ลิมิเต็ด โดย FTL 

ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99 ซึ่งให้บริการในการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือ

บรรทุกสินค้าแห้งเทกองในประเทศอินเดีย

 นอกเหนือจากจัดหาตลาดให้กับกองเรือโทรีเซนแล้ว เฟิร์นเล่ย์ ยังดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทนายหน้าเช่าเหมาเรือใน

ตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง โดยเป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของเรือและผู้เช่าเรือทั้งประเทศในแถบเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้และทั่วโลก

 
การให้บริการเกี่ยวกับงานเคลือบพื้นผิวเพื่อการป้องกันต่างๆ 

 

 บริษัท เอเชีย โค้ทติ้ง เซอร์วิสเซสจำกัด (“ACS”) ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยที่บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)ถือหุ้น

ร้อยละ 100 มีหน้าที่ให้บริการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

เคลือบพื้นผิวเพื่อการป้องกันต่างๆ รวมถึงงานเคลือบพื้นผิวเพื่อ

ป้องกันความร้อนป้องกันสารเคมี และปกป้องพื้นผิวจากการผุหรือ

กัดกร่อน และงานทาสีทั่วไปและยังสามารถประยุกต์ใช้กับ ท่อ 

ถังน้ำโลหะ ถังคอนกรีต โครงสร้างโลหะคอนกรีต ตู้คอนเทนเนอร์

หลังคาผนังและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

 

 
การบริหารท่าเรือ 

 

 ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี (“SPS”) ซึ่งเป็น

บริษัทร่วมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

เป็นการร่วมทุนระหว่างการท่าเรือชาร์จา ในประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ และ โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟ แซด อี (“TSF”) โดยถือหุ้น 

ร้อยละ 51 และ ร้อยละ 49 ตามลำดับ TSF เป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ท่าเรือ 

ชาร์จาได้รับสัมปทานในการขนถ่ายสินค้า การจัดการและเก็บ

รักษาสินค้าการส่งสินค้าการดูแลด้านการตลาดให้กับสินค้าทั่วไป

สินค้าแห้งเทกอง และสินค้าแช่แข็ง ที่ท่าเรือคาลิด ท่าเรือฮัมริจาร์

และท่าเรือชาร์จาครีก เป็นเวลา 10ปี โดยสามารถต่อสัญญาได้ 

เมื่อครบกำหนด10ปี
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 SPS ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2545 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแปรรูปท่าเรือรัฐวิสาหกิจเป็นท่าเรือ

เอกชนทั้งนี้พนักงานทั้งหมดและอุปกรณ์ต่างๆในท่าเรือถูกโอนเข้ามายังบริษัทนี้ทั้งหมด

 ท่าเรือคาลิดเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาท่าเรือทั้งสามแห่งที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานและตั้งอยู่ห่างจาก 

ดูไบไปทางใต้ประมาณ16กิโลเมตรปัจจุบันณวันที่30กันยายน2551ท่าเรือทั้งสามแห่งให้บริการรับ-ส่งปริมาณสินค้า

รวมกันได้มากกว่า5ล้านตัน

 
การดำเนินธุรกิจอื่นๆ ในแถบประเทศตะวันออกกลาง 

 โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี (“TSF”) ซึ่งบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ได้ถูกก่อตั้งขึ้น 

เพื่อใช้เป็นสำนักงานภูมิภาคในแถบตะวันออกกลาง TSF สนับสนุนเรือที่ให้บริการแบบประจำเส้นทางของกลุ่ม 

บริษัทโทรีเซนที่แวะไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และท่าเรืออื่นๆ ในแถบตะวันออกกลางซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุน

ในการดำเนินการของเรือสินค้าของโทรีเซนที่ขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคดังกล่าว

 TSFให้บริการเรือที่เข้าไปจอดเทียบท่าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากกว่า150ลำต่อปีและติดต่อประสาน

งานในด้านการปฏิบัติการเรือกับท่าเรืออื่นๆ โดยมีตัวเลขของเรือที่บริษัทฯ ให้บริการในท่าเรืออื่นๆ ไม่ต่างกัน 

บริษัทฯ มีความชำนาญทางด้านพิธีศุลกากร และให้บริการขนส่งสินค้ามากกว่า 3,000 รายแก่ผู้รับสินค้าในประเทศ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอมานและจุดหมายปลายทางที่อยู่ใกล้เคียง
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บริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ 

และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ 

 

 

การทำงานเชิงรุก 
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บริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ 

และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ 

 

 

การทำงานเชิงรุก 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
 
ภาพรวมอุตสาหกรรมของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
  
 การขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นวิธีการขนส่งสินค้าวัตถุดิบ

และสินค้าสำเร็จรูปได้ในปริมาณมากๆ ในทีเดียวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และบ่อยครั้งที่การขนส่งสินค้าครั้งละมากๆ

ทำได้โดยการขนส่งสินค้าทางทะเลอย่างเดียว สินค้าที่ขนส่งทางทะเลจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ สินค้าแห้ง และ 

วัสดุเหลวทั้งนี้สินค้าแห้งรวมถึงสินค้าแห้งเทกองสินค้าบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ 

ส่วนสินค้าแห้งเทกองที่จะบรรจุในเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองได้นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็น

ปริมาณมากในแต่ละเที่ยว (major bulks) 5 กลุ่ม และสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว (minor

bulks)สินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยว(majorbulks)5ชนิดประกอบด้วยแร่เหล็กถ่านหินธัญพืช

แร่ฟอสเฟตและแร่บอกไซต์ ส่วนสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว (minor bulks) ประกอบด้วย

สินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งสินค้าหลักๆ ได้แก่ ซีเมนต์ แร่ยิบซั่ม แร่โลหะที่ไม่ใช่แร่เหล็ก น้ำตาล เกลือกำมะถัน ผลิตภัณฑ์ 

จากป่าไม้ ไม้และเคมีภัณฑ์ วัสดุเหลวจะบรรทุกในเรือประเภทเรือบรรทุกน้ำมัน (tank ship) ซึ่งสินค้าหลักคือน้ำมันดิบ

ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันสินค้าเหลวและเคมีภัณฑ์
 
ตาราง 12 : ปริมาณการค้าทางทะเลของโลกปี 2543 และ 2550 

(ล้านตัน)

ปี แร่สิน
เหล็ก 

ถ่านหิน ธัญพืช แร่บอกไซต์
และอลูมินา 

แร่ฟอสเฟต น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ 
จากน้ำมัน 

สินค้าอื่นๆ 
(โดยประมาณ) 

ปริมาณ 
การค้ารวม 

(โดยประมาณ) 

2543 454 523 230 53 28 1,608 419 2,280 5,595

2544 452 565 234 51 29 1,592 425 2,305 5,653

2545 484 570 245 54 30 1,588 414 2,435 5,820

2546 524 619 240 63 29 1,673 440 2,545 6,133

2547 589 664 236 68 31 1,754 461 2,690 6,493

2548 652 710 307 73 30 1,784 495 2,617 6,668

2549 734 754 325 78 30 1,851 517 2,853 7,142

2550 799 798 332 80 31 1,888 535 3,052 7,515

ที่มา : Fearnleys  

  

 ในปี  2550ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางทะเลมีประมาณ7.5พันล้านตัน เมื่อเทียบกับปริมาณ 5.6พันล้านตัน 

ในปี 2543 ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ มีการเติบโตทางการค้าในระดับสูงเนื่องมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศจีนและอินเดีย ดังจะเห็นได้จากตารางต่อไปนี้ เฟิร์นเล่ย์ได้คาดการณ์ 

ว่าตลอดปี 2551จะเป็นปีที่การขนส่งทางทะเลมีความแข็งแกร่ง โดยคาดว่าปริมาณการค้าทางทะเลจะเติบโตขึ้นประมาณ

ร้อยละ5แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้เริ่มเกิดขึ้นมาบ้างแล้วเมื่อเร็วๆนี้
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ตาราง 13 : อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2545 ถึง 2550 

(ความเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละเทียบกับปีก่อน)

ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

เศรษฐกิจโลก 3.0 4.1 5.3 4.7 5.2 5.0

สหรัฐอเมริกา 1.6 2.5 3.6 3.1 2.9 2.2

ยุโรป 0.9 0.8 1.8 1.7 2.9 2.6

ญี่ปุ่น 0.3 1.4 2.7 1.9 2.4 2.1

จีน 8.3 10.0 10.1 10.4 10.6 11.9

อินเดีย 4.7 7.4 7.0 9.2 9.7 8.7

ที่มา : Fearnleys  

 
การค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเล 

 ปริมาณการค้าทางทะเลของสินค้าแห้งเทกองเติบโตอยู่ในระหว่างร้อยละ 5และร้อยละ 8 ในช่วง 5ปีที่ผ่านมา 

ซึ่งก่อให้เกิดความต้องการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเลเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

 แผนภูมิและตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงปริมาณการค้าทางทะเลทั้งในส่วนของสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็น 

ปริมาณมากในแต่ละเที่ยวและสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยวในช่วงปี 2545 ถึงปี 2550 

สินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยวได้แบ่งออกเป็นแร่เหล็ก ถ่านหิน ธัญพืช (รวมถึงข้าวสาลี 

ธัญพืชหยาบและถั่วเหลือง)ฟอสเฟตและแร่บอกไซต์/อะลูมินาและในส่วนของสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่

มากในแต่ละเที่ยวจะอยู่ในหมวดอื่นๆ

แผนภูมิ 10 : การพัฒนาของการค้าสินค้าแห้งเทกอง 

ที่มา : Fearnleys 
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ตาราง 14 : ปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเล ตั้งแต่ ปี 2545 ถึง 2550 

(ล้านตัน)
 2545 2546 2547 2548 2549 2550

ถ่านหิน 570 619 664 710 754 798

แร่เหล็ก 484 524 589 652 734 799

ธัญพืช 245 240 236 307 325 332

แร่บอกไซต์/อะลูมินา 54 63 68 73 78 80

แร่ฟอสเฟต 30 29 31 30 30 31

อื่นๆ 835 865 926 896 927 960

รวม 2,218 2,340 2,514 2,668 2,848 3,000 

เปลี่ยนแปลงต่อปี 3.60% 5.5% 7.4% 6.1% 6.7% 5.3% 

ที่มา : Fearnleys 

 

 ปริมาณการค้าทางทะเลของสินค้าแห้งเทกองได้เพิ่มขึ้นร้อยละ35.3 ในช่วงระหว่างปี 2545และปี 2550สินค้า

แห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยว คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 68.0 ของการค้าสินค้าแห้งเทกอง 

ทางทะเลทั้งหมดในปี 2550 ในจำนวนนี้ ผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กเติบโตเร็วที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 65 

ในช่วงระหว่างปี 2545และปี 2550 การเติบโตของอุปสงค์ (วัดเป็นตันไมล์) ได้เพิ่มในอัตราที่เร็วยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาใน 

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของรูปแบบการค้าดังจะเห็นได้จากตารางดังต่อไปนี้

แผนภูมิ 11 : อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกอง 

ที่มา : Fearnleys 
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ตาราง 15 : อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกองปี  2545 ถึง 2550 

(พันล้านตัน-ไมล์)
 2545 2546 2547 2548 2549 2550

ถ่านหิน 2,549 2,810 2,960 3,113 3,540 3,750

แร่เหล็ก  2,731 3,035 3,444 3,918 4,192 4,790

ธัญพืช 1,241 1,273 1,350 1,686 1,822 1,857

แร่บอกไซต์/อะลูมินา 206 198 231 248 267 275

แร่ฟอสเฟต 152 148 154 154 155 155

อื่นๆ 3,570 3,680 3,940 4,021 4,180 4,340

รวม 10,449 11,144 12,079 13,140 14,156 15,167 

เปลี่ยนแปลงต่อปี 1.80% 6.7% 8.4% 8.8% 7.7 % 7.1% 

ที่มา : Fearnleys 

 

 จีนและตามด้วยอินเดียเป็นตัวผลักดันที่สำคัญที่ทำให้ปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 

การผลิตและการใช้เหล็กภายในประเทศจีนได้สร้างอุปสงค์ในระดับสูงต่อการค้าแร่เหล็กการขาดแคลนวัตถุดิบภายใน

ประเทศได้ส่งผลให้มีการนำสินค้าเข้าจากประเทศออสเตรเลียและบราซิลมากขึ้น

ตาราง 16 : การผลิตเหล็กดิบของโลก 

(ล้านตัน)

อียู-15 สหรัฐ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินเดีย อื่นๆ รวม 

2545 158.1 91.6 107.7 179.7 45.4 18.3 28.8 272.3 901.9

2546 159.5 90.9 110.5 219.3 46.3 19.1 31.8 285.9 963.3

2547 169.7 98.6 112.7 269.3 47.5 19.5 32.6 304.2 1,054.1

2548 164.2 93.8 112.5 349.3 47.7 18.5 38.1 305.1 1,129.2

2449 173.5 98.5 116.2 421.5 48.4 20.2 42.8 297.9 1,219.0

2550 175.5 97.2 120.2 487.3 51.2 20.6 49.5 315.5 1,317.0

เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 
2545 - 2550 

11.0 6.1 11.6 171.2 12.8 12.6 71.9 15.9 46.0 

ที่มา : Fearnleys 

 

 การผลิตเหล็กดิบของจีน ได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 269 ล้านตัน ในปี 2547 จากที่เคยผลิตได้ประมาณ 219 

ล้านตัน ในปี 2546 (เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อน) และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 349 ล้านตันในปี 2548 

(เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2547)  ในปี 2549ปริมาณการผลิตเหล็กดิบได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 21ทำให้

ผลผลิตทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ422ล้านตันในปี2550การผลิตเหล็กดิบเพิ่มขึ้นเป็น487ล้านตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ16 

เมื่อเทียบกับปีก่อนปัจจัยนี้นับได้ว่าเป็นปัจจัยหลักเพียงปัจจัยเดียวที่ทำให้มีการขยายของตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองใน 

ปีที่ผ่านมา
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แผนภูมิ 12 : การผลิตเหล็กของโลกและส่วนแบ่งทางการตลาดของจีน 

 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การผลิตเหล็กของจีนเติบโตขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 22 เทียบกับการเติบโตของ 

การผลิตของโลกซึ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ8ต่อปี จากการที่การผลิตเหล็กเติบโตขึ้นส่งผลให้การนำเข้าแร่เหล็กของจีนเติบโต

อย่างมากตามไปด้วย

แผนภูมิ 13 : การนำเข้าแร่เหล็กของจีน 

ที่มา : Fearnleys 

ที่มา : Fearnleys 
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 การนำเข้าแร่เหล็กของจีนในปี2550เพิ่มขึ้นร้อยละ17.6เมื่อเทียบกับปี2549โดยมีการนำเข้า383.7ล้านตันใน

ช่วงปี 2543ถึงปี 2550การนำเข้าแร่เหล็กของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 450นับจากปี 2543ถึงปี 2550 โดยหลักๆแล้วจีนได้ 

นำเข้าแร่เหล็กมาจากประเทศออสเตรเลียบราซิลอินเดียและแอฟริกาใต้การนำเข้าแร่เหล็กจากบราซิลนั้นก็ได้เพิ่มขึ้นใน

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาและได้ส่งผลให้มีการเพิ่มปริมาณตันไมล์รวมทั้งความต้องการเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
 
เส้นทางการขนส่งสินค้าแห้งแบบเทกองทางทะเลที่สำคัญ 
 ในการขนสินค้าแห้งเทกองนั้นก็จะมีเส้นทางการค้าหลักๆ อยู่ถ้าหากคำนึงถึงการขนส่งเป็นปริมาณมากใน 

แต่ละเที่ยว โดยหลักแล้วถ่านหินจะมีการส่งจากประเทศออสเตรเลียและแคนาดาไปสู่ภูมิภาคตะวันออกไกลและยุโรป 

ในขณะเดียวกันแร่เหล็กจะถูกส่งจากประเทศออสเตรเลียและบราซิลไปสู่ประเทศจีนญี่ปุ่นและยุโรป ส่วนธัญพืชจะถูก

ขนส่งจากอ่าวเม็กซิโกบราซิลหรืออาร์เจนตินาไปยังยุโรปและตะวันออกไกล

 ในขณะที่มีเส้นทางการค้าสินค้าแห้งเทกองหลักๆ อยู่ การค้าทางทะเลก็ยังมีการเปลี่ยนเส้นทางและทิศทางไป

ตามกาลเวลาเช่นกัน ดังเช่นประเทศจีนซึ่งเคยเป็นประเทศผู้นำการส่งออกหลักของถ่านหิน แต่เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มี 

การเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผู้นำเข้าถ่านหินอยู่ในอัตราที่สูงขึ้น การเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรืออย่างเนืองนิจและโอกาส

ทางการค้าใหม่ๆจึงกลายเป็นสิ่งที่อาจพบเห็นได้บ่อยๆในตลาดประเภทนี้

 เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเป็นเรือประเภทที่มีการใช้งานได้หลายรูปแบบมากที่สุดประเภทหนึ่ง ในบรรดากองเรือ

ที่มีอยู่ในโลกในแง่ของการนำมาใช้งาน โดยสามารถจัดเส้นทางได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปแล้วเรือแทบจะไม่ได้ 

เดินเส้นทางไปกลับอย่างตายตัว และมักจะมีเส้นทางเดินเรือโดยการแวะเทียบท่าระหว่างทางก่อนถึงปลายทางอีก 

อย่างน้อยแห่งหนึ่ง ดังนั้นระยะทางของเส้นทางการค้าจึงมีความสำคัญต่อความสมดุลของอุปสงค์ของการใช้เรือและการ

เพิ่มระยะทางในการขนส่งจะมีผลกระทบมากขึ้นต่ออุปสงค์ของการใช้เรือโดยรวม

 อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ของกองเรือโลก ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางการค้านำไปสู่ภาวะความแออัดของท่าเรือ  ทำให้เรือหลายลำต้อง

จอดรอนอกท่าเรือ เพื่อขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงจากเรือเนื่องจากอุปทานที่จำกัดของท่าเทียบเรือในท่าเรือที่สำคัญหลายแห่ง

สิ่งนี้เป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะตึงตัวในตลาดโดยเฉพาะกับเรือขนาดใหญ่

 
อุปทานของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 แต่เดิมนั้นเรือบรรทุกสินค้าเทกองได้รับการพัฒนามา เพื่อขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่ถูกส่งครั้งละจำนวนมากและ 

ไม่จำเป็นต้องขนส่งในรูปแบบที่มีการบรรจุหีบห่อ ข้อได้เปรียบของการขนส่งสินค้าแบบเทกองคือสามารถลดต้นทุนใน 

การบรรจุหีบห่อ และการขนสินค้าขึ้นลงเรือสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นณปัจจุบัน กองเรือขนส่งสินค้า 

แห้งเทกองสามารถจำแนกออกเป็น4ประเภทตามขนาดระวางบรรทุกสินค้าได้แก่

 • Capesize : เรือที่มีระวางบรรทุกมากกว่า 100,000 เดทเวทตัน โดยปกติแล้วเรือประเภทนี้จะใช้บรรทุกสินค้า

ประเภทแร่เหล็กและถ่านหินในเส้นทางระยะไกล โดยเรือCapesize จะบรรทุกสินค้าประเภทแร่เหล็กและถ่านหินมากกว่า

ร้อยละ 95 ของสินค้าทั้งหมดของเรือขนาดนี้ และการที่เรือมีขนาดใหญ่ทำให้มีท่าเรือไม่กี่แห่งในโลกสามารถรองรับ 

การเทียบท่าได้

 • Panamax : เรือที่มีระวางบรรทุกระหว่าง  60,000 ถึง 100,000 เดทเวทตัน ได้รับการออกแบบมาเพื่อ 

ให้สามารถแล่นผ่านช่องแคบปานามาได้ (ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “Panamax” เรือประเภทที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถแล่นผ่านคลอง

ปานามา)ทำให้เรือมีความคล่องแคล่วมากกว่าเรือประเภทCapesize เรือประเภทนี้ใช้บรรทุกถ่านหิน ธัญพืชและสินแร่

เช่น โบไซท์/อลูมินาและหินฟอสเฟตเป็นลำดับต่อมา เมื่อจำนวนเรือประเภทCapesize ให้บริการลดลง จึงมีการใช้เรือ

Panamax ในการขนส่งสินค้าเหล็กด้วย โดยเรือPanamaxจะบรรทุกสินค้าประเภทถ่านหินแร่เหล็กและธัญพืชประมาณ

ร้อยละ75ของสินค้าทั้งหมดในเรือ
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 • Handymax/Supramax :  เรือที่มีระวางบรรทุกระหว่าง 40,000ถึง 60,000 เดทเวทตัน ขนส่งอยู่ในเส้นทาง

กระจายทางภูมิศาสตร์ทั่วโลก โดยบรรทุกสินค้าประเภทธัญพืช เหล็กกล้า ท่อนไม้ แผ่นไม้ เศษเหล็ก และสินค้าแห้ง 

เทกองอื่นๆ เป็นหลักประเภทของเรือตามมาตรฐานมักจะต่อขึ้นพร้อมด้วยปั้นจั่นที่ใช้ยกสินค้าขึ้นและลงเรือ ที่รองรับน้ำ

หนัก  25ถึง 30ตัน ซึ่งทำให้เรือสามารถขนถ่ายสินค้าในที่กรณีที่ต้องใช้เครื่องก้ามปูช่วยในการขนถ่ายสินค้าแห้งเทกอง 

(โดยเฉพาะแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม) และเพื่อทำการขนส่งสินค้าในประเทศและท่าเรือและที่มีพื้นฐานโครงสร้างจำกัด เรือ

ประเภทเหล่านี้ทำให้มีความคล่องตัวทางการค้า ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้ในการขนส่งสินค้าแบบเทกองหลายประเภท 

และการค้าสินค้าเทกองประเภทใหม่ๆ

 • Handysize :  เรือที่มีระวางบรรทุกระหว่าง 10,000ถึง 40,000 เดทเวทตัน ซึ่งส่วนใหญ่จะขนส่งสินค้าแห้ง 

เทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยวเป็นหลัก เช่น เหล็กกล้าท่อนไม้ แผ่นไม้ และเศษเหล็ก เรือประเภทนี้ใช้ใน

เส้นทางการค้าระดับภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆและสามารถเป็นเรือส่งต่อสินค้าให้เรือที่ใหญ่กว่าด้วย เรือประเภทHandysize 

มีขนาดพอเหมาะกับท่าเรือขนาดเล็กที่มีพื้นฐานโครงสร้างจำกัด และการที่เรือประเภทนี้มักมีอุปกรณ์ที่ใช้ยกสินค้าขึ้นและ

ลงเรืออยู่ในตัวทำให้เรือประเภทนี้สามารถยกสินค้าขึ้นลงได้เมื่อเทียบท่าเรือที่มีพื้นฐานจำกัด

 ณสิ้นเดือนตุลาคมปี 2551 กองเรือสินค้าบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกองทั่วโลกมีเรือทั้งหมด6,938 ลำ ระวาง

บรรทุกรวมเท่ากับ415.2ล้านเดทเวทตันตารางต่อไปนี้แสดงกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองแยกประเภทตามขนาดระวาง

บรรทุกณสิ้นเดือนตุลาคม2551อายุเฉลี่ยของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองณสิ้นเดือนตุลาคม2551คือ11.9ปี

ตาราง 17 : กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกอง เดือนตุลาคม 2551 

ขนาด 
ประเภท 

เดทเวทตัน จำนวนเรือ ระวางบรรทุกรวม 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ร้อยละของกองเรือ 
(เดทเวทตัน) 

Capesize 100,000+ 823 142.8 34.4

Panamax 60,000–100,000 1,572 115.1 27.7

Supramax 50,000–60,000 687 36.7 8.8

Handymax 40,000–50,000 979 43.9 10.6

Handysize 10,000–40,000 2,877 76.7 18.5

รวม  6,938 415.2 100.0 

ที่มา : Fearnleys  

 ถึงแม้ว่ากองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโลกจะเติบโตขึ้นเพื่อตอบสนองกับการขยายตัวของการค้าทางทะเล

และอุปสงค์ในการขนส่งทางเรือแต่อุปทานก็ยังมีจำกัดทำให้ธุรกิจการขนส่งสินค้าด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเติบโต

อย่างรวดเร็วในหลายๆ ปีที่ผ่านมา อุปทานในช่วงปี 2545 ถึง 2550 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับระยะทาง 

เป็นตันไมล์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ45 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าเหตุใดอัตราค่าระวางเรือของเรือบรรทุกสินค้า 

แห้งเทกองจึงสูงขึ้น
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 การสั่งเรือต่อใหม่ยังคงมีอยู่อย่างสม่ำเสมอ และความสัมพันธ์ระหว่างรายการการสั่งซื้อเรือต่อใหม่โดยรวมและ

จำนวนกองเรือที่มีอยู่สามารถบ่งบอกปริมาณเรือในอนาคตณสิ้นเดือนตุลาคม2551 รายการการสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้า

แห้งเทกองทั่วโลกมีอยู่ที่ปริมาณ 265.1 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 63.8 ของกองเรือสินค้าแห้งเทกองในปัจจุบัน 

ในบางกรณีการส่งมอบตามรายการสั่งซื้อนี้ยืดไปถึงปีพ.ศ.2557

ตาราง 18 : การสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่สั่งต่อใหม่ เดือนตุลาคม 2551 

ขนาด 
ประเภท 

เดทเวทตัน จำนวนเรือ ระวางบรรทุกรวม 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ร้อยละของ 
กองเรือปัจจุบัน 
(เดทเวทตัน) 

Capesize 100,000+ 739 141.0 98.8

Panamax 60,000–100,000 673 54.9 47.7

Supramax 50,000–60,000 814 45.9 125.1

Handymax 40,000–50,000 29 1.4 3.2

Handysize 10,000–40,000 687 21.9 28.6

รวม  2,942 265.1 63.8 

ที่มา : Fearnleys 

ที่มา : Fearnleys 

ตลาดขนส่งสินค้าทางทะเลและอัตราค่าเช่าเรือ 

 อัตราค่าเช่าเรือของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองถูกกำหนดโดยความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน แม้ว่า 

ความรู้สึกของตลาดอาจมีส่วนในการกำหนดแนวโน้มของอัตราค่าเช่าเรือในระยะสั้นๆ

 อัตราค่าเช่าเรือยังผันผวนตามขนาดของเรือ อย่างเช่นปริมาณและรูปแบบการค้าของสินค้าไม่กี่ชนิดของสินค้า

แห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยว (major bulks) จะมีผลต่อความต้องการของเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาด

ใหญ่กว่า อัตราค่าเช่าเรือ (และมูลค่าของเรือ) ของเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าจึงมักจะผันผวนได้มากกว่า ในทาง

กลับกันการค้าสินค้าหลายชนิดของสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว (minor bulks) เป็นตัว 

ผลักดันอุปสงค์ของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาดที่เล็กกว่า ดังนั้นอัตราค่าเช่าเรือและมูลค่าของเรือสำหรับเรือ 

ขนาดเล็กจึงมีความผันผวนน้อยกว่า

แผนภูมิ 14 : การสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่สั่งต่อใหม่ เดือนตุลาคม 2551 
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แผนภูมิ 15 : อัตราค่าเช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 ในตลาดการเช่าเรือเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา อัตราค่าเช่าเรือจะแตกต่างกันตามระยะเวลาเช่าเหมาและปัจจัย

เฉพาะต่างๆ ของเรือที่ใช้บรรทุก เช่น อายุ ความเร็ว และการเผาผลาญเชื้อเพลิง ในตลาดเรือเช่าเหมาลำแบบเป็นเที่ยว

อัตราค่าเช่าจะถูกกำหนดจากขนาดของสินค้าที่บรรทุก วัตถุดิบ เวลาที่ถึงท่า และค่าธรรมเนียมการผ่านคลอง รวม 

ทั้งภูมิภาคที่มีการส่งมอบ

 ปัจจัยหลักที่ทำให้อัตราค่าเช่าเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2547 คืออุปสงค์ที่เพิ่ม 

สูงขึ้น เนื่องจากการนำเข้าวัตถุดิบของประเทศจีนและประเทศในเอเชียอื่นที่เพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้ว่าอัตราค่าเช่าเรือลดลง

อย่างรวดเร็วในช่วงกลางปี 2551ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤติการณ์การเงิน ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเรือใหม่เข้าสู่ตลาดมาก

กว่าเดิมอีกทั้งอุปสงค์ก็ลดลงด้วย

ตาราง 19 : เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง - อัตราค่าเช่าเรือเหมาลำระยะเวลา 1 ปี 

(ระยะเวลาโดยเฉลี่ย–ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน)

ปี Handymax Panamax Capesize

2543 9,498 11,131 16,984

2544 8,379 9,210 13,077

2545 7,491 8,802 12,594

2546 12,579 17,794 23,834

2547 25,926 35,889 61,044

2548 21,032 26,329 49,635

2549 21,753 22,706 44,606

2550 45,080 52,650 104,454

2551* 53,211 66,563 129,505

* เฉลี่ยของปีจนถึงปัจจุบัน (ณ เดือนตุลาคม) 

 ที่มา : Fearnleys 

ที่มา : Fearnleys 
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 ตารางข้างบนแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของอัตราค่าเช่าเรือHandymax ไปจนถึงเรือCapesize ระยะ

เวลา1ปีจนถึงไตรมาสที่3ของปี2551ซึ่งสะท้อนให้เห็นความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น

 
ราคาเรือ 
 
ราคาเรือสั่งต่อใหม่ 

 ราคาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองสั่งต่อใหม่สูงขึ้นมากตั้งแต่ปี 2546 เนื่องจากภาวะตึงตัวของความสามารถ 

ในการผลิตของอู่ต่อเรือ การสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น และอัตราค่าเช่าเรือที่สูงขึ้น มีการประมาณการว่าราคาของเรือบรรทุกแห้ง 

เทกองสั่งต่อใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากช่วงแรกของปี2545ถึงสิ้นปี2551

แผนภูมิ 16 : ราคาของเรือบรรทุกสินค้าเทกองสั่งต่อใหม่ ปี 2543 ถึง 2551 

  

ราคาเรือมือสอง 

 ในตลาดเรือมือสอง ราคาของเรือสั่งต่อใหม่ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และความแข็งแกร่งของค่าระวางเรือยังมี 

ผลต่อราคาเรือมือสองทำให้ราคาของเรือมือสองพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2547 ก่อนที่จะลดต่ำลงในช่วงแรกของปี 2549

และขึ้นไปอีกครั้งในช่วงปลายปี ในปี 2550 ราคาเรือมือสองสูงขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนในทิศทางเดียวกับความแข็งแกร่งของ

ตลาดค่าระวางเรือ ในช่วงแรกของปี 2551 ราคาเรือมือสองลดลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราเช่าเหมาลำแบบเป็นระยะ

เวลาหนึ่งปีจากนั้นราคาก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งและรักษาระดับราคานั้นไว้จนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคมก่อนที่ราคาเรือมือสองจะลด

ลงมากเกือบครึ่งหนึ่งของราคาที่เคยขึ้นสูงสุดในช่วงที่ราคาเรือมือสองมีราคาดีที่สุด
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ที่มา : Fearnleys 

แผนภูมิ 17 : ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง ปี 2543 ถึง 2551  

 

ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง อายุ 5 ปี (ระยะเวลาโดยเฉลี่ย) 
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ภาวะอุตสาหกรรมงานบริการนอกชายฝั่ง 
 

ภาพรวม 

 การลงทุนและปริมาณการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเป็นตัวผลักดันหลักที่ 

ก่อให้เกิดความต้องการต่อการใช้บริการในอุตสาหกรรมงานบริการนอกชายฝั่ง  ระดับการลงทุนขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด 

ของบริษัทน้ำมันรายได้และแหล่งเงินทุนพื้นที่สำหรับการสำรวจและการพัฒนารวมทั้งราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

 บริษัทผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้เพิ่มการสำรวจและการผลิตอย่างมากหลังจากที่มีการลงทุนเพียงเล็กน้อย

ในการเพิ่มการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในช่วงที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเริ่มขึ้นราคาในช่วงต้น โครงการการ

พัฒนาพื้นที่หลายโครงการได้ถูกริเริ่มขึ้นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเป็นผลให้กิจกรรมการขุดเจาะเกิดขึ้นจำนวนมากและอุปสงค์

ต่องานบริการนอกชายฝั่งมีมากขึ้น งบประมาณการสำรวจและการผลิตได้เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขทศนิยมสองหลักจากปี 2546

ถึงปี 2551 ซึ่งทำให้ตลาดของกิจกรรมงานขุดเจาะและวิศวกรรมโยธาใต้น้ำอยู่ในระดับสูงมากอย่างไรก็ตาม ขณะนี้เรา 

คาดว่าการเติบโตจะช้าลงตามราคาของพลังงานที่ปรับตัวลดลงเนื่องมาจากอุปสงค์ที่ลดลงประกอบกับต้นทุนทางการเงิน 

ที่สูงขึ้นกว่าเดิม

 ตลาดการให้บริการงานขุดเจาะและวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในเอเชียเป็นตลาดที่มีศักยภาพเนื่องจาก (ก) 

ความต้องการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค (ข) การเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของเศรษฐกิจในภูมิภาค 

โดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศอินเดียและ(ค)โครงการใหม่ๆของบริษัทสำรวจและผลิตในเอเซียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 ตลาดบริการการขุดเจาะเป็นตลาดวัฎจักรและมีความผันผวนเริ่มจากการสำรวจที่มีความผันผวนสูงสู่ตลาด 

การบริการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีเสถียรภาพมากกว่า การบริการเรือขุดเจาะแบบ Tender Rig และวิศวกรรม

โยธาใต้น้ำตอบสนองตลาดการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นตลาดแบบเฉพาะเจาะจงที่มีเสถียรภาพมากกว่า
 
ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

 ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอยู่ในระดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์จนมาถึงปลายปี 2551 และมากกว่าอัตรา

ทางการเงินที่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใช้เป็นตัวตัดสินใจในการที่จะพัฒนาโครงการ อย่างไรก็ตามราคาของ 

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมาลดลงอยู่ในระดับที่โครงการที่วางแผนไว้อาจไม่สร้างผลกำไรที่ดีนัก

 องค์ประกอบอย่างเช่นอุปสงค์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นระดับการผลิตที่ลดลงภาวะสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง

มาก และความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบางประเทศ เป็นปัจจัยที่ทำให้ 

ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น แต่เนื่องด้วยเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะถดถอยในปัจจุบันทำให้ความต้องการ

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติลดลงและราคาก็ปรับตัวลงด้วย

 ในปี2550ราคาเฉลี่ยรายปีของน้ำมันดิบBrentที่วัดตามอัตราที่เป็นตัวเงินจริงสูงกว่า70ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรก ราคาดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 15จากราคาในปี 2549นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบBrentทำ

สถิติใหม่ที่มากกว่า140ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลในปี2551และตั้งแต่นั้นราคาน้ำมันก็ได้ปรับตัวลดลง
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แผนภูมิ 18 : ราคาน้ำมันในอดีต 

  ราคาน้ำมันดิบ Brent 

ที่มา : Fearnleys 

ที่มา : Fearnleys 

แผนภูมิ 19 : ราคาก๊าซธรรมชาติในอดีต 

การผลิตและการบริโภคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

 ระหว่างปีพ.ศ. 2538ถึงพ.ศ.2550 การบริโภคน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก69,841ล้านบาร์เรลต่อวันเป็น85,220ล้าน

บาร์เรลต่อวัน ขณะที่การผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก68,132ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็น 81,533ล้านบาร์เรลต่อวันเช่นเดียวกัน

ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว  การบริโภคก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก 2,145พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็น 2,922พันล้าน 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่การผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก 2,135พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็น 2,940พันล้าน 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
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ที่มา : BP Statistical Review of World Energy June 2008 

ที่มา : BP Statistical Review of World Energy June 2008 

 แผนภูมิข้างล่างแสดงถึงการผลิตและการบริโภคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว

แผนภูมิ 20 : การผลิตและการบริโภคน้ำมัน (พ.ศ. 2523-2550) 

 แผนภูมิ 21 : การผลิตและการบริโภคก๊าซธรรมชาติ  (พ.ศ. 2523-2550) 

 ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมามีการเพิ่มความสนใจในการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อชดเชยปริมาณสำรอง

จากแหล่งบนบกที่ลดลง และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น การผลิตน้ำมัน 

นอกชายฝั่งที่ผ่านมาเป็นการขุดเจาะระดับน้ำตื้นดังนั้นบริเวณน้ำลึกเป็นพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตสำหรับการสำรวจ

และผลิตพลังงานนอกชายฝั่ง เมื่อไม่นานมานี้จึงมีการเพิ่มความสนใจที่จะสำรวจและผลิตพลังงานในพื้นที่ที่น้ำลึกมากขึ้น

เนื่องมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทำให้การสำรวจและผลิตในบริเวณดังกล่าวเป็นไปได้มากขึ้นและมีต้นทุนที่ 

ลดลงและจากการที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีราคาแพงขึ้น
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การใช้จ่ายด้านการสำรวจและผลิต 

 ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นตัวผลักดันหลักต่อการใช้จ่ายด้านการสำรวจและการผลิตและการใช้จ่าย 

ด้านการสำรวจและการผลิตเป็นตัวผลักดันงานบริการขุดเจาะและวิศวกรรมโยธาใต้น้ำอย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตัดสิน

ใจลงทุนขนาดใหญ่ยากที่จะเปลี่ยนแปลงดังนั้นราคาน้ำมันที่ลดลงจะใช้เวลาหนึ่งปีหรือหลายปีกว่าที่จะกระทบต่อการใช้

จ่ายด้านการสำรวจและการผลิต ในช่วงระหว่างปี 2546ถึงปี 2551การเติบโตของการใช้จ่ายด้านการสำรวจและการผลิต

เป็นทศนิยมสองหลักเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ดังนั้น เราจึงคาดการณ์ว่าจะได้เห็นการลดลงของการใช้จ่ายด้าน 

การสำรวจและผลิตของบริษัทน้ำมันในปี 2552 ตามสมมติฐานที่ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่อ่อนตัวลงจะทำให้ 

ความต้องการน้ำมันลดลงและดังนั้นส่งผลให้ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติลดลง ยิ่งไปกว่านั้น สถานการณ์ที่ผู้ให้กู้ลังเลที่

จะให้เงินกู้ (credit crunch) จะทำให้บริษัทน้ำมันหลายๆ แห่งมีความยากลำบากในการได้รับเงินสนับสนุนในการขยับ

ขยายธุรกิจแผนภูมิด้านล่างแสดงถึงการใช้จ่ายในการสำรวจและการผลิตทั่วโลกและราคาน้ำมัน

แผนภูมิ 22 :  การใช้จ่ายในการสำรวจและผลิตและราคาน้ำมัน 

ภาวะอุตสาหกรรมการให้บริการการขุดเจาะ 

 อุตสาหกรรมการให้บริการการขุดเจาะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ความต้องการของการขุดเจาะ 

และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวผลักดันรวมทั้งราคาในปัจจุบันและราคาของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ในอนาคตและระดับของกิจกรรมของการสำรวจและการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

 การปฏิบัติงานสำรวจและขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 

โดยการเคลื่อนย้ายเรือขุดเจาะจากภูมิภาคหนึ่งไปอีกภูมิภาคแต่ต้นทุนการเคลื่อนย้ายเรือขุดเจาะและจำนวนเรือขุดเจาะ 

ที่เคลื่อนที่ได้ที่ว่างอยู่อาจทำให้ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานแตกต่างไปตามภูมิภาค อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้ว

ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคเกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้น

ที่มา : Fearnleys 
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แบบของเรือขุดเจาะ 

เรือขุดเจาะแบบ Tender 

 เรือขุดเจาะชนิดนี้มีรูปร่างเป็นเรือท้องแบน สามารถผูกยึดกับแท่นขุดเจาะได้ บนเรือประกอบด้วยห้องพักอาศัย

สำหรับลูกเรือ ถังเก็บโคลนปั๊มสำหรับสูบถ่ายโคลนที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานขณะขุดเจาะ และเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

อุปกรณ์อย่างเดียวที่จะเคลื่อนย้ายไปยังที่แท่นขุดเจาะในขณะที่ปฏิบัติงานคือชุดอุปการณ์ขุดเจาะ เรือขุดเจาะแบบ

Tender มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเจาะพร้อมอยู่บนเรือโดยมีปั้นจั่นที่สามารถยกแม่แรงบนแท่นขุดเจาะจึงไม่จำเป็นต้อง

อาศัยเรือแม่แรงและอุปกรณ์อื่น

 เรือขุดเจาะแบบ Tender นี้ได้ถูกพัฒนาสำหรับการผลิตจากกลางแท่นขุดเจาะซึ่งให้บริการสำหรับบ่อขุดเจาะ

น้ำมันขนาดเล็ก เรือขุดเจาะชนิดนี้จะเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานตามแท่นขุดเจาะได้โดยมีชุดอุปกรณ์ขุดเจาะพร้อมบนเรือ

โดยปกติแล้ว เรือเจาะแบบท้องแบนนั้น มีขนาดยาว 300ฟุต กว้าง 80ฟุต มีระวางบรรทุกประมาณ4,500 ตัน และ

สามารถใช้ได้ในระดับความลึกที่บริเวณ30 – 400ฟุต เรือเจาะท้องแบนนี้ยังสามารถผูกยึดได้ในที่ความลึกถึง 6,500ฟุต

โดยการใช้ที่ผูกยึดที่เตรียมไว้มีที่พักให้ลูกเรือได้มากกว่า100คน

เรือขุดเจาะแบบ Jack-up 

 เรือขุดเจาะแบบJack-upสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานขุดเจาะได้จากตัว

เรือโดยตรงประกอบไปด้วยขา3ขาที่ยืนอยู่บนพื้นท้องทะเลเพื่อใช้ยกตัวเรือให้ลอยสูงจากระดับน้ำทะเลขณะปฏิบัติการ

ขุดเจาะ และเมื่อต้องการย้ายตำแหน่งในการปฏิบัติงานจะกระทำได้โดยลดระดับเรือให้ลอยอยู่บนน้ำทะเล แล้วทำการ

เคลื่อนย้ายตัวเรือไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยอาศัยเรือที่ใช้ส่งกำลังบำรุงลากไป

 เรือขุดเจาะแบบ Jack-up รุ่นใหม่มีคานสำหรับไว้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะตามตำแหน่งท่อต่างๆบนหลุม 

ที่จะทำการขุดเจาะ โดยไม่ต้องย้ายการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะหรือตัวเรือ เรือขุดเจาะแบบUltra Premium Jack-upมีขีด 

ความสามารถปฏิบัติงานได้ในที่น้ำทะเลลึกมากกว่า300ฟุต

เรือขุดเจาะแบบ  Semi-submersible 

 เรือขุดเจาะแบบSemi-submersible เป็นแท่นขุดเจาะที่ลอยอยู่เหนือน้ำมีระบบปรับระดับกินน้ำลึกของเรือเพื่อใช้

ปฏิบัติการที่ระดับความลึกของน้ำทะเลต่างๆได้โดยใช้ถังถ่วงน้ำอับเฉาในการปรับแต่งและเพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบ

จากสภาวะต่างในทะเล (คลื่น ลมและกระแสน้ำ) และช่วยการทรงตัวของเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรือขุดเจาะแบบ

Semi-submersible สามารถติดตรึงอยู่กับที่ขณะปฏิบัติงานขุดเจาะโดยใช้การทิ้งสมอหลายๆ ตัวเพื่อยึดตัวเรือ หรือระบบ

คอมพิวเตอร์ปรับแต่งตำแหน่งเรือผ่านสัญญาณดาวเทียม(DynamicPositioning)

 เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible บางรุ่นมีเครื่องจักรที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวเองไปยังตำแหน่งใหม่ได้ 

ถึงแม้ว่าเรือขุดเจาะส่วนใหญ่ต้องอาศัยเรือส่งกำลังบำรุงในการลากจูง
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เรือขุดเจาะแบบ Drillships 

 เรือขุดเจาะแบบDrillshipsเป็นเรือที่มีเครื่องจักรเคลื่อนตัวเองรูปร่างคล้ายเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปสามารถเคลื่อน

ย้ายไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ได้มากกว่าเรือขุดเจาะชนิดอื่นๆการปฏิบัติงานขุดเจาะจะดำเนินการโดยผ่านจากช่องใต้

ท้องเรือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ (“moonpools”) เรือแบบDrillshipsจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและบรรทุก

น้ำหนักได้มากกว่าเรือขุดเจาะแบบSemi-submersible rigsและเหมาะสำหรับการขุดเจาะนอกชายฝั่งในและพื้นที่ห่าง

ไกล เนื่องจากความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่าและความสามารถในการเคลื่อนย้าย การตรึงตัวเรือ 

ขณะปฏิบัติงานขุดเจาะใช้วิธีการทิ้งสมอหลายตัวหรือระบบคอมพิวเตอร์ปรับแต่งตำบลที่เชื่อมอัตโนมัติผ่านสัญญาณ

ดาวเทียมเฉกเช่นเดียวกันกับเรือขุดเจาะแบบSemi-submersible
 
กองกำลังเรือขุดเจาะเคลื่อนที่ได้นอกชายฝั่งทะเล 

 การใช้ประโยชน์จากเรือขุดเจาะเคลื่อนที่ได้นอกชายฝั่งทะเล (“MODUs” ) ยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์

แต่เราอาจเห็นการลดลงของอัตราการใช้ประโยชน์ในอนาคตเนื่องจากการลงทุนในการสำรวจและพัฒนาอาจจะลดลง

เพราะบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต่างรอดูท่าทีตลาดสินเชื่อ (credit market) และราคาน้ำมัน อัตราค่าเช่าต่อวัน 

ของMODUs ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2551 แต่ปัจจุบันได้มีการชะลอตัวลง เนื่องจากมีจำนวนเรือขุดเจาะที่จำกัด

บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจึงได้เริ่มทำสัญญาเพื่อใช้เรือขุดเจาะไว้ล่วงหน้าแล้วภาคอุตสาหกรรมต่างก็เห็นพ้องต้องกัน

ว่าระดับอัตราการใช้ประโยชน์ของMODUs จะยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูงด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทน้ำมันและก๊าซ

ธรรมชาติได้ทำสัญญาใช้เรือขุดเจาะเพื่อปฏิบัติงานในระยะยาวเป็นเวลา3ถึง5ปี

ตาราง 20 : กองเรือขุดเจาะเคลื่อนที่ได้นอกชายฝั่งทะเล ณ ตุลาคม 2551 

บริเวณ Jack-ups Semisubmersibles Drillships Tender 

แอฟริกา-ที่อื่น   3     

แอฟริกา-ตะวันตก 27 23 9 6
เอเชีย-แคสเปียน 9 7    
เอเชีย-ตะวันออกไกล 28 25 39   
เอเชีย-ใต้ 35 2 8   
เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ 78 32 4 25
ออสเตรเลีย 6 10 1   
ทะเลดำ 5     
ยุโรป-ตะวันออก 7 2    
ยุโรป-ทะเลเหนือ  33 41 2   
เมดิเตอร์เรเนียน 13 6 2   
ตะวันออกกลาง-อ่าวเปอร์เชีย 105 5  2
ตะวันออกกลาง-ทะเลแดง 16     
อเมริกาเหนือ-แคนาดาแอตแลนติค   2    
อเมริกาเหนือ-เม็กซิโก 32 5    
อเมริกาเหนือ-USGOM 92 29 6   
อเมริกาใต้-บราซิล 8 31 9   
อเมริกาใต้-อื่นๆ&แคริบเบียน 5 1    
อเมริกาใต้-เวเนซูเอล่า 4  1 2
ทั่วโลก(ไม่ระบุทวีป)   3    
รวม 503 227 81 35 

 

 

     

ที่มา : Fearnleys 
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 แผนภูมิข้างล่างแสดงอุปสงค์และอุปทานของเรือขุดเจาะเคลื่อนที่ได้นอกชายฝั่งทะเล

แผนภูมิ 23 : อุปสงค์และอุปทานทั่วโลกของเรือขุดเจาะแบบ Semisubmersibles, Jack-ups, Drillships 

ที่มา : Fearnleys  

แผนภูมิ 24 :  อัตราค่าเช่าเรือขุดเจาะแบบ Jack-ups ในอดีต 

International : SEA, ME, NS-standard, FE & WA 

ที่มา : Fearnleys 

 สัญญาการขุดเจาะนั้นมักจะมอบให้กับบริษัทผู้ชนะการประมูลหรือจากการเจรจา ราคามักจะเป็นปัจจัยที่สำคัญ

ในการมอบสัญญาการขุดเจาะ จำนวนของเรือขุดเจาะที่พร้อมใช้งานและประวัติความปลอดภัย และชื่อเสียงใน 

ด้านคุณภาพของผู้รับเหมาแต่ละรายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกระบวนการคัดเลือกด้วย
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ตลาดของเรือขุดเจาะแบบ Tender    

 ตามการประเมินของFearnleysกองเรือขุดเจาะแบบTenderทั่วโลกมีเรือจำนวน34ลำณเดือนตุลาคม2551

