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Poised for growth
ธุรกิจหลักมีศักยภาพในการเติบโตที่ดีขึ้น หลังผ่านพ้น 

ช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนครั้งส�าคัญ

Agile
การตัดสินใจอย่างรอบคอบ แต่เท่าทันสถานการณ์ น�ามา 

ซึ่งโอกาสและความได้เปรียบเชิงธุรกิจ

	 การมุง่เจาะเข้าไปยงัพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพแห่งการเตบิโต

สูง	เพื่อขยายการให้บริการให้กว้างไกลกว่าในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้	ท�าให้ผลประกอบการโดยรวมของเมอร์เมด

พลิกกลับเป็นก�าไรในปี	 2555	 พร้อมกับมีรายได้รอรับรู ้	

ในปี	2556	 สูงเป็นประวัติการณ์	 ซึ่งน่าจะน�ามาซึ่งผลการ

ด�าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น

	 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้และ

การบริหารต้นทุน-ค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด	 ท�าให้	 โทรีเซน	

ชิปปิ้ง	 มีค่าระวางเรือเฉลี่ยในปี	2555	 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

ตลาดโดยรวมถงึร้อยละ	9	พร้อมกบัได้รบัการจดัอนัดบัให้อยู่

ในกลุ่มบริษัทเดินเรือชั้นน�าทั่วโลก	 ที่มีการบริหารจัดการ

ต้นทุนกองเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 เรือขุดเจาะน�้ามันแบบสามขาสมรรถนะสูงของ	AOD	

ทีเ่ราสามารถลอ็คต้นทนุราคาได้ต�า่กว่าราคาตลาดในปัจจบุนั

ค่อนข้างมาก	มีก�าหนดส่งมอบในปี	2556	 ในขณะที่วัฏจักร

ขาขึ้นของอุตสาหกรรมการส�ารวจ-ผลิตน�้ามันและก๊าซ

ธรรมชาติ	 ก�าลังผลักดันให้ค่าจ้างงานเฉลี่ยต่อวันและอัตรา

การใช้ประโยชน์ของเรือขุดเจาะน�้ามันทั่วโลกสูงขึ้น

	 แนวคิดการสร้างธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์แบบ

บูรณาการในประเทศเวียดนามตอนใต้	 เริ่มผลิดอกออกผล	

โดยการให้บริการคลังสินค้านั้นสูงกว่าร้อยละ	90	 ของพื้นที่

ทั้งหมด	 และยังจะมีพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มขึ้นอีกกว่าเท่าตัวใน

ปี	2556	ด้วยความจุเพิ่มขึ้นอีกถึง	100,000	ตัน



Focused Forward

Bold
เร่งเดินหน้าสร้างเสริมมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

resilieNt
สามารถยนืหยดั ฝ่าฟันวกิฤตตกต�า่ของอตุสาหกรรมได้อย่าง

เข้มแข็ง

	 TTA	 ตั้งเป้าหมายยิ่งใหญ่ในการขยายธุรกิจเพื่อสร้าง

รากฐานที่ดีส�าหรับอนาคต	โดยมีแผนการลงทุนเพิ่มในธุรกิจ

บริการส�ารวจและขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ	 ควบคู่	

ไปกบัการขยายกองเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกอง	โดยการซือ้เรอื

ใหม่และเรือมือสองเข้าเสริมกองเรือ

	 และในปี	2555	TTA	ได้ท�าการประเมินสถานภาพทาง

ธุรกิจของบริษัทในเครือ	 ตลอดจนเงินลงทุนต่างๆ	 อย่าง

ละเอียดถี่ถ้วน	 ทั้งนี้เพื่อให้การรายงานข้อมูลทางการเงิน

สะท้อนความเสีย่งหลกัๆ	ในการด�าเนนิงานของธรุกจิในเครอื	

ซึ่งจะท�าให้	TTA	 ก้าวย่างเข้าสู่ปี	2556	 ด้วยพื้นฐานสถานะ

ทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง	ความสามารถในการท�าก�าไรในระยะ

ยาวโดยเริ่มตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นไป

	 แม้ว่าอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองในช่วง	

ปี	2555	 ต้องเผชิญกับภาวะค่าระวางเรือตกต�่าที่สุดในรอบ	

25	 ปี	 แต่	TTA	 ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ด้วยโมเดลธุรกิจที่สมดุล	

และสามารถสร้างกระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานให้เดบิโต

ได้ถึงร้อยละ	1,261

	 และในขณะที่ธุรกิจบริการขุดเจาะน�้ามันและก๊าซ

ธรรมชาติอยู ่ในช่วงซบเซา	 เมอร์เมดและบริษัทในเครือ	

มุง่หน้าเจาะตลาดใหม่	และได้บรรลเุป้าหมายในการเดนิเกม	

รุกเข้าสู ่น่านน�้าตะวันออกกลาง	 โดยมีสัญญาว่าจ้างงาน		

2	 ฉบับใหญ่กับบริษัทน�้ามันชั้นแนวหน้าของโลก	Saudi	

Aramco	เป็นบทพิสูจน์	และเมื่อรวมมูลค่าสัญญาว่าจ้างงาน

ทีเ่มอร์เมดรบัจาก	Saudi	Aramco	และ	AOD	แล้วจะมมีลูค่า

รวมสูงกว่า	750	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
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2555
	บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ซื้อเรือ

บรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง	1	ล�า	และได้มีการโอนเรือ

สัญชาติไทยจ�านวน	8	ล�า	ของบริษัทฯ	ไปยังบริษัท	โทรีเซน	

ชิปปิ้ง	 สิงคโปร์	 พีทีอี	 แอลทีดี	 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนการ	

ปรบัโครงสร้างธรุกจิเรอืบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองของบรษิทัฯ	

	หุ้นกู้แปลงสภาพบริษัท	 โทรีเซนไทย	 เอเยนต์ซีส์	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ได้ถึงวันครบก�าหนดอายุไปเมื่อวันที่	24	กันยายน	

พ.ศ.	2555

	ณ	วันที่	30	 กันยายน	2555	 บริษัท	 โทรีเซนไทย	 เอเยนต์ซีส์	

จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง	16	ล�า	

เรือบริการนอกชายฝั่ง	8	ล�า	และเรือขุดเจาะ	2	ล�า	นอกจากนี้	

ยงัมเีรอืบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองอกีเป็นจ�านวนประมาณ	4.5	ล�า	

และเรือบริการนอกชายฝั่ง	1	ล�า	ที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เช่ามา

เสริมเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2554
	บริษัท	โซลีอาโด	โฮลดิ้งส์	พีทีอี	แอลทีดี	เข้าถือหุ้นร้อยละ	

20	ใน	Baria	Serece	โดยเป็นส่วนหนึง่ของกลยทุธ์ทีจ่ะสร้าง

ธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรในประเทศเวียดนาม	

	บริษัท	 โทรีเซนไทย	 เอเยนต์ซีส์	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ได้ซื้อ	

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองรวม	3	ล�า	เป็นเรือในตลาดมือ

สอง	2	ล�า	และเรือที่สั่งต่อใหม่อีก	1	ล�า

	บริษัท	โซลีอาโด	โฮลดิ้งส์	พีทีอี	แอลทีดี	เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม	

ใน	บริษัท	ปิโตรลิฟต์	จ�ากัด	(“ปิโตรลิฟต์”)	ร้อยละ	1.166		

เพื่อเพิ่มสัดส่วนใน	ปิโตรลิฟต์	เป็นร้อยละ	40.0	

	บริษัท	โซลีอาโด	โฮลดิ้งส์	พีทีอี	แอลทีดี	เข้าถือหุ้นร้อยละ	

33.33	ใน	Qing	Mei	Pte.	Ltd.	(“Qing	Mei”)	เพือ่การพฒันา

โครงการเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

	Asia	Offshore	Drilling	Limited	(“AOD”)	ได้ระดมเงินทุน

จ�านวน	180	 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 จากตลาดทุนใน

ประเทศ	และได้เซ็นสัญญาสร้างเรือขุดเจาะแบบ	jack-up	

จ�านวน	3	ล�า	มูลค่ารวม	538	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	

กับ	Keppel	FELS	Ltd.	 ประเทศสิงคโปร์	 หุ้นของ	AOD		

ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย์	Oslo	Axess	(ประเทศนอร์เวย์)	 เมื่อ	

วันที่	15	 กรกฎาคม	2554	 และเมอร์เมดถือหุ้นใน	AOD	

ร้อยละ	33.75

2553
	บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	เข้าถือหุ้น	

ร้อยละ	38.83	ในปิโตรลิฟต์	ซึ่งเป็นบริษัทเรือบรรทุกน�้ามัน

ปิโตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์

	เมอร์เมด	 เข้าถือหุ้นร้อยละ	100	 ใน	Subtech	Ltd.	 ใน	

ประเทศเซเชลส์	 เพื่อขยายบริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลไป

ยังตะวันออกกลาง

	บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ออกหุ้นกู้	

ในประเทศ	 ประเภทระบุชื่อผู ้ถือ	 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	

ไม่มีประกันเป็นจ�านวนเงินรวม	4.0	 พันล้านบาท	 เพื่อใช้	

ช�าระคนืหนีเ้งนิกูธ้นาคารพาณชิย์	และเพิม่เงนิทนุหมนุเวยีน

	บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ซื้อเรือ

บรรทุกสินค้าแห้งเทกองรวม	4	ล�า	เป็นเรือในตลาดมือสอง	

3	 ล�า	 และเป็นเรือที่สั่งต่อใหม่อีก	1	 ล�า	 ส่วนเมอร์เมดได้	

ซื้อเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมใต้ทะเลมือสอง	1	 ล�า	 และ	

ที่สั่งต่อใหม่อีก	3	ล�า

ประวัติความเป็นมา
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2552
	บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ก่อตั้ง	

บริษัท	 โซลีอาโด	 โฮลดิ้งส์	 พีทีอี	 แอลทีดี	 ประกอบธุรกิจ	

โดยการถือหุ้น	 (holding	company)	 เพื่อการลงทุนใน

โครงการต่างๆ	สนิทรพัย์หรอืลงทนุในบรษิทันอกประเทศไทย

	บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	เข้าถือหุ้น	

ร้อยละ	89.55	 ในบริษัท	 ยูนิค	 ไมนิ่ง	 เซอร์วิสเซส	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจถ่านหินและโลจิส	

ตกิส์ในประเทศ	ไทย	โดยเป็นส่วนหนึง่ของกลยทุธ์ทีจ่ะสร้าง

ธุรกิจถ่านหินแบบครบวงจร

	บริษัท	โซลีอาโด	โฮลดิ้งส์	พีทีอี	แอลทีดี	เข้าถือหุ้นร้อยละ	

100	 ในบริษัท	 บาคองโค	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบ

ธรุกจิปุย๋ในประเทศเวยีดนาม	และได้เข้าถอืหุน้ร้อยละ	21.18	

ในเมอร์ตัน	 กรุ๊ป	(ไซปรัส)	 แอลทีดี	 ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า	

ที่ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์	

	เมอร์เมด	ได้ระดมเงนิทนุโดยการออกหุน้เพิม่ทนุจ�านวนเงนิ	

156	ล้านดอลลาร์สิงคโปร์	 เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ	

ของบริษัท	เมอร์เมด	มาริไทม์	จ�ากัด	(มหาชน)

2550
	บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ออกหุ้น

กู้แปลงสภาพจ�านวน	169.80	 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	

เพื่อน�ามาใช้ในแผนการขยายและปรับปรุงกองเรือของ	

บริษัทฯ	

	เมอร์เมดได้จัดหาเงินทุนจ�านวน	246	ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน

ทั่วไปเป็นครั้งแรกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศสิงคโปร์	

2538
	หุ ้นสามัญของบริษัท	 โทรีเซนไทย	 เอเยนต์ซีส์	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2529
	เพือ่เป็นการแยกธรุกจิทีไ่ม่ใช่การเดนิเรอืทะเล	อาท	ิตวัแทน	

เรอืและนายหน้าเช่าเหมาเรอืออกจากธรุกจิเดนิเรอืทะเลของ	

บริษัท	โทรีเซน	(กรุงเทพ)	จ�ากัด	ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจเดินเรือ

ทะเลจึงถูกโอนไปยังบริษัท	 โทรีเซนไทย	 ออฟชอร์	 จ�ากัด	

และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	 โทรีเซนไทย	 เอเยนต์ซีส์	

จ�ากัด	เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2529

2469
	โทรีเซน	 แอนด์	 โค	 ลิมิเต็ด	(ฮ่องกง)	 ตั้งส�านักงานสาขา	

ในประเทศไทย	 เพื่อด�าเนินธุรกิจในด้านตัวแทนเรือและ	

นายหน้าเช่าเหมาเรือ
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	 ปี	2555	 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและการปรับ

โครงสร้างอย่างแท้จริงส�าหรับบริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“TTA”	 หรือ	 “บริษัทฯ”)	 โดยเริ่มตั้งแต่	

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผู้ถือหุ้นในระดับฐานรากของ	

บริษัทฯ	อันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของ

คณะกรรมการ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการ

บริหาร	(Executive	Committee)	 ในระดับคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	 ขึ้นมาใหม่	 เพื่อที่จะช่วยตรวจสอบและถ่วงดุล

กระบวนการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ	ให้สอดคล้อง

กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล

	 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้	 ได้น�ามาซึ่งการสื่อสารและ	

การควบคมุดแูลการบรหิารจดัการทีก่ว้างขวางและทัว่ถงึยิง่ขึน้	

การควบคุมการตัดสินใจที่แข็งเกร่งขึ้น	 ตลอดจนการมุ่งเน้น

การสร้างมลูค่าให้แก่ผูถ้อืหุน้	ในขณะทีเ่ราต้องใช้เวลาระยะหนึง่	

เพือ่รอให้ผลลพัท์ของการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อย่างสมบรูณ์	แต่

สิ่งส�าคัญประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ	 ผู้บริหารระดับ

อาวุโสของ	TTA	ยังคงอยู่ร่วมงานกับบริษัทฯ	ดังเดิม	อันเป็น	

การตอกย�้าถึงความพร้อมใจของผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ	และ	

คณะผูบ้รหิารทีจ่ะท�างานร่วมกนัเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทีก่�าหนดไว้	

นั่นก็คือการสร้างความเติบโตให้กับ	TTA	เพื่อสร้างมูลค่าอย่าง

สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	

	 เมื่อมองย้อนกลับไป	 ในช่วงปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ได้

ท�าการตัดสินใจด�าเนินกิจกรรมหลายประการที่ส่งผลกระทบ	

ที่ส�าคัญต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ	 ซึ่งการ

ตัดสินใจเหล่านี้เกิดขึ้นจากการพิจารณาทบทวนสิ่งต่างๆ		

อย่างรอบคอบเปน็เวลาหลายครัง้แลว้	โดยบรษิทัฯ	เห็นว่าควร

มีการด�าเนินกิจกรรมและการรายงานทางด้านการบัญชีอย่าง

ระมัดระวังและโปร่งใส	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงได้บันทึกการ	

ด้อยค่าที่มีนัยส�าคัญและการลดมูลค่าทางบัญชีอื่นๆ	 ซึ่งเป็น

รายการพิเศษในระหว่างปี	 เนื่องจากรายการเหล่านี้ส่วนใหญ่

เป็นรายการที่มิใช่เงินสด	 ดังนั้น	 สถานภาพทางการเงินของ	

TTA	จึงยังคงแข็งแกร่งอยู่

	 ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว	สิ่งต่างๆ	ที่เราได้ด�าเนินการไปนั้น	

เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทฯ	ในก้าวเข้าสู่ปี	2556	

เพื่อที่สร้างความเติบโตและผลก�าไรในระยะยาวต่อไป	

	 ในปีหน้านี้	บริษัทฯ	วางเป้าหมายหลักไว้สองประการ	

ประการแรก	 บริษัทฯ	 วางแผนที่ให้สองธุรกิจหลัก	 คือ		

บริษัท	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 สิงคโปร์	 พีทีอี	 แอลทีดี	 (“โทรีเซน	

ชิปปิ้ง”)	 และบริษัท	 เมอร์เมด	 มาริไทม์	 จ�ากัด	(มหาชน)	

(“เมอร์เมด”)	 สามารถสร้างผลงานในทิศทางบวกต่อไป	

โดยธุรกิจทั้งสองกลุ่มนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ตลอดปีที่ผ่านมา	 อันเป็นผลมาจากการให้ความส�าคัญกับ	

การควบคุมต้นทุน	 การขยายพื้นที่ในการให้บริการ	 และการ

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่เป็นหลัก

	 เป้าหมายประการที่สอง	 หากว่าแผนเพิ่มทุนตามที่

บริษัทฯ	เสนอนั้นได้รับการอนุมัติ	บริษัทฯ	ได้มีการวางแผนที่

จะท�าการลงทุนใหม่ๆ	 ทั้งในโทรีเซนชิปปิ ้งและเมอร์เมด	

เนื่องจากขณะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มขนาด

กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง	 และการปรับปรุงกองเรือ	

ขุดเจาะ	 ซึ่งการลงทุนที่วางไว้จะเป็นการเพิ่มรายได้และ	

ผลก�าไร	ซึ่งในที่สุดแล้วจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นใน

ระยะกลางด้วย

	 แผนงานที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งที่บริษัทฯ	จะยังคงมุ่ง

หน้าท�าต่อไปคือการท�าให้โรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครของ

บรษิทั	ยนูคิ	ไมนิง่	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั	(มหาชน)	(“UMS”)	กลบั

สาส์นจากประธาน
กรรมการ
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มาเปิดด�าเนนิการอกีครัง้	คณะท�างานได้ท�างานกนัอย่างไม่เหน็

แก่เหนด็เหนือ่ยเพื่อแก้ไขสถานการณ์ใหค้นืสูป่กตภิายในเวลา

ที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 ซึ่งคณะกรรมการได้คอยให้	

ความเห็นและค�าแนะน�าตลอดทุกขั้นตอน	 บริษัทฯ	 ก�าลัง

พจิารณาหาแนวทางทีจ่ะให้โรงงานกลบัมาด�าเนนิงานตามปกติ

อีกครั้งภายในกลางปี	2556	 ซึ่ง	ณ	 จุดนั้น	 บริษัทฯ	 คาดว่า	

UMS	จะสามารถสร้างผลก�าไรอีกครั้งภายในเวลาอันสั้น

	 ถงึแม้ว่าบรษิทัฯ	ต้องเผชญิกบัอปุสรรคนานปัการตลอด

ปีที่ผ่านมา	 แต่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและความเป็น	

ผู้น�าของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของ	TTA	 ทุกคน	

ได้ยงัประโยชน์อนัใหญ่หลวงให้แก่บรษิทัฯ	และช่วยให้บรษิทัฯ		

อยู่ในฐานะที่พร้อมจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว	ผมจึง

ขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณทุกท่าน	 ส�าหรับความ

ขอแสดงความนับถือ

นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์

ประธานกรรมการ

พยายามและความทุ่มเททั้งหลายที่มีให้กับ	 TTA	 ในตลอด	

ทั้งปีที่ผ่านมา	 และผมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้	

ต่อไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เมื่อ	TTA	 กลับเข้าสู่เส้นทางการ

เติบโตอีกครั้งในรอบปีบัญชีถัดไป
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	 บรษิทั	โทรเีซนไทย	เอเยนต์ซส์ี	จ�ากดั	(มหาชน)	(“TTA”	

หรือ	“บริษัทฯ”)	รายงานผลขาดทุนจ�านวน	4,619	ล้านบาท

ส�าหรับปีบัญชี	2555	สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2555	

โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการบนัทกึรายการด้อยค่าและการลด

มลูค่าทางบัญชทีีไ่มใ่ช่เงนิสดหลายรายการ	ซึ่งเปน็การด�าเนนิ

การที่สอดคล้องกับนโยบายการรายงานทางการเงินอย่าง

รอบคอบและระมัดระวังของ	TTA

	 TTA	 มี	 4	 หน่วยธุรกิจที่เป็นแหล่งสร้างรายได้และ	

ผลก�าไรหลัก	 อันได้แก่	 บริษัท	 โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 สิงคโปร์		

พีทีอี	 แอลทีดี	(“โทรีเซนชิปปิ้ง”)	บริษัท	 เมอร์เมด	มาริไทม์	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“เมอร์เมด”)	 บริษัท	 บาคองโค	 จ�ากัด		

(“บาคองโค”)	 และบริษัท	 ยูนิค	 ไมนิ่ง	 เซอร์วิสเซส	 จ�ากัด	

(มหาชน)	(“UMS”)

	 ในปีที่ผ่านมา	สองในสี่หน่วยธุรกิจของ	TTA	ต้องเผชิญ

กับสภาพแวดล้อมการด�าเนินงานที่ยากล�าบาก	 ซึ่งสอง	

หน่วยธุรกิจนั้น	คือ	โทรีเซนชิปปิ้ง	ที่เผชิญกับสภาวะอุปทาน

ของกองเรือที่ล้นตลาดได้สร้างแรงกดดันให้กับอุตสาหกรรม

การขนส่งสินค้าแห้งเทกอง	ส่งผลให้อัตราค่าระวางปรับลดลง

จนถึงจุดต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ	25	 ปี	 เมื่อเดือน

กุมภาพันธ์	 2555	 ในขณะเดียวกัน	UMS	 เองก็ประสบกับ	

ปัญหาทีต้่องปิดโรงงานหนึง่แห่งจากสองแห่งตลอดรอบปีบญัชี

ตามค�าสั่งของภาครัฐบาล

	 ถึงแม้จะมีความท้าทายนานัปการ	 แต่หน่วยธุรกิจ

จ�านวนสามในสีแ่ห่งของ	TTA	 ยงัคงมผีลก�าไรจากการด�าเนนิงาน	

ปกติ	ก่อนหักดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	

(Normalized	EBITDA)	เป็นบวกในรอบปีบัญชี	2555	เนื่องจาก	

บริษัทฯ	ได้จัดการกับการด�าเนินงานภายในอย่างเต็มที่

	 สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือการที่โทรีเซนชิปปิ้งสามารถ

สร้างผลก�าไรในรอบหกเดอืนหลงัของปี	ถงึแม้ว่าอตุสาหกรรม

จะอยูใ่นภาวะตกต�า่ถงึขดีสดุในแง่ของอตัราค่าระวาง	ด้วยการ

ควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด	 ท�าให้โทรีเซนชิปปิ้งสามารถ	

ลดค่าใช้จ่ายการด�าเนนิงานของเรอืลงได้ร้อยละ	37	เมือ่เปรยีบ

เทียบปีต่อปีกับไตรมาสที่สี่ของรอบปีบัญชี	 2555	 นับเป็น	

ความส�าเร็จที่ท�าให้โทรีเซนชิปปิ้ง	 ถูกจัดเป็นบริษัทชั้นน�า	

ในการบรหิารจดัการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของเรอืของธรุกจิ

นี้ทั่วโลก	 ซึ่งการด�าเนินการในส่วนนี้	 ประกอบกับความ

พยายามที่จะสร้างรายได้อย่างสูงสุด	 เช่น	 การน�าเรือออก	

ให้บริการในเส้นทางแอตแลนติคเหนือซึ่งสามารถสร้าง	

รายได้สูงกว่า	 และการเพิ่มขนาดกองเรือเช่าของบริษัทฯ	

ท�าให้โทรีเซนชิปปิ้ง	 ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดหน่วยหนึ่ง

ในกลุ่มของ	TTA	 กลายเป็นผู้น�าอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง		

และพร้อมที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยแผนการ

เพิ่มศักยภาพกองเรือของบริษัทฯ	ในปี	2556

	 ด้วยการด�าเนนิการตามกลยทุธ์ในการสร้างบรกิารเพิม่	

และการออกไปเจาะตลาดในพื้นที่ที่มีการเติบโตสูงมากขึ้น		

เพื่อท�าให้กองเรือสนับสนุนงานใต้ทะเลมีรายได้จากอัตรา	

การใช้ประโยชน์ของเรืออย่างสูงสุด	 ท�าให้เมอร์เมดสามารถ

พลิกฟื้นผลประกอบการที่ติดลบในรอบปีบัญชี	2554	 สิ้นสุด	

ณ	 วันที่	30	 กันยายน	 พ.ศ.	2554	 มาเป็นผลประกอบการ	

ที่เป็นบวกตลอดปีในรอบปีบัญชี	2555	 โดยมีรายได้ก่อนหัก	

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี	 (“EBIT”)	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	138	

เป็น	603	ล้านบาท	นอกจากนี้ผลก�าไรของเมอร์เมดยังได้มา

จากอตัราการใช้ประโยชน์ของเรอืขดุเจาะสองล�าของเมอร์เมด

ที่สูงขึ้นอีกด้วย

สาส์นจาก CEO
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	 การขยายธุรกิจเข้าไปให้บริการในภูมิภาคใหม่ได้เกิด

ขึน้ในเดอืนตลุาคม	เมือ่กจิการร่วมทนุของเมอร์เมดเข้าลงนาม

ในสัญญามูลค่า	530	 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกากับ	Saudi	

Aramco	 ซึ่งเป็นบริษัทน�้ามันและก๊าซธรรมชาติใหญ่ที่สุด	

ของโลก	 เพื่อให้บริการนักประดาน�้าเป็นระยะเวลาห้าปีซึ่ง

สญัญาดงักล่าวเป็นหนึง่ในสญัญาทีม่มีลูค่าสงูสดุของโลก	หลงั

จากนั้นไม่นาน	บริษัท	เอเชีย	ออฟชอร์	ดริลลิ่ง	จ�ากัด	ซึ่งเป็น	

บริษัทร่วม	(associated	company)	 ที่เมอร์เมดถือหุ้นอยู่	

ร้อยละ	33.75	ได้ประกาศการเข้าท�าสัญญาขุดเจาะเป็นระยะ

เวลาสามปี	มูลค่า	197	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	กับ	Saudi		

Aramco	เช่นกัน	โดยจะมีการส่งมอบเรือขุดเจาะแบบสามขา

ล�าแรกในเดอืนมนีาคม	2556	ทัง้นี	้ภมูภิาคตะวนัออกกลางนบั

เป็นพื้นที่การเติบโตที่ส�าคัญของเมอร์เมด	 ซึ่งแตกต่างไปจาก

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ตรงที่จะไม่มีฤดูมรสุม	 ท�าให้เรือ

สามารถท�างานได้ตลอดทั้งปี

	 บาคองโคยังคงมีผลประกอบการที่ดีสม�า่เสมอ	 โดยมี

ผลก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	(EBIT)	อยู่ที่	243	ล้านบาท

ในรอบปีบัญชี	2555	ซึ่งต�่ากว่าปีก่อนเล็กน้อยเนื่องจากต้นทุน

วัตถุดิบที่สูงขึ้น	 บาคองโคสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน	

ให้กับ	TTA	 คิดเป็นร้อยละ	55	 ในรอบปีบัญชี	2555	 นับเป็น	

หนึ่งในตัวอย่างของธุรกิจที่มีการกระจายการลงทุนที่มีความ

แข็งแกร่งที่สุดของ	TTA	 และด้วยโอกาสในธุรกิจที่ยังคงสดใส		

ท�าให้บาคองโคจะลงทุนขยายธุรกิจคลังสินค้าอีกครั้งในปี	

2556	เพื่อให้บริษัทฯ	เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร

ในเวียดนามใต้

	 ธุรกิจของ	UMS	 ยังคงด�าเนินการได้เพียงครึ่งเดียว	

เนื่องจากโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครยังต้องปิดด�าเนินการ	

อนัเนือ่งมาจากปัญหาสิง่แวดล้อมในพืน้ทีต่ดิต่อกนัของจงัหวดั		

ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขของการที่จะอนุญาตให้เปิดด�าเนินงานใหม่

อีกครั้งคือ	UMS	 จะต้องน�าสต็อคถ่านหินขนาด	0-5	 มม.	