รวมทั้งเรือใหม่ที่ยังอยู่ในระหว่างต่อ   เรือขุดเจาะเหล่านี้ส่วนใหญ่ปฏิบัติการอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีสัญญา 

ไปอีกหนึ่งถึงสามปีข้างหน้าโดยทำงานให้กับบริษัทน้ำมันและก๊าซในภูมิภาคนี้

 โดยปกติแล้วตลาดของเรือขุดเจาะแบบ Tender เป็นตลาดเฉพาะที่มักจะมีวงจรวัฏจักร เหมือนกับตลาดของ 

เรือขุดเจาะเคลื่อนที่ได้นอกชายฝั่งทะเลอื่นๆโดยเฉพาะเรือขุดเจาะแบบJack-up

 อย่างไรก็ตามเรือขุดเจาะแบบ Tender มักจะเป็นที่นิยมของบริษัทน้ำมันและก๊าซที่มีแท่นขุดเจาะน้ำมัน 

ที่สามารถรับทั้งแบบเรือขุดเจาะประเภทTenderและJack-upการใช้เรือขุดเจาะแบบTenderช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัท

น้ำมันและก๊าซ เนื่องจากเรือขุดเจาะแบบ Tender ทำให้น้ำหนักของแท่นขุดเจาะน้ำมันลดลงลดเวลาการก่อสร้างโดย 

ลดความยุ่งยากของแท่นขุดเจาะน้ำมันและเป็นผลทำให้ช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการก่อสร้าง

 เรือขุดเจาะแบบTenderมีความพิเศษเฉพาะตรงที่สามารถทำงานในบริเวณความลึกของน้ำ ที่เรือ Jack-up ไม่

สามารถทำได้ อัตราค่าเช่าต่อวันที่สูงกว่าของเรือขุดเจาะ Jack-upยังช่วยสร้างโอกาสให้กับเรือแบบ Tenderที่สามารถ

ทำงานเดียวกันได้เหมือนกันด้วยราคาที่ต่ำกว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวในขณะที่การใช้ประโยชน์จากเรือขุดเจาะประเภท

Jack-upเพิ่มมากขึ้นและอัตราค่าเช่าต่อวันเพิ่มขึ้นความต้องการเรือขุดเจาะแบบTenderก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเรือขุดเจาะแบบTenderตามด้วยแอฟริกาตะวันตก 

ตาราง 21 : กองเรือขุดเจาะแบบ Tender ทั่วโลก 

ชื่อเรือขุดเจาะ ดำเนินการโดย ภูมิภาคที่ปฏิบัติงาน สถานะปัจจุบัน

Seahawk AtwoodOceanics แอฟริกา-ตะวันตก ขุดเจาะ
BassDrillTenderTBN1 BassDrillLtd. ตะวันออกกลาง-อ่าวเปอร์เซีย กำลังก่อสร้าง
BassDrillTenderTBN2 BassDrillLtd. ตะวันออกกลาง-อ่าวเปอร์เซีย กำลังก่อสร้าง

AlBaraka KCADeutag เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ
Alligator KCADeutag แอฟริกา-ตะวันตก ขุดเจาะ
Barracuda KCADeutag เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ

CharleyGraves KCADeutag เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ
Searex10 KCADeutag แอฟริกา-ตะวันตก ขุดเจาะ
Searex9 KCADeutag เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ
WDKent KCADeutag เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ
KM-1 KencanaMermaidDrilling เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ กำลังก่อสร้าง
MTR-1 MermaidDrilling เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ
MTR-2 MermaidDrilling เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ
GP-14 PDVSA อเมริกาใต้-เวเนซูเอล่า เตรียมพร้อม
GP-18 PDVSA อเมริกาใต้-เวเนซูเอล่า เตรียมพร้อม
BarunaI PTPatra เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ เตรียมพร้อม
TAD-1 Saipem แอฟริกา-ตะวันตก ขุดเจาะ
T-10 SeaDrillLtd. เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ
T-11 SeaDrillLtd. เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ
T-12 SeaDrillLtd. เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ กำลังก่อสร้าง
T-3 SeaDrillLtd. เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ
T-4 SeaDrillLtd. เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ
T-6 SeaDrillLtd. เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ
T-7 SeaDrillLtd. เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ
T-8 SeaDrillLtd. แอฟริกา-ตะวันตก ขุดเจาะ
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ชื่อเรือขุดเจาะ ดำเนินการโดย ภูมิภาคที่ปฏิบัติงาน สถานะปัจจุบัน

T-9 SeaDrillLtd. เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ 

TeknikBerkat SeaDrillLtd. เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ

WestAlliance SeaDrillLtd. เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ

WestBeraniI SeaDrillLtd. เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ

WestBeraniII SeaDrillLtd. เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ กำลังก่อสร้าง

WestBeraniIII SeaDrillLtd. เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ กำลังก่อสร้าง

WestMenang SeaDrillLtd. แอฟริกา-ตะวันตก ขุดเจาะ

WestPelaut SeaDrillLtd. เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ

WestSetia SeaDrillLtd. เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ้ ขุดเจาะ

ที่มา : Fearnleys  

 ณ เดือน ตุลาคม 2551 อัตราการใช้ประโยชน์ของเรือขุดเจาะ Tender  ในตลาดกำลังจะถึงจุดสูงสุด โดยมี 

สิ่งที่บ่งชี้ได้ว่าอัตราการใช้ประโยชน์จะยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นนี้ต่อไปอย่างน้อยหนึ่งถึงสามปี

 สัญญาของเรือขุดเจาะแบบ Tender โดยทั่วไปมีระยะเวลาของสัญญาระหว่างหกเดือนถึงสามปี ดังนั้นอัตรา 

ค่าเช่าต่อวันจึงมีความแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับวันที่สัญญามีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ สภาพทางภูมิศาสตร์ยังอาจมี 

ผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าต่อวัน

 อย่างไรก็ตามอัตราค่าเช่าต่อวันในตลาดเรือขุดเจาะแบบ Tender โดยทั่วไปมักจะตามตลาดเรือขุดเจาะแบบ

Jack-up เนื่องจากวัฎจักรของทั้งสองตลาดถูกผลักดันโดยวงจรของอุตสาหกรรมของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ข้อมูล 

จาก Fearnleysแสดงให้เห็นว่าอัตราค่าเช่าในปัจจุบันของตลาดเรือขุดเจาะแบบTender อยู่ระหว่าง 70,000-140,000

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันขึ้นอยู่กับสถานที่และลักษณะของเรือขุดเจาะ

แผนภูมิ 25 :  อัตราค่าเช่าต่อวันของเรือขุดเจาะแบบ Tender 

ที่มา : Fearnleys 
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ภาวะอุตสาหกรรมการให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ 

 อุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่เกี่ยวกับการสำรวจน้ำมันและก๊าซ ประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมายหลาย

ประเภทซึ่งรวมการพัฒนานอกชายฝั่งต่างๆ ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นไปที่กิจกรรม

การสำรวจและการผลิตที่กำลังเฟื่องฟู ซึ่งเป็นปัจจัยเดียวที่จะก่อให้เกิดการเริ่มต้นของโครงการที่เกี่ยวกับน้ำมันและ 

ก๊าซธรรมชาติ เมื่อเริ่มโครงการสำรวจซึ่งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว นอกเหนือไปจากการปรับปรุงยกระดับและ

ทำการสำรวจตามแผนที่วางไว้ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะดำเนินการควบคู่กันไปตลอดโครงการ เพื่อให้งานวิศวกรรม

โยธาใต้น้ำสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการจะมีการถอนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆออกไป

จากสถานที่นั้น(เป็นเรื่องปกติที่บริษัทน้ำมันและก๊าซจะต้องรับผิดชอบต่อการถอนเครื่องมืออุปกรณ์นอกชายฝั่งทั้งหมดออก

หลังจากการปฏิบัติการ) โดยมีโครงการทำงานประจำและต่อเนื่องนอกจากนี้บริการต่างๆ ของการบริการวิศวกรรมโยธา 

ใต้น้ำยังรวมถึงการซ่อมแซมฉุกเฉิน และการบริการเรียกใช้ ประกอบด้วยการดำน้ำแบบ air/saturation และบริการ 

ROVต่างๆปกติแล้วงานการปฏิบัติการประกอบด้วย

 • การตรวจสอบและการทดลองแบบไม่ทำลายของส่วนโครงสร้างนอกชายฝั่งที่อยู่ใต้น้ำและเรือ

 • การตรวจสอบของระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติก้นทะเล

 • การซ่อมแซมของระบบท่อใต้ทะเลใดๆและโครงสร้าง

 • การยึดติดนอกชายฝั่ง

 • การช่วยเรือและการซ่อมแซมใต้น้ำและ

 • การทำความสะอาดและการเคลื่อนย้ายสิ่งที่งอกขึ้นในทะเล

 งานใต้น้ำของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีประวัติไม่ยาวนานนัก โดยที่การพัฒนาครั้งใหญ่ๆ เกิดขึ้น

เมื่อมีการพัฒนาที่แหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ทะเลเหนือเมื่อประมาณเกือบ60ปีมาแล้ว

 ปัจจัยสำคัญหลักๆสำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ จะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน

และก๊าซธรรมชาติ การพัฒนาของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในน้ำลึกขนาดปานกลางและน้ำลึกมากๆการขยายตัวของการ

ติดตั้งโครงสร้างต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการเพิ่มกิจกรรมการบำรุงรักษาของแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีอายุ 

มากขึ้น

 ในขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับปริมาณและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของกิจกรรมการสำรวจและการผลิตต่างๆได้มาจาก

หลายแหล่ง แต่ข้อมูลทาง“การให้บริการ in-service” การรื้อถอนโครงสร้างและโดยเฉพาะต้นทุนในการซ่อมแซม ซึ่งเป็น 

สิ่งบ่งบอกสำคัญของขนาดในตลาดการให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำมีเผยแพร่น้อยกว่าแม้จะเห็นได้ชัดว่ากิจกรรมการ

สำรวจและการผลิตที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีความสัมพันธ์กัน

 ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (โดยเฉพาะประเทศไทย)การผลิตก๊าซธรรมชาติมีความสำคัญมากกว่าการผลิต

น้ำมัน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วน้อยกว่าที่ประสบอยู่ในอุตสาหกรรม

การผลิตน้ำมัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบที่ค้าขายกันในระดับโลกน้อยกว่าน้ำมัน เนื่องจาก 

มีความยากลำบากในการขนส่งสำหรับระยะทางไกลมากกว่าน้ำมัน   และผู้บริโภคมักจะใช้กันเฉพาะในประเทศและมี

ความเสี่ยงจากความผันผวนทางการเมืองระดับภูมิภาคน้อยกว่า

 อัตราค่าเช่าเรือสำหรับเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำมีความแข็งแกร่งในปี 2551 ช่วงเวลาระหว่างการ

วางแผนงานและการผลิต(leadtime)ที่ยาวนานของโครงการเหล่านี้หมายความว่าอาจต้องใช้เวลา1-2ปีก่อนที่การชะลอ

ตัวของโครงการใหม่จะส่งผลต่อรายได้ดังนั้นอุปสงค์ต่อบริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งอยู่
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ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ 

 แรกเริ่มนั้น ธุรกิจของโทรีเซนคือ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เมื่อเวลาผ่านไป โทรีเซนได้พัฒนามา

เป็นเจ้าของเรือเดินทะเลและดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

ธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง โดยมีเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ เรือขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในปัจจุบัน

ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือของบริษัทฯประกอบไปด้วยการให้บริการด้านการขนถ่ายสินค้า การเป็นนายหน้า 

เช่าเหมาเรือการซ่อมและดูแลบำรุงเรือเดินทะเลและการบริหารท่าเรือแต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจอื่นของโทรีเซน

มีการเติบโตในด้านสินทรัพย์มากทำให้รายรับและส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือลดลง

 
ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ 

 ในรอบปีบัญชี 2551 ส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิที่ได้จากกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือคิดเป็นเงิน 

จำนวน252.7ล้านบาท เทียบกับ 141.4ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2550ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากกลุ่มบริการที่เกี่ยวข้องกับ

การเดินเรือมีดังนี้

ตาราง 22 : ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ 

กลุ่มธุรกิจ

รอบปีบัญชี 2550 รอบปีบัญชี 2551

กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

กำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ
เทียบกับส่วนแบ่ง

กำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวข้องกับ

การเดินเรือ

กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

กำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ
เทียบกับส่วนแบ่ง

กำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวข้องกับ

การเดินเรือ

ธุรกิจตัวแทนเรือ 16.5 11.7 35.4 14.0

ธุรกิจนายหน้าเช่าเหมาเรือ 35.6 25.2 52.7 20.8

ธุรกิจขนถ่ายสินค้า 1.3 0.9 (0.2) (0.1)

ธุรกิจประสานงานให้กับบริษัทประกันภัย 3.0 2.2 2.7 1.1

ธุรกิจจัดหาอุปกรณ์บนเรือและโลจิสติกส์ 6.0 4.3 12.4 4.9

ธุรกิจการบริหารท่าเรือ 95.5 67.6 155.4 61.5

ธุรกิจการซ่อมบำรุงและดูแลเรือ (16.6) (11.8) (5.7) (2.3)

รวม 141.4 100.0 252.7 100.0 
 

 ในรอบปีบัญชี 2551บริษัท โทรีเซนชิปปิ้ง เอฟแซดอีมีส่วนแบ่งกำไรสุทธิสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง

กับการเดินเรือ เรือของบริษัทฯที่วิ่งแบบประจำเส้นทางไปยังตะวันออกกลางได้ประโยชน์จากบริษัทร่วมทุนนี้ โดยสังเกต 

ได้จากการให้บริการขนถ่ายสินค้าในปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม และส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิจากธุรกิจนี้ในรอบปีบัญชี 2551

เพิ่มขึ้นร้อยละ62.7เป็น155.4ล้านบาท

 บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิที่ให้กับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด

(มหาชน)ในรอบปีบัญชี2551เท่ากับ48.0ล้านบาทเทียบกับ27.5ล้านบาทในรอบปีบัญชี2550สาเหตุที่ส่วนแบ่งกำไร

สุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราค่าระวางที่สูงในปี2551ซึ่งทำให้บริษัทเฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย)จำกัดมีรายได้จากค่านายหน้า

เช่าเหมาเรือเพิ่มขึ้น
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 บริษัท ชิดลมมารีน เซอร์วิสเซสแอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

ได้ดำเนินการสร้างคลังสินค้าจำนวน 1 แห่งแล้วเสร็จ ในปี 2550

และมีสัญญาเช่าจากลูกค้าเต็มพื้นที่แล้ว ซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการใน 

อันดับต้นๆ รวมถึง บริษัท ซีเมนต์ไทย โลจิสติกส์ จำกัด (เครือ 

บริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด) บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเทศไทย)

จำกัด และบริษัท เอ็กเซล โลจิสติคส์ จำกัด (ฟาร์อีสท์) นอกจากนี้

บริษัทจีเอซีโทรีเซนโลจิสติคส์จำกัดยังได้สร้างศูนย์กระจายสินค้า

(distribution centre) 1 แห่ง ที่เปิดให้บริการเต็มพื้นที่ในปี 2551 

โดยมีบริษัทบริสตอล–ไมเยอร์สควิปป์ไทยจำกัดเป็นลูกค้า

 จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) คาดว่าส่วนแบ่งผลกำไรจาก 

ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือจะเติบโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี2552
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บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลักการด้านจริยธรรม  

และทำการทุกอย่างให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ  

เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่าง ๆ 

 

 

 

 

วินัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
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นโยบายว่าด้วยการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลักการด้านจริยธรรม  

และทำการทุกอย่างให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ  

เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่าง ๆ 

 

 

 

 

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)มีความมุ่งมั่นที่จะ

ดำรงตนให้เป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate

Citizen) ในการดำเนินงานและการทำกิจกรรมทุกด้านบริษัทฯดำเนินกิจการ

ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับผล

ประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ คุณภาพ ความ

ปลอดภัย การเคารพสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพัฒนา

สังคมและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 
การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบุ

ถึงนโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ไว้แล้วอย่างชัดเจน

 บริษัทฯ ยึดมั่นในค่านิยมหลักของบริษัทฯ ได้แก่ คุณธรรมความเป็นเลิศ จิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน และ 

การยึดมั่นในพันธะ ซึ่งค่านิยมเหล่านี้ได้หล่อหลอมรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สุดให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ 

ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับฟังและดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ถือหุ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอ่านได้ที่หัวข้อ“รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ”ในรายงานประจำปีฉบับนี้
 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
ก. การจ้างงานที่เป็นธรรม 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงานและมุ่งรักษาพนักงานให้ทำงานในระยะยาวเนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญต่อ

การเติบโตของกลุ่มบริษัทฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังนั้นกลุ่มบริษัทฯมีความมุ่งหมายที่จะรับและรักษาพนักงาน 

ที่มีความสามารถและสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (life/work balance) ของพนักงานทุกคนให้มีมากขึ้น 

กลุ่มบริษัทฯ มีสวัสดิการให้กับพนักงานประจำ รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพส่วนบุคคล 

วันหยุดลาคลอดและวันหยุดอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาส่วนบุคคลและโครงการฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อเพิ่ม

ทักษะในการทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย โครงการเหล่านี้จะสัมพันธ์กับหน้าที่การงานของพนักงานแต่ละคนใน 

กลุ่มบริษัทฯและจะเชื่อมกับผลของประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานแต่ละคนอีกด้วย

 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ (WelfareCommittee) เพื่อที่จะให้คำปรึกษาและ 

คำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานคณะกรรมการสวัสดิการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่จะพูดคุย

กับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับพนักงานตรวจเช็คและตรวจสอบสวัสดิการที่มีให้แก่พนักงานรวมทั้งให้ความ 

คิดเห็นและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่อคณะกรรมการสวัสดิการ
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ข. ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ 

 กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะให้พนักงานทุกคนทำงานในสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย บริษัทฯ 

ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยและจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถาน 

ประกอบการ (Occupational Health and SafeWorking Environment Committee) เพื่อตรวจสอบอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะต้องรายงานสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ไม่ปลอดภัย 

และจุดบกพร่องต่างๆ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ ทราบ เคารพและปฏิบัติตามนโยบาย 

อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ (ถ้ามี) ต่อ 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ

 
การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพัฒนาสังคม 

 การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพัฒนาสังคมของบริษัทฯมีส่วนประกอบหลัก2ส่วนคือการบริจาคเงินและการ

สนับสนุนองค์กรต่างๆ ทั้งส่วนท้องถิ่นและระดับชาติ กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนหลายกลุ่มธุรกิจและหอการค้าต่างๆ รวมทั้ง

สมาคมเจ้าของเรือไทยซึ่งผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในสมาคมดังกล่าวอีกทั้ง กลุ่ม

บริษัทฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานสละเวลาเพื่อชุมชนและอนุญาตต่อคำขอที่เหมาะสมของพนักงานที่จะลางาน

เพื่อไปประกอบกิจกรรมเพื่อชุมชน

 
ก. การบริจาคเงิน 

 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีหลายคนรวมทั้งบุตรของลูกเรือเสมอ

มานอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนและวิทยาลัยในชนบท เชน่

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการตอ่เรอืนครศรธีรรมราชประเทศไทย
 

ข. กิจกรรมเพื่อชุมชน 

 บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมเจ้าของเรือไทยสมาคมเจ้าของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ รวมถึงการสนับสนุน

ความรู้ทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยต่างๆอาทิมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 บริษัทฯสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยยินยอมให้พนักงานอุทิศเวลาทำงานของ

ตนบางส่วนเพื่อกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆอาทิ เป็นผู้บรรยายรับเชิญในชั้นเรียนให้แก่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายแห่ง

เกี่ยวกับความรู้ทางด้านพาณิชยนาวี
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 ในเดือนมีนาคม 2551บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (Memorandum ofUnderstanding) กับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพบุคลากรในธุรกิจพาณิชยนาวี

และกระตุ้นให้นิสิตและนักศึกษามีความเข้าใจถึงความสำคัญของธุรกิจพาณิชยนาวีนอกจากนี้บริษัทฯยังให้ทุนการศึกษา

แก่นิสิตและนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้อีกด้วย

 

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ตระหนักว่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่

บริษัทฯดำเนินการอยู่บริษัทฯเชื่อว่าบริษัทฯได้มีความรับผิดชอบที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านี้และหาทางแก้ไขอย่างมี

ประสิทธิผลเท่าที่จะทำได้ บริษัทฯ ได้ยึดมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใน 

การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

ก. นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯมีความมุ่งหมายที่จะ 

	 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหาทางที่

จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานใหม่ๆ 

	 ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการปฏิบัติงานต่างๆ การนำกลับมาใช้ใหม่แทนการทิ้งวัตถุดิบถ้าทำได้ และสนับสนุน 

การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก 

	 หาทางที่จะปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิผลและใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดในการปฏิบัติงาน

ทั้งหมด 

	 ลดระดับการปล่อยมลพิษจากสถานที่ทำงานของบริษัทฯในจุดที่ทำได ้

	 ริเริ่มโครงการต่างๆที่มุ่งที่จะลดปริมาณของเสีย 

	 มีความรับผิดชอบต่อการกำจัดสิ่งปฏิกูล

	 ประสานงานกับบริษัทผู้นำส่งวัตถุดิบให้บริษัทฯ โดยใช้นโยบายการซื้อที่มีคุณภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่

เกิดจากการปฏิบัติการของบริษัทเหล่านั้น
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ข. การจัดการความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม  

 เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มขนส่ง จึงมีความเสี่ยงหลายด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งในการดำเนิน

งานของบริษัทฯจะต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในบรรยากาศนอกจากนี้

บริษัทฯ ใช้กระดาษเป็นปริมาณมากในการทำรายงาน และในกระบวนการจัดเก็บเอกสาร ทั้งกับองค์กรเองและกับลูกค้า

พลังงานที่ใช้เพื่อให้เกิดแสงสว่างความร้อนของอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน ระบบความเย็นในสำนักงานและอุปกรณ์

เครื่องใช้สำนักงานล้วนเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจได้

ว่ามีระบบที่รองรับเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

1) แสงสว่าง 

 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน และมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนเพื่อให้สามารถปิด 

ไฟได้หากไม่จำเป็น

2) เครื่องปรับอากาศ 

 มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั่วทั้งอาคารสำนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบความเย็นจะทำงานอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จัดตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยที่ 

ไม่เกิน25องศาเซลเซียส

3) กระดาษ 

 บริษัทฯ มองหาวิธีที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษและนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น บริษัทฯ มุ่งมั่น 

ที่จะลดยอดการสั่งซื้อกระดาษและสนับสนุนพนักงานให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ พนักงานได้รับ

การสนับสนุนให้ใช้การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของอีเมล์ และการสแกนเอกสารแล้วเก็บในรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์

4) ขยะ 

 ขยะทั่วไปในสำนักงานจะถูกเก็บและกำจัดโดยพนักงานทำความสะอาดทุกวัน และนำไปที่เครื่องอัดขยะเพื่อทำการ

กำจัดขยะโดยบริษัทเก็บขยะที่ทำสัญญาว่าจ้างไว้หรือพนักงานของรัฐที่จะเข้ามาเก็บขยะทุกสัปดาห ์

5) กองเรือของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนในการลดสภาวะ

ผลกระทบจากบรรยากาศของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป 

สู่สภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นผลจากการประชุมของการให้

สัตยาบันที่เกียวโต (KyotoProtocal)เมื่อปี2540ซึ่งนำไป 

สู่การประชุมต่อเนื่องเพื่อทบทวนในรายละเอียดที่เรียกว่า

ยูเค สเทิร์น รีวิว (UK Stern Review) เมื่อปี 2549 และ 

การประชุมอารยประเทศที่เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนที่เรียก

ว่า Intergovermental Panel On Climate Change

(IPCC)และมีการจัดทำรายงานผลวิเคราะห์ถึงผลกระทบ

ครั้งที่ 4 (AR4) ในปี 2550 ว่าให้ประเทศที่พัฒนาแล้วมี 

การดำเนินการ (ANNEX 1) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ที่จะลดความรุนแรงของสภาวะเรือนกระจกจากการปล่อย

ก๊าซขึ้นสู่บรรยากาศลงร้อยละ20จากปริมาณของปี2533

ภายในปี2553 
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 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น ทางอากาศและทางเรือ องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) 

ถูกนานาชาติตั้งประเด็นว่าเป็นผู้ที่สร้างผลกระทบสภาวะเรือนกระจกมากที่สุดจากผลการสำรวจพบว่าเป็นผู้ที่มีส่วน 

อย่างมากในการก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ไนโตรเจนซัลเฟอร์ และก๊าซอื่นๆมีความจำเป็นที่จะต้องหา

มาตรการในการลดปริมาณของก๊าซต่างๆดังกล่าวที่ปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลก 

 บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อผลกระทบดังกล่าว จึงมีมาตรการที่จะช่วยลดผลกระทบ

สภาวะเรือนกระจกดังต่อไปนี้

1. มีการสร้างจิตสำนึกของกองเรือในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซที่มีผลกระทบสู่อากาศและการตรวจเช็คปริมาณการ

ปล่อยก๊าซของเรือแต่ละลำ

2. จัดทำแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการลดปริมาณการปล่อยก๊าซสำหรับกองเรือดังนี้

 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ที่ต่ำกว่า

 การทดลองใช้น้ำยาพิเศษผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และลดความสิ้นเปลืองของ

น้ำมันเชื้อเพลิงลง

 ใช้ระบบการควบคุมการใช้ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (Alpha Lubricator) ของเชื้อสูบเครื่องจักรใหญ่ เพื่อลดปริมาณ 

ก๊าซเสียจากการเผาไหม้

 เพิ่มความถี่ในการขัดล้างตัวเรือและใบจักรเพื่อลดแรงเสียดทานขณะเริ่มวิ่ง 

 ทดสอบกระบวนการขัดล้างตัวเรือ100%และใช้สีที่ลดแรงเสียดทานของน้ำทะเล 

 ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แรงลมขับเคลื่อนตัวเรือโดยใช้SkySail 

 การดำเนินการให้สอดคล้องกับการศึกษา การลดสภาวะเรือนกระจกจากผลกระทบของปริมาณก๊าซเสียจากเรือ

สืบเนื่องจากผลการศึกษาขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศเดือนมิถุนายน 2551พบว่า เรือมีส่วนในการปล่อยมลภาวะ

เรือนกระจกเป็นสัดส่วนร้อยละ2.7ของอุตสาหกรรมทั้งหมด

 อย่างไรก็ตามบริษัทฯถือเป็นพันธะที่จะต้องปฏิบัติเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเสียอย่างต่อเนื่อง

 นอกเหนือจากนี้ ในอนาคตเชื่อว่าธุรกิจเรือจะถูกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการบำบัดภาวะโลกร้อน ถ้ายังไม่

สามารถแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากเรือได้ ฉะนั้น การลงทุนตามแผนกลยุทธ์ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเสียของ

เรืออาจจะคุ้มค่ากว่าการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บดังกล่าวและเป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อนโดยที่บริษัทฯมีส่วน

ร่วมด้วยอย่างเป็นรูปธรรม
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ       

 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด

(มหาชน) ใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ในการ 

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานดังกล่าวบริษัทฯ ได้ใช้นิยามและแนวคิดต่างๆทั้งทางการเงินและการดำเนินการมาประกอบ

การวิเคราะห์ดังนี้

 วันเดินเรือ/วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทิน (Calendar-Ship-Days/Calendar-Rig-Days) หมายถึง จำนวน 

วันทั้งหมดในปีปฏิทินที่บริษัทฯเป็นเจ้าของเรือทั้งเรือขุดเจาะและเรือขนส่งสินค้าในรอบปีบัญชี

 วันเดินเรือที่มีอยู่(AvailableDays)หมายถึงจำนวนวันเดินเรือ/วันเดินเรือขุดเจาะทั้งหมดในรอบปีปฏิทินหักด้วย

จำนวนวันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือ (off-hire) เนื่องจากเรือเข้าอู่ซ่อมหรือเข้ารับการปรับปรุงสภาพเรือตามกำหนด

และหักด้วยจำนวนวันที่ใช้ในการเดินเรือให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ วันเดินเรือชนิดนี้จะเป็นจำนวนวันซึ่งเรือสามารถ 

สร้างรายได้ให้บริษัทฯ

 วันเดินเรือทำการ(OperatingDays)หมายถึงจำนวนวันเดินเรือที่มีอยู่ (availabledays)หักด้วยจำนวนวันที่ไม่

สามารถใช้ประโยชน์จากเรือ (off-hire) เนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตามรวมถึงสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ วันเดินเรือ

ชนิดนี้จะเป็นวันที่กองเรือสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯจริงๆ

 อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ (Fleet Utilisation) เป็นอัตราที่คำนวณการใช้ประโยชน์จากเรือ โดยการนำวัน 

เดินเรือทำการ (operatingdays)หารด้วยวันเดินเรือที่มีอยู่ (availabledays)อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือจะเป็นตัวบ่งชี้

ประสิทธิภาพของบริษัทฯ ในการจัดสรรเรือและการลดวันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือ เนื่องจากเหตุผลอื่นๆที่ไม่ใช่ 

การเข้าอู่ซ่อมตามปกติหรือการปรับปรุงและปรับสภาพเรือให้ดีขึ้นหรือการใช้เวลาเดินเรือเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ

 รายได้ (Revenues)คือรายได้ที่ได้จากธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง (การให้บริการแบบประจำเส้นทางแบบ

ไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นเที่ยว และแบบเป็นระยะเวลา รวมทั้งแบบเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้าไว้

แล้ว) จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (บริการขุดเจาะและบริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ) และจากธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับ 

การเดินเรือ(รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า)อัตราค่าเช่าเรือและจำนวนวันเดินเรือทำการของเรือและเรือขุดเจาะ

มีผลต่อรายได้ การผสมผสานของการให้บริการประเภทต่างๆ (เช่น การให้บริการเรือประจำเส้นทาง เช่าเหมาลำเป็น 

ระยะเวลา การให้เช่าเหมาลำเป็นเที่ยว การให้เช่าเหมาลำชนิดเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า การบริการขุดเจาะ 

และการบริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ)มีผลต่อรายได้เช่นกันนอกจากนี้ อัตราค่าเช่าเรือแบบเหมาลำในระยะสั้นจะมีความ

ผันผวนมากกว่าเนื่องจากจะผูกกับอัตราตลาดในขณะนั้น

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยว (VoyageExpenses) ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในแต่ละเที่ยวคือค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดที่ใช้ในการเดินเรือในเที่ยวนั้นๆ ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมัน ค่าธรรมเนียมท่าเรือ ค่าขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือ ค่าธรรมเนียม 

การผ่านคลองค่าธรรมเนียมตัวแทนเรือและค่านายหน้า โดยปกติแล้วลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในแต่ละ

เที่ยวในกรณีที่เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยวในกรณีที่เป็นแบบประจำเส้นทาง

และแบบเช่าเหมาลำเป็นเที่ยวรวมทั้งที่มีการเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าไว้ล่วงหน้า บริษัทฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระเอง 

ทั้งหมด ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยวนั้นบริษัทฯ ได้รวมอยู่ในอัตราค่าเช่าแล้วโดยใช้วิธีประมาณการค่าใช้จ่าย 

บริษัทฯ คาดว่าค่าใช้จ่ายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือ และค่าน้ำมันจะเป็นค่าใช้จ่ายหลักของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ

แต่ละเที่ยวทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากเรือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะใช้สำหรับรับขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง 

และแบบไม่ประจำเส้นทางทั้งที่มีการเซ็นสัญญารับขนสินค้าไว้ล่วงหน้า

 รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยว (Net VoyageRevenues) รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยว

คำนวณจากรายได้จากการเดินเรือในแต่ละเที่ยว ลบด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยว เนื่องจากค่าใช้จ่ายใน 

การเดินเรือแต่ละเที่ยวที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของการให้บริการ บริษัทฯ จึงใช้รายได้สุทธิจากการเดินเรือ 

ในแต่ละเที่ยวมาใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการให้บริการในรูปแบบต่างๆ
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 อัตราค่าเช่าเรือ (TimeCharter Equivalent Rates) เป็นการนำรายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยว (Net

VoyageRevenues)หารด้วยจำนวนวันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน(Calendar-Ship-Days)อัตราค่าเช่าเรือจะเป็นหน่วยวัดผล

งานหลักที่ใช้เทียบรายได้ต่อวันที่ได้รับจากการให้เช่าแบบเป็นระยะเวลากับแบบให้เช่าเป็นเที่ยว หรือรายได้จากเรือประจำ

เส้นทางหรือสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าโดยปกติค่าระวางเรือที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ 

แบบใดก็ตามดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะไม่ได้แสดงออกมาเป็นรายวัน ในขณะที่ค่าเช่าเรือชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลาจะ

แสดงออกมาเป็นรายวัน

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล (VesselOperatingExpenses)  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เกี่ยวกับเรือเดินทะเล โดยรวมเรือให้เช่าเหมาลำทุกประเภทยกเว้นการเช่าเรือเปล่า บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน 

การดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนลูกเรือและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาเรือ 

ค่าใช้จ่ายด้านประกันภัยค่าอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองค่ารักษาสถานภาพทะเบียนเรือและค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆค่าใช้จ่าย

ในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเลของบริษัทฯ โดยทั่วไปถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามขนาดกองเรือ 

มีปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ที่อาจจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้เพิ่มขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น 

หากจำนวนอุบัติเหตุทางทะเลทั่วโลกมีเพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตมากอาจส่งผลให้บริษัทฯต้องช่วยร่วมจ่ายเบี้ยประกันภัยสูง

ขึ้นหรือต้นทุนน้ำมันเครื่องที่อาจสูงขึ้นตามภาวะการขึ้นราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

 การนำเรือเข้าอู่แห้ง (Dry-docking) โดยปกติบริษัทฯ จะต้องนำเรือและเรือขุดเจาะของบริษัทฯ เข้าอู่แห้งเพื่อ 

การตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมไปถึงการปรับปรุงเรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ โดยหน่วยงานรัฐหรือ

โดยข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามในการประกอบธุรกิจเดินเรือ ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ จะนำเรือบรรทุกสินค้าและเรือขุดเจาะเข้า

ตรวจเช็คทุกๆ สองปีครึ่ง ถึง 5 ปีขึ้นอยู่กับประเภทของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองหรือเรือขุดเจาะและอายุการใช้งาน 

การตรวจสอบระดับพิเศษโดยสมาคมจัดชั้นเรือจะทำในช่วงปีที่ 2และ3ของระยะเวลาที่เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและ

เรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำเข้าอู่แห้งทุก 5ปี ซึ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำเรือเข้าอู่แห้ง จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 

รอตัดจำหน่าย (capitalisation) โดยวิธีตัดจำหน่ายแบบเส้นตรงโดยคำนวณให้พอกับระยะเวลาที่จะต้องเข้าอู่ในปีต่อๆ 

ไปนับจากวันที่เรือออกจากอู่แห้งบริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือตามปกติเป็นค่าใช้จ่าย

ประจำงวด ในกรณีที่เห็นว่าการซ่อมแซมดังกล่าวของเรือและเรือขุดเจาะมิใช่เป็นการปรับปรุงหรือเพื่อต่ออายุการใช้งาน

ออกไป

 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย (Depreciation and Amortisation) ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย

ประกอบด้วย 2ส่วน ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาซึ่งคิดจากราคาของเรือที่ซื้อมาหักลบด้วยมูลค่าซากโดยประมาณ ค่าเสื่อมราคา

คำนวณด้วยวิธีเส้นตรงซึ่งมากกว่าอายุการใช้งานที่ประมาณไว้ซึ่งบริษัทฯประมาณไว้ที่25ปีนับจากวันส่งมอบเรือครั้งแรก

จากอู่ต่อเรือให้กับเจ้าของเรือคนแรก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดมูลค่าซากของเรือโดยประมาณไว้ที่ 140 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อตันค่าเสื่อมราคาจะเพิ่มขึ้นตามขนาดกองเรือค่าใช้จ่ายส่วนที่สองคือการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ

การนำเรือเข้าอู่แห้งซึ่งจะบันทึกไว้ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล

 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (General andAdministrative Expenses) ค่าใช้จ่ายทั่วไปและ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่อยู่บนบก เช่น เงินเดือนค่าเช่าสำนักงานค่าใช้จ่ายทาง

ด้านที่ปรึกษากฎหมายและค่าบริการวิชาชีพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่นๆบริษัทฯคาดว่าค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายใน

การบริหารจะเพิ่มขึ้นตามขนาดกองเรือ
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 ตารางต่อไปนี้สรุปผลการดำเนินงานจากกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและจากกลุ่มธุรกิจให้บริการนอก

ชายฝั่ง

ตาราง 23 : ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจหลัก 

          หน่วย:ล้านบาท

  
  

2551 

กลุ่มธุรกิจเรือ
บรรทุกสินค้า 
แห้งเทกอง 

กลุ่มเรือบริการ
วิศวกรรมโยธา  

ใต้น้ำ 

กลุ่มธุรกิจบริการ 
เรือขุดเจาะ 

 
รวม 

รายได้จากการเดินเรือ 28,453.61 - - 28,453.61

รายได้จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง - 3,927.19 1,249.04 5,176.23

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 10,081.98 - - 10,081.98

ค่าใช้จ่ายของธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง - 2,152.66 940.59 3,093.25

ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลำเป็น
ระยะเวลา 

7,792.18 456.70 - 8,248.88 

กำไรสุทธิจากการเดินเรือ/จากธุรกิจ  
   บริการนอกชายฝั่ง 

10,579.45 1,317.83 308.45 12,205.73 

ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย 1,289.47 203.22 249.90 1,742.59

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 774.91 180.34 102.17 1,057.42

ขาดทุน/(กำไร)จากการขายเรือและอุปกรณ ์ (204.37) 3.62 3.53 (197.22)

ผลประกอบการ 8,719.44 930.65 (47.15) 9,602.94 
 
กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีเรือทั้งสิ้น 44 ลำ และมีเรืออีก 7 ลำ ที่บริษัทฯ เช่ามาระยะกลาง 

เพื่อเสริมกองเรือ โดยระยะเวลาเช่ายังคงเหลืออีก 1 เดือน ถึง 3 ปี กองเรือของบริษัทฯ มีระวางบรรทุกสินค้าทั้งสิ้น

1,243,273เดทเวทตันและเรืออีก7ลำที่บริษัทฯเช่ามาเพื่อเสริมกองเรือมีระวางบรรทุกสินค้ารวม351,894เดทเวทตัน

 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปบริษัทฯ ได้รายงานรายได้รวมทั้งหมดจากการเดินเรือในงบกำไรขาดทุน

ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทางตรงกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆอย่างไรก็ตามการจัดสรรกองเรือในเชิงพาณิชย์

จะดูจากอัตราค่าเช่าเรือที่คาดว่าจะได้รับ

 ตารางข้างล่างนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของขนาดของกองเรือ โดยดูจากวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของเรือของ

บริษัทฯและเรือที่เช่ามาเพื่อเสริมกองเรือ

ตาราง 24 : วันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

หน่วย:วัน

วันเดินเรือในปีปฏิทิน 
รอบปีบัญชี 2550 รอบปีบัญชี 2551 

จำนวนวัน เปลี่ยนแปลง ร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

เรือของบริษัทฯ 16,402 (3.69) 15,713 (4.20)

เรือที่เช่ามาเพิ่มเติม 3,199 39.14 7,274 127.38

รวม        19,601 1.40        22,987 17.27 
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 ขนาดของกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.27 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน 

วันเดินเรือที่เช่ามาเสริมเพิ่มเติมกองเรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ127.38ซึ่งส่วนหนึ่งถูกหักกลบโดยการขายเรือทอร์ ไทรอัมพ์ 

ในเดือนตุลาคม 2550 ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่สร้างในปี 2530หากคิดเป็นจำนวนเรือที่ปฏิบัติการเต็มเวลา 

ในปี2551จะเท่ากับ62.98ลำเทียบกับ53.70ลำในปี2550

 รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยว: รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยวในปี 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ

46.93 เป็น 13,377.45ล้านบาท เทียบกับ9,104.64ล้านบาท ในปี 2550 เนื่องจากมีการเพิ่มสัดส่วนของเรือที่ให้บริการ 

ในตลาดให้เช่าเรือระยะสั้นมากขึ้นอีกทั้งอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือเพิ่มขึ้นร้อยละ1.57 ในปี 2551 ในปี 2551กองเรือ

บริษัทฯ ร้อยละ23.17ของระวางบรรทุกสินค้าทั้งหมดเป็นการให้บริการแบบเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลายาว (period time

charters) โดยมีอัตราค่าเช่าเรือ 15,086 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน และส่วนที่เหลือนำไปให้บริการรับขนส่งสินค้าใน

ตลาดให้เช่าเรือระยะสั้นมากขึ้นรายได้สุทธิจากการเดินเรือที่ราคาอ้างอิงจากตลาดให้เช่าเรือระยะสั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ50.50

เนื่องจากมากกว่าร้อยละ60.48ของกองเรือบริษัทฯถูกนำไปให้เช่าแบบประจำเส้นทางหรือให้เช่าเป็นเที่ยวระยะสั้น

 ปริมาณสินค้าที่ขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ29.11 เป็น 17.197ล้านตันค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเพิ่มขึ้นร้อยละ123.00

เป็น 15,076.16 ล้านบาทในปี 2551 เนื่องจากค่าเช่าเรือที่มาเสริมกองเรือ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่าย 

เกี่ยวกับท่าเรือ เนื่องจากตลาดค่าระวางที่แข็งแกร่งส่งผลให้บริษัทฯสามารถผลักภาระค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยว

ที่สูงขึ้นเหล่านี้ได้ค่อนข้างมาก  กำไรขั้นต้นระหว่างรายได้ค่าระวางรวมและค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเท่ากับร้อยละ47.01 

ในปี2551เทียบกับจำนวนร้อยละ57.39ในปี2550การลดลงของกำไรขั้นต้นเกิดจากจำนวนวันเดินที่เช่ามาเสริมกองเรือที่

สูงขึ้นซึ่งมีกำไรขั้นต้นต่ำกว่าเรือที่บริษัทฯเป็นเจ้าของเอง

 ตารางข้างล่างนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราค่าเช่าเรือในทุกรูปแบบการให้บริการสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเรือ 

ส่วนใหญ่ถูกเช่าไว้ด้วยอัตราค่าเช่าเรือที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วช่วงระหว่างปี2550ถึงต้นปี2551ในปี2551อัตราค่าเช่า

เฉลี่ยของกองเรือเพิ่มขึ้นร้อยละ64.20 เป็น 25,303ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน เทียบกับ15,410ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ต่อวันในปี2550

ตาราง 25 : อัตราค่าเช่าเรือต่อวันตามรูปแบบการให้บริการ (กองเรือโทรีเซนเท่านั้น) 

หน่วย:ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน

อัตราค่าเช่าเรือต่อวัน รอบปีบัญชี  2550 รอบปีบัญชี  2551 % 

บริการแบบประจำเส้นทาง  15,473 20,230 30.74%

บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดเซ็นสัญญาไว้ล่วงหน้า 12,692 17,150 35.12%

บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นเที่ยว 12,224 29,503 141.35%

บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำในระยะสั้น 16,801 37,647 124.08%

บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำในระยะยาว 16,082 21,460 33.44%
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ตาราง 26 : อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ 

รายการ 

รอบปีบัญชี 2550 รอบปีบัญชี 2551 

จำนวนวัน 
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
จำนวนวัน 

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

วันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 16,402 (3.70)% 15,713 (4.20)%

วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์

จากเรือที่ทราบล่วงหน้า 

548 (0.72)% 642 17.15% 

วันเดินเรือที่มีอยู่ 15,854 (3.79)% 15,071 (4.94)% 

วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์

จากเรือที่ไม่ทราบล่วงหน้า 

493 22.64% 239 (51.52)% 

วันเดินเรือทำการ 15,361  (4.45)% 14,832 (3.44)% 

อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ 96.89% (0.69)% 98.41% 1.57% 

ตาราง 27 : ปริมาณสินค้าตามประเภทของการให้บริการ 

หน่วย:ตัน

รายการ 

รอบปีบัญชี 2550 รอบปีบัญชี 2551 

จำนวน 
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
จำนวน 

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

บริการแบบประจำเส้นทาง 3,373,891 18.59% 3,651,357 8.22%

บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง

ชนิดเซ็นสัญญาไว้ล่วงหน้า 

1,596,298 100.66% 3,033,503 90.03%

บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง

ชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นเที่ยว 

1,646,659 (12.28)% 2,909,534 76.69%

บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง

ชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา 

6,702,923 (21.66)% 7,602,384 13.42% 

รวม 13,319,771 (5.36)% 17,196,778 29.11% 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล (ส่วนของเจ้าของเรือ) : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

เกี่ยวกับเรือเดินทะเลในปี 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.04 เป็น 2,798.01ล้านบาท เทียบกับ 2,519.71ล้านบาทในปี 2550

สาเหตุหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือและค่าใช้จ่ายในการซ่อมและบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 12.00) 

ค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้น (ร้อยละ 3.68) และค่าใช้จ่ายรอตัดจำหน่ายจากการนำเรือเข้าอู่แห้ง (ร้อยละ 13.06) ในปี 2551 

เรือ 24 ลำได้เข้าอู่แห้งและได้รับการตรวจสอบพิเศษซึ่งเป็นจำนวนสูงกว่าปี 2550ค่าซ่อมและบำรุงรักษาคิดเป็นจำนวน 

ร้อยละ58.66ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล(ส่วนของเจ้าของเรือ)องค์ประกอบหลักๆของค่าใช้จ่าย

ในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล  ได้แก่ เงินเดือนลูกเรือค่าเบี้ยประกันภัยค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆค่าซ่อมแซม

เรือที่อยู่นอกเหนือจากประกัน และน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่จะเกิดขึ้นสำหรับเรือทุกลำ ค่าของเงินบาท 

ต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ยแข็งขึ้นร้อยละ 6 ในปี 2551 ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือ 

เดินทะเลต่อวันเดินเรือตามปฏิทินสูงขึ้นจาก 4,433 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันในปี 2550 เป็น 5,297 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวันในปี2551
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 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลำเป็นระยะเวลา : ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลำเป็นระยะเวลาใน 

ปี2551เพิ่มขึ้นร้อยละ187.71เป็น7,792.18ล้านบาทเทียบกับ2,708.34ล้านบาทในปี2550เนื่องจากมีการเช่าเรือเพิ่ม

เพื่อมาเสริมกองเรือเพิ่มขึ้นในปี2551บริษัทฯเช่าเรือมาเป็นจำนวนเทียบเท่ากับ19.87ลำที่วิ่งเต็มเวลาหรือ146เที่ยวเรือ

ทั้งที่เป็นการเช่ามาเป็นเที่ยวหรือแบบระยะสั้นเพื่อนำมาใช้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางประจำและที่มีสัญญารับขนส่งไว้

ล่วงหน้า เทียบกับปี 2550ที่บริษัทฯ เช่าเรือมาเพิ่มเติมจำนวนเทียบเท่ากับ 8.76ลำที่วิ่งเต็มเวลาหรือ 46 เที่ยวเรือ เพื่อ 

ใช้ในวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วนอกจากนี้อัตราค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ50.97เป็น34,579ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวันในปี2551จาก22,904ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันในปี2550

 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย : ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายในปี 2551 ลดลงร้อยละ 3.65 เป็น

1,289.47ล้านบาทเทียบกับ 1,338.32ล้านบาทในปี 2550ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายลดลงเนื่องจากการขายเรือ 

1ลำและมีเรือจำนวน6ลำที่หักค่าเสื่อมตามอายุการใช้งานแล้วครบแล้ว

 รายได้จากการขายเรือ :ในปี2551บริษัทฯมีกำไรจากการขายเรือ1ลำเป็นเงิน204.37ล้านบาทเทียบกับปี

2550บริษัทฯมีกำไรจากการขายเรือเป็นเงิน16.45ล้านบาท
 
กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง 

 ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของกองเรือที่ให้บริการนอกชายฝั่ง

ตาราง 28 : วันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของกองเรือให้บริการนอกชายฝั่ง 

หน่วย:วัน

วันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 

รอบปีบัญชี 2550 รอบปีบัญชี 2551 

จำนวนวัน 
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
จำนวนวัน 

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

เรือให้บริการนอกชายฝั่งที่บริษัทเป็นเจ้าของ 1,460 11.20% 1,583 8.42%

เรือให้บริการนอกชายฝั่งที่เช่ามาเพิ่มเติม 365 14.06% 732 100.55% 

รวม 1,825 11.76% 2,315 26.85% 

 ขนาดเฉลี่ยของกองเรือในกลุ่มเรือบริการนอกชายฝั่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.85 ในปี 2551 เนื่องจากมีการรับมอบเรือ 