ทั้งหมดออกจากพื้นที่	ซึ่งการจ�าหน่ายถ่านหินดังกล่าว	ก่อให้

เกิดต้นทุนการขนส่งที่สูงเพราะต้องขนส่งสต็อคถ่านหินนี้	

ไปยังลูกค้าโรงงานซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี	ซึ่งมีพื้นที่ห่างไกล

จากโรงงานในสมุทรสาคร	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ยังคงเชื่อมั่น

ในความสามารถของคณะท�างานทีจ่ะท�างานร่วมกบัเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่นเพื่อให้โรงงานกลับมาด�าเนินงานตามปกติอีกครั้ง	

ในปีหน้า	ซึ่งหากท�าส�าเร็จ	ก็เชื่อได้ว่า	UMS	จะสามารถกลับ

มาสร้างผลก�าไรได้อีกครั้งโดยเร็ว	 เนื่องจากยังคงมีความ

ต้องการถ่านหินอย่างสูงในพื้นที่

	 เมื่อมองไปข้างหน้า	 สิ่งที่ส�าคัญในอันดับต้นของ	TTA	

คือการสร้างผลก�าไรที่แข็งแกร่งให้กับเมอร์เมดและโทรีเซน	

ชิปปิ้ง	ส�าหรับโทรีเซนชิปปิ้ง	บริษัทฯ	เล็งเห็นโอกาสที่ชัดเจน

ในการเพิม่ขนาดกองเรอืด้วยราคาทีน่่าสนใจเป็นประวตักิารณ์	

โทรีเซนชิปปิ้งได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้าง	

ผลก�าไรในปีที่อัตราค่าระวางของโลกอยู่ในภาวะตกต�่าอย่าง

มาก	 ดังนั้น	 เมื่ออุตสาหกรรมมีแนวโน้มเริ่มที่จะฟื้นตัวใน	

อีก	12-18	 เดือน	บริษัทฯ	 ก็ต้องการมีความพร้อมที่จะสร้าง

การเติบโตและโอกาสอย่างสูงสุด

	 ส�าหรับเมอร์เมด	 จะมีการให้ความส�าคัญกับการเพิ่ม	

ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้น	 เนื่องจากเมอร์เมด

จะมีกิจกรรมทางธุรกิจเพิ่มขึ้น	และจากมุมมองของ	TTA	เราก็

พร้อมที่จะสนับสนุนความต้องการในด้านการลงทุนใดๆ	ที่จะ

เกิดขึ้นในเมอร์เมด	 เนื่องจากอุตสาหกรรมการบริการส�าหรับ	

ธรุกจิน�า้มนัและก๊าซธรรมชาตไิด้เข้าสูว่ฏัจกัรขาขึน้แล้ว	ดงันัน้	

TTA	 จึงจ�าเป็นต้องมีความมั่นใจว่าเมอร์เมดมีทรัพยากรและ

ความพร้อมอย่างเต็มที่	ที่จะแสวงหาประโยชน์จากงานใหม่ๆ	
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ที่หามาได้	 เขตภูมิภาคใหม่ที่เข้าไปท�าตลาด	 และโครงสร้าง

ต้นทุนที่มีการปรับปรุง	 เพื่อที่จะบริษัทฯ	 จะได้เก็บเกี่ยวผล

ประโยชน์จากการลงทุนอย่างสูงสุดเท่าที่จะสามารถท�าได้ใน

ช่วงเวลานี้

	 พร้อมกันนี้	 บริษัทฯ	 จะทุ่มเททรัพยากรที่เหมาะสม	

ทัง้ปวงในการแก้ไขสถานการณ์ของ	UMS	 ภายในเวลาอนัรวดเรว็	

ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 ทั้งฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ	

ยงัคงเหน็ว่า	UMS	 เป็นธรุกจิทีแ่ขง็แกร่งและมคีวามเป็นไปได้	

และสามารถพลิกฟื้นมาเติบโตได้อีกครั้งเมื่อปัญหาที่จังหวัด

สมทุรสาครได้รบัการแก้ไข

	 เนื่องจาก	TTA	 มีความเชื่อมั่นในแผนการลงทุนเชิง	

กลยุทธ์ของตนอย่างเต็มที่	 คณะกรรมการจึงได้ท�าการปรับ

แผนการเพิ่มทุนและน�าเสนอให้ผู ้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ	

อีกครั้งในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นที่ก�าลังจะ	

จัดขึ้น	 โดยแผนนี้	 ได้ถูกกลั่นกรองและรวบรวมเอาความเห็น

ต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	และประเด็นต่างๆ	ที่ผู้ถือหุ้นไม่พึงพอใจ

มาปรับปรุงจากแผนเดิม	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 หวังว่าผู้ถือหุ้น	

ทกุรายจะสนบัสนนุแผนการลงทนุนี	้และให้การอนมุตัแิผนการ

เพิ่มทุนที่ได้แก้ไขแล้วในปลายเดือนมกราคมนี้

	 แน่นอนว่า	 ปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและ

การประคับประคองตัวให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากล�าบากปี

หนึ่งของ	TTA	 แต่เหตุการณ์เหล่านี้ก็ยังมีข้อดีหลายประการ	

ทีน่่าจะส่งผลให้บรษิทัฯ	อยูใ่นสถานะพร้อมจะเตบิโตในปีต่อๆ	

ไป	 และผมจึงขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อทีมงาน	

คณะกรรมการ	 และผู้ถือหุ้นทุกท่าน	 ส�าหรับความพยายาม	

ความทุ่มเทและการสนับสนุนที่มีให้แก่บริษัทฯ	 อย่างต่อเนื่อง		

เราได้วางเส้นทางการเติบโตที่น่าสนใจไว้ในปี	2556	 ดังนั้น	

ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของท่าน	 ผมเชื่อมั่นว่า	TTA	

จะประสบความส�าเร็จในการก้าวเข้าสู่วิวัฒนาการขั้นต่อไป	

และสามารถสร้างมลูค่าทีย่ัง่ยนืในระยะยาวให้กบับรษิทัฯ	และ	

ผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวงเป็นการตอบแทน

ขอแสดงความนับถือ

ม.ล.	จันทรจุฑา	จันทรทัต

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ผลงานเด่นในปี 2555
แผนภูมิ : Simplified consolidated income statement

แผนภูมิ : Simplified net cash flow from operations

	 “เพื่อปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่ง

จ�าเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	 และใช้ความ

ระมัดระวังรอบคอบในการจัดท�ารายงานทางการเงิน	บริษัทฯ	

จึงได้บันทึกรายการด้อยค่าที่มีสาระส�าคัญหลายรายการ	รวม

ถงึการตดัจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายบางรายการในปีนี	้ในรปูแบบการ

บนัทกึรายการทางบญัชทีีไ่ม่เกีย่วข้องกบัเงนิสด	รวมเป็นมลูค่า	

4,577	ล้านบาท	เราก�าลงัก้าวเข้าสูปี่	2556	ด้วยงบดลุทีส่ะท้อน

ถึงมุมมองของการด�าเนินงานด้วยความรอบคอบและระมัด	

ระวัง	และพร้อมที่จะกลับมาท�าก�าไรอีกครั้งในอนาคต	ตลอด

ปีที่ผ่านมา	 เราประสบความส�าเร็จในการผลักดันผลงานของ

กลุม่ธรุกจิหลกัของเรา	ดงัจะเหน็ได้จากผลประกอบการในช่วง

ครึ่งหลังของป	ี มีการปรับปรุงขึ้นมาก	 และยังมีแนวโน้มที่จะ

เติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นไป”

ม.ล.	จันทรจุฑา	จันทรทัต	

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 “ผลประกอบการทีด่ขีึน้ของโทรเีซนชปิป้ิง	และเมอร์เมด	

ซึ่งเป็นสองธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของเรา	ช่วยให้กระแสเงินสดจาก

การด�าเนินงานโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น	1,974	 ล้านบาท	 หรือสูง

กว่าปีก่อนถึงร้อยละ	1,261”

ม.ล.	จันทรจุฑา	จันทรทัต	

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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	 “ในปี	2555	ธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองต้องเผชิญกับ

อัตราค่าระวางเรือที่ต�่าที่สุดในรอบ	25	ปี	แต่การที่โทรีเซนชิป

ปิ้งยังสามารถรักษาผลการด�าเนินงานให้เป็นบวกได้นั้น	ถือว่า	

น่าประทับใจอย่างมาก	 ตลอดปีที่ผ่านมา	 ค่าใช้จ่ายของ	

การเป็นเจ้าของกองเรือโดยเฉลี่ยอยู่เพียงแค่	3,952	 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวันต่อล�า	 ซึ่งท�าให้โทรีเซนชิปปิ้งติดกลุ่ม	

ผูป้ระกอบการชัน้น�าทีเ่ป็นเจ้าของกองเรอืจากทัว่โลก	นอกจาก

นี้	 เรายังสามารถท�าผลงานได้ดีกว่าทุกดัชนีค่าระวางเรือใน

ตลาดที่เราแข่งขันอยู่ซึ่งก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงความส�าเร็จของเรา

ในการปฏิบัติงานบนเส้นทางที่มีอัตราค่าระวางสูง	 และการ

ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น”

นายเดวิด	ลอร์เลนซ์	เอเมส	

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจขนส่ง

แผนภูมิ : Simplified income statement for Thoresen  
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แผนภูมิ : Simplified income statement for Mermaid 	 “เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง	 ที่ได้เห็นเมอร์เมดพลิกกลับมา

ท�าผลงานได้ดีอีกครั้ง	 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมค่า

ใช้จ่ายทั้งด้านการเดินเรือและการท�างานในโครงการต่างๆ	

การกลบัมาปฏบิตังิานอกีครัง้ของเรอืขดุเจาะ	MTR-1	หลงัจาก

ที่ต้องพักไปกว่า	1	 ปีเต็ม	 และได้อัตราค่าจ้างงานที่สูงขึ้น

ส�าหรับธุรกิจบริการใต้ทะเล	 และเราก็มั่นใจว่าเมอร์เมดจะ	

ยงัสร้างผลงานได้ดอีย่างต่อเนือ่งไปอกี	หลงัจากทีส่ามารถคว้า

สัญญาขนาดใหญ่	 มูลค่า	530	 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา		

เพื่อร่วมงานกับ	Saudi	Aramco	 ซึ่งเป็นบริษัทน�้ามันและ	

ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลก”

ม.ล.	จันทรจุฑา	จันทรทัต	

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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แผนภูมิ : Simplified income statement for UMS

แผนภูมิ : Simplified income statement for Baconco

	 “เงื่อนไขส�าหรับการเปิดโรงงานในสมุทรสาครของเรา

อีกครั้งก็คือ	เราจะต้องเร่งขายถ่านหินขนาด	0-5	มม.	ออกไป

จากโรงงานแห่งนี้โดยเร็ว	 การเร่งขายนี้ท�าให้เรามีค่าใช้จ่าย

ด้านการขนส่งสูงกว่าปกติ	 เพราะลูกค้าที่เข้ามาซื้อถ่าน	 หิน

ประเภทนี้มักจะอยู่นอกเขตจังหวัดสมทุรสาคร	โดยค่าใช้จ่ายนีก้็

มผีลกระทบกบัอตัราผลก�าไรของเราอยูไ่ม่น้อยขณะนี	้เรายงัคง

ท�าทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานแห่งนี้จะสามารถกลับมา

เปิดท�าการได้ตามปกติอีกครั้ง	อันจะท�าให้	UMS	มีศักยภาพ

เพียงพอที่จะกลับมาท�าก�าไรและป้อนถ่านหินให้แก่ลูกค้าราย

ต่างๆ	ในพื้นที่นี้ได้อีกครั้ง”

นายวิชาย	ชื่นสุขสวัสดิ์	

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

	 “จากผลงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องท�าให้บาคองโค

เป็นหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของ	TTA	 ถึงแม้ว่าผลก�าไร

จากการด�าเนินงานปกติก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีของบริษัท	

(EBIT)	จะลดลงเลก็น้อยเนือ่งจากราคาวตัถดุบิทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้	

อย่างไรก็ตามในส่วนธุรกิจคลังสินค้า	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรของเราในเวียดนามตอน

ใต้นั้น	ก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการพื้นที่ถึงร้อยละ	90	 โดยเรามี

แผนทีจ่ะขยายพืน้ทีเ่กบ็สนิค้าออกไปอกีในช่วงต้นปี	2556	ด้วย

การเปิดคลังสินค้าใหม่ที่สามารถรองรับสินค้าได้มากถึง	

100,000	ตัน”

นายวิชาย	ชื่นสุขสวัสดิ์	

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
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	 คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ ่มบริษัทโทรีเซน

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ได้แก่	นายกฤช	ฟอลเล็ต	

ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	นายสันติ	บางอ้อ	

และนายปีเตอร์	 สโตคส์	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน	

ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	

ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส�าหรับ	

คณะกรรมการตรวจสอบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ส�านักงาน	 ก.ล.ต.)	 และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความ	

รับผิดชอบอย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้	

มอบหมายให้ก�ากับดูแลตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ได้รับการทบทวนเพื่อความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอและได้

รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ตามข้อก�าหนดของ	

ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

เพื่อก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นไปโดย

ปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์	 มีระบบการควบคุม

ภายในทีเ่พยีงพอ	มกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง	และผูบ้รหิาร

ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 มีความรับผิดชอบ	

และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ	 สรุปสาระส�าคัญในการ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้	

การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน 

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและรบัฟังค�าชีแ้จง

จากผู ้สอบบัญชีภายนอกและผู ้บริหารที่รับผิดชอบในการ	

จดัท�ารายงานทานการเงนิในเรือ่งข้อมลูทีส่�าคญัของงบการเงนิ	

รายไตรมาสและประจ�าปี	 2555	 ของบริษัทฯ	 รวมทั้งงบ	

การเงนิรวมของบรษิทั	โทรเีซนไทย	เอเยนต์ซส์ี	จ�ากดั	(มหาชน)	

และบริษัทย่อย	 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่มี	

สาระส�าคัญ	 รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ	

บริษัทฯ	ที่มีสาระส�าคัญ	รายการผิดปกติและประมาณการที่มี	

สาระส�าคัญ	 (ถ้ามี)	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบ	

ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเพื่อปรึกษา

หารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระส�าคัญในการจัดท�างบ

การเงิน	 รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา	89/25		

แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	

แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551

	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ	มรีะบบ

รายงานทางการเงินที่เหมาะสม	 เพื่อการเปิดเผยข้อมูลทาง	

การเงิน	 ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง	

อนัเป็นสาระส�าคญั	และมกีารจดัท�าตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

	 นอกจากนี้	 ผู้ตรวจสอบภายในยังได้ท�าการสอบทาน

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีสาระส�าคัญเพื่อให้มั่นใจว่ารายการ	

ดังกล่าวเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 และ	

ผลการสอบทานได้ถูกน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

และคณะกรรมการบริษัทฯ	ตามล�าดับ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว ่ารายการ	

เกี่ยวโยงกันที่มีสาระส�าคัญดังกล่าวมีความเป็นธรรม	โปร่งใส	

ตามทางการค้าปกติอันเป็นสาระส�าคัญ	 ทั้งนี้	 เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ

ของฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่ครอบคลมุถงึสายการบงัคบับญัชา

ในฝ่าย	เพือ่ให้มัน่ใจว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ

และน่าเชื่อถือ	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้	

ค�าปรึกษาแก่ผู้ตรวจสอบภายในถึงขอบเขตในการตรวจสอบ	

ความรบัผดิชอบและหน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายใน	รวมถงึการ

อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	2556

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมิน

ระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงาน		

ผลการตรวจสอบระบบงานที่ส�าคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ	

เช่น	 การได้มาและจ�าหน่ายที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ระบบ

การควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารับรองระบบเทค	

โนโลยีสารสนเทศ	วงจรสินค้าคงเหลือและอะไหล่การกระทบ

ยอดรายการและปรับปรุงรายการ	เป็นต้น	ผู้ตรวจสอบภายใน

ได้แจ้งผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบแก่ผู้รับตรวจและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งข้อแนะน�าที่เหมาะสมและ	

ติดตามการด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงและรายงานผลต่อ	

คณะกรรมการตรวจสอบ	 จากผลของการตรวจสอบพบว่า

ระบบงานดังกล่าวที่วางไว้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ	

นอกจากนี้	 ผู้สอบบัญชีภายนอกได้ให้ความเห็นที่สอดคล้อง	

ว่าไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่เป็นสาระส�าคัญ	

ที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ	 คณะกรรมการ	

ตรวจสอบจงึมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ	มรีะบบการควบคมุภายใน

ที่เหมาะสมและเพียงพอตามที่ฝ ่ายบริหารเห็นว่าจ�าเป็น	

ส�าหรับการประกอบกิจการของบริษัทฯ	 และยังไม่พบข้อ

บกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิด

จากการผิดพลาดหรือการทุจริต

สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบัและ
ระเบียบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงาน

ตามระบบงานที่ก�าหนดไว้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์	

และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	ตลอดจนกฎหมายอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย	

ข้อบงัคบัและระเบยีบทีใ่ช้บงัคบักบัการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	

ตามกฎหมายที่ส�าคัญได้แก่	 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ�ากัด	 ประมวลรัษฎากร	 พระราชบัญญัติเรือไทย	 พระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

	 จากการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ	

ถูกต้องครบถ้วนอย่างรอบคอบ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	

จึงเสนอบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จ�ากัดให้	

คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณา	 และมีมติเห็นชอบให้เสนอ	

ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	 นางศิริเพ็ญ	 สุขเจริญ

ยิ่งยง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3636	และ/หรือ	นายเจริญ	

ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4068	 และ/หรือ	

นายวีระชัย	 รัตนจรัสกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4323	

และ/หรือ	 นางสาวพรทิพย์	 ริมดุสิต	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	

เลขที่	5565	จากบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด		

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	

2556	และเสนอผูถ้อืหุ้นเพือ่อนมุตัค่ิาสอบบญัชเีป็นจ�านวนเงนิ	

3.2	ล้านบาท

การประชมุและการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 เท่าที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการ

ประชมุขึน้ก่อนการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่สามารถ

น�าเสนอรายงานประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและข้อหารอื

ที่ส�าคัญที่มีกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก	

โดยไม่มีฝ ่ายบริหารร ่วมอยู ่ในการปรึกษาหารือนั้นต ่อ	

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อรับทราบ	 ปรึกษาหารือ	 และรับ	

ค�าแนะน�าจากคณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัรายงานและให้ค�าปรกึษา	

แก่ผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�า่เสมอทั้งโดยการประชุมอย่าง

เป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและ

ประเดน็ส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ	 การประชมุคณะกรรม	
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(จากวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555)

จ�านวน กรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่ง

จ�านวนการเข้าร่วมประชุม/

จ�านวนการประชุม

1. ศาสตราจารย์	ดร.	วรภทัร	โตธนะเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4
2. ดร.	ศิริ	การเจริญดี กรรมการตรวจสอบ 4/4
3. นายศักดิ์	เอื้อชูเกียรติ กรรมการตรวจสอบ 4/4

(จากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน)

จ�านวน กรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่ง

จ�านวนการเข้าร่วมประชุม/

จ�านวนการประชุม

1. นายกฤช	ฟอลเล็ต ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7

2. นายสันติ	บางอ้อ กรรมการตรวจสอบ 4/7

3. นายปีเตอร์	สโตคส์ กรรมการตรวจสอบ 7/7

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 วันที่	14	 กุมภาพันธ์	

2555	มีมติแต่งตั้งนายสันติ	บางอ้อ	และนายปีเตอร์	สโตคส์

เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	มีผลตั้งแต่วันที่	14	กุมภาพันธ์	

2555	เป็นต้นไป

	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	วนัที	่12	เมษายน	2555	

มีมติแต่งตั้งนายกฤช	 ฟอลเล็ต	 ด�ารงต�าแหน่งประธาน

กรรมการตรวจสอบแทนนายอัศวิน	คงสิริ	มีผลตั้งแต่วันที่	12	

เมษายน	2555	เป็นต้นไป

	 อนึ่ง	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผล	

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันทั้งคณะ	

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ	

จากคณะกรรมการบริษัทฯ	 และผลของการประเมินอยู่ใน

เกณฑ์ที่ดี

	 โดยสรุป	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่	

ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู	้ ความ

สามารถ	 ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ	 และมีความ	

เป็นอสิระอย่างเพยีงพอ	ตลอดจนได้ให้ความเหน็และข้อเสนอ

แนะต่างๆ	 เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่า

เทียมกัน	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้บริหาร	

ระดบัสงูของบรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ให้บรรลเุป้าหมายของ	

บริษัทฯ	 อย่างมีประสิทธิภาพเยี่ยงมืออาชีพ	 รวมถึงจัดให้มี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 มีนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ	

เชื่อถือได้ในการจัดท�างบการเงิน	 และปฏิบัติตามกฎหมาย	

ข้อบังคับและระเบียบที่ใช้บังคับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

ที่ส�าคัญ

	 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

	 บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)

นายกฤช	ฟอลเล็ต

ประธานกรรมการตรวจสอบ

การตรวจสอบปกติจะใช้เวลาประมาณ	4	 ชั่วโมงในปี	2555	

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม	11	 ครั้ง	 และ	

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้

ตามตาราง	ดังต่อไปนี้
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บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)

จากซ้ายไปขวา	:

แถวหลัง	:	10,	3,	2,	4,	6,	7

แถวหน้า	:	5,	1,	8,	9
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1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต   
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
กรรมการบริหาร

3. นายกฤช ฟอลเล็ต
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. ดร.พิชิต นิธิวาสิน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

5. นายสันติ บางอ้อ 
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ

6. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ 
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

7. นายออรัล วิลสัน ดอว์
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง	

8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

9. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นายปีเตอร์ สโตคส์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

11. นายกานมิ ซาอดั เอม็. อลัซาอดั อลั-ควูารี
กรรมการ

คณะกรรมการ
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1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์		    (อายุ 60 ปี)
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00

นายประเสริฐ	 บุญสัมพันธ์	 ด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการบริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	ประธาน
กรรมการบริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิกอล	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ประธานกรรมการบริษัท	ไทยลูบเบส	จ�ากัด	
(มหาชน)	กรรมการธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
และกรรมการบริษัท	ชิน	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
นอกจากนี้	 ยังด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท	
เมอร์เมด	 มาริไทม์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และประธาน
กรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
(TBCSD)	นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	เคยด�ารงต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประธานกรรมการ	
บรษิทั	ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม	จ�ากดั	(มหาชน)	
ประธานกรรมการ	 บริษัท	 ปตท.	 เคมิคอล	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 กรรมการบริษัท	 ปตท.	 อะโรเมติกส์	
และการกลั่น	 จ�ากัด	(มหาชน)	 และกรรมการบริษัท	
บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	
นายประเสริฐ	 บุญสัมพันธ์	 ส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จาก	Utah	State	University	
สหรัฐอเมริกา	 ปริญญาตรี	 วิศวกรรมศาสตร์	 สาขา
วิศวกรรมโยธา	 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และยัง
ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขา
วิชาการจัดการทั่วไป	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขา
บริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปริญญา
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาการ
จัดการนวัตกรรมสังคม	 คณะมนุษยศาสตร์และ	
สังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 และ		
Certificate	in	Advanced	Management	Program	
(AMP	 155)	 จาก	 Harvard	 Business	 School	
สหรฐัอเมรกิา	นายประเสรฐิ	บญุสมัพนัธ์	ผ่านการอบรม
หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	 รุ่น	
DAP	26/2004	 ในปี	2547	 และหลักสูตร	Role	of		
Chairman	Program	 รุ่น	RCP	28/2012	 ในปี	2555		
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 		 (อายุ 46 ปี)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.123

ม.ล.	 จันทรจุฑา	 จันทรทัต	 เข้าร่วมงานกับบริษัท		
โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ตั้งแต่ปี	2548	
ในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 มีประสบการณ์
การท�างานเริ่มที่ธนาคารแห่งอเมริกา	 ซานฟรานซิสโก	
(สหรัฐอเมริกา)	 ฮ่องกง	 และกรุงเทพมหานคร	 ในปี		
2532	ถึงปี	2537	จากนั้น	 ในปี	2537	ถึงปี	2543	 ได้	
ร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ	
เคยร่วมงานกับกลุ่มบริษัท	เจพี	มอร์แกน	(ฮ่องกง)	ใน
ปี	2543	 ถึงปี	2545	 และเคยร่วมงานกับ	Morgan	
Stanley	Dean	Witter	Asia	(Singapore)	Pte.	Ltd.	ใน
ปี	2545	ถึงปี	2548	ปัจจุบัน	ม.ล.	จันทรจุฑา	จันทรทัต	
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารในบริษัท	 เมอร์เมด		
มาริไทม์	จ�ากัด	(มหาชน)	และด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในบริษัท	 ยูนิค	 ไมนิ่ง	 เซอร์วิสเซส	 จ�ากัด	(มหาชน)		
ม.ล.	 จันทรจุฑา	 จันทรทัต	 ส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก	University	of	California,	
Berkeley	 ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี	 2532	 และ	
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์	(magna	cum	laude)	จาก	
University	of	Minnesota	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ในปี	2530	 ม.ล.	 จันทรจุฑา	 จันทรทัต	 ได้ผ่านการ	
อบรมหลักสูตร	Directors	Certification	Program	
รุน่	DCP	70/2006	จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย	ในปี	2549

3. นายกฤช ฟอลเล็ต   											  (อายุ 63 ปี)
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00

นายกฤช	 ฟอลเล็ตด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท	 พร๊อพเพอร์ตี้	
เพอร์เฟค	จ�ากดั	(มหาชน)	กรรมการอสิระและประธาน
กรรมการตรวจสอบบริษัท	 อะมานะฮ์	 ลิสซิ่ง	 จ�ากัด	
(มหาชน)	กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบบรษิทั	
ธนูลักษณ์	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท	 ไทยวาโก้	
จ�ากัด	(มหาชน)	นอกจากนี้	นายกฤช	ฟอลเล็ต	ยังเคย	
ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยผูว่้าการสายปฏบิตักิาร	ผูช่้วยอาวโุส
ฝ่ายก�ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน	 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน	
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด	
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และอดตีทีป่รกึษากรรมการ
ผู้จัดการใหญ่บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จ�ากัด	ปัจจุบัน	
นายกฤช	 ฟอลเล็ตด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
มหาวิทยาลัยนครพนม

นายกฤช	 ฟอลเล็ต	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	
พาณิชย์ศาสตร์มหาบัณฑิต	 (บริหารธุรกิจ)	 จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ปริญญาตรี	 เศรษฐศาสตร์
บัณฑิต	 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และได้รับ	
Certificate	in	Advanced	Management	Program	
จาก	Harvard	Business	School	บอสตัน	สหรัฐอเมริกา	
รวมทัง้ผ่านการอบรมหลกัสตูร	Directors	Certification	
Program	รุ่น	DCP	149/2011	ในปี	2554	และ	Diploma	
ของหลักสูตร	Directors	Certificate	Program	 ในปี	
2555	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คณะกรรมการ
4. ดร.พิชิต นิธิวาสิน                 (อายุ 66 ปี)
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00

ดร.พิชิต	 นิธิวาสิน	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัท	บี	ไอ	จี	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	และบริษัท	บางกอก	
โคเจนเนอเรชั่น	 จ�ากัด	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	
ฮั่วกี่	เปเปอร์	จ�ากัด	บริษัท	เอ็ชเอ็มซี	โปลิเมอร์ส	จ�ากัด	
บริษัท	 โปลิเมอร์ส	 มาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด	 บริษัท	 ระยอง
โอเลฟินส์	 จ�ากัด	 บริษัท	 ไทย	 เอ็มเอ็มเอ	 จ�ากัด		
บริษัท	บาเซล	แอดวานซ์	โพลีโอลิฟินซ์	(ประเทศไทย)	
จ�ากดั	บรษิทั	มาบตาพดุ	แทงก์	เทอร์มนิลั	จ�ากดั	บรษิทั		
เจเอสอาร์	 บีเอสที	 อิลาสโตเมอร์	 จ�ากัด	 นอกจากนี้	
ดร.พิชิต	นิธิวาสิน	ยังด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบริษัท	 บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส	 จ�ากัด		
บริษัท	กรุงเทพ	ซินธิติกส์	จ�ากัด	บริษัท	บีเอสที	อิลาส
โตเมอร์ส	จ�ากัด	และด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	
บริษัท	 โฟมเทค	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 ดร.พิชิต		
นิธิวาสิน	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขา		
Operations	Research	 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์	วศิวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	 และวิศวกรรม	
ศาสตร์บณัฑติสาขาวศิวกรรมอตุสาหการจาก	University		
of	California,	 Berkeley	 ประเทศสหรัฐอเมริกา		
ดร.พิชิต	นิธิวาสิน	ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร	Finance	
for	Non-Finance	Director	Program	(FN)	จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 รุ่น	FN	4/2003	
ในปี	2546

5. นายสันติ บางอ้อ  	 	  (อายุ 66 ปี)
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00

นายสันติ	 บางอ้อ	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	
และกรรมการตรวจสอบบริษัท	 ประชาอาภรณ	์ จ�ากัด	
(มหาชน)	 ตั้งแต่ปี	 2552	 และได้รับการแต่งตั้งให้	
ท�าหน้าที่อนุกรรมการจัดท�าบันทึกข ้อตกลงและ	
ประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารและ
พลังงานของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ	
กระทรวงการคลงัในปี	2555	นายสนัต	ิบางอ้อ	เคยด�ารง
ต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยโยนกระหว่าง	ปี	2549	
จนถึงปี	2552	 รวมทั้งเคยด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ตั้งแต่ปี	2540	 จนถึงปี	2549	 นอกจากนี้	 นายสันติ		
บางอ้อ	 ยังเคยปฎิบัติหน้าที่กรรมการกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ	กรรมการการไฟฟ้านครหลวง	และ
กรรมการการรถไฟของประเทศไทย	นายสันติ	บางอ้อ	
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์
การเกษตร	 จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส	 เทค	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์	 (การคลัง)	
จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และได้รบัประกาศนยีบตัร	
สาขาการพัฒนา	 จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	 สหราช
อาณาจักร	วิทยาลัยป้องกันราชอณาจักรรุ่นที่	38	รวม
ทั้งผ่านการอบรมหลักสูตร	Directors	Certification	
Program	รุ่น	DCP	12/2001	ในปี	2544	จากสมาคม	
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
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6. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ										(อายุ 53 ปี)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00

นายเชีย	วัน	ฮัท	โจเซฟ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เมื่อเดือนมกราคม	2555	ปัจจุบัน	นายเชีย	วัน	ฮัท	โจ
เซฟ	ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการบรหิารอาวโุสของบรษิทั	
พีเอ็ม	กรุ๊ป	จ�ากัด	กรรมการบริษัท	เมอร์เมด	มาริไทม์	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 และกรรมการบริษัท	 ยูนิค	 ไมนิ่ง		
เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	(มหาชน)	ก่อนหน้านี้	นายเชีย	วัน	
ฮัท	โจเซฟ	ได้ร่วมงานกับบริษัท	แอดวานซ์	ไฟแนนซ์	
จ�ากัด	(มหาชน)	ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส	
สายงานการเงินต่างๆ	ซึ่งนายโจเซฟจะดูแลรับผิดชอบ
การให้ค�าปรกึษาลกูค้าด้านการเงนิในกลุม่ธรุกจิเหมอืง
เหล็ก	 กระดาษ	 และพลังงานทั้งในประเทศไทย	
มาเลเซีย	และสิงคโปร์ใน	ปี	2548	ถึง	2554	ก่อนหน้า
นั้น	 นายเชีย	 วัน	 ฮัท	 โจเซฟ	 ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย
กรรมการบริหารงานของบริษัท	 อาคเนย์ประกันชีวิต	
และอาคเนย์ประกนัภยั	จ�ากดั	ในปี	2546	ถงึ	2547	และ
ในช่วงปี	2542	ถึง	2545	นายเชีย	วัน	ฮัท	โจเซฟ	ได้
ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท	แปซิฟิค	 เซ็นจูรี่	
คอนซัลแทนท์	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการให้	
ค�าปรึกษาด้านการเงินในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างส�าหรับ
โครงการพลังงานและปรับปรุงน�้าเสีย	นายเชีย	วัน	ฮัท	
โจเซฟ	จบการศกึษาระดบัปรญิญาโทจากสถาบนับณัฑติ	
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ	Kellogg	Graduate	School	of	
Management	of	Northwestern	University	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 นายเชีย	 วัน	 ฮัท	 โจเซฟ	 ได้ผ่าน	
การอบรมหลักสูตร	Directors	Certification	Program	
รุน่	DCP	165/2012	 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ	
บริษัทไทย	ในปี	2555

7. นายออรัล วิลสัน ดอว์     (อายุ 50 ปี)
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00

นายออรัล	วิลสัน	ดอว์	 เป็นผู้ก่อตั้งและด�ารงต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท	Dawe	Holdings		
มีผลประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นในตลาด	 และใน	
ไพรเวทอิควิตี้	 (Private	Equity)	 ในกิจการทรัพยากร	
ธรรมชาติ	 อสังหาริมทรัพย์	 เทคโนโลยีชีวภาพ	 และ
เทคโนโลยี	นายออรัล	วิลสัน	ดอว์	 เคยด�ารงต�าแหน่ง	
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย
ธรุกจิโภคภณัฑ์	ประจ�าภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิคของบรษิทั	
เจ.พ.ี	มอร์แกน	ในช่วงปี	2550-2553	ซึง่ในขณะทีป่ระจ�า
อยูท่ีส่งิคโปร์	นายออรลัรบัผดิชอบงานทกุด้านของธรุกจิ
โภคภัณฑ์ให้กับ	 เจ.พี.	 มอร์แกนในภูมิภาคนี	้ และยัง
เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารฝ่ายวาณิชธนกิจของ
เจ.พี.	มอร์แกนส์ประจ�าเอเชียแปซิฟิค	ก่อนร่วมงานกับ	
เจ.พี.	 มอร์แกน	 นายออรัลเคยด�ารงต�าแหน่งประธาน
บริษัท	โกลด์แมน	แซคส์	ประเทศสิงคโปร์	ในระหว่าง
ปี	 2545-2550	 และยังเป็นหัวหน้าร่วมในสายธุรกิจ
โภคภัณฑ์ของโกลด์แมนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค		
ซึง่ก่อนทีจ่ะย้ายไปนัน้เขาด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าร่วมฝ่าย
ขายสินค้าโภคภัณฑ์ประจ�าภูมิภาคอเมริกาตอนเหนือ	
ซึ่งมีส�านักงานอยู่ในนิวยอร์กระหว่างปี	 2541-2544	
นอกจากนี้ในปี	 2527-2539	 นายออรัล	 ได้ท�างาน	
ในต�าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าให้กับ
บริษัทที่ท�าธุรกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติในแถบ
อเมริกาเหนือและเอเชีย	 รวมถึงธนาคารหลายแห่ง	
และยงัเป็นอาจารย์สอนวชิาการเงนิส�าหรบัองค์กร	และ
การวางแผนกลยุทธ์

8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 				 (อายุ 32)
กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 3.87

นางสาวอษุณา	 มหากจิศริ	ิ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตั้งแต่เดือนมกราคม	 2555	 นอกจากนี้	 ปัจจุบัน	
นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	 ยังด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	
ผู้จัดการบริษัทพีเอ็ม	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทใน	
เครือของคุณประยุทธ	 มหากิจศิริ	 ผู ้ช ่วยประธาน
กรรมการ	บริษัท	โพสโค่	ไทยน็อคซ์	จ�ากัด	(มหาชน)	
กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 เมาน์เท่น	 ครีก	 ดีเวลลอป
เม้นท์	จ�ากัด	และกรรมการบริษัท	ยูนิค	ไมนิ่ง	เซอร์วิส
เซส	จ�ากัด	(มหาชน)	นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	ส�าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท	 สาขาบริหารธุรกิจจาก
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป ็นโครงการร ่วมกับ	 Kellogg		
Graduate	School	of	Management	of	Northwestern	
University	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 และปริญญาตรี	
สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยบอสตัน	 ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา	นางสาวอษุณา	มหากจิศริ	ิผ่านการอบรม
หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	รุ่น	DAP	
30/2004	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยในปี	2547

9. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 	    (อายุ 34 ปี)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14.17

นายเฉลมิชยั	มหากจิศริ	ิได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตั้งแต ่ เดือนมกราคม	 2555	 นอกจากนี้ป ัจจุบัน	
นายเฉลิมชัย	 มหากิจศิริ	 ยังด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการบริษัท	 พีเอ็ม	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัท	
ในเครือของคุณประยุทธ	 มหากิจศิริ	 รองประธาน
กรรมการบริหารบริษัท	 เมอร์เมด	 มาริไทม์	 จ�ากัด	
(มหาชน)	และกรรมการบริษัท	ยูนิค	ไมนิ่ง	เซอร์วิสเซส	
จ�ากัด	(มหาชน)	นอกจากนี้	นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ
ยังด�ารงกรรมการบริษัท	 ควอลิตี้	 คอฟฟี่	 โปรดักท์ส	
จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าของบริษัท	 เนสท์เล่	 เอสเอ	
สวิตเซอร์แลนด์ผู้ผลิตเนสกาแฟ	รองประธานกรรมการ
บริษัท	โพสโค-ไทยน๊อคซ์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	
ไทยฟิล์ม	อินดัสตรี้	จ�ากัด	(มหาชน)	กรรมการบริหาร
ของบริษัท	 เลควูด	 คันทรีคลับ	 จ�ากัด	 นายเฉลิมชัย		
มหากิจศิริ	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	 สาขา
เศรษฐศาสตร์การเงิน	 จากมหาวิทยาลัยบอสตัน	 และ
ปริญญาตรี	 สาขาการเงิน	 จากมหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ค	
จากประเทศสหรฐัอเมรกิา	นายเฉลมิชยั	มหากจิศริ	ิผ่าน
การอบรมหลักสูตร	 Director	 Accreditat ion		
Program	รุ่น	DAP	30/2004	ในปี	2547	และหลักสูตร	
Directors	Certification	Program	รุ่น	DCP	53/2005	
ในปี	 2548	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	
บริษัทไทย

10. นายปีเตอร์ สโตคส์	    (อายุ 62 ปี)
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00

นายปีเตอร์	สโตคส์	เป็นทีป่รกึษาอาวโุสและเป็นหวัหน้า
ฝ่ายการขนส่งสินค้าทางทะเล	(Head	of	Shipping)		
ที่	 Lazard	 และด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่ไม่ได้เป็น	
ผู้บริหารใน	Avance	Gas	Holding	Ltd.	และ	U-Sea	
Bulk	Shipping	A/S	นายปีเตอร์	สโตคส์	มีประสบการณ์
การท�างานเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและที่ปรึกษาด้านการลงทุน
ที่	Castalia	Partners	Ltd.	 ในปี	2535	 ถึงปี	2541		

ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู ้ก่อตั้งและกรรมการผู ้จัดการที่	
Maritime	Consultants	Ltd.	 ในปี	2528	 ถึงปี	2541		
และด�ารงต�าแหน่งเป็นผู ้ร ่วมก่อตั้งและกรรมการที่		
Bulk	Transport	Ltd.	ในปี	2526	ถึงปี	2528	นอกจากนี้	
นายปีเตอร์	 สโตคส์ยังเคยด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่าย	
การขนส่งสินค้าทางทะเลและ	 Insurance	Research	
ที่	Greig	Middleton	&	Co.	 ในปี	2522	 ถึงปี	2526		
และด�ารงต�าแหน่งเป็นบรรณาธกิารส่วนธรุกจิใน	Lloyd’s	
List	ในปี	2517	ถึงปี	2522	

11. นายกานมิ ซาอดั เอม็. อลัซาอดั อลั-ควูาร ี
(อายุ 48 ปี)

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00

นายกานิม	 ซาอัด	 เอ็ม.	 อัลซาอัด	 อัล-คูวารี	 ด�ารง
ต�าแหน่งประธานบริษัท	Qatar	Project	Management	
Company	 ตั้งแต่ปี	 2551	 ประธานและกรรมการ	
ผู้อ�านวยการบริษัท	Barwa	Real	Estate	since	ตั้งแต่	
ปี	 2548	 และ	 กรรมการผู้อ�านวยการและประธาน	
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท	Qatari	Diar	Real	Estate		
Investment	Co.	ตั้งแต่ปี	2549	ปัจจุบัน	นายอัลซาอัด	
ร่วมเป็นคณะกรรมการในหลายธรุกจิในประเทศกาตาร์	
และในภูมิภาคต่างๆ	รวมถึง	Barwa	Bank,	Al	Imtiaz	
Investment	Company,	A’ayan	Real	 Estate,		
Al	 Jazeera	Academy,	Al	 Ritaj	 Investment		
Company,	Rizon	Parters,	Jersey	Group,	First	Real	
Estate	Company,	 First	 Finance	Company,		
Urban	Velvet	 ในสหราชอาณาจักร	 และ	Ghanim		
Bin	 Saad	Al	 Saad	&	Sons	Holdings	Groups		
นายอัลซาอัด	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจจาก	Kent	University	 สหราชอาณาจักร	
ในปี	 2538	 และปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจาก		
Qatar	University	ในปี	2553

คณะผู้บริหาร
1. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (อายุ 46 ปี)
 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
 บริหาร

2.  นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส (อายุ 47 ปี) 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานธุรกิจขนส่ง

3.  นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ (อายุ 55 ปี)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

4. นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร (อายุ 54 ปี)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานบริหารธุรกิจ

5. นางสาวอุไร ปลื้มส�าราญ (อายุ 58 ปี)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานบริหารความเสี่ยงและการก�ากับดูแล

6. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (อายุ 51 ปี)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานบัญชีและการเงิน

7. นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ (อายุ 49 ปี)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานทรัพยากรมนุษย์
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ข้อมูลและ
แนวโน้มธุรกิจ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

	โลจิสติกส์และจัดจ�าหน่ายถ่านหิน

ในประเทศไทย

	ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยในประเทศ

เวียดนาม

	บริการท่าเรือน�้าลึกและคลังสินค้า

ในประเทศเวียดนาม

	บริการโลจิสติกส์แก่บุคคลทั่วไป	

	 บริการวัสดุจัดเรียงสินค้าบนเรือ	

	 และขนถ่ายสินค้า

กลุ่มธุรกิจขนส่ง

	บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

	บริการตัวแทนเรือในประเทศไทย	

อินโดนีเซีย	 เวียดนาม	 และสหรัฐ

อาหรับอิมิเรต

	บริการนายหน้าเช่าเหมาเรือ

	บริการเรือบรรทุกน�้ามันและ	

ก๊าซ	LPG	ระหว่างเกาะในประเทศ

ฟิลิปปินส์	Philippines

กลุ่มธุรกิจพลังงาน

	บริการวิศวกรรมใต้ทะเล

	บริการเรือขุดเจาะน�้ามันนอก

ชายฝั่ง

	การพัฒนาเหมืองถ่านหินใน

ประเทศฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซีย

บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

โครงสร้างองค์กร ปี 2555
	 บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“TTA	

หรือ	 บริษัทฯ”)	 เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	

เพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์	 (strategic	 investment	holding		

company)	บริษัทฯ	มีธุรกิจหลัก	3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มธุรกิจ

ขนส่ง	 กลุ่มธุรกิจพลังงาน	 และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	

ในเชิงรายได้	 ผลก�าไรและขนาดของธุรกิจ	TTA	 เป็นเจ้าของ

และด�าเนินงานหน่วยธุรกิจหลัก	4	หน่วย	ได้แก่	โทรีเซนชิปปิ้ง	

(กลุ่มธุรกิจขนส่ง)	 เมอร์เมด	(กลุ่มธุรกิจพลังงาน)	บาคองโค	

(กลุ ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน)	 และ	 UMS	 (กลุ ่มธุรกิจ	

โครงสร้างพื้นฐาน)

กลุ่มธุรกิจขนส่ง 

	 TTA	 และบริษัทย่อย	(“กลุ่มบริษัทฯ”)	 ประกอบธุรกิจ

โดยการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือตั้งแต่ปี	 2447		

และให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองตั้งแต่ปี	2528	 ในปี	

2553	TTA	 ได้เข้าลงทุนในธุรกิจบริการเรือบรรทุกน�้ามันและ

ก๊าซขนาดเล็กในประเทศฟิลิปปินส์

กลุ่มธุรกิจพลังงาน 

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลตั้งแต่ปี	

2538	 และบริการเรือขุดเจาะนอกชายฝั่งตั้งแต่ปี	2549	 ในปี	

2552	 TTA	 ได้เข้าท�าการลงทุนโดยอ้อมในโครงการเหมือง

ถ่านหินขนาดเล็กในประเทศฟิลิปปินส์	นอกจากนี้	ในปี	2554	

TTA	ได้ลงทนุในโครงการเหมอืงถ่านหนิอกีแห่งหนึง่ในประเทศ

อินโดนีเซีย
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กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีอ�านาจควบคุมบริษัทโลจิสติกส์ถ่านหิน

ในประเทศเวยีดนาม	 และได้เข้าท�าการลงทนุต่างๆ	 ทางตอนใต้	

ของเวยีดนาม	ซึง่รวมถงึบรษิทัผลติและจ�าหน่ายปุย๋และท่าเรอื

น�้าลึกซึ่งตั้งอยู่ถัดไป	นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้ลงทุนใน

บริการคลังสินค้าและโลจิสติกส์	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มี	

ขีดความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์จากต้นทางถึง

ปลายทางในภมูภิาคทีก่�าลงัเตบิโตแห่งนีข้องประเทศเวยีดนาม

	 ในการปรบัโครงสร้างของ	TTA	ให้เป็นบรษิัทที่ประกอบ

ธุรกิจโดยการถือหุ ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์	 (strategic		

investment	holding	company)	 ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย	

ซึ่ง	TTA	ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดขึ้น	ได้แก่	บริษัท	โซลีอาโด	โฮลดิ้งส์	

พีทีอี	แอลทีดี	และบริษัท	อะธีน	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	ทั้งนี้	 เพื่อ

การถือการลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศของ	TTA	

จุดแข็งในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ

	 ผลประกอบการทางการเงินของ	 TTA	 ขึ้นอยู ่กับ	

ความสามารถของ	TTA	 ในอันที่จะบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจ	

หลักทั้งสี่กลุ่มได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ	 อีกทั้ง

สามารถสร้างผลก�าไรได้	เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ	มีธุรกิจขนาด

ใหญ่สองกลุ่มซึ่งมีความเป็นวัฏจักร	 บริษัทฯ	 จึงได้กระจาย	

การลงทนุเพือ่ทีจ่ะบรรเทาผลกระทบจากช่วงวฏัจกัรขาลงของ

อุตสาหกรรม

	 ความสามารถของบรษิทัฯ	ทีจ่ะสร้างความเตบิโตให้กบั

หน่วยธุรกิจหลักทั้งสี่หน่วยและแสวงหาการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

ในระดับที่เพียงพอ	ขึ้นอยู่กับจุดแข็งในการแข่งขันดังต่อไปนี้

	 	ความรู้ที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับทิศทางและการค้าสินค้า

โภคภัณฑ์ที่ส�าคัญ ด้วยธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่ให้

บริการทั่วโลก	ธุรกิจน�้ามันและก๊าซนอกชายฝั่ง	และธุรกิจปุ๋ย

ซึ่งล้วนแต่มีความมั่นคง	เครือข่ายของ	TTA	จึงอยู่ในฐานะได้

เปรยีบทีจ่ะสามารถเฝ้าสงัเกตการณ์และด�าเนนิการตอบสนอง

แนวโน้มที่ส�าคัญที่ในการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก

	 	กองเรือและบริการที่มีความหลากหลายและมี

คุณภาพสูง กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นเจ้าของสินทรัพย์ส่วนใหญ่	

ของกลุ่ม	ซึ่งช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ	สามารถให้บริการที่เป็นเลิศ

แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร	 และสามารถควบคุมต้นทุนการ

ด�าเนินงานให้ดีขึ้น	 รวมทั้งสามารถเสนอราคาที่แข่งขันใน	

ตลาดได้	ซึง่ได้ผลเป็นอย่างมากในการสร้างชือ่ของกลุม่บรษิทัฯ	

ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป	และรักษาสัมพันธภาพในระยะยาวกับ

ลูกค้า	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะบ�ารุงรักษาสินทรัพย์ทาง

ทะเลทัง้หมดให้อยูใ่นสภาพทีด่กีว่าทีส่ถาบนัจดัชัน้เรอืก�าหนด	

	 	เครอืข่ายธรุกจิทัว่โลก	การย้ายศนูย์ธรุกจิของโทรเีซน	

ชิปปิ้ง	จากกรุงเทพฯ	ไปยังประเทศสิงคโปร์	ได้เปิดทางให้กับ

กิจกรรมการค้าใหม่ๆ	ในขณะเดียวกัน	ยังเป็นที่คาดหมายว่า

ส�านักงานธุรกิจแห่งใหม่ล่าสุดของโทรีเซนชิปปิ ้ง	 ในกรุง

โคเปนเฮเกน	จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กบัการเข้าถงึสนิค้า

ในแถบแอตแลนติคเหนือได้มากยิ่งขึ้น	นอกจากตลาดดั้งเดิม

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมอร์เมดแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้

ขยายธรุกจิเข้าไปในตะวนัออกกลาง	โดยการเข้าซือ้บรษิทัย่อย

ซึ่งมีฐานอยู่ในประเทศกาตาร	์ และการก่อตั้งบริษัทร่วมทุนที่

ให้บริการนักประดาน�้าในประเทศซาอุดิอาระเบีย	อีกทั้งยังได้

อาศัยข้อได้เปรียบจากการเป็นผู้บุกเบิกในเวียดนามใต้ในการ

ลงทนุสร้างศนูย์โลจสิตกิส์ทีใ่ห้บรกิารครบวงจรในพืน้ทีซ่ึง่ก�าลงั

เติบโตแห่งนี้
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	 	การใช้ประโยชน์จากความสมัพนัธ์ทีม่อียูแ่ล้วและเกดิ

ขึ้นใหม่เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ TTA	 สามารถวางโครงสร้างและ

บรหิารจดัการในด้านการลงทนุและการเป็นพนัธมติรกบับรษิทั

ชั้นน�าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล	

ในประเทศไทย	TTA	 ได้จัดตั้งกิจการร่วมทุนขึ้นกับ	Astrup	

Fearnleys	AS	 และ	Gulf	Agency	Limited	 ในประเทศ

ซาอดุอิาระเบยี	เมอร์เมดได้เข้าเป็นหุน้ส่วนกบั	Zamil	Offshore	

Services	Company	Limited	ซึ่งเป็นผู้ให้บริการนอกชายฝั่ง

รายใหญ่ที่สุดของประเทศ	 และต่อมาได้รับการคัดเลือก	

จาก	Saudi	Aramco	เพื่อเข้าท�าสัญญาบริการนักประดาน�้าที่

มีมูลค่าสูงสุดของโลก	ในส่วนของ	Asia	Offshore	Drilling	Ltd.	

กลุม่บรษิทัฯ	ก�าลงัท�างานอย่างใกล้ชดิกบั	Seadrill	Ltd.	ซึง่เป็น

บริษัทขุดเจาะรายใหญ่อันดับสองของโลก	 ที่ได้เข้าท�าสัญญา

ขดุเจาะส�าหรบัเรอืขดุเจาะแบบสามขาล�าแรกในจ�านวนทัง้สิน้	

3	ล�าของ	AOD	เมื่อเร็วๆ	นี้
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กลุ่มธุรกิจขนส่ง

	 กลุม่ธรุกจิขนส่งให้บรกิารเดนิเรอืและบรกิารทีเ่กีย่วข้อง	

กับการเดินเรือผ่านทางบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ	

โดยให้บริการกับลูกค้าของบริษัทฯ	 ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท	

ผู้ค้า	บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน	บริษัทในอุตสาหกรรม

ขนส่ง	 และบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือรายใหญ่	 รวมถึงบริษัท	

ที่ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับเรือทุกชนิด

	 กลุ ่มธุรกิจขนส่งประกอบด้วย	 2	 ธุรกิจหลัก	 คือ		

โทรีเซน	 ชิปปิ้ง	 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเรือบรรทุกสินค้า

แห้งเทกอง	 และบริษัท	 ปิโตรลิฟต์	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นผู้ประกอบ

การธุรกิจเรือบรรทุกน�้ามันปิโตรเลียมระหว่างเกาะในประเทศ

ฟิลิปปินส์	 ทั้งนี้	 ในรอบปีบัญชี	2555	 กองเรือบรรทุกสินค้า	

แห้งเทกองของโทรีเซน	ชิปปิ้ง	ประกอบไปด้วย	เรือที่บริษัทฯ	

เป็นเจ้าของเองจ�านวน	16	 ล�า	 และเรือที่เช่าเข้ามาเสริม		

คิดเทียบเท่าเป็นจ�านวน	4.5	ล�า

	 โทรเีซนให้บรกิารเรอืเหมาล�าขนส่งสนิค้าไปทกุภมูภิาค

ของโลก	 และเดินเรือตามความต้องการของลูกค้า	 โดยแบ่ง

ลักษณะการให้บริการออกเป็น	 การให้เช่าเหมาล�าระยะยาว	

การให้เช่าเหมาล�าระยะสั้น	 การให้เช่าเหมาล�าแบบเป็น	

รายเที่ยว	และการเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า	

	 TTA	มีการถือหุ้นร้อยละ	40	ในบริษัท	ปิโตรลิฟต์	จ�ากัด	

ซึ่งเป็นเจ้าของและประกอบการเรือบรรทุกและขนส่งน�้ามัน

จ�านวนสิบ	(10)	 ล�า	 รวมทั้งเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว

จ�านวนสอง	(2)	ล�าซึ่งใช้ส�าหรับการขนส่งภายในประเทศตาม

สัญญาระยะยาวกับบริษัทชั้นน�าในธุรกิจน�้ามันและก๊าซ

	 ธุรกิจอื่นๆ	 ในกลุ่มธุรกิจขนส่งได้แก่ธุรกิจบริการที่	

เกี่ยวกับการเดินเรือ	ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจการเป็นตัวแทนเรือ

ซึ่งมีอยู่ทั้งในประเทศไทย	 เวียดนาม	 อินโดนีเซีย	 และสหรัฐ

อาหรบัเอมเิรตส์	และธรุกจิการให้บรกิารด้านนายหน้าเช่าเหมา

เรือในประเทศไทย	สิงคโปร์และอินเดีย

ธุรกิจเดินเรือโทรีเซนชิปปิ้ง 

ข้อมูลอุตสาหกรรม

	 อุตสาหกรรมเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังคงได้รับ

ผลกระทบจากอัตราค่าระวางเรือที่ตกต�่าในปี	2555	ตามดัชนี

ค่าระวาง	 บอลติค	(Baltic	Dry	 Index	 “BDI”)	 โดยเฉพาะ	

ค่าระวางเรือในเดือนกุมภาพันธ์	2555	 เป็นค่าระวางเรือที่ต�่า

ที่สุดในรอบ	25	ปี	ซึ่งการที่ค่าระวางเรือลดต�่าลงมีสาเหตุมา

จากสถานการณ์อปุทานของเรอืล้นตลาด	โดยอตัราการเตบิโต

ของอุปสงค์ของเรือในปี	2555	 อยู่ที่ประมาณร้อยละ	6	 ใน	

ขณะที่อัตราการเติบโตของอุปทานของเรืออยู ่ที่ประมาณ	

ร้อยละ	12-13	 สูงเป็นสองเท่าของอุปสงค์	 ภาพรวมของ	

ภาวะเศรษฐกิจ	 โลกในปี	2555	 ยังคงผันผวน	 โดยมีผลมา	

จากสถานการณ์เศรษฐกิจในยุโรปซึ่งยังคงมีผลกระทบต่อ

ตลาดการส่งออกในภูมิภาคเอเชียและอเมริกาอย่างต่อเนื่อง	

การเติบโตของเศรษฐกิจประเทศจีนในไตรมาสที่	3	 ต�่ากว่า

ประมาณการอยูท่ี่ร้อยละ	7.4	ท�าให้การผลิตภาคอุตสาหกรรม

ลดลง	ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่ออุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก

และการใช้พลังงาน

	 อย่างไรก็ตามปริมาณการค้าของสินค้าแห้งเทกองมี	

การเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปริมาณการน�าเข้าถ่านหิน	

ของจีนที่เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ	20	และในขณะเดียวกันปริมาณ

การน�าเข้าแร่เหล็กของจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

เนื่องจากการผลิตแร่เหล็กในประเทศจีนมีต้นทุนที่สูงกว่า	

เมื่อเทียบกับการน�าเข้าจากต่างประเทศ	 เช่น	 ออสเตรเลีย	

อินเดีย	แอฟริกาใต้	และบราซิล
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	 ในปี	2554	 การผลิตเหล็กของโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ	6.8	

คิดเป็น	1,490	ล้านตัน	และมีการคาดการณ์ว่าก�าลังการผลิต

เหล็กของโลกจะเพิ่มเป็น	1,500	ล้านตันในปี	2555	โดยเกือบ

ครึ่งหนึ่งของการผลิตเหล็กของโลกจะมาจากจีน	

	 อัตราการเติบโตของอุปสงค์ระยะยาวของการขนส่ง

สินค้าแห้งเทกองจะมีการฟื้นตัวอย่างมาก	 อันเนื่องมาจาก	

การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในประเทศอินเดีย	 และ	 ประเทศจีน	

นอกจากนี้	จีนยังจะมีการน�าเข้าแร่เหล็กเพิ่มขึ้นอีกด้วย	ส่วน

ในระยะสั้น	อาจเห็นการฟื้นตัวได้	ถ้าราคาสินค้าในตลาดโลก	

เช่น	ถ่านหิน	และแร่เหล็ก	ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งส่งผล

ให้ปริมาณการน�าเข้าของเหล่านี้เข้าประเทศจีนเพิ่มขึ้น

	 ทางด้านอปุทาน	ในปี	2555	ยงัคงมกีารรบัมอบเรอืใหม่

อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ตลาดยังไม่ฟื้นตัว	 โดยในช่วงเวลา	10	

เดือนแรกของปี	 2555	 มีก�าหนดส่งมอบเรืออยู ่ที่ปริมาณ	

มากกว่า	85	 ล้านเดทเวทตัน	 อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์
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ว่าการส่งมอบเรือใหม่จะลดลงใน	18	เดือนข้างหน้า	ในขณะ

ที่ราคาขายเรือเก่าเพื่อน�าไปแปรรูปเป็นเศษซากเหล็กยังคง	

มีราคาสูง	 ซึ่งแนวโน้มของตลาดยังคงเป็นเช่นนี้	 ตราบเท่าที่

อัตราค่าระวางเรือยังคงอยู่ในระดับต�่า

	 ในเดือนตุลาคม	2555	 รายการการสั่งต่อเรือบรรทุก

สินค้าแห้งเทกองทั่วโลกมีอยู่ที่ปริมาณ	115.2	ล้านเดทเวทตัน	

หรือร้อยละ	17	ของกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน	ปี	2555	ถือเป็นปีของการส่งมอบเรือ	โดยมีปริมาณ

แตะระดับที่	100	ล้านเดทเวทตัน	จากภาพด้านล่างแสดงให้

เห็นว่าการส่งมอบเรือมีแนวโน้มชะลอตัวในปี	2556	เป็นต้นไป

แผนภูมิ : การสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

  (ตามก�าหนดปีที่ส่งมอบ)

	 อตัราค่าระวางเรอืในปี	2555	มกีารลดลงอย่างต่อเนือ่ง	

เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของกองเรอืบรรทกุสนิค้าแห้งเทกอง	และ

โดยดัชนีค่าระวางบอลติคลดที่ต�่าที่สุดในรอบ	25	ปี	ในเดือน

กุมภาพันธ์	2555



บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)

32

แผนภูมิ : อัตราค่าเช่าเหมาล�าแบบเป็นระยะเวลา 1 ปี ราคาเรือมือสอง

	 ตั้งแต่ปลายปี	 2551	 ราคาเรือมือสองทยอยลดลง	

มาอย่างต่อเนื่อง	ตามราคาค่าระวางเรือที่ลดลง	ซึ่งในปี	2555	

ราคาเรือมือสองยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง	 โดยราคาเรือ	

Supramax	ที่มีอายุ	5	ปี	 ในปัจจุบันมีราคาต�่ากว่า	20	ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

แผนภมู	ิ:	ราคาเรอืบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองมอืสอง	ปี	2547	-	2555
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ราคาเรือสั่งต่อใหม่

	 ตั้งแต่ปลายปี	2551	 เป็นต้นมา	 ราคาเรือสั่งต่อใหม่	

ลดลง	 โดยมีสาเหตุมาจากค่าระวางเรือที่ปรับลดลง	ขณะที่อู่

ต่อเรือมีก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น	แต่การสั่งต่อเรือใหม่ลดลง	ใน

ปี	2555	 ราคาเรือสั่งต่อใหม่ยังคงลดลง	 โดยคาดว่าราคาจะ	

ลดลงถึงจุดต�่าสุดในปี	2556

แผนภูมิ : ราคาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองสั่งต่อใหม่ ปี
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ข้อมูลธุรกิจ

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2555	โทรีเซนชิปปิ้งเป็นเจ้าของ

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองประเภท	Handymax	 และ	

Supramax	 จ�านวน	 16	 ล�า	 โดยเป็นเรือที่จดทะเบียน	

เป็นสัญชาติสิงคโปร์จ�านวน	15	ล�า	ในขณะที่	เมื่อ	4	ปีที่แล้ว	

โทรีเซนชิปปิ้งมีกองเรือจ�านวนทั้งสิ้น	42	 ล�า	 แต่เนื่องจาก	

เกิดวิกฤติต่อภาวะอุตสาหกรรมเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง	

มีผลให้โทรีเซนชิปปิ ้งจ�าเป็นต้องลดขนาดกองเรือ	 และ	

คงไว้แต่เรือที่ใหม่	 ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	ณ	ปัจจุบันนี้	

โทรีเซนชิปปิ้งมุ่งเน้นการเลือกแบบเรือที่เป็นประเภทเดียวกัน

มากขึน้	เพือ่ท�าให้โทรเีซนชปิป้ิงสามารถบรหิารกองเรอืได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากที่สุด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เรือประเภท		
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Supramax	 โดยบริษัทฯ	 วางแผนที่จะเพิ่มกองเรือด้วยเรือ

ประเภทเป็นหลกั	เพือ่ให้จ�านวนเรอืเพิม่เป็น	24-30	ล�า	ภายใน

ปี	2557

	 ในเดือนกรกฎาคม	2555	 โทรีเซนชิปปิ้งได้รับมอบ	

เรือ	 Thor	 Insuvi	 ซึ่งเป็นเรือมือสองประเภท	Supramax		

ขนาดระวางที่	52,489	เดทเวทตัน	ซึ่งถูกสร้างโดยอู่	Tsuneshi		

Heavy	Industries	เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2548	ในราคา	19.2	

ล้านดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา	โทรเีซนชปิป้ิงซือ้เรอืล�านีด้้วยตนเอง	

โดยไม่ต้องขอการค�า้ประกนัจากTTA	ซึง่เป็นบรษิทัแม่	ซึง่แสดง

ให้เหน็ว่า	 โทรเีซนชปิป้ิงเริม่มกีารสร้างฐานะและความน่าเชือ่ถอื	

ทางการเงินในการท�าธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่างดี

	 ภายหลังการรับมอบเรือ	Thor	 Insuvi	 ท�าให้โทรีเซน	

ชิปปิ้งเป็นเจ้าของกองเรือจ�านวนทั้งสิ้น	16	 ล�า	 โดยมีขนาด

ระวางบรรทุกเฉลี่ยอยู่ที่	47,209	(simple	average)	 เดทเวท

ตัน	และอายุกองเรือเฉลี่ยที่	12.22	ปี	(simple	average)

	 ในขณะที่ดัชนีค่าระวางเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

ประเภท	Handysize	 และ	Supramax	 ในปีที่ผ่านมาลดลง	

ร้อยละ	24-26	 แต่จ�านวนการท�าสัญญาเดินเรือแบบให้เช่า	

เหมาล�าของโทรีเซนชิปปิ้งลดลงเพียงร้อยละ	16	 ซึ่งบ่งบอก	

ถงึอตัราค่าระวางทีบ่รษิทัได้รบัการว่าจ้างสงูกว่าดชันค่ีาระวาง

เรือโดยรวมที่ประมาณร้อยละ	109	 โดยอัตราการว่าจ้าง	

ที่สูงขึ้นมีผลมาจากการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและ

การขยายฐานลูกค้าของโทรีเซนชิปปิ้งในประเทศสิงคโปร์

	 ในปีทีผ่่านมา	โทรเีซนชปิป้ิงมค่ีาใช้จ่ายในส่วนของการ

เป็นเจ้าของเรือเฉลี่ยอยู่ที่	3,952	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน	

เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่	 4,500	 ดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิาต่อวนัโดยประมาณ	ท�าให้โทรเีซนชปิป้ิงเป็นหนึง่

ในผูน้�าของการบรหิารค่าใช้จ่ายในส่วนของเจ้าของเรอืได้อย่าง

มีประสิทธิภาพในระดับโลก

โครงสร้างของกองเรือ

1)	โครงสร้างกองเรือโทรีเซน

จ�านวนเรือ

จ�านวนเรือที่บริษัทเป็นเจ้าของ
เรือที่เช่ามา
(ระยะกลาง) เรือที่สั่งต่อใหม่ รวม

Handymax 9 2 	-	 11

Supramax 7 2 2 11

รวม 16 4 2 22
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2)	อายุเฉลี่ยของกองเรือโทรีเซน

จ�านวนเรือ

จ�านวนเรือที่บริษัทเป็นเจ้าของ
เรือที่เช่ามา
(ระยะกลาง) เรือที่สั่งต่อใหม่ รวม

Handymax 16.29 15.66 - 16.17

Supramax 6.58 2.05 - 5.53

รวม 11.47 8.23 - 10.77

3)	รายชื่อกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองโทรีเซน

เรือบรรทุกสินค้าเทกอง

ชื่อเรือ

วันที่ส่งมอบเรือ

จากอู่ต่อเรือ เดทเวทตัน อายุ ชนิดของเรือ การจัดชั้นเรือ

1 ทอร์	ไดนามิค 30/4/2554 43,497 21.44 Standard Bulk	>	40,000	dwt BV

2 ทอร์	จูปิเตอร์ 18/8/2529 36,992 26.14 Box	Shape Bulk	(Box) ABS

3 ทอร์	เวฟ 30/7/2541 39,042 14.18 Open	Hatch	/	Box	Shape <	40,000	dwt ABS

4 ทอร์	วิน 18/11/2541 39,087 13.88 Open	Hatch	/	Box	Shape Bulk	(Box) ABS

5 ทอร์	เอนเนอร์ยี 16/11/2537 42,529 17.88 Open	Hatch	/	Box	Shape Bulk	(Box) NKK

6 ทอร์	เอนเดฟเวอร์ 11/4/2538 42,529 17.48 Open	Hatch	/	Box	Shape Bulk	(Box) NKK

7 ทอร์	เอนเตอร์ไพรส์ 28/7/2538 42,529 17.19 Open	Hatch	/	Box	Shape Bulk	(Box) DNV

8 ทอร์	ฮาร์โมนี่ 21/3/2545 47,111 10.54 Open	Hatch	/	Box	Shape Bulk	(Box) DNV

9 ทอร์	ฮอไรซัน 1/10/2545 47,111 10.01 Open	Hatch	/	Box	Shape Bulk	(Box) BV

10 ทอร์	แอ็คชีพเวอร์ 22/7/2553 57,015 2.73 Standard Bulk	>	40,000	dwt BV

11 ทอร์	อินทิกริตี้ 2/4/2544 52,375 11.50 Standard Bulk	>	40,000	dwt BV

12 ทอร์	อินดิเพนเดนซ์ 20/12/2553 52,407 10.94 Standard Tess	-	52 NKK

13 ทอร์	อินฟินิตี้ 21/12/2553 52,383 10.66 Standard Tess	-	52 NKK

14 ทอร์	เฟรนด์ชิป 13/1/2553 54,123 2.72 Semi-Open	/Box	Shape Oshima	-	53 NKK

15 ทอร์	ฟอร์จูน 15/6/2554 54,123 1.30 Semi-Open	/Box	Shape Oshima	-	53 NKK

16 ทอร์	อินซูวิ 2/7/2555 52,489 6.88 Standard Tess	-	52 NKK

รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน               755,342  เดทเวทตัน
	ABS	:	Amercian	Bureau	of	Shipping		
	BV	:	Bureau	Veritas		
	DNV	:	Det	Norske	Veritas		
	NKK	:	Nippon	Kaiji	Kyokai	
ที่มา	:	TTA
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การให้บริการของกองเรือ

	 รายได้จากการเดินเรือแบบไม่ประจ�าเส้นทางของ	

โทรีเซนชิปปิ้งมาจาก

	 	การให้เช่าเหมาล�าแบบเป็นเที่ยว	 หรือการให้เช่า	

เหมาล�าระยะสัน้	โดยคดิค่าเช่าตามอตัราของตลาด	ณ	ขณะนัน้	

	 	การให้เช่าเหมาล�าแบบเป็นเช่าเป็นช่วงวลา	เป็นการ

ให้เช่าเรือโดยก�าหนดระยะเวลาไว้	 และโดยทั่วไปจะก�าหนด

อัตราค่าเช่าแบบคงที	่ แต่มักจะมีปัจจัยอื่นๆ	 เช่น	 การปรับ	

ค่าเงินเฟ้อ	หรืออัตราค่าเช่าเรือของตลาด	ณ	ปัจจุบัน	มาเป็น

องค์ประกอบในการคิดอัตราค่าเช่าเรือ	และ

	 	การเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า	(contracts	

of	affreightment)	ซึ่งบริษัทฯ	จะรับขนส่งสินค้าจ�านวนหนึ่ง

ให้แก่ลกูค้าในเส้นทางทีก่�าหนดไว้แล้วในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่