ที่สั่งต่อใหม่ ได้แก่ เรือเมอร์เมดซอฟเวอเรน ในเดือนมิถุนายน2551และจำนวนวันเดินเรือของเรือที่เช่ามาเสริมกองเรือ

เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเช่าเรือบิณฑ์มิณฑ์ในเดือนตุลาคม2550

 รายได้จากค่าบริการนอกชายฝั่ง : รายได้จากค่าบริการของเรือที่ให้บริการนอกชายฝั่งในปี2551เพิ่มขึ้นร้อยละ

36.97 เป็น 3,927.19 ล้านบาท หรือ 51,202 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินเทียบกับ 2,867.21 

ล้านบาทหรือ 44,012 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินในปี 2550 จำนวนวันที่ใช้ประโยชน์จากเรือ 

เพิ่มขึ้นจาก1,349วันในปี 2550 เป็น 1,884 วันในปี 2551 เป็นผลให้อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือคิดเป็นร้อยละ86.07 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและจำนวนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่สูงมากบริษัทฯให้บริการงานใหญ่จำนวน42งาน

ในปี 2551 เทียบกับจำนวน40 งานในปี 2550 ในปี 2551 ระยะเวลาเฉลี่ยในการทำงานต่องานนั้นมากกว่า และมีมูลค่า

เพิ่มในงานที่ให้บริการมากกว่า เช่น การให้บริการโดยใช้ยานสำรวจใต้น้ำโดยใช้รีโมทคอนโทรล ตามจำนวนอุปกรณ์ 

ที่บริษัทฯมีมากขึ้น
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ตาราง 29 :  อัตราการใช้ประโยชน์ของกองเรือให้บริการนอกชายฝั่ง  

รายการ 

รอบปีบัญชี 2550 รอบปีบัญชี 2551 

จำนวนวัน 
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
จำนวนวัน 

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

วันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 1,825 11.76% 2,315 26.85%

วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือที่

ทราบล่วงหน้า 

77 100% 126 63.64%

วันเดินเรือที่มีอยู่          1,748 7.04% 2,189 25.23% 

วันเดินเรือทำการ         1,349     39.07% 1,884 39.66% 

อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ 77.17% 29.92% 86.07% 11.53% 

 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนอกชายฝั่งและค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือ : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนอกชายฝั่ง

และค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือในปี2551เพิ่มขึ้นร้อยละ35.00เป็น2,609.36ล้านบาทหรือ34,021ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ต่อวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินเทียบกับ1,932.91ล้านบาทหรือ29,668ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน

ในปี 2550ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือสูงขึ้น จำนวนลูกเรือที่เพิ่มขึ้น และค่าเบี้ย

ประกันที่เพิ่มขึ้น

 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย : ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายในปี 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ20.81 เป็น

203.22 ล้านบาท เทียบกับ 168.22 ล้านบาทในปี 2550 ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น 35.00 ล้านบาทเนื่องจากมีการตัด 

ค่าเสื่อมราคาของเรือที่สั่งต่อใหม่และสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น เช่น ยานสำรวจใต้น้ำที่บังคับโดยใช้รีโมทคอนโทรล (ROV) เรือ

เมอร์เมดซอฟเวอเรนและวัสดุอุปกรณ์หลักในปี2551

 ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของวันเดินเรือของกองเรือขุดเจาะคิดตามวันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน

ตาราง 30 :  วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทินของกองเรือขุดเจาะ 

วันเดินเรือขุดเจาะในปีปฏิทิน 

รอบปีบัญชี 2550 รอบปีบัญชี 2551 

จำนวนวัน 
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
จำนวนวัน 

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

เรือขุดเจาะของบริษัทฯ 730 11.96% 732 0.27%

เรือขุดเจาะที่เช่ามาเพิ่มเติม 0 0 0 0

รวม 730 11.96% 732 0.27% 
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ตาราง 31 :  อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือของกองเรือขุดเจาะ 

รายการ 

รอบปีบัญชี 2550 รอบปีบัญชี 2551 

จำนวนวัน 
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
จำนวนวัน 

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทิน 730 11.96% 732 0.27%

วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือที่ทราบล่วงหน้า 70 100% 0 (100%) 

วันเดินเรือที่มีอยู่ 660 1.23% 732 10.91% 

วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือที่ไม่ทราบล่วงหน้า 178 673.91% 226 26.97% 

วันเดินเรือทำการ 482 (23.37%) 506 4.98% 

อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ 73.03% (24.30%) 69.13% (5.34%) 

 รายได้จากค่าบริการนอกชายฝั่ง :รายได้จากค่าบริการในปี2551เพิ่มขึ้นร้อยละ9.56เป็น1,249.04ล้านบาท

หรือ 51,502 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินเทียบกับ 1,140.08 ล้านบาท หรือ 44,116 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในปี 2550 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนใหญ่เกิดจากการที่เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2 เข้ารับ 

การซ่อมแซมยาวนานกว่าที่คาดไว้เนื่องจากได้รับอะไหล่เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างของเรือบางตัวตามแบบที่

ลูกค้าต้องการล่าช้าและเพื่อนำมาใช้ในการเข้ารับการตรวจสภาพเรือแบบพิเศษตามระยะเวลา

 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนอกชายฝั่ง : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการในปี 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.45 เป็น

940.59ล้านบาทหรือ38,784ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทินเทียบกับ814.72ล้านบาทหรือ

31,263ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทินในปี 2550ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุน

ทางบุคลากรที่สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสภาวะการณ์ของตลาดในปัจจุบัน

 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย : ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายในปี 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ26.11 เป็น

249.90ล้านบาทเทียบกับ 198.16ล้านบาทในปี 2550ส่วนใหญ่เนื่องจากมีการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ 

เรือขุดเจาะมากขึ้น

 
ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ  

 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร : ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2551 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ14.40เป็น1,922.82ล้านบาทเทียบกับ1,680.86ล้านบาทในปี2550ปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งที่ค่าใช้จ่าย

เพิ่มขึ้นคือ การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผันแปรเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานที่มากขึ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 291.98 

ล้านบาทในปี2551 เทียบกับ188.15ล้านบาทในปี2550ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆของกลุ่มธุรกิจ

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.56 เป็น 1,358.67ล้านบาท 

ในปี 2551 เนื่องจากมีการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ จำนวน 7บริษัทในปี 2550 ซึ่งได้เปิดดำเนินการตลอดปี 2551 และมี 

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่อีก 1 บริษัท ในปี 2551 นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงของสกุลเงินตรา 

ต่างประเทศสำหรับการสั่งต่อเรือใหม่จากญี่ปุ่นจำนวน 2 ลำ ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารของเมอร์เมด 

ลดลงร้อยละ7.28เป็น343.40ล้านบาทในปี2551



รายงานประจำปี255190  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 ดอกเบี้ยจ่าย : ดอกเบี้ยจ่ายในปี 2551ลดลงร้อยละ 19.50 เป็น 535.68ล้านบาท ในปี 2551บริษัทฯ ได้มี 

การชำระคืนเงินกู้ที่เหลืออยู่ให้แก่ธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 23.16 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยใช้เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว ส่วนเมอร์เมดก็สามารถ 

ลดยอดหนี้สินรวมลงเหลือ 57.03ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาณวันที่ 30กันยายน2551ยอดหนี้สินทั้งหมดของทั้งกลุ่ม

บริษัทฯซึ่งรวมหุ้นกู้แปลงสภาพลดลงร้อยละ10.56เป็น236.09ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

 รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ : รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลรับในปี2551เพิ่มขึ้นร้อยละ182.21

เป็น 210.47 ล้านบาท เทียบกับ 74.58 ล้านบาทในปี 2550  บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือในปี 2551 จำนวน 7,636.48 

ล้านบาทเทียบกับ2,558.52ล้านบาทในปี2550ซึ่งนำไปฝากไว้กับธนาคารเป็นส่วนใหญ่บริษัทฯมีจำนวนเงินสดเพิ่มสูง

ขึ้นเนื่องจากมีการลงทุนน้อยลงในปี 2550 และ 2551 เมื่อเทียบกับการจัดหาทุนโดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและจาก 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของเมอร์เมด เงินสดที่เหลืออยู่นี้มีจำนวนไม่มากนัก 

ที่นำไปลงทุนในการลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เช่น ตราสารหนี้ และหลักทรัพย์  ในส่วนของพอร์ตการลงทุนใน

ตราสารทุนและเงินปันผลรับจากการลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี2550

 ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า : ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและ

กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจาก9.39ล้านบาทในปี2550เป็น74.21ล้านบาทในปี2551มีสาเหตุหลักเนื่องจากเมอร์เมดลงทุน

ในบริษัท อัลลายด์ มารีน แอนด์ อิควิปเมนท์ เอสดีเอ็น บีเอชดี ซึ่งสามารถทำกำไรจำนวน 39.71 ล้านบาทในปี 2551

นอกจากนี้ ส่วนบริษัทร่วมอื่นๆ ได้แก่ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส

แอลแอลซีและบริษัทโทรีเซน(อินโดไชน่า)เอส.เอ.ได้บันทึกผลกำไรเท่ากับ42.08ล้านบาทในปี2551

 กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน : ในปี 2551บริษัทฯมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 236.32ล้านบาท

เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่กำไรหรือขาดทุนเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนของ 

บริษัทฯ เกิดจากการแปลงค่ารายการหนี้สินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาทณวันสิ้นรอบบัญชี ซึ่งในส่วนกำไร

หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 รายได้ (ขาดทุน) อื่น : รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ201.60 เป็น 468.08ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึก

กำไรในการขายเรือทอร์ ไทรอัมพ์ จำนวน 187.68  ล้านบาทในปี 2551 มีบันทึกขาดทุนในการขายสินทรัพย์จำนวน 

0.43ล้านบาทในปี2550ซึ่งได้บันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 จากสาเหตุต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดรวมทั้งการตัดรายการระหว่างกันในกลุ่มทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ

เพิ่มขึ้นเป็น8,776.44ล้านบาทในปี2551เทียบกับ4,961.95ล้านบาทในปี2550
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 สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน 

 ตารางต่อไปนี้แสดงเงินทุนของบริษัทฯเปรียบเทียบ1ปีย้อนหลัง

ตาราง 32 :  เงินทุนทั้งหมดของบริษัทฯ 

หน่วย:บาท

รายการ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 

2550 2551 

หนี้สิน    

เงินเบิกเกินบัญช ี 20,274,164 -

หนี้ระยะสั้น 210,777,752 9,200,000

ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดภายใน1ป ี 1,239,979,268 470,165,052

หุ้นกู้แปลงสภาพ 5,665,202,823 5,857,962,616

หนี้ระยะยาว 1,940,323,187 1,731,218,971

รวมหนี้สิน       9,076,557,194 8,068,546,639 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ1บาทที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเต็มมูลค่า 643,684,422 643,684,422

เงินรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,540,410,208 1,540,410,208

กำไรสะสม 13,067,357,316 20,298,992,713

อื่นๆ 765,623,159 6,732,007,943

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     16,017,075,105 29,215,095,286 

รวมเงินทุนทั้งหมด     25,093,632,299 37,283,641,925 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนทั้งหมด                     0.36 0.22 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนสุทธิ                     0.24 (0.16) 
 
กระแสเงินสด 

 ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

กิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน

ตาราง 33 : สรุปรายการกระแสเงินสด 

หน่วย:บาท

รายการ รอบปีบัญชี 2550 รอบปีบัญชี 2551 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 6,861,404,798 11,340,021,129

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (4,366,270,411) (6,281,035,611)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (99,069,489) 2,612,650,400



รายงานประจำปี255192  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 แหล่งสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในอันดับต้นๆคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสด 

ได้มาจากการดำเนินการของบริษัทฯและวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (undrawncredit facilities)ของบริษัทฯ บริษัทฯ 

ใช้เงินจากแหล่งเงินสดระยะสั้นเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการdebtservicingcostsการชำระคืนหนี้ระยะยาวตาม

กำหนด เงินปันผลและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนณวันที่ 30 กันยายน2551 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ

11,527.80ล้านบาทเทียบกับ3,745.16ล้านบาทณวันที่30กันยายน2550ณวันที่30กันยายน2551สภาพคล่อง

ทางการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ได้แก่ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (undrawn

borrowing)เท่ากับ27,746.52ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก4,646.28ล้านบาทณวันที่30กันยายน2550สภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น

นั้นเป็นผลมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีวงเงินกู้ของสถาบันการเงินใน 

ต่างประเทศหลายสถาบันรวมกันจำนวน 391.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้สำหรับชำระค่าซื้อเรือ 

ต่อใหม่และเรือมือสอง

 ในปี2551เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น11,340.02ล้านบาทเทียบกับ6,861.40ล้านบาทในปี

2550ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราค่าเช่าเรือโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นและรายรับจากกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งที่เพิ่มขึ้น

 ในปี 2551 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 6,281.04 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากมีการชำระเงิน 

ค่างวดของเรือสั่งต่อใหม่ เรือขุดเจาะและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน2,976.34ล้านบาทและให้บริษัทร่วมหลายบริษัทกู้ยืมเงิน

ระยะสั้นจำนวน1,147.99ล้านบาทในปี2550เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ4,366.77ล้านบาท

 ในปี 2551  บริษัทฯ ได้ใช้เงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (financing activities) เท่ากับ  2,612.65 ล้านบาท

สาเหตุหลักมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของเมอร์เมดจำนวน 5,739.47 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้มีการชำระคืนเงินกู้จำนวน 23.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยใช้เงินจากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายที่ชัดเจนในการลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนณวันที่ 30 กันยายน 2551อัตราส่วนหนี้สินจากเงินกู้

ธนาคารต่อทุนเท่ากับ 0.22 เท่า เปรียบเทียบกับ 0.36 เท่าณ วันที่ 30 กันยายน2550  อัตราส่วนหนี้สินสุทธิจากเงินกู้

ธนาคารต่อทุนสุทธิเท่ากับ(0.16)เท่าและ0.24เท่าตามลำดับและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ0.28เท่าและ0.57

เท่าตามลำดับณวันเดียวกัน

 ณวันที่30กันยายน2551บริษัทฯมีหนี้ระยะยาวจำนวน232.55ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเทียบกับ261.38

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาณ วันที่ 30 กันยายน 2550 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจำนวน 31.50 

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินในต่างประเทศณวันที่ 30กันยายน2551บริษัทฯ 

ได้เบิกถอนวงเงินสินเชื่อมาใช้จำนวน229.09ล้านบาทวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนดังกล่าวมีหลักประกันเป็นเรือของบริษัทฯ

จำนวนหนึ่งรวมทั้งที่ดินและอาคารสำนักงานบางส่วน

 โดยทั่วไปการขอกู้เงินเพื่อซื้อเรือจะต้องจดจำนองเรือหนึ่งลำหรือมากกว่านั้น เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ การมอบ

ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ รายได้จากค่าระวางและค่าชดเชยต่างๆนอกจากนี้ อาจมีเงื่อนไขอื่นๆ อีกเช่นบริษัทฯ จะไม่ 

ก่อหนี้หรือภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นๆ

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ระยะยาวบริษัทฯจะต้องคงสัดส่วนสินทรัพย์ของบริษัทฯที่เป็นราคาตลาดต่อเงินกู้และปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขขั้นต่ำทางการเงินต่างๆ รวมทั้งให้สิทธิในการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด (โดยมีเบี้ยปรับ) สัญญากู้บางฉบับ

กำหนดให้บริษัทฯ ต้องรักษาเงินหมุนเวียนในระบบไว้ เช่น อย่างน้อยร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมณ วันที่ 30 กันยายน

2551บริษัทฯมีเงินสดหมุนเวียนขั้นต่ำตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้

 กิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้ต้นทุนการกู้เงินต่ำสุดและใน 

ขณะเดียวกันก็จะคำนึงถึงการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสูงสุด อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังต้องรักษาสภาพคล่อง

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ขณะนี้บริษัทฯถือครองเงินสดในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

เป็นส่วนใหญ่และที่เหลือเป็นเงินบาท

 ในปี2551บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นเงินทั้งสิ้น1,544.80ล้านบาท
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ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน 

 ในปี 2551 บริษัทฯ จ่ายเงินมัดจำงวดที่ 2 ในการสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 1 ลำ เป็นเงิน 3.73 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา โดยใช้เงินจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ ในปี 2551 มีเรือจำนวน 24 ลำที่เข้าอู่แห้ง คิดเป็นเงิน 

ทั้งสิ้น743.25ล้านบาท

 เมอร์เมดจ่ายค่างวดอย่างต่อเนื่องสำหรับเรือขุดเจาะที่สร้างใหม่ 1 ลำ และเรือที่สั่งต่อใหม่ 1 ลำ คิดเป็นเงิน 

ทั้งสิ้น 165.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยใช้เงินจากเงินสดคงเหลือและเงินกู้ เมอร์เมดมีเรือสนับสนุนงานเทคนิค 

ใต้น้ำจำนวน2ลำและเรือขุดเจาะ1ลำที่เข้าอู่แห้งในปี2551รวมเป็นเงินทั้งสิ้น303.11ล้านบาท

 ตลอดระยะเวลา3รอบปีบัญชีข้างหน้าเรือเดินทะเลของบริษัทฯจำนวน18ลำจะมีอายุครบ25ปีซึ่งอาจทำให้

เรือดังกล่าวถูกปลดระวางในทันที

ตาราง 34 : เรือที่อายุครบ 25 ปี 

เรือที่อายุครบ 25 ปี 
รอบปีบัญชี 

30 กันยายน 2552 
รอบปีบัญชี 

30 กันยายน 2553 
รอบปีบัญชี 

30 กันยายน 2554 

จำนวน(ลำ) 3 5 10

เดทเวทตัน 84,402 171,991 249,364

 จากการที่ฐานลูกค้าของบริษัทฯ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องซื้อเรือเพิ่ม ไม่เพียง

เฉพาะเพื่อชดเชยเรือที่ปลดระวางไปเท่านั้น แต่เพื่อการขยายกองเรือด้วย ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องรอระยะเวลาที่เหมาะสม 

ในการซื้อเรือเข้ามาเพิ่มเติม ดังนั้นภาระค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนในอนาคตจะขึ้นกับราคาเรือที่บริษัทฯ พิจารณาว่าจะสามารถซื้อ

มาเพิ่มเติมได้

 ในส่วนของกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับเรือเดินทะเลมีรายการเงินลงทุนจำนวน48.07ล้านบาท ในปี 2551

นอกจากเงินลงทุนที่ใช้ไปในการขยายกองเรือตามข้างต้นแล้วบริษัทฯยังได้ใช้เงินจำนวน240.28ล้านบาทในการลงทุน

เพิ่มเติมในเมอร์เมดอีกร้อยละ1.85โดยซื้อหุ้นเพิ่มเติมจำนวนนี้จากผู้ถือหุ้นเดิมของเมอร์เมด

 เมอร์เมดจะขยายสินทรัพย์ต่อไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือขุดเจาะและเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ

เพื่อให้บริการในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง โดยใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน 

ครั้งแรก(IPO)และจากวงเงินสินเชื่อที่ได้เจรจาและได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว

 
ความเสี่ยงทางการตลาดในเชิงตัวเลขและคุณภาพ 
 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 เนื่องจากธุรกิจเดินเรือทะเลระหว่างประเทศ เป็นธุรกิจซึ่งใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการดำเนินธุรกิจ 

เป็นหลักดังนั้น รายได้ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การนำเรือเข้าอู่แห้ง และค่าใช้จ่ายผันแปรบางประเภทที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสกุลเงิน 

ยูโรและสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ในปี 2551 ประมาณร้อยละ 34.36 ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเที่ยวเรือ ค่าใช้จ่ายใน 

การดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล ค่าใช้จ่ายผันแปรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำเรือเข้าอู่แห้ง เป็นสกุลเงินตรา 

ต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

 ในรอบปีบัญชี 2551 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายและซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้แล้วเพื่อป้องกัน 

ความผันผวนของค่าเงินบาท บริษัทฯ รับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื่อมี 

การส่งมอบเงินตราต่างประเทศณ วันที่ 30 กันยายน 2551 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีสัญญาขายและซื้อเงินตราต่างประเทศ 

ล่วงหน้าเหลืออยู่
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 ในรอบปีบัญชี 2550 บริษัทฯ ได้ทำสัญญา foreign currency collar เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตรา 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างเรือจำนวน2 ลำในสกุลเงินเยน เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,353 

ล้านเยน สัญญาดังกล่าวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนต่ำสุดและสูงสุดอยู่ระหว่าง 105 เยน ถึง 120 เยน ต่อ 1 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2554 สำหรับสัญญา 

ฉบับแรกและวันที่27ธันวาคม2549ถึงวันที่28ธันวาคม2552สำหรับสัญญาฉบับที่สอง
 
ความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของราคาน้ำมัน 

 ในระหว่างปีบัญชี บริษัทฯ ได้ทำสัญญาประกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันซึ่งมีผลบังคับใช้

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2552  โดยในสัญญาราคาของน้ำมันจะ 

ถูกกำหนดด้วยราคาคงที่สำหรับการซื้อน้ำมันจำนวน1,000ถึง2,000เมตริกตันต่อเดือนณวันที่30กันยายนพ.ศ.2551

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน11.28ล้านบาท

 
ความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงทางการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ เป็นสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา เนื่องจากเงินกู้ของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR

บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา LIBORบวกส่วนเพิ่มจำนวนหนึ่ง หุ้นกู้แปลงสภาพมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเพื่อจำกัดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยแล้ว เพื่อบริหารผลกระทบ 

กับกำไรและกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตารางในหน้าถัดไปแสดงให้เห็นถึงรายการเงินกู้ที่จะครบกำหนดชำระและอัตรา 

จ่ายดอกเบี้ยสูงสุดของบริษัทฯณวันที่30กันยายน2551

 ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและด้านอัตรา

ดอกเบี้ยเพื่อการเก็งกำไร

ตาราง 35 : ยอดเงินกู้ ภาระผูกพัน และอัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงสุด  

หน่วย:ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

รายการ รอบบัญชี 
2552 

รอบบัญชี 
2553 

รอบบัญชี 
2554-2556 หลังจากนั้น รวม 

หนี้ระยะยาว      

ยอดเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที ่

- 56.60 113.20 - 169.80

ยอดเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

โดยมีอัตราดอกเบี้ยผันแปร 

9.78 9.88 24.70 5.29 49.65

ยอดเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินบาทโดยมีอัตราดอกเบี้ย

ผันแปร 

3.23 3.23 4.51 2.13 13.10 

ภาระผูกพัน      

การชำระค่าเรือที่สั่งต่อใหม่ 95.52 73.01 69.38 - 237.91

เรือที่เช่ามาเพิ่มเติม 50.24 34.89 2.85 - 87.98 

อัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดที่บริษัทได้ทำสัญญาไว้       

จำนวนเงินกู้ที่ทำสัญญา 200.00 200.00 - - -

อัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดโดยเฉลี่ย 6.50% 6.63% - - - 
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กระจายความเสี่ยงและเพิ่มความสมดุลมากขึ้น

	  ขนส่ง 

	  พลังงาน 

	  โครงสร้างขั้นพื้นฐาน 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลกิจการบริษัทให้มีการ

จัดการที่ดี ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปโดยกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ

มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนสามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ

  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มี 

การรายงานการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็น 

ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

 

 คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2551 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและ 

ผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ม.ร.ว.จันทรแรมศิริโชคจันทรทัต) (ม.ล.จันทรจุฑาจันทรทัต) 

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ 
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผูถือหุนบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันที่แนบมานี้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัทโทรีเซน
ไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวน
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 (กอนปรับปรุงใหม) ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท
โทรีเซนไทยเอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ตามลําดับที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นจากสํานักงานเดียวกันกับขาพเจาและ 
เสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่น
อยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ 
รายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับ 
รายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงิน
โดยรวม  ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวา  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน  
พ.ศ. 2551 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควร 
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทฯ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 



รายงานประจำปี255198  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 11,527,798,624 3,745,160,727 5,829,519,739 751,667,050

เงินลงทุนระยะสั้น 5 462,762,549 300,595,000 277,762,549 155,595,000

ลูกหนี้การคาอื่น - สุทธิ 6 3,058,505,633 2,169,545,739 - -

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 29.2 14,717,027 296,088 106,022,888 54,050,474

เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 29.4 1,147,988,712 - 1,702,193,484 2,029,843,478

สวนของเงินใหกูระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 29.4 4,000,000 4,000,000 198,997,887 674,415,079

วัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 981,489,390 724,943,137 - -

คาใชจายจายลวงหนา 218,447,762 126,507,438 6,286,597 2,093,623

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 7 1,064,174,845 791,608,327 23,739,615 20,961,516

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 18,479,884,542 7,862,656,456 8,144,522,759 3,688,626,220

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 29.4 11,323,000 15,323,000 1,856,487,817 3,439,016,206

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 - - 11,496,655,250 10,052,581,277

เงินลงทุนในบริษัทรวม 9 481,587,918 57,924,828 11,213,000 11,213,000

เงินลงทุนในกิจการรวมคา 10 31,374,027 23,776,924 8,771,110 8,771,110

คาความนิยม 11 847,962,555 594,666,469 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 12 20,953,954,507 18,670,880,734 298,263,352 289,703,999

13 135,256,050 64,794,826 60,705,914 54,477,620

สินทรัพยอื่น - สุทธิ 14 1,201,768,428 853,939,851 1,764,576 1,936,313

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 23,663,226,485 20,281,306,632 13,733,861,019 13,857,699,525

รวมสินทรัพย 42,143,111,027 28,143,963,088 21,878,383,778 17,546,325,745

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 66 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

2

พ.ศ. 2551 
 

บาท 

พ.ศ. 2550 
ปรับปรุงใหม่ 

บาท 

พ.ศ. 2551 
 

บาท 

พ.ศ. 2550 
ปรับปรุงใหม่ 

บาท หมายเหตุ 

งบดุล
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 108 ถึง 162 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 



รายงานประจำปี2551 99  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

งบดุล (ต่อ)
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 108 ถึง 162 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2551 
 

บาท 

พ.ศ. 2550 
ปรับปรุงใหม่ 

บาท 

พ.ศ. 2551 
 

บาท 

พ.ศ. 2550 
ปรับปรุงใหม่ 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

หมายเหตุ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 15 - 20,274,164 - -

เงินกูระยะสั้น 16 9,200,000 210,777,752 - -

เจาหนี้การคา - อื่น 1,835,377,534 1,436,499,967 20,620,842 3,536,040

เจาหนี้กจิการที่เกี่ยวของกัน 29.3 52,722,896 25,165,957 5,046,695 11,233,247

เจาหนี้อื่น 1,029,874,888 251,957,947 2,622,570 86,116,277

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 464,668,754 415,718,114 - -

เงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 29.4 - - 3,047,605,423 3,399,190,511

สวนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งป 17 444,910,157 1,227,130,991 - -

18 25,254,895 12,848,277 4,950,789 4,618,319

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 113,305,061 36,115,162 - -

คาใชจายคางจาย 1,065,044,324 640,197,593 71,204,999 56,465,420

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 243,274,433 205,416,192 14,139,156 782,782

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,283,632,942 4,482,102,116 3,166,190,474 3,561,942,596

หนี้สินไมหมุนเวียน

20 5,857,962,616 5,665,202,823 5,857,962,616 5,665,202,823

เงินกูระยะยาว 17 1,700,410,762 1,921,874,977 - -

18 30,808,209 18,448,210 3,945,610 8,896,399

19 55,201,212 39,259,857 1,250,174 878,949

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,644,382,799 7,644,785,867 5,863,158,400 5,674,978,171

รวมหนี้สิน 12,928,015,741 12,126,887,983 9,029,348,874 9,236,920,767

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 66 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

ภาระผูกพันผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งป

หุนกูแปลงสภาพ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

3



รายงานประจำปี2551100  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 21

ทุนจดทะเบียน - หุนสามัญ 868,684,422 868,684,422 868,684,422 868,684,422

ทุนที่ออกและชําระแลว - หุนสามัญ 643,684,422 643,684,422 643,684,422 643,684,422

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 21 1,540,410,208 1,540,410,208 1,540,410,208 1,540,410,208

สํารองสวนทุนจากการรวมสวนไดเสีย (50,029,892) (50,029,892) - -

สวนเกินของราคาตามบัญชีจากราคาจายซื้อกรณีการซื้อ

กิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน - - 124,542,422 124,542,422

สวนเกินมูลคาหุนสามัญในบริษัทยอย 8 2,611,057,091 - - -

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอย

ในตางประเทศ 15,473,090 (106,517,385) - -

การปรับมูลคายุติธรรม 5 (37,882,086) 21,544,954 (37,882,086) 21,544,954

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 26 87,000,000 87,000,000 87,000,000 87,000,000

ยังไมไดจัดสรร 20,211,992,713 12,980,357,316 10,491,279,938 5,892,222,972

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 25,021,705,546 15,116,449,623 12,849,034,904 8,309,404,978

สวนของผูถือหุนสวนนอย 4,193,389,740 900,625,482 - -

รวมสวนของผูถือหุน 29,215,095,286 16,017,075,105 12,849,034,904 8,309,404,978

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 42,143,111,027 28,143,963,088 21,878,383,778 17,546,325,745

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 66 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

4

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

งบดุล (ต่อ)

พ.ศ. 2551 
 

บาท 

พ.ศ. 2550 
ปรับปรุงใหม่ 

บาท 

พ.ศ. 2551 
 

บาท 

พ.ศ. 2550 
ปรับปรุงใหม่ 

บาท หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 108 ถึง 162 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 



รายงานประจำปี2551 101  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

งบกำไรขาดทุน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

พ.ศ. 2551 
 

บาท 

พ.ศ. 2550 
ปรับปรุงใหม่ 

บาท 

พ.ศ. 2551 
 

บาท 

พ.ศ. 2550 
ปรับปรุงใหม่ 

บาท หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได
คาระวาง 28,453,607,514 15,865,290,884 - -
คาบริการจากธุรกิจนอกชายฝง 5,258,483,440 4,025,548,421 - -
คาบริการและคานายหนา 681,294,123 465,222,110 71,428,879 5,626,403
รายไดจากเงินปนผล 5,761,400 2,677,490 6,397,455,940 7,059,099,497
ดอกเบ้ียรับ 204,707,576 71,900,934 248,057,871 98,905,925
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 236,320,849 723,363,372 104,266,373 22,134,872
สวนแบงกําไรของบริษัทรวมและกิจการรวมคา 9, 10 74,213,197 9,389,378 - -
รายไดอื่น 28 468,081,888 155,198,596 21,367,799 34,101,020

รวมรายได 35,382,469,987 21,318,591,185 6,842,576,862 7,219,867,717

คาใชจาย
คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล 17,874,164,100 9,280,361,787 - -
คาใชจายบริการจากธุรกิจนอกชายฝง 3,562,394,003 2,713,748,491 - -
คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรและคาตัดจําหนาย 12, 13 2,050,620,572 1,781,391,213 21,327,035 18,975,697
คาตัดจําหนายคาความนิยม 10, 11 - 68,626,738 - 626,601
คาใชจายในการใหบริการและการบริหาร 1,893,524,402 1,605,936,043 191,686,529 118,063,561
คาตอบแทนกรรมการ 29,292,942 6,300,000 29,292,942 6,300,000

รวมคาใชจาย 25,409,996,019 15,456,364,272 242,306,506 143,965,859

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 23 9,972,473,968 5,862,226,913 6,600,270,356 7,075,901,858
ดอกเบ้ียจาย (535,682,398) (665,466,843) (456,408,817) (90,910,482)
ภาษีเงินได 24 (245,313,648) (87,116,716) - -

กําไรสุทธิสําหรับป 9,191,477,922 5,109,643,354 6,143,861,539 6,984,991,376

การปนสวนกําไรสุทธิสําหรับป
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 8,776,439,970 4,961,947,064 6,143,861,539 6,984,991,376
สวนของผูถือหุนสวนนอย 415,037,952 147,696,290 - -

9,191,477,922 5,109,643,354 6,143,861,539 6,984,991,376

กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ 25

กําไรสุทธิสําหรับป 13.63 7.71 9.54 10.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 66 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

5

งบดุล (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 108 ถึง 162 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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บริษ
ัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)

รายงานประจำปี2551

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

  งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 

  

ทุนที่ออก 

และชำระแล้ว 

บาท 

ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นสามัญ 

บาท 

สำรอง 

ส่วนทุนจาก 

การรวม 

ส่วนได้เสีย 

บาท 

ส่วนเกินมูลค่า 

หุ้นสามัญ 

ในบริษัทย่อย 

บาท 

ผลต่างจาก 

การแปลงค่า 

งบการเงิน 

ของบริษัทย่อย 

ในต่างประเทศ 

บาท 

การปรับ 

มูลค่ายุติธรรม 

ของเงินลงทุน 

ระยะสั้น 

บาท 

  

ส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น 

ส่วนน้อย 

บาท 

รวม 

บาท  

  กำไรสะสม 

 หมายเหตุ 
สำรอง 

ตามกฎหมาย 

บาท 

ยังไม่ได้

จัดสรร 

บาท 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

 ผลตางจาก  

สํารอง การแปลงคา การปรับ

สวนทุนจาก สวนเกินมูลคา งบการเงิน มูลคายุติธรรม สวนของ

ทุนที่ออก สวนเกิน การรวม หุนสามัญ ของบริษัทยอย ของเงินลงทุน สํารอง ผูถือหุน

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สวนไดเสีย ในบริษัทยอย ในตางประเทศ ระยะสั้น ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาตนปวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 643,684,422 1,540,410,208 (50,029,892) - (106,517,385) 21,544,954 87,000,000 13,016,766,043 901,674,935 16,054,533,285

การปรับงบการเงินยอนหลัง 2.4 - - - - - - - (36,408,727) (1,049,453) (37,458,180)

ยอดยกมาตนปหลังปรับงบการเงินยอนหลัง 643,684,422 1,540,410,208 (50,029,892) - (106,517,385) 21,544,954 87,000,000 12,980,357,316 900,625,482 16,017,075,105

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินในบริษัทยอยตางประเทศ - - - - 121,990,475 - - - (19,299,283) 102,691,192

เงินลงทุนเพิ่มขึ้นในบริษัทยอย - - - - - - - - 2,741,994,365 2,741,994,365

สวนเกินมูลคาหุนสามัญในบริษัทยอย 8 - - - 2,611,057,091 - - - - 288,592,814 2,899,649,905

เงินลงทุนรับคืนจากบริษัทยอย - - - - - - - - (90,561,350) (90,561,350)

การปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น 5 - - - - - (59,427,040) - - - (59,427,040)

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - - 8,776,439,970 415,037,952 9,191,477,922

เงินปนผลจาย 27 - - - - - - - (1,544,804,573) (43,000,240) (1,587,804,813)

ยอดคงเหลือสิ้นปวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 643,684,422 1,540,410,208 (50,029,892) 2,611,057,091 15,473,090 (37,882,086) 87,000,000 20,211,992,713 4,193,389,740 29,215,095,286

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 66 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 108 ถึง 162 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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103  บริษ

ัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)
รายงานประจำปี2551

  งบการเงินรวม พ.ศ. 2550 

  

ทุนที่ออก 

และชำระแล้ว 

บาท 

ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้น

สามัญ 

บาท 

สำรอง 

ส่วนทุนจาก 

การรวม 

ส่วนได้เสีย 

บาท 

ผลต่างจาก 

การแปลงค่า 

งบการเงิน 

ของบริษัทย่อย 

ในต่างประเทศ 

บาท 

การปรับ 

มูลค่ายุติธรรม 

ของเงินลงทุน 

ระยะสั้น 

บาท 

  

ส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น 

ส่วนน้อย 

บาท 

รวม 

บาท  

  กำไรสะสม 

 หมายเหตุ 
สำรอง 

ตามกฎหมาย 

บาท 

ยังไม่ได้จัดสรร 

บาท 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

 ผลตางจาก  

สํารอง การแปลงคา การปรับ

สวนทุนจาก งบการเงิน มูลคายุติธรรม สวนของ

ทุนที่ออก สวนเกิน การรวม ของบริษัทยอย ของเงินลงทุน สํารอง ผูถือหุน

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สวนไดเสีย ในตางประเทศ ระยะสั้น ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาตนปวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 643,684,422 1,540,410,208 (50,029,892) (21,752,808) 14,598,398 77,000,000 8,980,647,332 838,505,133 12,023,062,793

การปรับงบการเงินยอนหลัง 2.4 - - - - - - (29,840,568) (1,513,034) (31,353,602)

ยอดยกมาตนปหลังปรับงบการเงินยอนหลัง 643,684,422 1,540,410,208 (50,029,892) (21,752,808) 14,598,398 77,000,000 8,950,806,764 836,992,099 11,991,709,191

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินในบริษัทยอยตางประเทศ - - - (84,764,577) - - - 2,294,252 (82,470,325)

เงินลงทุนเพิ่มขึ้นในบริษัทยอย - - - - - - - 36,750,700 36,750,700

เงินลงทุนรับคืนจากบริษัทยอย - - - - - - - (93,557,879) (93,557,879)

การปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น 5 - - - - 6,946,556 - - - 6,946,556

สํารองตามกฎหมาย 26 - - - - - 10,000,000 (10,000,000) - -

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - 4,961,947,064 147,696,290 5,109,643,354

เงินปนผลจาย 27 - - - - - - (922,396,512) (29,549,980) (951,946,492)

ยอดคงเหลือสิ้นปวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 643,684,422 1,540,410,208 (50,029,892) (106,517,385) 21,544,954 87,000,000 12,980,357,316 900,625,482 16,017,075,105

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 66 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม พ.ศ. 2550

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 108 ถึง 162 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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บริษ
ัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)

รายงานประจำปี2551

  งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 

  

ทุนที่ออก 

และชำระแล้ว 

บาท 

ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นสามัญ 

บาท 

ส่วนเกินของราคาตามบัญชี 

จากราคาจ่ายซื้อกรณีการซื้อ 

กิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

บาท 

ผลต่างจาก 

การแปลงค่า 

งบการเงิน 

ของบริษัทย่อย 

บาท 

การปรับ 

มูลค่ายุติธรรม 

ของเงินลงทุน 

ระยะสั้น 

บาท 

  

รวม 

บาท 

  กำไรสะสม 

 หมายเหตุ 
สำรอง 

ตามกฎหมาย 

บาท 

ยังไม่ได้จัดสรร 

บาท 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 108 ถึง 162 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

ผลตางจาก

การแปลงคา การปรับ

สวนเกินของราคาตามบัญชี งบการเงิน มูลคายุติธรรม

ทุนที่ออก สวนเกิน จากราคาจายซื้อกรณีการซื้อ ของบริษัทยอย ของเงินลงทุน สํารอง

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ กิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ในตางประเทศ ระยะสั้น ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตนปวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 643,684,422 1,540,410,208 124,542,422 (106,517,385) 21,544,954 87,000,000 13,016,766,043 15,327,430,664

การปรับงบการเงินยอนหลัง 2.3 - - - 106,517,385 - - (7,123,664,122) (7,017,146,737)

การปรับงบการเงินยอนหลัง 2.4 - - - - - - (878,949) (878,949)

ยอดยกมาตนปหลังปรับงบการเงินยอนหลัง 643,684,422 1,540,410,208 124,542,422 - 21,544,954 87,000,000 5,892,222,972 8,309,404,978

การปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น 5 - - - - (59,427,040) - - (59,427,040)

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - 6,143,861,539 6,143,861,539

เงินปนผลจาย 27 - - - - - - (1,544,804,573) (1,544,804,573)

ยอดคงเหลือสิ้นปวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 643,684,422 1,540,410,208 124,542,422 - (37,882,086) 87,000,000 10,491,279,938 12,849,034,904

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 66 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551

8



รายงานประจำปี2551
105  บริษ

ัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)
รายงานประจำปี2551

  งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2550 

  

ทุนที่ออก 

และชำระแล้ว 

บาท 

ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นสามัญ 

บาท 

ส่วนเกินของราคาตามบัญชี 

จากราคาจ่ายซื้อกรณีการซื้อ 

กิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

บาท 

ผลต่างจากการ

แปลงค่างบการเงิน 

ของบริษัทย่อย 

ในต่างประเทศ 

บาท 

การปรับ 

มูลค่ายุติธรรม 

ของเงินลงทุน 

ระยะสั้น 

บาท 

  

รวม 

บาท 

  กำไรสะสม 

 หมายเหตุ 
สำรอง 

ตามกฎหมาย 

บาท 

ยังไม่ได้จัดสรร 

บาท 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

ผลตางจาก

การแปลงคา การปรับ

สวนเกินของราคาตามบัญชี งบการเงิน มูลคายุติธรรม

ทุนที่ออก สวนเกิน จากราคาจายซื้อกรณีการซื้อ ของบริษัทยอย ของเงินลงทุน สํารอง

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ กิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ในตางประเทศ ระยะสั้น ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาตนปวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 643,684,422 1,540,410,208 124,542,422 (21,752,808) 14,598,398 77,000,000 8,980,647,332 11,359,129,974

การปรับงบการเงินยอนหลัง 2.3 - - - 21,752,808 - - (9,140,447,709) (9,118,694,901)

การปรับงบการเงินยอนหลัง 2.4 - - - - - - (571,515) (571,515)

ยอดยกมาตนปหลังปรับงบการเงินยอนหลัง 643,684,422 1,540,410,208 124,542,422 - 14,598,398 77,000,000 (160,371,892) 2,239,863,558

การปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น 5 - - - - 6,946,556 - - 6,946,556

สํารองตามกฏหมาย 26 - - - - - 10,000,000 (10,000,000) -

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - 6,984,991,376 6,984,991,376

เงินปนผลจาย 27 - - - - - - (922,396,512) (922,396,512)

ยอดคงเหลือสิ้นปวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 643,684,422 1,540,410,208 124,542,422 - 21,544,954 87,000,000 5,892,222,972 8,309,404,978

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 66 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2550

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 108 ถึง 162 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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พ.ศ. 2551 
 

บาท 

พ.ศ. 2550 
ปรับปรุงใหม่ 

บาท 

พ.ศ. 2551 
 

บาท 

พ.ศ. 2550 
ปรับปรุงใหม่ 

บาท หมายเหตุ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 22 11,340,021,129 6,861,404,798 (62,274,505) 60,196,548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เงินจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน (3,756,579,597) (3,807,813,225) (91,418,143) (35,429,744)
   เงินจายเพื่อซอมเรือคร้ังใหญ (1,082,341,874) (679,080,768) - -
   เงินจายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น (8,575,052,990) (2,894,603,395) (5,095,825,990) (2,615,603,395)
   เงินจายใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (1,147,988,712) - (7,035,138,395) (3,549,123,123)
   เงินจายใหกูระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - (7,323,000) (114,092,000) (3,577,259,649)
   เงินจายลงทุนในบริษัทยอย (202,784,067) (234,513,599) (1,444,073,671) (2,147,740,270)
   เงินจายลงทุนในบริษัทรวม (373,199,578) (6,471,346) - -
   เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น 5,761,400 2,502,490 5,761,400 2,502,490
   เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - 6,391,694,540 7,056,422,007
   เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 9 9,459,765 7,774,013 - -
   เงินปนผลรับจากกิจการรวมคา 10 7,037,882 4,868,707 - -
   เงินรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 475,757,897 336,290,308 601,192 1,030
   เงินรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น 8,354,894,263 2,863,705,123 4,915,667,263 2,624,705,123
   เงินรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - 42,394,281 - -
   เงินรับคืนจากเงินใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 7,365,323,230 2,767,005,865
   เงินรับคืนจากเงินใหกูระยะยาวแกกิจการ
      ที่เกี่ยวของกัน 4,000,000 6,000,000 2,167,276,902 10,000,000

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (6,281,035,611) (4,366,270,411) 7,065,776,328 535,480,334
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

   เงินจายสุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (20,274,164) (19,784,326) - -
   เงินรับจากเงินกูระยะสั้น 16 41,514,053 211,903,654 - -
   เงินรับจากเงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 9,730,124,507 8,972,350,873
   เงินรับจากเงินกูระยะยาวและหนี้สินจากสัญญาเชา
        การเงินระยะยาว 283,177,975 1,259,491,661 4,618,319 1,105,282
   เงินรับจากหุนกูแปลงสภาพ - 5,675,984,539 - 5,808,858,000
   เงินรับจากผูถือหุนสวนนอยจากการออกหุนใหม
        ในบริษัทยอย 5,739,470,453 36,750,700 - -
   จายคืนเงินกูระยะสั้น 16 (243,091,805) (160,000,000) - -
   จายคืนเงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - (10,081,709,595) (14,455,982,545)
   จายคืนเงินกูระยะยาวและหนี้สินจากสัญญาเชา
        การเงินระยะยาว (1,227,110,716) (6,151,469,225) (4,618,319) (1,105,282)
   เงินจายตนทุนการออกหุนกู (42,393,241) - (42,393,241) (132,873,461)
   ซื้อเงินลงทุนเพิ่มจากผูถือหุนสวนนอย 8 (240,275,992) - - -
   จายคืนทุนแกผูถือหุนสวนนอย (90,561,350) - - -
   เงินปนผลจายจากบริษัทยอยใหผูถือหุนสวนนอย (43,000,240) (29,549,980) - -
   เงินปนผลจายใหผูถือหุน (1,544,804,573) (922,396,512) (1,544,804,573) (922,396,512)

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,612,650,400 (99,069,489) (1,938,782,902) (730,043,645)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 66 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

10

งบกระแสเงินสด
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 108 ถึง 162 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 
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งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2551 
 

บาท 

พ.ศ. 2550 
ปรับปรุงใหม่ 

บาท 

พ.ศ. 2551 
 

บาท 

พ.ศ. 2550 
ปรับปรุงใหม่ 

บาท 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 7,671,635,918 2,396,064,898 5,064,718,921 (134,366,763)
ยอดคงเหลือตนป 3,745,160,727 1,372,484,623 751,667,050 896,770,706

11,416,796,645 3,768,549,521 5,816,385,971 762,403,943
เงินสดลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - (10,631,048) - -
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทยอย 16,707,505 - - -
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลง 94,294,474 (12,757,746) 13,133,768 (10,736,893)

ยอดคงเหลือปลายป 11,527,798,624 3,745,160,727 5,829,519,739 751,667,050

รายการที่มิใชเงินสด 

รายการที่มิใชเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 มีดังตอไปนี้

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

บาท บาท บาท บาท

หนี้สินคงคางจากการซอมเรือคร้ังใหญ 72,336,245 108,317,719 - -

หนี้สินคงคางจากการซื้อสินทรัพยถาวร 939,231,336 111,420,557 3,216,393 53,896,606

หนี้สินคงคางสัญญาเชาการเงิน 23,883,734 30,504,758 8,896,399 13,514,718

หนี้สินคงคางตนทุนการออกหุนกูแปลงสภาพ - 46,440,670 - 46,440,270

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 12 ถึง 66 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

11

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 108 ถึง 162 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2551 
บาท 

พ.ศ. 2550 
บาท 

พ.ศ. 2551 
บาท 

พ.ศ. 2550 
บาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

งบกระแสเงินสด
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
 

 12 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชน จํากัด ซ่ึงจัดต้ังและจดทะเบียนในประเทศไทย ตามที่อยูที่ได 
จดทะเบียนไว คือ 
 
26/26-27 อาคารอรกานต ช้ัน 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 
หุนสามัญและหุนกูแปลงสภาพของบริษัทไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร 
(SGX-ST) ตามลําดับ เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาวาเปน “กลุมบริษัท” 
 
การประกอบการธุรกิจหลักของกลุมบริษัท คือการประกอบธุรกิจการเดินเรือและธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือในลักษณะครบวงจร 
ซ่ึงธุรกิจหลักของกลุมบริษัท สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทหลักๆ คือ ธุรกิจเดินเรือทะเล ธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือและธุรกิจ
บริการนอกชายฝง  
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทมีพนักงานจํานวน 2,171 คน (พ.ศ. 2550 : 1,965 คน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

 
2 นโยบายการบัญชี 

 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปนี้ 

 
2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี  
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  และขอกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนเรื่องที่
อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  ซ่ึงกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและกําหนดขอสมมติ
ที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมท้ังเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน
และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวา 
ฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว 
 
ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในปปจจุบันเทาที่จําเปน  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ 
ขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหมและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทย 

 
มาตรฐานการบัญชีตอไปนี้มีการปรับปรุงแกไขและมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.  2550  
 
ฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 45 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับที่ 46 เรื่องสวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45  
เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 เรื่องสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่รอบระยะ
บัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมีผลกระทบตองบการเงินเฉพาะบริษัทเทานั้นและไมมีผลตอ 
งบการเงินรวม ตามที่อธิบายในหมายเหตุขอ 2.3 
 