	 ตลอดปี	2555	โทรีเซนชิปปิ้งให้บริการเรือขนส่งสินค้า

แห้งเทกองในหลากหลายรปูแบบตามความต้องการของลกูค้า	

อาท	ิการเซน็สญัญารบัขนส่งสนิค้าล่วงหน้า	การให้เช่าเหมาล�า	

แบบเป็นเที่ยวและแบบเช่าเป็นช่วงเวลา	ทั้งในแถบมหาสมุทร

แอตแลนติคและแปซิฟิค

	 เรือของโทรีเซนชิปปิ ้งมีรูปทรงเป็นกล่องสี่เหลี่ยม	

ซึ่งเหมาะส�าหรับการบรรทุกสินค้าแบบเทกอง	 รวมถึงสินค้า	

ที่เป็นหีบห่อหรือเป็นชิ้น	เช่น	เยื่อไม้	กังหันลม	เหล็ก	และท่อ	

โดยโทรีเซนชิปปิ้งมีการขนส่งสินค้าเหล่านี้ในการขนส่งหลาย

ประเภท	 ไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า	

การให้เช่าเหมาล�าแบบเป็นระยะเวลา	 และการเดินเรือแบบ	

ไม่ประจ�าเส้นทาง	โดยเรือของโทรีเซนชิปปิ้งให้บริการในแถบ

มหาสมุทรแอตแลนติคและแปซิฟิคในจ�านวนที่เท่ากัน

สินค�าทั่วไป/อื่นๆ
3.00%

ป�ุย
9.37%

ผลิตภัณฑ�เกษตร
15.37%

แร�/สินแร�
14.62%

สินแร�เหล็ก
6.13%

ถ�านหิน
18.48%

ซีเมนต�
12.15% 

ผลิตภัณฑ�เหล็กกล�า
20.87%

ที่มา	:	TTA

	 ในการให้เช่าเหมาเรอื	โทรเีซนชปิป้ิงจะจ่ายค่านายหน้า

ตั้งแต่ร้อยละ	1.25	 ถึง	3.75	 ของอัตราเช่ารายวันทั้งหมดแก่

บริษัทนายหน้าที่จัดหาผู้เช่าให้	 การให้บริการแบบไม่ประจ�า

เส้นทางของโทรีเซนชิปปิ้งมีความผันผวนไปตามอุปสงค์และ

อุปทานของสินค้าแห้งเทกอง	 การเช่าเรือมีปัจจัยจากราคา	

เส้นทางการเดินเรือ	ขนาด	อายุและสภาพของเรือ	รวมไปถึง

ชือ่เสยีงของโทรเีซนชปิป้ิงในการเป็นทัง้ผูป้ระกอบการและเป็น

เจ้าของเรือ

ลูกค้าของบริษัทฯ

	 โทรเีซนชปิป้ิงมุง่เน้นการรกัษาคณุภาพในการให้บรกิาร

ขนส่งสนิค้าให้กบัลกูค้า	เพือ่รองรบัการให้บรกิารกบัลกูค้ากลุม่

อตุสาหกรรมรายใหญ่	ทีจ่ะมเีพิม่ขึน้เนือ่งมาจากการขยายฐาน

ลูกค้าและมีศูนย์กลางการค้าและการตลาดที่ประเทศสิงคโปร์	

ในปีที่ผ่านมา	 โทรีเซนชิปปิ้งได้เพิ่มการให้บริการลูกค้า	 โดย

การให้บรกิารขนส่งแบบเป็นเทีย่ว	กบัลกูค้ารายใหญ่ทีต้่องการ

การขนส่งแบบเร่งด่วนและฉุกเฉิน	 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส

ทางการตลาดแก่บริษัทฯ

แผนภูมิ : สินค้าที่ขนส่งจ�าแนกตามประเภทของสินค้า	
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	 โทรีเซนชิปปิ้งมีการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก	 โดยการตรวจสอบกองเรือให้

มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการเดินเรืออยู่ตลอด	เพื่อ	

ให้มั่นใจว่าเรือของโทรีเซนชิปปิ้งสามารถให้บริการกับลูกค้า

อุตสาหกรรมรายใหญ่ได้	 เช่น	บีเอชพี	บิลลิงตัน	รีโอ	ตินโต	

ชิปปิ้ง	และ	คาร์กิล	โอเชียน	ทรานสปอร์ต

พนักงานของบริษัทฯ

	 ณ	 วันที่	30	 กันยายน	2555	 โทรีเซนชิปปิ้งมีจ�านวน

พนักงานในส�านักงานที่สิงคโปร์และกรุงเทพ	จ�านวน	69	คน	

นอกจากนี้ยังมีพนักงานที่ปฏิบัติงานบนเรือ	จ�านวน	630	คน	

โทรเีซนชปิป้ิงมบีคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิาร

งานทัง้ทางเทคนคิและการตลาดประจ�าอยูท่ีส่�านกังานกรงุเทพ	

โดยส่วนใหญ่เคยเป็นผู ้ที่ปฏิบัติงานบนเรือมาก่อน	 ส่วน

ส�านักงานที่สิงคโปร์	 บริษัทฯ	 มีทีมขายและการตลาดที่มี	

ความรู้	 ประสบการณ์	 และความช�านาญในธุรกิจเดินเรือเป็น

อย่างด	ี	กรรมการผูจ้ดัการของโทรเีซนชปิป้ิง	ซึง่เข้ามาบรหิารงาน	

ในปี	2554	ได้ใช้ประสบการณ์ในธุรกิจเดินเรือมากกว่า	10	ปี		

และเป็นผู้น�าด้านกลยุทธ์การบริหารต้นทุน	 และ	 การสร้าง	

รายได้สงูสดุ	และในปี	2555	โทรเีซนชปิป้ิง	ได้แต่งตัง้ผูอ้�านวยการ	

ฝ่ายขายและการตลาด	 และหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง	

ประจ�าส�านักงานที่ประเทศสิงคโปร์

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีแผนที่จะเปิดส�านักงานแห่งแรก

ในทวีปยุโรป	 ที่เมืองโคเปนเฮเกน	 ในใตรมาสที่	 2	 ของปี	

งบประมาณ	2556

ภาวะการแข่งขัน

	 ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง	 เป็นอุตสาหกรรมที่

มีการแข่งขันสูง	ซึ่งประกอบด้วยเรือขนส่งสินค้าทั่วไปและเรือ

ขนส่งสนิค้าแห้งเทกอง	 ในปรมิาณ	15,000	-	60,000	 เดทเวทตนั	

โดยมีผู้ประกอบการประมาณ	1,591	 ราย	 และ	 เรือจ�านวน

ประมาณ	5,464	ล�า

	 ธรุกจิเรอืบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองเป็นธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง

กบัสนิค้าโภคภณัฑ์เป็นหลกั		โดยราคาของค่าระวางเรอืจะอยู่

กบัปรมิาณของเรอืทีม่อียูใ่นตลาด	ในปี	2555	วงจรธรุกจิสนิค้า

แห้งเทกอง	ยงัคงอยูใ่นช่วงขาลง	ท�าให้ผูป้ระกอบการเรอืหลาย

ราย	 โดยเฉพาะผู้ประกอบการเรือที่ไม่สามารถบริหารระวาง

เรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ต้องล้มละลายหรือเลิกกิจการ	

เนือ่งจากผูป้ระกอบการเหล่านีไ้ม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาได้	

ปัจจัยบวกและลบของธุรกิจ

	 ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังคงทรงตัวในช่วง

สองไตรมาสแรกของปี	2556	แต่อาจจะมแีรงกระตุน้ในช่วงครึง่

หลังของปี	 2556	 เนื่องจากประเทศจีนและประเทศก�าลัง	

พัฒนาในภูมิภาคเอเชียมีการเพิ่มปริมาณการน�าเข้าของ	

สินค้าแห้งเทกอง

	 มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมผลิตเหล็กของจีนจะ	

มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ	4	ในปีหน้า	ส่งผลให้การน�าเข้า

แร่เหล็กมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ	6-7	 เนื่องจากมีปัจจัยบวก	

ทางด้านอุปสงค์	 จึงเป็นปัจจัยที่ท�าให้ค่าระวางเพิ่มขึ้นในช่วง

ครึ่งปีหลัง	และจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี	2557	เป็นต้นไป

	 ในส่วนของอุปทาน	 การส่งมอบเรือจะมีอัตราลดลง	

ในช่วงต้นปี	ในขณะที่ราคาซากเรือยังคงอยู่ในระดับสูง	ซึ่งใน	

ช่วงนี้ค่าระวางเรือจะยังคงต�่าอยู่	 โดยธุรกิจเรือบรรทุกสินค้า

แห้งเทกองทัว่โลกจะมอีตัราการเตบิโตประมาณร้อยละ	6.7	ใน

ปี	2556	

	 ในปี	2556	โทรีเซนชิปปิ้งมีแผนที่จะประคองธุรกิจและ

รกัษาระดบัก�าไร	โดยจะมุง่เน้นทีก่ารบรหิารต้นทนุ	การบรหิาร
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จัดการการเข้าอูเ่รือแหง้อยา่งมปีระสิทธภิาพ	และการท�าก�าไร

จากกองเรอืทีว่ิง่ในเส้นทางมหาสมทุรแอตแลนตคิ	ซึง่จะบรหิาร

โดยส�านักงานแห่งใหม่ที่เมืองโคเปนเฮเก้น

เรือบรรทุกน�้ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติระหว่าง

เกาะ

	 ในเดือนเมษายน	2553	TTA	 ลงทุนเป็นจ�านวน	27.96	

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อถือหุ้นร้อยละ	38.83	 ในบริษัท	

ปิโตรลิฟต์	จ�ากัด	(“ปิโตรลิฟต์”)	ในเดือนมกราคม	2554	TTA	

ลงทุนเพิ่มขึ้นอีก	0.84	 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 เพื่อเพิ่ม

สัดส่วนการถือหุ้นขึ้นเป็นร้อยละ	40	

	 ปิโตรลิฟต์เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเรือบรรทุกน�้ามัน

ประเภทตัวเรือสองชั้นรายใหญ่ของตลาดในอุตสาหกรรมเรือ

บรรทุกน�้ามันในประเทศของฟิลิปปินส์	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง	

ของสาธารณูปโภคการขนส่งน�้ามันปิโตรเลียมของฟิลิปปินส์

เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของฟิลิปปินส์ที่มีจ�านวนเกาะ

มาก	แต่มีท่อส่งน�้ามันและก๊าซธรรมชาติระหว่างเกาะจ�านวน

จ�ากัด	 ท�าให้มีความต้องการน�้ามันปิโตรเลียมภายในประเทศ

สูงอย่างต่อเนื่อง	 ปิโตรลิฟต์มีฐานลูกค้าและสัญญาเช่าที่

แข็งแกร่ง	 ซึ่งสามารถสร้างกระแสเงินสดที่มีความมั่นคงและ

สามารถประมาณการได้	 ด้วยผลการด�าเนินงานที่มั่นคงของ	

ปิโตรลิฟต์จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นตามวัฎจักรของธุรกิจ

ขนส่งสินค้าแห้งเทกองในกลุ่มธุรกิจขนส่งของบริษัทฯ

	 กองเรอืนีท้�าการค้าอยูใ่นน่านน�า้ชายฝ่ังประเทศฟิลปิปินส์	

เป็นหลัก	 และมีก�าลังการบรรทุกผลิตภัณฑ์ประเภทเชื้อเพลิง	

เช่น	น�า้มนัปิโตรเลยีมกลัน่	เอทานอล	และก๊าซปิโตรเลยีมเหลว

รวมทั้งสิ้นประมาณ	41	ล้านลิตร	เรือบรรทุกน�้ามันเดินทะเลที่

มอียูใ่นกองเรอืยงัท�าการค้าอยูภ่ายในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้ด้วย	 เพื่อตอบสนองความต้องการส่งออกและน�าเข้า

ของลูกค้า	 ปิโตรลิฟต์เป็นผู ้ให้บริการขนส่งน�้ามันซึ่งเป็น	

ที่ยอมรับของบริษัทน�้ามันแห่งใหญ่ในฟิลิปปินส์	 ก�าลังการ

บรรทุกของกองเรือที่ปิโตรลิฟต์มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่	

ภายใต้สญัญาเช่าเหมาระยะกลางถงึระยะยาวกบับรษิทัน�้ามนั

ชั้นน�าของโลก

ธุรกิจตัวแทนเรือ

	 TTA	เป็นเจ้าของบริษัทตัวแทนเรือ	4	บริษัท	ซึ่งท�าให้	

TTA	 เป็นเจ้าของตัวแทนเรือรายใหญ่ที่สุดซึ่งมีฐานอยู ่ใน

ประเทศไทย	บริษัทตัวแทนเรือดังกล่าวประกอบด้วย

	 บริษัท	โทรีเซนชิปปิ้ง	แอนด์	โลจิสติกส์	จ�ากัด	(“TSL”)	

ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนเรือรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย	

โดยได้ให้บริการกว่า	972	ราย	ในปี	2555	กลุ่ม	Naxco	ซึ่งเป็น	

กลุ่มธุรกิจตัวแทนเรือและโลจิสติกส์ที่มีฐานอยู่ในประเทศ

ฝรั่งเศสได้เข้าถือหุ้นร้อยละ	51	ใน	TSL	ในขณะที่	TTA	ถือหุ้น

อยู่ร้อยละ	49	 โดยบริษัทฯ	 มีแผนจะขยายธุรกิจตัวแทนเรือ	

ผ่านเครอืข่ายธรุกจิของกลุม่	Naxco	ไปยงัประเทศอนิโดนเีซยี	

เวียดนาม	ฟิลิปปินส์	และสิงคโปร์

	 บริษัท	กัลฟ	 เอเจนซี่	 คัมปะนี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

(“GAC”)	 เป็นบริษัทตัวแทนเรือขนาดกลางในประเทศไทย	

โดยได้ให้บริการลูกค้าเกือบ	600	ราย	ในปี	2555	GAC	เป็น

บรษิทัร่วมของ	TTA	และเป็นการร่วมทนุระหว่างบรษิทั	โทรเีซน

ไทย	 เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งถือหุ้นร้อยละ	51	และ	

กัลฟ	เอเจนซี่	คัมปะนี	จ�ากัด	ในประเทศลิชเทนสไตน์	ซึ่งถือ

หุ้นร้อยละ	49	

	 โทรีเซน	(อินโดไชน่า)	เอส.เอ.	(“TI”)	ซึ่งเป็นกิจการร่วม

ค้าระหว่าง	บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	

ซึ่งถือหุ้นร้อยละ	50	 และอีกร้อยละ	50	 ถือโดยนักลงทุน	

ทั่วไป	TI	ได้ให้บริการกว่า	400	ราย	ในปี	2555	และมีความ
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เชี่ยวชาญในการจัดการกับสินค้าเฉพาะโครงการ	 ในปี	2554		

TI	 ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งในการสร้างธุรกิจบริการคลัง	

สินค้าและโลจิสติกส์ในเขต	Phu	My	 ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ	

ประเทศเวียดนาม

	 PT	Perusahaan	Pelayaran	Equinox	(“Equinox”)		

ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนเรือขนาดเล็กในประเทศอินโดนีเซีย	 โดย	

ให้บริการด้านธุรกิจตัวแทนเรือและการดูแลลูกเรือ	 ซึ่งบริหาร

งานโดยส�านักงานในเมืองจากาตาร์	ณ	เดือนกันยายน	2555	

TTA	ถือหุ้นร้อยละ	49	ใน	Equinox	

	 ทั้งสี่บริษัทให้บริการงานด้านธุรกิจตัวแทนเรือดังนี้	

จัดหาท่าเรือให้เรือเทียบท่า	ขนถ่ายสินค้าขึ้นลง	จัดหาสินค้า

ลงเรือ	เตรียมเสบียง	เช่น	น�้ามันเชื้อเพลิง	น�้า	ตลอดจนดูแล

การซ่อมแซมเรอื	สบัเปลีย่นลกูเรอื	และอืน่ๆ	นอกจากนี	้บรษิทั	

กลัฟ	เอเจนซี	่คมัปะน	ี(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ยงัมคีวามช�านาญ

ในการให้บริการโลจิสติกส์	 ซึ่งครอบคลุมการกระจายสินค้า	

ทั้งทางบกและทางอากาศ	 การรับส่งสินค้าจากต้นทางถึง	

ปลายทาง	การเคลื่อนย้ายสินค้าและพัสดุระหว่างประเทศ

นายหน้าเช่าเหมาเรือ

	 บริษัท	 เฟิร์นเล่ย์	(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	(“FTL”)	 เป็น

บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท	 โทรีเซนไทย	 เอเยนต์ซีส์	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 	 และกลุ่มบริษัทเฟิร์นเล่ย์	 ของประเทศนอร์เวย์	

(“เฟิร์นเล่ย์”)	โดยถอืหุน้ร้อยละ	49	และ	ร้อยละ	51	ตามล�าดบั	

เฟิร์นเล่ย์เป็นหนึง่ในบรษิทันายหน้าเช่าเหมาเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โลก	ด�าเนนิธรุกจิในการเป็นทีป่รกึษาเกีย่วกบัเรอืบรรทกุสนิค้า

แห้ง	 เรือบรรทุกน�้ามัน	 เรือบรรทุกก๊าซ	 การซื้อและขายเรือ		

FTL	มีบริษัทย่อยคือ	Fearnleys	Shipbroking	Private	Limited	

โดย	FTL	 ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	99.99	 ซึ่งให้บริการในการเป็น	

นายหน้าเช่าเหมาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองในประเทศ

อินเดีย	และ	Fearnleys	Dry	Cargo	(Singapore)	Pte.	Ltd.	

โดย	FTL	ถอืหุน้อยูร้่อยละ	100	ซึง่ให้บรกิารในการเป็นนายหน้า

เช่าเหมาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองในประเทศสิงคโปร์	

เฟิร์นเล่ย์ด�าเนนิธรุกจิเป็นบรษิทันายหน้าเช่าเหมาเรอืในตลาด

ทีม่กีารแข่งขนักนัอย่างสงู	โดยเป็นตวักลางระหว่างเจ้าของเรอื

และผู้เช่าเรือทั้งประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ	

ทั่วโลก

การด�าเนินธุรกิจในแถบประเทศตะวันออกกลาง 

	 โทรีเซน	ชิปปิ้ง	เอฟแซดอี	(“TSF”)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่	

TTA	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	100	ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นส�านักงาน

ภูมิภาคในแถบตะวันออกกลาง	 อีกทั้งปัจจุบันยังเป็นตัวแทน

เรือให้กับให้บริษัทขนส่งทางเรืออีกหลายแห่ง	 ซึ่งเป็นการ

ประหยัดต้นทุนในการด�าเนินการของเรือสินค้าของโทรีเซน	

ที่ขนส่งสินค้าไปยังสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และท่าเรืออื่นๆ	 ใน

ตะวันออกกลาง	TSF	 ให้บริการเรือที่เข้าไปจอดเทียบท่าใน

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 และติดต่อประสานงานใน	

ด้านการปฏิบัติการเรือกับท่าเรืออื่นๆ	 โดยมีตัวเลขของเรือ	

ที่บริษัทฯ	ให้บริการในท่าเรืออื่นๆ	ไม่ต่างกัน	บริษัทฯ	มีความ

ช�านาญทางด้านพิธีศุลกากร	 และให้บริการขนส่งสินค้า

มากกว่า	4,000	 รายแก่ผู้รับสินค้าในประเทศสหรัฐอาหรับ	

เอมิเรตส์	โอมาน	และจุดหมายปลายทางอื่นๆ	ที่อยู่ใกล้เคียง
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กลุ่มธุรกิจพลังงาน

	 ธุรกิจหลักของกลุ่มธุรกิจพลังงานคือบริการขุดเจาะ

น�้ามันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง	 กลุ่มธุรกิจพลังงานนี้ยัง

ดแูลโครงการเหมอืงถ่านหนิขนาดเลก็จ�านวนสองโครงการด้วย

	 บรษิทั	เมอร์เมด	มารไิทม์	จ�ากดั	(มหาชน)	(“เมอร์เมด”)	

ซึง่	TTA	ถอืหุน้คดิเป็นร้อยละ	57.14	ให้บรกิารวศิวกรรมใต้ทะเล

และบริการขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งแก่

บรษิทัน�า้มนัและก๊าซธรรมชาตริายใหญ่หรอืผูร้บัจ้างของบรษิทั

เหล่านี้ซึ่งอยู ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและตะวันออกกลาง	

เป็นหลกั	ธรุกจิของเมอร์เมดมแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามเป็นวฏัจกัร	

โดยทั่วไปแล้ว	 ราคาน�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นจะกระตุ้นให้มีการ

ใช้จ่ายส�าหรบัการส�ารวจและการผลติมากขึน้	อนัส่งผลให้เกดิ

ความต้องการบริการขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาตินอก

ชายฝั่ง

สรุปเกี่ยวกับเมอร์เมด

	 เมอร์เมดเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี	2525	 และได้เข้า

ซื้อกิจการบางส่วนของ	TTA	ในปี	2538	เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	

พ.ศ.	2550	 เมอร์เมดได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

แห่งประเทศสิงคโปร์	 (“SGX-ST”)	 และสามารถรวบรวมเงิน	

จากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรกเป็นจ�านวน	246		

ล้านดอลลาร์สงิคโปร์	ณ	วนัที	่14	ตลุาคม	พ.ศ.	2552	เมอร์เมด

ได้รับรายได้ทั้งหมดจากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

จ�านวน	156	ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

	 ณ	 วันนี้	 เมอร์เมดเป็นหนึ่งในจ�านวนไม่กี่บริษัทที่เป็น	

ผู้ให้บริการนอกชายฝั่งซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ในเอเชีย	 เมอร์เมด

ด�าเนินธุรกิจหลักสองประเภท	 คือการให้บริการเรือขุดเจาะ

นอกชายฝั่ง	และบริการวิศวกรรมใต้ทะเล

บริการวิศวกรรมใต้ทะเล

ภาพรวมของอุตสาหกรรม

	 ความต้องการในการใช้บรกิารใต้น�า้และยานส�ารวจใต้

ทะเล	(ROV)	 มีแรงผลักดันหลักๆ	 จากปริมาณการส�ารวจ		

การพัฒนาและการผลิตน�้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ	 โดย	

ระดบัการลงทนุมกัจะขึน้อยูก่บักระแสเงนิสดของบรษิทัน�้ามนั	

รายได้และแหล่งเงินทุน	 พื้นที่ใหม่ส�าหรับการส�ารวจและ	

การพัฒนา	รวมทั้งราคาน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ

	 ในปี	2555	ราคาน�า้มนัอยูท่ีร่ะหว่าง	90	ถงึ	125	ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล	 ราคาน�้ามันมีการปรับลดลงไป

ประมาณ	35	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลในช่วงไตรมาส

ที่สองของปี	แต่ได้ปรับขึ้นมาเป็นประมาณ	100-115	ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล	 ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ราคา	

ขั้นต�่าโดยทั่วไปที่บริษัทน�้ามันและก๊าซธรรมชาติใช้ส�าหรับ

โครงการพัฒนาของตน	 ความไม่แน่นอนซึ่งมีสาเหตุมาจาก

สภาวะเศรษฐกิจของโลกไม่ได้ชะลอกิจกรรมการส�ารวจและ

ผลิตแต่ประการใด	ในทางตรงกันข้าม	ราคาน�้ามันในปัจจุบัน

ได้เพิม่ความเชือ่มัน่ให้กบับรษิทัน�า้มนัแห่งใหญ่ซึง่ได้มกีารรเิริม่

โครงการใหม่หลายโครงการทั่วโลก

แผนภูมิ : ราคาน�้ามันในอดีต
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ปีแห่งผลก�าไรของอุตสาหกรรม

	 ปีที่ผ ่านมาเป็นปีที่คึกคักส�าหรับผู ้รับจ ้างบริการ

วิศวกรรมใต้ทะเล	 มีกิจกรรมการประมูลราคาเกิดขึ้นเป็น	

ระยะเพื่อการเข้าท�าสัญญาบริการวิศวกรรมใต้น�้าฉบับใหม่	

ตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดคือในย่านทะเลเหนือ	

บราซลิและอ่าวเมก็ซโิก	ตดิตามด้วยภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิคและ

แอฟริกาตะวันตก	 ซึ่งเป ็นที่คาดว่าทั้งสองภูมิภาคนี้จะ	

มคีวามเคลือ่นไหวทีด่ขีึน้เมือ่มกีารเริม่ต้นพฒันาแหล่งทีค้่นพบ

	 ความต้องการที่เพิ่มขึ้นส�าหรับงานก่อสร้างใต้ทะเล	

และจ�านวนเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมใต้ทะเลที่สั่งต่อใหม่

เพียงไม่กี่ล�าที่เข้าสู่ตลาดในรอบหลายปีที่ผ่านมา	 ได้เพิ่มแรง

ผลักดันขาขึ้นให้กับอัตราค่าเช่าเรือรายวัน

2550 2551 2552 2553 2554 2555 แนมโน้ม

ประเภท ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ

เรือก่อสร้างนอกชายฝั่ง 65	-	70	000 65	-	70	000 50	-	55	000 50	-	55	000 55	-	95	000* 65	-	110	000* ≥

เรือก่อสร้างขนาดเล็ก 45	-	55	000 45	-	55	000 45	-	55	000 40	-	50	000 50	-	60	000 50	-		60	000 ≥

เรือสนับสนุนการก่อสร้าง 35	-	45	000 35	-	45	000 40	-	45000 40	-	50	000 40	-	55	000 45	-	55	000 >

หมายเหตุ:
อัตราเหล่านี้เป็นไปตามข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ/การเข้าท�าสัญญา	 อัตราที่ได้รับมาอย่างเป็นความลับ	 และความรู้สึกโดยทั่วไปของตลาด	 ดัชนีนี้อยู่บนพื้นฐานของสัญญา	
T/C	ระยะยาว	กล่าวคือ	3	ถึง	5	ปี	จากเจ้าของเรือถึงผู้เช่าเรือในชั้นแรก	อัตรานี้ไม่รวมยานส�ารวจใต้ทะเล	ROV	หรืออุปกรณ์พิเศษบนดาดฟ้าเรือ
*เรือก่อสร้างนอกชายฝั่งรุ่นใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น	(ความยาวตลอดล�า	150	ม.+)	เข้าสู่ตลาดในปี	2553	และเราจะเห็นช่วงห่างที่มากขึ้นระหว่างอัตราสูงสุดและต�่าสุดของเรือกลุ่มนี้

แนวโน้มของพัฒนาการในสี่ด้านที่ขับเคลื่อนตลาด

	 Fearnleys	Offshore	 Supply	 ชี้ถึงแนวโน้มของ

พฒันาการในสีด้่านทีม่ผีลกระทบอย่างส�าคญัต่อความต้องการ

เรอืสนบัสนนุงานวศิวกรรมใต้ทะเล	ประการแรกคอืการค้นพบ

จ�านวนมากในปีที่ผ่านมาได้แสดงถึง	 “มูลค่างานในมือของ

ตลาดบริการวิศวกรรมใต้ทะเล”	 ที่สูง	 ประการที่สองคือ	

นอกจากแหล่งส�ารองทีค้่นพบแล้ว	ยงัมแีนวโน้มว่าความคกึคกั

ของงานขุดเจาะอย่างกว้างขวางในระยะสั้นถึงระยะกลางจะ

น�าไปสู่การค้นพบมากยิ่งขึ้นและเพิ่มมูลค่างานในมือให้สูงขึ้น

อกี	ปัจจยัทีม่อีทิธพิลในทางบวกประการทีส่ามซึง่จะขบัเคลือ่น

ความต้องการงานบริการวิศวกรรมใต้ทะเลให้สูงขึ้นอีกคือ

เทคโนโลยีใหม่ที่จะท�าให้แหล่งผลิตมองหาวิธีการยืดอายุ	

แหล่งผลิตและการพัฒนาเพิ่มเติม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบ

ทะเลเหนือ	จะมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือส�าหรับงานวิศวกรรม

ใต้ทะเลและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มปริมาณ

การผลติจากแหล่งและโครงสร้างพืน้ฐานทีม่อียูเ่ดมิ	ประการที่

สี่	 ปัจจัยซึ่งชี้ถึงความต้องการที่สูงขึ้นคือเป็นที่คาดว่าร้อยละ	

70	ของโครงการพัฒนาใต้ทะเลใหม่จะเป็นการติดตั้งในน�้าลึก

ที่ระดับอย่างน้อย	1,500	ฟุต	ซึ่งบ่งบอกถึงโครงการใต้ทะเลที่

ยาวนานขึ้น	 และแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นต่อกองเรือปัจจุบัน	 ใน

ขณะนี้	 แอฟริกาและบราซิลมีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในการด้าน

พฒันาทีร่ะดบัน�า้ลกึ	แต่เป็นทีค่าดว่าพืน้ทีอ่ืน่ๆ	เช่น	ทะเลเหนอื	

อ่าวเม็กซิโกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ จะได้รับประโยชน์

จากแนวโน้มนี้ด้วย
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คาดการณ์ส่วนแบ่งการตลาดในทุกภูมิภาคนอกชายฝั่ง

ที่มา:	Quest

แผนภูมิข้างต้นชี้ถึงการเติบโตที่คาดการณ์ในทุกภูมิภาค	

นอกชายฝั่ง	 โดยตลาดเอเชีย/ตะวันออกกลางมีการเติบโต	

ที่สูงสุด	ข้อมูลของ	Quest	Offshore	ชี้ว่าร้อยละ	18	ของเงิน

ลงทุนรายปีส�าหรับงานวิศวกรรมใต้ทะเลจะเข้ามายังภูมิภาค

นี้ภายในปี	2560

แนวโน้มของอุปทาน

	 จากการคาดการณ์ถงึอปุสงค์ทีย่งัคงมอียูต่่อไปด้วยแรง

สนบัสนนุจากราคาน�า้มนัทีส่งูขึน้	 ค�าสัง่ซือ้ส�าหรบังานวศิวกรรม	

ใต้ทะเลจึงเติบโตขึ้นอย่างมากในรอบ	12	 เดือนที่ผ่านมา		

ภายหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาซึ่งมีค�าสั่งซื้อน้อยมาก	 ได้มีการ	

สั่งซื้อเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมใต้ทะเลใหม่จ�านวน	20	 ล�า	

นับตั้งแต่เดือนกันยายน	2554	 เรือเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเข้าสู่

ตลาดในปี	2556	-	2558

แนวโน้มของอุปสงค์

	 การวิเคราะห์ตัวขับเคลื่อนการใช้จ่ายด้านการส�ารวจ

และการผลิตที่ส�าคัญแสดงให้เห็นว่าจ�าเป็นต้องมีการเพิ่มการ

ใช้จ่ายระยะยาวอย่างเร่งด่วน	ข้อสังเกตที่ส�าคัญมีดังต่อไปนี้

	 	เป็นที่คาดการณ์ว่าความต้องการน�้ามันของโลกจะ

เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าการผลิตทั่วโลก	 ซึ่งจะก่อให้เกิดฐาน

ส�าหรับราคาน�้ามันที่มั่นคงและสูง

	 	เป็นที่คาดการณ์ว่าราคาน�้ามันจะปรับตัวสูงขึ้นเกิน	

100	ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา	ซึง่อาจน�าไปสูก่ารทบทวนปรบัเพิม่

งบประมาณต้นน�้าของบริษัทต่างๆ

	 	เป็นที่คาดการณ์ว่าแหล่งน�้ามันเดิมจะมีอัตราการ

ผลิตที่ลดลงร้อยละ	4.5	 ซึ่งท�าให้มีความจ�าเป็นต้องทดแทน	

โดยการผลิตจากแหล่งที่พัฒนาใหม่และ/หรือการผลิตน�้ามัน

จากหลุมที่มีการปรับปรุง

	 ในขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนเรือขุดเจาะและพื้นที่

ทางภมูศิาสตร์ของกจิกรรมการส�ารวจและผลติเป็นปัจจยับ่งชี้

ที่ดีส�าหรับกิจกรรมการพัฒนา	 แต่ยังมีปัจจัยบ่งชี้ที่ใช้โดย	

ทั่วไปอีกประการหนึ่งส�าหรับกิจกรรมงานวิศวกรรมใต้ทะเล	

ซึ่งได้แก่จ�านวนของอุปกรณ์เครื่องมือใต้ทะเล	(subsea	trees)	

ที่จะติดตั้งในภูมิภาคต่างๆ	 อุปกรณ์ปากหลุม	(well-head)	