มาตรฐานการบัญชีที่ไดมีการปรับปรุงใหมและที่ออกใหมซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2551 มีดังตอไปนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชีซ่ึงไดมีการปรับปรุงใหม 
ฉบับที่ 25  เรื่องงบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 29 เรื่องสัญญาเชา 
ฉบับที่ 31 เรื่องสินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 33 เรื่องตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 35 เรื่องการนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 39 เรื่องนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาดทางบัญชี 
ฉบับที่ 41 เรื่องงบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 49 เรื่องสัญญากอสราง 
 
มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม 
ฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่องงบกระแสเงินสด ฉบับที่ 29 เรื่องสัญญาเชา ฉบับที่ 31 เรื่องสินคาคงเหลือ ฉบับที่ 33 เรื่อง 
ตนทุนการกูยืม ฉบับที่ 35 เรื่องการนําเสนองบการเงิน ฉบับที่ 39 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาดทางบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่องงบการเงินระหวางกาล ฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจ ฉบับที่ 49 เรื่องสัญญากอสรางและฉบับที่ 51 
เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน จะมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ผูบริหารของกลุมบริษัท 
ไดประเมินและเห็นวาการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ 
งบการเงินที่นําเสนอ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจและฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน ซ่ึงกลุมบริษัทไดถือ
ปฏิบัติกอนถึงวันมีผลบังคับใชตามที่อธิบายในหมายเหตุขอ 2.4 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.3 การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชี 
 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และ ฉบับที่ 32/2549 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได
ประกาศแกไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
45 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยกําหนดใหเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามวิธีราคาทุน รายไดจากเงินลงทุนจะรับรูเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผล 
ประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป  บริษัทไดเริ่มใชนโยบายการบัญชีดังกลาวสําหรับเงินลงทุนในบริษัท
ยอย เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนในกิจการรวมคา ต้ังแตรอบปบัญชีเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
ดังกลาว มีผลกระทบตอการรายงานในงบการเงินเฉพาะบริษัทเทานั้น และไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวม  
 

บริษัทไดใชวิธีปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตองบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ 
งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน สรุปไดดังตอไปนี้  

 บาท 
  

งบดุล ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2550  
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาลดลง (7,034,951,141) 
หนี้สินสุทธิในบริษัทยอยลดลง (17,804,104) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 เพิ่มข้ึน 106,517,385 
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ลดลง (7,123,664,122) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เพิ่มข้ึน 21,752,808 
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ลดลง (9,140,447,709) 
  

 บาท 
งบกําไรขาดทนุสาํหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550  
รายไดเงินปนผลจากบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาเพิ่มข้ึน 7,056,422,007 
สวนแบงผลกําไรในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาลดลง (5,039,638,420) 
กําไรสุทธิเพิ่มข้ึน 2,016,783,587 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน 3.13 
 

2.4 การนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกอนถึงวันมีผลบังคับใช 
 

ในระหวางป ผูบริหารของกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ มาถือปฏิบัติกอนถึงวันประกาศใช  
 

ฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจ (ตามที่ปรับปรุงใหมในป พ.ศ. 2550) 
ฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน 
รางมาตรฐานการบัญชี เรื่องผลประโยชนของพนักงาน 
 

2.4.1 สินทรัพยไมมีตัวตนและการรวมธุรกิจ 
 

ในอดีตคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจถูกตัดจําหนายภายในระยะเวลา 10 ป ตอมาผูบริหารของบริษัทไดพิจารณาวาคาความ
นิยมดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชประโยชนที่ไมสามารถกําหนดได ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชประโยชนที่ไมสามารถกําหนดไดจะไมถูกตัดจําหนายแตจะพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมี 
ขอบงช้ีของการดอยคา ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นตํ่ากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับ คาใชจายจากการดอยคา
จะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุนทันที 

บาท 

บาท 
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สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.4 การนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกอนถึงวันมีผลบังคับใช (ตอ) 

 
2.4.1 สินทรัพยไมมีตัวตนและการรวมธุรกิจ (ตอ) 
 

มูลคาตามบัญชีของคาความนิยม ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 แสดงดวยยอดคงเหลือที่ยกมาจากวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ
ไมไดถูกตัดจําหนายในระหวางปปจจุบัน ในขณะที่งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 มีคาตัดจําหนายจํานวน 
68,626,738 บาท และ 626,601 บาท รับรูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ 

 
2.4.2 ผลประโยชนของพนักงาน 
 

ภายใตรางมาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชนของพนักงาน เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อ
หนี้สินเกิดขึ้น ภาระผูกพันในผลประโยชนของพนักงานเมื่อลาออกและหลังเกษียณอายุจะรับรูเปนหนี้สินและคํานวณดวยวิธีคิดลด 
แตละหนวยที่ประมาณการไว โดยคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ใชสกุลเงินเดียวกันกับสกุลเงินของภาระผูกพัน และมี
อายุการครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองจายภาระผูกพัน ในอดีตกลุมบริษัทเคยบันทึกหนี้สินที่เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน
เมื่อมีพนักงานลาออกหรือเกษียณอายุ เริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทรับรูภาระผูกพันในหนี้สินดังกลาวดวยวิธีที่อธิบายขางตนและ
ไดปรับปรุงงบการเงินของป พ.ศ. 2550 ยอนหลังตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

 
ผลกระทบตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ มีดังนี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

บริษัท 
 บาท บาท 
   

งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550   
ภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุเพิ่มข้ึน 37,458,180 878,949 
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรปลายงวดลดลง (36,408,727) (878,949) 
สวนของผูถือหุนสวนนอยปลายงวดลดลง (1,049,453) - 
   

งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549   
ภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุเพิ่มข้ึน 31,353,602 571,515 
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรปลายงวดลดลง (29,840,568) (571,515) 
สวนของผูถือหุนสวนนอยปลายงวดลดลง (1,513,034) - 
   

งบกําไรขาดทนุสาํหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550   
คาใชจายในการใหบริการและการบริหาร    
   - ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุเพิ่มข้ึน 6,568,159 307,434 
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยลดลง (463,581) - 
   

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (0.0102) (0.0005) 

งบการเงินรวม 
 

บาท 

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

บาท 



รายงานประจำปี2551112  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.5 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบรษิัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา 

 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
บริษัทยอยหมายถึงกิจการที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน บริษัทยอยดังกลาวไดถูก
นํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม ในการประเมินวากลุมบริษัทควบคุมกิจการอื่นใดไดหรือไมนั้น ใหพิจารณารวมถึงสิทธิในการออกเสียง
ที่มีอยูและที่คาดวาจะเปนไปไดในปจจุบันที่จะใชสิทธิหรือแปลงสภาพที่จะใชสิทธิออกเสียงดังกลาว 
 
บริษัทยอยถูกนํารวมตั้งแตวันที่บริษัทใหญไดรับโอนมาซึ่งอํานาจควบคุมและตองไมนํามารวมตั้งแตวันที่อํานาจควบคุมหมดไป  
กลุมบริษัทใชวิธีซ้ือสําหรับการบันทึกการไดมาซึ่งบริษัทยอย ตนทุนการไดมาซ่ึงบริษัทยอยวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่สงมอบ
ใหในการไดมา มูลคาของหุนที่ออกให หรือหนี้สินที่ตองรับผิดชอบ ณ วันที่ไดมา และยังรวมถึงตนทุนที่สัมพันธโดยตรงกับการไดมานั้น สวน
ของจํานวนตนทุนการไดมาซ่ึงบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ไดมาจะบันทึกเปนคาความนิยม สําหรับ
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซ่ึงเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการที่อยูในกลุม
บริษัท จะถูกตัดบัญชีออกไปเต็มจํานวน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซ่ึงกลุมบริษัทจะไมสามารถไดรับคืนตนทุนที่เสียไป ใน
กรณีที่มีความจําเปนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยจะถูกเปลี่ยนใหมีความสม่ําเสมอกับนโยบายที่ใชโดยกลุมบริษัท 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงดวยราคาทุน เนื่องจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ตามที่ได
อธิบายในหมายเหตุขอ 2.2 และ 2.3 
 
การรวมธุรกิจที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันจะถูกบันทึกบัญชีโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทผูถูกซ้ือ ผลตางที่เกิดขึ้นจากการรวม
ธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันจะถูกแสดงไวภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุล 
 
รายชื่อของบริษัทยอยของกลุมบริษัทและผลกระทบของการไดมาและจําหนายไป ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  8 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสียซ่ึงวิธีดังกลาวจะทําใหสวนแบงกําไรหรือ
ขาดทุนภายหลังการไดมาที่เปนสวนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมจะบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน และสวนแบงในความเคลื่อนไหวของ 
สวนเกินทุนภายหลังการไดมา จะบันทึกไวในสวนของสํารองสวนเกินทุน  ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับ 
ตนทุนของเงินลงทุน บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุม รายการกําไรหรือรายการขาดทุน 
ที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมถูกตัดบัญชีเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมนั้น เวนแตรายการขาดทุนที่ 
ยังไมไดเกิดขึ้นจริงดังกลาวซึ่งมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา เงินลงทุนในบริษัทรวมรวมถึงคาความนิยมที่เกิดจาก
การไดมา (สุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม) กลุมบริษัทตองไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไปเมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวม 
มีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม เวนแตกลุมบริษัทเกิดภาระหนี้หรือตองจายชําระหนี้แทนบริษัทรวม 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงดวยราคาทุน เนื่องจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 ตามที่ได
อธิบายในหมายเหตุขอ 2.2 และ 2.3 
 
รายชื่อของบริษัทรวมของกลุมบริษัทและผลกระทบของการไดมาและจําหนายไป ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  9 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.5 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบรษิัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
เงินลงทนุในกิจการรวมคา 
 
กลุมบริษัทและบริษัทบันทึกเงินลงทนุในกิจการรวมคาโดยใชวิธีสวนไดเสีย ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
สวนไดเสียในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทดวยราคาทุน เนื่องจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 ตามที่ได
อธิบายในหมายเหตุขอ 2.2 และ 2.3 
 
สวนของตนทุนการไดมาที่สูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่บริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของกิจการที่ควบคุมรวมกันแสดงถึง 
คาความนิยมซึ่งไดรวมเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนในกิจการรวมคา 
 
รายชื่อของบริษัทรวมของกลุมบริษัทและผลกระทบของการไดมาและจําหนายไป ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  10 
 
สินทรัพยไมมีตัวตน - คาความนิยม 
 
คาความนิยมคือตนทุนของเงินลงทุนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม 
ณ วันที่ไดมาซ่ึงบริษัทนั้น คาความนิยมจะถูกทดสอบการดอยคา ณ วันที่ในงบดุลของแตละงวดบัญชีและแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหัก 
คาเผื่อการดอยคา 
 

2.6 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ขอสมมติฐาน  และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและ
ปจจัยอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เช่ือวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น 
 
2.6.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 

 
ผูบริหารจะกําหนดราคาตามบัญชีของเรือขุดเจาะและเรือ ตามการประมาณการ ขอสมมติฐาน และขอพิจารณาเกี่ยวกับอายุการใช
งานที่เหลือและมูลคาซากของสินทรัพยขางตน การประมาณการ ขอสมมติฐาน และขอพิจารณา จะคํานึงจากประสบการณในอดีต
และการคาดการณในอนาคตเกี่ยวกับการดําเนินงาน การใชประโยชน และประสิทธิภาพของการใชงาน 

 
2.6.2 ผลประโยชนพนกังาน 

 
กลุมบริษัทมีขอผูกมัดในการใหประโยชนแกพนักงานหลังเกษียณอายุ มูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงานไดถูกรับรู
รายการในงบดุลไดถูกคํานวณดวยวิธีคณิตศาสตรประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานที่ใชในการประเมินคาใชจาย
ผลประโยชนพนักงานสุทธิประจํางวดไดรวมถึงอัตราสวนลด อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จํานวนพนักงาน  การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนพนักงานสุทธิ ในทุกป
กลุมบริษัทจะไดมีการทบทวนอัตราสวนลดที่เหมาะสมซึ่งสะทอนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนํามาใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ
ของกระแสเงินสดจายในอนาคตที่คาดวาจะตองจายใหกับพนักงาน ในการประเมินอัตราสวนลดที่เหมาะสม กลุมบริษัทจะพิจารณา
จากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงจายในสกุลเงินที่ไดรับประโยชน 
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2.7 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 
รายการที่รวมอยูในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินที่เสนอรายงานของแตละกิจการในประเทศนั้น ๆ   
งบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท 
 
กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นใหเปนเงินสกุลที่เสนอรายงานของแตละกิจการ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันที่ที่เกิดรายการ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง ไดบันทึกทันทีในงบกําไรขาดทุน และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่
เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรและขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ไดบันทึกทันทีในงบกําไรขาดทุน  
 
งบกําไรขาดทุนของหนวยงานตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินสกุลที่เสนอรายงานของกลุมบริษัท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหวางป
และรายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลตางจากการแปลงคารายการในงบการเงินดังกลาวจะ
แสดงภายใตสวนของผูถือหุน เมื่อกลุมบริษัทจําหนายหนวยงานตางประเทศ จึงจะบันทึกผลตางดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกําไรหรือขาดทุน
จากการจําหนายหนวยงานตางประเทศนั้น 

 
2.8 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไดแสดงอยูในงบดุลที่ราคาทุน  สําหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองในการเปลี่ยนมือ และมีอายุ
นับแตวันออกตราสารเปนระยะเวลาสามเดือนหรือตํ่ากวา 

 
2.9 ลูกหนี้การคา 

 
ลูกหนี้การคาแสดงดวยมูลคาตามใบแจงรายการ หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 
มูลคาของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก็คือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้
การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหวางงวดตัดเปนคาใชจายเมื่อสามารถระบุได 

 
2.10 เงินลงทนุระยะสัน้ 

 
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอยบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคาซ่ึงไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย  
การจัดประเภทดังกลาวเปนไปตามเปาหมายการลงทุนที่ฝายบริหารตองการ ณ วันที่ไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น ฝายบริหารกําหนดการจัดประเภท 
ที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเปนปกติอยางสม่ําเสมอ 
 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเปนเงินลงทุนที่ไมระบุชวงเวลาที่จะถือไวซ่ึงอาจขายเมื่อตองการเสริมสภาพคลองและแสดงรวมอยูใน 
สินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตผูบริหารจะแสดงเจตจํานงเพื่อถือหลักทรัพยไวนอยกวา 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุลหรือเวนแตผูบริหาร
ตองการขายเพื่อเพิ่มเงินทุนในการประกอบกิจการซ่ึงจะจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียน ฝายบริหารกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสม
สําหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเปนปกติอยางสม่ําเสมอ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.10 เงินลงทนุระยะสัน้ (ตอ) 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย แสดงยอดในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ใน 
งบดุลและจะมีการวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายซึ่งสวนใหญประกอบดวย เงินลงทุนในตราสารทุนที่มีตลาดรองรับ สําหรับเงินลงทุน
เผื่อขายที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับจะวัดมูลคายุติธรรมดวยการอางอิงราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับเงิน
ลงทุนเผื่อขายลักษณะอื่นจะวัดมูลคายุติธรรมดวยการอางอิงราคาตลาดปจจุบันของตราสารที่คลายคลึงกันหรืออางอิงการคิดลดกระแสเงิน
สดจากสินทรัพยสุทธิที่ใชเปนฐานของมูลคาตราสารนั้น รายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรูอยูในสวนของผู
ถือหุน 
 
เมื่อเงินลงทุนในตราสารทุนชนิดเดียวกันมีการจําหนายเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักจากจํานวนที่ถือครองทั้งหมด 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดรองรับที่จัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงในงบดุลดวยราคาทุน กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของ
เงินลงทุนตอเมื่อมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น ถามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุนตํ่ากวาราคาตามบัญชี ผล
ขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้น จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที 

 
2.11 วัสดุและของใชสิน้เปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 

 
วัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเลสวนใหญประกอบดวยน้ํามัน และวัสดุและของใชสิ้นเปลืองประจําเรือ น้ํามันแสดงตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอนออกกอน สวนวัสดุและของใชสิ้นเปลืองประจําเรือและเรือขุดเจาะแสดงตามราคาทุนเริ่มแรก วัสดุและของใชสิ้นเปลืองที่ซ้ือ
เพื่อเปลี่ยนแทนวัสดุสิ้นเปลืองที่ถูกใชไปในระหวางปแสดงเปนคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเลในงบกําไรขาดทุน บริษัท
บันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของวัสดุและของใชสิ้นเปลืองที่เกาลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเทาที่จําเปน 

 
2.12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  

 
นโยบายของกลุมบริษัทเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคาสรุปไดดังนี้ 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณบันทึกดวยราคาทุนซ่ึงคํานวณจากราคาซื้อสินทรัพยทั้งที่เปนเงินสดและจํานวนเทียบเทาเงินสด บวกคาใชจายที่ 
เกิดขึ้นในการทําใหสินทรัพยนั้นมาอยูในสถานที่หรือในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามที่ประสงคไว สินทรัพยทุกประเภทยกเวนที่ดินแสดงใน
งบดุลดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  
ซ่ึงคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดในอนาคต จากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง หรือจํานวนที่จะไดรับจากการ
ขายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
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2.12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ตอ) 

 
คาเสื่อมราคาคํานวณดวยวิธีเสนตรง  ตามอายุการใชงานที่ประมาณไว ดังตอไปนี้ 

 
อาคารและโรงงาน 20 ป
สวนปรับปรุงอาคารและโรงงาน 5 - 20 ป
เรือเดินทะเล (เรือมือสองและเรือใหม) 5 - 23 ป
เรือสนับสนุน และเรือกลเดินทะเลมือสอง 5 - 16 ป
เรือขุดเจาะมือสอง 1 - 20 ป
เครื่องตกแตง ติดต้ังและอุปกรณเครื่องใช 3 - 10 ป
รถยนต 5 ป
เรือยนต 5, 10 ป
 
กลุมบริษัทไดประมาณอายุการใชงานของเรือเดินทะเล เรือสนับสนุน เรือกลเดินทะเล และเรือขุดเจาะจากอายุการใชงานที่เหลืออยู ณ วันที่ 
ซ้ือเรือและคํานวณคาเสื่อมราคาของเรือจากตนทุนของเรือเดินทะเล เรือสนับสนุน เรือกลเดินทะเล หรือเรือขุดเจาะหักดวยมูลคาซาก
โดยประมาณ 
 
กลุมบริษัทบันทึกคาเสื่อมราคาเปนคาใชจายประจํางวด เมื่อบริษัทจําหนายสินทรัพยออกจากบัญชี บริษัทจะบันทึกตัดสินทรัพยและ 
คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี  พรอมกับบันทึกกําไรขาดทุนจากการจําหนายในงบกําไรขาดทุน 
 
คาใชจายในการตอเติม และปรับปรุง  ซ่ึงมีผลทําใหราคาเปลี่ยนแทนของสินทรัพยนั้นเพิ่มข้ึนถือเปนคาใชจายฝายทุน คาใชจายในการ
ซอมแซม และบํารุงรักษาสินทรัพย ถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิด 
 
มูลคาซากและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไดทบทวนและแกไขตามความเหมาะสม ณ ทุกวันที่ในงบดุล 
 
รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน 
 
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย และ
จะรวมไวในงบกําไรขาดทุน 
 
ดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินมาใชในการไดมาซ่ึง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยนั้นตลอดชวงเวลา 
การกอสรางและเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืม 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว สวนตนทุนการกูยืมอื่นนอกเหนือจากที่กลาวขางตนจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.13 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ ซ้ือมาโดยมีลักษณะเฉพาะจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมาและ 
การดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการให
ประโยชนที่ประมาณการไว (3, 5 และ 7 ป) 

 
2.14 สินทรัพยอ่ืน 

 
สินทรัพยอื่นสวนใหญประกอบดวยคาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญรอตัดบัญชี คาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญรอตัดบัญชีดังกลาว 
ตัดจําหนายเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงภายใน 2 - 5 ป  
 
คาใชจายที่เกิดขึ้นระหวางการตรวจสอบสภาพเรือและคาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญจะรับรูรวมในสินทรัพยอื่น คาใชจายในการซอมเรือครั้ง
ใหญจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายตลอดอายุการใชงานจนกระทั่งมีการซอมเรือครั้งใหญครั้งตอไป ซ่ึงอายุการตัดจําหนายสูงสุดไมเกิน 5 ป  
ในกรณีที่มีการซอมเรือครั้งใหญกอนวันครบกําหนด ตนทุนที่เหลืออยูของการซอมเรือครั้งใหญจะถูกตัดจําหนายทันที 

 
2.15 การดอยคาของสินทรัพย 

 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยอื่นที่ไมเปนสินทรัพยทางการเงิน รวมทั้งคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ตองมีการทบทวน 
การดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงช้ีวาราคาตามบัญชีอาจต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะ
รับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน  ซ่ึงหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขายสุทธิเทียบกับมูลคา
จากการใช  สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา กลุมบริษัทตองกลับ
บัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่กลุมบริษัทรับรูในงวดกอน เมื่อประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว   

 
2.16 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา 

 
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณซ่ึงผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปนสัญญาเชาการเงิน  
ซ่ึงจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตามสัญญาเชา
แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอ
หนี้สินคงคาง ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายที่เปนตนทุนการเงินจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา ที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการ
ใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 
 
สัญญาเชาสินทรัพยระยะยาวซ่ึงผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สัญญาเชานั้นถือเปน
สัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
โดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น 
 
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 



รายงานประจำปี2551118  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
 

 22 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.17 หุนกูแปลงสภาพ 
 

หุนกูแปลงสภาพเปนหุนกูที่ใหสิทธิแกผูออกในการเลือกที่จะชําระหุนกูแปลงสภาพซึ่งออกโดยบริษัทถูกจัดประเภทไวเปนหนี้สินทางการเงิน
หุนกูแปลงสภาพไดมีการบันทึกเริ่มแรกดวยมูลคาที่ไดรับหักคาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพ และวัดมูลคาภายหลังดวยวิธีตนทุน 
ตัดจําหนาย 

 

2.18 ประมาณการหนี้สิน 
 

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน(ไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน) สําหรับภาระผูกพันในปจจุบันตาม
กฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ซ่ึงการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวา
จะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป  และตามประมาณการที่นาเชื่อถือของจํานวนที่ตองจาย ในกรณีที่กลุมบริษัทคาดวาประมาณ
การหนี้สินเปนรายจายที่จะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากเมื่อคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน 

 

2.19 การรับรูรายได 
 

กลุมบริษัทรับรูคาระวางเรือแตละเที่ยวเปนรายไดเมื่อเที่ยวเรือสิ้นสุดลง ทั้งนี้เวนแตคาระวางเรือของเที่ยวที่ยังอยูระหวางการเดินทาง ณ วันที่
ตามงบดุล โดยบริษัทจะรับรูรายไดตามสัดสวนของระยะเวลาที่เรือไดเดินทางไปแลว เทียบกับระยะเวลาที่ตองใชในการเดินเรือทั้งหมดของ
เที่ยวเรือนั้น  คาระวางที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเปนยอดสุทธิหลังหักคานายหนาที่เกี่ยวของ 
 

กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการใหบริการนอกชายฝงแกลูกคาเมื่อไดใหบริการโดยอางอิงตาม (ก) อัตราคาบริการรายวันตามสัญญา และ
จํานวนวันที่ดําเนินงานในระหวางงวด หรือ (ข) อัตราคาบริการที่ตกลงกันตามสัญญา  เมื่อสัญญาบริการมีลักษณะของการใหเชาสินทรัพย
ดวย รายไดจากการใหบริการจะถูกรับรูเทากันตลอดอายุสัญญา 
 

การเคลื่อนยายอุปกรณเกี่ยวกับเรือขุดเจาะ (Mobilisation activities) เปนการเคลื่อนยายเรือขุดเจาะจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
ภายใตสัญญาบริการ สัญญาบริการบางสัญญาไดรวมคาธรรมเนียมการเคลื่อนยายอุปกรณเกี่ยวกับเรือขุดเจาะ (Mobilisation fee) ซ่ึงจะมี
การจาย ณ วันเริ่มตนสัญญา ในกรณีที่คาธรรมเนียมการเคลื่อนยายอุปกรณเรือขุดเจาะรวมถึงคาปรับปรุงโดยทั่วไปหรือเจาะจงสําหรับเรือขุด
เจาะหรืออุปกรณเพื่อใหเปนไปตามที่ผู รับบริการตองการ  คาธรรมเนียมดังกลาวจะรับรูเปนรายไดตลอดอายุของสัญญา ในกรณีที่
คาธรรมเนียมการเคลื่อนยายอุปกรณเรือขุดเจาะรวมคาใชจายในการเริ่มดําเนินงาน ณ วันเริ่มตนของสัญญา คาธรรมเนียมดังกลาวจะรับรูเปน
รายไดในงวดเดียวกันกับที่เกิดคาใชจาย 
 

กลุมบริษัทรับรูคานายหนาและคาบริการตางๆ เปนรายได เมื่อบริษัทไดใหบริการแลวเสร็จและเรียกเก็บเงินจากลูกคา 
 

รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุและพิจารณาจํานวนเงินตน 
ที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกรายไดคางรับของกลุมบริษัท  

 

2.20 บุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางออมไมวาจะโดยทอดเดยีว
หรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท บริษัทยอยและบริษัทยอยลําดับถัดไป บริษัทรวมและบุคคล 
ที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงาน
ของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซ่ึงอาจมีข้ึนไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธมากกวา
รูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย 
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2.21 ผลประโยชนพนักงาน 
 
(ก) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 
กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยใชแผนการกําหนดอัตราการจายสมทบ โดยที่สินทรัพยของกองทุนไดแยกออกจาก 
สินทรัพยของกลุมบริษัทและบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินเขาสมทบกองทุนจากพนักงานและ 
กลุมบริษัท 
 
เงินจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพของกลุมบริษัท บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เกี่ยวของ 

 
(ข) ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 

 
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ คือ ผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุ ซ่ึงขึ้นอยูกับอายุและ
จํานวนปที่ทํางาน 
 
หนี้สินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรูในงบดุลรวมและงบดุลของบริษัทโดยคิดจากมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 
ในงบดุล และตนทุนบริการในอดีต ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุถูกคํานวณขึ้นทุกปโดยผูชํานาญทางสถิติอิสระ โดยใชวิธีคิดลดแต
ละหนวยที่ประมาณการไว  มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุคํานวณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่เขามา 
ในอนาคตโดยใชอัตราดอกเบี้ยตามพันธบัตรรัฐบาลที่ใชสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพันและมีอายุการครบกําหนดชําระ
ใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองจายผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ กําไรขาดทุนทางสถิติที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ และ 
การเปลี่ยนสมมติฐานทางสถิติถูกบันทึกเขางบกําไรขาดทุน 

 
(ค) คาตอบแทนการเลิกจางกอนกําหนด 

 
คาตอบแทนการเลิกจางกอนกําหนด คือ หนี้สินที่ตองจายเมื่อมีการสิ้นสุดการจางงานโดยกลุมบริษัทกอนวันเกษียณอายุปกติ หรือ
เมื่อมีการเสนอใหมีการเลิกจางงานโดยใหพนักงานออกจากงานอยางเต็มใจเพื่อแลกกับผลประโยชน กลุมบริษัทจะรับรูคาตอบแทน 
การเลิกจางกอนกําหนดเมื่อมีภาระผูกพันที่จะตองสิ้นสุดการจางงานของพนักงานในปจจุบันตามแผนที่วางไว หรือเมื่อมีการเสนอให
มีการเลิกจางงานโดยใหพนักงานออกจากงานอยางเต็มใจ 

 
2.22 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

 
กลุมบริษัทไมรับรูภาษีเงินไดคางจายและภาษีเงินไดคางรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของทรัพยสินและ
หนี้สิน และมูลคาตามงบการเงิน ผลตางชั่วคราวเกิดจากคาเสื่อมราคาของ อาคาร และอุปกรณ  และยอดยกมาของผลขาดทุนทางภาษี  

 
2.23 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 
สวนงานธุรกิจที่ทําหนาที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการโดยมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ผลิตภัณฑหรือบริการของสวนธุรกิจอื่น สวนงานภูมิศาสตรทําหนาที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่
เฉพาะเจาะจงซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของการดําเนินงานในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
อื่น 



รายงานประจำปี2551120  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.24 เครื่องมือทางการเงิน 

 
สินทรัพยทางการเงินของกลุมบริษัทที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น  ลูกหนี้การคา และ
เงินใหกูแกกิจการที่เกี่ยวของกัน หนี้สินทางการเงินของกลุมบริษัทที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูระยะ
สั้น  เจาหนี้การคา เงินกูจากกิจการที่เกี่ยวของกันและเงินกูระยะยาว นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไว
ในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 
 
กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และราคา
น้ํามันเช้ือเพลิง เครื่องมือที่ใชคือสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สัญญา Foreign 
currency collar และสัญญา Target redemption swap ตามลําดับ ซ่ึงไมไดมีการรับรูในงบการเงิน ณ วันที่ทําสัญญา 
 
สัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีไวเพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ผลตางที่ไดรับตามสัญญาจะ 
ถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดรับชําระ สวนคาธรรมเนียมจะถูกตัดจายโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญา 
 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนการปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศจะไดรับหรือตองจายชําระ กําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการจายชําระ 
 
สัญญา Foreign currency collar มีไวเพื่อจํากัดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนซ่ึงตองชําระ
สําหรับหนี้สินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ผลตางที่ไดรับตามสัญญาจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดรับชําระ 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
 
3 ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานตามประเภทสวนงานทางธุรกิจ  

 

บริษัทมีธุรกิจหลายประเภทซึ่งสามารถแยกเปนสวนงานทางธุรกิจตาง ๆ ไดดังตอไปนี้ 
 

 ิ
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 
  

 
 
 
 

สวนงาน 
เดินเรือ 

 
 
 
 
 

สวนงาน 
ตัวแทนเรือ 

 
 
 
 

สวนงาน
บริการท่ี

เก่ียวของกับ 
การเดินเรือ 

สวนงานบริการ
อุตสาหกรรม

นอกชายฝงและ
บริการเคร่ือง

สํารวจใตนํ้าใน
สวนท่ีเก่ียวกับ

พาณิชยนาวีและ
วิศวกรรมโยธา 

 
 

สวนงาน 
บริการขุดเจาะ

และบริการ 
ท่ีเก่ียวของ 
นอกชายฝง 

 
 
 
 
 
 

รายการตัดบัญช ี

 
 
 
 
 
 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        
รายไดจากการใหบริการ        
   รวมรายไดตามสวนงาน 36,411,728,711 241,800,093 753,426,805 3,927,191,267 1,358,251,499 (8,299,013,298) 34,393,385,077 
   รายไดท่ีโอนระหวางสวนงาน (7,958,121,197) (118,355,775) (222,536,326) - - 8,299,013,298 - 
   รายไดจากลูกคาท่ัวไป 28,453,607,514 123,444,318 530,890,479 3,927,191,267 1,358,251,499 - 34,393,385,077 
        
กําไรจากการดําเนินงาน 8,833,317,615 (23,075,837) 76,365,581 1,023,018,467 (102,403,121) - 9,807,222,705 
ตนทุนท่ีไมสามารถปนสวนได - สุทธ ิ       (113,669,510) 
ดอกเบี้ยรับ       204,707,576 
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม        
   และกิจการรวมคา       74,213,197 
ดอกเบี้ยจาย        (535,682,398) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย       (415,037,952) 
ภาษีเงินได       (245,313,648) 
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ       8,776,439,970 
        
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพย        
   ไมมีตัวตน ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 13,094,358,528 6,642,222 439,394,072 2,762,351,127 4,192,648,237 - 20,495,394,186 
สินทรัพยท่ีปนสวนไมได       593,816,371 
รวม       21,089,210,557 
        
สินทรัพยรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551      42,143,111,027 

งบการเงนรวม 

บาท 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
 
3 ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานตามประเภทสวนงานทางธุรกิจ (ตอ) 

 
บริษัทมีธุรกิจหลายประเภทซึ่งสามารถแยกเปนสวนงานทางธุรกิจตาง ๆ ไดดังตอไปนี้ (ตอ) 
 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงใหม) 
  

 
 
 
 
 

สวนงาน 
เดินเรือ 

 
 
 
 
 
 

สวนงาน 
ตัวแทนเรือ 

 
 
 
 
 

สวนงานบริการท่ี 
เก่ียวของกับ 
การเดินเรือ 

สวนงาน
บริการ

อุตสาหกรรม
นอกชายฝง
และบริการ

เคร่ืองสํารวจ
ใตนํ้าในสวนท่ี

เก่ียวกับ
พาณิชยนาวี

และวิศวกรรม
โยธา 

 
 
 

สวนงาน 
บริการขุดเจาะ

และบริการ 
ท่ีเก่ียวของ 
นอกชายฝง 

 
 
 
 
 
 
 

รายการตัดบัญช ี

 
 
 
 
 
 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        
รายไดจากการใหบริการ        
   รวมรายไดตามสวนงาน 18,473,069,261 153,129,171 512,534,432 2,867,436,971 1,172,537,260 (2,822,645,680) 20,356,061,415 
   รายไดท่ีโอนระหวางสวนงาน (2,607,778,377) (46,104,676) (168,762,627) - - 2,822,645,680 - 
   รายไดจากลูกคาท่ัวไป 15,865,290,884 107,024,495 343,771,805 2,867,436,971 1,172,537,260 - 20,356,061,415 
        
กําไรจากการดําเนินงาน 4,902,799,762 6,479,244 176,053,637 622,798,033 152,232,002 - 5,860,362,678 
ตนทุนท่ีไมสามารถปนสวนได - สุทธ ิ       (79,426,077) 
ดอกเบี้ยรับ       71,900,934 
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม        
   และกิจการรวมคา       9,389,378 
ดอกเบี้ยจาย        (665,466,843) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย       (147,696,290) 
ภาษีเงินได       (87,116,716) 
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ       4,961,947,064 
        
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพย        
   ไมมีตัวตน ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 13,829,307,796 10,186,526 444,160,017 2,109,576,693 1,795,162,311 - 18,188,393,343 
สินทรัพยท่ีปนสวนไมได       547,282,217 
รวม       18,735,675,560 
        
สินทรัพยรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550      28,143,963,088 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
 

 

4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 3,430,786 1,801,512 50,000 50,000 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 11,524,367,838 3,743,359,215 5,829,469,739 751,617,050 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 11,527,798,624 3,745,160,727 5,829,519,739 751,667,050 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.3 ถึง 4.7 ตอป (พ.ศ. 2550 : 
รอยละ 0.5 ถึง 4.85 ตอป) 

 
5 เงินลงทนุระยะสัน้ 

 
เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบดวยรายการตอไปนี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

หุนสามัญบริษัทจดทะเบียน 198,285,219 84,050,046 198,285,219 84,050,046 
ตราสารหนี้ 285,000,000 195,000,000 100,000,000 50,000,000 
เงินลงทุนอื่น 17,359,416 - 17,359,416 - 

 500,644,635 279,050,046 315,644,635 134,050,046 
บวก  การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม (37,882,086) 21,544,954 (37,882,086) 21,544,954 
เงินลงทุนระยะสั้น 462,762,549 300,595,000 277,762,549 155,595,000 

 
6 ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ

 
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบดวย 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การคา 2,227,383,685 1,406,861,441 - - 
รายไดคางรับ 857,312,481 785,085,254 - - 
 3,084,696,166 2,191,946,695 - - 
หัก  สํารองเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (26,190,533) (22,400,956) - - 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 3,058,505,633 2,169,545,739 - - 



รายงานประจำปี2551124  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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6 ลูกหนี้การคา - สุทธิ (ตอ) 
 
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 กันยายน สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ไมเกินกําหนด 1,636,552,970 995,747,484 - - 
เกินกําหนดต่ํากวา 3 เดือน 489,469,418 318,118,310 - - 
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 30,134,453 13,870,316 - - 
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 19,722,143 61,909,023 - - 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 51,504,701 17,216,308 - - 
รวม 2,227,383,685 1,406,861,441 - - 
หัก  สํารองเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (26,190,533) (22,400,956) - - 
 2,201,193,152 1,384,460,485 - - 
 
บริษัทต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนสําหรับลูกหนี้การคาที่พิจารณาวาไมสามารถเก็บเงินได 
 

7 สินทรัพยหมุนเวยีนอื่น - สุทธ ิ
 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบดวย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

คาสินไหมประกันภัย 270,696,149 394,189,512 - - 
ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืน 124,696,457 101,170,850 6,786,009 5,275,496 
เงินทดรองจายแกพนักงาน 56,282,628 53,788,690 159,099 - 
เงินจายลวงหนาสําหรับคาใชจาย     
     ในการดําเนินธุรกิจ 458,757,597 100,352,186 - 16,930 
ดอกเบี้ยคางรับ 23,292,935 47,348 13,274,800 37,106 
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ยังไมไดรับใบกํากับภาษี 10,723,255 43,032,061 52,243 - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 181,459,217 180,460,410 3,467,464 15,631,984 
 1,125,908,238 873,041,057 23,739,615 20,961,516 
หัก คาเผื่อการดอยคา (61,733,393) (81,432,730) - - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 1,064,174,845 791,608,327 23,739,615 20,961,516 



รายงานประจำปี2551 125  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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8 เงินลงทนุในบริษทัยอย  
 
การเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทยอยในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 
   

ยอดคงเหลือตนป - ตามที่รายงานไวเดิม 17,055,002,735 16,995,527,196 
การปรับงบการเงินยอนหลัง (หมายเหตุ 2.3) (7,002,421,458) (9,090,686,189) 
ยอดคงเหลือตนป - ปรับปรุงใหม 10,052,581,277 7,904,841,007 
การลงทุนเพิ่มข้ึน 1,444,073,973 2,147,740,270 
ยอดคงเหลือสิ้นป 11,496,655,250 10,052,581,277 
 
การลงทุนเพิ่มสําหรับปสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2551 มีดังตอไปนี้ 
 
บริษัท 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัทไดเพิ่มทุน 
จดทะเบียนจาก 53.6 ลานดอลลารสิงคโปร หรือ 1,218.02 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 58.9 ลานดอลลารสิงคโปร หรือ 1,341.36 ลานบาท  
ในการออกหุนดังกลาว บริษัทลงทุนเพิ่มจํานวน 123.34 ลานบาท 
 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดซ้ือหุนออกใหมของ PT Perusahaan Pelayaran Equinox (“Equinox”) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศ
อินโดนีเซียจํานวน 12,010 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000,000 รูเปย โดยซื้อในราคาหุนละ 2,727,560 รูเปย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32,758 
ลานรูเปย หรือ 112.23 ลานบาท การลงทุนดังกลาวทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 49 ของทุนที่ชําระแลวของ Equinox 
 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 58.9  
ลานดอลลารสิงคโปร หรือ 1,341.36 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 111.3 ลานดอลลารสิงคโปร หรือ 2,549.87 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหม
จํานวน 52.4 ลานหุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ดอลลารสิงคโปร บริษัทไดลงทุนเปนจํานวนเงิน 1,208.50 ลานบาทในการซื้อหุนดังกลาว 
 
กลุมบริษัทยอย 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท ทอร เฟรนดชิพ ชิปปง พีทีอี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท โทรีเซน ชิปปง  
สิงคโปร พีทีอี จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ลานดอลลารสิงคโปร หรือ 116.87 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 10.3 ลานดอลลารสิงคโปร 
หรือ 240.20 ลานบาท  
 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท เมอรเมด 
มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“MMPLC”) จํานวน 10 ลานหุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาหุนละ 1 ดอลลารสิงคโปร รวมเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 10 ลานดอลลารสิงคโปร หรือ 240.28 ลานบาท การลงทุนเพิ่มดังกลาวมีผลทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 55.29 
เปนรอยละ 57.14 ของทุนที่ชําระแลว (ทั้งทางตรงและทางออม) บริษัทมีคาความนิยมเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มสัดสวนดังกลาวใน MMPLC จํานวน 
72.4 ลานบาท 



รายงานประจำปี2551126  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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8 เงินลงทนุในบริษทัยอย (ตอ) 
 

การลงทุนเพิ่มสําหรับปสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2551 มีดังตอไปนี้ (ตอ) 
 

กลุมบริษัทยอย (ตอ) 
 

รายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิ (รอยละ 1.85) และคาความนิยม มีดังตอไปนี้ 
 

  บาท 
   

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธ ิ  167,878,401 
คาความนิยม (หมายเหตุ 11)  72,397,591 
สิ่งตอบแทนทั้งหมดที่ใชในการซื้อ  240,275,992 
 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ MMPLC ไดทําสัญญารวมกับ 
Kencana Petroleum Ventures Sdn. Bhd. ซ่ึงต้ังอยูในประเทศมาเลเซีย เพื่อรวมกันจัดต้ังบริษัทใหมช่ือ Mermaid Kencana Rig 1 Pte. 
Ltd. ในประเทศสิงคโปรโดยมีทุนจดทะเบียน 100 ดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึง Kencana Petroleum Ventures Sdn. Bhd. ถือหุนในอัตรารอยละ 25 
และบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด ถือหุนในอัตรารอยละ 75 บริษัทใหมดังกลาวจัดต้ังภายใตกฎหมายแหงประเทศสิงคโปร
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 
 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550 MMPLC ไดจายเงินเพื่อซ้ือหุนสามัญของบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด เปนจํานวนเงิน 
513.7 ลานบาท (หรือ 15.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ) โดยมีวัตถุประสงคใหบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด นําเงินไปลงทุนตอใน 
Mermaid Kencana Rig 1 Pte. Ltd. และในวันเดียวกัน Mermaid Kencana Rig 1 Pte. Ltd. เพิ่มทุนเรียกชําระเปนจํานวน 20.4 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด และ Kencana Petroleum Ventures Sdn. Bhd. ไดจายชําระเงินตาม
สัดสวนของการถือหุนเปนจํานวน 15.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 5.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ  
 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งของ MMPLC ไดเพิ่มทุน 
จดทะเบียนจาก 550 ลานบาท เปนจํานวน 2,003 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 145.3 ลานหุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
MMPLC ไดชําระคาหุนเปนจํานวนเงิน 1,453 ลานบาท เพื่อซ้ือหุนสามัญที่ออกใหมดังกลาว  
 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด ลงทุนในหุนสามัญของ Seascape Surveys Pte. Ltd. จํานวน 
80 หุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 เหรียญสิงคโปร ดวยราคาที่จายชําระหุนละ 124,928 เหรียญสิงคโปรเปนจํานวนเงินรวม 9.99 ลานเหรียญ
สิงคโปร หรือเทียบเทา 224.1 ลานบาท จํานวนหุนทั้งหมดที่ลงทุนคิดเปนรอยละ 80 ของทุนเรือนหุนทั้งหมดของ Seascape Surveys Pte. 
Ltd. 
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิและคาความนิยม มีดังตอไปนี้ 
 

  บาท 
   

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ  43,174,950 
คาความนิยม (หมายเหตุ 11)  180,898,495 
สิ่งตอบแทนทั้งหมดที่ใชในการซื้อ  224,073,445 



รายงานประจำปี2551 127  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
 

 31 

8 เงินลงทนุในบริษทัยอย (ตอ) 
 
การลงทุนเพิ่มสําหรับปสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2551 มีดังตอไปนี้ (ตอ) 
 
กลุมบริษัทยอย (ตอ) 
 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด ไดซ้ือหุนสามัญของ บริษัท ซีสเคป เซอรเวยส (ไทยแลนด) 
จํากัด เปนจํานวน 2,119,995 หุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาหุนละ 10 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัท ซีสเคป 
เซอรเวยส (ไทยแลนด) จํากัด ไดรับชําระเงินคาหุนลวงหนาจากบริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด เปนจํานวนเงินทั้งหมด 6  
ลานบาท  
 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด ไดจัดต้ังบริษัทใหมช่ือ Mermaid Kencana Rig 2 Pte. 
Ltd. ซ่ึงจัดต้ังในประเทศสิงคโปร โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงอยูภายใตสัญญาขอตกลงระหวางบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค 
(สิงคโปร) พีทีอี จํากัด และ Kencana Petroleum Ventures Sdn. Bhd. ที่ต้ังอยูในประเทศมาเลเซีย โดยบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พี
ทีอี จํากัด ถือหุนในอัตรารอยละ 75 และ Kencana Petroleum Ventures Sdn. Bhd. ถือหุนในอัตรารอยละ 25 
 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 MMPLC ไดลงทุนเพิ่มในบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด เปนจํานวนเงิน 326 ลานบาท 
(หรือ 8.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ) โดยมีวัตถุประสงคใหบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด ลงทุนเพิ่มใน Mermaid Kencana Rig 1 Pte. 
Ltd. และในวันเดียวกัน Mermaid Kencana Rig 1 Pte. Ltd. ไดเพิ่มทุนเรียกชําระเปนจํานวน 11.6 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไดรับเงินเปน
จํานวน 8.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 2.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ จากบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด และ Kencana Petroleum 
Ventures Sdn. Bhd. ตามลําดับ ตามสัดสวนการถือหุน  ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทเมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด 
ไดรับเงินคาหุนลวงหนาจาก MMPLC เปนจํานวนเงิน 115.8 ลานบาท (หรือ 3.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ) เพื่อลงทุนเพิ่มใน Mermaid Kencana 
Rig 1 Pte. Ltd. และ Mermaid Kencana Rig 1 Pte. Ltd. ไดรับเงินคาหุนลวงหนาจากบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด และ 
Kencana Petroleum Ventures Sdn. Bhd. ตามสัดสวนการถือหุนเปนจํานวน 3.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 1.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ตามลําดับ  
 
การรับคืนเงินลงทุนจากบริษัทยอย 
 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 บริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของ MMPLC ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับ
กระทรวงพาณิชย และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 MMPLC ไดรับเงินคืนในสวนของเงินทุนจากบริษัทดังกลาวเปนจํานวนเงิน 94 ลานบาท ณ 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทยอยดังกลาวอยูระหวางการชําระบัญชี 
 

การชําระบัญชีของบริษัทยอย 
 
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทยอยสามแหงของบริษัทไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย ดังนี ้
 
บริษัทยอย วันที่จดทะเบียน 
  

• บริษัท เฮราเคิลส ชิปปง จํากัด 1 กันยายน พ.ศ. 2551 
• บริษัท เฮรอน ชิปปง จํากัด 1 กันยายน พ.ศ. 2551 
• บริษัท ชิดลม ขนสงและบริการ จํากัด 17 กันยายน พ.ศ. 2551 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทยอยดังกลาวอยูระหวางการชําระบัญชี 



รายงานประจำปี2551128  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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8 เงินลงทนุในบริษทัยอย (ตอ) 
 
หนี้สินสุทธใินบรษิัทยอย  
 
รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินสุทธใินบริษัทยอยในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 มีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินเฉพาะ

บริษัท 
 บาท 
  

ยอดคงเหลือตนป - ตามที่รายงานไวเดิม (17,804,104) 
การปรับงบการเงินยอนหลัง (หมายเหตุ 2.3) 17,804,104 
ยอดคงเหลือตนป - ปรับปรุงใหม และยอดคงเหลือสิ้นงวด - 
 
บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“MMPLC”) 
 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550 MMPLC ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมจํานวน 158 ลานหุนใหแกนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศสิงคโปร ในราคาเสนอขายหุนละ 1.56 ดอลลารสิงคโปร รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 246.5 ลานดอลลารสิงคโปร เมื่อวันที่  
16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 หุนสามัญที่ออกใหมดังกลาวของ MMPLC ไดจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร และ 
MMPLC ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และวันที่ 26 ตุลาคม  
พ.ศ. 2550 สําหรับหุนจํานวน 140 ลานหุนและ18 ลานหุน ตามลําดับ โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยยังมีหุนที่เหลือจํานวน 
133,332,053 หุนที่ยังไมไดออก บริษัทไมไดลงทุนเพิ่มในการเพิ่มทุนของ MMPLC ดังนั้นสวนไดเสียของบริษัทใน MMPLC ไดลดลงจากรอย
ละ 78.09 เปนรอยละ 55.29 ซ่ึงมีผลใหบริษัทขาดทุนจากการลดสัดสวนการถือหุนเปนจํานวน 288,592,814 บาท ในการรวมงบการเงินของ 
MMPLC สวนเกินมูลคาหุนสามัญจากการนําหุนสามัญของ MMPLC ออกจําหนายตามราคาซื้อขายวันแรกจํานวน 2,899,649,905 บาท ได
ถูกรับรูในงบการเงินรวม จํานวนสุทธิของผลขาดทุนจากการลดสัดสวนการถือหุนกับสวนเกินมูลคาหุนสามัญในบริษัทยอยจํานวน 
2,611,057,091 บาท ไดแสดงเปน “สวนเกินมูลคาหุนสามัญในบริษัทยอย” ภายใตสวนของผูถือหุน 

 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

บาท 



รายงานประจำปี2551 129  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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8 เงินลงทนุในบริษทัยอย (ตอ) 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ประกอบดวยเงินลงทุนในบริษัทยอยดังตอไปนี้ 
 