แต่ละหน่วยจะเชื่อมต่อกับโครงสร้างด้านบนหรือท่อส่งน�้ามัน	

(export	pipeline)	โดยผ่านชุมทางท่อ	(riser)	และโครงสร้าง

ใต้ทะเลต่างๆ	ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัโครง	

สร้างใต้ทะเลบ่งบอกถงึความต้องการส�าหรบังานตดิตัง้ใต้ทะเล

แผนภมู ิ: การประมาณการรายจ่ายฝ่ายทนุส�าหรบังานวศิวกรรม 

ใต้ทะเล
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	 	บรษิทัน�า้มนัจ�าเป็นต้องค้นหาน�า้มนัและก๊าซธรรมชาติ	

ในน่านน�้าที่ลึกขึ้นและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงขึ้น

	 	แหล่งที่พบใหม่มีขนาดโดยเฉลี่ยเล็กลงเรื่อยๆ	 ซึ่งมี

แนวโน้มที่จะผลักดันให้บริษัทน�้ามันเพิ่มจ�านวนแหล่งน�้ามัน

ของตนขึ้น

ข้อมูลธุรกิจ

	 บริษัทฯ	 ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลผ่าน	 บริษัท	

เมอร์เมด	 ออฟชอร์	 เซอร์วิสเซส	 จ�ากัด	 (“MOS”)	Zamil		

Mermaid	Offshore	Services	Company	LLC,	Subtech	

Limited,	Subtech	Qatar	Diving	&	Marine	Services	LLC,	

Seascape	Surveys	Pte.	Ltd.,	Seascape	Surveys	Ltd.	และ	

PT	Seascape	Surveys	 Indonesia	(รวมเรียกว่า	 “แผนก	

วิศวกรรมใต้ทะเล”)	 บริการของแผนกวิศวกรรมใต้ทะเล

ประกอบด้วยบรกิารนกัประดาน�า้และเรอืบรกิารและสนบัสนนุ

งานวศิวกรรมใต้ทะเลทีค่วบคมุด้วยยานส�ารวจใต้ทะเล	(ROV)		

การให้บรกิารงานวศิวกรรมใต้ทะเลของบรษิทัฯ	มหีลากหลาย	

ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ	 การซ่อมและการบ�ารุงรักษา	 และ	

งานก่อสร้างและติดตั้งและงานสานต่อโครงการให้สมบูรณ์	

(Commissioning	Projects)

	 ณ	 วันที่	30	 กันยายน	 พ.ศ.	2555	 กองเรือบริการ	

และสนับสนุนงานวิศวกรรมใต้ทะเลประกอบด้วยเรือจ�านวน	

9	 ล�า	(รวมเรือเช่า)	 ซึ่งเป็นเรือสนับสนุนนักประดาน�้า	3	 ล�า	

นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมยานส�ารวจใต้น�้า	 12	 เครื่อง	

รวมทัง้ระบบสนบัสนนุงานก่อสร้างหนกัในน�า้ลกึและน�า้ลกึมาก	

(deepwater	and	ultra-deepwater	heavy	construction	

class	 systems)	 นอกจากสินทรัพย์ที่ส�าคัญเหล่านี้	 แผนก

วิศวกรรมใต้น�้ายังจ้างผู ้เชี่ยวชาญโดยผ่านสัญญา	 sub-	

contract	 ถึง	400	 คน	 นอกเหนือจากพนักงานประจ�าที่	

มีอยู่แล้ว	 เพื่อท�างานเกี่ยวกับโครงการต่างๆ	ที่ให้บริการงาน

วิศวกรรมใต้ทะเล

บริการของกองเรือและบริการนักประดาน�้า

	 เรือทุกล�าได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน	DNV	

หรือ	ABS	ซึ่งทั้ง	2	สถาบันเป็นสถาบันจัดชั้นเรือชั้นแนวหน้า	

เรือทุกล�าต้องเข้ารับการตรวจสภาพเรืออย่างสม�่าเสมอจาก

สถาบันจัดชั้นเรือ	 นอกเหนือจากการเข้าอู่แห้งและเข้าซ่อม

บ�ารงุตามตารางทีก่�าหนดไว้	 ความสามารถทีส่�าคญัอกีด้านหนึง่	

ของแผนกวศิวกรรมใต้ทะเลคอืการให้บรกิารนกัประดาน�า้ตาม

มาตรฐานระดับโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 มาตรฐานที่ก�าหนด

โดยสมาคมผู้ผลิตน�้ามันและก๊าซธรรมชาติระหว่างประเทศ	

(International	Oil	and	Gas	Producers	Association		

(“OGP”)	 จ�านวนงานประมูลใหม่ๆ	 ซึ่งรวมถึงงานประมูลที่

เมอร์เมดได้รับการคัดเลือกเมื่อเร็วๆ	นี้จาก	Saudi	Aramco	

ได้ก�าหนดให้การรบัรองมาตรฐานของ	OGP	เป็นเงือ่นไขบงัคบั

ก่อนที่ส�าคัญข้อหนึ่ง
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ตารางดังต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของบริการหลักของแผนกวิศวกรรมใต้ทะเล

การส�ารวจ การส�ารวจก่อนการติดตั้ง	 ซึ่งได้แก่	 การก�าหนดต�าแหน่งและการให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งแท่นขุดเจาะ	
และการซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ใต้น�้า

การพัฒนา การติดตั้งท่อส่งใต้น�้า	ท่อขนส่ง	เชือกช่วยชีวิต	(control	umbilicals)	ท่อและเสา	การวางและฝังท่อ	การติดตั้ง
และยึดเสาและอุปกรณ์ท่อ	 การเดินเครื่อง	 การทดสอบและการตรวจสอบ	 และการวางและเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล
และเชือกช่วยชีวิต

การผลิต การตรวจสอบ	การซ่อมบ�ารุงและการซ่อมแซมโครงสร้างที่ใช้ในการผลิต	เสา	ท่อส่ง	และอุปกรณ์ใต้น�้า

กองเรือของเมอร์เมดส�าหรับให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเล	มีดังตารางต่อไปนี้

ล�าดับที่ ชื่อเรือ ค�าอธิบาย

ปีปฏิทิน (พ.ศ.)

ปีที่สร้าง ปีที่ซื้อ

1. เมอร์เมด	คอมมานเดอร์ เรือให้บริการและสนับสนุนการตรวจสอบซ่อมแซมก่อสร้างใต้น�้า 2530 2548

2. เมอร์เมด	เอนดัวเรอร์ เรือให้บริการและสนับสนุนการตรวจสอบซ่อมแซมก่อสร้างใต้น�้า 2553 2553

3. เมอร์เมด	เอเชียน่า เรือให้บริการและสนับสนุนการตรวจสอบซ่อมแซมก่อสร้างใต้น�้า 2553 2553

4. เมอร์เมด	สยาม เรือให้บริการสนับสนุนการก่อสร้าง 2545 2553

5. เมอร์เมด	แซฟไฟร์ เรือซึ่งสนับสนุนระบบควบคุมยานส�ารวจใต้ทะเลและนักประดาน�้า 2552 2552

6. เมอร์เมด	ชาเลนเจอร์ เรือวิศวกรรมใต้ทะเลชนิดอเนกประสงค์ 2551 2551

7. เมอร์เมด	เพอร์ฟอร์มเมอร์ เรือวิศวกรรมใต้ทะเลชนิดอเนกประสงค์ 2525 2549

8. บาร์ราคูด้า เรือวิศวกรรมใต้ทะเลชนิดอเนกประสงค์ 2525 2553

9. เอนดัวเรอร์	(เช่า) เรือซึ่งสนับสนุนระบบควบคุมยานส�ารวจใต้ทะเลและนักประดาน�้า 2551 2555	(เช่า)

ลูกค้า

	 ลูกค้าประกอบด้วยผู้ผลิตและจัดหาน�้ามันและก๊าซ

ธรรมชาติอิสระรายใหญ่	 บริษัทขนส่งทางท่อ	 และบริษัท

ก่อสร้างและวิศวกรรมนอกชายฝั่ง	ในปี	2555	มีการให้บริการ

วิศวกรรมใต้ทะเลแก่ลูกค้ากว่า	20	ราย	

พนักงาน

	 แผนกวิศวกรรมใต้ทะเลจ�าเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรที่มี

คุณภาพสูง	ณ	วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2555	MOS	และบริษัท

ทีเ่กีย่วข้องมบีคุลากรกว่า	500	คนซึง่กระจายอยูใ่นประเทศไทย	

กาตาร์	ซาอุดิอาระเบียและอินโดนีเซีย
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การแข่งขัน

	 การท�าสญัญาในธรุกจิทางทะเลมกีารแข่งขนัสงูมาก	ใน

ขณะที่ราคาเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง	แต่ความสามารถที่จะจัดหา

เรือพิเศษ	 และว่าจ้างและรักษาบุคลากรที่มีทักษะความ

สามารถ	 รวมทั้งแสดงประวัติการมีความปลอดภัยที่ดี	 ก็เป็น

ส่วนที่ส�าคัญเช่นกัน	คู่แข่งของแผนกวิศวกรรมใต้ทะเล	ได้แก่

บริษัทท้องถิ่นต่างๆ	ซึ่งมีฐานอยู่ในเอเชียและตะวันออกกลาง	

รวมถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทของยุโรปหรือ

สหรัฐอเมริกา	 บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบ

ธุรกิจทางด้านงานวิศวกรรม	งานจัดหา	และนายหน้ารับเหมา

โครงการ	

ปัจจัยบวกและลบ

	 ด้วยตัวเลขการเติบโตเปรียบเทียบปีต่อปีที่ร้อยละ	10	

ตามทีค่าดการณ์ไว้ในส่วนของการใช้จ่ายและการลงทนุบรกิาร	

งานวิศวกรรมใต้ทะเลจึงมีแนวโน้มในเชิงบวก	 ในความเห็น	

ของ	TTA	ราคาน�้ามันจะยังคงอยู่ที่ระดับสูงกว่า	100	ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลในระยะกลาง	 ซึ่งเป็นแรงกระตุ้น	

การเติบโตและการพัฒนาของอุตสาหกรรมต่อไป

	 กลยุทธ์ที่จะขยายธุรกิจออกไปภายนอกประเทศไทย

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มให้ผลตอบแทนแล้ว	 ใน	

ต้นรอบปีบัญชี	2556	 เมอร์เมดได้ประกาศการเข้าท�าสัญญา

บรกิารนกัประดาน�า้ซึง่เมอร์เมดจะด�าเนนิการโดยเป็นส่วนหนึง่

ของกจิการร่วมทนุใหม่ในตะวนัออกกลาง	เป็นทีค่าดว่าภมูภิาค

ตะวันออกกลางจะสร้างความเติบโตในระดับภูมิภาคให้กับ

แผนกวิศวกรรมใต้ทะเลในไม่กี่ปีข้างหน้านี้

ธุรกิจบริการเรือขุดเจาะนอกชายฝั่ง

ภาพรวมของอุตสาหกรรม

	 อุปสงค์ของบริการขุดเจาะและบริการที่เกี่ยวข้อง	

ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ	 ซึ่งรวมถึงราคาน�้ามันและก๊าซ	

ธรรมชาติในปัจจุบันและที่คาดหมาย	 ตลอดจนระดับของ

กิจกรรมในการส�ารวจและผลิตน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ	 การ

ด�าเนินงานขุดเจาะ	(ทั้งการส�ารวจและการผลิต)	 ได้กระจาย

อยู่ในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ	ทั่วโลก	หน่วยขุดเจาะที่ใช้มีความ

แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับความลึกของน�้าในบริเวณที่จะ	

ขุดเจาะ	 ระยะของการขุดเจาะ	(การส�ารวจ/การพัฒนา/การ

ผลิต)	และความซับซ้อนทางเทคนิคของหลุม

	 ส�าหรับเรือขุดเจาะแบบ	Tender	 ภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ถือเป็นภูมิภาคที่ส�าคัญที่สุด	 ซึ่งมีการใช้เรือกว่า

ร้อยละ	70	ของกองเรอืทัว่โลก	เมือ่เรว็ๆ	นีม้กีารรายงานว่าเรอื

ขุดเจาะแบบ	Tender	ที่ทันสมัยมีอัตราการใช้ประโยชน์สูงถึง

ร้อยละ	100	ในขณะที่เรือขุดเจาะแบบ	Tender	ที่อายุมากกว่า

มอีตัราการใช้ประโยชน์ซึง่ต�า่กว่าเพยีงเลก็น้อย	แต่ยงัคงสงูถงึ

ร้อยละ	85	ในปี	2555	อัตราค่าเช่าเรือรายวันของเรือขุดเจาะ

แบบ	Tender	 ที่ต่อใหม่สูงขึ้นจนเกือบที่จะถึงระดับประมาณ	

130,000	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

	 ด้วยราคาน�า้มันที่สูงและกิจกรรมนอกชายฝั่งที่เพิ่มขึน้	

อุปทานส�าหรับเรือขุดเจาะแบบ	Jack-up	ของโลกได้พุ่งขึ้นใน

ระหว่างปี	2555	 ส�าหรับส่วนของตลาดที่เป็นงานคุณภาพสูง	

อัตราการใช้ประโยชน์ได้คงที่อยู่ที่ระดับเหนือกว่าร้อยละ	90	

โดยมีอัตราค่าเช่าเรือรายวันที่ประมาณ	150,000	 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา	 ซึ่งปรับขึ้นจากช่วงอัตรา	100,000	-	120,000	

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาของปีก่อน
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ข้อมูลธุรกิจ

	 บริษัท	เมอร์เมด	ดริลลิ่ง	จ�ากัด	(“MDL”)	ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยที่เมอร์เมดถือหุ้นอยู่ร้อยละ	95	 เป็นเจ้าของเรือขุดเจาะ

แบบ	Tender	จ�านวน	2	ล�า	และเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ

เรือที่พักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เรือขุดเจาะล�าหนึ่ง	 คือ	

เอ็มทีอาร์-2	ได้ถูกใช้งานเกือบตลอดปี	2555	ในขณะที่เรือขุด

เจาะอกีล�าหนึง่	คอื	เอม็ทอีาร์-1	ได้ถกูแปลงสภาพเป็นเรอืทีพ่กั

และมกีารเข้าท�าสญัญาส�าหรบัช่วงหกเดอืนหลงัของรอบปีบญัชี	

เนื่องจากเรือขุดเจาะทั้งสองล�านี้ก�าลังจะหมดอายุการใช้งาน	

เมอร์เมดจึงอยู่ในระหว่างการส�ารวจทางเลือกต่างๆ	 ในการ

เพิ่มประสิทธิภาพกองเรือขุดเจาะของตน

ตาราง : รายชื่อกองเรือขุดเจาะ

ล�าดับที่ ชื่อเรือ ค�าอธิบาย

ปีปฏิทิน (พ.ศ.)

ปีที่สร้าง ปีที่ซื้อ

1. เอ็มทีอาร์-1 เรือที่พัก 2521 2548

2. เอ็มทีอาร์-2 เรือขุดเจาะ 2524 2548

3. เอโออาร์-1* เรือขุดเจาะแบบ	Jack-up	ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูง 2556 2553

4. เอโออาร์-2* เรือขุดเจาะแบบ	Jack-up	ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูง 2556 2553

5. เอโออาร์-3* เรือขุดเจาะแบบ	Jack-up	ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูง 2556 2554

(*อยู่ในระหว่างการต่อที่อู่ของ	Keppel	FELS	Limited	ในสิงคโปร์)

	 บริษัท	 เอเชีย	 ออฟชอร์	 ดริลลิ่งค์	 จ�ากัด	(“AOD”)	

ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยเมอร์เมดเพื่อการเป็นเจ้าของและด�าเนินงาน

กองเรือขุดเจาะแบบ	Jack-up	ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูงและ	

ทันสมัย	 ได้เข้าท�าสัญญาฉบับแรกส�าหรับเรือขุดเจาะล�าแรก	

ในจ�านวนสามล�าเมื่อเดือนตุลาคม	2555	 โดยมีรายได้รวม	

236.5	 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 กับ	Saudi	Aramco	 ณ	

วันที่	30	 กันยายน	2555	 เมอร์เมดถือหุ้นใน	AOD	 จ�านวน	

ร้อยละ	33.75

	 เรือขุดเจาะทั้งแบบ	Tender	และ	Jack-up	ต้องได้รับ

การจัดอันดับชั้นจากสมาคมจัดอันดับชั้นเรือที่มีชื่อเสียง	 โดย

จดัล�าดบัจากมาตรฐานของการปฏบิตังิานและความปลอดภยั	

เรือขุดเจาะของ	MDL	 ได้ถูกจัดล�าดับโดยสมาคมจัดชั้นเรือ

นานาชาติ	 อาทิ	Det	Norske	Veritas	(“DNV”),	American	

Bureau	of	Shipping	(“ABS”)	หรือ	Bureau	Veritas	(“BV”)	

โดยเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1	ถูกจัดล�าดับชั้นโดย	ABS	และเรือ

ขดุเจาะเอม็ทอีาร์-2	ถกูจดัล�าดบัชัน้โดย	BV	สมาคมจดัชัน้เรอื

ดงักล่าวจะเข้ามาตรวจสภาพเรอืทกุปี	เรอืขดุเจาะทัง้	2	ล�า	เข้า

อู่แห้งทุกๆ	5	 ปี	 และได้รับการตรวจสภาพแบบพิเศษจาก

สมาคมจัดอันดับชั้นเรือต่างๆ	ดังกล่าว

	 เรือเอโออาร์-1	 ซึ่งจะส่งมอบให้กับ	AOD	 ในเดือน

มีนาคม	2556	จะได้รับการจัดอันดับชั้นโดย	ABS
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บริการของกองเรือ

	 สัญญาให้บริการเรือขุดเจาะนอกชายฝั่งของ	MDL	จะ

มกีารเจรจาต่อรองเป็นรายๆ	ไป	และมเีงือ่นไขและข้อก�าหนด

ที่แตกต่างกัน	MDL	ได้รับสัญญามาจากการประมูลแข่งขันกับ

ผู้รับจ้างรายอื่นๆ	เป็นส่วนใหญ่	สัญญาว่าจ้างในการขุดเจาะ

จะก�าหนดเงื่อนไขการช�าระเงินเป็นอัตรารายวัน	 โดยใช้อัตรา

ที่สูงกว่าในช่วงที่เรือขุดเจาะปฏิบัติงาน	 และอัตราที่ต�่าลงใน

ช่วงของการเตรียมการหรือเมื่อการปฏิบัติงานขุดเจาะหยุด

ชะงักหรือถูกจ�ากัดเนื่องจากความเสียหายของอุปกรณ์	สภาพ

อากาศที่ร้ายแรง	หรือสภาพอื่นๆ	ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของ	MDL	

	 สัญญาให้บริการขุดเจาะซึ่งใช้อัตราค่าเช่าเรือรายวัน	

โดยทัว่ไปมกัมรีะยะเวลาทีค่รอบคลมุช่วงเวลาของงานขดุเจาะ

ส�าหรับหลุมเดี่ยวหรือหลุมที่เป็นกลุ่ม	 หรือมีระยะเวลาตามที่

ก�าหนด	ส�าหรบัสญัญาบางฉบบัที	่MDL	เข้าท�ากบัลกูค้า	ลกูค้า

สามารถขอใช้สทิธบิอกเลกิได้โดยช�าระค่าปรบัในการบอกเลกิ

สัญญาก่อนก�าหนด	อย่างไรก็ตาม	ค่าปรับในการบอกสัญญา

ก่อนก�าหนดดังกล่าวอาจจะไม่สามารถชดเชยส�าหรับการ	

สูญเสียสัญญาให้แก่	MDL	ได้ทั้งหมด	

	 เรือขุดเจาะแบบ	Jack-up	 จ�านวนสามล�าของ	AOD	

ได้รับการออกแบบในชั้น	MOD	V-B	 ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าเป็น	

การออกแบบเรือขุดเจาะแบบ	Jack-up	อันเป็นที่ต้องการของ

บริษัทขุดเจาะรายใหญ่	 และมีการใช้โดยบริษัทน�้ามันต่างๆ		

ในพืน้ทีน่�า้ตืน้ทกุแห่งของโลก	เรอืขดุเจาะนีไ้ด้รบัการออกแบบ

ให้ท�างานได้ตลอดปีในพืน้ทีข่องอ่าวแมกซโิก	มหาสมทุรอนิเดยี	

ทะเลเหนือตอนใต้	 ชายฝั ่งตะวันออกกลาง	 นอกชายฝั ่ง	

อินเดีย	นอกชายฝั่งออสเตรเลีย	นอกชายฝั่งนิวซีแลนด์	และ	

นอกชายฝ่ังเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ในสภาพแวดล้อมปัจจบุนั	

มักจะมีการเข้าท�าสัญญาส�าหรับเรือขุดเจาะเป็นระยะเวลา	

300	วันขึ้นไป	แนวโน้มนี้คาดว่าจะสูงขึ้น	 เนื่องจากอุปสงค์ที่

ทะยานขึ้นในขณะที่อุปทานในระยะใกล้มีอยู่เพียงเล็กน้อย

ลูกค้า

	 MDL	ด�าเนนิงานขดุเจาะนอกชายฝ่ังให้แก่บรษิทัน�้ามนั

ระหว่างประเทศชั้นน�าหลายบริษัท	 รวมทั้งบริษัทน�้ามันซึ่งอยู่

ในความควบคุมของรัฐบาลและบริษัทน�้ามันอิสระ	ณ	วันที่	30	

กันยายน	พ.ศ.	2555	เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1	และเอ็มทีอาร์-2	

ถูกใช้งานโดย	Chevron	Indonesia	เพื่อเป็นเรือที่พักและเรือ

ขุดเจาะ	ตามล�าดับ	สัญญาของเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2	ได้สิ้น

สุดลงในเดือนพฤศจิกายน	2555	 และเรือขุดเจาะยังคงอยู่	

ในระหว่างการตรวจสภาพแบบพเิศษและจะยงัไม่ออกจากอูจ่น

กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์	2556

	 MDL	 ได้เข้าท�าสัญญาส�าหรับเรือขุดเจาะเอโออาร์-1	

กับ	Saudi	Aramco	 ซึ่งเป็นบริษัทน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ	

ใหญ่ที่สุดของโลก	 เรือขุดเจาะนี้จะเริ่มต้นการใช้งานในเดือน

มิถุนายน	2556

พนักงาน

	 MDL	 ต้องการบุคลากรซึ่งมีทักษะความสามารถสูง	

เพื่อการปฏิบัติงานเรือขุดเจาะ	 ดังนั้น	MDL	 จึงได้ด�าเนิน

โครงการจดัหาและฝึกอบรมบคุคลากร	และโครงการเพือ่ความ

ปลอดภัยของบุคลากรอย่างครอบคลุม	ณ	วันที่	30	กันยายน	

พ.ศ.	2555	MDL	มีพนักงาน	168	คน	

คู่แข่ง

	 คู ่แข่งรายส�าคัญของ	MDL	 คือบริษัทผู ้ให้บริการ	

เรอืขดุเจาะนอกชายฝ่ังทัว่โลกหรอืในภมูภิาค	 รวมถงึ	Sapura	

Kencana	 ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการนอกชายฝั่งของมาเลเซีย	
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ที่ได้ตกลงซื้อกิจการเรือขุดเจาะแบบ	Tender	 ของ	Seadrill		

เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2555	 โดยมีมูลค ่าการซื้อขาย		

2,900	 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 การซื้อขายนี้ส่งผลให้	

SapuraKencana	 เป็นผูป้ระกอบการเรอืขดุเจาะแบบ	Tender	

รายใหญ่ทีส่ดุของโลก

	 เรือขุดเจาะแบบ	Tender	 ส่วนใหญ่ด�าเนินงานอยู่ใน

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ภายใต้สญัญาทีม่อีายรุะหว่าง

หนึง่ถงึสามปี	ตลาดส�าหรบัเรอืขดุเจาะแบบ	Tender	เป็นตลาด

เฉพาะกลุม่ซึง่โดยทัว่ไปจะประสบกบัวฏัจกัรเช่นเดยีวกบัตลาด

ส�าหรบัหน่วยขดุเจาะนอกชายฝ่ังแบบเคลือ่นทีอ่ืน่ๆ	โดยทัว่ไป	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	เรือขุดเจาะแบบ	Jack-up

	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดใหญ่ที่สุด

ของเรือขุดเจาะแบบ	Tender	 ติดตามด้วยแอฟริกาตะวันตก	

ระดบักจิกรรมของเรอืขดุเจาะแบบ	Tender	ในเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้ยังคงสูงอยู่	จากจ�านวนอุปทานทั้งสิ้น	20	ล�า	มี	17	ล�า

ที่ก�าลังอยู่ในระหว่างสัญญา	(15	 ล�าด�าเนินงานอยู่ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้)	 หนึ่งล�าอยู่ในอู่และพร้อมที่จะด�าเนินงาน

ได้	 และอีกสองล�าจอดนิ่งและต้องการการซ่อมแซมหรือบ�ารุง

รักษา	(cold	stacked)	นอกจากนี้	มีเรือขุดเจาะแบบ	Tender	

อีกทั้งสิ้น	8	ล�าที่ก�าลังอยู่ในระหว่างการต่อใหม่

	 อุปทานของเรือขุดเจาะแบบ	semi-tender	 มีอยู่มี

จ�านวนทั้งสิ้นเก้าล�า	ล�าหนึ่งจอดนิ่งและต้องการการซ่อมแซม

หรือบ�ารุงรักษา		(cold	stacked)		อีกแปดล�าอยู่ในระหว่าง

การท�างาน	และอีกสามล�าอยู่ในระหว่างการต่อใหม่

ปัจจัยบวกและลบ

	 ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้มแีท่นขดุเจาะประจ�า	

ที่กว่า	604	 แห่ง	 ส่วนใหญ่ต้องการเรือขุดเจาะแบบ	Tender	

เนื่องจากท้องทะเลรอบแท่นขุดเจาะเหล่านี้มักจะถูกเซาะ	

โดยท้องเรือขุดเจาะแบบ	Jack-up	 ด้วยอุปทานที่มีอยู่จ�ากัด	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือขุดเจาะที่ต่อใหม่	 อัตราค่าเช่ารายวัน

และระยะเวลาของสัญญาจึงถูกก�าหนดไว้สูงขึ้น	เป็นที่คาดว่า

จะมีการสั่งต่อเรอืใหม่ปรากฏให้เห็นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ

ที่เอื้ออ�านวย	 ซึ่ง	MDL	 จะได้ท�าการส�ารวจอย่างใกล้ชิดในปี	

2556

	 เนื่องจากกองเรือขุดเจาะแบบ	Jack-up	ที่มีคุณสมบัติ

เฉพาะตวัสงูเกอืบจะมอีตัราการใช้ประโยชน์เตม็ทีแ่ล้ว	และเรอื

ขุดเจาะแบบ	Jack-up	 ดั้งเดิมที่มีความสามารถทางด้าน

เทคนคิได้กลบัเข้ามาท�างานแล้วเป็นส่วนใหญ่	จงึเป็นทีค่าดว่า

อัตราค่าเช่ารายวันจะยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น	 เรือขุดเจาะแบบ	

Jack-up	ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูงได้รับค่าเช่าพิเศษเพิ่มขึ้น

ถึงวันละ	50,000	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	แนวโน้มนี้คาดว่าจะ

ยังคงอยูต่่อไปเนือ่งจากผู้ประกอบการต้องการใช้สินทรพัยท์ี่มี

ความทันสมัยมากกว่า	 ตัวเลขเหล่านี้เป็นการพิสูจน์ว่าการ

ลงทุนของเมอร์เมดใน	AOD	 อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด	

การเข้าท�าสัญญาของ	AOD	กับ	Saudi	Aramco	โดยมีอัตรา

ค่าเช่ารายวันที่ดีเยี่ยมในเวลาเกือบห้าเดือนล่วงหน้าก่อนการ

ส่งมอบเรือขุดเจาะเป็นการย�้าถึงความเป็นจริงดังกล่าว

ธุรกิจเหมืองถ่านหิน

	 ด้วยความส�าคัญของถ่านหินในฐานะแหล่งเชื้อเพลิง

ส�าหรับทวีปเอเชยีซึ่งก�าลังพัฒนา	และความเกี่ยวข้องของ	TTA	

ในการขนส่ง	 บริษัทฯ	 ได้ลงทุนในโครงการถ่านหินขั้นต้น/	

ขั้นริเริ่ม	สองโครงการ	โดยโครงการหนึ่งอยู่ในฟิลิปปินส์	และ

อีกโครงการหนึ่งอยู่ในอินโดนีเซีย	
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เหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์

	 TTA	ถือหุ้นร้อยละ	24.31	ของเมอร์ตัน	กรุ๊ป	(ไซปรัส)	

แอลทีดี	(“เมอร์ตัน”)	ซึ่งเป็นกลุ่มการลงทุนที่มีฐานในประเทศ

ฮ่องกง	ก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท�าเหมือง/

โลหะเพื่อด�าเนินกิจการถ่านหินขั้นต้น	SKI	Energy	Resources	

Inc.	(“SERI”)	ซึง่เป็นกจิการร่วมทนุของเมอร์ตนักบั	SKI	Group	

เป็นผู้ควบคุมสัมปทานการท�าเหมืองถ่านหินพื้นที่	 12,000	

เฮกตาร์ในเมืองเซบู	ประเทศฟิลิปปินส์

	 เป็นทีค่าดการณ์ว่าความต้องการถ่านหนิภายในประเทศ	

ของฟิลิปปินส์จะคงตัวอยู ่ในระดับสูงเนื่องจากการพึ่งพา

ถ่านหินอย่างหนักในการผลิตไฟฟ้า	 ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มก�าลัง	

การผลิตไฟฟ้าอีกประมาณ	1,300	 เมกะวัตต์	 แต่ก็เป็นเพียง

เศษเสีย้วเดยีวของความต้องการทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้	เนือ่งจาก

กว่าร้อยละ	80	ของถ่านหนิทีบ่รโิภคอยูใ่นฟิลปิปินส์เป็นการน�า

เข้า	 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเซีย	 ดังนั้นแหล่งถ่านหินที่ให้

ความร้อนคุณภาพดีในประเทศจึงจะมีตลาดอยู่พร้อม

	 แผนการของ	TTA	 ที่จะเข้าลงทุนโดยตรงในกิจการ	

ถ่านหิน	 ในประเทศฟิลิปปินส์ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน	(ซึ่ง

ประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน	2554)	 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

จากหน่วยงานก�ากับดูแลในท้องถิ่น	ดังนั้น	ฐานะการเงินของ	

SERI	 จึงอ่อนแอลง	 และกิจการไม่สามารถผลิตถ่านหินได้	

อย่างเพียงพอที่จะมีกระแสเงินสดถึงจุดคุ้มทุน

	 เนื่องจากเป็นที่คาดการณ์ว่าอนาคตของตลาดถ่านหิน

ในฟิลิปปินส์จะฟื้นตัวได้	TTA	จึงยังคงมุ่งมั่นที่จะหาทางเลือก

อืน่ในการปรบัโครงสร้างเงนิทนุของโครงการเพือ่ให้มศีกัยภาพ

เหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

	 ในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2554	TTA	เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน

เชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อ	Qing	Mei	Pte.	Ltd.	

(“Qing	Mei”)	เพือ่การพฒันาโครงการถ่านหนิใหม่ในประเทศ

อินโดนีเซีย	 หุ ้นส่วนดังกล่าวรวมถึง	 TTA	 เมอร์ตัน	 และ	

Britmar	(Asia)	Pte.	Ltd.	(“Britmar”)	โดยหุ้นส่วนแต่ละราย

ถือหุ ้นเท่ากันจ�านวนร้อยละ	33.3	 ของทุนเริ่มต้นจ�านวน

ประมาณ	9.0	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาใน	Qing	Mei

	 Qing	Mei	ได้มาซึ่งหุ้นร้อยละ	70	ในสัมปทานเหมือง

ถ่านหิน	4	แห่ง	เป็นพื้นที่ทั้งสิ้น	33,000	เฮกตาร์	ในเขตกาลิ

มันตันกลาง	 เป็นที่คาดว่าความต้องการถ่านหินในประเทศ	

จะพุ่งขึ้น	โดย	PLN	ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดการผลิตไฟฟ้า

ได้ประมาณการณ์ว่าความต้องการถ่านหนิในประเทศจะสงูขึน้

เกินกว่าร้อยละ	60	 ในรอบสามปีถัดไป	คือจาก	58	 ล้านตัน	

ในปี	2555	 เป็น	96	ล้านตันในปี	2558	และอาจมีการจ�ากัด	

การส่งออกเพื่อการใช้ในประเทศ

	 การส�ารวจ	ณ	พื้นที่สัมปทานของ	Qing	Mei	 ยังคง

ด�าเนนิอยูต่ามมาตรฐานของ	Joint	Ore	Reserves	Committee	

(“JORC”)	โดยการขดุเจาะอย่างเตม็พืน้ทีเ่กอืบจะเสรจ็สิน้แล้ว

ในพื้นที่สัมปทานหนึ่งในสี่แห่ง	 และมีการขุดเจาะในเบื้องต้น

ในพื้นที่สัมปทานอีกสามแห่ง
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กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

	 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยกลุ่มบริษัทที่

ให้บริการและโลจิสติกส์	 โดยมีธุรกิจส�าคัญสองธุรกิจ	 คือ	

บริษัท	 ยูนิค	 ไมนิ่ง	 เซอร์วิสเซส	 จ�ากัด	(มหาชน)	(“UMS”)		

และ	บริษัท	บาคองโค	จ�ากัด	(“บาคองโค”)

ธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน

สถานการณ์ตลาด

	 บริษัทฯ	ประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและความ

ต้องการทางพลังงานของประเทศไทยยังคงต้องการพลังงาน

จากถ่านหนิเพิม่ขึน้	เนือ่งจากปรมิาณก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทย

มีจ�านวนลดลง	 แม้ว่าความต้องการถ่านหินในไทยในอดีตที่

ผ่านมาอยู่ในระดับที่ต�่า	 เมื่อเที่ยบกับตลาดเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	 และเอเชียตอนบน	 แต่ความต้องการถ่านหินส�าหรับ

ภาคอตุสาหกรรมและการผลติไฟฟ้าคาดว่าจะสงูขึน้อย่างมนียั

ส�าคัญในช่วงเวลา	10	ปีข้างหน้า

	 จากความต้องการถ่านหินในประเทศที่สูงมากทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้า	 ท�าให้บริษัทฯ	 คาดการณ์ว่า

ปริมาณการใช้ถ่านหินน่าจะสูงขึ้นเป็น	2	เท่าหรือใกล้เคียง	ในช่วง	20	ปีข้างหน้า

แผนภาพข้างล่างแสดงปริมาณถ่านหินส�ารองของโลกแยกตามประเภทของถ่านหินที่ใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ กัน

ข้อมูลถ่านหิน

ความรู้ทั่วไป

Moisture Content of Coal

Remarks:	 *	Percentage	by	weight
	 **		1%	of	sulphur	would	produce	sulphur	dioxide	approximately	500	ppm.	

Source	:	World	Coal	Institute
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Type Calorific Value (kcal/Kg.) Moisture (%)* Ash (%) Sulphur (%)

Anthracite 6,500-8,000 5-8 5-12 0.1-1.0

Bituminous 5,000-6,500 8-15 1-12 0.1-1.5**

Sub-bituminous 4,500-5,500 24-30 1-10 0.1-1.5**

Lignite 3,000-4,000 30-38 15-20 2.0-5.0
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แผนภูมิ : ปริมาณความต้องการถ่านหินในประเทศไทย

ที่มา	:	EGAT
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	 การใช้ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานในกระบวนการผลิต

ช่วยให้ต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมลดต�า่ลงมา	 ซึ่ง

ท�าให้โรงงานหลายแห่งเปลี่ยนมาใช้พลังงานถ่านหินทดแทน

พลังงานจากน�้ามันเตาเพื่อสร้างความได้เปรียบต่อคู ่แข่ง

ทางการค้าในระยะยาว	ตราบใดทีร่าคาน�า้มนัยงัคงสงูกว่า	100	

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล	 ถ่านหินก็น่าจะเป็นพลัง	

ทางเลือกที่คุ้มกับต้นทุนมากที่สุด	 ในขณะเดียวกันแหล่งก๊าซ

ธรรมชาติในประเทศไทยก็มีอย่างจ�ากัด	 ในขณะที่ปริมาณ

แหล่งพลังงานชีวภาพ	(Bio-fuel)	 ก็ไม่แน่นอน	 ด้วยปัจจัย

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้	 ท�าให้มีเหตุผลสนับสนุนความเชื่อที่ว่า

ถ่านหินจะกลายเป็นพลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ	 และ

มีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ข้อมูลธุรกิจ

	 UMS	 ท�าธุรกิจเกี่ยวกับการค้าถ่านหินและบริการ	

โลจสิตกิส์แบบ	“จากต้นทางถงึปลายทาง”	(end-to-end)	และ	

“ตรงต่อเวลา”	(just-in-time)	ในประเทศไทย	UMS	เป็นเจ้าของ

โรงผสมถ่านหินและคลังสินค้า	2	แห่ง	เรือล�าเลียง	12	ล�า	และ

รถบรรทุก	15	 คัน	 เพื่อตอบสนองความต้องการถ่านหินใน

ประเทศที่สูงขึ้นของลูกค้ากลุ ่มอุตสาหกรรมขนาดกลาง	

และขนาดย่อม	 ซึ่งใช้เครื่องก�าเนิดไอน�้าเชื้อเพลิงจากถ่านหิน	

UMS	เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของ	TTA	ในการสร้าง

ธุรกิจถ่านหินแบบบูรณาการ	 การบูรณาการกับกลุ่มธุรกิจ	

ขนส่งนี้รวมไปถึงการใช้บริการบริษัท	เฟิร์นเล่ย์	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	 ใน	 ฐานะหนึ่งในนายหน้าหลักของกลุ่ม	 และการใช้	

เรือของโทรีเซนในการขนส่งถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย

มายังประเทศไทย

	 รปูแบบการขายถ่านหนิแบบส่ง	“ตรงต่อเวลา”(just-in-

time)	 ของ	UMS	 ก็คือการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	

(Supply	Chain)	 ครบวงจร	 ซึ่งรวมถึงการบริการจัดการ	

กองเก็บ	(Stockpile	Management)	และคลังสินค้า	เพื่อให้

ลูกค้ามั่นใจได้ว่า	UMS	 จะสามารถจัดส่งถ่านหินได้อย่าง	

ต่อเนื่อง	 ในปริมาณทีเหมาะสมกับขนาดพื้นที่จัดเก็บของ	

ลูกค้า	 โดยลูกค้ามีระยะเวลารอคอยสินค้าที่ต้องการเพียง	1	

วันเท่านั้น	 และไม่ต้องกังวลเรื่องการส�ารองถ่านหินหรือการ	

จัดเตรียมพื้นที่ในการจัดเก็บถ่านหินเกินความจ�าเป็น

	 ความท้าทายที่หนักที่สุดของธุรกิจ	UMS	ก็คือค�าสั่งปิด

โรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร	 โดยฝ่ายปกครองท้องถิ่น	 เมื่อ

เดือนกรกฎาคม	2554	 เนื่องจากการประท้วงของชุมชุมต่อ	

ผู้ประกอบการถ่านหินรายอื่นในต�าบลใกล้เคียง	แต่เป็นผลให้

ผูป้ระกอบการทั้งหมด	5	รายในตวัจังหวดัต้องหยุดธรุกรรมใน

จังหวัดสมุทรสาครลง	 เป็นผลให้	UMS	 ต้องด�าเนินการผลิต	

และขนส่งสินค้าจากโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ใน

ระหว่างที่	UMS	 พยายามด�าเนินการตามเงื่อนไขที่ทางฝ่าย

ปกครองจงัหวดัสมทุรสาครร้องขอ	เพือ่ให้สามารถเปิดโรงงาน

ได้อีกครั้ง
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	 เงื่อนไขที่ทางราชการก�าหนดให้ทาง	UMS	ด�าเนินการ

เพื่อให้สามารถเปิดโรงงานได้อีกครั้ง	 ก็คือท�าการเคลื่อนย้าย

สต็อกถ่านหินขนาด	0-5	มม.	ภายในเดือนกุมภาพันธ์	2556	

ซึ่งเป็นผลให้ทาง	UMS	 จ�าเป็นต้องเร่งระบายสินค้าให้กับ

โรงงานปูนซีเมนต์ซึ่งอยู่ในจังหวัดสระบุรี	 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง

กว่าปกติมาก

	 นอกจากนั้น	 สถานการณ์ของ	UMS	 มีความซับซ้อน	

ขึน้อกี	เนือ่งจากถ่านหนิขนาด	0-5	มม.	ทีจ่ดัเกบ็ภายในโรงงาน

สมุทรสาคร	 เป็นถ่านหินที่ซื้อระหว่างปี	2552-2554	 ซึ่งเป็น	

ช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินสูงกว่าปัจจุบันมาก	 และ	UMS	 จัด	

เก็บถ่านหินเหล่านี้เพื่อใช้ในกลยุทธ์การขายถ่านปั ้นเม็ด	

ซึง่เชือ่ว่าจะสามารถสร้างก�าไรให้กบั	UMS	สงูกว่าทีเ่ป็นอยูม่าก

	 ในระหว่างที่	UMS	 ด�าเนินการปรับปรุงกิจการอย่าง	

ต่อเนื่องตามเงื่อนไขของทางการ	 เพื่อให้เปิดโรงงานสวนส้ม	

ได้เร็วที่สุด	UMS	 ยังด�าเนินการปรับปรุงระบบจัดการน�้าเสีย	

ปรับปรุงท่าเรือให้ควบคุมปริมาณฝุ่นได้ดียิ่งขึ้น	และยังด�าเนิน

การท�าแผนส�ารองเพิ่มเติม	 เช่น	 การจัดหาสถานที่ส�าหรับ

โรงงานแห่งที่	 3	 และเมื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายลง	UMS	

คาดว่าจะสามารถกลับมาให้บริการลูกค้าภายในจังหวัด		

และสามารถกลบัมาท�าก�าไรได้อย่างรวดเรว็	ในช่วงรอบปีบญัชี	

2555	UMS	 ได้ด�าเนินการขายถ่านขนาด	0-5	มม.	ออกแล้ว	

ถึง	283,000	 เมตริกตัน	 จากโรงงานสมุทรสาคร	 ยังคงเหลือ

สินค้าภายในโรงงานอีก	180,000	เมตริกตัน

กลุ่มลูกค้า

	 ลูกค้าหลักส่วนใหญ่ของ	UMS	มักใช้ถ่านหินค่าความ

ร้อนต�่า	(ถ่านหินซับบิทูมินัส	 ค่าความร้อนที่	4,000	-	4,200	

kcal/kg	GAR	(gross	as	 received)	 ซึ่งได้มาจากผู้จัดหา	

(Suppliers)	ที่เชื่อถือได้ในอินโดนีเซีย	ไม่น้อยกว่า	10	ราย

	 UMS	ขายถ่านหนิให้แก่อตุสาหกรรมต่างๆ	ในประเทศ	

รวมถึงอุตสาหกรรมกระดาษ	 สิ่งทอ	 อาหารส�าเร็จรูปและ

ซีเมนต์	ทั้งนี้	กลยุทธ์การน�าเข้าถ่านหินของ	UMS	มีการปรับ

เปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับข้อก�าหนดทางวิศวกรรมของหม้อไอน�้า	

ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท	 เป้าหมายทางกลยุทธ์	

ของบริษัทฯ	 คือการเป็นผู้น�าในการขายและส่งถ่านหินให้กับ

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ

คู่แข่ง

	 ธรุกจิการขายถ่านหนิในประเทศไทยมปีระมาณ	20	ราย	

ซึ่งประมาณ	15	 รายเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ	UMS	 ในตลาด

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	(SME)	 ทั้งนี้	UMS	

เป็นผู้น�าตลาดในพื้นที่ดังกล่าว	 โดยมีสัดส่วนทางการตลาด

ประมาณร้อยละ	35

ปัจจัยบวกและลบส�าหรับปี 2556-2557

	 ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและ

สหรัฐจะไม่น่าจะมีผลกระทบกับความต้องการถ่านหินใน

ประเทศซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 หลังจากที่โรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ	 ทยอยเปลี่ยนเตาเชื้อเพลิงมาใช้เตาที่ใช้

พลังงานถ่านหิน

	 ในขณะเดียวกัน	UMS	 สังเกตุเห็นว่าความต้องการ

พลังงานทางเลือก	เช่น	กะลาปาล์ม	มากยิ่งขึ้น	ซึ่ง	UMS	ก็เริ่ม

ที่จะน�าเข้ากะลาปาล์ม	 มาจากอินโดนีเซีย	 เพื่อน�ามาเผาใช้	

เป็นพลังงานชีวมวล	ซึ่งการขายกะลาปาล์มคาดว่าจะท�าให้มี

ส่วนต่างก�าไรที่สูงกว่าการขายถ่านหิน	 ซึ่งสามารถน�ามา

ทดแทนส่วนขาดทุนที่เกิดจากการขาดทุนถ่านขนาด	0-5	มม.	

ในช่วง	2	ไตรมาสแรกของปี	2556
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	 ในท้ายที่สุด	ผลการด�าเนินงานของ	UMS	จะขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการต่อรองกับทางการเพื่อเปิดโรงงานให้ได้

เร็วที่สุด	 ซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นไปเงื่อนไขที่ตกลงกับทางราชการ

ทกุประการ	UMS	จะสามารถเปิดโรงงานได้อกีครัง้ภายในเดอืน

เมษายน	2556

ธุรกิจปุ๋ยและบริการคลังสินค้า

สถานการณ์ตลาด: ธุรกิจปุ๋ย

	 คาดว่าประเทศเวียดนามจะใช้ปุ๋ยประมาณ	7	ล้านตัน

ต่อปี	 และผูเ้ชีย่วชาญในอตุสาหกรรมปุย๋เชือ่ว่าความต้องการนี้

จะคงตัวในระยะเวลา	2-3	 ปีต่อจากนี้	 โดยมีการเพิ่มขึ้น	

เลก็น้อยประมาณร้อยละ	2-3	และคาดการณ์ว่าการเตบิโตของ

การใช้ปุ๋ยเคมี	NPK	จะเติบโตเป็น	2	เท่า	ในระยะเวลา	8	ปี

แผนภูมิ : ปริมาณการบริโภคปุ๋ยในประเทศเวียดนาม

รวมป�ุย
2545 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000

0

รวมป�ุย NPK

-25%

+3%

และมีความส�าคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของพืชและ

ช่วยเพิม่ความต้านทานโรค	ณ	ปัจจบุนั	ปรมิาณไนโตรเจน	(N)	

สามารถหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศได้	 ฟอสเฟต	

(P)	 สามารถหาได้จากทั้งแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศและ

การน�าเข้า	ในขณะที่โปแตสเซียม	(K)	ต้องซื้อจากต่างประเทศ

ทั้งหมด

สถานการณ์ตลาด: ธุรกิจคลังสินค้า

	 ตลาดอุตสาหกรรมในเวียดนามแบ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ

ส�าคัญ	3	แห่ง	ได้แก่	เขตเศษฐกิจส�าคัญภาคเหนือ	(Northern	

Key	Economic	Region	“NKER”)	เขตเศรษฐกิจส�าคัญภาค

กลาง	(The	Central	Key	Economic	Region	“CKER”)	และ

เขตเศรษฐกิจส�าคัญภาคใต้	(the	Southern	Key	Economic	

Region	“SKER”)	ซึ่งเขตเศษฐกิจส�าคัญภาคใต้มีจ�านวนนิคม

อุตสาหกรรมหนาแน่นที่สุด	โดยเฉพาะในบริเวณใกล้เคียงกับ	

Ba	Ria	และท่าเรือ	Phu	My	มีนิคมอุตสาหกรรมถึง	10	แห่ง

	 ณ	ปัจจุบัน	ระบบท่าเรือของเวียดนามก�าลังได้รับการ

พฒันาอย่างมนียัส�าคญั	โดยเฉพาะท่าเรอืทีร่ฐับาลเป็นเจ้าของ	

แต่โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับก็ยังมีข้อจ�ากัดในแง่การรองรับ	

ตู้สินค้าและสินค้าเทกอง

	 การพัฒนาและความพร้อมของคลังสินค้า	 บวกกับ	

การบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างผู้เชี่ยวชาญคือปัจจัยส�าคัญ

ในการสนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐานท่าเรอืและภาคอตุสาหกรรม

ของเวียดนาม	 ภายในพื้นที่ของ	SKER	 คลังสินค้าที่ตั้งอยู่ใน

พืน้ทีย่ทุธศาสตร์ดงักล่าว	และมคีณุภาพการบรหิารจดัการทีด่ี	

สามารถเก็บค่าเช่าได้กว่า	5	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตาราง

เมตรต่อเดอืน	(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่และค่าธรรมเนยีม	อืน่ๆ)	

ในขณะที่คลังสินค้าที่มีมาตรฐานที่ต�่ากว่าและอยู่นอกพื้นที่

ยุทธศาสตร์สามารถเก็บค่าเช่าได้เพียง	1.5	-	2.5	 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อตารางเมตรต่อเดือนเท่านั้น

	 ส่วนผสมหลักของปุ๋ยคือไนโตรเจน	 ฟอสเฟต	 และ

โปแตสเซียม	 ซึ่งไนโตรเจน	(N)	 ช่วยให้ใบเจริญเติบโต	 และ

ช่วยในการพัฒนาล�าต้นและกิ่งก้าน	ฟอสเฟต	(P)	ช่วยในการ

แตกหน่อและการพัฒนาของราก	 ซึ่งมีความส�าคัญเป็นพิเศษ

ต่อต้นกล้าในการพัฒนาระบบรากและต่อไม้ผลและพืชปลูก

เอาเมล็ด	 โปแตสเซียม	(K)	ช่วยส่งเสริมการออกดอกและผล	
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ข้อมูลธุรกิจ

	 การลงทุนในบริษัท	 บาคองโค	 จ�ากัด	(“บาคองโค”)		

ถือว่าเป็นก้าวแรกของ	 TTA	 ในการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์	

ด้านการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์แบบบรูณาการในเวียดนามใต้	

บาคองโค	 อยู่บนพื้นที่	 56,000	 ตารางเมตร	 ในเขต	Phu		

My	 ซึ่งอยู่ติดกับบาเรีย	 เซเรส	 ซึ่งไม่ได้มีธุรกิจผลิตปุ๋ยเพียง

อย่างเดียว	ยังให้บริการด้านคลังสินค้าอีกด้วย

	 บาคองโค	ด�าเนนิการผลติปุย๋ในประมาณ	350,000	ตนั

ต่อปีและท�าการขายและกระจายสินค้าด้วยตนเอง	นอกจากนี้	

บาคองโค	 ยังส่งออกยาฆ่าแมลงและเมล็ดพันธุ์พืชอีกด้วย	

ซึ่งในปีที่ผ่านมา	บาคองโค	สามารถเพิ่มยอดขายต่างประเทศ

ได้	60,700	 ตัน	 ซึ่ง	 เป็นยอดขายที่มากกว่า	2	 เท่า	 เมื่อ	

เทียบกับปีที่แล้ว	 ภายใต้แบรนด์	 “Stork”	 ใตตลาดแอฟริกา	

ไต้หวัน	เกาหลี	กัมพูชา	และลาว

	 ปัจจุบัน	 บาคองโค	 ยังคงคิดค้นและพัฒนาสินค้าใน	

รูปแบบใหม่ๆ	จากกระบวนการทางเคมี	ฟิสิกส์	และชีววิทยา		

ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตปุ๋ย	 ซึ่งมีปุ๋ยถึง	80	 สูตร	 และ	

ยังผลิตสูตรเฉพาะให้กับลูกค้าที่มียอดซื้อสูงสุดจ�านวน	5	ราย

อีกด้วย

RAW MATERIALS
Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Sulfur, Calcium, Magnesium, Micronutrients, Organic Matter 

FINISHED PRODUCT
50 NPK formulas for Rice, Coffee, Tea, Rubber, Sugar Cane, Fruit Trees & Vegetables 

BULK BLENDING 

GRANULATION COMPACTION 

USP 

Bio Stimulant 

กระบวนการผลิตปุ๋ยในบาคองโค

ที่มา	:	World	Coal	Institute
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	 บาคองโค	ตั้งอยู่บนพื้นที่ติดกับท่าเรือ	Phu	My	ท�าให้

บริษัทฯ	สามารถใช้ที่ตั้งยุทธศาสตร์ดังกล่าวในการขยายไปสู่

ธุรกิจบริการคลังสินค้า	และเมื่อ	TTA	ได้เข้าไปถือหุ้นในบาเรีย

เซเรสซึง่เป็นผูค้วบคมุท่าเรอื	บาคองโค	จงึกลายเป็นพนัธมติร

ทางธุรกิจที่ส�าคัญของท่าเรือ	Phu	My

	 ในปี	2555	บาคองโค	มีคลังสินค้าอยู่บนพื้นที่	10,000	

ตารางเมตร	 และ	 มีลูกค้าใช้บริการอยู่ที่ร้อยละ	90	 ของ	

ความจทุัง้หมด	ซึง่ครึง่ปีหลงัของปี	2555	บาคองโค	ได้ซือ้ทีด่นิ

เพิ่มอีก	50,000	ตารางเมตร	ด้วยเงินสดส�ารองของ	บาคองโค	

เอง	ซึ่งภายในไตรมาสที่	2	ของรอบปีบัญชี	2556	คลังสินค้า

ใหม่ขนาด	27,000	ตารางเมตร	ก็จะสร้างแล้วเสร็จ

	 นอกจากนี้บริษัทในเครือของ	TTA	อีก	2	บริษัท	ได้แก่	

บริษัท	 โทรีเซน	(อินโดไชน่า)	 เอส.	 เอ.	 และ	Thoresen-	

Vinama	Agencies	Co.,	Ltd.	(“TVA”)	ได้ให้บริการทางด้าน	

โลจสิตกิส์แก่	บาคองโค	ในฐานะผูใ้ห้บรกิารภายนอก	ซึง่ท�าให้

บรษิทัในกลุม่ของ	TTA	เองท�างานร่วมกนัอย่างบรูณาการ	เกอืบ

จะครบทั้งห่วงโซ่คุณค่า	 ตัวอย่างเช่น	 รถบรรทุกของ	TVA	

อาจจะไปรับสินค้าจากโรงงานของลูกค้า	 เพื่อน�ามาเก็บที่	

คลังสินค้าของบาคองโค	และใช้แรงงานของ	TVA	ในการขน

ย้ายสินค้าไปที่เรือที่ท่าบาเรียเซเรส	 และใช้บริการตัวแทนเรือ

จาก	บริษัท	โทรีเซน	(อินโดไชน่า)	เอส.	เอ.

ลูกค้า

	 ในส่วนของธุรกิจปุ ๋ย	 บาคองโคมีเครือข่ายผู ้ค้าส่ง

ประมาณ	200	 ราย	 และผู้ขายรายย่อยอีก	4,000	 ราย	 ใน	

ขณะที่ธุรกิจบริการคลังสินค้าประกอบไปด้วยผู้ค้าส่งปุ๋ยเอง		

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุขวด	ผู้น�าเข้าวัตถุดิบต่างๆ	และ	ผู้ผลิต

ท่อเหล็ก

คู่แข่ง

	 การแข่งขันในธุรกิจปุ๋ยยังคงค่อนข้างสูง	 เนื่องจากมี	

ผู้ผลิตจ�านวนมากกว่า	500	 ราย	 และส่วนใหญ่เป็นบริษัท	

ที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ	ซึ่งรายใหญ่ที่สุดก็คือ	Petro	Vietnam	

ซึ่งได้ด�าเนินการก่อสร้างโรงงานปุ๋ยยูเรียขนาดใหญ่ในนิคม

อุตสาหกรรม	Phu	My	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ในขณะที่แผนการ

สร้างโรงงานปุ๋ย	NPK	ได้ถูกยกเลิกไป

ปัจจัยบวกและลบส�าหรับปี 2556-2557

	 ในขณะทีค่วามต้องการปุย๋ในเวยีดนามค่อนข้างทีจ่ะสงู

ขึ้นแบบคงที่	 การตัดสินใจใช้ปุ๋ยเชิงเดี่ยว	หรือปุ๋ย	NPK	ของ

เกษตรกรขึน้อยูก่บัราคาของวตัถดุบิ	เมือ่ไหร่กต็ามทีร่าคาของ

วัตถุดิบมีมูลค่าสูงขึ้น	 ราคาของปุ๋ย	NPK	 ก็จะสูงขึ้น	 และ

เกษตรกรกอ็าจจะหนัไปใช้ปุย๋เชงิเดีย่วมากขึน้	ถงึแม้ว่าผลลพัธ์

ที่ได้อาจจะไม่สูงเหมือนกับการใช้ปุ๋ย	NPK	ก็ตาม

	 บาคองโคจะใช้นโยบายการรกัษาระดบัวตัถดุบิคงคลงั

ให้ต�่าอยู ่เสมอ	 และจะผลิตปุ ๋ยในปริมาณที่ใกล้เคียงกับ	

ความต้องการ	 ท�าให้สามารถรักษาระดับราคาและส่วนต่าง

ก�าไรได้อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจบริการหน้าท่า

	 ในปี	2553	Soleado	 ได้ลงทุนใน	 บาเรียเซเรส	 โดย	

ซื้อหุ้นร้อยละ	20	จาก	Yara	Asia	Pet.	Ltd.	บาเรียเซเรส	คือ

เจ้าของและผู้บริหารจัดการท่าเรือ	Phu	My	ในเวียดนามใต้

	 ท่าเรือ	Phu	My	ตั้งอยู่ที่แม่น�้า	Thi	Vai	ซึ่งมีความยาว	

17	 ไมล์จากทะเล	 และอยู ่ติดกับนิคมอุตสาหกรรม	Phu		

My	ซึง่เป็นท่าเรอืน�้าลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุส�าหรบัการขนส่งสนิค้าแห้ง

เทกอง	 ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร	ถ่านหิน	 และปุ๋ย	

ซึ่งสามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้	7	ล้านตันต่อปี
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	 ล่าสุดในปี	2555	 ได้มีการติดตั้งปั้นจั่นตัวที่	5	 ซึ่งได้	

เริ่มใช้งานแล้วในปัจจุบัน	 และได้ปรับปรุงท่าเทียบเรือ	

ขนาด	453	เมตร	ซึ่งได้รับใบอนุญาติให้สามารถรองรับสินค้า	

จากทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศได้ถึง	 80,000	

เดทเวทตัน	ซึ่งสามารถรองรับได้ทั้งเรือประเภท	Handymax,	

Supramax	และ	Panamax	โดยไม่ต้องใช้เรือขนส่งขนาดเล็ก	

(Lighters)	ในการขนถ่านสินค้าลงจากเรือใหญ่ก่อนเข้าท่า

ธุรกิจจัดหาอุปกรณ์บนเรือ บริการโลจิสติกส์ 
และธุรกิจขนถ่ายสินค้า

	 บริษัท	ชิดลม	มารีน	เซอร์วิสเซส	แอนด์	ซัพพลายส์	

จ�ากัด	(“CMSS”)	ซึ่ง	TTA	ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด	ให้บริการจัดหา

อุปกรณ์ที่ใช้บนเรือและบริการเกี่ยวกับโลจิสติกส์	 รวมถึงการ

จัดหาวัสดุที่ใช้ในการดูแลสินค้าระหว่างขนส่ง	 เช่น	 ไม้รอง	

ค�า้สนิค้า	การจดัหาอปุกรณ์ในการขนถ่ายสนิค้า	การให้บรกิาร

ตรวจนับสินค้า	 ให้บริการรถยกสินค้า	 การใช้เช่าพื้นที่จัด	

เก็บสินค้า	 รวมถึงการบริหารและการกระจายการส่งสินค้า	

นอกจากนี้	CMSS	ยังให้บริการด้านการขนส่งสินค้าขึ้น/ลงเรือ	

บรรจุและขนส่งสินค้าไปยังเรือและผู้รับปลายทางอีกด้วย	

ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ให้กับบุคคลภายนอก

	 ในเดือนตุลาคม	2549	 ได้มีการก่อตั้ง	 บริษัท	 จีเอซี	

โทรีเซน	 โลจิสติคส์	 จ�ากัด	(“GTL”)	 เพื่อให้บริการโลจิสติกส์	

ในประเทศ	โดย	TTA	ถือหุ้นร้อยละ	51	ใน	GTL	และที่เหลือ	

ร้อยละ	29	 ถือโดย	Gulf	Agency	Company	(เพื่อให้เป็น	

ไปตามกฎระเบียบของธุรกิจคลังสินค้า)	 และอีกร้อยละ	20		

ถือโดยนายลาร์ส	 ชาเวสตรอร์ม	 ซึ่งเป็นประธานของ	Gulf	

Agency	Company	GTL	 ได้ด�าเนินโครงการสร้างคลังเก็บ

สินค้าขนาด	10,000	 ตารางเมตร	 ในการนิคมอุตสาหกรรม	

อมตะนคร	ชลบุรี	ประเทศไทย	เพื่อให้บริการโลจิสติกส์	และ

ให้เช่าคลังเก็บสินค้าขนาด	6,000	 ตารางเมตร	 ในการนิคม

อุตสาหกรรมบางปะอิน	ประเทศไทย

	 GTL	 ให้บริการโลจิสติกส์กับบุคคลภายนอก	(“3PL”)	

ซึ่งดูแลเกี่ยวกับคลังเก็บสินค้า	การจัดการคลังเก็บสินค้า	และ

การกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศและลูกค้านานาชาติ	

ทั้งนี้	 GTL	 มีตลาดกลุ ่มลูกค้าเฉพาะ	 และท�าสัญญาทั้ง	

ระยะกลางถึงระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือกแล้ว	 โดยคลัง

สินค้ามีสินค้าให้จัดเก็บจนเต็มพิกัดตลอดปี	2555
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	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรธุรกิจที่ดีที่เป็น

แบบอย่างของสงัคม	จงึได้ยดึหลกัธรรมาภบิาลในการประกอบ

กจิการเสมอมา		โดยได้ก�าหนดกรอบมาตรฐานการด�าเนนิงาน

ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด	

และจัดให้มีการติดตาม	ประเมินผล	และปรับปรุงการด�าเนิน

งานอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้แนวคดิของความรบัผดิชอบต่อสงัคม

สะท้อนอยู ่ในทุกกระบวนการท�างานและในทุกกิจกรรมที่

บริษัทฯ	จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก

	 บริษัทฯ	 เห็นว่าความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจนั้น		

ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมเพื่อสังคม	 หากแต่เป็นส่วนหนึ่ง	

ของวัฒนธรรมองค์กร	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญและยึดมั่นใน

ค่านิยมหลัก	อันได้แก่	คุณธรรม	ความเป็นเลิศ	จิตส�านึกใน

การท�างานร่วมกัน	และการยึดมั่นในพันธะ	ซึ่งค่านิยมเหล่านี้

ได้หล่อหลอมรากฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่สุดให้กับ

บริษัทฯ

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน	

ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจขนส่ง	กลุ่มธุรกิจพลังงาน	หรือกลุ่ม

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	 ให้จัดกิจกรรม	“จิตอาสา”	 เพื่อช่วย

เหลือชุมชนในท้องถิ่นที่ตนเองด�าเนินธุรกิจอยู่	 	 ซึ่งบริษัทฯ	

ยังคงมุ่งมั่นตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	

ทั้งในด้านการศึกษา	สิ่งแวดล้อม	สุขภาพอนามัย	และการมี

ส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2555

	 ด้านการศึกษา

	 TTA	 และทุกบริษัทในเครือ	 มองว่าการศึกษาคือหัวใจ

ของการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน	ดังนั้น	ตลอดทั้งปี	2555	เราจึง

ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษาค่อนข้างมาก		

นโยบายว่าด้วย
การรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่จัดโดย	 บริษัท	 ยูนิค	 ไมนิ่ง		

เซอร์วิสเซส	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ("UMS")	 ซึ่งเป็นบริษัทใน	

เครือของเรา

	 	18	ก.พ.	2555	-	UMS	เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา	เพื่อ

ฟ้ืนฟโูรงเรยีนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเหตนุ�า้ท่วม	ได้แก่	โรงเรยีน

วัดเจ้าแปดทรงไตรย์	โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ	และโรงเรียนวัด

อู่ตะเภา	ที่	อ.	เสนา	จ.	พระนครศรีอยุธยา

	 	11	พ.ค.	2555	-	UMS	ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการ

ท่าเรือและคลังสินค้าใน	อ.	นครหลวง	6	บริษัท	จัดกิจกรรม	

“Big	Cleaning	Day”	ร่วมกันท�าความสะอาดโรงเรียนให้กับ

น้องๆ	 โรงเรียนต่างๆ	 ที่อยู่ใกล้คลังสินค้า	 อ.	นครหลวง	

จ.	พระนครศรีอยุธยา	 มอบเป็นของขวัญแก่น้องๆ	 ในวันเปิด

ภาคเรียนการศึกษาปี	2555

	 	30	พ.ค.	2555	-	UMS	จดักจิกรรม	“UMS	พีส่อนน้อง”	

ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์	 รวมถึงโอกาสในการ

สร้างสรรค์โครงงานด้านวทิยาศาสตร์ให้กบัน้องๆ	 โรงเรยีนวดั

ทองทรงธรรม	ต.	คลองสะแก	อ.	นครหลวง	จ. พระนครศรอียธุยา

	 	29	มิ.ย.	2555	-	UMS	พาน้องๆ	ชั้นประถมศึกษา	

ปีที่	 4-6	 จากโรงเรียนวัดโพธิ์ทองธรรม	 อ. นครหลวงเข้า	

กรุงเทพฯ	 บุกศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	 หรือท้องฟ้า

จ�าลอง	 เพื่อหาความรู ้นอกห้องเรียน	 ด้านวิทยาศาสตร์	

ดาราศาสตร์	และเทคโนโลยี	ผ่านสื่อจ�าลองที่เสมือนจริง

	 	21	ก.ค.	2555	-	UMS	มอบเงนิ	20,000	บาท	สนบัสนนุ

โครงการ	 “จ้างครูอัตราจ้าง”	 เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน

โรงเรียนวัดทองทรงธรรม	 (สามัคคีนฤมิต)	 อ. นครหลวง	

จ. พระนครศรีอยุธยา	 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ	80	 ปี	

ของโรงเรยีนฯ	โดยมนีายธรีะศกัดิ	์ยิม้สนิ	ผูอ้�านวยการโรงเรยีน

เป็นตัวแทนรับมอบ
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 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

	 TTA	 และบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะปกปักและรักษา	

สิ่งแวดล้อมในส่วนที่ตนเองสามารถบริหารจัดการได้ให้มี

คุณภาพที่ดีขึ้น	โดยได้ด�าเนินกิจกรรมหลายส่วนในปี	2555	ที่

ผ่านมา	ประกอบด้วย

	 	คณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	(ค.ป.อ.)	 ของ	TTA	 และบริษัท	

ในเครือได้เข้าร่วมโครงการกระดาษเพื่อต้นไม้	 ของมูลนิธิ	

ศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาโครงการ	 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน

ออฟฟิศได้มีส่วนช่วยลดการตัดต้นไม้แบบง่ายๆ	 ด้วยการ	

น�ากระดาษที่ใช้แล้ว	(ไม่ว่าจะเป็น	กระดาษประเภทใด	ขนาด

ใด	รวมถึงเศษกระดาษ	ใบเสร็จต่างๆ)	มาหย่อนใส่กล่องของ

มูลนิธิที่จัดเตรียมไว้ให้	 โดยกระดาษเหล่านี้จะถูกรวบรวมไป

ผ่านกระบวนการรไีซเคิลแลว้น�ากลับมาผลติเปน็กระดาษใหม่	

	 	28	ก.ค.	2555	-	UMS	ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการ

ท่าเรือและคลังสินค้าฝั่งตะวันตก	จัดกิจกรรม	“Big	Cleaning	

Day”	 ท�าความสะอาดถนน	 ณ	 บริเวณสามแยกวัดโพธิ์ทอง		

ถึงสามแยกบางเดื่อ	อ. นครหลวง	จ. พระนครศรีอยุธยา	โดย

คลังนครหลวงของ	UMS	ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรในการ

ท�าความสะอาด

 ด้านสุขภาพอนามัย

	 การจดักจิกรรมจติอาสาและการร่วมบรจิาคเงนิเพือ่ให้

ความช่วยเหลอืทางด้านสขุภาพและอนามยัให้กบัชมุชนต่างๆ	

ยังคงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักทางด้าน	CSR	 ที่เราได้ท�ามา

ตลอดทั้งปี

	 	15	พ.ย.	2554	-	พนกังานของ	TTA	ได้มาร่วมกนับรรจุ

ถุงยังชีพเพื่อน�าไปมอบให้กับผู ้ประสบภัยน�้าท่วม	 โดยใน	

วันถัดมา	 ได้มีอาสาสมัครจากพนักงานในกลุ่ม	TTA	 รวมกัน

ประมาณ	30	คน	ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทหาร	 เพื่อแจกถุงยังชีพ	

ให้กบัประชาชนผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม	ในแถบ	อ. เอกชยับางบอน

	 	UMS	ที่คลังสวนส้ม	จ.	สมุทรสาคร	ได้ท�าการผลิต	

“ลูกบอลชีวภาพอัดก้อน”	 จ�านวน	84,000	 ก้อน	 เพื่อน�าไป

บริจาคให้กับผู้ประสบภัยใช้ในการบ�าบัดน�้าเสียที่เกิดจากการ

ท่วมขัง	และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในในวโรกาสที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ	84	พรรษา

	 	ในเดือน	 ก.ค.	2555	-	UMS	 จัดกิจกรรมแนะน�า	

วธิทีดสอบสมรรถภาพและดูแลสายตาทีถ่กูต้องให้แก่ผูส้งูอายุ

ใน	อ. บ้านแพ้ว	จ. สมุทรสาคร	และผู้สูงอายุใน	อ.นครหลวง	

จ.พระนครศรีอยุธยา	

 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

	 TTA	 ยังคงมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาให้	

สังคมมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	ผ่านการบริจาคเงิน	และ

สนับสนุนให้พนักงานในกลุ ่มได้สละเวลาเพื่อไปประกอบ

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม	

	 	14	ม.ค.	2555	-	UMS	จัดงานวันเด็ก	ที่คลังสวนส้ม	

จ.	สมุทรสาคร		ในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ

ถ่านหนิ	จดัซุม้เกมส์	และแจกของรางวลัให้กบัเดก็ๆ	ทีม่าร่วม

งาน

	 	13	 เม.ย.	2555	-	UMS	ได้มอบเงินจ�านวน	10,000	

บาท	 เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจ�าปีที่		

อ.	บ้านแพ้ว	จ.	สมุทรสาคร
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	 	1	พ.ค.	2555	-	UMS	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชมรม	

ผู้สูงอายุ	โดยมอบหนังสือธรรมะและปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพให้กับ

ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นศนูย์	3	วยัในพระอปุถมัภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ	

พระองค์เจ้าศรรีศัมิ	์พระวรชายา	ที	่อ. บ้านแพ้ว	จ. สมทุรสาคร

	 	8	 พ.ค.	 2555	 -	UMS	 ร่วมกับ	 บมจ.	 ลานนา		

รซีอร์สเซส	บรจิาคขนมขบเคีย้วและเครือ่งดื่มบ�ารงุสุขภาพให้

กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล	ณ	ต. คลองสะแก	อ. นครหลวง	จ. พระนครศรีอยุธยา	

นอกจากนัน้	UMS	 ยงัได้จดัการแสดงมายากล	 เพือ่เรยีกรอยยิม้	

จากผู้ที่มาร่วมงานด้วย	

	 	20	ก.ค.	2555	-	TTA	จดักจิกรรม	Thoresen	Maritime	

Awards	 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อมอบรางวัลเชิดชู

เกียรติและสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่พนักงานกลุ่ม	Shipping	

ทั้งคนประจ�าเรือและพนักงานออฟฟิศ	 โดยในปีนี้มีการ	

มอบรางวัลส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานบนเรือดีเยี่ยมประจ�าปีรวม	

4	รางวัล	ได้แก่	รางวัลเรือปฏิบัติการยอดเยี่ยมขนส่งสินค้าได้

ตลอดปี	รางวัลเรือที่บ�ารุงรักษาอย่างดีผ่านการตรวจสอบจาก

เจ้าหน้าท่าเรอืตามเมอืงต่างๆ	รางวลัเรอืทีข่นถ่ายสนิค้าได้ยอด

เยี่ยมไม่มีความเสียหาย	และรางวัลส�าหรับคนเรือที่ได้คะแนน

สูงสุดในการประเมินความรู้	รวมทั้งมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้

กบับตุรหลานของคนประจ�าเรอืทีเ่รยีนดรีวมทัง้สิน้	15	ทนุด้วย
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จุดเด่นทางการเงิน
รอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน

2555 2554 2553

(ปรับใหม่)

(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้น หุ้น / ข้อมูลต่อหุ้นและ
อัตราส่วนทางการเงิน)

งบก�าไรขาดทุน :

รายได้จากการเดินเรือ 3,527.16	 5,430.10	 9,272.55	

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ* 1,777.90	 2,819.35	 4,885.73	

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล	-	ส่วนของเจ้าของเรือ* 829.67	 1,501.81	 2,153.14	

รายได้จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 5,714.14	 5,542.74	 3,476.37	

ค่าใช้จ่ายจากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 3,770.20	 3,911.52	 2,641.82	

รายได้จากการขาย 6,781.51	 6,249.37	 4,667.09	

ต้นทุนขาย 6,021.35	 5,278.76	 3,844.31	

รายได้จากกลุ่มบริษัทที่ให้บริการและแหล่งอื่นๆ* 478.12	 778.40	 674.90	

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 1,718.73	 2,084.15	 1,962.03	

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายการบริหาร* 1,496.83	 1,694.00	 1,817.31	

ดอกเบี้ยจ่าย 572.20	 619.61	 510.62	

ดอกเบี้ยรับ 67.09	 139.89	 94.65	

ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุนในบริษัทร่วม 129.43	 110.23	 80.31	

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยน	 120.88	 91.78	 24.34	

ก�าไรสุทธิ (4,618.83) 173.20 795.57 

ข้อมูลต่อหุ้น :

ก�าไรสุทธิ-ขั้นพื้นฐาน (6.52) 0.24	 1.12	

เงินปันผลจ่าย 0 1.00	 0.26	

มูลค่าทางบัญชี 36.17	 43.53	 44.54	

งบดุล (ณ วันสิ้นรอบบัญชี) :

เงินสดและมูลค่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 4,387.93	 4,781.31	 10,414.49	

เรือเดินทะเล	เรือขุดเจาะ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์สุทธิ 21,963.00	 22,769.65	 22,662.90	

รวมสินทรัพย์ 42,560.43	 48,032.39	 48,873.46	

หนี้สินรวม 16,949.72	 17,216.42	 17,341.32	

ทุนเรือนหุ้น	(บาท) 708,004,413	 708,004,413	 708,004,413	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 25,610.71	 30,815.97	 31,532.14	

ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ :

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานสุทธิ 1,973.58	 144.99	 1,652.50	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ (1,611.63) (3,955.33) (10,883.10)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมในจัดหาเงินสุทธิ (674.79) (884.89) 7,202.92	

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน	:

					ยอดรวมการซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,695.25	 4,426.07	 8,611.32	

อัตราส่วนทางการเงิน :

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%) (20.19%) 0.67% 3.04%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%) (10.20%) 0.36% 1.76%

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม	(%) (28.27%) 0.99% 4.44%

ยอดหนี้สินทั้งหมดต่อทุนของบริษัทฯ 0.35	 0.32	 0.31	

ยอดหนี้สิน	(เงินสด)	สุทธิต่อทุนสุทธิ 0.27	 0.24	 0.11	

หมายเหตุ	*:	ไม่รวมรายการ	one-off	items
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ค�าอธบิายและการ
วเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ
	 TTA	 รายงานผลขาดทุนสุทธิจ�านวน	4,619	 ล้านบาท	

และผลขาดทุนต่อหุ้น	6.52	 บาท	 ส�าหรับผลการด�าเนินงาน	

ในรอบปีบัญชี	2555	ระหว่าง	1	ตุลาคม	2554	ถึง	30	กันยายน	

2555	 เปรียบเทียบกับผลก�าไรสุทธิจ�านวน	173	 ล้านบาท		

และก�าไรต่อหุ้น	0.24	 บาท	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานใน	

รอบปีบัญชี	2554	ระหว่าง	1	ตุลาคม	2553	ถึง	30	กันยายน	

2554

	 ปัจจุบัน	TTA	 มี	4	 ธุรกิจหลัก	 ประกอบด้วย	 บริษัท	

โทรีเซน	ชิปปิ้ง	สิงคโปร์	พีทีอี	แอลทีดี	(หรือ	“โทรีเซนชิปปิ้ง”	

ซึ่งด�าเนินธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง)	บริษัท	เมอร์เมด	

มาริไทม์	จ�ากัด	(มหาชน)	(หรือ	“เมอร์เมด”	ซึ่งด�าเนินธุรกิจ

การให้บริการนอกชายฝั่ง)	 บริษัท	 ยูนิค	 ไมนิ่ง	 เซอร์วิสเซส	

จ�ากัด	(มหาชน)	(หรือ	 “UMS”	 ซึ่งด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่าย

ถ่านหิน)	 และ	 บริษัท	 บาคองโค	 จ�ากัด	(หรือ	 “บาคองโค”	

ซึง่ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายปุย๋	และให้บรกิารโลจสิตกิส์)	

เมื่อพิจารณาปัจจัยพื้นฐานและผลการด�าเนินงานปกติก่อน	

หักรายการพิเศษ	 จะพบว่ามีการปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	

ใน	2	สายธุรกิจหลัก

	 โทรีเซนชิปปิ้ง	มีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น	แม้ว่าอัตรา

ค่าระวางเรือเฉลี่ยในปี	2555	ปรับตัวลดลง	30%	จากปี	2554	

แตะจุดต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ	25	ปี	แต่ผลก�าไรจาก	

การด�าเนินงานปกติ	 ก่อนหักดอกเบี้ย	 ภาษี	 ค่าเสื่อม	 และ	

ค่าตัดจ�าหน่าย	(Normalized	EBITDA)	ส�าหรับช่วง	12	เดือน

ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ	668	 ล้านบาท	 ในขณะที่	 ผลก�าไรจาก	

การด�าเนินงานปกติ	ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	(Normalized	

EBIT)	 พุ่งขึ้นเป็น	118	 ล้านบาท	 จากเดิมที่เคยขาดทุน	15		

ล้านบาทในปี	 2554	 การปรับกลยุทธ์การด�าเนินงานใน	

ช่วง	12-18	เดอืนทีผ่่านมาของโทรเีซนชปิป้ิง	(เช่น	การปรบัปรงุ

กองเรือ	 การปรับโครงสร้างองค์กร	 และการควบคุมต้นทุน	

อย่างเข้มงวด)	 ประสบผลส�าเร็จด้วยดี	 เนื่องจากสามารถ	

ที่จะพลิกกลับมามีก�าไรในปีนี้	 ท�าให้	EBIT	 ปรับตัวสูงขึ้นจาก	

ปีก่อนถึง	886%

	 เมอร์เมด	 พลิกกลับมามีก�าไร	 โดยมี	normalized	

EBITDA	อยู่ที่ระดับ	1,358	ล้านบาท	และมี	normalized	EBIT	

อยู่ที่	603	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง	138%	 ซึ่งเป็นผล	

มาจากการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่ดีขึ้น	 และการบริหาร

ต้นทนุค่าใช้จ่ายทัง้ในส่วนของเรอืและโครงการต่างๆ	ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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	 UMS	 ได้ด�าเนินการเชิงกลยุทธ์หลายรูปแบบ	 เพื่อเร่ง	

ให้โรงงานสมุทรสาครกลับมาเปิดด�าเนินการได้โดยเร็วที่สุด	

มีการเร่งจ�าหน่ายสต็อคถ่านหินขนาด	0-5	 มม.ที่โรงงาน

สมุทรสาครให้กับโรงงานปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี	 สูงถึง	

283,000	 ตัน	 จึงท�าให้เกิดการขาดทุนจากการด�าเนินงาน	

normalized	EBITDA	 และ	EBIT	 ที่	36	 ล้านบาท	 และ	103		

ล้านบาทตามล�าดับ	 แม้ว่าการด�าเนินการดังกล่าวจะส่งผล	

กระทบเชิงทางลบต่ออัตราก�าไร	 ด้วยเหตุที่มีค่าใช้จ่ายใน	

การขนส่งเพิ่มสูงขึ้นมาก	อย่างไรก็ดี	UMS	สามารถขายสต็อค

ถ่านหินออกไปแล้ว	62%	 ซึ่งจะท�าให้โอกาสในการที่จะได้รับ

อนุญาตให้โรงงานสมุทรสาครได้เปิดด�าเนินงานอีกครั้งใน	

ช่วงปี	2556	นั้นสูงขึ้น

	 จากการที่	 โทรีเซนชิปปิ้ง	 และ	 เมอร์เมด	 มีปัจจัย	

พืน้ฐานทีด่ขีึน้	 ส่งผลให้	TTA	 มกีระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงาน	

ในรอบปีบัญชี	2555	 อยู่ที่ระดับ	1,974	 ล้านบาท	 สูงขึ้นถึง	

1,261%	เมื่อเทียบกับกระแสเงินสดที่ระดับ	145	ล้านบาทในปี	

2554

	 อย่างไรก็ดี	 ผลขาดทุนรวมที่ค่อนข้างสูง	 เกิดจาก	

การบันทึกรายการพิเศษหลายรายการด้วยกัน	 โดยในปีนี้	

คณะกรรมการได้สั่งให้ด�าเนินการพิจารณามูลค่าเงินลงทุน	

และทรัพย์สินต่างๆ	 โดยใช้สมมุติฐานในเชิงอนุรักษ์นิยมใน	

การมองไปในอนาคต	 จึงท�าให้เกิดการตั้งส�ารอง	 และการ

บันทึกรายการด้อยค่าสินทรัพย์ในปีงบประมาณ	2555	หลาย

รายการ	มูลค่ารวมทั้งสิ้น	4,577	ล้านบาท	ซึ่งประกอบไปด้วย

รายการหลักๆ	แบ่งตามธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

ส่วนของโทรีเซนชิปปิ้ง

	 	การตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาวง	

เงินกู ้และค่าผูกพันวงเงินกู ้ร่วมจากหลายธนาคารที่ท�าขึ้น	

ในปี	2550	ซึ่งวงเงินกู้ร่วมดังกล่าวได้หมดอายุไปเมื่อไตรมาส

ที่	1/2555	จ�านวน	209	ล้านบาท

	 	การบันทึกส�ารองการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็น

เครือ่งยนต์ทีอ่ยูร่ะหว่างการสร้างและผลติโดยผูร้บัเหมาจ�านวน	

199	ล้านบาท	

	 	การบันทึกส�ารองการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็น	

เรือและตัดจ�าหน่ายทันทีในไตรมาส	4/2555	 จ�านวน	501		

ล้านบาท

ส่วนของ UMS

	 ค่าเผื่อมูลค่าที่จะได้รับคืนของสินค้าคงเหลือจ�านวน	

107	ล้านบาท

0 
500 

1,000 
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2,500 

FY11
145

FY12

1,974

Baht Millons
Net	operating	cash	flow

	 บาคองโค	 มีรายได้จากการจ�าหน่ายปุ๋ยเพิ่มขึ้นจาก	

ปีก่อน	14%	 แต่ก�าไรขั้นต้นลดลง	 ในปี	 2555	 ก�าไรจาก	

การด�าเนิน	 งานของบาคองโค	 ลดลงเล็กน้อย	 แต่	EBITDA	

และ	EBIT	ยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ระดับ	257	ล้านบาท	และ	243	

ล้านบาทตามล�าดับ

	 ส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัทร่วมทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	

17%	 โดย	 ปิโตรลิฟต์และบาเรียเซเรส	 ยังคงเป็นสองหน่วย	

ธุรกิจที่สร้างผลก�าไรตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้กับ	TTA



รายงานประจ�าปี	2555
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ส่วนของกลุ่มธุรกิจการลงทุน

	 	การบันทึกการด้อยค่าความนิยมของการลงทุนใน	

UMS	ในช่วงไตรมาส	3/2555	จ�านวน	2,319	ล้านบาท	ซึ่งเป็น

ผลมาจากสถานการณ์ที่	UMS	 ได้เผชิญมาตลอดระยะเวลา	

2	 ปี	 โดยกลายเป็นผลกระทบในเชิงลบที่มีสาระส�าคัญต่อ	

การด�าเนินกิจการ	

	 	การบันทึกส�ารองเผื่อหนี้สูญจ�านวน	908	 ล้านบาท	

ส�าหรับโครงการเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์	 ซึ่งก�าลัง

อยู่ในระหว่างการเจรจาปรับโครงสร้าง	

	 การตั้งส�ารองและบันทึกรายการพิเศษนี้	 เป็นการ	

ด�าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี	 เพื่อการรายงานฐานะ

ทางการเงินเชิงอนุรักษ์นิยมที่โปร่งใส	 เมื่อมูลค่าสินทรัพย์	

ในงบดุลต�่าลง	โอกาสในการท�าก�าไรในอนาคตในช่วง	1-2	ปี

ข้างหน้าก็จะเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากธุรกิจหลักๆ	 มีแนวโน้มของ	

การฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด

กลุ่มธุรกิจขนส่ง

	 กลุม่ธรุกจิขนส่ง	มผีลขาดทนุสทุธทิัง้สิน้	775	ล้านบาท	

ซึ่งเป็นผลมาจากการบันทึกรายการพิเศษของการด้อยค่า	

ของสินทรัพย์ที่กล่าวข้างต้น	 ซึ่งถ้าหากไม่นับรายการพิเศษ

เหล่านี้	 กลุ่มธุรกิจขนส่งจะพลิกกลับเป็นผลก�าไรสุทธิจ�านวน	

133	 ล้านบาท	 ทั้งที่ภาวะอุตสาหกรรมเรือบรรทุกสินค้าแห้ง	

เทกองทั่วโลกตกต�่ามาอย่างต่อเนื่อง

การขยายตัวของกองเรือโลก สร้างแรงกดดัน BDI อย่าง 

ต่อเนื่อง

	 ค่าเฉลีย่ของดชันค่ีาระวางเรอืบอลตคิ	(BDI)	ในปี	2555	

อยู่ที่	1,156	จุด	ลดลง	30%	จากปี	2554	ที่	1,657	จุด	และ	

ลดลง	62%	จากปี	2553	ที่	3,011	จุด	โดย	BDI	ลดลงอย่าง

รุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	 และอยู่ในระดับต�่าโดยตลอด

หลังจากนั้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่	4/2555	ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม	-	 กันยายน	 ค่าเฉลี่ย	BDI	 ได้ลดลงเหลือ	

เพียงแค่	846	 จุด	 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงถึง	45%	 จาก	

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	 และลดลง	17%	 จากไตรมาส	

ที่ผ่านมา	 ตลาดของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังคง	

ได้รับผลกระทบจากปริมาณกองเรือที่ล้นตลาด	 ซึ่งมีผลท�าให้	

BDI	 ลดลงต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ	25	 ปีเมื่อเดือน

กุมภาพันธ์	2555

	 เฟิร์นเลย์คาดการณ์ว่า	 ณ	 สิ้นเดือนกันยายน	2555	

กองเรือทั่วโลกมีจ�านวนเรือทั้งสิ้น	9,520	 ล�า	 มีขนาดระวาง

บรรทุกรวมกันทั้งสิ้น	674	ล้านเดทเวทตัน	(DWT)	เมื่อเปรียบ

เทียบกับจ�านวนเรือ	8,949	ล�า	ที่ขนาดระวางบรรทุกรวม	614	

ล้าน	DWT	 ณ	 สิ้นปี	2554	 เท่ากับว่า	 มีขนาดระวางบรรทุก	

เพิ่มขึ้นถึง	60	ล้าน	DWT	หรือคิดเป็นการเติบโตต่อปีที่	13%	
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ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากตลาด	Capesize	ซึ่งเป็นเรือขนาด

ใหญ่ที่สุด

	 ตัวเลขทางการค้าเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า	 มีปริมาณของ

อุปสงค์ในการขนส่งเพิ่มมากขึ้นในปี	2555	 โดยมาร์ซอฟต์	

คาดการณ์ว่า	ตัวเลขการค้าของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่ว

โลกเพิ่มขึ้นประมาณ	6.1%	 จากไตรมาสสุดท้ายของปี	2554	

แต่อัตราการเติบโตของอุปสงค์ในการขนส่งดังกล่าวนั้นถือว่า

ต�่ามากเมื่อเทียบกับการเติบโตของเรือขนาด	Capesize	 ใน

ช่วงเดือนมกราคม-กันยายนที่สูงถึง	17.8%	 ซึ่งมีผลท�าให้	

อัตราค่าระวางบอลติคโดยเฉลี่ยของเรือ	Capesize	ตกลงมา

อยู่ในระดับต�่ากว่า	2,700	 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันใน	

ช่วงเดือนสิงหาคม	2555	(เทียบกับจุดสูงสุดในรอบ	12	เดือน

ที่	 33,000	 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน	 ในเดือนธันวาคม		

2554)	 ก่อนที่จะค่อยๆ	 ฟื้นกลับไปอยู่ที่	 8,000	 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวันในช่วงปลายเดือนกันยายน

	 BDI	 มีการฟื้นตัวเล็กน้อยระหว่างปี	2555	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน	 จากการปรับขึ้น	

ของอัตราค่าระวางตลาดเรอืขนาดเลก็	 ฤดกูาลค้าขายธญัพชื	

ของอเมริกา	 ใต้เริ่มขึ้นในจังหวะที่มีเรือพร้อมให้บริการใน	

มหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ไม่มากนัก	 จึงมีผลท�าให้ค่าระวาง

ของเรอื	Panamax	และ	Supramax	ในเส้นทางข้ามมหาสมทุร

แอตแลนติกมีอัตราสูงขึ้นในช่วงเดือนเมษายน	 และอัตรา	

ค่าระวางขนาด	Supramax	 และ	Handysize	 ยังคงทรงตัว	

ได้ดี	 ผันผวนน้อยกว่า	 และอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้ตลอด

ทั้งปีเมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยของค่าระวางของเรือขนาดใหญ่
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ผลการด�าเนินงานของ โทรีเซน ชิปปิ้ง ดีขึ้นต่อเนื่อง 

	 รายได้ของ	โทรเีซน	ชปิป้ิง	เพิม่ขึน้ต่อเนือ่งสองไตรมาส

ติดต่อกัน	 โดยในไตรมาสที่	4/2555	 มีรายได้จากค่าระวาง

จ�านวนทั้งสิ้น	1,014	 ล้านบาท	 (เพิ่มขึ้น	17%	 เมื่อเทียบ	

ปีต่อปี	 และเพิ่มขึ้น	 9%	 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา)		

ส่งผลให้มีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี		

(normalized	EBIT)	 ทั้งสิ้น	61	 ล้านบาท	 ในขณะที่รายได้	

รวมตลอดทั้งปี	 2555	 อยู่ที่	 3,527	 ล้านบาท	 และมีก�าไร	

จากการด�าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีที่ระดับ	118	

ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับปี	2554	 ที่มีรายได้	5,430	 ล้านบาท	

แต่มผีลขาดทนุจากการด�าเนนิงานก่อนหกัดอกเบีย้และภาษทีี่	

15	 ล้านบาท	 ซึ่งนี่ถือเป็นความสามารถของโทรีเซนชิปปิ้ง		

ที่สามารถพลิกกลับมาท�าผลงานที่ดีขึ้นได้	 ในขณะที่ตลาด	

ชิปปิ ้งโดยรวมยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์ตกต�่าของ

อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

	 ทั้งนี้	 รายได้ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส	4/2555	 เป็นผลมา

จากการทีม่กีองเรอืทีใ่หญ่ขึน้	โดยโทรเีซน	ชปิป้ิงได้รบัมอบเรอื

มือสองขนาด	Supramax	 เข้ามาเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม	
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2555	ท�าให้กองเรือที่เป็นเจ้าของเอง	(owned	fleet)	เพิ่มขึ้น

เป็น	16	ล�าในไตรมาสนี้	ซึ่งเมื่อรวมกับจ�านวนเรือที่เช่าเข้ามา

เสริม	(chartered-in)	 เพื่อให้บริการกับลูกค้า	ท�าให้โทรีเซน

ชปิป้ิงบรหิารกองเรอืรวมเฉลีย่อยูท่ี	่23.5	ล�า	ในไตรมาส	4/2555	

นี้	 เมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนเรือเฉลี่ย	17.9	 ล�า	 ในไตรมาส	

4/2554	และ	21.2	ล�าในไตรมาส	3/2555	ถึงแม้ว่าค่าระวาง

เฉลี่ยของเรือที่เป็นเจ้าของจะลดลงตามสถานการณ์ตลาด		

แต่ค่าระวางเรอืทีเ่ช่ามาเสรมิสามารถท�าผลงานได้ดใีนไตรมาส

นี้	 โดยมีอัตราเฉลี่ยสุทธิอยู่ที่	 843	 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	

ต่อวันและตามที่ได ้รายงานไปเมื่อไตรมาสที่ผ ่านมาว่า		

การทยอยน�าเรอืทีเ่ช่าเข้ามาเสรมิก่อนหน้า	เข้าไปให้บรกิารใน

น่านน�า้ทีส่ามารถเรยีกค่าระวางได้สงูกว่า	ซึง่รายได้จากส่วนนี้

ท�าให้ค่าระวางเรือของเราโดยรวมสูงขึ้นอีก	4%	โทรีเซนชิปปิ้ง

ยังคงจะใช้กลยุทธ์ในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	 ด้วยการน�าเรือ

ครึ่งหนึ่งของกองเรือออกไปให้บริการในแถบมหาสมุทร	

แอตแลนติก	ซึ่งท�าให้เราเรียกค่าระวางที่สูงขึ้นได้	เพราะเป็น

กลยุทธ์ที่ได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผล

Average Daily Operating Results (USD/Day)

USD/Day  4Q FY11** 3Q FY12 4Q FY12 %yoy %qoq FY11 FY12 %yoy

USD/THB	Rate	(Daily	Average)		 30.12 31.29 31.36 4% 0% 30.24 31.17 3%

Time	charter	equivalent	(TCE	Rate)*	 $11,272 $9,912 $10,284 -9% 4% $11,713 $10,204 -13%

	 TCE	Rate	of	Owned	Fleet		 $11,840 $10,425 $9,441 -20% -9% $12,133 $10,217 -16%

	 TCE	Rate	of	Chartered-In		 -$567 -$513 $843 249% 264% -$420 -$13 97%

Vessel	operating	expenses	

	 (owner	expenses)

$6,001 $3,401 $4,094 -32% 20% $5,378 $3,952 -27%

Dry-docking	expenses		 $978 $844 $813 -17% -4% $1,363 $888 -35%

General	and	administrative	expenses		 $2,604 $1,611 $741 -72% -54% $1,736 $1,460 -16%

Financial	costs		 $338 $222 $326 -4% 47% $236 $244 3%

Depreciation		 $4,582 $3,979 $3,870 -16% -3% $4,075 $4,017 -1%

Operating	earnings* -$3,231 -$145 $440 114% 402% -$1,076 -$356 -67%
*	 The	per	day	basis	is	calculated	based	on	available	service	days.
**	 Restated	in	compliance	with	IFRS

	 ในส่วนการบรหิารต้นทนุ	โทรเีซนชปิป้ิงกย็งัคงเน้นเรือ่ง

การด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ด้วยแนวคิดใน	

การควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ	ค่าใช้

จ่ายในการด�าเนินงานของเรือในปีนี้ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด	

โดยลดจากปีที่แล้วถึง	32%	 ซึ่งเป็นผลมาการปรับปรุงเรื่อง	

ระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์และชิ้นส่วนส�ารอง	 การรวม

ศูนย์ในการจัดซื้อ	 และการลดปริมาณการใช้น�้ามันเครื่อง	

อย่างไรก็ดี	 ต้นทุนในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว	

20%	 เป็นผลกระทบมาจากการปรับยอดสิ้นปี	(เช่น	การปรับ	

ค่าตอบแทนตามผลงานของลูกเรือ	 การส่งใบเรียกเก็บเงิน

ล่าช้า)	 ซึ่งเมื่อดูผลงานตลอดทั้งปี	 พบว่า	 ค่าใช้จ่ายใน	

การด�าเนินงานของเรือเฉลี่ยปี	2555	 อยู่ที่	3,952	 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวัน	 โดยโทรีเซนชิปปิ้ง	 อยู่ในกลุ่มบริษัท	

เดินเรือที่มีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพในปี		
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2555	 จากการจัดอันดับโดย	Moore	Stephens	 โดยหลักๆ		

เป็นผลมาจากการมีค่าใช้จ่ายในการเข้าซ่อมอู ่แห้งลดลง	

เนื่องมาจากการเปลี่ยนเป็นกองเรือที่ทันสมัย	 และการ	

ด�าเนินการบ�ารุงรักษาเรือในขณะใช้งาน	 ส�าหรับค่าใช้จ่าย	

ทางด้านธุรการทั่วไป	(G&A)	 ที่ลดลงอย่างมากในไตรมาส	

ที่	 4/2555	 เกิดจากการกลับรายการตั้งส�ารองเผื่อไว้ให้กับ

พนักงานที่เกษียณอายุไว้สูงเกินไป	 แต่ถ้าพิจารณาค่าใช้จ่าย	

ในด้านธุรการทั่วไปตลอดปี	2555	 จะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ	1,460	

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน	ซึ่งแสดงถึงการบริหารค่าใช้จ่าย

ที่ดีขึ้น	16%	เมื่อเทียบกับปีก่อน

	 กลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนอย่าง

เคร่งครัด	ท�าให้โทรีเซนชิปปิ้งสามารถสร้างเสถียรภาพในการ

ท�าก�าไรจากการด�าเนนิงานได้ด	ีมกีระแสเงนิสดจากการด�าเนนิ

งานเป็นบวก	 โดยเรือแต่ละล�ามีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อน

หักดอกเบี้ย	 ภาษี	 ค่าเสื่อม	 และ	 ค่าตัดจ�าหน่าย	(EBITDA)	

ตลอดทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่	8-9	 ล้านบาทต่อล�าต่อไตรมาส	 ดังนั้น	

ด้วยปัจจัยพื้นฐานในด�าเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นนี้	 หากว่า

อัตราค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นในอีก	2	 ปีข้างหน้าตามที่	

คาดการณ์ไว้	จะส่งผลให้โทรเีซนชปิป้ิงมคีวามสามารถในการ

ท�าก�าไรได้สูงขึ้นตามไปด้วย

มุ่งขยายกองเรือ

	 จากการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าภาวะอตุสาหกรรมจะเข้า

สู ่ขาลง	 โทรีเซนชิปปิ ้งจึงสามารถด�าเนินกลยุทธ์การปรับ	

กองเรือได้อย่างทันท่วงที	โดยในช่วง	3	ปีระหว่าง	2552-2554	

โทรีเซนชิปปิ้งได้ทยอยขายเรือเก่าขนาดเล็กซึ่งความสามารถ

ในการท�าก�าไรต�า่	จ�านวน	34	ล�าออกไป	และซือ้เรอื	Supramax	

ทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้	มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพสงู

จ�านวน	5	ล�ากลับเข้ามาทดแทน	ส่วนหนึ่งเป็นเรือใหม่ที่สั่งต่อ

ไว้ในช่วงก่อนปี	2551	 ก่อนที่อุตสาหกรรมเดินเรือของโลก	

จะเข้าสู่ขาลง	 การปรับปรุงกองเรือนี้ถือเป็นกลยุทธ์ส�าคัญ	

ทีช่่วยเสรมิประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน	ท�าให้โทรเีซนชปิป้ิง

สามารถประคองตัวได้ดีในวัฏจักรขาลงที่ต่อเนื่องยาวนาน	

เช่นนี้

	 ภาวะอุตสาหกรรมที่ตกต�่าเป็นเวลานาน	 ส่งผลให้	

ค่าระวางลดต�่ากว่าจุดคุ้มทุนของผู้ประกอบการหลายราย	ก่อ

ให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้มากขึ้นเรื่อยๆ	 ซึ่งมีผลกดดัน	

ให้ราคาเรือมือสองลดลงอย่างมาก	 โทรีเซนชิปปิ้ง	 ได้แจ้งไว้

แล้วตัง้แต่ปลายปี	2554	ว่าจะเฝ้าดตูลาดเรอืมอืสอง	เพือ่โอกาส

และจังหวะในการซื้อเรือมือสองในราคาที่เหมาะสมในขณะ	

ที่อุตสาหกรรมเข้าสู่จุดต�่าสุด

	 ในเดือนกรกฎาคม	2555	 โทรีเซนชิปปิ้งได้ซื้อและรับ

มอบเรือ	M.V.	 Thor	 Insuvi	 ในราคา	19.2	 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา	M.V.	Thor	Insuvi	 เป็นเรือ	Supramax	ขนาด	

52,489	DWT	อายุ	6.5	ปี	สั่งต่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2548	

เป็นเรือที่มีคุณลักษณะเหมือนกับเรืออีกสามล�าในกองเรือ	

ของโทรเีซนชปิป้ิง	ได้แก่	Thor	Integrity,	Thor	Independence	

และ	Thor	 Infinity	 เนื่องจากเป็นเรือที่ถูกสร้างจากอู่เดียวกัน	

คืออู่ต่อเรือซึเนชิ	 ในประเทศฟิลิปปินส์	 ณ	 สิ้นปีงบประมาณ	

2555	โทรีเซนชิปปิ้งมีกองเรืออยู่ทั้งสิ้น	16	ล�า	มีระวางบรรทุก

รวมเฉลี่ยที่	44,340	DWT	 อายุเฉลี่ย	11.5	 ปี	 โดยมี	M.V.	