  ประเทศที ่ อัตรารอยละของหุนที่ถือ 

บริษัทยอย ประเภทกิจการ จดทะเบียน 30 กันยายน พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
     
กลุมธุรกิจเดนิเรือ     
- บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด รับจัดการเรือเดนิ    
 ทะเล ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร ออรคดิ ชปิปง จํากัด ขนสงสินคาระหวาง    
 ประเทศทางทะเล ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร เมอรคิวรี่ ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร มารีเนอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร เมอรแชนท ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร นาวิเกเตอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร กัปตัน ชปิปง จํากัด  ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท เฮอรมิส ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร ไพล็อต ชปิปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร มาสเตอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร คอมมานเดอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร ทรานสปอรตเตอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร เนรัส ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท เฮราเคลิส ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท เฮรอน ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร เนคตาร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท เฮอรเมลนิ ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร จัสมิน ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร แชมเปยน ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอรสตาร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอรสกิปเปอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอรเซลเลอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอรซัน ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอรสกาย ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอรสปริต ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอรซี ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท โทรีเซน ชารเตอรร่ิง (เอชเค) จํากดั ” ฮองกง 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร โลตัส ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร เทรดเดอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร แทรเวลเลอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร เวนเจอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร ไทรอัมพ ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร การเดียน ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร คอนฟเดนซ ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร นอติกา ชปิปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร เนปจูน ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร เน็กซัส ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร ทริบิวท ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร จูปเตอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 



รายงานประจำปี2551130  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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8 เงินลงทนุในบริษทัยอย (ตอ) 
 

  ประเทศที ่ อัตรารอยละของหุนที่ถือ 
บริษัทยอย ประเภทกิจการ จดทะเบียน 30 กันยายน พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2550 

     
กลุมธุรกิจเดินเรือ (ตอ)     
- บริษัท ทอร อลายอันซ ชิปปง จํากัด ขนสงสินคาระหวาง    
 ประเทศทางทะเล ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร นอติลุส ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร วิน ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร เวฟ ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร ไดนามิค ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร เอนเตอรไพรส ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร ฮารโมน่ี ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร อินทิกริตี้ ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร ทรานสิท ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร เอนเดฟเวอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ทอร เอนเนอรยี ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท โทรีเซน ชิปปง เยอรมนี จีเอ็มบีเอช ” ประเทศเยอรมนี 100.0 100.0 
- บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร (พีทีอี) จํากัด ” ประเทศสิงคโปร 100.0 100.0 
     
      ซ่ึงมีบริษัทยอยดังน้ี     

- บริษัท ทอร เฟรนชิป ชิปปง (พีทีอี) จํากัด ” ประเทศสิงคโปร   
- บริษัท ทอร ฟอรจูน ชิปปง (พีทีอี) จํากัด ” ประเทศสิงคโปร   
- บริษัท ทอร ฮอไรซัน ชิปปง (พีทีอี) จํากัด ” ประเทศสิงคโปร   

- PT Perusahaan Pelayaran Equinox บริการขนสงทางทะเล ประเทศอินโดนีเซีย 49.0 - 
     
       ซ่ึงมีบริษัทรวมดังน้ี     
          - PT Usaha Putra Bersama  ขนสงทางบก ประเทศอินโดนีเซีย   
     
กลุมธุรกิจตัวแทนเรือ     
- บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด ตัวแทนเรือ ประเทศไทย 99.9 99.9 
        
กลุมธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ     
- บริษัท ชิดลม ขนสงและบริการ จํากัด ขนถายสินคา ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จํากัด นายหนาเชาเหมาเรือ ประเทศไทย 51.0 51.0 
      ซ่ึงมีบริษัทยอยดังน้ี     

- พีที เฟรนเลย อินโดนีเซีย ” ประเทศอินโดนีเซีย   
- บริษัท เฟรนเลย ชิปโบรคก้ิง ไพรเวท จํากัด ” ประเทศอินเดีย   

- บริษัท โทรีเซน ชาเตอรร่ิง (พีทีอี) จํากัด ” ประเทศสิงคโปร 100.0 100.0 
- บริษัท ไทย พีแอนดไอ เซอรวิสเซส บริการรับเรื่องเรียกรองคา    
     อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เสียหายจากการขนสงสินคา ประเทศไทย 90.0 90.0 
- บริษัท ที.เอส.ซี มาริไทม จํากัด  บริการซอมแซมและบํารุง    
 รักษาอุปกรณและอะไหล    
 เรือเดินทะเล ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท ชิดลม มารีน เซอรวิสเซส แอนด จัดหาอุปกรณสําหรับ    
     ซัพพลายส จํากัด จัดวางสินคาในเรือ 

เดินทะเล 
 

ประเทศไทย 
 

99.9 
 

99.9 
- บริษัท เอเชีย โคดติ้ง เซอรวิสเซส จํากัด  บริการทาสีเรือ ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส จํากัด คลังเก็บสินคา ประเทศไทย 51.0 51.0 
- โทรีเซน ชิปปง เอฟ แซด อี ตัวแทนเรือ สหรัฐอาหรับ   
  เอมิเรต 100.0 100.0 
       ซ่ึงมีบริษัทรวมดังน้ี     
          - ชารจา พอรต เซอรวิสเซส บริหารทาเรือเกี่ยวกับการ สหรัฐอาหรับ   
 ขนถายสินคา เอมิเรต   



รายงานประจำปี2551 131  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551
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8 เงินลงทนุในบริษทัยอย (ตอ) 
  ประเทศที ่ อัตรารอยละของหุนที่ถือ 

บริษัทยอย ประเภทกิจการ จดทะเบียน 30 กันยายน พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
     

กลุมธุรกิจบริการนอกชายฝง     
- บริษัท เมอรเมด มาริไทม  จํากัด (มหาชน) ซอมบํารุงและ    
 ดูแลอุปกรณเรือ ประเทศไทย 57.1 78.1 

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังน้ี     
- บริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร จํากัด ขนสงสินคาและบริการ    
 เรือท่ีพัก และอาหาร ประเทศไทย   

     

- บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด ใหบริการ    
           อุตสาหกรรม    
 นอกชายฝงในสวนท่ี    
 เกี่ยวกับพาณิชยนาวี    
 และวิศวกรรมโยธา ประเทศไทย   

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังน้ี     
- บริษัท ซีสเคป เซอรเวยส (ไทยแลนด) จํากัด ใหบริการทดสอบและ

ตรวจสอบสภาพสิ่งแวดลอม
ในอุตสาหกรรมปโตรเลียม

และโทรคมนาคม 

 
 
 

ประเทศ ไทย 

  

     
- Seascape Surveys Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร   

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังน้ี     
- PT Seascape Surveys Indonesia ” ประเทศอินโดนีเซีย   
- Seascape Inspection Services Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร   

และมีบริษัทรวมดังน้ี     
- Worldclass Inspriration Sdn. Bhd. ” ประเทศมาเลเซีย   

- บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค จํากัด ใหบริการและ    
 สนับสนุนงานสํารวจ    
 และขุดเจาะแก    
 อุตสาหกรรมปโตรเคมี    
 นอกชายฝงทะเล ประเทศไทย   

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังน้ี     
- บริษัท เอ็ม ทีอาร-1 จํากัด ใหบริการขุดเจาะแก    
 ธุรกิจปโตรเคมี ประเทศไทย   
- บริษัท เอ็ม ทีอาร-2 จํากัด ” ประเทศไทย   
- บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (มาเลเซีย) จํากัด ” ประเทศมาเลเซีย   

     

- บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร)  ใหบริการและ    
พีทีอี จํากัด สนับสนุนงานสํารวจ    

 และขุดเจาะแก    
 อุตสาหกรรมปโตรเคมี    
 นอกชายฝงทะเล ประเทศสิงคโปร   

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังน้ี     
- บริษัท เอ็มทีอาร-1 (สิงคโปร) จํากัด ใหบริการขุดเจาะแกธุรกิจ    
 ปโตรเคมี ประเทศสิงคโปร   
- บริษัท เอ็มทีอาร-2 (สิงคโปร) จํากัด ” ประเทศสิงคโปร   
- Mermaid Kencana Rig 1 Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร   
- Meremaid Kencana Rig 2 Pte. Ltd. ”    
ซ่ึงมีบริษัทรวมดังน้ี     
- Kencana Mermaid Drilling Sdn. Bhd. ” ประเทศมาเลเซีย   

     

- บริษัท เมอรเมด เทรนนิ่ง แอนด เทคนิคัล ใหบริการหลักสูตร    
เซอรวิสเซส จํากัด วิศวกรรมใตนํ้า และ    
 การตรวจสอบ ประเทศไทย   



รายงานประจำปี2551132  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
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9 เงินลงทนุในบริษทัรวม 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบรษิัทรวมในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  มีดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตนป - ตามที่ไดรายงานไวเดิม 57,924,828 60,827,300 28,736,869 30,336,675 
การปรับงบการเงินยอนหลัง (หมายเหตุ 2.3) - - (17,523,869) (19,123,675) 
ยอดคงเหลือตนป - ปรับปรุงใหม 57,924,828 60,827,300 11,213,000 11,213,000 
ลงทุนเพิ่มข้ึน 373,544,643 6,471,347 - - 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวม 59,578,212 (1,599,806) - - 
เงินปนผลรับ (9,459,765) (7,774,013) - - 
ยอดคงเหลือสิ้นป 481,587,918 57,924,828 11,213,000 11,213,000 
 

การลงทุนเพิ่มสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 มีดังตอไปนี้ 
 

บริษัทยอย 
 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของ MMPLC ไดซ้ือหุนสามัญของ 
Kencana Mermaid Drilling Sdn. Bhd. จํานวน 1 หุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ริงกิตมาเลเซีย ในราคาหุนละ 1 ริงกิตมาเลเซีย และเมื่อวันที่  
24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด ไดซ้ือหุนสามัญของ Kencana Mermaid Drilling Sdn. Bhd. เพิ่ม
จํานวน 39,999 หุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ริงกิตมาเลเซีย ในราคาหุนละ 1 ริงกิตมาเลเซีย รวมเปนเงิน 39,999 ริงกิตมาเลเซีย หรือเทากับ 
377,906 บาท การลงทุนดังกลาวคิดเปนรอยละ 40 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ Kencana Mermaid Drilling Sdn. Bhd. 
 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของ MMPLC ไดซ้ือหุนสามัญของ 
Worldclass Inspiration Sdn. Bhd. จํานวน 8,162,963 หุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ริงกิตมาเลเซีย ในราคาหุนละ 4.1 ริงกิตมาเลเซีย  
เปนจํานวนเงินรวม 33.5 ลานริงกิตมาเลเซีย ซ่ึงบริษัทยอยดังกลาวไดจายชําระคาหุนทั้งหมดแลวเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 337.4 ลานบาท โดย
จํานวนหุนที่ซ้ือดังกลาวคิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของ Worldclass Inspiration Sdn. Bhd. เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด ไดซ้ือหุนสามัญที่ออกใหมเพิ่มอีก 884,444 หุนในราคาหุนละ 4.1 ริงกิต
มาเลเซีย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3.5 ลานริงกิตมาเลเซีย หรือ 35.4 ลานบาท หุนดังกลาวมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ริงกิตมาเลเซีย 
 

รายละเอียดของการซื้อมีดังนี้ 
 บาท 
  

เงินสดที่จายซ้ือทั้งหมด 337,372,422 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (104,091,901) 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมมีตัวตน (68,715,376) 
คาความนิยม 164,565,145 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 68.7 ลานบาทแสดงถึงการปรับมูลคาของเรือ Allied Commander และเรือ Allied Centurion โดยพิจารณาจาก
ราคาตลาดของเรือที่มีลักษณะเดียวกัน สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวจะถูกตัดจําหนายเปนระยะเวลา 11 ป และ 12 ป ตามลําดับ สินทรัพยไม
มีตัวตนจํานวน 164.5 ลานบาท เปนคาความนิยมที่ไมสามารถระบุไดและจะไมตัดจําหนายแตจะทดสอบการดอยคาแทนเปนประจําปหรือ
ทดสอบถี่ครั้งขึ้นหากมีเหตุการณที่เปนขอบงช้ีการดอยคา 



รายงานประจำปี2551 133  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 เงินลงทนุในบริษทัรวม (ตอ) 
 

เงินลงทุนในบริษัทรวม  ณ วันที่ 30 กันยายน  ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประกอบดวยเงินลงทุนในบริษัทรวม ดังตอไปนี้ 
 
  ประเทศที ่ อัตรารอยละของหุนที่ถือ 

บริษัทยอย ประเภทกิจการ จดทะเบียน 30 กันยายน พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
     
งบการเงินเฉพาะบริษัท     
กลุมธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ     
- บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ตัวแทนเรือ ประเทศไทย 51.0 51.0 
     

งบการเงินรวม     
กลุมธุรกิจเดินเรือ     
- PT Usaha Putra Bersama (ถือหุนโดย PT Perusahaan      

Pelayaran Equinox) ขนสงทางบก ประเทศอินโดนีเซีย 25.6 - 
     

กลุมธุรกิจบริการนอกชายฝง     
- Worldclass Inspiration Sdn. Bhd. จัดการงานบริการ ประเทศมาเลเซีย 25.0 - 

(ถือหุนโดยบริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด) นอกชายฝง    
- Kencana Mermaid Drilling Sdn. Bhd. บริการขุดเจาะแกธุรกิจ    

(ถือหุนโดยบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด) ปโตรเคมี ประเทศมาเลเซีย 40.0 - 
     

กลุมธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ     
- Sharjah Ports Services LLC 

(ถือหุนโดยบริษัท โทรีเซน ชิปปง เอฟ แซด อี) 
บริหารทาเรือเกี่ยวกับการขน

ถายสินคา 
ประเทศ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรต 
 

49.0 
 

49.0 
 
 พ.ศ. 2551 
      สวนแบง 
 สินทรัพย หน้ีสิน รายได กําไร(ขาดทุน) อัตรารอยละ กําไร(ขาดทุน) 

ช่ือบริษัท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท ของการถือหุน พันบาท 
       

บริษัท กัลฟ เอเจนซ่ี คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด 275,990 234,079 1,011,876 6,000 51 3,060 
Worldclass Inspiration Sdn. Bhd. 1,814,703 1,197,496 14,755 (11,171) 25 (2,793) 
     (ทางออม)  
Allied Marine & Equipment Sdn. Bhd. 2,039,854 1,413,798 741,739 176,499 22.5 39,712 
        (ทางออม)  
      39,979 
บวก  การลงทุนทางออมสวนนอย      23,977 
หัก  คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน      (4,378) 
      59,578 
 

 พ.ศ. 2550 
      สวนแบง 
 สินทรัพย หน้ีสิน รายได กําไร(ขาดทุน) อัตรารอยละ กําไร(ขาดทุน) 

ช่ือบริษัท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท ของการถือหุน พันบาท 
       
บริษัท กัลฟ เอเจนซ่ี คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด 215,004 179,122 468,178 (3,137) 51 (1,600) 
      (1,600) 



รายงานประจำปี2551134  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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10 เงินลงทนุในกิจการรวมคา 
 
รายการเคลื่อนไหวในสวนไดเสียในกิจการรวมคา ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบัญชีตนป 23,776,924 18,283,048 23,776,924 18,283,048 
การปรับงบการเงินยอนหลัง     
   (หมายเหตุ 2.3) - - (15,005,814) (8,885,337) 
ราคาตามบัญชี - ปรับปรุงใหม 23,776,924 18,283,048 8,771,110 9,397,711 
คาตัดจําหนายคาความนิยม - (626,601) - (626,601) 
สวนแบงกําไรจากกิจการรวมคา 14,634,985 10,989,184 - - 
เงินปนผลรับจากกิจการรวมคา (7,037,882) (4,868,707) - - 
ราคาตามบัญชีสิ้นป 31,374,027 23,776,924 8,771,110 8,771,110 
 
เงินลงทุนในกิจการรวมคาในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรวมคาความนิยม - สุทธิที่เกิดจากการลงทุนในกิจการรวมคา 
จํานวนเงิน 3,811,108 บาท (พ.ศ. 2550 : 3,811,108 บาท) 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการรวมคามีดังตอไปนี้ 
 
  อัตรารอยละของหุนที่ถือ 
 ประเภทของธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
   

 ตัวแทนเรือและ   
 
บริษัท โทรีเซน (อินโดไชนา) เอสเอ 

บริการที่เกี่ยวของใน
ประเทศเวียดนาม

 
ประเทศปานามา 

 
50 

 
50 



รายงานประจำปี2551 135  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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10 เงินลงทนุในกิจการรวมคา (ตอ) 
 
กลุมบริษัทมีสวนไดเสียรอยละ 50 ในกิจการรวมคา ซ่ึงเปนตัวแทนเรือและใหบริการที่เกี่ยวของในประเทศเวียตนาม สวนไดเสียของกลุม
บริษัทในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา ซ่ึงรวมอยูในงบดุลและงบกําไรขาดทุนมีจํานวนเงินดังนี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 
   

สินทรัพยหมุนเวียน 44,461 34,094 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,807 922 
รวมสินทรัพย 46,268 35,016 
   

หนี้สินหมุนเวียน 21,747 18,149 
หนี้สินไมหมุนเวียน - - 
รวมหนี้สิน 21,747 18,149 
   

รายได 44,362 55,961 
กําไรสุทธิสําหรับป 14,635 10,989 

 
11 คาความนิยม 

 
รายการเคลื่อนไหวของคาความนิยมในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป 594,666,469 521,710,886 
เพิ่มข้ึนในระหวางป (หมายเหตุ 8) 253,296,086 140,955,720 
คาตัดจําหนายคาความนิยม - (68,000,137) 
ราคาตามบัญชีปลายป 847,962,555 594,666,469 
 
คาความนิยมเกิดจากการลงทุนซ้ือหุนในบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) และ Seascape Surveys Pte. Ltd. 
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บริษ
ัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)

รายงานประจำปี2551

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
 

 

12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 งบการเงินรวม 
    เรือเดินทะเล เครื่องตกแตง     
    เรือสนับสนุน ติดตั้งและ     
  อาคาร สวนปรับปรุง เรือกลเดินทะเล อุปกรณ   งานระหวาง  
 ที่ดิน และโรงงาน อาคาร และเรือขุดเจาะ เครื่องใช รถยนต เรือยนต กอสราง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550          
ราคาทุน 245,554,637 642,058,903 106,017,125 20,437,452,528 1,001,235,130 96,178,057 6,610,889 2,221,334,701 24,756,441,970 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (104,865,558) (38,023,589) (5,504,321,934) (385,198,021) (48,432,931) (4,719,203) - (6,085,561,236) 
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 245,554,637 537,193,345 67,993,536 14,933,130,594 616,037,109 47,745,126 1,891,686 2,221,334,701 18,670,880,734 
          
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551          
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 245,554,637 537,193,345 67,993,536 14,933,130,594 616,037,109 47,745,126 1,891,686 2,221,334,701 18,670,880,734 
ซื้อสินทรัพย  4,835,000 19,667,502 2,800,621 7,458,143 680,638,844 23,074,851 319,699 3,766,864,192 4,505,658,852 
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทยอย - - - - 8,720,318 3,285,772 - - 12,006,090 
โอนสินทรัพยเขา(ออก) - - - 636,403,219 343,770,140 - - (980,173,359) - 
จําหนายสินทรัพย (6,871,675) (5,213,004) (370,672) (147,323,594) (19,797,346) (3,497,226) (397,435) - (183,470,952) 
คาเสื่อมราคา - (39,143,833) (11,813,954) (1,788,537,760) (171,938,142) (19,757,106) (1,174,076) - (2,032,364,871) 
ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ - (148,660) 23,553 (9,190,621) 332,279 36,376 - (9,808,273) (18,755,346) 
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 243,517,962 512,355,350 58,633,084 13,631,939,981 1,457,763,202 50,887,793 639,874 4,998,217,261 20,953,954,507 
          
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551          
ราคาทุน 243,517,962 653,791,276 109,528,649 20,849,109,154 1,983,545,994 109,602,098 5,598,727 4,998,217,261 28,952,911,121 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (141,435,926) (50,895,565) (7,217,169,173) (525,782,792) (58,714,305) (4,958,853) - (7,998,956,614) 
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 243,517,962 512,355,350 58,633,084 13,631,939,981 1,457,763,202 50,887,793 639,874 4,998,217,261 20,953,954,507 
 

ในระหวางป พ.ศ. 2551 กลุมบริษัท MMPLC ไดทบทวนประมาณการอายุการใชงานของอุปกรณ และผูบริหารไดพิจารณาเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของเรือขุดเจาะจาก 5 ถึง 13 ป เปน 1 ถึง 20 ป  
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีนี้จะรับรูผลกระทบตั้งแตปปจจุบันเปนตนไป ซึ่งมีผลใหคาเสื่อมราคาสําหรับป พ.ศ. 2551 ลดลง 58.4 ลานบาท  



รายงานประจำปี2551
137  บริษ

ัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)
รายงานประจำปี2551

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
    เครื่องตกแตง   
    ติดตั้งและ  สินทรัพย  
   สวนปรับปรุง อุปกรณ  ระหวาง  
 ที่ดิน อาคาร อาคาร เครื่องใช รถยนต การติดตั้ง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550        
ราคาทุน 78,012,041 185,679,756 75,302,293 11,928,658 8,434,578 45,310,992 404,668,318 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (71,194,716) (30,357,829) (6,844,207) (6,567,567) - (114,964,319) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 78,012,041 114,485,040 44,944,464 5,084,451 1,867,011 45,310,992 289,703,999 
 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่  
   30 กันยายน พ.ศ. 2551        
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 78,012,041 114,485,040 44,944,464 5,084,451 1,867,011 45,310,992 289,703,999 
ซื้อสินทรัพย  4,835,000 16,166,404 44,500 254,694 2,806,324 4,535,253 28,642,175 
จําหนายสินทรัพย - - - (4,930) - - (4,930) 
คาเสื่อมราคา - (9,283,988) (6,812,508) (2,375,952) (1,605,444) - (20,077,892) 
ราคาตามบัญชีสิ้นป- สุทธิ 82,847,041 121,367,456 38,176,456 2,958,263 3,067,891 49,846,245 298,263,352 
    
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551        
ราคาทุน 82,847,041 201,846,160  8,235,902 49,846,245 430,183,483 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (80,478,704) (37,170,337) (9,103,079) (5,168,011) - (131,920,131) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 82,847,041 121,367,456 38,176,456 2,958,263 3,067,891 49,846,245 298,263,352 

 

75,346,793 12,061,342 



รายงานประจำปี2551138  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ(ตอ) 
 
คาเสื่อมราคาระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน แยกประเภทตามหนาที่ไดดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

คาเสื่อมราคา     
- การดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล 1,226,523,602 1,285,050,990 - - 
- การบริการนอกชายฝง 656,462,716 367,545,950 - - 
- การใหบริการและการบริหาร 149,378,553 119,786,134 20,077,892 18,556,516 

 2,032,364,871 1,772,383,074 20,077,892 18,556,516 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ที่ใชคํ้าประกันวงเงินกูตางๆ สรุปไดดังนี้ 
 
เรือเดินทะเลจํานวน 2 ลํา (พ.ศ. 2550 : 34 ลํา)  ไดถูกจํานองไวกับธนาคารหลายแหงเพื่อคํ้าประกันวงเงินกูตางๆ โดยมีมูลคาการจํานอง
ทั้งหมด 396.0 ลานดอลลารสหรัฐ (พ.ศ. 2550 : 8,532.71 ลานบาท และ 252.41 ลานดอลลารสหรัฐ) 
 
เรือสนับสนุน 1 ลํา เรือยนต Saturation diving system 1 เครื่อง และเรือขุดเจาะน้ํามัน 2 ลํา ไดถูกจํานองไวกับธนาคารหลายแหงเพื่อ 
คํ้าประกันวงเงินกูตาง ๆ โดยมีมูลคาการจํานองทั้งหมด 2,292.2 ลานบาท และ 15.0 ลานดอลลารสหรัฐ (พ.ศ. 2550 : 2,574.8 ลานบาท 
และ15 ลานดอลลารสหรัฐ) 
 
กลุมบริษัทไดจํานองที่ดิน และอาคารบางสวนไวกับธนาคารหลายแหง เพื่อคํ้าประกันวงเงินกูยืม วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและหนังสือ 
คํ้าประกันโดยมีมูลคาการจํานองทั้งหมด 665.4 ลานบาท (พ.ศ. 2550 : 555.4 ลานบาท) 



รายงานประจำปี2551 139  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
 

  

13 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธ ิ
 

 งบการเงินรวม 
  

สินทรัพย 
ไมมีตัวตน 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร 
ระหวางติดตั้ง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550     
ราคาทุน - 32,927,524 46,572,415 79,499,939 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม - (14,705,113) - (14,705,113) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 18,222,411 46,572,415 64,794,826 
     

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551     
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ - 18,222,411 46,572,415 64,794,826 
เพิ่มขึ้น - 52,131,000 7,374,937 59,505,937 
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทยอย 26,951,410 2,262,979 - 29,214,389 
คาตัดจําหนาย (4,255,486) (14,000,215) - (18,255,701) 
ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ - (3,401) - (3,401) 
ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 22,695,924 58,612,774 53,947,352 135,256,050 
     

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551     
ราคาทุน 26,951,410 87,506,646 53,947,352 168,405,408 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (4,255,486) (28,893,872) - (33,149,358) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 22,695,924 58,612,774 53,947,352 135,256,050 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

ระหวางติดตั้ง 
 

รวม 
 บาท บาท บาท 
    

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550    
ราคาทุน 8,324,386 46,572,415 54,896,801 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (419,181) - (419,181) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 7,905,205 46,572,415 54,477,620 
    

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 7,905,205 46,572,415 54,477,620 
เพิ่มขึ้น 102,500 7,374,937 7,477,437 
คาตัดจําหนาย (1,249,143) - (1,249,143) 
ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 6,758,562 53,947,352 60,705,914 
    

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551    
ราคาทุน 8,426,886 53,947,352 62,374,238 
หัก   คาตัดจําหนายสะสม (1,668,324) - (1,668,324) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 6,758,562 53,947,352 60,705,914 



รายงานประจำปี2551140  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
 

 44 

14 สินทรัพยอ่ืน - สทุธ ิ
 
สินทรัพยอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบดวย 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

คาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญรอตัดบัญชี 2,896,475,191 2,131,028,775 - - 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (1,727,327,325) (1,343,917,616) - - 
คาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญ     
รอตัดบัญชี - สุทธิ 1,169,147,866 787,111,159 - - 

คาธรรมเนียมเพื่อปองกันความเสี่ยง     
จากอัตราดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระเกินหนึ่งป 3,155,043 11,642,352 - - 

สินทรัพยอื่น 29,465,519 55,186,340 1,764,576 1,936,313 
รวมสินทรัพยอื่น 1,201,768,428 853,939,851 1,764,576 1,936,313 
 

15 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
 
กลุมบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวนเงิน 401.3 ลานบาท (พ.ศ. 2550 : 345.0 ลานบาท) คํ้าประกันโดยบริษัทและบริษัทยอยและ 
โดยการจํานองที่ดินและอาคารของกลุมบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่ยังมิไดใชจํานวน  
401.3 ลานบาท (พ.ศ. 2550 : 324.7 ลานบาท) 
 

16 เงินกูระยะสั้น 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูระยะสั้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดตนป 210,777,752 160,000,000 - - 
เพิ่มข้ึน 41,514,053 211,903,654 - - 
ชําระคืน (243,091,805) (160,000,000) - - 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง - (1,125,902) - - 
ยอดสิ้นป 9,200,000 210,777,752 - - 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ  
ในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงินจํานวนเงิน 9.2 ลานบาทเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใชในกิจการ (พ.ศ. 2550 : 9.2 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR  
และมีกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 1 ป เงินกูดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม
แหงหนึ่ง 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
 
17 เงินกูระยะยาว - สุทธิ 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูระยะยาวในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 

   

ยอดตนป 3,149,005,968 8,742,967,440 
เพิ่มข้ึนระหวางป 229,093,371 1,245,111,957 
ชําระคืนระหวางป (1,204,413,752) (6,138,326,839) 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง  (22,816,828) (65,561,114) 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  (5,547,840) (635,185,476) 
ยอดสิ้นป 2,145,320,919 3,149,005,968 
 

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาว มีดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
 บาท บาท บาท บาท
   

ภายใน 1 ป 444,910,157 1,227,130,991 - -
   

ระหวาง 1 ป ถึง 5 ป 1,446,812,252 1,565,808,378 - -
มากกวา 5 ป 253,598,510 356,066,599 - -
   

เงินกูสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป 1,700,410,762 1,921,874,977 - -
 2,145,320,919 3,149,005,968 - -
 

เงินกูระยะยาวประกอบดวย 
 

ก) เงินกูเพื่อซ้ือเรือ 
 

-  เงินกูเพื่อซ้ือเรือเดินทะเลเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศ โดยกูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ มียอดคงเหลือ ณ วันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2550 จํานวน 23,161,800 ดอลลารสหรัฐ ในระหวางป พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดชําระคืนเงินกูทั้งหมดกอน
กําหนดใหแกสถาบันการเงิน โดยไมมีคาใชจายในการชําระคืนเงินกูยืมกอนกําหนด  

 

- เงินกูเพื่อซ้ือเรือสนับสนุนและอุปกรณเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศโดยกูในสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 จํานวน 155,550,000 บาท และ 21,950,000 ดอลลารสหรัฐ  
(พ.ศ. 2550 : 212,950,000 บาท และ 21,647,750 ดอลลารสหรัฐ) มีระยะเวลาชําระหนี้คืนภายใน 5 ถึง 7 ป ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2551 เงินกูยืมที่เปนสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลารสหรัฐมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้  
 

• เงินกูจํานวน 20,000,000 บาท (พ.ศ. 2550 : 30,000,000 บาท) : อัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับระยะเวลาสามปแรกและ
อัตราดอกเบี้ย MLR หลังจากระยะเวลาดังกลาว 

• เงินกูจํานวน 121,000,000 บาท (พ.ศ. 2550 : 163,000,000) : อัตราดอกเบี้ย MLR หักสวนลดคงที่สําหรับ 2 ปแรก 
อัตราดอกเบี้ย MLR หลังจากระยะเวลาดังกลาว 



รายงานประจำปี2551142  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
 
17 เงินกูระยะยาว - สุทธิ (ตอ) 

 
เงินกูระยะยาวประกอบดวย (ตอ) 
 
ก) เงินกูเพื่อซ้ือเรือ (ตอ) 

 
• เงินกูจํานวน 14,550,000 บาท (พ.ศ. 2550 : 19,950,000) : อัตราดอกเบี้ย MLR หักสวนลด 
• เงินกูจํานวน 10,000,000 ดอลลารสหรัฐ (พ.ศ. 2550 : 12,500,000 ดอลลารสหรัฐ) : อัตราดอกเบี้ย USD-LIBOR 

บวกสวนเพิ่ม 
• เงินกูจํานวน 9,450,000 ดอลลารสหรัฐ (พ.ศ. 2550 : 9,147,750 ดอลลารสหรัฐ) : อัตราดอกเบี้ย USD-LIBOR 

บวกสวนเพิ่ม และ 
• เงินกูจํานวน 2,500,000 ดอลลารสหรัฐ (พ.ศ. 2550 : ไมมี) : อัตราดอกเบี้ย USD-LIBOR บวกสวนเพิ่ม 
 
เงินกูดังกลาวไดรับการคํ้าประกันโดยการจํานองเรือสนับสนุนพรอมสวนควบและอุปกรณของเรือตามหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ 12 รวมถึงคํ้าประกันโดยบริษัทยอยแหงหนึ่ง 
 

-  เงินกูเพื่อซ้ือเรือขุดเจาะน้ํามันเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ มียอดคงเหลือ ณ วันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2551 จํานวน 27,714,000 ดอลลารสหรัฐ (พ.ศ. 2550 : 32,338,000 ดอลลารสหรัฐ) มีระยะเวลาชําระหนี้
คืนภายใน 9 ป และมีระยะเวลาปลอดชําระเงินตนใน 1.5 ปแรก โดยมีดอกเบี้ยในอัตรา USD-LIBOR บวกสวนเพิ่มและไดรับ 
การคํ้าประกันโดยการจํานองเรือขุดเจาะน้ํามัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 และค้ําประกันโดยบริษัทยอยสาม
แหง 

 
 นอกจากนี้ เงื่อนไขของสัญญาเงินกูกําหนดวาบริษัทและบริษัทยอยตองไมนําทรัพยสินที่ติดภาระคํ้าประกันไปกอภาระผูกพัน 

หรือยินยอมใหมีการกอภาระผูกพันอื่นอีก เวนแตจะไดรับคํายินยอมจากผูใหกูอยางเปนทางการ อีกทั้งบริษัทและบริษัทยอย
จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาเงินกู 

 
ข) เงินกูเพื่อการกอสรางอาคารและคลังสินคาเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง โดยกูในสกุลเงินบาท มียอดคงเหลือ  

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 จํานวน 206,575,000 บาท (พ.ศ. 2550 : 172,929,747 บาท) มีระยะเวลาชําระหนี้คืนภายใน 6.5 
ถึง 8 ป ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดของการค้ําประกันมีดังนี้ 

 
• เงินกูยืมจํานวน 143,375,000 บาท (พ.ศ. 2550 : 96,889,747 บาท) : อัตราดอกเบี้ย MLR หักดวยสวนลด เงินกูยืมดังกลาว 

คํ้าประกันดวยที่ดินและอาคารของบริษัทยอยและค้ําประกันโดยบริษัทและผูถือหุน 
• เงินกูยืมจํานวน 63,200,000 บาท (พ.ศ. 2550 : 76,040,000 บาท) : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภทหนึ่งปบวกดวย 

สวนเพิ่ม เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยที่ดินและอาคารของบริษัทยอยและค้ําประกันโดยบริษัท 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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17 เงินกูระยะยาว - สุทธิ (ตอ) 
 
เงินกูระยะยาวประกอบดวย (ตอ) 
 
ค) เงินกูเพื่อซ้ือที่ดินและกอสรางอาคารเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งในสกุลเงินบาท มียอดคงเหลือ ณ วันที่  

30 กันยายน พ.ศ. 2551 จํานวน 85,600,000 บาท (พ.ศ. 2550 : 110,400,000 บาท) มีระยะเวลาชําระหนี้คืนภายใน 6.5 ป และ
ไดรับการค้ําประกันโดยการจํานองที่ดินและอาคารของบริษัทยอยไวกับธนาคาร (หมายเหตุ 12) เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย MLR หัก
สวนลดจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 หลังจากนั้นมีอัตราดอกเบี้ย MLR ตอป 

 
ยอดคงเหลือของเงินกูระยะยาวตามประเภทสกุลเงินมีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สกุลเงิน     
- ดอลลารสหรัฐ 1,697,595,930 2,652,726,221 - - 
- บาท 447,724,989 496,279,747 - - 
 2,145,320,919 3,149,005,968 - - 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทและบริษทัมีดังตอไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

อัตราคงที่ - - - - 
อัตราลอยตัว 2,145,320,919 3,149,005,968 - - 
เงินกูยืมทั้งสิ้น 2,145,320,919 3,149,005,968 - - 
 
วงเงินกูยืม 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเช่ือที่ไดรับจากสถาบันการเงินซ่ึงยังมิไดใชเปนจํานวน 451.73 ลานดอลลารสหรัฐ 
และ 2,042.5 ลานเยน วงเงินสินเช่ือสวนใหญมีไวใชสําหรับการจัดหาเรือเดินทะเล (30 กันยายน พ.ศ. 2550 : 224.66 ลานดอลลารสหรัฐ 
และ 58.11 ลานบาท) 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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18 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 62,262,815 35,512,838 10,139,241 15,933,093 
หัก  ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี (6,199,711) (4,216,351) (1,242,842) (2,418,375) 
รวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 56,063,104 31,296,487 8,896,399 13,514,718 
     

ระยะเวลาการครบกําหนดชําระของสัญญาเชาการเงินมีดังนี้    
     

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ป 25,254,895 12,848,277 4,950,789 4,618,319 
สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินหนึ่งป 30,808,209 18,448,210 3,945,610 8,896,399 
 56,063,104 31,296,487 8,896,399 13,514,718 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทมีสัญญาเชาการเงินเพื่อซ้ือรถยนต อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชในคลังสินคา โดยจาย
ดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (พ.ศ. 2550 : อัตราดอกเบี้ยคงที่) สัญญาเชาการเงินมีกําหนดชําระภายใน 3 ถึง 5 ป โดยไมมีภาระคํ้าประกัน 
 

19 ภาระผูกพันผลประโยชนหลังเกษยีณอายุ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

หนี้สินที่รับรูในงบดลุ 55,201,212 39,259,857 1,250,174 878,949 
รายการที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 13,823,799 11,219,008 393,973 307,435 
 
หนี้สินที่รับรูในงบดลุประกอบดวย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 55,840,261 39,587,838 1,250,174 878,949 
ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (639,049) (327,981) - - 
หนี้สินที่รับรูในงบดลุ 55,201,212 39,259,857 1,250,174 878,949 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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19 ภาระผูกพันผลประโยชนหลังเกษยีณอายุ (ตอ) 
 
การเคลื่อนไหวของภาระผูกพันของผลประโยชนมีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมาตนป 39,587,838 34,154,092 878,949 571,514 
เพิ่มข้ึนจากการลงทุนในบริษัทยอยใหม 7,865,934 - - - 
ตนทุนบริการปจจุบัน 9,553,178 6,486,673 208,622 163,657 
ตนทุนดอกเบี้ย 2,331,375 1,865,387 58,878 40,434 
ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 2,677,073 1,761,172 126,473 103,344 
ผลประโยชนที่จายระหวางป (6,175,137) (4,679,486) (22,748) - 
ยอดคงเหลือสิ้นป 55,840,261 39,587,838 1,250,174 878,949 
 
จํานวนเงินที่รับรูในงบกําไรขาดทุนมีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ตนทุนบริการปจจุบัน 8,782,026 6,486,673 208,622 163,657 
ตนทุนดอกเบี้ย 2,331,375 1,865,387 58,878 40,434 
การตัดจําหนายขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร     
   ประกันภัย 2,710,398 2,866,948 126,473 103,344 
รวม (แสดงอยูในคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน) 13,823,799 11,219,008 393,973 307,435 
 
สมมติฐานทางสถิติที่สําคัญที่ใชในการคํานวณสรุปไดดังนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

อัตราคิดลด รอยละ 5.5 - 13 รอยละ 5.5 - 10 รอยละ 5.5 รอยละ 5.5 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต รอยละ 6 - 10 รอยละ 6 - 10 รอยละ 6 รอยละ 6 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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20 หุนกูแปลงสภาพ  
 
มูลคาเริ่มแรกของหุนกูแปลงสภาพประกอบดวย 
 
  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะ

บริษัท 
  พ.ศ. 2550 
  บาท 
   

หุนกูแปลงสภาพ  5,808,858,000 
หัก  คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพ  (179,314,131) 
หุนกูแปลงสภาพ - สุทธิ  5,629,543,869 

 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพชนิดที่ไมมีหลักประกันเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 169.80 ลานดอลลารสหรัฐ หุน
กูแปลงสภาพดังกลาวไดออกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 หุนกูแปลงสภาพดังกลาว  
ไดเสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ แตไมเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลและนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันซ่ึงเปนไปตามกฎ 
ขอบังคับ “Regulation S” ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 
 
หุนกูแปลงสภาพที่นําออกขายนั้นมีราคาตามมูลคา 300,000 ดอลลารสหรัฐตอหุนกูแปลงสภาพหนึ่งหนวยโดยมีกําหนดจายดอกเบี้ยปละ 2 
ครั้งในอัตรารอยละ 2.5 ตอป ผูถือหุนกูแปลงสภาพสามารถใชสิทธิ์ในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดจนถึงวันที่ครบกําหนดการไถถอนใน
อัตราสวน 171,535.8932 หุนสามัญตอ 1 หุนกูแปลงสภาพ (อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ 34.25 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ และราคาในการแปลง
สภาพกําหนดไวที่ 59.90 บาท) การแปลงสภาพดังกลาวสามารถกระทําไดต้ังแตวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 อยางไรก็ตามบริษัทสามารถ
เลือกที่จะจายเปนเงินสดใหแกผูถือหุนกูแปลงสภาพแทนการสงมอบหุนสามัญ 
 
ณ วันที่ถึงกําหนดไถถอน มูลคาของหุนกูแปลงสภาพไดถูกกําหนดไวดังนี้  
 

 วันที ่ มูลคาไถถอน 
   

กําหนดไถถอนครั้งที่หนึ่ง 24 กันยายน พ.ศ. 2553 109,640 ดอลลารสหรัฐ 
กําหนดไถถอนครั้งที่สอง 24 กันยายน พ.ศ. 2554 113,220 ดอลลารสหรัฐ 
กําหนดไถถอนครั้งที่สาม 24 กันยายน พ.ศ. 2555 117,000 ดอลลารสหรัฐ 
 
ณ วันที่ครบกําหนดไถถอน บริษัทสามารถเลือกที่จะชําระมูลคาไถถอนเปนหุนสามัญหรือเงินสด 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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20 หุนกูแปลงสภาพ (ตอ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของหุนกูแปลงสภาพในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท มีดังตอไปนี้ 
 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 
   

ยอดตนป 5,665,202,823 - 
เพิ่มข้ึน - 5,808,858,000 
คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพ/การตัดจําหนาย 4,047,429 (179,314,131) 
ดอกเบี้ยจาย 387,714,594 5,926,974 
ดอกเบี้ยจายที่ชําระแลว (153,792,564) - 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย (13,138,788) - 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง (1,944,707) - 
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (30,126,171) 29,731,980 
ยอดสิ้นป 5,857,962,616 5,665,202,823 
 

ดอกเบี้ยจายของหุนกูแปลงสภาพคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยแทจริงซ่ึงรวมคาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพ ในอัตรารอยละ 6.3  
ตอป 
 

21 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 
 หุนจดทะเบียน หุนที่ออกและชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน รวม 
 (จํานวนหุน) (บาท) (บาท) (บาท) 
     

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 693,684,422 643,684,422 1,540,410,208 2,184,094,630 
การลดทุนจดทะเบียน (50,000,000) - - - 
การออกหุน 225,000,000 - - - 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 868,684,422 643,684,422 1,540,410,208 2,184,094,630 
การออกหุน - - - - 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 868,684,422 643,684,422 1,540,410,208 2,184,094,630 
 

ในระหวางป พ.ศ. 2550 บริษัทลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  
 

บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปนจํานวนเงิน 868,684,422 บาทโดยการออกหุนสามัญเพิ่มจํานวน 225,000,000 หุน ตามมูลคาที่ตราไวหุนละ  
1 บาท โดยหุนที่ออกเพิ่มจํานวน 175,000,000 หุน ไดถูกจัดสรรไวเพื่อการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ ในกรณีที่บริษัทเสนอหุนกูแปลง
สภาพไมครบทั้งจํานวนตามที่ขออนุมัติในวาระขางตน หรือมีการจองซ้ือหุนกูแปลงสภาพไมครบทั้งจํานวนตามที่เสนอขาย ซ่ึงจะมีผลทําให
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวมีจํานวนเกินกวาจํานวนหุนที่ตองใชรองรับการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ ใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนสวนที่เกิน
ดังกลาว เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด  นอกจากนี้ หุนสามัญออกใหมที่เหลืออีกจํานวน 50,000,000 
หุนจะเสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัดซ่ึงคณะกรรมการไดรับอนุมติในการกําหนดราคาที่เสนอขายและ
รายละเอียดของการจัดสรรหุนเพิ่มทุนสวนที่เกินดังกลาว 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทมีหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 868,684,422 หุน (พ.ศ. 2550 : 868,684,422 หุน) ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท (พ.ศ. 2550 : หุนละ 1 บาท) และมีหุนที่ออกจําหนายและชําระแลวเต็มมูลคาจํานวน 643,684,422 หุน (พ.ศ. 2550 : 
643,684,422 หุน) 
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22 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

การกระทบยอดกําไรสุทธิใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีดังตอไปนี้ 
  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษัิท 
  พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
   ปรับปรุงใหม  ปรับปรุงใหม 
 หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท 
      
กําไรสุทธกิอนภาษีเงินได  9,436,791,570 5,196,760,070 6,143,861,539 6,984,991,376 
ปรับปรุงดวย:      

คาเสื่อมราคา 12 2,032,364,871 1,772,383,074 20,077,892 18,556,516 
คาตดัจําหนายสนิทรัพยไมมีตัวตน 13 18,255,701 9,008,139 1,249,143 419,181 
คาตดัจําหนายคาใชจายในการซอมเรือคร้ังใหญ      
   รอตัดบัญช ี  592,489,682 524,063,983 - - 
คาตดัจําหนายคาใชจายจายลวงหนา  8,216,587 8,737,015 - - 
คาตดัจําหนายคาความนิยม 10,11 - 68,626,738 - 626,601 
ดอกเบ้ียจาย - หุนกูแปลงสภาพ  387,714,594 5,926,974 387,714,594 5,926,974 
ดอกเบ้ียจาย  147,967,805 659,539,870 68,694,223 84,983,508 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ  9,580,510 25,225,037 - - 
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น  (5,761,400) (2,502,490) (5,761,400) (2,502,490) 
(กําไร) ขาดทุนสุทธจิากการจําหนายทีด่ิน อาคาร      
   และอุปกรณ  (203,597,616) (24,640,590) (596,264) 906 
(กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึน้จริงจาก     
   เงินสด เงินลงทุนระยะสั้น เงินกู และหุนกูแปลงสภาพ  (129,968,487) (592,695,750) (40,323,474) 115,431,637 
กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึ้นจริงจาก      
   เงินกู และหุนกูแปลงสภาพ 20 (24,050,910) (66,687,016) (1,944,707) - 
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา  - - (6,391,694,540) (7,056,422,007) 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสญูและสํารองสําหรับ      
   ภาษีมูลคาเพิ่มที่คาดวาจะไมไดรับคืน  (16,734,015) 76,251,420 - (77,166) 
กําไรสุทธจิากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอย  - (2,994,986) - - 
กําไรสุทธจิากการขายเงินลงทนุระยะสั้น  (2,146,488) (17,030,801) (2,146,488) (17,030,801) 
สวนแบงกําไรของบริษัทรวมและกิจการรวมคา    9, 10 (74,213,197) (9,389,378) - - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินตางประเทศ  151,856,625 (82,842,384) - - 

การเปลี่ยนแปลงของสนิทรัพยและหนีส้ินดําเนินงาน      
(ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจาํหนาย)      
- ลูกหนีก้ารคา  (867,202,711) (351,902,591) - 102,615 
- ลูกหนีก้ิจการที่เกีย่วของกัน  (14,420,939) (4,164) (51,972,414) (48,649,000) 
- วัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล  (282,928,595) (63,677,947) - - 
- คาใชจายจายลวงหนา  (88,899,016) (20,001,817) (4,192,974) (1,746,096) 
- สินทรัพยหมุนเวียนอืน่  (159,217,371) (350,848,005) (2,778,099) 16,899,375 
- สินทรัพยอืน่  60,335,751 (29,893,039) 171,737 89,239 
- เจาหนีก้ารคา  373,729,420 313,807,381 17,084,802 (529,270) 
- เจาหนีอ้ื่น  (8,922,271) 3,795,184 (4,389,007) 3,795,184 
- เจาหนีก้ิจการที่เกีย่วของกัน  52,705,086 (474,551) (6,186,552) 3,818,719 
- เงินรับลวงหนาจากลกูคา  (52,152,329) 279,252,782 - - 
- ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย   60,344,483 36,552,221 - - 
- คาใชจายคางจาย   441,387,482 284,847,178 39,488,547 39,139,623 
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น   23,860,306 55,697,398 217,285 117,545 
- ภาระผูกพันผลประโยชนเม่ือเกษียณอาย ุ  17,743,033 6,104,578 371,225 307,435 

เงินสดจากการดาํเนนิงาน  11,885,128,161 7,710,993,533 166,945,068 148,249,604 
ดอกเบ้ียจายที่ชําระแลว  (314,445,699) (716,102,576) (223,942,720) (86,929,736) 
ภาษีเงินไดจาย  (230,661,333) (133,486,159) (5,276,853) (1,123,320) 

เงินสดสทุธิไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน  11,340,021,129 6,861,404,798 (62,274,505) 60,196,548 

หมายเหตุ 
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23 กําไรจากการดําเนินงาน 
 
รายการบางรายการที่รวมอยูในการคํานวณกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานที่มีสาระสําคัญนอกเหนือจากที่ไดเปดเผยแลวในงบกําไร
ขาดทุน สามารถนํามาแยกตามลักษณะไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 

     

คาใชจายซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการดําเนินงาน 
   เก่ียวกับเรือเดินทะเล 

    

คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุและของใชสิ้นเปลือง     
   สําหรับเรือเดินทะเลและคาใชจายในการซอมแซมเรือ 1,641,299,765 1,417,636,951 - - 
คาใชจายเกี่ยวกับลูกเรือและพนักงาน 888,137,931 874,241,898 - - 
คาเชาเรือ 7,792,178,743 2,708,341,612 - - 
     

คาใชจายซึ่งรวมอยูในคาใชจายบริการ     
   จากธุรกิจนอกชายฝง     
คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุและของใชสิ้นเปลือง     
   สําหรับเรือและคาใชจายในการซอมแซมเรือ 719,684,348 299,814,009 - - 
คาใชจายเกี่ยวกับลูกเรือและพนักงานและผูรับเหมา 1,615,942,917 1,249,776,355 - - 
คาเชาเรือและอุปกรณ 492,123,973 603,639,523 - - 
ขาดทุนในสินทรัพยถาวรจากเหตุการณไฟไหม - 129,803,476 - - 
     
คาใชจายซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการใหบริการ 
   และการบริหาร 

    

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,165,287,465 810,318,140 81,031,786 61,737,848 
 
24 ภาษีเงินได 

 
ภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนรวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทไดคํานวณขึ้นในอัตราภาษีที่กําหนดจากกําไรสุทธิทางภาษีจากกิจการ 
ซ่ึงไมไดรับการสงเสริมการลงทุน กิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ไดแก สวนงานตัวแทนเรือ สวนงานบริการท่ีเกี่ยวของกับ 
การเดินเรือ สวนงานบริการการขุดเจาะนอกชายฝงที่อยูนอกประเทศ และบริการอื่นที่เกี่ยวของกับบริการนอกชายฝง 
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25 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยบุคคล 
ภายนอกในระหวางป 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
  ปรับปรุงใหม  ปรับปรุงใหม 
     

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 8,776,439,970 4,961,947,064 6,143,861,539 6,984,991,376 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 643,684,422 643,684,422 643,684,422 643,684,422 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 13.63 7.71 9.54 10.85 
 

บริษัทไมมีหุนสามัญเทียบเทาปรับลดที่ออกอยูในระหวางปที่นําเสนอรายงาน ดังนั้นจึงไมไดนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด 
 

26 สํารองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตนป 87,000,000 77,000,000 87,000,000 77,000,000 
จัดสรรระหวางป - 10,000,000 - 10,000,000 
ยอดคงเหลือปลายป 87,000,000 87,000,000 87,000,000 87,000,000 

 

บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสม 
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดให
ตองมีทุนสํารองมากกวานั้น 

 

27 เงินปนผลจาย 
 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได แตไมรวม
กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับแผนการลงทุน และปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยคณะกรรมการของ
บริษัทอาจจะพิจารณา ทบทวนและแกไขนโยบายการจายเงินปนผลเปนครั้งคราว เพื่อใหเปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทใน
อนาคต ความตองการใชเงินลงทุน และปจจัยดานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวจะไมเกินกําไรสะสม
ที่ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะของบริษัท การปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผลจะมีผลบังคับใชนับจากงบการเงินประจําป พ.ศ. 2551 
เปนตนไป 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 
 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 1.50 บาทตอหุน 
จํานวน 643,684,422 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 965,526,633 บาท อยางไรก็ตาม บริษัทมิไดจายเงินปนผลจํานวน 13,650 บาท ใหแกผูถือหุน
บางรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติ บริษัทไดจายเงินปนผลจํานวน 965,512,983 บาท ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 จากการจายเงินปนผล
ระหวางกาลดังกลาว ทําใหราคาแปลงสภาพของหุนกูของบริษัทถูกปรับลดลง ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพ 



รายงานประจำปี2551 151  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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27 เงินปนผลจาย (ตอ) 
 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 (ตอ) 
 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิของบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 จํานวน 1.65 บาทตอหุน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติประกาศจายและ 
จายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 0.75 บาทตอหุน ดังนั้นในสวนที่เหลืออีกหุนละ 0.90 บาท ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายใหแกผูถือหุนจํานวน 
643,684,422 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 579,315,980 บาท ในปลายเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2551 อยางไรก็ตาม บริษัทมิไดจายเงินปนผลจํานวน  
24,390 บาท ใหแกผูถือหุนบางรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติ สวนเงินปนผลที่เหลือจํานวนเงิน 579,291,590 บาท บริษัทไดจายไปในระหวางป 

 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 03/2550 ของบริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง 
ไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 4,300.00 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 86,000,000 บาท  

 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 

 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลกําไรสุทธิของบริษัท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ใหแกผูถือหุน จํานวน 0.75 บาทตอหุน จํานวน 643,684,422 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
482,763,316 บาท เงินปนผลจํานวนเงิน 471,830,716 บาท บริษัทไดจายไปแลวในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 สวนที่เหลือจํานวน 10,932,600 บาท 
เปนสวนของผูถือหุนบางรายซึ่งขาดคุณสมบัติ 

 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลประจําปจากผลกําไรสุทธิของ
บริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 จํานวน 1.35 บาทตอหุน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติประกาศจาย
และจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 0.65 บาทตอหุน ดังนั้นในสวนที่เหลืออีกหุนละ 0.70 บาท ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายใหแกผูถือหุน 
จํานวน 643,684,422 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 450,579,095 บาท ในปลายเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เงินปนผลจํานวนเงิน 450,565,796 
บาท บริษัทไดจายไปแลวในระหวางป สวนที่เหลือจํานวน 13,299 บาท เปนสวนของผูถือหุนบางรายซึ่งขาดคุณสมบัติ 

 
28 รายไดอ่ืน 
 

 สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

กําไรจากการขายหลักทรัพยในความตองการ     
   ของตลาด 2,146,488 17,030,801 2,146,488 17,030,801 
ขายสินคา 7,610,622 4,176,239 - - 
คาสินไหมทดแทน 98,117,556 381,041 - - 
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร 203,597,614 - 596,264 - 
รายไดคาเชา 26,939,492 15,054,225 8,081,200 8,269,950 
รายไดเบ็ดเตล็ด 129,670,116 118,556,290 10,543,847 8,800,269 
รวมรายไดอื่น 468,081,888 155,198,596 21,367,799 34,101,020 



รายงานประจำปี2551152  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

 

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

29.1 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน  
 

รายการคากับกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทรวมซ่ึงมีสาระสําคัญประกอบดวย 
 

ก) รายการคากับบริษัทยอยระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

     

รายไดคาบริการ   71,404,071 5,603,036 
รายไดคาเชาสํานักงานและอุปกรณสํานักงาน   18,564,653 14,998,541 
ดอกเบี้ยรับ   189,705,991 63,958,234 
ดอกเบี้ยจาย   70,743,708 78,681,401 

 

ข) รายการคากับบริษัทรวมระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

     

รายไดคาบริการ 2,144,882 1,214,377 21,501 8,910 
ดอกเบี้ยรับ 15,721,490 1,634,454 1,405,258 1,634,454 
 

นโยบายของกลุมบริษัทที่เกี่ยวกับรายการคากับกิจการที่เกี่ยวของกันประกอบดวย 
- รายไดคาบริการคิดในราคาปกติที่ใหบริการกับบุคคลภายนอก 
- รายไดคาเชาสํานักงานและอุปกรณสํานักงานคิดในราคาปกติที่คิดจากบุคคลภายนอก 
- อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมระยะสั้นคิดในอัตรารอยละ 2.5 ตอป อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมระยะยาวอางอิงใกลเคียงกับตนทุน 

การกูยืมของบริษัทที่ใหเงินกู 
 

29.2 ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 
 

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 

     

บริษัทรวมและกิจการรวมคา 14,717,027 296,088 108,538 268,236 
บริษัทยอย - - 105,914,350 53,782,238 
 14,717,027 296,088 106,022,888 54,050,474 

 

29.3 เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 
 

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 

     

บริษัทรวมและกิจการรวมคา 52,722,896 17,810 - - 
บริษัทยอย - 25,148,147 5,046,695 11,233,247 
 52,722,896 25,165,957 5,046,695 11,233,247 



รายงานประจำปี2551 153  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 
29.4 เงินใหกูแก/เงินกูจากกิจการที่เก่ียวของกัน  

 
ก) เงินใหกูแกกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินใหกูระยะสัน้     
บริษัทยอย - - 1,702,193,484 2,029,843,478 
บริษัทรวม 1,147,988,712 - - - 
 1,147,988,712 - 1,702,193,484 2,029,843,478 
 
เงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีกําหนดเวลาชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ  
2.5 ตอป (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 : รอยละ 1 ตอป) 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 MMPLC ไดใหเงินกูยืมระยะสั้นแก Worldclass Inspiration Sdn. Bhd. ซ่ึงเปนบริษัทรวม มียอด
คงเหลือเปนสกุลเงินดอลลารสิงคโปร คิดเปนจํานวนเงิน 1,117.1 ลานบาท ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.5 ตอป และเปนสกุลเงินริงกิต
มาเลเซีย คิดเปนจํานวนเงิน 30.8 ลานบาท ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกรอย 3.5 ตอป เงินกูดังกลาวไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันและมี
กําหนดเวลาชําระคืนเมื่อทวงถาม  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินใหกูระยะยาว     
     

บริษัทยอย - - 2,040,162,704 4,094,108,285 
บริษัทรวม 15,323,000 19,323,000 15,323,000 19,323,000 
 15,323,000 19,323,000 2,055,485,704 4,113,431,285 
 
เงินกูยืมระยะยาวถึงกําหนดชําระดังนี้ 
 
ภายใน 1 ป 4,000,000 4,000,000 198,997,887 674,415,079 
ระหวาง 1 ป ถึง 5 ป 11,323,000 15,323,000 1,296,926,700 1,796,114,505 
มากกวา 5 ป - - 559,561,117 1,642,901,701 
 15,323,000 19,323,000 2,055,485,704 4,113,431,285 



รายงานประจำปี2551154  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 
29.4 เงินใหกูแก/เงินกูจากกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 
ก) เงินใหกูแกกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ (ตอ) 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทมีเงินใหกูแกบริษัทยอยเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และสกุลเงินบาทรวมทั้งสิ้น 2,040.16 ลานบาท  
(30 กันยายน พ.ศ. 2550 : 4,094.11 ลานบาท) เงินกูดังกลาวเปนเงินกูที่ไมมีหลักประกัน และสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.5 ตอป  
(30 กันยายน พ.ศ. 2550 : รอยละ 5.5 และ 6 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกไตรมาสหลังระยะเวลาปลอดชําระเงินตนเปนเวลา  
1 ป และจะชําระเสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2552 นอกจากนี้บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทรวมจํานวน 15.32 ลานบาท (30 กันยายน  
พ.ศ. 2550 : 19.32 ลานบาท) เงินกูดังกลาวเปนเงินกูที่ไมมีหลักประกันและมีดอกเบี้ยในอัตรา MOR บวกรอยละ 1 ตอป (30 กันยายน  
พ.ศ. 2550 : MOR บวกรอยละ 1 ตอป) 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 

เงินใหกูยืมระยะสั้น     
     
ยอดตนป  - - 2,029,843,478 1,846,860,620 
เปลี่ยนประเภทเปนเงินกูยืมระยะยาว  - - - (599,134,400) 
กูเพิ่มระหวางป 1,147,988,712 - 7,035,138,396 3,549,123,123 
ชําระคืนระหวางป - - (7,365,323,230) (2,767,005,865) 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     
   ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง - - 2,534,840 - 
ยอดสิ้นป 1,147,988,712 - 1,702,193,484 2,029,843,478 
 
เงินใหกูยืมระยะยาว     
     
ยอดตนป  19,323,000 18,000,000 4,113,431,285 22,000,000 
เปลี่ยนประเภทจากเงินกูยืมระยะสั้น  - - - 599,134,400 
กูเพิ่มระหวางป - 7,323,000 114,092,000 3,577,259,649 
ชําระคืนระหวางป (4,000,000) (6,000,000) (2,167,276,902) (10,000,000) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง     
   ไมเกิดขึ้นจริง - - (4,760,679) (74,962,764) 
ยอดสิ้นป 15,323,000 19,323,000 2,055,485,704 4,113,431,285 

 



รายงานประจำปี2551 155  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 
29.4 เงินใหกูแก/เงินกูจากกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 
ข) เงินกูจากกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 บาท บาท 
   

เงินกูยืมระยะสั้น   
บริษัทยอย 3,047,605,423 3,399,190,511 
 
เงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีกําหนดเวลาชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ  
2.5 ตอป (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 : รอยละ 1 ตอป)  
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน มีดังนี้ 
 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
   บาท บาท 
     

เงินใหกูยืมระยะสั้น     
ยอดตนป    3,399,190,511 8,882,822,183 
กูเพิ่มระหวางป   9,730,124,507 8,972,350,873 
ชําระคืนระหวางป   (10,081,709,595) (14,455,982,545) 
ยอดสิ้นป   3,047,605,423 3,399,190,511 

 



รายงานประจำปี2551156  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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30 สิทธิพิเศษที่ไดรบัจากการสงเสริมการลงทุน 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทเดินเรือและกลุมบริษัทใหบริการนอกชายฝง ซ่ึงเปนบริษัทยอยทั้งหมด 41 บริษัทไดรับสิทธิพิเศษ
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการขนสงทางเรือทั้งในประเทศและระหวางประเทศ กิจการใหบริการตรวจสอบโครงสรางและ
กิจการใหบริการอุปกรณใตน้ําและตรวจสอบมลภาวะของทะเลรวมถึงใหบริการการขุดเจาะ สิทธิพิเศษที่สําคัญรวมถึงการไดรับยกเวนอากร
ขาเขาสําหรับการนําเขาเครื่องจักรและการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับต้ังแต
วันที่กลุมบริษัทเริ่มมีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมหรือวันที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 
เพื่อใหไดรับสิทธิพิเศษดังกลาว กลุมบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับสิทธิและประโยชนที่ไดรับนั้นตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริม
การลงทุน 

 
31 เครื่องมือทางการเงิน 

 
กลุมบริษัทตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญไดแกความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยง
จากการใหบริการเปนเงินเชื่อ โดยกลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงดังตอไปนี้ 
 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
สัญญาซื้อและขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 
กลุมบริษัทไดทําสัญญาซื้อและขายเงินตราลวงหนากับสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อชวยปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศซึ่งเกี่ยวของกับลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคา ยอดคงคางตามสัญญาซ้ือและขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ.2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ.2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา     
30 กันยายน พ.ศ. 2551 : ไมมี     
   (พ.ศ. 2550 : 9 ลานดอลลารสหรัฐ     
   อัตราถัวเฉลี่ย 36.67 บาท : 1 ดอลลารสหรัฐ) - 337,460,000 - - 
     

30 กันยายน พ.ศ. 2551 : ไมมี     
(พ.ศ. 2550 : 6 ลานดอลลารสหรัฐ     
   อัตราถัวเฉลี่ย 39.14 บาท : 1 ดอลลารสหรัฐ) - - - 234,860,000 
 - 337,460,000 - 234,860,000 



รายงานประจำปี2551 157  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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31 เครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 
 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ตอ) 
 

สัญญาซื้อและขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา     
30 กันยายน พ.ศ. 2551 : ไมมี     
   (พ.ศ. 2550 : 1.63 ลานดอลลารสหรัฐ     
   อัตราถัวเฉลี่ย 34.27 บาท : 1 ดอลลารสหรัฐ) - 55,920,294 - - 
     
30 กันยายน พ.ศ. 2551 : ไมมี     
   (พ.ศ. 2550 : 0.05 ลานปอนด     
   อัตราถัวเฉลี่ย 68.00 บาท : 1 ปอนด) - 3,188,656 - - 
 - 59,108,950 - - 
 

มูลคายุติธรรมสุทธิ 
 

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาซ้ือและขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่ในงบดุล มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา     
สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปน     
   สินทรัพย - ดอลลารสหรัฐ - 29,259,393 - 29,372,940 
     
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา     
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปน     
   หนี้สิน - ดอลลารสหรัฐ - (164,254) - - 
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปน     
   สินทรัพย - ปอนด - 46,203 - - 
สัญญาซื้อและขายเงินตราตางประเทศลวงหนา     
   ที่เปนสินทรัพย - สุทธิ - 29,141,342 - 29,372,940 
 

มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อและขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคํานวณโดยใชอัตราที่กําหนดโดยธนาคารของบริษัทเสมือนวาไดยกเลิก
สัญญาเหลานั้น ณ วันที่ในงบดุล 



รายงานประจำปี2551158  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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31 เครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 
 
Foreign currency collar contract 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2550 บริษัทยอย 2 แหงไดทําสัญญา Foreign currency collar เพื่อจํากัดความเสี่ยงของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกี่ยวของกับสัญญากอสรางเรือในสกุลเงินเยนจํานวน 2 ลํา เปนมูลคาทั้งสิ้น 7,353 ลานเยน สัญญาดังกลาวกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน
ตํ่าสุดและสูงสุดอยูระหวาง 105 เยน ถึง 120 เยน ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ สัญญาดังกลาวมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 สําหรับสัญญาฉบับแรก และวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 สําหรับสัญญา
ฉบับที่สอง 
 
มูลคายุติธรรมของสัญญา Foreign currency collar  ณ วันที่ในงบการเงิน มีดังตอไปนี้  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สัญญา Foreign currency collar contracts     
ทรัพยสิน/(หนี้สิน) - เยน 98,151,263 (14,714,354) - - 
 
Target Redemption Swap 
 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนฉบับหนึ่ง ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ภายใตสัญญาดังกลาว ราคาของน้ํามันจะถูกกําหนดดวยราคาคงที่สําหรับการซื้อน้ํามัน
จํานวน 1,000 ถึง 2,000 พันกิโลกรัมตอเดือน 
 
มูลคายุติธรรมของ Target Redemption Swap ณ วันที่ในงบการเงิน มีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

Target Redemption Swap     
หนี้สิน -  ดอลลารสหรัฐ 11,277,816 - - - 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  
 
กลุมบริษัทมีเงินกูระยะยาวเปนเงินดอลลารสหรัฐซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเกือบทั้งหมด บริษัทยอยแหงหนึ่งจึงไดทําสัญญาเพื่อจํากัด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สําหรับเงินกูจํานวน 200 ลานดอลลารสหรัฐ สัญญาดังกลาวกําหนดอัตราดอกเบี้ยจายสูงสุด 
(Interest Rate Cap) ที่กลุมบริษัทจะตองจายในแตละชวงเวลาเริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548 จนถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ซ่ึง
สัญญาดังกลาวทําใหกลุมบริษัทสามารถกําหนดรายจายสูงสุดของ ดอกเบี้ยจายในแตละชวงเวลาไดแนนอน ณ วันที่ 30 กันยายน  
พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของสัญญาจํานวน 200 ลานดอลลารสหรัฐ 



รายงานประจำปี2551 159  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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31 เครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 
 

ความเสี่ยงจากการใหบริการเปนเงินเชื่อ 
 

รายไดสวนใหญของกลุมบริษัท ซ่ึงไดแกคาระวางเรือนั้น ลูกคาจะจายใหลวงหนา หรือจายใหเมื่อลูกคารับสินคาจากกลุมบริษัท ดังนั้น  
ผูบริหารจึงมีความเห็นวาความเสี่ยงจากการใหบริการเปนเงินเช่ือ ไมเปนสาระสําคัญและคาใชจายในการบริหารความเสี่ยงไมคุมกับ
ประโยชนที่ไดรับ กลุมบริษัทไมไดทําสัญญาอนุพันธทางการเงินใดที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการใหบริการเปนเงินเชื่อ 
 

มูลคายุติธรรม 
 

สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การคา  และเงินใหกูแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูระยะสั้น เจาหนี้การคา เงินกูระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวของกันและเงินกูระยะยาว 
 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
 

32 กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน 
 

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเขาเปนกองทุน 
จดทะเบียนโดยไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
 

ตามระเบียบกองทุน  พนักงานตองจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 7 ของเงินเดือน (พ.ศ. 2550 : อัตรารอยละ 7 ของเงินเดือน) และ
กลุมบริษัทจายสมทบเขากองทุนนี้ดวยเชนกัน บริษัทไดแตงต้ังผูจัดการกองทุนรับอนุญาตแหงหนึ่ง  เพื่อบริหารกองทุนใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532)  ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

 

33 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

33.1 ภาระผูกพันฝายทุน 
 

กลุมบริษัทมีภาระผูกพันฝายทุนจากสัญญากอสรางเรือเดินทะเล เรือขุดเจาะน้ํามัน และอุปกรณสําหรับเรือ แตยังไมไดรับรูเปนหนี้สิน ณ 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ดังตอไปนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 ลาน ลาน ลาน ลาน 
     

ภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน     
- ดอลลารสหรัฐฯ 177.9 83.2 - - 
- บาท - 45.3 - - 
- เยน 6,944.5 7,354.0 - - 
- ดอลลารสิงคโปร 1.6 - - - 
- ปอนด 2.8 - - - 
- NOK 1.6 - - - 

 

กลุมบริษัทไดทําสัญญากอสรางเรือเดินทะเลใหมทั้งหมด 5 ลํา เรือดําน้ําสนับสนุน 1 ลํา และเรือขุดเจาะน้ํามัน 1 ลํา เรือดังกลาวมีกําหนด 
การสงมอบภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 



รายงานประจำปี2551160  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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33 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ตอ) 
 
33.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา 

 
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่กลุมบริษัทตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีดังตอไปนี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ป 1,716,845,059 1,843,856,064 - - 
ระหวาง 1 ป ถึง 5 ป 1,289,992,084 1,945,172,877 - - 

 
33.3  สัญญาที่สําคัญ 

 
ก) สัญญาเชาเรือเดินทะเลและเรือขุดเจาะน้ํามัน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

สัญญาใหลูกคาเชาระยะยาว      
   (จํานวนเรือเดินทะเลและเรือขุดเจาะน้ํามัน) 8 16 - - 
ระยะเวลา (เดือน) 0.7-22 4-24 - - 
     
สัญญาเชาระยะยาว (จํานวนเรือเดินทะเล) 7 5 - - 
ระยะเวลา (เดือน) 1-28 12-36 - - 

 
ข) สัญญาเงินกูระยะยาว 

 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550  บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดทําสัญญาขอวงเงินกูยืมกับสถาบัน
การเงินในตางประเทศแหงหนึ่ง เพื่อดําเนินการกอสรางเรือเดินทะเลใหมจํานวน 4 ลํา  
 
วงเงินกูยืมดังกลาวประกอบดวย 
 
(1) วงเงินสินเช่ือจํานวนเงิน 10 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อเปนเงินทุนสําหรับการดําเนินการและการจัดการทั่วไป โดยมีกําหนดชําระ

คืนภายในระยะเวลา 12 ป 
(2) วงเงินคํ้าประกัน จํานวนเงินรวม 121.14  ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อการออกหนังสือคํ้าประกันการกอสรางเรือเดินทะเล 4 ลํา  
(3) วงเงินกูที่มีกําหนดชําระคืนจํานวนเงินรวม  93.52 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อใชในการชําระเงินงวดสุดทายของเรือเดินทะเลใหม  

4 ลํา โดยมีกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 7 - 8 ป 



รายงานประจำปี2551 161  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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33 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ตอ) 
 
33.3 สัญญาที่สําคัญ (ตอ) 

 
ข) สัญญาเงินกูระยะยาว (ตอ) 

 
วงเงินกูทั้งหมดค้ําประกันโดยการจํานองเรือเดินทะเลของกลุมบริษัทจํานวน 6 ลํา รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 224.66 ลานดอลลารสหรัฐ 
และค้ําประกันโดยบริษัท เงินกูมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกสวนเพิ่ม  
 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดทําสัญญาวงเงินสินเชื่อบุริมสิทธิ์ที่มี
หลักประกันกับกลุมสถาบันการเงินในตางประเทศเพื่อเปนแหลงเงินทุนในการสรางเรือเดินทะเลลําใหมและซื้อเรือเดินทะเลมือสอง 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 สัญญาวงเงินสินเชื่อดังกลาวยังไมถูกใช 
 
วงเงินกูยืมดังกลาวประกอบดวย 
 
(1) วงเงินสินเชื่อจํานวนเงิน 36 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อเปนเงินทุนสําหรับการดําเนินการและการจัดการทั่วไป โดยมีกําหนดชําระคืน 

ภายในระยะเวลา 6 ป 
(2) วงเงินกูที่มีกําหนดชําระคืนและวงเงินคํ้าประกันจํานวนเงินรวม 360 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อการออกหนังสือคํ้าประกัน และเพื่อใช

เปนแหลงเงินทุนในการสรางเรือเดินทะเลใหมและซ้ือเรือเดินทะเลมือสอง โดยมีกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 10 ป 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 วงเงินสินเช่ือจํานวนเงิน 36 ลานดอลลารสหรัฐ ตามขอ (1) ไดถูกลดลงเปนจํานวนเงิน 31.5 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ ซ่ึงวงเงินดังกลาวจะถูกลดลงไตรมาสละ 1.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตลอดระยะเวลา 24 ไตรมาส 
 
วงเงินกูทั้งหมดคํ้าประกันโดยการจํานองเรือเดินทะเลของกลุมบริษัทจํานวน 2 ลําและเรือเดินทะเลที่จะสรางใหม หรือเรือเดินทะเลมือสอง 
ที่จะซ้ือโดยเรือดังกลาวจะตองทําสัญญาประกันภัยสําหรับการค้ําประกันดังกลาว นอกจากนี้วงเงินกูดังกลาวคํ้าประกันโดยบัญชีธนาคาร และ 
คํ้าประกันโดยบริษัท เงินกูมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกสวนเพิ่ม 
 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 เรือเดินทะเลจํานวน 2 ลํา จากทั้งหมด 6 ลําที่ไดนําไปคํ้าประกันโดยการจํานองไวสําหรับสัญญาขอวงเงิน
กูยืมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550 ไดถูกไถถอนและบริษัทนําเรือเดินทะเลดังกลาวไปจํานองอีกครั้งสําหรับวงเงินสินเชื่อบุริมสิทธิ์ตาม
สัญญาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  
 
วงเงินกูยืมที่บริษัทยอยไดทําสัญญา ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550 ดังกลาวถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  
 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 บริษัทยอยสองแหงของบริษัท  โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี จํากัด ไดลงนามในสัญญาเงินกูกับธนาคารหลายแหง 
ในวงเงิน 27,864,000 ดอลลารสหรัฐฯ เพื่อใชเปนเงินทุนสําหรับการกอสรางเรือ เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดเริ่มชําระคืนหลังจากที่มีการสงมอบเรือ
ดังกลาวแลวสามเดือน ซ่ึงคาดวาจะมีการสงมอบเรือภายในป พ.ศ. 2552 และป พ.ศ. 2554 ตามลําดับ โดยมีกําหนดตองชําระเงินภายใน  
12 ป นับจากวันสงมอบเรือ วงเงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยเรือของบริษัทยอยดังกลาวและค้ําประกันโดยบริษัท 



รายงานประจำปี2551162  

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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33 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ตอ) 
 
33.4 หนี้สินที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

 
กลุมบริษัทไดคํ้าประกันเพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดังนี้ 
 
 30 กันยายน พ.ศ. 2551 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษัิท 

  
ลานบาท 

ลานดอลลาร
สหรฐัฯ 

 
ลานเยน 

 
ลานบาท 

ลานดอลลาร
สหรฐัฯ 

 
ลานเยน 

       
หนังสอืค้ําประกนัทีธ่นาคารออกให       
   ในนามกลุมบริษัท 155.4 2.1 - - - - 
       
ภาระค้ําประกันโดยกลุมบริษัทแกสถาบัน       
   การเงินเพื่อค้ําประกนัวงเงินสินเชื่อ 871.7 513.4 2,042.5 349.2 461.7 2,042.5 

 

 30 กันยายน พ.ศ. 2550 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษัิท 

  
ลานบาท 

ลานดอลลาร
สหรฐัฯ 

 
ลานเยน 

 
ลานบาท 

ลานดอลลาร
สหรฐัฯ 

 
ลานเยน 

       
หนังสอืค้ําประกนัทีธ่นาคารออกให       
   ในนามกลุมบริษัท 118.6 1.0 - - - - 
       
ภาระค้ําประกันโดยกลุมบริษัทแกสถาบัน       
   การเงินเพื่อค้ําประกนัวงเงินสินเชื่อ 1,156.3 509.0 2,042.5 430.0 451.0 2,042.5 

34 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 
บริษัทยอย 
 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการผลตอบแทนของ MMPLC ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการ
จัดสรรสิทธิในการซื้อหุนสามัญแกพนักงานเปนจํานวนทั้งสิ้น 698,000 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยสามารถใชสิทธิแปลงเปน 
หุนสามัญไดหนึ่งหุน ราคาที่ใชในการแปลงสิทธิจะคํานวณจากราคาเฉลี่ยของราคาปดยอนหลังที่หุนของบริษัททําการซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพยสิงคโปรเปนเวลา 15 วันกอนวันที่บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแปลงสิทธิไดทุก 6 เดือน
หลังจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิแลวเปนเวลา 3 ป แตทั้งนี้ตองไมเกิน 5 ป 

 



163    บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

โครงสร้างรายได้

(ล้านบาท) 

รายได้ ประเภทธุรกิจ
2549 2550 2551

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

1.ค่าระวาง ธุรกิจเดินเรือ 12,820.99 75.17 15,865.29 74.42 28,453.61 80.42

2.ค่าบริการ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินเรือ

263.75 1.55 259.48 1.22 383.86 1.08

3.ค่าบริการ ธุรกิจบริการ
นอกชายฝั่ง

2,752.82 16.14 4,025.55 18.88 5,258.48 14.86

4.ค่านายหน้า ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินเรือ

159.65 0.94 205.75 0.97 297.44 0.84

5.ส่วนแบ่งกำไร
 จากบริษัทร่วม

- - 9.39 0.04 74.21 0.21

6.อื่นๆ 1,059.79 6.20 953.13 4.47 914.87 2.59

รวม 17,057.00 100 21,318.59 100 35,382.47 100

*รายชื่อของบริษัทในธุรกิจหลักแต่ละประเภท ปรากฎอยู่ในหัวข้อการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นเงินรวม 

14,476,892บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นเงิน 6,796,310

บาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI)
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	 กลุ่มบริษัทโทรีเซนเผชิญความเสี่ยงหลายอย่างที่อาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจ	 สถานะทางการเงิน	 และผลประกอบ
การของบริษัทฯ	และของกลุ่มบริษัทฯ	

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและกลุ่มธุรกิจบริการ  

ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ 

ความผันผวนของอัตราค่าเช่าเรืออาจมีผลกระทบอย่างมากต่อรายได้และรายรับของกลุ่ม

 อัตราค่าเช่าเรือที่จ่ายให้กับเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเป็นผลมาจากความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 

ของเรือ และบริการต่างๆ ของเรือ ปัจจัยอื่นๆ รวมถึงอุปสงค์ของการผลิตสินค้าแห้งเทกอง ระยะทางการขนส่งสินค้า 

แห้งเทกองทางทะเลความเปลี่ยนแปลงของการค้าทางทะเล และรูปแบบการขนส่งทางทะเลอื่นๆ  จำนวนการรับมอบเรือ 

ที่สั่งต่อใหม่ การปลดระวางเรือเก่า สภาพเศรษฐกิจโลก การพัฒนาต่างๆ ในการค้าระหว่างประเทศ การแข่งขันจาก 

การขนส่งประเภทอื่นความแออัดของท่าเรือและคลองและจำนวนของเรือที่ไม่สามารถให้บริการได้ อาจมีอิทธิพลต่ออัตรา 

ค่าเช่าเรืออย่างมีนัยสำคัญถ้าอัตราค่าเช่าเรือลดลงผลประกอบการทางการเงิน การคาดการณ์ต่างๆและความสามารถ 

ในการทำกำไรในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างมาก การขึ้นลงของอัตราค่าเช่าเรืออาจทำให้เกิด 

ความผันผวนในรายได้และกำไรของกลุ่มบริษัทฯ

 เพื่อจำกัดความผันผวนนี้ จุดมุ่งหมายของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือการให้บริการกองเรือที่หลากหลายและมี 

ความสมดุล กลุ่มบริษัทฯ แบ่งเรือจำนวนหนึ่งเพื่อให้เช่าเหมาลำแบบระยะยาว การให้บริการเรือแบบประจำเส้นทาง 

ซึ่งอัตราค่าระวางเรือมีความผันผวนน้อยกว่ายังคงเป็นธุรกิจหลัก รวมทั้งมีสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้าและให้บริการ 

แบบไม่ประจำเส้นทางเป็นธุรกิจเสริม กลุ่มบริษัทฯ ยังได้กระจายชนิดของสินค้าที่ขนส่งโดยพยายามไม่มุ่งเน้นไปที่สินค้า

ชนิดใดชนิดหนึ่ง

มลูคา่ตลาดของเรอืของกลุม่บรษิทัโทรเีซนอาจมคีวามผนัผวนอยา่งมนียัสำคญัและอาจมผีลกระทบ

ต่อผลประกอบการและความสามารถในการลงทุนเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทฯ

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนสูง ซึ่งต้องการเงินทุนจำนวนมากและมีค่าใช้จ่ายในระยะยาว 

อื่นๆด้วยมูลค่าตลาดของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดโลกซึ่งมีผลต่ออุตสาหกรรม 

อุปสงค์ของเรือขนส่งสินค้า จำนวนประเภท อายุ และขนาดของเรือเทียบกับกองเรือโลก การแข่งขัน อัตราค่าเช่าเรือ 

กฎระเบียบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและราคาของเรือใหม่ การซื้อเรือเพิ่มในช่วงที่มีอุปสงค์ของการใช้เรือสูงอาจจะ 

เป็นเหตุผลในเชิงธุรกิจที่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดของกองเรือให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาวซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบต่อสภาพ

ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถหารายได้มากเพียงพอ (เนื่องจากอัตราค่าเช่าเรือลดลง) 

เพื่อหักกลบกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น

 มูลค่าของเรือที่ลดลง อาจมีผลกับความสามารถของกลุ่มในการหาเงินสดให้เพียงพอ และสามารถนำไปสู่ 

การผิดนัดชำระหนี้สัญญากู้ยืมเงินของกลุ่มบริษัทฯนอกจากนี้ มูลค่าตลาดของกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองอาจตกลง 

ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี เนื่องจากเรือมีอายุเพิ่มขึ้นและอาจเกิดผลขาดทุน ถ้ากลุ่มบริษัทฯ ขายเรือในราคาต่ำกว่ามูลค่า 

ทางบัญชี

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือการปลดระวางหรือขายเรือของเราเมื่อเรือมีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

และแทนที่ด้วยแผนการปรับปรุงกองเรือใหม่ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดหาเงินทุนเพื่อรับนโยบายทยอยปรับปรุงกองเรือใหม่ใน 

ปี 2550 โดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (จำนวน 169.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และเงินกู้ร่วมหลายสถาบัน

(syndicated loans) (จำนวน396ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) เงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นได้นำมาใช้ในการ

ชำระหนี้เงินกู้จากธนาคารในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้กองเรือบรรทุกสินค้าแห้ง 

เทกองของกลุ่มบริษัทฯในปัจจุบันปลอดจากภาระจำนองและข้อตกลงตามสัญญาเงินกู้ใดๆ

ปัจจัยความเสี่ยง
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ความผันผวนของการผลิตน้ำมัน ราคาน้ำมัน และน้ำมันเชื้อเพลิงอาจทำให้มีผลกระทบต่อสภาวะ 

ทางการเงินและผลการดำเนินการของกลุ่มบริษัทโทรีเซน

 บริษัทที่ขนส่งสินค้าทางทะเลจะมีค่าใช้จ่ายหลักคือต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจะอยู่ในช่วงร้อยละ

22.48 ถึง 27.73 ของต้นทุนการดำเนินงานของเรือทั้งหมด เมื่อไม่กี่ปีมานี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 

เมื่อปีสิ้นสุดบัญชีณวันที่ 30กันยายน2551 ราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นจาก77.05ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาเรล

เป็น 145.44 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาเรล กลุ่มบริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันในกรณี 

ให้บริการเดินเรือแบบประจำเส้นทางรวมถึงสัญญารับส่งสินค้าล่วงหน้า (contracts of affreighment) เนื่องจาก 

กลุ่มบริษัทฯ ต้องรับภาระจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนที่จะมีการปรับราคาในการให้บริการขนส่งสินค้า 

แบบประจำเส้นทาง

 ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ แม้ว่าข้อกำหนดในการให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลาช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถผลักภาระ

ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปให้บริษัทลูกค้า และสามารถแก้ไขเงื่อนไขในสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้าสำหรับการ

เปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้ การเพิ่มของราคาต้นทุนของน้ำมันเชื้อเพลิงเหล่านี้ก็สามารถส่งผลกระทบ 

ต่อสภาวะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถขึ้นอัตราค่าเช่าเรือหรือ 

ไม่สามารถชดเชยต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากลูกค้าได้ นอกจากนี้ การที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

ในอนาคตนั้นยังส่งผลให้ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือถูกลดความสามารถในการแข่งขันกับการขนส่งสินค้าในรูปแบบอื่น

อาทิการขนส่งโดยรถบรรทุกหรือรถไฟ

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือการแบ่งกองเรือในสัดส่วนร้อยละ 20 ถึง 30 ไปใช้ในการให้บริการ 

ให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลาซึ่งจะช่วยจำกัดความเสี่ยงในด้านน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผน 

จะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมันเป็นครั้งคราวในสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า และเมื่อต้นทุนน้ำมันมี 

การป้องกันความเสี่ยงแล้วต้นทุนเหล่านี้อาจจะถูกผลักภาระไปที่ลูกค้า

สถานการณ์โลกที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและสภาวะทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

โทรีเซน

 ภัยคุกคามจากการก่อร้ายในอนาคตได้สร้างความไม่มั่นคงและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

รวมถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ในอดีต การขัดแย้งทางการเมืองได้ส่งผลให้เกิดการ 

จู่โจมเรือเดินทะเล การวางทุ่นระเบิดใต้น้ำ และการจู่โจมในรูปแบบอื่นๆ ที่ เป็นการขัดขวางการเดินเรือระหว่าง 

ประเทศ  ทั้งนี้ พฤติกรรมการก่อการร้ายและโจรสลัดได้ส่งผลกระทบต่อเรือสินค้าในน่านน้ำทวีปต่างๆ  อาทิ ในบริเวณ 

ทะเลตะวันออกกลางและทะเลจีนใต้เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

 ในปีนี้ พบว่ามีการจู่โจมโดยโจรสลัดเพิ่มสูงขึ้น และจากการที่บริษัทฯ ได้ประสบกับเหตุการณ์เรือถูกโจรสลัด 

จับเรียกค่าไถ่ในโซมาเลียเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้บริษัทฯ ได้จัดหามาตราการเพิ่มเติมในเรื่องของการขัดขวาง การเตรียม

ความพร้อม การฝึกฝน กระบวนการ และการอบรมลูกเรือก่อนที่จะนำเรือเข้าไปในเขตของโจรสลัดนอกจากนี้ ยังรวม 

ถึงมาตราการการติดตั้งแนวรั้วลวดหนามที่พันรอบตลอดลำตัวเรือ การป้องกันห้องพักของลูกเรือและห้องบังคับการ 

เรือ เครื่องมือป้องกันร่างกายและศีรษะแบบทหาร และการใช้เส้นทางเชื่อมต่อทางทะเลที่มีการตรวจตรา นอกจากนี้ 

ยังมีการแสวงหามาตราการป้องกันและขัดขวางอื่นๆกับที่ปรึกษาฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอีกด้วย

ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจากการให้บริการเช่าเหมาลำระยะสั้นในตลาดเช่าเรือระยะสั้น 

อาจทำให้เกิดความผันผวนต่อความสามารถในการทำกำไร

 อัตราค่าเช่าเรือในตลาดเช่าเรือระยะสั้นหลายตลาดที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนดำเนินธุรกิจอยู่นั้นมีความหลากหลาย

อย่างมากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ จำนวนเรือในกองเรือโลก การกระจายกำลังเรือ การที่มีเรือใหม่เข้ามา 

ปัจจัยความเสี่ยง
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ในตลาด การปลดระวางเรือเก่า และอุปสงค์ของสินค้าที่จะขนส่ง นอกจากนี้จุดที่เรือวิ่งรับขนส่งสินค้ายังมีผลต่อ 

ความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการใช้เรืออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อความผันผวนของ 

ความต้องการในการเช่าเรือในระยะสั้นและสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้าสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน2551

ร้อยละ 37.04 ของรายได้จากค่าระวางรวม และร้อยละ 30.00 ของรายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยวได้มา 

จากการให้บริการแบบประจำเส้นทาง การให้เช่าเหมาลำและสัญญาอื่นๆที่มีการกำหนดราคาตามตลาดเช่าเรือระยะสั้น 

จากการที่กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมีรายได้บางส่วนจากการให้เช่าเรือที่อัตราตลาดเช่าเรือระยะสั้นการลดลง

ของอัตราค่าเช่าเรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจึงมีผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯในช่วงเวลานั้นๆ

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือ การสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอตลอดปี โดยการทำสัญญากับลูกค้าไว้ล่วงหน้า

ชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลาและจากสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า ดังนั้น จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงจาก 

ความผันผวนของอัตราค่าเช่าเรือในตลาดเช่าเรือระยะสั้นได้

ความสำเร็จของกลุ่มบริษัทโทรีเซนในอนาคตขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารความเจริญ 

เติบโตของกลุ่มธุรกิจ

 ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีแผนงานในการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา 

สั่งต่อเรือใหม่เป็นจำนวนหลายลำ และจะมองหาโอกาสในการซื้อเรือใหม่ และ/หรือซื้อเรือมือสองต่อไปเรื่อยๆ ในการ 

บริหารกองเรือและแผนการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ โดยไม่ลดคุณภาพการบริการให้กับบริษัทที่เป็นลูกค้าจะขึ้น 

อยู่กับพนักงาน ลูกเรือ และเจ้าหน้าที่บนฝั่ง รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี 

กลุ่มบริษัทฯ ก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทฯ จะประสบผลสำเร็จในการ 

บริหารแผนการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ได้

 นอกเหนือจากแผนงานในการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ อีกส่วนของกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ คือการหา

โอกาสในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคใหม่ๆ และหาบริการใหม่ๆ (ตัวอย่างเช่น การขยายไปสู่การให้บริการต่างๆ 

นอกชายฝั่ง) ซึ่งจะช่วยทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางการแข่งขัน หรือต่อยอดจากสายธุรกิจที่มีอยู่ 

ในขณะนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจจะไม่ประสบความสำเร็จจากการปฏิบัติตามกลยุทธ์ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ 

กลยุทธ์ที่บริษัทฯได้วางไว้

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญและพัฒนาระบบพื้นฐานอย่างต่อเนื่องในปี2551

กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงระบบสารสนเทศในขั้นแรกเป็นผลสำเร็จ ในปี 2552กลุ่มบริษัทฯ วางแผนที่จะตรวจสอบ

กระบวนการทางธุรกิจของตนอย่างละเอียดเพื่อจุดประสงค์ที่จะเพิ่มผลิตผลและประสิทธิภาพนอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ 

ยังได้มีการวางแผนปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในระยะกลาง ทั้งนี้ ผู้จัดการระดับอาวุโส

ของกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าสู่ระบบ “การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน” โดยที่เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ในอนาคตจะเชื่อมโยง

กับผลการดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯและผลงานของแต่ละบุคคลตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯในระยะกลางอีกด้วย

ถ้ากลุ่มบริษัทโทรีเซนไม่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า 

แห้งเทกอง รายได้และความสามารถในการทำกำไรจะลดลง

 อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและผู้ประกอบการใหม่ๆสามารถเข้า 

สู่ธุรกิจนี้ได้อย่างไม่ยากนัก (แม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนสูง) กลุ่มบริษัทโทรีเซนแข่งขันโดยเน้นเรื่องราคาและ 

การบริการให้กับลูกค้า ชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯและคุณภาพและความยืดหยุ่นของกองเรือบริษัทฯ ในการบริการขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศ คู่แข่งของกลุ่มบริษัทฯ หลายแห่งมีเงินทุนและทรัพยากรด้านอื่นๆ มากกว่า มีกองเรือใหญ่กว่า 

กองเรือของกลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำกว่า หรือมีการเข้าไปในตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่ดีกว่า 

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในตลาดระหว่างประเทศไม่เพียงพอที่จะทำให้ บริษัทฯมีอิทธิพลในการกำหนดระดับราคาได้

และอัตราค่าเช่าเรือถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆที่กลุ่มบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้
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 ในช่วงขาขึ้นของตลาดมักจะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาด (มีความเป็นไปได้ที่จะรวมถึงผู้ประกอบการเรือ

บรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่มีขนาดใหญ่กว่าและผู้ประกอบการเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ในปัจจุบัน) ดังนั้นจึงทำให้มี 

ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึ้นและส่งผลให้การแข่งขันในตลาดมีมากขึ้นดังนั้นถ้าดูตามแนวโน้มใน

อดีตก็จะเห็นว่า เมื่อมีการเติบโตในตลาดโลกสูง หรือมีการเปลี่ยนสมดุลการค้าที่ทำให้เกิดตลาดที่เติบโตและมีอัตรา 

ค่าระวางสูง จากนั้นก็จะมีการเพิ่มขนาดระวางบรรทุกมากขึ้นทำให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนไปสู่ช่วงซบเซา โดยความกดดัน 

ทางด้านราคาจะรุนแรงและอัตราค่าเช่าเรืออาจลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจต้องมีรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษากองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่ไม่ได้ 

คาดการณ์ล่วงหน้า

 ในกรณีที่เรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนได้รับความเสียหาย (เช่น จากสภาพอากาศหรืออุบัติเหตุ) เรือเหล่านี้จะถูกนำ

ไปซ่อมแซมที่อู่แห้ง ซึ่งต้นทุนและระยะเวลาการซ่อมที่อู่แห้งนั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ จึงเป็นไปได้ที่ค่าซ่อมแซมนั้นอาจ 

เป็นเงินจำนวนที่สูงและไม่อยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกัน การสูญเสียรายได้ในระหว่างที่เรือเหล่านี้ถูกซ่อมแซม 

และปรับปรุงใหม่ รวมทั้งต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการซ่อมแซมเหล่านี้ จะทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงนอกจากนี้ 

ในบางครั้งพื้นที่สำหรับการนำเรือเข้าอู่แห้งนั้นมีจำนวนจำกัด และไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการนำเรือไปซ่อมแซม 

อีกด้วย

 นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนในด้านของกฏระเบียบต่างๆ ของรัฐบาลและ

มาตรฐานด้านความปลอดภัยหรือด้านอุปกรณ์อื่นๆ อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง หรือการเพิ่มเติม 

อุปกรณ์ใหม่ๆ ให้กับเรือที่มีสภาพเก่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานเหล่านั้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อาจไม่

สามารถใช้ประโยชน์จากเรือบางลำเป็นเวลานานหรือเป็นเวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น จึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเรือ

ของกลุ่มบริษัทฯจะไม่ต้องเข้ารับการซ่อมแซมเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

 เรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะถูกหยุดการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นประจำทั้งนี้ เพื่อตรวจเช็คสภาพเรือ 

และการดูแลรักษาเรือตามปกติ ในกรณีที่เรือจำเป็นต้องถูกซ่อมแซมมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็จะทำให้เวลาที่จะนำเรือกลับ

มาใช้ประโยชน์ขยายออกไป ความล่าช้าดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งก็จะมีผลต่อ 

การดำเนินงานและสภาวะทางการเงิน

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือการลงทุนเป็นจำนวนมากเพื่อรักษามาตรฐานของกองเรือขนส่งสินค้าแห้ง 

เทกองให้อยู่ในระดับสูง เพื่อจำกัดระยะเวลาการหยุดใช้งานอัตราการใช้ประโยชน์ของกองเรือในรอบบัญชีสิ้นสุดณวันที่

30กันยายนพ.ศ. 2551คิดเป็นร้อยละ98.41นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯยังมีการกำหนดช่วงเวลาการเข้าอู่แห้งของกองเรือ 

ล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งถึงสองปี และเจรจาขอพื้นที่ในอู่แห้งล่วงหน้า ในหลายๆ กรณีเราได้เจรจากับอู่ต่อเรือที่เราต้องการ 

เพื่อกำหนดราคาการนำเรือเข้าอู่แห้ง และเพื่อให้แน่ใจว่าเรือจะอยู่ใกล้กับสถานที่เหล่านี้ เมื่อถึงกำหนดเวลาที่เรือต้อง 

เข้าอู่แห้ง

ความล่าช้าในการรับมอบเรือใหม่ หรือการซ่อมแซมเรือที่มีอยู่อาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างมาก 

ต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทโทรีเซน

 แผนงานในการทยอยปรับปรุงกองเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีจุดประสงค์เพื่อลดอายุเฉลี่ยของกองเรือ โดยแผน 

ที่จะสั่งซื้อเรือต่อใหม่ในอนาคตนั้น จะมีการรับมอบตรงเวลาและจะสามารถใช้งานได้ตามแบบที่กำหนดไว้ความล่าช้า 

อย่างมากในการรับมอบเรือ หรือการมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของ 

กลุ่มบริษัทฯซึ่งก็จะมีผลต่อผลการดำเนินงานและสถานภาพการเงินของบริษัทฯความล่าช้าในการส่งมอบเรืออาจเกิดขึ้น

จากปัญหาของอู่ต่อเรือ การไม่สามารถชำระหนี้ หรือเหตุสุดวิสัยที่กลุ่มบริษัทฯ หรืออู่ต่อเรือไม่สามารถควบคุมได้หรือ 

เหตุผลอื่นๆ ในกรณีที่เหตุการณ์เหล่านี้ และความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายหรือมีการทำ

ประกันไม่เพียงพออาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
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 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือการที่จะหาอู่ต่อเรือที่มีคุณภาพมีประสบการณ์การต่อเรือที่เพียงพอ และ 

มีทีมงานดูแลการต่อเรือใหม่ที่แข็งขัน ซึ่งจะทำการตรวจสอบดูแลการต่อเรือของกลุ่มบริษัทฯสม่ำเสมอทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ 

ได้ว่ากลุ่มบริษัทฯจะได้รับเรือที่มีคุณภาพได้รับการแจ้งเตือนถ้ามีความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการส่งมอบเรือล่าช้านอกจากนี้

ทางกลุ่มบริษัทฯจะพิจารณาการซื้อเรือมือสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราคาเรือตกต่ำซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ

ปรับปรุงกองเรือ ระยะเวลาในการรับมอบเรือมือสองที่สั้นลงสามารถที่จะชดเชยการล่าช้าในการรับมอบเรือที่สั่งต่อใหม่ 

จากอู่ต่อเรือ

ต้นทุนการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะเพิ่มมากขึ้น และความสามารถในการใช้ 

เชือ้เพลงิอยา่งมปีระสทิธภิาพจะลดลงในขณะทีเ่รอืของกลุม่บรษิทัโทรเีซนมอีายงุานมากขึน้ ซึง่จะม ี

ผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

 ณวันที่ 30กันยายน2551กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของกลุ่มบริษัทโทรีเซนซึ่งมีอายุสูงสุด 25ปี มีขนาด

ระวางบรรทุกเฉลี่ยประมาณ 28,256 เดทเวทตัน และมีอายุเฉลี่ย 19 ปี โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและต้นทุนอื่นๆ 

ในการรักษาเรือให้อยู่ในสภาพที่ดีจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุงานของเรือ โดยปกติแล้วเรือเก่าจะมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 

สูงกว่าเรือที่เพิ่งต่อขึ้นใหม่ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดูแลรักษามากขึ้น และมีความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงอย่าง 

มีคุณภาพลดลง จึงอาจทำให้กำไรจากการดำเนินงานลดลงและลดความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ 

นอกจากนี้กฎระเบียบต่างๆ ของรัฐบาล ความปลอดภัยหรือมาตรฐานของอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอายุของเรือ 

อาจทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ใหม่ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

เหล่านั้นและอาจจำกัดลักษณะของประเภทการให้บริการของเรือได้

 แผนการทยอยปรับปรุงกองเรือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอายุเฉลี่ยของกองเรือในช่วงระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้านี้ 

และโดยทั่วไปแล้วเรือสั่งต่อใหม่จะมีประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีกว่าเรือเก่า

กลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจไม่ได้รับใบรับรองของสถาบันจัดอันดับชั้นเรือ

 เรือแต่ละลำจะต้องมีการตรวจสอบตามกำหนดการตรวจสอบประจำปีการตรวจสอบระหว่างกาลการตรวจสอบ

เพื่อเข้าอู่แห้ง และการตรวจสอบแบบพิเศษต่างๆและบางครั้งเรือต้องผ่านการตรวจสอบอื่นๆตามกฏและข้อบังคับของ

ประเทศที่เรือจดทะเบียนไว้ โดยปกติแล้วจะมีการสำรวจเพื่อเข้าอู่แห้ง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบส่วนที่อยู่ใต้น้ำเป็นเวลา 

สองครั้งภายในเวลาห้าปี

 ถ้าเรือลำใดไม่สามารถรักษามาตรฐานหรือไม่ผ่านการตรวจสอบประจำปี การตรวจสอบระหว่างกาล การตรวจ

สอบเพื่อเข้าอู่แห้งและการตรวจสอบแบบพิเศษหรือการตรวจสอบอื่นๆที่ทำโดยสถาบันจัดอันดับเรือลำนั้นจะไม่สามารถ

ทำการค้าระหว่างท่าเรือและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ การที่เรือไม่สามารถรักษามาตรฐานหรือไม่สามารถผ่านการตรวจ

สอบนั้น อาจทำให้เรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง และอาจทำให้บริษัทประกันลด 

ความคุ้มครอง ซึ่งการที่เรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้และการไม่สามารถปฏิบัติตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวอาจ 

ทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทโทรีเซนลดลงอย่างมาก

 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 

อุตสาหกรรมการให้บริการนอกชายฝั่งนั้นขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งได้รับ 

ผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนให้บริการงานขุดเจาะนอกชายฝั่ง ให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโดยผ่านเมอร์เมด

และธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอุปสงค์โลกและราคาของน้ำมัน

และก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะในกิจกรรมการสำรวจ การพัฒนาและการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ซึ่งเมอร์เมดให้บริการอยู่
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 บริษัทต่างๆ ที่สำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอาจยกเลิกหรือลดกิจกรรมการสำรวจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับราคาตลาด 

ของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้อุปสงค์ของงานบริการนอกชายฝั่งต่างๆ ของกลุ่มบริษัทโทรีเซนลดตามลงไป 

ด้วยแม้ว่ากิจกรรมการขุดเจาะนอกชายฝั่งและกิจกรรมการผลิตจะเพิ่มขึ้นจากปี 2548ถึงปี 2551แต่ก็ไม่สามารถมั่นใจ 

ได้ว่ากิจกรรมจะดำเนินต่อไปในระดับนี้หรือเพิ่มมากขึ้นในอนาคตการผลิตที่ลดต่ำลงและการเลื่อนระยะเวลาการขุดเจาะ

ออกไปผลการทำงานของกลุ่มบริษัทฯอาจมีผลต่อธุรกิจ

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเฉพาะต่างๆ เช่น วิศวกรรมโยธาใต้น้ำและการขุดเจาะน้ำมันเพื่อช่วย 

ลดความผันผวนของรายได้ ธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำของกลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจปลายน้ำ (downstream) 

โดยเฉพาะการตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างที่มีอยู่ ซึ่งจำเป็นจะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัย โดย 

ไม่ต้องคำนึงถึงราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะเป็นอย่างไร เรือขุดเจาะจะนำไปใช้ในงานขุดเจาะในส่วนของการผลิต 

เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นส่วนที่มีความผันผวนน้อยกว่าส่วนงานขุดเจาะด้านอื่นๆ

อุปสงค์ของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ มีความผันผวน และผลของการดำเนินงาน

บริการนอกชายฝั่งต่างๆ อาจมีความผันผวน

 อุปสงค์ของการบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯมีความผันผวนในช่วงเวลาที่มีอุปสงค์สูงแต่อุปทานมีอยู่จำกัด

จะมีอัตราค่าเช่าเรือสูง แต่ส่วนใหญ่มักจะตามด้วยช่วงเวลาที่มีอุปสงค์ต่ำ ทำให้อุปทานล้นตลาดและมีผลทำให้อัตรา 

ค่าเช่าเรือต่ำ การที่มีเรือสั่งต่อใหม่ เรือที่มีการปรับปรุงโครงสร้าง เรือขุดเจาะหรือเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ 

เข้ามาใหม่ในตลาดทำให้เกิดอุปทานในตลาดมากขึ้นซึ่งจะทำให้ยากต่อการขึ้นอัตราค่าเช่าหรืออาจมีผลทำให้อัตราค่าเช่า

ลดลงไป ช่วงเวลาที่มีอุปสงค์ต่ำทำให้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นและทำให้สินทรัพย์ต่างๆ ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ 

ในบางช่วงเวลาทรัพย์สินที่ให้บริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ อาจต้องถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานหรือไม่เช่นนั้น

แล้วกลุ่มบริษัทฯ ต้องยอมทำสัญญาที่ได้รับค่าตอบแทนต่ำตามสภาพตลาดในอนาคต นอกจากนี้ ความสามารถของ 

กลุ่มบริษัทฯ ในการต่อสัญญา หรือทำสัญญาใหม่ และเงื่อนไขของสัญญาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ ของตลาดใน 

เวลาที่มีการพิจารณาสัญญาต่างๆดังกล่าว

 นอกจากนี้ เนื่องด้วยสัญญาการให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสัญญาระยะสั้น 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสภาวะตลาดสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มธุรกิจนี้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เนื่องด้วย

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นธุรกิจที่ทำสัญญาเป็นโครงการ ดังนั้น กระแสเงินสดหมุนเวียน 

ของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งจึงไม่อาจคาดเดาได้และอาจไม่สม่ำเสมอ และจากความผันผวนของอุปสงค์ของ 

กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งอาจทำให้ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งผันผวนได้

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการดำเนินงานหลายอย่าง

 ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงหลายอย่างที่มาจากอุตสาหกรรมน้ำมันและ 

ก๊าซธรรมชาติ อาทิ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ระเบิด การทะลักของน้ำมันออกจากบ่อ การเผชิญกับความดันผิดปกติ 

การระเบิดของปล่องภูเขาไฟท่อน้ำมันแตกและน้ำมันรั่วความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้อาจมีผลตามมาอย่างร้ายแรงรวมทั้งการ 

สูญเสียของชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างรุนแรง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือของบริษัทลูกค้า 

สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อการบาดเจ็บของบุคคล ผลกระทบต่างๆ ทางการเมือง 

และความเสียหายต่อชื่อเสียงกลุ่มบริษัทฯ

 ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯยังมีความเสี่ยงจากความขัดข้องของอุปกรณ์ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาใน

การซ่อมแซมนานและทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องสูญเสียไป กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องหยุดการดำเนินการบางส่วนถ้า 

มีอุปกรณ์สำคัญส่วนใดชำรุดจนกว่ากลุ่มบริษัทฯสามารถทดแทนและ/หรือ ซ่อมแซมส่วนนั้นได้ ความล้มเหลวในระบบ

การทำงานหลักอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรง ความเสียหายหรือความสูญเสียต่อเรือและ

อุปกรณ์และข้อพิพาททางการเมืองหรือทางกฏหมายที่ยืดเยื้อและมีผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
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 กรณีที่กล่าวมามีผลกระทบต่อชื่อเสียงกลุ่มบริษัทฯ สภาวะทางการเงินและผลการดำเนินงานและความสามารถ

ของกลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจบริการนอกชายฝั่งต่อไป นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือการลงทุนเพื่อรักษา

มาตรฐานของกองเรือให้อยู่ในระดับสูงเพื่อลดช่วงเวลาเครื่องเสีย นอกจากนี้ ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่มีการเน้นย้ำ 

มากขึ้น ลูกค้าจึงมีการตรวจสอบกองเรืออยู่เป็นประจำ และได้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ เพื่อบันทึกในโครงการตรวจซ่อมและ

บำรุงรักษากองเรือ

ลูกค้าในตลาดเฉพาะกลุ่มของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งมีจำนวนจำกัด และการสูญเสียลูกค้าที่ 

สำคัญอาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลประกอบการทางด้านการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

 ลูกค้าที่มีศักยภาพในธุรกิจนี้มีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะในธุรกิจขุดเจาะและจำนวนโครงการที่มีศักยภาพในธุรกิจ

บริการนอกชายฝั่งก็มีจำนวนจำกัดเช่นกัน ในปีหนึ่งๆ จำนวนสัญญาและโครงการไม่กี่โครงการมีสัดส่วนที่สำคัญต่อ 

รายได้ของธุรกิจบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯนอกจากนี้ เนื่องด้วยเมอร์เมดมีเรือขุดเจาะทั้งสิ้น 2 ลำ จึงสามารถ 

ให้บริการงานขุดเจาะแก่ลูกค้าไม่เกิน 2 ราย ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น การสูญเสียลูกค้าของธุรกิจการขุดเจาะไป 

รายหนึ่งทำให้มีผลกระทบต่อธุรกิจการขุดเจาะ ถ้าเมอร์เมดไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้าที่สูญเสียไปได้

เหตุผลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลกำไรโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ

 รายได้และความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง และผลประกอบการทางการเงินของ 

กลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจได้รับผลกระทบถ้าลูกค้าสำคัญรายใดของเมอร์เมดยกเลิกสัญญาหรือปฏิเสธไม่ยอมทำสัญญา 

กับเมอร์เมดและกลุ่มบริษัทฯไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้าเหล่านี้ได้

ถ้าธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถบริหารการเติบโตของธุรกิจได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งได้ซื้อเรือขุดเจาะ 2 ลำ และเรือสนับสนุนงาน

วิศวกรรมโยธาใต้น้ำ 3 ลำกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งได้ยืนยันแผนที่จะซื้อเรือขุดเจาะใหม่ 1 ลำและเรือสนับสนุนงาน

วิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่ต่อใหม่อีก 1 ลำ เรือสนับสนุนงานเทคนิคใต้น้ำที่สั่งต่อใหม่ผ่านสัญญาเรือเช่าเปล่าที่ได้รับสิทธิที่จะ 

ซื้อได้ (bareboat charter with purchase option) อีก 1 ลำ จะมีระยะเวลาห่างระหว่างเวลาที่กลุ่มธุรกิจงานบริการ 

นอกชายฝั่งซื้อเรือขุดเจาะหรือเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำและเวลาที่เรือขุดเจาะหรือเรือดังกล่าวเริ่มปฏิบัติงาน 

ได้ ในช่วงเวลานั้นสภาวะต่างๆที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาจเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง

อาจไม่สามารถได้รับผลตอบแทนอย่างที่คาดหวังได้ ถ้ากลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งไม่สามารถบริหารเรือที่ซื้อมา 

ใหม่ และเรือต่อใหม่ที่จะได้มาทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็น 

อย่างมาก

 แผนการขยายกิจการของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งต้องการความใส่ใจในด้านการบริหารอย่างมาก 

และต้องการทรัพยากรที่สำคัญทั้งในแง่การเงินและบุคลากรจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง ซึ่งส่งผล 

ให้มีความต้องการทางด้านทรัพยากรบุคคลการจัดการและทรัพยากรอื่นๆมีมากขึ้นถ้าเมอร์เมดไม่สามารถจัดหาทรัพยากร

บุคคลที่มีความชำนาญ ไม่สามารถปรับปรุงการดำเนินการให้บริการนอกชายฝั่งและระบบทางการเงิน การบริหารจัดการ

และข้อมูลทางด้านกฎหมาย/การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ให้ทันต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจนอกชายฝั่งแล้ว อาจส่ง 

ผลกระทบต่อผลการดำเนินการของเมอร์เมดและกลุ่มบริษัทฯอย่างมาก

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯและพัฒนาระบบพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

ผู้จัดการระดับอาวุโสของเมอร์เมดจะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลของงานซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มเมอร์เมด

ในระยะสั้นและระยะกลาง



รายงานประจำปี2551 171  บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)รายงานประจำปี2551

อุตสาหกรรมธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง

ทางด้านราคา

 ตลาดและภูมิภาคที่กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งทำธุรกิจอยู่มีการแข่งขันสูง ราคามักเป็นปัจจัยสำคัญในการ 

กำหนดว่าผู้รับเหมารายใดจะได้สัญญาคู่แข่งบางรายมีขนาดธุรกิจใหญ่กว่ากลุ่มบริษัทฯ โดยมีกองเรือที่หลากหลายกว่า 

หรือกองเรือที่มีลักษณะจำเพาะกว่า มีทรัพยากรที่มากกว่าของกลุ่มบริษัทฯ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและสามารถเข้า 

ไปถึงภูมิภาคต่างๆ ได้ดีกว่า และ/หรือมีต้นทุนเงินทุนที่ต่ำกว่ากลุ่มบริษัทฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้คู่แข่งเหล่านี้สามารถรับ 

สถานการณ์ขาลงของอุตสาหกรรมได้ดีกว่า สามารถแข่งขันเรื่องราคาได้ และเคลื่อนย้าย สร้าง และ/หรือ หาสินทรัพย์ 

เพิ่มเติมได้ซึ่งปัจจัยทั้งปวงนี้มีผลต่อยอดขายและความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือการขยายกิจการของเมอร์เมดและการลดต้นทุนของธุรกิจงานบริการ 

นอกชายฝั่ง

ต้นทุนต่างๆ ที่เพี่มขึ้นของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจมีผลกระทบ 

ต่อความสามารถในการทำกำไรของสัญญาระยะยาว

 สัญญาทั้งหมดที่ได้ทำกับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งสำหรับบริการการขุดเจาะและสัญญาบริการ

วิศวกรรมโยธาใต้น้ำบางฉบับ มีการกำหนดราคาค่าบริการคงที่ในระยะยาว สัญญาระยะยาวอัตราคงที่เหล่านี้ จำกัด 

ความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการปรับอัตราค่าบริการตามการเพิ่มขึ้นของต้นทุน เช่น ต้นทุนเงินเดือน และต้นทุน

อะไหล่และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ  ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้และผันผวนตามเหตุการณ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได้การเพิ่มขึ้นของต้นทุนดังกล่าวมีผลอย่างมากต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ

การบำรุงรักษา และซ่อมแซมเรือขุดเจาะ และเรือของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งมี 

ค่าใช้จ่ายสูง

 การดำเนินงานของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งขึ้นอยู่กับทรัพย์สิน อย่างเช่นเรือขุดเจาะและเรือสนับสนุนงาน

วิศวกรรมโยธาใต้น้ำ  กลุ่มบริษัทโทรีเซนต้องบำรุงรักษาเรือขุดเจาะและเรือเหล่านี้ให้มีมาตรฐานและเพื่อรักษามาตรฐาน

ของเรือขุดเจาะและเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ เช่น เรือขุดเจาะและเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ 

ต้องเข้ารับการบำรุงรักษาที่อู่แห้งทุกๆ 5 ปี การบำรุงรักษาเรือที่อู่แห้งนั้นมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากและไม่สามารถประกัน 

ได้ว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายเกินงบ กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงเรือขุดเจาะหรือเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธา 

ใต้น้ำใหม่ หรือต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการซื้ออะไหล่และทรัพย์สินเพิ่มเติม นอกจากนี้ เนื่องจากเรือขุดเจาะและ 

เรือหลายลำของกลุ่มบริษัทฯไม่ใช่เรือใหม่ต้นทุนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเรือเหล่านั้นอาจจะสูงกว่าเรือที่สั่งต่อใหม่

 เนื่องจากไม่อาจมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯจะสามารถหาเงินสดจากการดำเนินงานหรือจัดหาเงินกู้ยืมหรือเงินทุน

โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมหรือเพียงพอเพื่อดำเนินการตามนี้ได้ ถ้ากลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่เพียงพอเพื่อ 

การดำเนินงานได้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง

 เมอร์เมดสามารถจัดหาเงินทุนจำนวน246ล้านดอลลาร์สิงค์โปร์จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน

ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และจากการมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งจะทำให้เมอร์เมดสามารถเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ 

(debtmarkets)ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่จะเกิดขึ้น
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ความเสี่ยงทั่วไปของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซน  

ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการเดินเรือทะเล และภาระผูกพันต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 

จำนวน มากและอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อผลการดำเนินงานและสถานภาพการเงินของ 

กลุ่มบริษัทฯ

 การดำเนินงานขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเลและบริการนอกชายฝั่ง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรต่างๆ ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการบริหาร การขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า และการปล่อยปิโตรเลียม 

และสารพิษ ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะ และเพื่ออนุรักษ์ชีวิตสัตว์ทะเล รวมทั้ง 

กฏหมายและระเบียบของประเทศรัฐและท้องถิ่นอื่นที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่เรือให้บริการหรือจดทะเบียนการดำเนินงาน

ขนส่งทางทะเลของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการประกัน และข้อกำหนดความรับผิดชอบทาง 

ด้านการเงิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือจะต้องทำตามเงื่อนไขการดำเนินงานการบำรุง

รักษา การตรวจสอบ การอบรมและข้อกำหนดที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารจัดการ 

ทางด้านความปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง และกระบวนการเตรียมการป้องกันเหตุฉุกเฉิน กฎระเบียบเหล่านี้รวมทั้ง 

ภาคผนวกที่หกของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ ข้อปฏิบัติว่าด้วยการบริหารจัดการเพื่อ

การเดินเรือที่ปลอดภัยและป้องกันมลภาวะ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยของชีวิตในทะเล และ 

กฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยระหว่างประเทศสำหรับท่าเรือและเรือ  (InternationalConvention for Prevention of

Pollution fromVessels,ManagementCode for the SafeOperation of Ships and Pollution Prevention, the

InternationalConventionforSafetyofLifeatSeaและtheInternationalSecurityCodeforPortsandShips)

 ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ต้องได้รับการอนุญาตและการอนุมัติรับรองในการดำเนิน

ธุรกิจ ในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องต่ออายุใบอนุญาตเพื่อทำธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง หรือต้องขอรับใบอนุญาต 

และใบรับรองใหม่ อย่างไรก็ตาม ไม่อาจมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะได้รับการต่ออายุใบอนุญาต หรือได้รับใบอนุญาต 

หรือใบรับรองดังกล่าวตามกรอบเวลาที่กลุ่มบริษัทฯ คาดไว้หรือไม่ ถ้ากลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุ รักษาหรือได้มา 

ซึ่งใบอนุญาตหรือใบรับรองดังกล่าวอาจทำให้การดำเนินงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯสะดุดหรือล่าช้าและอาจ

ส่งผลกระทบต่อการบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯและธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีความเสี่ยงทางธุรกิจอันเนื่องมาจากความสูญเสียและภาระหนี้สิน 

และถ้าบริษัทฯ ไม่มีการประกันที่เพียงพอต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงหรือภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น 

จริง อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถานภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้

 ความสูญเสียของทรัพย์สินทางทะเลอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงสภาพอากาศที่แปรปรวน การชน 

การเกยตื้นอัคคีภัยเครื่องยนต์ขัดข้องความผิดพลาดของบุคคลากรเรืออาจถูกกักบริเวณหรือเรืออาจจมและมีการรั่วไหล

ของน้ำมันที่ทำให้เกิดมลภาวะ ซึ่งอาจทำให้ถูกบุคคลอื่นเรียกร้องค่าเสียหาย นอกจากนี้ สินค้าในเรืออาจติดไฟ ระเบิด 

และสารพิษอาจเป็นอันตรายต่อเรือ คน และสิ่งแวดล้อม ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย 

ในการออกแบบและการปฏิบัติการของกองเรือ กลุ่มบริษัทโทรีเซนเคยประสบกับอุบัติเหตุและเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับ 

เรือเป็นบางครั้งและไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกันอีกในอนาคต

 แม้ว่ากลุ่มบริษัทโทรีเซนจะสามารถเรียกค่าชดเชยความเสียหายส่วนใหญ่ได้จากบริษัทประกันภัย ค่าชดเชย 

ความเสียหายอาจต้องมีการหักเงินความเสียหายส่วนต้นและอาจมีข้อจำกัดอื่นๆซึ่งทำให้ไม่อาจแน่ใจได้ว่าการประกันภัย

ของกลุ่มบริษัทฯ จะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทั้งหมดเสมอหรือแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะสามารถ 

ทำตามเงื่อนไขตามข้อบังคับของการประกันที่เกี่ยวข้องสำหรับการชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย ถ้าเหตุการณ์ 
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ที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นอีกในอนาคต อาจทำให้เกิดความสูญเสียโดยตรงหรือมีภาระหนี้สินต่างๆ ความสูญเสียของกำไร 

หรือต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานสภาพทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่ม

บริษัทฯ

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนไม่ได้มีการประกันที่เกี่ยวกับความสูญเสียของกำไร การสูญเสียของการว่าจ้าง ความล่าช้า

ความสูญเสียที่เป็นผลต่อเนื่อง หรือความสูญเสียของรายได้จากการที่เรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ยกเว้นเฉพาะกรณีที่ 

เป็นข้อเรียกร้องต่อบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ความเสี่ยงบางอย่าง เช่น ความเสียหายทางเคมีชีวภาพไม่สามารถประกัน 

ได้ และจากการที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลเพิ่มมากขึ้น ผู้รับประกันและสมาคม 

พีแอนด์ไออาจขอเพิ่มค่าเบี้ยประกันได้ ถ้ากลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ต้องการ หรือมีความ 

เสียหายใดที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบและไม่ได้ครอบคลุมด้วยกรมธรรม์ที่มีอยู่ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

โอกาสในอนาคตสภาพทางการเงินและผลการดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ

สมาคมพีแอนด์ไอที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นสมาชิกอยู่ อาจขอให้สมาชิกเพิ่มการสนับสนุนทาง 

การเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนจะได้รับการชดเชยความเสียหายสำหรับภาระหนี้สินบางอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่เรือของกลุ่ม

บริษัทฯดำเนินการอยู่ จากการเป็นสมาชิกของการคุ้มครองและการชดเชยความเสียหายหรือสมาคมพีแอนด์ไอสมาคม 

พีแอนด์ไอเป็นสมาคมการประกันที่สมาชิกต้องช่วยออกเงินเพื่อช่วยสมาชิกคนอื่นรับผิดชอบความสูญเสียต่างๆสมาคม 

พีแอนด์ไอมีจุดประสงค์ในการให้ประกันซึ่งกันและกันในกลุ่มโดยวัดจากจำนวนน้ำหนักเป็นตันรวมของเรือของสมาชิก 

การชดเชยความเสียหายจะจ่ายตามเบี้ยประกันรวมของสมาชิกสมาคมทั้งหมด แม้ว่าอาจมีการขอให้เพิ่มการสนับสนุน 

ทางด้านการเงิน ถ้าเบี้ยประกันรวมไม่พอที่จะชำระค่าเรียกร้องชดเชยความเสียหายที่ส่งให้กับสมาคม การเรียกร้อง 

ความเสียหายที่ยื่นให้กับสมาคมอาจรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากสมาชิกของกลุ่มรวมทั้งการเรียกร้อง

ต่างๆต่อสมาคมจากสมาคมพีแอนด์ไออื่นๆที่มีข้อตกลงระหว่างสมาคมสมาคมพีแอนด์ไอที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นสมาชิกอยู่

อาจขอให้สมาชิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่ม และจำนวนเงินเพิ่มดังกล่าวอาจมีจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพทาง 

การเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ถ้ากลุ่มบริษัทโทรีเซนไม่สามารถดึงดูดและรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจของ 

กลุ่มบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

 ปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือความสามารถในการจัดจ้างบุคลากรการอบรม

และรักษาเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถที่เหมาะสมเพื่อให้ปฏิบัติงานประจำการเรือ และเจ้าหน้าที่ประจำ

สำนักงาน ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีฝีมือเพื่อปฏิบัติการในเรือขุดเจาะและ 

เรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ตลาดของเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์นั้น มีความแข่งขันสูงและ

เติบโตขึ้นมากในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โอกาสในการจ้างงานอื่นๆและเงินเดือนที่สูงขึ้น 

ไม่สามารถประกันได้ว่ากลุ่มบริษัทฯจะประสบความสำเร็จในการสรรหาและอบรมบุคลากรที่มีฝีมือในราคาที่สมเหตุสมผล

ถ้ากลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ และความสามารถของ 

กลุ่มบริษัทฯในการดำเนินการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทางต้นทุน
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ความสามารถของกลุ่มบริษัทโทรีเซนที่จะขยายธุรกิจ โดยการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น อาจจะได้รับผล 

กระทบจากวิกฤตการณ์การให้สินเชื่อทั่วโลก

 ในอดีตที่ผ่านมา การขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถได้รับสินเชื่อจาก

สถาบันการเงินต่างๆ ในอนาคต การขยายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ อาจต้องขึ้นกับความเสี่ยงที่เกิดจากวิกฤตการณ์

ทางการเงินทั่วโลกที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2551ซึ่งส่งผลให้การหาแหล่งสนับสนุนทางการเงินเป็นไปได้ยากขึ้นกว่าเดิม รวม 

ถึงต้นทุนทางการเงินในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับเรือขุดเจาะ เรือเดินทะเล และการซื้อสินทรัพย์อื่นๆ จากสถานการณ์

ด้านการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัดนั้น ทำให้การจัดหาสินเชื่อ 

เพื่อการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อาจจะอยู่ในภาวะตึงตัว ในกรณีที่การจัดหาแหล่งสินเชื่ออาจทำให้เกิดต้นทุนทาง 

การเงินที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ต้นทุนในการลงทุนในสินทรัพย์ไม่น่าจูงใจ ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถของ 

กลุ่มบริษัทฯในการขยายตัวด้านรายรับที่เกิดจากสินทรัพย์ที่มีต้นทุนสูง

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือการทำให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ที่ตกลงซื้อไว้แล้วมีการสนับสนุนทางการเงินรองรับ

และแผนงานการขยายสินทรัพย์ในอนาคตได้คำนึงถึงภาวะวิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลกในปัจจุบัน รวมถึงโอกาสใน 

การซื้อสินทรัพย์ใหม่ๆในราคาที่คุ้มค่าในช่วงวิกฤตการณ์นี้

การดำเนินการของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือของลูกค้า

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีความเสี่ยงจากความสูญเสียจากการไม่ชำระเงิน หรือการที่ลูกค้าไม่ปฎิบัติตามสัญญา 

ถ้าลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ รายสำคัญรายใดไม่ชำระเงินหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ในช่วงธุรกิจซบเซาอาจส่งผลกระทบ 

ต่อสภาพทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ หรือผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  ถ้าลูกค้าสำคัญรายใดของกลุ่มบริษัทฯ 

ผิดนัดชำระหนี้ผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบผลจากการที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้จะส่ง 

ผลกระทบรุนแรงมากต่อธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งที่อายุสัญญามีระยะเวลายาวกว่ามูลค่าของสัญญาสูงกว่าและมี

จำนวนสัญญาน้อยกว่า

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือการทำงานร่วมกับบริษัทลูกค้าที่มีคุณภาพสูงเป็นหลัก ซึ่งได้ทำการคัดเลือก

จากกลุ่มบริษัทฯ แล้ว หรือในกรณีที่เป็นไปได้ กลุ่มบริษัทฯ จะให้ลูกค้าจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนเริ่มปฎิบัติงานตามที่ได้รับ 

มอบหมาย
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การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร

ตารางที่ 36 : การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

รายชื่อกรรมการ ณ 30 กันยายน 2550 เปลี่ยนแปลง ณ 30 กันยายน 2551 

1. ม.ร.ว.จันทรแรมศิริโชคจันทรทัต
 คู่สมรส
2. ม.ล.จันทรจุฑาจันทรทัต
 คู่สมรส
3. นายสตีเฟนฟอร์ดแฮม
 คู่สมรส
4. ดร.พิชิตนิธิวาสิน
 คู่สมรส
5. นายบียอร์นออสตรอม
6. นายศักดิ์เอื้อชูเกียรติ
 คู่สมรส
7. ดร.ศิริการเจริญดี
 คู่สมรส
8. นางโจอี้ฮอร์น*
 คู่สมรส
9. นางปรารถนามงคลกุล
 คู่สมรส
10. นายแอนดรูว์จอห์นแอรี่ย์
 คู่สมรส
11. นายอันส์เนอร์สซูเดอร์เกร็น

525,030
267,000
173,080

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20,000
0
0
0

45,000

230,000
128,000
3,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

20,000

755,030
395,000
176,080

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20,000
0
0
0

65,000

รวม 1,030,110 381,000 1,411,110 

หมายเหตุ :  *นางโจอี้ ฮอร์น ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551

ตารางที่ 37 : การถือครองหุ้นโดยผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

รายชื่อผู้บริหาร ณ 30 กันยายน 2550 เปลี่ยนแปลง ณ 30 กันยายน 2550 

1. ม.ล.จันทรจุฑาจันทรทัต
 คู่สมรส
2. นายแอนดรูว์จอห์นแอรี่ย์
 คู่สมรส
3. นายอีวาร์ฮาร์ราลด์ซอสส์
 คู่สมรส
4. นายอันส์เนอร์สซูเดอร์เกร็น
5. นางสาวนุชกัลยาวงศา
6. นายปรีธยุตม์นิวาศะบุตร

173,080
0 
0
0
0

0
45,000
11,750

0

3,000
0
0
0
0
0 

20,000
1,000

0

176,080
0 
0
0
0

0
65,000
12,750

0

รวม 229,830 24,000 253,830 

หมายเหตุ : ไม่รวมถึงการถือครองหุ้นของผู้บริหารในบริษัทย่อย
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ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตารางที่ 38 : ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด)

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัด 

GoldmanSachsInternational

StateStreetBankandTrustCompany,ForLondon

Gerlach&Co.-OldWestburyGlobalOpportunitiesFund

StateStreetBankandTrustCompany

StateStreetBankandTrustCompany,ForAustralia

MorganStanley&Co.InternationalPlc

HSBC(Singapore)NomineesPteLtd

MellonBank,N.A.

TheBankofNewYorkNomineeLtdA/CBankofNewYork

EuropeLtd–DirectClientAccount

147,799,825

23,255,043

17,301,526

15,700,000

15,476,895

15,070,750

13,666,800

12,340,880

8,535,020

8,215,200

22.96

3.61

2.69

2.44

2.40

2.34

2.12

1.92

1.33

1.28

รวม 277,361,939 43.09

นโยบายจ่ายเงินปันผล 

 ช่วงเวลาและจำนวนเงินปันผล (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน ความต้องการใช้เงินสด

และเงินสดที่มีอยู่ข้อจำกัดต่างๆที่ระบุไว้ตามสัญญากู้เงินและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการเข้าไปถือหุ้น และไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆ นอกจากหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทย่อย 

และบริษัทร่วม ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลกำไรและกระแสเงินสดของ 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ25ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษี

เงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัย 

ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ 

ที่เห็นสมควรทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

 การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายไทยตัวอย่างเช่น กฎหมายกำหนดไว้ว่าการ

ประกาศและจ่ายเงินปันผลประจำปีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการเสนอ

และในกรณีการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการนอกจากนี้ กฎหมายไทย 

ยังห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร (กำไรสุทธิรวมกำไรสะสมและหักขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งนี้ 

บริษัทจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัท หรือมากกว่านั้นตามข้อบังคับ 

ของบริษัทอีกทั้งห้ามจ่ายเงินปันผลหากบริษัทอยู่ในภาวะล้มละลายหรืออาจเข้าข่ายล้มละลายถ้าทำการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท โทรีเซน 

ไทย  เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อยยกเว้นบริษัท เมอร์เมดมาริไทม์ 

จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งจากการที่เมอร์เมดเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ 

คณะกรรมการของเมอร์เมดจะใช้ดุลยพินิจในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผล 

ของเมอร์เมดในอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆประการ รวมถึง ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกำไรสะสมผลประกอบ

การที่คาดไว้ในอนาคตประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและแผนการการลงุทนอื่นๆ รวมทั้งข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลที่

อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาทุนเงินกู้ต่างๆเป็นต้น
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รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

บทนำ 

 หลักการว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่เน้นย้ำในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุพันธกิจของตน 

ได้สำเร็จ การกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

พร้อมกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นด้วย

 คณะกรรมการบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการ” และจะเรียกกรรมการแต่ละท่านว่า “กรรมการ”) 

มีบทบาทสำคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกล่าวคือการดูแลการกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ในการบริหารกิจการ 

ถูกมอบหมายให้แก่กรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร ซึ่งจะปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยกำหนดทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เข้ากับ 

กฎระเบียบดังกล่าว การกำกับดูแลกิจการที่ดีจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและตัวอย่างที่เหมาะสมทั่วทั้งบริษัทในกลุ่มโทรีเซน

1.  นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และพยายามศึกษาทำความเข้าใจความต้องการของผู้ถือหุ้น

ตลอดจนพิจารณาประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ 

ผู้ถือหุ้นอย่างมีระบบ กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเท และมีความเป็นอิสระในเชิงความคิดและ 

การตัดสินใจในระดับสูงอีกทั้งยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆอีกด้วย

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการในการเป็นตัวเชื่อมในห่วงโซ่อำนาจ

ระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้นโยบายยังมีเนื้อหาครอบคลุมอย่างชัดเจนถึงบทบาท

ควบคู่ของกรรมการผู้จัดการและกรรมการที่เป็นผู้บริหารอื่นๆทั้งในฐานะที่เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโส

 ในปี 2550 คณะกรรมการได้ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หลายประการ 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากล นอกจากนี้ ยังได้กำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อเสริม

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงาน

ภายใต้นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย 

ที่ใช้บังคับทั้งหมด

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการดำเนินการและการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติ

ตามนโยบายทั้งหมดติดตามผลทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นโยบายการ

กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปีที่ผ่านมาแผนกตรวจสอบภายใน 

ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการภายใต้การกำหนดทิศทางของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ความรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยรวมเป็นของประธานคณะกรรมการ

 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีประสิทธิภาพในระหว่างการประชุม

กรรมการนัดต่างๆ  ซึ่งหมายถึงประธานคณะกรรมการจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกรรมการผู้จัดการระหว่างการประชุม

คณะกรรมการและต้องติดต่อกับกรรมการท่านอื่นตลอดจนผู้ถือหุ้น
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 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้

 1.สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

 2.นโยบายด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

 3.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 4.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

 5.จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ

2.  ผู้ถือหุ้น : สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

 (ก)  สิทธิทั่วไปและความเท่าเทียมกัน 

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในแง่การเปิดเผยข้อมูล วิธีทำ

บัญชี การใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ผู้บริหารจะต้องมีจริยธรรมและการตัดสินใจใดๆ จะต้องทำด้วย 

ความซื่อสัตย์ยุติธรรมและเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันบริษัทฯมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์

และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลา

อันสมควรอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

ผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ บริษัทฯยังมีธรรมเนียมปฎิบัติที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ใน 

การประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

 นโยบายของบริษัทฯ กำหนดว่า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นใดก็ตาม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน 

และเพียงพอเกี่ยวกับวาระการประชุมที่มีการนำเสนอซึ่งจะแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวการประชุม โดยหนังสือ 

บอกกล่าวการประชุมดังกล่าวจะส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นอย่างน้อย14วันก่อนวันประชุม

 ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิถามคำถามแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะและลงคะแนน

เสียงนอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีที่สำคัญ โดยบริษัทฯสนับสนุนการเปิดเผย 

ข้อมูลและธุรกรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนโยบายด้านบริหารจัดการและรายงานการเงินอย่างเท่าเทียม

อีกทั้งยังมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมในการจัดสรรเงินปันผลและค่าตอบแทนอีกด้วย

 ผู้ถือหุ้นจะได้รับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระ

ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนตน

 เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสใน 

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26มกราคม2550 เป็นต้นมาผู้ถือหุ้นสามารถ 

ส่งคำถามมายังบริษัทฯ และเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ  โดยบริษัทฯพยายามตอบทุกคำถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

 (ข) การประชุมผู้ถือหุ้น 

 นโยบายของบริษัทฯ คือจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน

อย่างเต็มที่โดยได้รับข้อมูลอย่างดีก่อนหน้าที่จะใช้สิทธิดังกล่าวบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 

4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดปีงบการเงินของบริษัทฯ  โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย นับตั้งแต่การเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม การดำเนินการประชุม 

ไปจนถึงการนำส่งรายงานการประชุม
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 นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ตีพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย1

ฉบับ และหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วันก่อนการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

อีกด้วยบริษัทฯมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ใช้การสื่อสารทางอีเล็คโทรนิคในการรายงาน ดังนั้น เอกสารเกี่ยวกับการประชุม

ทั้งหมดได้ถูกนำมาลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่http://www.thoresen.com

 รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งมีดังนี้

 (ข.1) วิธีการก่อนการประชุม  

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31มกราคม2551 โดยบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2551นี้ให้กับผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มกราคม2551

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดว่าจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อน 

การประชุมแต่ละครั้ง

 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งใด ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายละเอียด 

การประชุมเช่นเวลาสถานที่และที่จัดประชุมวาระการประชุมรายงานประจำปีของบริษัทฯแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

และรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อช่วยผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

การประชุม นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก บริษัทฯ ยังจัดช่องลงทะเบียนแยกระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและใช้ในการนับคะแนน

 ข้อมูลที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นรวมถึง

 1. รายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริงเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม

 2. ข้อมูล เช่น รายชื่อและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม

วาระในปีดังกล่าวตลอดจนรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

 3. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุมและการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนอกจากนี้ บริษัทฯยังได้แนะนำให้ 

ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของตนด้วย

 (ข.2) ระหว่างการประชุม  

 ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551กรรมการทั้งหมด11ท่าน

ซึ่งรวมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชุมครบทุกคนประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการประธานคณะกรรมการได้อธิบายถึง 

วิธีลงคะแนนเสียงและมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม

 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความชัดเจนมีการใช้สื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอระหว่าง

การประชุมทั้งหมดบริษัทฯจัดการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของตน

อย่างเท่าเทียมกันประธานคณะกรรมการให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตั้งคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ 

การดำเนินการของบริษัทฯ  ตลอดจนรายงานการเงินประจำปี โดยไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการ 

หรือกรรมการผู้จัดการให้ความกระจ่างระหว่างการประชุมและยังได้พบปะกับผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการ หลังจากนั้น

คะแนนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าที่ออกโดยผู้ถือหุ้นเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะได้รับการนับอย่างเป็นทางการ

 (ข.3) วิธีการหลังการประชุม  

 บริษัทฯจัดเตรียมและนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดคือภายใน14 วันหลังการประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ได้รับการบันทึก

และนำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2551หรือ14วันหลังจากวันประชุมนอกจากนี้

ยังมีการเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ(http://www.thoresen.com)ภายใต้หัวข้อ“นักลงทุนสัมพันธ์”
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3. นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่มและบริษัทฯตระหนักดีว่าการสนับสนุนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับความได้เปรียบในการ

แข่งขัน และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรกล่าวคือผู้ถือหุ้นพนักงานและฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น เจ้าหนี้

คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  และมีนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าว 

ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัดตลอดจนกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน 

ที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตามด้วย

 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกันและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน 

ได้เสียได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯบริษัทฯจึงได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทันต่อเวลา ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เริ่ม 

ใช้นโยบายเกี่ยวกับการรับแจ้งประเด็นข้อสงสัยต่างๆที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการซักถามบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถ

แจ้งข้อซักถามมายังคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งประเด็นข้อซักถามดังกล่าวจะถูกนำมาหารือ

และประเด็นที่มีความสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีคำสั่งให้ทำการ

สืบสวนประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมต่อไป

 (ก) ผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจัดการเพื่อสร้างความ

เติบโตและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันโดยคำนึงถึงความ

เสี่ยงทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบบริษัทฯ เน้นการดำเนินการเพื่อสร้างผลกำไรอย่างสม่ำเสมอผ่านการ

พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและการ

บริหารความเสี่ยงบริษัทฯเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอันสมควรและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะ

ปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ

 (ข) พนักงาน 

 บริษัทฯถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯจึงได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์

อย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯและดูแลให้พนักงานเหล่านั้นยังคงอยู่กับบริษัทฯนอกจากนี้

บริษัทฯ ยังได้จัดการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องมีการส่งเสริมวัฒนธรรม 

และบรรยากาศที่ดีในสถานประกอบการ ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม บริษัทฯ ได้จัด

สวัสดิการให้กับพนักงานรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันทันตกรรมและกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ผ่านการฝึกอบรมที่จัด 

โดยบุคคลภายนอกตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 (ค) ฝ่ายบริหาร 

 บริษัทฯตระหนักดีว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจด้วยเหตุนี้จึงได้

มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม ในระดับที่เปรียบเทียบได้กับผู้อื่นในธุรกิจเรือเดินทะเล 

และบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยนอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังมีอิสระในการทำงานในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้

รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโดยปราศจากการแทรกแซงอีกด้วย
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 (ง) คู่สัญญา

 บริษัทฯดำเนินธุรกิจกับหุ้นส่วน คู่แข่ง เจ้าหนี้ คู่ค้าและอื่นๆตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็น

สัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรมบริษัทฯมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์

สุจริตหรือที่อาจละเมิดสิทธิของคู่สัญญาของบริษัทฯตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้ตกลงร่วมกัน

 (จ) ลูกค้า 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ 

จึงมุ่งที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง 

ของลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมืออาชีพ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า บริษัทฯ จึงทุ่มเททั้งฝีมือ 

และประสบการณ์ และให้ความเอาใจใส่แก่ลูกค้าเป็นอย่างดี ปกป้องความลับของลูกค้า และสร้างความไว้วางใจให้กับ

ลูกค้า ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าจะได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำต่อเมื่อเป็น 

ไปตามข้อบังคับตามกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเท่านั้น

 (ฉ) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ มุ่งที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยึดมั่นในการรักษา

มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความใส่ใจกับประเด็นต่างๆ 

ที่กระทบต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯยังให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม

 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ

ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นหรือการตัดสินใจที่จะลงทุน 

หรือราคาหุ้นและหลักทรัพย์ใดที่บริษัทฯ ออกอย่างถูกต้องแม่นยำ เพียงพอและครบถ้วน ข้อมูลนี้จะเผยแพร่ในเวลา 

อันเหมาะสมด้วยวิธีที่โปร่งใสผ่านช่องทางที่เป็นธรรมและเชื่อถือได้ โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อให้การตัดสินใจลงทุนใน 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นไปบนพื้นฐานของการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ

 ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ คือประธานคณะกรรมการกรรมการผู้จัดการและ 

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ประชุมและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในหลายโอกาสดังนี้

 1. การประชุมตัวต่อตัวกับผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้และนักวิเคราะห์(มากกว่า80ครั้งในปี2551)

 2. การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์เพื่อพูดคุยถึงผลการดำเนินงานทางการเงินครั้งล่าสุดของบริษัทฯ

 3. การประชุมนักลงทุน(3ครั้งในปี2551)

 4. โรดโชว์(3ครั้งในปี2551)

 5. โครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ(1โครงการในปี2551)

 นอกจากโอกาสข้างต้นแล้วบริษัทฯได้ใช้ช่องทางการสื่อสารอีกหลายช่องทางซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี รายงาน

การเงินประจำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ส่งเสริม 

การใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ  นอกจากนี้ บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ยังมีข่าวที่บริษัทฯ นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การนำเสนอข้อมูลต่างๆ รวมทั้งบทสัมภาษณ์ทาง

โทรทัศน์และบทสัมภาษณ์ในนิตยสารอีกด้วย

 นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมเพื่อนักลงทุนแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดงานแถลงข่าวเป็นประจำเพื่อเปิดเผยข้อมูล 

ที่สำคัญให้สาธารณชนได้รับทราบ เช่น การดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากการเปิด

เผยข้อมูลผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทฯได้กระทำอยู่แล้ว
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 ท่านใดที่ต้องการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2250-0569ต่อ 144หรืออีเมล์

mantanee@thoresen.com

5. คณะกรรมการ

 (ก) โครงสร้างคณะกรรมการ 

 จำนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

ซึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5คนปัจจุบันคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ

จำนวน 11ท่านและกรรมการส่วนใหญ่ (จำนวน 7ท่านจากทั้งหมด 11ท่าน) เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการที่มา 

จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯจะมีจำนวนไม่เกิน1ใน3ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

 กรรมการทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการซึ่งรวมถึงเรื่องต่อไปนี้

 1. การเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอเพื่อทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยและควรตั้งคำถาม 

ที่สำคัญ เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้

บริษัทฯปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี

 3. กรรมการควรมีความสามารถและยินดีที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น 

ของตนอย่างอิสระโดยจะต้องสละเวลาและให้ความใส่ใจอย่างเพียงพอให้กับเรื่องที่มีความสำคัญทุกเรื่อง

 4. กรรมการควรจัดประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารร่วมประชุมอยู่ด้วยอย่างสม่ำเสมอ และพยายาม 

ทุกวิถีทางเพื่อหาโอกาสที่จะพูดคุยประเด็นธุรกิจกับฝ่ายบริหาร

 5. กรรมการอิสระควรส่งหนังสือยืนยันให้กับบริษัทฯ เพื่อรับรองความเป็นอิสระของตนตามคำจำกัดความของ 

บริษัทฯในวันที่กรรมการอิสระยอมรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและทุกๆปีหลังจากนั้นหากได้มีการกำหนดไว้

 6. โดยหลักแล้วกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่าเวลาที่กำหนดอย่างไรก็ดีระยะเวลาใน

การดำรงตำแหน่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย ซึ่งรวมไปถึงการที่บริษัทฯ ไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมให้เข้ามาดำรง

ตำแหน่งแทนได้ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากประสบการณ์และสัมพันธภาพในการทำงานในคณะกรรมการที่บุคคลนั้นๆ 

ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหลายปีตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯทั้งนี้แม้ว่าบริษัทฯจะยังมิได้กำหนดระยะเวลา

ในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการแต่บริษัทฯก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนนโยบายในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมใน

ปี2549ซึ่งกำหนดว่าโดยทั่วไปกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน10ปีหรือ4วาระไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เพื่อให้

กรรมการสามารถอุทิศตนให้กับธุรกิจของบริษัทฯอย่างเพียงพอ

 (ก.1)  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

 กรรมการที่เป็นผู้บริหารคือกรรมการที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเต็มเวลาและได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำทุก

เดือนจากบริษัทฯในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นๆที่เทียบเท่า

 (ก.2)  กรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจาก 

คณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
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 คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระรวมถึง

1. กรรมการอิสระรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุ้น 
ดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ0.5

2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือเป็นที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯบริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งใน
ทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นใดในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะ 
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม 
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
จดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 
ของกรรมการที่เป็นผู้บริหารเจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดหรือเป็นญาติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด

6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตนโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา 
กฏหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทย่อย
บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 (ก.3) คณะกรรมการ  

 ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
(ประมาณร้อยละ 27 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน (ประมาณร้อยละ 9 จากจำนวน
กรรมการทั้งหมด) และกรรมการอิสระ 7ท่าน (ประมาณร้อยละ 64 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด)ณวันที่ 30 กันยายน
2551คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

ตารางที่ 39 :  รายนามคณะกรรมการ  

ชื่อ  ตำแหน่ง 

1. ม.ร.ว.จันทรแรมศิริโชคจันทรทัต ประธานคณะกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2. ม.ล.จันทรจุฑาจันทรทัต กรรมการผู้จัดการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายสตีเฟนฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ
4. ดร.พิชิตนิธิวาสิน กรรมการอิสระ
5. นายบียอร์นออสตรอม กรรมการอิสระ
6. นายศักดิ์เอื้อชูเกียรติ กรรมการอิสระ
7. ดร.ศิริการเจริญดี กรรมการอิสระ
8. นางโจอี้ฮอร์น กรรมการอิสระ
9. นางปรารถนามงคลกุล กรรมการอิสระ
10. นายแอนดรูว์จอห์นแอรี่ย์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11. นายอันส์เนอร์สซูเดอร์เกร็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
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  (ก.4)  การแยกตำแหน่ง  

 คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหนึ่งคนให้เป็นประธานคณะกรรมการประธานคณะกรรมการ

และกรรมการผู้จัดการจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประธานกรรมการปัจจุบันเป็นบิดาของกรรมการ

ผู้จัดการจึงมิอาจกล่าวได้ว่าเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระแม้ท่านจะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารก็ตาม

 ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ดูแลการใช้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการ

และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้น ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วง กรรมการ 

ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามสำคัญๆระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

 อำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้รับการจำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กรรมการจะ

ประชุมกันเป็นครั้งคราวเพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ

จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร กรรมการผู้จัดการเท่านั้นที่ได้ 

รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการให้ทำงานเหล่านี้ ดังนั้น อำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการจึงสอดรับ 

กับฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ บริษัทฯยังได้มีการระบุขอบเขตหน้าที่และอำนาจของฝ่ายบริหารทุกระดับ 

ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจน

 (ข) บทบาทและความรับผิดชอบของโครงสร้างการจัดการ 

 (ข.1) คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎและระเบียบทั้งหมดคณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการกำกับและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 

คณะกรรมการพึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประเมินว่ามีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมหรือไม่และเพื่อให้การ

ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

 2. บริหารการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย วัตถุประสงค์และกฎข้อบังคับของ 

บริษัทฯตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 3. จัดทำและให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินการต่างๆตลอดจนแผนงานทางการเงินที่สำคัญ

 4. ทบทวนและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ในหลักการและแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบบัญชี 

และการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ

 5. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและทบทวนมาตรการเพื่อนำมา

แก้ไขและบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว

 6. ประเมินผลการทำงานและความสามารถของตนและการปรับปรุงวิธีการทำงานตามความจำเป็น

 7. ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของพนักงาน

 8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมเพื่อบริหารธุรกิจของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่

บริหารอื่นๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทฯและเพื่อให้เป็นไปตามแผนคำสั่งหรือ

ทิศทางอย่างหนึ่งอย่างใดของคณะกรรมการ
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

กับกิจการที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดในลักษณะ 

ที่สอดคล้องกับกรอบค่านิยมหลักพันธกิจและวิสัยทัศน์ (CoreValue,Mission, andVision (VMV) Framework) ของ 

บริษัทฯรวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

 (ข.2)  กรรมการผู้จัดการ  

 อำนาจและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการที่คณะกรรมการเห็นสมควรรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

 1. ดูแลให้การปฏิบัติการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ และแผน 

ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบและประกาศของหน่วยงานราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง

 2. ติดตามและจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับสภาพธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำ

ว่าด้วยทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด

 3. พิจารณาและการให้ความเห็นชอบธุรกรรมทางธุรกิจตามคำสั่งของคณะกรรมการ และภายใต้ขอบเขตที่ 

คณะกรรมการกำหนด

 4. จัดการและดูแลหน่วยงานภายในองค์กรทั้งหมดทั้งฝ่ายธุรกิจและฝ่ายสนับสนุน ซึ่งรวมไปถึงฝ่ายการเงิน

การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในการปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

 5. เป็นตัวแทนบริษัทฯรวมทั้งมีอำนาจในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐและผู้มีอำนาจในการควบคุม

 6. ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และดำเนินการในด้านการส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ 

ของบริษัทฯ

 7. ทำงานที่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆมอบหมาย

 8. ดูแลให้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 9. กลั่นกรองเรื่องราวต่างๆก่อนนำส่งคณะกรรมการ

 (ข.3) ประธานคณะกรรมการ  

 ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ในการดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และในการประชุม 

ผู้ถือหุ้นหากประธานคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจะเลือกกรรมการที่เข้าร่วมประชุมหนึ่งท่านให้

เป็นประธานในที่ประชุมนั้น ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลให้การประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและ 

ข้อบังคับของบริษัทฯที่เกี่ยวกับการประชุม(ถ้ามี)ตลอดจนจัดการให้การประชุมเป็นไปตามวาระแห่งการประชุมนั้น

 (ค) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตัดสินใจนโยบายเชิงกลยุทธ์เป็นของตนคณะกรรมการจะมอบหมายการพิจารณา

เรื่องในรายละเอียด ให้กับคณะกรรมการชุดย่อยและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีที่เป็นกระบวนการของตน) หรือกรรมการผู้จัดการ

(ในกรณีที่เป็นการบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ)

 คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

(Audit Committee) คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

(Remuneration Committee) รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ทั้งสามคณะนี้ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้ และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.thoresen.com)ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแล

กิจการ”
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 (ค.1)  เลขานุการบริษัท  

 คณะกรรมการแต่งตั้งนางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล ผู้จัดการแผนกทะเบียนหุ้น ให้เป็นเลขานุการบริษัท 

เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นและเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี

 โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานคณะกรรมการและโดยโครงสร้างองค์กรจะรายงานต่อผู้อำนวย

การฝ่ายบัญชีและการเงิน รายละเอียดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.thoresen.com)

ภายใต้หัวข้อ“การกำกับดูแลกิจการ”

 (ค.2) คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้ นายบียอร์น ออสตรอม (ประธานคณะกรรมการตรวจ

สอบ) ดร. ศิริ การเจริญดี และนางปรารถนามงคลกุล กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ 

และทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบประชุมกันทั้งหมด12ครั้งในปี2551และทุกท่านเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง

 คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน ซึ่งจำเป็น 

ต่อการทำงานในหน้าที่ของตน ก่อนการเปิดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ หัวหน้าทีมผู้สอบบัญชีภายนอก 

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะเข้าร่วมการประชุมสำคัญทุกครั้ง 

ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในแยกต่างหากโดย 

ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการให้ทำงานของตน ซึ่งรวมถึงการติดตามการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และการดำเนินการให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลและการจำกัดอำนาจทางด้านการเงินของ 

ผู้บริหารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในแต่ละปีจะมีการกำหนดวาระล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ

เฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ระบุในแผนธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการทันทีหลังการประชุมทุกครั้ง ระหว่าง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาประเด็นที่เกิดขึ้นกับผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯรวมทั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

 หน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึง 

 1. สอบทานความถูกต้อง ความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรงของกระบวนการรายงานข้อมูล

ทางการเงิน โดยการประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน 

รายไตรมาสและรายปี

 2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวมถึงหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับ

ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้

  	สอบทานกิจกรรมการดำเนินงาน และการจัดโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้

มั่นใจว่าไม่มีการจำกัดขอบเขตการปฏิบัติงาน

  	 	ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  	พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งถอดถอนโอนย้ายหรือเลิกจ้างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

  	พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่นำเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำกับดูแล 

การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
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  	สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหาร

จัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายภายในของ 

บริษัทฯ

 3. สอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ของบริษัทฯ

 4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีและดำเนินกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้

  	สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ ความเพียงพอของทรัพยากร

ขอบเขตการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

  	สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสมและมิได้มี

การจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ

  	ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

  	พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เสนอโดยผู้สอบบัญชีและกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อ

เสนอแนะดังกล่าว

  	ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในโดย

ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 5. สอบทานการดำเนินธุรกิจรวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการพิจารณาดำเนินรายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจใน

ประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความสมเหตุสมผลของ 

การดำเนินรายการเพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 6. จัดทำและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบใน

รายงานประจำปีของบริษัทฯโดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

  	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ

กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของ 

ผู้สอบบัญชีโดยจำกัดมิให้ผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีและงานบริการด้านภาษีนอกจากนี้ ในทุกๆ

ห้าปีจะมีการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าทีมผู้สอบบัญชีใหม่

  	ความเห็นต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  	จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน

  	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

  	รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรโดยขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 งานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำไปจนสำเร็จในปี2551นี้รวมถึง

 1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานการเงินรายปีและรายไตรมาสทั้งหมด ก่อนแนะนำให้ 

คณะกรรมการตีพิมพ์รายงานดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรึกษากันและทำการตัดสินใจอย่างใช้วิจารณญานเต็มที่

และสร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและประมาณการสำคัญๆ โดยใช้ข้อมูลจากรายงานที่ได้จัดเตรียม

การนำเสนอข้อมูลรวมทั้งคำแนะนำอิสระที่ได้จากผู้สอบบัญชีภายนอก

 2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในในฝ่ายปฏิบัติการเรือ แผนกบัญชี และแผนกทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ ยังได้มีการนำคู่มือการบัญชีใหม่และ 

ระบบปฏิบัติการสำหรับระบบสารสนเทศใหม่มาปรับใช้ในองค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับพนักงานที่รับผิดชอบ

งานส่วนนี้โดยตรง

 3. แผนกตรวจสอบภายในได้ให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุม 

ของบริษัทฯประจำปีมีการพิจารณารายงานที่ได้จากการตรวจสอบภายในและการสนองตอบของฝ่ายบริหารอย่างละเอียด

การชี้แจงประเด็นของรายงานเหล่านี้มีส่วนต่อความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ 

ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการทำงาน  และสอบถามถึงความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความ

สามารถในการทำงานของผู้สอบบัญชีภายนอกบริษัทฯมีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก

เหล่านี้ด้วยการจำกัดบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสอบบัญชีและการตรวจสอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 (ค.3)  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

และค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2551ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้

 1. แต่งตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445หรือนายสุดวิณปัญญาวงศ์ขันติ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534หรือนางณฐพรพันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430แห่งไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์สให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีการเงิน2551

 2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน2.965ล้านบาทเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯและ

งบการเงินรวม

 หลังพิจารณาข้อกำหนด และค่าธรรมเนียมในการว่าจ้างการสอบบัญชีตามที่มีการเสนอแล้ว คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้ชี้แจงให้คณะกรรมการทราบถึงผลการประเมินของตน และแนะนำให้แต่งตั้งสำนักงานไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์สเป็นผู้สอบบัญชีอีกครั้ง โดยจะนำเสนอผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไปที่กำหนดจะจัดขึ้นใน 

วันที่30มกราคม2552

 (ค.4)  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  

 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้ ดร.พิชิตนิธิวาสิน (ประธานคณะกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทน)ดร. ศิริ การเจริญดี และนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็น

กรรมการอิสระทั้งสิ้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมกัน3ครั้งในปี2551และได้รับคำแนะนำอย่างเป็นอิสระ
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 หน้าที่หลักของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรวมถึง

 1. กำหนดค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทั้งหมดโดยเน้นค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับอาวุโสสำคัญๆ

 2. กำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งหรือดำเนินการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

 3. แต่งตั้งทรัสตี(หากมี)เพื่อดำเนินการดังกล่าว

 4. เฝ้าสังเกตนโยบายที่กรรมการผู้จัดการใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารอาวุโส

 ในปี 2550บริษัท ฮิววิท แอสโซซิเอทส์ จำกัด (Hewitt Associates) ได้รับการว่าจ้างให้ทำการศึกษาในเรื่อง

นโยบายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ที่จ่ายให้กับผู้บริหารอาวุโส ขอบเขตในการทำงานดังกล่าวรวมถึงการจัดทำมาตรฐาน

(benchmarking) โครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ ในปัจจุบันและการพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึง

การให้คำแนะนำแผนในการให้ผลตอบแทนเชิงแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะกลางด้วย

 จากการศึกษาดังกล่าวมีการแนะนำหลักการสำคัญๆและได้นำมาปฏิบัติดังนี้

 1. โครงสร้างค่าตอบแทนควรจะสะท้อนระบบการให้รางวัลที่ยุติธรรม

 2. องค์ประกอบสำคัญๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะนำมาเชื่อมโยงกับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย

ของการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการนำผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารและ 

ผู้ถือหุ้น

 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะทำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการกำหนดตัววัดผลการปฏิบัติงาน

และความสามารถเป็นเกณฑ์

 4. นโยบายและแนวทางการให้ค่าตอบแทนจะโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่ทำได้ทั้งกับผู้ เข้าร่วมโครงสร้าง 

ค่าตอบแทนใหม่และผู้ถือหุ้น

 ทั้งนี้นโยบายค่าตอบแทนของบริษัทฯฉบับใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่งบการเงินปี2551เป็นต้นไป

 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในตลาดเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดระดับ 

เงินเดือน ในการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับบุคคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี คณะกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนผลการดำเนินงานและความสำเร็จของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของคู่แข่งธุรกิจ 

อย่างรอบคอบ 

 ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะประกอบไปด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์อื่นๆ

 คณะกรรมการกำหนดระดับเงินค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดให้อยู่ภายใต้ขีดจำกัดที่ผู้ถือหุ้น

ให้ความเห็นชอบ จากแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการฉบับเดือนกันยายน2549คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปรับปรุงแผนการให้ผลตอบแทนให้

กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) 

เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 15 ซึ่งข้อเสนอนี้จะได้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2552ของบริษัทฯ

 (ค.5) คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหา (NominationCommittee)ประกอบด้วยนายสตีเฟนฟอร์ดแฮม (ประธานคณะกรรมการ

สรรหา)ดร.พิชิตนิธิวาสินดร.ศิริ การเจริญดี  และนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระคณะกรรมการ

สรรหามีการประชุมทั้งสิ้น6ครั้งในปี2551หน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหาได้แก่

 1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และความจำเป็น

เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯหรือไม่
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 2. เสนอแนวทางในการปรับปรุงรวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการ

 3. สรรหารายชื่อผู้ที่สมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ

 4. สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณานำเสนอให้ 

ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป

 คณะกรรมการได้ทำแผนการสืบทอดงาน (succession planning) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้โครงสร้างของ 

คณะกรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ได้เข้า 

มาร่วมงานกับคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม2550และนางโจอี้ ฮอร์น ได้เข้ามาร่วมงานกับคณะกรรมการ 

บริษัทฯเมื่อเดือนมกราคม2551นอกจากนี้บริษัทฯได้พิจารณาเสนอชื่อนายอัศวินคงสิริ เป็นกรรมการอิสระเพื่อเข้าร่วม

งานกับบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552ตามกลยุทธ์ในการขยายกิจการของบริษัทฯ ให้เติบโต 

ต่อไป

(ง) ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง 

 (ง.1) ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ   

 คณะกรรมการเข้าใจว่าธุรกรรมที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าว 

จะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และดำเนินการ

โดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็น 

ไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทางการค้าที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ บันทึกที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวทั้งหมด 

จะต้องนำส่งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาระหว่างการประชุม ซึ่งจะมีกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 

เข้าร่วมประชุมอยู่ด้วย

 คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าว

ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียดซึ่งรวมถึงจำนวนเงิน คู่สัญญาในธุรกรรม

เหตุผลของการทำธุรกรรม และความจำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินที่เกี่ยวข้อง

 บริษัทฯมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ 

ส่วนตัวดังนั้นกรรมการผู้บริหารและพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆที่อาจนำไปสู่การขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯนอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม 

ในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ

 คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้ย้ำเน้นการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่าง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างรอบคอบและไม่มีอคติด้วย

 (ง.2) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  

 คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่ง 

ของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูล

ภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด และห้าม

การให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

 กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และฐานะการถือครองหุ้น

ของตนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารอาวุโสทุกท่านซื้อขายหุ้น 

และหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี 
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ของบริษัทฯข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการ 

ของบริษัทฯหรือที่กรรมการของบริษัทฯทำการเป็นตัวแทน

 (จ) การควบคุมภายใน  

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

และการปฏิบัติงานในทุกระดับ  บริษัทฯ ได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงอำนาจบริหารไว้เป็น 

ลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ยังช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ประเด็นทางด้านการบัญชีการเงินการปฏิบัติตามระบบและระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงินอีกด้วย ทั้งนี้ สำหรับการควบคุมภายใน

บริษัทฯให้ความสำคัญใน5องค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

 1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม 

 บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อเอื้ออำนวยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

และใช้ในการติดตามผล เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีนั้น 

จะส่งให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 2.  การบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงว่าเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกล่วงหน้าถึง

สัญญาณอันตรายที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทฯดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงทั้ง

ปัจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิ ความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ราคาน้ำมัน อุบัติเหตุ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญค่าใช้จ่ายใน 

การบำรุงรักษาเป็นต้นนอกจากนี้บริษัทฯยังได้กำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นต่อองค์กรและมีการทบทวนมาตรการอย่างสม่ำเสมอ

 3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในแต่ละแผนกไว้ และได้ทำการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

กรณีที่บริษัทฯมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบริษัทฯจะปฏิบัติ

ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของ 

บริษัทจดทะเบียนนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ดำเนินการเพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานผู้บริหาร ไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯและมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตาม

ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ ยังมี 

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและเพียงพอเสนอ 

ต่อผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน 

เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

ทันต่อเหตุการณ์

 4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

 บริษัทฯ กำหนดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

อีกทั้ง เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง 

เชื่อถือได้ และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ โดยเฉพาะที่มีนัยสำคัญโดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อให้เกิดความ
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รวดเร็วของการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจเรื่องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และฉับไว โดยบริษัทฯ 

ได้ดำเนินการลงทุนให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในด้าน

เอกสารทางบัญชีนั้น บริษัทฯ มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่าง

สม่ำเสมอในส่วนของเอกสารที่จัดส่งให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทฯได้ดำเนินการจัดส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดการ

ประชุมและมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ

 5.  ระบบการติดตาม 

 การมีระบบข้อมูลที่ดีและทันกาลทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามรายการทางบัญชีได้

อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับสามารถทบทวนประเมินผล แนะนำ และปรับปรุงเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่าง

รวดเร็วและถูกต้องควบคู่ไปกับการที่แผนกตรวจสอบภายในทำการตรวจปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีซึ่งแผนกตรวจ

สอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และ 

ส่งรายงานการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบณปัจจุบันยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแต่ได้ให้ความ

เห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯมีหน้าที่ตรวจสอบ

เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้แนวทางที่กำหนดรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (ฉ) ที่ประชุมคณะกรรมการ 

 โดยทั่วไป คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น 

เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะอย่างในปี2551คณะกรรมการประชุมทั้งหมด6ครั้งวาระการประชุมหลักได้แก่พิจารณาทิศทาง

เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนธุรกิจและงบประจำปี รายงานการเงินรายไตรมาส และการเข้าซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ 

ที่สำคัญ โดยปกติเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมและส่งวาระการประชุมอย่างน้อย7วันก่อนการประชุมแต่ละครั้งและ

จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย5วันก่อนการประชุมแต่ละครั้งเพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาประเด็นการประชุม

 เลขานุการบริษัทจะจดบันทึกการประชุมซึ่งจะส่งให้กับกรรมการภายใน14วันหลังวันประชุมรายงานการประชุม

จะได้รับการลงมติในการประชุมครั้งต่อไปและเก็บให้กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆตรวจสอบต่อไป

 คณะกรรมการกำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการรับผิดชอบต่อหน้าที่

ของกรรมการ และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รายละเอียดการเข้าประชุม 

คณะกรรมการในปี2551มีดังนี้

ตารางที่ 40 : รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2551 

ชื่อ 

ที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุม 
คณะกรรมการ

กำหนดค่า
ตอบแทน 

ที่ประชุม 
คณะกรรมการ

สรรหา 
ที่ประชุม

ปกติ 
ที่ประชุม
เฉพาะกิจ 

รวม 
ที่ประชุม

ปกติ 
ที่ประชุม
เฉพาะกิจ 

รวม 

1. ม.ร.ว.จันทรแรมศิริโชคจันทรทัต 4/5 1/1 5/6 - - - - -
2. ม.ล.จันทรจุฑาจันทรทัต 5/5 1/1 6/6 - - - - -
3. นายสตีเฟนฟอร์ดแฮม 4/5 1/1 5/6 - - - - 6/6
4. ดร.พิชิตนิธิวาสิน 4/5 1/1 5/6 - - - 3/3 5/6
5. นายบียอร์นออสตรอม 5/5 1/1 6/6 10/10 2/2 12/12 - -
6. นายศักดิ์เอื้อชูเกียรติ 5/5 0/1 5/6 - - - 3/3 5/6
7. ดร.ศิริการเจริญดี  4/5 0/1 4/6 10/10 2/2 12/12 2/3 5/6
8. นางโจอี้ฮอร์น* 3/3 - 3/3 - - - - -
9. นางปรารถนามงคลกุล 4/5 1/1 5/6 10/10 2/2 12/12 - -
10.นายแอนดรูว์จอห์นแอรี่ย์ 5/5 0/1 5/6 - - - - -
11.นายอันส์เนอร์สซูเดอร์เกร็น 5/5 1/1 6/6 - - - - -

หมายเหตุ : *นางโจอี้ ฮอร์น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อเดือนมกราคม 2551  
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 (ช) การประเมินของคณะกรรมการและการลาออกตามวาระ

 คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 7 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็น 

ผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการอาจได้รับการเลือกตั้งซ้ำทุกๆ 3 ปี กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีสัญญาจ้างงานกับบริษัท 

โทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)

 คณะกรรมการมีการปรับเปลี่ยนสมาชิกภายในคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ทำให้

ประสิทธิภาพในการทำงานด้อยลงแต่ประการใดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2548ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่31มกราคม

2548ม.ล.จันทรจุฑาจันทรทัตได้รับเลือกตั้งให้สืบทอดตำแหน่งกรรมการต่อจากนายอาร์เน่ไทเก้นและได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นกรรมการผู้จัดการและในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2550ดร.ศิริการเจริญดีนายสตีเฟนฟอร์ดแฮมและ

นางปรารถนามงคลกุล ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมพงส์ ธนะโสภณพลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค์

และนายพิชัย จีรังค์สรรพสุข ซึ่งครบวาระและในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551นางโจอี้ ฮอร์น ได้รับเลือกให้

ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายแลนซ์คาร์ลเดพิวซึ่งครบวาระ

 ในปี 2549บริษัทฯ ได้ทำการปรับเปลี่ยนนโยบายว่าด้วยระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการเพิ่มเติม

โดยกำหนดว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยหลักการไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่า10ปีหรือ4วาระไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือ

ไม่ เว้นแต่จะมีเหตุผลที่สมควรหลังพิจารณาความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ตลอดจนการที่บุคคลดังกล่าวมีส่วนทำ

ประโยชน์ต่อให้บริษัทฯทั้งในอดีตปัจจุบันและที่คาดการณ์ในอนาคต ในกรณีที่กรรมการท่านใดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งแทนกรรมการที่อยู่ไม่ครบวาระกรรมการท่านนั้นต้องเข้ารับการเลือกตั้งในทันทีหลังได้รับแต่งตั้งแล้ว

 (ซ) ค่าตอบแทน 

 (ซ.1)  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 นโยบายของคณะกรรมการคือค่าตอบแทนของกรรมการควรสะท้อนหน้าที่และความรับผิดชอบในการบรรลุ 

เป้าหมายที่คาดหวังของผู้ถือหุ้นทั้งหมด นอกจากนี้ กรรมการยังต้องมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการ 

ทำหน้าที่ดังกล่าว

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปัจจุบัน ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 

คณะกรรมการยังได้กำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารอาวุโสจากคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 

ซึ่งจำนวนเงินค่าตอบแทนนี้จะพิจารณาจากความรับผิดชอบของผู้บริหารดังกล่าว ตลอดจนการมีส่วนทำประโยชน์ของ

บุคคลดังกล่าวต่อบริษัทฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และที่คาดการณ์ในอนาคต และหากเป็นไปได้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะ 

สะท้อนระดับค่าตอบแทนที่ให้กับผู้บริหารอาวุโสในตลาดธุรกิจอย่างเดียวกันกับบริษัทฯ

 (ซ.2)   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสในปี 2551  

  (ซ.2.1) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสด  

  1.1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

   ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัตินโยบายการจ่ายค่า

ตอบแทนสำหรับคณะกรรมการมีรายละเอียดดังนี้

   1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารรวม 8 คน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดียวกันกับ

ปีปฏิทิน2550

   2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 

เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับ

เบี้ยประชุม48,000บาทต่อครั้งและกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม40,000บาทต่อครั้ง
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   3. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาจะได้รับ 

ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนรายเดือน ที่ได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยประธาน

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหาจะได้รับเบี้ยประชุม 12,000บาทต่อครั้ง และกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาจะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม10,000บาทต่อครั้ง

   4. กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร 3 คน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าตอบแทน 

ในรูปแบบอื่นๆจากการดำรงตำแหน่งกรรมการเนื่องจากเป็นพนักงานของบริษัทฯ

   5. จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยบริษัทฯ 

จะจ่ายต่อเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี (ไม่รวมผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) เกินกว่า

2,000ล้านบาทและกำหนดจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในอัตราร้อยละ0.35ของกำไรส่วนที่เกิน2,000ล้านบาท

โดยจะได้รับในอัตราเท่าๆกัน

 ในรอบปีบัญชี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนพ.ศ. 2551บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 8,776.44 ล้านบาท 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนมาตรฐานรวม 6.16 ล้านบาท และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้รับเงิน

รางวัลประจำปี(โบนัส)รวม21.936ล้านบาท

 รายละเอียดค่าตอบแทนทั้งหมดปรากฎตามตารางด้านล่างนี ้

ตารางที่ 41 : ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  

หน่วย : บาท 

ชื่อ 

คณะกรรมการ คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กำหนดค่า
ตอบแทน 

คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน

มาตรฐาน 
โบนัส รวม 

1. ม.ร.ว.จันทรแรมศิริโชคจันทรทัต 3,360,000 2,861,302 6,221,302 - -  

2. ม.ล.จันทรจุฑาจันทรทัต - - - - -  

3. นายสตีเฟนฟอร์ดแฮม 420,000 2,861,302 3,281,302 - - 36,000

4. ดร.พิชิตนิธิวาสิน 420,000 2,861,302 3,281,302 - 36,000 30,000

5. นายบียอร์นออสตรอม 420,000 2,861,302 3,281,302 489,900 - -

6. นายศักดิ์เอื้อชูเกียรติ 420,000 2,861,302 3,281,302 - 30,000 30,000

7. ดร.ศิริการเจริญด ี 420,000 2,861,302 3,281,302 425,000 20,000 30,000

8. นางโจอี้ฮอร์น* 280,000 1,907,535 2,187,535 - - -

9. นางปรารถนามงคลกุล 420,000 2,861,302 3,281,302 425,000 - -

10.นายแอนดรูว์จอห์นแอรี่ย์ - - - - - -

11.นายอันส์เนอร์สซูเดอร์เกร็น - - - - - -

รวม 6,160,000 21,936,649 28,096,649 1,339,900 86,000 126,000 

หมายเหตุ : * นางโจอี้ ฮอร์น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อเดือนมกราคม 2551

  1.2) ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งสิ้น 12คน

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น127.84ล้านบาท

  (ซ.2.2)   ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นเงินสด 

  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯจ่ายให้กับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้

จัดการรวม12ท่านมีจำนวนรวมทั้งสิ้น5.54ล้านบาท
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 (ฌ) การปฐมนิเทศและการพัฒนากรรมการ 

 กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้จัดการปฐมนิเทศให้กับสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการ ในการประชุมดังกล่าว จะมี 

การชี้แจงนโยบายของบริษัทฯและธุรกิจหลักๆ รวมทั้งข้อบังคับบริษัทฯการนำเสนอ (presentations) ล่าสุดนี้ ตลอดจน

รายงานประจำปีล่าสุดในคู่มือกรรมการ

 นอกจากนี้บริษัทฯยังสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่มุ่งปรับปรุงการทำงานของกรรมการใน

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ 7 ท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association (“IOD”) ซึ่งรวมถึงหลักสูตร Director Certification

Program(“DCP”)และหลักสูตรDirectorAccreditationProgram(“DAP”)

 บริษัทฯสนับสนุนให้กรรมการที่ยังมิได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการอบรมในหลักสูตร 

ดังกล่าวโดยบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม

6. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 (ก) แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการของบริษัทฯ 

 บริษัทฯมีแนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการดังนี้

  1.  ความยุติธรรม  

 บริษัทฯ เชื่อในความยุติธรรมต่อคู่สัญญาทุกรายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ

ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดีกว่าบุคคลอื่นหรือสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์

 2.  ความเป็นมืออาชีพ 

 บริษัทฯ รับผิดชอบงานของบริษัทฯ อย่างมืออาชีพและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเป็นเลิศด้วยการทำงานให้ได้ 

ผลในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ

 3.  การทำงานเชิงรุก  

 บริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ และ 

ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์

 4.  วินัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

 บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลักการด้านจริยธรรมและทำการทุกอย่างให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯเป็นไป

ตามกฎหมายกฎและระเบียบต่างๆ

 (ข) จรรยาบรรณ

 คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบกรอบค่านิยมขององค์กร พันธกิจ และวิสัยทัศน์ (VMV Framework) เพื่อ 

เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯขณะนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อนำกรอบค่านิยมพันธกิจ 

และวิสัยทัศน์ดังกล่าวมาใช้โดยเน้นค่านิยมหลัก4ประการของบริษัทฯ

 ค่านิยมหลัก4ประการได้แก่ 

 1. คุณธรรม : เราจะเป็นบุคคลที่เปิดเผย และซื่อสัตย์ต่อกันและกันในการทำงานร่วมกัน จะปฏิบัติตามที่ให้

สัญญาไว้ตลอดเวลาและจะสร้างและรักษาความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน

 2. ความเป็นเลิศ : เราจะทำงานด้วยมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับสูง มีความปลอดภัย รักษาสภาพ

แวดล้อมและความมั่นคงและจะทำงานอย่างบุคคลที่จะรอบรู้ในวิทยาการของแต่ละหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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 3. จิตสำนึกของการร่วมกันเป็นทีม : เราจะปฏิบัติตนในอันที่จะส่งเสริมและสร้างสรรค์การร่วมมือกันทำงาน

เป็นทีมเราจะเคารพต่อกันและกันและเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเราทุกคนในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

 4. การยึดมั่นในพันธะ : เราจะคำนึงถึงอนาคตของบริษัทฯตลอดเวลา และจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลและ

ความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ

 นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ แต่ละราย ได้รับคู่มือกรรมการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำ

นโยบายของคณะกรรมการ คือ กรรมการจะต้องดำเนินการอย่างมีจริยธรรมในระดับสูงสุดเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วน 

ได้เสียทั้งหมด คู่มือกรรมการมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการสำคัญๆ ซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์ ความสุจริต การขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

 คณะกรรมการยังอนุญาตให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นจะต้อง 

อยู่ในกลุ่มบริษัทโทรีเซนทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงและความเห็นชอบของคณะกรรมการกรรมการที่เป็นผู้บริหารเมื่อ

ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นๆ นั้นจะรับค่าตอบแทนจากบริษัทอื่นๆ นั้นเป็นรายได้ส่วนตัวก็ได้ โดยทั่วไปการ 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนอกองค์กรจะจำกัดให้เป็นกรรมการไม่เกิน 2บริษัทเท่านั้นปัจจุบันกรรมการ 

ผู้จัดการและกรรมการที่เป็นผู้บริหารอื่นอีกสองท่านไม่ได้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการนอกกลุ่มบริษัทแต่ประการใดกรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถทำงานเป็นกรรมการในคณะกรรมการนอกกลุ่มบริษัทได้ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องแสดงให้เห็น 

ถึงความทุ่มเทในการทำหน้าที่ของตนต่อบริษัทฯอย่างเต็มที่
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียว

กับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ

เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อน 

ที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูใน 

หัวข้อรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

รายการระหว่างกัน

 ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคล 

ที่เกี่ยวโยงกันคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
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การลงทุนในบริษัทต่างๆ 

การลงทุนของบริษัทฯ	ในบริษัทอื่น	ตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	ณ	วันที่	30	กันยายน	2551	ดังต่อไปนี้	

ลำดับที่ ชื่อบริษัท 
ชนิดของ 

หุ้น 
จำนวนหุ้น 
ที่ชำระแล้ว 

จำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น % 

มูลค่าหุ้น 
ที่ตราไว้ 

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล  

1
  
  
  

บริษัทโทรีเซน(กรุงเทพ)จำกัด
26/26-27อาคารอรกานต์ชั้น8ถนนชิดลม
แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์(0)2250-0569
โทรสาร(0)2254-9417

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ์

  
  

9,470,000
3,030,000

  
  

9,470,000
3,029,994

  
  

99.9
  
  
  

10
  
  
  

2 บริษัทเฮอร์มิสชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 270,000 269,994 99.9 100

3 บริษัทเฮอร์เมลินชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 1,000,000 999,993 99.9 100

4 บริษัททอร์สตาร์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 300,000 299,993 99.9 100

5 บริษัททอร์สกิปเปอร์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 300,000 299,993 99.9 100

6 บริษัททอร์เซลเลอร์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 300,000 299,993 99.9 100

7 บริษัททอร์ซันชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100

8 บริษัททอร์สปิริตชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100

9 บริษัททอร์สกายชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100

10 บริษัททอร์ซีชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100

11 บริษัททอร์มาสเตอร์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 1,880,000 1,879,993 99.9 100

12 บริษัททอร์เมอร์แชนท์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 200,000 199,994 99.9 100

13 บริษัททอร์มารีเนอร์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 350,000 349,994 99.9 100

14 บริษัททอร์เมอร์คิวรี่ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 600,000 599,994 99.9 100

15 บริษัททอร์กัปตันชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 1,530,000 1,529,994 99.9 100

16 บริษัททอร์ไพล็อตชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 800,000 799,993 99.9 100

17 บริษัททอร์จัสมินชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 700,000 699,993 99.9 100

18 บริษัททอร์แชมเปี้ยนชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 750,000 749,993 99.9 100

19 บริษัททอร์ออร์คิดชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 472,500 472,493 99.9 100

20 บริษัททอร์นาวิเกเตอร์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 990,000 989,993 99.9 100

21 บริษัททอร์คอมมานเดอร์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 1,150,000 1,149,993 99.9 100

22 บริษัททอร์ทรานสปอร์ตเตอร์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100

23 บริษัททอร์โลตัสชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 630,000 629,993 99.9 100

24 บริษัททอร์เทรดเดอร์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 450,000 449,993 99.9 100
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การลงทุนในบริษัทต่างๆ 

 ลำดับที่ ชื่อบริษัท 
ชนิดของ 

หุ้น 
จำนวนหุ้น 
ที่ชำระแล้ว 

จำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น % 

มูลค่าหุ้น 
ที่ตราไว้ 

25 บริษัททอร์แทรเวลเลอร์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 450,000 449,993 99.9 100

26 บริษัททอร์เวนเจอร์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 750,000 749,993 99.9 100

27 บริษัททอร์นอติก้าชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 753,000 752,993 99.9 100

28 บริษัททอร์คอนฟิเดนซ์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 500,000 499,993 99.9 100

29 บริษัททอร์การ์เดียนชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 750,000 749,993 99.9 100

30 บริษัททอร์ไทรอัมพ์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 600,000 599,993 99.9 100

31 บริษัททอร์เน็กซัสชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 1,857,000 1,856,993 99.9 100

32 บริษัททอร์เนปจูนชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 1,380,000 1,379,993 99.9 100

33 บริษัททอร์ทริบิวท์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 1,170,000 1,169,993 99.9 100

34 บริษัททอร์จูปิเตอร์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 974,000 973,993 99.9 100

35 บริษัททอร์อลายอันซ์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 1,060,000 1,059,993 99.9 100

36 บริษัททอร์นอติลุสชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 500,000 499,993 99.9 100

37 บริษัททอร์วินชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100

38 บริษัททอร์เวฟชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100

39 บริษัททอร์ไดนามิคชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 3,600,000 3,599,993 99.9 100

40 บริษัททอร์เอนเตอร์ไพรส์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 6,300,000 6,299,993 99.9 100

41 บริษัททอร์ฮาร์โมนี่ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 3,500,000 3,499,993 99.9 100

42 บริษัททอร์อินทิกริตี้ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 3,850,000 3,849,993 99.9 100

43 บริษัททอร์เนคตาร์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 2,541,000 2,540,993 99.9 100

44 บริษัททอร์เนรัสชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 2,128,000 2,127,993 99.9 100

45 บริษัททอร์ทรานสิทชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 1,000,000 999,993 99.9 100

46 บริษัททอร์เอนเดฟเวอร์ชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 11,000,000 10,999,993 99.9 100

47 บริษัททอร์เอนเนอร์ยีชิปปิ้งจำกัด หุ้นสามัญ 10,000,000 9,999,993 99.9 100

หมายเหตุ: ที่อยู่ของบริษัทในลำดับที่ 2-47 คือ 26/32 อาคารอรกานต์ ชั้น 10 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
 เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330โทรศัพท์(0)2250-0569โทรสาร(0)2254-8437
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ลำดับที่ ชื่อบริษัท 
ชนิดของ 

หุ้น 
จำนวนหุ้น 
ที่ชำระแล้ว 

จำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น % 

มูลค่าหุ้น 
ที่ตราไว้ 

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล 

48
  
  

บริษัทโทรีเซนชาเตอร์ริ่ง(เอชเค)จำกัด
Room403,4thFloorPrintingHouse
6DuddellStreet,Central,HongKong

หุ้นสามัญ
  
  

500,000
  
  

499,999
  
  

99.99
  
  

1ดอลลาร์
ฮ่องกง

  

49
  
  
  
  

บริษัทโทรีเซนชิปปิ้งสิงคโปร์พีทีอีลิมิเต็ด
25InternationalBusinessPark,#02-65/67
GermanCenter,Singapore609916
โทรศัพท์+6565787000
โทรสาร+6565787007

หุ้นสามัญ
  
  
  
  

111,300,000
  
  
  
  

111,300,000
  
  
  
  

100.0
  
  
  
  

1ดอลลาร์
สิงคโปร์

  
  
  

50
  
  

บริษัทโทรีเซนชิปปิ้งเยอรมันนีจีเอ็มบีเอช
Stavendamm4a,28195,Breman,Germany
โทรศัพท์4213365222

หุ้นสามัญ
  
 

25,000
  
  

25,000
  
  

100.0
  
  

1ยูโร
  
 

51
  
  
  

PTPerusahaanPelayaranEquinox
GlobeBuilding4th&5thfloor
JalanBancitRayaKav.
31-33,Jakarta,Indonesia12740
โทรศัพท์+622179187006
โทรสาร+622179187097

หุ้นสามัญ
  
  
  

24,510
  
  
  

12,010
  
  
  

49.0
  
  
  

1,000,000
รูเปียห์

  
  

ประเภทธุรกิจ : บริการวัสดุจัดเรียงสินค้าบนเรือ โลจิสติกส์ ขนถ่ายสินค้า 

52
  
  
  

บริษัทชิดลมมารีนเซอร์วิสเซสแอนด์
ซัพพลายส์จำกัด
26/22-23อาคารอรกานต์ชั้น7ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์(0)22500569
โทรสาร(0)26557746

หุ้นสามัญ
  
  
  

700,000
  
  
  

699,993
  
  
  

99.9
  
  
  

100
  
  
  

53
  
  
  

บริษัทจีเอซีโทรีเซนโลจิสติคส์จำกัด
26/30-31อาคารอรกานต์ชั้น9ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์(0)38185090-2
โทรสาร(0)38185093

หุ้นสามัญ
  
  
  

750,000
  
  
  

382,496
  
  
  

51.0
  
  
  

100
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ลำดับที่ ชื่อบริษัท 
ชนิดของ 

หุ้น 
จำนวนหุ้น 
ที่ชำระแล้ว 

จำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น % 

มูลค่าหุ้น 
ที่ตราไว้ 

ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนเรือ 

54
  
  
  

บริษัทกัลฟเอเจนซี่คัมปะนี(ประเทศไทย)จำกัด 
26/30-31อาคารอรกานต์ชั้น9ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์(0)26507400
โทรสาร(0)26507401

หุ้นสามัญ
  
  
  

22,000
  
  
  

11,215
  
  
  

51.0
  
  
  

1,000
  
  
  

55
  
  
  

บริษัทไอเอสเอสโทรีเซนเอเยนต์ซีส์จำกัด
26/26-27อาคารอรกานต์ชั้น8ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์(0)22540266
โทรสาร(0)22540628

หุ้นสามัญ
  
  
  

500,000
  
  
  

499,993
  
  
  

99.9
  
  
  

100
  
  
  

56
  
  
  
  

โทรีเซนชิปปิ้งเอฟแซดอี
1901-19thFloor,GoldenTower
Opp.MarbellaResort,AlBuhairah
CornicheRoad,Sharjah,UAE.
โทรศัพท์97165742244
โทรสาร97165744244

หุ้นสามัญ
  
  
  
  

1
  
  
  
  

1
  
  
  
  

100.0
  
  
  
  

550,550
เดอร์แฮม

  
  
  

57
  
  
  
  

โทรีเซนอินโดไชน่าเอสเอ
12AFloor,BitexcoBuilding
19-25NguyenHueBoulevardDistrict1
HoChiMinCity,Vietnam
โทรศัพท์+8488215423
โทรสาร+8488215424

หุ้นสามัญ
  
  
  
  

2,500
  
  
  
  

1,250
  
  
  
  

50.0
  
  
  
  

100
ดอลลาร์
สหรัฐ

  
  

ประเภทธุรกิจ : นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

58
  
  
  

บริษัทเฟิร์นเล่ย์(ประเทศไทย)จำกัด
26/55อาคารอรกานต์ชั้น15ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์(0)22536160
โทรสาร(0)26552761

หุ้นสามัญ
  
  
  

20,000
  
  
  

10,194
  
  
  

51.0
  
  
  

100
  
  
  

59
  
  

บริษัทโทรีเซนชาเตอร์ริ่ง(พีทีอี)จำกัด
8CrossStreet#11-00,PWCBuilding
Singapore048424

หุ้นสามัญ
  
  

100,000
  
  

100,000
  
  

100.0
  
  

1ดอลลาร์
สิงคโปร์
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ลำดับที่ ชื่อบริษัท 
ชนิดของ 

หุ้น 
จำนวนหุ้น 
ที่ชำระแล้ว 

จำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น % 

มูลค่าหุ้น 
ที่ตราไว้ 

ประเภทธุรกิจ : บริการธุรกิจนอกชายฝั่ง 

60
  
  
  

บริษัทเมอร์เมดมาริไทม์จำกัด(มหาชน)
26/28-29อาคารอรกานต์ชั้น9ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์(0)22553115-6
โทรสาร(0)22551079

หุ้นสามัญ
  
  
  

541,205,340
  
  
  

191,602,670
(ถือหุ้น

ทางตรง)
117,648,600

(ถือหุ้น
ทางอ้อม)

57.14
  
  
  

1
  
  
  

ประเภทธุรกิจ : ประสานงานให้กับบริษัทประกันภัยต่างประเทศ  

61
  
  
  

บริษัทไทยพีแอนด์ไอเซอร์วิสเซสอินเตอร์
เนชั่นแนลจำกัด
26/49อาคารอรกานต์ชั้น14ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์(0)225572279
โทรสาร(0)26555291

หุ้นสามัญ
  
  
  

10,000
  
  
  

9,000
  
  
  

90.0
  
  
  

100
  
  
  

ประเภทธุรกิจ : บริหารท่าเรือ 

62
  
  
  

ชาร์จาพอร์ตเซอร์วิสเซสแอลแอลซี
P.O.Box510,PortKhalid
Sharjah,UnitedArabEmirates
โทรศัพท์97165281327
โทรสาร97165281425

หุ้นสามัญ
  
  
  

26,000
  
  
  

12,740
  
  
  

49.0
(ถือหุ้นทาง
อ้อม)

  

100
เดอร์แฮม
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

ชื่อบริษัท  : บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)

เลขทะเบียน : 0107537002737

วันก่อตั้งบริษัท : 16สิงหาคม2526

วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด : 15ธันวาคม2537

วันที่หุ้นของบริษัทฯ : 25กันยายน2538

เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ตั้ง  : 26/26-27อาคารอรกานต์ชั้น8ซอยชิดลมถนนเพลินจิตแขวงลุมพินี

   เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330ประเทศไทยโทรศัพท์+66(0)2254-8437

   เว็บไซด์:http://www.thoresen.com

ประเภทของธุรกิจ : กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

   กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง

   กลุ่มธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ

ทุนจดทะเบียน : 868,684,422บาท 

ทุนชำระแล้ว : 643,684,422บาท 

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย : 643,684,422หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1บาท

นายทะเบียนหุ้น : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด

   อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน2/7หมู่ที่4(โครงการนอร์ธปาร์ค)

   ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพฯ10210ประเทศไทย

   โทรศัพท์+66(0)2596-9000

ผู้สอบบัญชีี : นายขจรเกียรติอรุณไพโรจนกุล
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3445
   บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอสจำกัด
   ชั้น15อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
   179/74-80ถนนสาธรใต้กรุงเทพฯ10120ประเทศไทย
   โทรศัพท์+66(0)2344-1000

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัทสำนักกฎหมายประมวลชัยจำกัด
   2038-2042ถนนพระราม6(บรรทัดทอง)เขตปทุมวัน
   กรุงเทพฯ10330ประเทศไทย
   โทรศัพท์+66(0)2219-2031-2

  : บริษัทอัลเลนแอนด์โอเวอรี่(ประเทศไทย)จำกัด
   อาคารสินธร3ชั้น22   
   130-132ถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวัน
   กรุงเทพฯ10500ประเทศไทย
   โทรศัพท์+66(0)2263-7600
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  : บริษัทวัตสันฟาร์ลีแอนด์วิลเลี่ยมส์(ไทยแลนด์)จำกัด
   ยูนิต902ชั้น9จีพีเอฟวิทยุทาวเวอร์บี
   93/1ถนนวิทยุปทุมวันกรุงเทพฯ10330
   โทรศัพท์:+66(0)26557800/78

  : บริษัทติลลิกีแอนด์กิบบินส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
   1011ศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ชั้น20-26
   ถนนพระราม3ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
   โทรศัพท์:+66(0)26535555

  : บริษัทสำนักกฏหมายธีรคุปต์จำกัด
   546อาคารยูนิเวสท์คอมเพลกซ์ชั้น15ถนนรัชดาภิเษก
   ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพฯ10900
   โทรศัพท์:+66(0)2511-1512,+66(0)2513-1976



รายงานประจำปี 2551 
26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร +66 (0) 2250 0569-74, 254 8437-38 
โทรสาร +66 (0) 2655 5631 
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