Thor	Insuvi	เป็นเรือล�าที่	16
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	 ในเดือนพฤศจิกายน	2555	 โทรีเซนชิปปิ้งประกาศ	

รับมอบเรือสั่งต่อใหม่ที่ชื่อว่า	M.V.	Thor	Brave	 ซึ่งเป็นเรือ		

Supramax	ขนาด	53,506	DWT	จากอู่ต่อเรือวินาชิน	ประเทศ

เวียดนาม	ท�าให้กองเรือโทรีเซนในไตรมาส	1/2556	มีจ�านวน

เรือเพิ่มเป็น	17	 ล�า	 และคาดว่าจะได้รับมอบเรือล�าที่สองใน

ช่วงไตรมาสที่สองของปี	2556	ทั้งนี้	สัญญาสั่งต่อเรือใหม่กับ	

อู่วินาชินนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน	2550	 โดยในตอนนั้น	
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Fleet data summary
4Q FY11 3Q FY12 4Q FY12 %yoy %qoq

Average	DWT		 43,798 43,985 44,340 1% 1%

Calendar	days	for	owned	fleet	(1)	 1,505 1,365 1,467 -3% 7%

Available	service	days	for	owned	fleet	(2) 1,463 1,365 1,467 0% 7%

Operating	days	for	owned	fleet	(3)	 1,443 1,360 1,466 2% 8%

Owned	fleet	utilisation	(4)	 98.6% 99.6% 99.9% 1% 0%

Voyage	days	for	chartered-in	fleet		 199 568 695 248% 22%

Average	number	of	vessels	(5)		 17.9 21.2 23.5 32% 11%

Note:
(1)	Calendar	days	are	the	total	calendar	days	TTA	owned	the	vessels	in	our	fleet	for	the	relevant	period,	including	off	hire	days	associated	with	major	repairs,	

dry	dockings,	or	special	or	intermediate	surveys.
(2)		Available	service	days	are	calendar	days	(1)	less	planned	off	hire	days	associated	with	major	repairs,	dry	dockings,	or	special	or	intermediate	surveys.
(3)		Operating	days	are	the	available	days	(2)	less	unplanned	off-hire	days,	which	occurred	during	the	service	voyage.
(4)		Fleet	utilisation	is	the	percentage	of	time	that	our	vessels	generated	revenues	and	is	determined	by	dividing	operating	days	by	available	service	days	for	

the	relevant	period.
(5)		Average	number	of	vessels	is	the	number	of	vessels	that	constituted	our	fleet	for	the	relevant	period,	as	measured	by	the	total	operating	days	for	owned	

fleet	plus	voyage	days	for	chartered	in	fleet	during	the	period	divided	by	the	number	of	calendar	days	in	the	relevant	period.

โทรีเซนชิปปิ้งได้ซื้อสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จ�านวนทั้งสิ้น	3	 ล�า	

ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการโอนสัญญาติดมาด้วยประมาณ	16	

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 ณ	 จุดที่อุตสาหกรรมอยู่ที่จุด	

สูงสุด	 ค่าธรรมเนียมในการโอนสัญญาเสมือนเป็นส่วนต่าง		

(resale	premium)	 ระหว่างราคาสั่งต่อกับราคาเรือในตลาด	

คณะกรรมการได้ตัดสินใจส�ารองการด้อยค่าและตัดจ�าหน่าย

ทันที	 แทนที่จะตัดจ�าหน่ายในรูปแบบของค่าเสื่อมตลอด	

อายุการใช้งานของเรือ	 ซึ่งจะท�าให้เรือมีต้นทุนที่สูงขึ้น		

ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงได้มีการตั้งบันทึกส�ารองการด้อยค่าของ	

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมูลค่า	501	ล้านบาท	และตัดจ�าหน่าย

ทันทีในไตรมาสที่	4/2555

	 นอกจากการตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมในการโอน

สัญญาดังกล่าวแล้ว	 ในช่วงไตรมาสที่	1/2555	 บริษัทฯ	 ได้

บันทึกรายการพิเศษ	2	รายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี	และ

การตั้งส�ารองการด้อยค่าของสินทรัพย์	 โดยส่วนรายการแรก	

เป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายทางบัญชีจ�านวน	209	 ล้านบาท	



บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)

72

ซึ่งเป็นการตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้เพื่อ	

มาขยายกองเรือจากหลายธนาคาร	(syndicated	loan)	ที่ได้

จัดท�าขึ้นเมื่อปี	2550	 โดยระยะเวลาเบิกถอนได้หมดอายุลง	

เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2554	ถึงแม้ว่าในปี	2551	BDI	ได้ดิ่งลง	

อย่างรวดเร็ว	 แต่ราคาเรือ	Supramax	 ทั้งแบบสั่งต่อใหม่	

และเรอืมอืสอง	ไม่ดิง่ลงตาม	กลบัรกัษาระดบัอยูท่ี	่30-35	ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 ดังนั้น	 โทรีเซนจึงค่อนข้างที่จะระมัด	

ระวังในการขยายกองเรือ	 และเลือกที่จะเบิกเงินกู้มาเพียงแค่	

60	 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 จากวงเงินกู้ทั้งหมด	360		

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ซึ่งโดยทั่วไป	ค่าธรรมเนียมในการ

จดัหาเงนิกูแ้ละค่าผกูพนัเงนิกูจ้ะถกูตดัจ�าหน่ายในช่วงอายขุอง

เงินกู้	 ดังนั้น	 โทรีเซนชิปปิ้ง	 จึงบันทึกการตัดจ�าหน่ายค่า

ธรรมเนียมวงเงินกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้เบิกมาใช้ออกทั้งหมด	

ในช่วงไตรมาส	1/2555	อย่างไรก็ดี	เมื่อน�าอัตราดอกเบี้ยของ	

เงินกู ้ที่เบิกใช้แล้ว	 กับส่วนของค่าธรรมเนียมในส่วนที่ยัง	

ไม่เบกิมาใช้มาเฉลีย่รวมกนัแล้ว	ยงัคงเป็นอตัราทีต่�า่กว่าอตัรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดปัจจุบัน

	 ส่วนรายการที่สองเป็นการตั้งส�ารองการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ส�าหรับเครื่องยนต์หลักของเรือบรรทุกสินค้าแห้ง	

เทกองจ�านวน	199	ล้านบาท	ซึ่งเป็นผลมาจากการยกเลิกค�า

สั่งซื้อเรือสั่งต่อใหม่	 ในเดือนพฤศจิกายน	2550	 ซึ่งในเวลาที่

ยกเลิกนั้น	โทรีเซนชิปปิ้ง	ได้วางเงินมัดจ�าประมาณ	15	ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไว้กับผู ้รับเหมาช่วง	 เพื่อสั่งผลิต

เครื่องยนต์หลักจ�านวน	4	 เครื่องไปแล้ว	 แต่ผู้รับเหมากลับมี

ปัญหาทางการเงนิ	และไม่สามารถผลติและส่งมอบเครือ่งยนต์

ตามที่ตกลงกันได้	 ถึงแม้ว่า	 โทรีเซนชิปปิ้งก�าลังพยายาม	

ต่อรองกับผู้รับเหมาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับบริษัท	 แต่

เพือ่ป้องกนัความเสยีหายและความเสีย่งอืน่ๆ	จงึเลอืกทีจ่ะตัง้

ส�ารองการด้อยค่าของสนิทรพัย์ส�าหรบัเครือ่งยนต์ดงักล่าว	เพือ่

รับรู้มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ตามราคาตลาด	ณ	ปัจจุบัน	

	 ถ้าแยกรายการพเิศษเหล่านีอ้อกจากผลการด�าเนนิงาน	

จะพบว่า	โทรเีซนชปิป้ิงสามารถท�าผลงานผ่านจดุคุม้ทนุได้แล้ว

ในปี	2555

รายได้ปิโตรลิฟต์ลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงแข็งแกร่ง

	 ผลงานของปิโตรลิฟต์ในปี	 2555	 นี้ลดลงเล็กน้อย	

รายได้ในช่วงครึง่ปีหลงัได้รบัผลกระทบจากการเข้าซ่อมอูแ่ห้ง

ของเรือสองล�านานกว่าก�าหนด	 เนื่องมาจากสภาพอากาศ	

ท�าให้การซ่อมบ�ารงุด�าเนนิไปไม่เตม็ประสทิธภิาพ	นอกจากนัน้	

ยังมีเรืออีก	1	 ล�าเข้าซ่อมอู่แห้งในไตรมาส	4/2555	 เพิ่มอีก	

จึงท�าให้รายได้รวมในปี	2555	 ลดลงเล็กน้อย	 อย่างไรก็ดี	

EBITDA	 ทั้งในภาพรวมการด�าเนินงานและส่วนแบ่งผลก�าไร	

ยังคงแข็งแกร่ง	และปิโตรลิฟต์ยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจตัวอย่าง

ของกระจายการลงทุนที่ประสบความส�าเร็จ	 มีส่วนแบ่งก�าไร

ให้กบั	TTA	ในอตัราส่วนทีส่งูทีส่ดุ	และมผีลตอบแทนการลงทนุ

อยู่ที่	12%	ในปี	2555

กลุ่มธุรกิจพลังงาน

	 กลุ่มธุรกิจพลังงาน	มีผลก�าไรสุทธิทั้งสิ้น	24	ล้านบาท	

เทียบกับผลขาดทุนที่	110	ล้านบาทเมื่อปีก่อน	เนื่องจากธุรกิจ

ของเมอร์เมดฟื้นตัวกลับมาและน่าจะสร้างผลการด�าเนินงาน

ทีเ่ป็นบวกได้ต่อไปในอกี	2-3	ปีข้างหน้า	ทัง้จากส่วนของธรุกจิ

วิศวกรรมใต้ทะเล	และธุรกิจเรือขุดเจาะ
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เมอร์เมดพลิกกลับมาโชว์ผลงานที่ดีขึ้น

	 ในรอบปีบญัช	ี2555	เมอร์เมดมรีายได้รวมทัง้สิน้	5,714	

ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	3%	 รายได้ในส่วนของธุรกิจ

วิศวกรรมใต้ทะเลเพิ่มขึ้น	 3%	 จากปีที่ผ่านมา	 ถึงแม้ว่า		

อัตราการใช้ประโยชน์ของเรือวิศวกรรมใต้ทะเลจะลดลงเหลือ

เพียง	68.2%	 ในไตรมาส	4/2555	 ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว		

รายได้ของธรุกจิวศิวกรรมใต้ทะเลในไตรมาสนีส้งูกว่าไตรมาส

ที่ผ่านมาเล็กน้อยเนื่องจากสามารถน�าเรือไปให้บริการในน่าน

น�า้ทีส่ามารถเรยีกอตัราค่าจ้างรายวนัได้สงูกว่า	ส่วนของธรุกจิ

ขุดเจาะรายได้เพิ่มสูงขึ้น	5%	เพราะเรือ	MTR-1	ได้สัญญาเป็น

เรือสนับสนุนการท�างานนอกชายฝั่งในแถบทะเลอินโดนีเซีย

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา	 หลังจากที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	

มาเป็นเวลาปีเศษ

	 อย่างไรก็ดี	 ก�าไรของเมอร์เมดในรอบปีบัญชี	2555	

ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก	ก�าไรเบื้องต้นเพิ่มขึ้น	19%	เป็น	1,944	

ล้านบาท	ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่าย	

และโครงการต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ซึ่งเมื่อ	

รวมผลของก�าไรเบื้องต้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	

เข้ากับการลดลงของค่าเสื่อมราคา	 ท�าให้เมอร์เมดสามารถ

รายงานผลก�าไรได้ทั้งในระดับก�าไรจากการด�าเนินงานปกติ	

normalised	EBITDA	จนถึงก�าไรสุทธิ

เริ่มต้นท�าผลงานได้ดีในช่วงที่อุตสาหกรรมก�าลังอยู ่ใน 

ช่วงขาขึ้น

	 เมอร์เมดได้ด�าเนินกลยุทธ์การสร้างมูลค่าสูงสุดจาก

กองเรือวิศวกรรมใต้ทะเล	 โดยมุ่งเน้นการหาสัญญาที่มีค่า

ตอบแทนสูง	และสามารถเจาะเข้าสู่ตลาดที่มีอัตราการเติบโต

สูง	เช่นในแถบน่านน�้าตะวันออกกลาง	และแอฟริกา

	 โดยในเดือนตุลาคม	2555	 ที่ผ่านมา	 กิจการร่วมทุน

ระหว่างเมอร์เมด	 กับ	 บริษัท	Zamil	Offshore	Services	

Company	(Zamil)	ซึ่งเป็นผู้ให้บริการงานบริการนอกชายฝั่ง

และขดุเจาะทีใ่หญ่ทีส่ดุในตะวนัออกกลาง	สามารถคว้าสญัญา

จ้างงาน	 ส�ารวจ	 ซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาแท่นขุดเจาะ	 เป็น

เวลา	5	 ปี	 มูลค่าขั้นต�่า	530	 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	

จากบริษัทน�้ามันแห่งซาอุดิอาระเบีย	(Saudi	Aramco)	ซึ่งเป็น

บริษัทน�้ามันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้	 โดย

ขอบเขตของสัญญาครอบคลุม	 การให้บริการด�าน�้าอย่าง	

ครบวงจร	ตัง้แต่	การด�าน�า้แบบ	air/mixed	gas	การด�าส�ารวจ

น�า้ลกึ	ยานส�าหรบัส�ารวจและตรวจสอบใต้น�า้	และงานซ่อมแซม

บ�ารุงรักษาแท่นขุดเจาะ		นอกจากนั้น	Saudi	Aramco	ยังจะ

ใช้บริการเรือสนับสนุนการท�างานนอกชายฝั่งอีก	4	 ล�า	 และ	

เรอืสนบัสนนุการท�างานของนกัประดาน�า้อกี	1	 ล�า	 โดยเมอร์เมด	

จะน�าเรือ	M.V.	Mermaid	Asiana	ไปให้บริการตามสัญญานี้		

นอกจากนั้น	 เมอร์เมดและซับเทค	 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ

เมอร์เมดในตะวันออกกลาง	 จะจัดหานักประดาน�้าที่มีความ

เชี่ยวชาญสูงจ�านวนถึง	110	คน	พร้อมยานสนับสนุนควบคุม

ด้วย	Remote	จ�านวน	3	ล�า	และชุดแพคเกจด�าน�้าลึกไว้คอย

สับเปลี่ยน

	 นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน	บริษัท	ซับเทค	ซึ่งเป็น

บรษิทัในเครอืของเมอร์เมดในการ์ต้า	กไ็ด้เซน็สญัญาระยะเวลา	

5	 ปี	 มูลค่า	25	 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากบริษัทน�้ามัน	

และก๊าซธรรมชาติชั้นน�า	ซึ่งตามสัญญานี้	เมอร์เมดจะน�าเรือ		

DPB	Mermaid	Siam	 ซึ่งเป็นเรือท้องแบนส�าหรับสนุนการ

ท�างานของแท่นขุดเจาะ	ไปคอยให้บริการงานซ่อมแซม	แก้ไข	

ตามที่ลูกค้าจะเรียก	 โดยจะท�างานปีละไม่เกิน	60-100	 วัน	

ซึ่งสัญญาทั้งสองฉบับ	 เป็นตัวอย่างผลงานในการหาสัญญา
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ระยะยาวและขยายธรุกจิวศิวกรรมใต้ทะเลของเมอร์เมดไปไกล

กว่าแถบน่านน�า้เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ตลาดตะวนัออกกลาง

เป็นตลาดที่มีการเติบโตสูง	 และไม่ต้องเผชิญกับฤดูมรสุม

เหมอืนในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ท�าให้สามารถให้บรกิาร

ได้ตลอดทั้งปี

ตลาดเรือขุดเจาะแบบท้องแบนปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง

	 เนือ่งจากเรอืขดุเจาะแบบท้องแบนเป็นเรอืทีม่คีณุลกัษณะ

เฉพาะตัวสูง	 และสามารถปฏิบัติงานได้เฉพาะในน่านน�้าที่

สภาพภมูอิากาศไม่รนุแรงนกั	เช่น	ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	

และแอฟริกาตะวันตก	ซึ่งกว่า	75%	ของกองเรือขุดเจาะท้อง

แบนทั่วโลกจะท�างานอยู่ในแถบน่านน�้าเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้	และเมือ่ดแูนวโน้มในอนาคตของตลาดเรอืขดุเจาะท้องแบน	

พบว่า	เรอืขดุเจาะทีอ่ายไุม่มากจะมอีตัราการใช้ประโยชน์ทีส่งู

ถึง	95%	ในขณะที่อัตราการใช้ประโยชน์ของเรือขุดเจาะที่อายุ

มากจะอยู่ที่	85%

	 เรือขุดเจาะท้องแบน	MTR-1	 ของเมอร์เมด	 ยังคง	

ท�าหน้าที่เป็นเรือสนับสนุนการท�างานนอกชายฝั ่งอยู ่ใน

อินโดนีเซีย	 จนกว่าจะครบสัญญาในช่วงไตรมาสที่	2/2556	

ในขณะที่ เรือ	MTR-2	 เพิ่งจะครบสัญญาการท�างานใน

อนิโดนเีซยี	เมือ่กลางเดอืนพฤศจกิายนทีผ่่านมา	และมกี�าหนด

จะเข้ารับการตรวจสภาพพิเศษตามระยะเวลาเป็นเวลา	3-4	

เดือน	 ซึ่งเมอร์เมดได้เริ่มท�าการตลาดเพื่อหางานให้กับเรือ	

MTR-2	แล้ว	เพื่อให้เข้าปฏิบัติงานได้ทันที	หลังจากการตรวจ

สภาพเสรจ็สิน้เปน็ที่เรยีบร้อย	ซึ่งเมอร์เมดก�าลังมองหาโอกาส

ในตลาดเรือขุดเจาะท้องแบน	 ซึ่งมีรายงานว่า	 เรือประเภทนี้

ก�าลังเป็นที่ต้องการในตลาดโลก	เนื่องจากจ�านวนเรือที่พร้อม

ให้บริการมีไม่เพียงพอ	ซึ่งมีแนวโน้มว่า	อัตราการใช้ประโยชน์

ของเรือประเภทนี้น่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงเช่นนี้ต่อไปอีก

หลายปี

ตลาดเรือขุดเจาะแบบสามขา ยังคงสดใส 

	 ความต้องการใช้งานโดยรวมของเรือขุดเจาะแบบสาม	

ขา	(jack-up	rig)	 ที่มีคุณภาพสูง	 ในทั่วทุกภูมิภาคยังมีอยู่	

เป็นจ�านวนมาก	 อัตราการใช้ประโยชน์ของเรือขุดเจาะแบบ

สามขารุ่นใหม่ๆ	 ที่สร้างขึ้นหลังปี	2553	 ที่มีขนาดความลึก	

ของขากว่า	300	ฟุตทั่วโลก	 ยังคงสูงกว่า	95%	บริษัทน�้ามัน

ต่างๆ	 ยังคงเลือกที่จะใช้บริการเรือรุ่นใหม่ๆ	 ที่มีขีดความ

สามารถทางเทคนิค	 และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานที่

สูงกว่าเรือรุ ่นเก่าๆ	 ซึ่งพัฒนาการของตลาดโดยรวมใน	

ภาคธุรกิจนี้	ยังคงมีแนวโน้มเป็นบวก	ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของ	

ความต้องการใช้งาน	อัตราการใช้ประโยชน์	ระยะเวลาในการ	

จ้างงานของสัญญา	และอัตราค่าจ้างรายวัน

	 ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา	 บริษัทเอเชีย	 ออฟชอร์		

ดริลลิ่ง	 (“AOD”)	 ซึ่งเมอร์เมดถือหุ้นอยู่	33.75%	 ประกาศ	

การได้มาซึ่งสัญญาจ้างงานให้กับเรือ	AOR-1	 ซึ่งเป็นเรือ	

ขุดเจาะแบบสามขาที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูงล�าที่หนึ่งจาก

จ�านวนทั้งหมดสามล�าที่	AOD	สั่งต่อไว้ได้	โดยสัญญานี้	เป็น

สัญญาการจ้างงานจาก	Saudi	Aramco	ที่มีมูลค่าสูงถึง	197	

ล้านดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา	(หรอืคดิเป็นอตัราจ้างงานรายวนัที่	

180,000	 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน)	 ซึ่งยังไม่รวมค่า	

เคลื่อนย้ายดัดแปลงเรืออีก	39.5	 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ด้วย	มีระยะเวลาจ้างงานนาน	3	ปีพร้อมเงื่อนไขในการขยาย

สัญญาต่อไปอีก	1	ปี	 โดย	Seadrill	 จะท�าหน้าที่เป็นตัวแทน	

ของ	AOD	ในการบริหารจัดการเรือล�านี้	ทั้งนี้	AOR-1	ก�าลัง

อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดย	Keppel	FELS	ประเทศสิงคโปร์	

และมีก�าหนดจะไปเริ่มปฏิบัติการในตะวันออกกลางในเดือน
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มิถุนายน	2556	 ส่วนเรืออีก	2	 ล�าคือ	AOR-2	 และ	AOR-3	

กก็�าลงัอยูร่ะหว่างก่อสร้างและมกี�าหนดส่งมอบในปี	2556	เช่น

เดียวกัน

	 เมอร์เมดเลือกจังหวะการลงทุนใน	AOD	ได้ค่อนข้างดี

และก�าลงัเตรยีมพร้อมรบัผลตอบแทนจากการลงทนุเนือ่ง	จาก

เรือที่สั่งต่อไว้	 สามารถส่งมอบได้ทันเวลาในช่วงเวลาที่เรือขุด

เจาะแบบสามขาที่มีคุณภาพสูงก�าลังเป็นที่ต้องการ	 เพราะ

จ�านวนเรือที่มีให้บริการมีจ�านวนจ�ากัด	และ	Seadrill	ก็ได้เล็ง

เหน็ถงึโอกาสและผลตอบแทนทีด่	ีจงึได้ท�าการซือ้หุน้ของ	AOD	

จากผู้ถือหุ ้นอื่นๆ	 เมื่อวันที่	 25	 ตุลาคมที่ผ่านมา	 ท�าให้		

Seadrill	 มีสัดส่วนการถือหุ้นใน	AOD	 เพิ่มขึ้นเป็น	64.23%	

ซึ่งต่อมา	ได้ท�าการเสนอซื้อหุ้น	AOD	ที่เหลือทั้งหมดในราคา

หุ้นละ	28.70	นอร์เวย์โครห์น	NOK	(หรือประมาณ	5	ดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิาต่อหุน้)	การเสนอซือ้สิน้สดุเมือ่	วนัที	่10	ธนัวาคม

ที่ผ่านมา	โดย	Seadrill	ถือหุ้น	AOD	รวมทั้งสิ้น	66.16%

โครงการเหมืองถ่านหินที่ฟิลิปปินส์จะต้องเข้าสู ่การปรับ

โครงสร้าง

	 จากการที่	 SERI	 มีส�ารองถ่านหินที่มีค่าความร้อนสูง

ประกอบกับแนวโน้มในการเติบโตของธุรกิจ	 เมื่อช่วงปลายปี	

2554	TTA	(ผ่าน	Soleado)	 ได้ตัดสินใจลงทุนตรงใน	SERI		

เป็นมูลค่า	25.3	 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 โดยใช้เงินสด	

5	 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 และแปลงหนี้จ�านวน	20.3		

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นทุน	ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว	

จะท�าให้	 Soleado	 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ	 มีสัดส่วนการ	

ถอืครองหุน้สามญัทัว่ไปอยูท่ี	่40%	และมส่ีวนแบ่งผลประโยชน์

ในทางธุรกิจ	47%	 การแปลงหนี้เป็นทุนนี้เป็นการเสริมความ

แข็งแกร่งให้	SERI	สามารถน�ามาซึ่งผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

	 อย่างไรก็ดี	 แผนการดังกล่าวไม่สามารถด�าเนินการ	

ได้ตามที่ได้วางไว้	 เนื่องจากคณะกรรมการก�ากับดูแลตลาด		

หลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์	 ให้ความเห็นว่า	 โครงสร้างการ	

ถือหุ้นตามที่	SERI	Soleado	 และผู้ถือหุ้นอื่นเสนอนั้นต้องมี	

การปรบัเปลีย่น	ทัง้นีเ้นือ่งจากมกีารตคีวามทางกฎหมายเกีย่ว

กับข้อจ�ากัดในการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติที่ถือหุ้นใน

บริษัทที่ประกอบกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์	

จากการที่ผู้ถือหุ้น	2	รายไม่สามารถเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนการ

ด�าเนนิงานและการขยายกจิการ	จงึท�าให้	SERI	ยงัผลติถ่านหนิ

อยู่ในปริมาณที่ต�่ากว่าจุดคุ้มทุน	 จึงได้มีการตั้งบันทึกส�ารอง

ล่วงหน้าเผื่อหนี้สูญส�าหรับวงเงินกู้ที่เคยปล่อยให้ก่อนหน้านี้		

ในขณะเดยีวกนั	บรษิทัฯ	ก�าลงัเร่งหาพนัธมติรรายอืน่มาลงทนุ

ใน	SERI	 เพื่อท�าให้บริษัทฯ	 กลับมาเติบโตตามแผนงานที่	

วางไว้

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

	 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	 มีผลขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น	

23	 ล้านบาทในรอบปีบัญชี	2555	 เนื่องจากการเร่งจ�าหน่าย

ถ่านหินขนาด	0-5	มม.	และการตั้งค่าเผื่อมูลค่าที่จะได้รับคืน

ของสินค้าคงเหลือ	 ซึ่งถ้าหากตัดเรื่องการตั้งค่าเผื่อมูลค่า	

ที่จะได้รับคืนของสินค้าคงเหลือออก	(ซึ่งเป็นการบันทึกปกติ

ประจ�าปี	 และสามารถกลับรายการเข้ามาใหม่ได้หากราคา

ถ่านหินมีการปรับตัวขึ้น)	 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	 จะมี	

ผลก�าไรเป็นบวก	 เนื่องจากบาคองโคและบาเรียเซเรสยังคง	

มีผลการด�าเนินงานที่แข็งแกร่ง

UMS บันทึกขาดทุนจากความพยายามในการเปิดโรงงาน 

ในสมุทรสาครใหม่อีกครั้ง
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	 ในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	UMS	ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่

ส่งผลกระทบเชงิลบต่อการด�าเนนิงานหลายเหตกุารณ์ด้วยกนั	

ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่บริษัท	

ไม่สามารถควบคุมได้	เหตุการณ์แรก	คือการที่นักเคลื่อนไหว

ด้านสิ่งแวดล้อมได้ท�าการฟ้องร้องผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทร	

สาคร	 จนส่งผลให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศสั่งให้	

ผู้ประกอบการถ่านหินทุกรายในจังหวัดสมุทรสาคร	 ไม่ว่า	

จะปฏบิตัติามมาตรฐานข้อก�าหนดทางด้านสิง่แวดล้อมหรอืไม่	

หยุดด�าเนินงานทันที	 ตั้งเดือนกรกฎาคม	2554	 ซึ่งในคดีนี้	

เป็นเรือ่งของผูป้ระกอบการบางรายทีไ่ม่ปฏบิตัติามข้อก�าหนด

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	แต่เรื่องราวลุกลาม	ส่งผลกระทบ

ต่อผู้ประกอบการถ่านหินทุกรายในจังหวัด	 เกิดภาพลักษณ์	

เชิงลบ	 ต่อมาแนวโน้มของราคาถ่านหินที่ลดต�่าลงอย่าง	

ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี	2554	 ท�าให้ผลประกอบการของ	UMS	

ลดต�่าลง	และสุดท้ายเจอกับเหตุมหาอุทกภัยครั้งใหญ่	ส่งผล

ให้โรงงานอยุธยาต้องปิดการด�าเนินงานชั่วคราว	ในช่วงปลาย

ปีที่ผ่านมา

	 ในเดอืนธนัวาคม	2554	ผูว่้าราชการจงัหวดัสมทุรสาคร

ได้ออกค�าสัง่ตัง้เงือ่นไข	3	ประการส�าหรบั	UMS	ในการพจิารณา

อนุญาติให้กลับมาเปิดโรงงานที่สมุทรสาครอีกครั้ง	คือ	1)	ให้

ขนย้ายกองถ่านหินขนาด	0-5	 มม.	 ทั้งหมดออกจากพื้นที่		

2)	ปรบัปรงุท่าเทยีบเรอืและพืน้ของคลงัสนิค้า	และ	3)	ปรบัปรงุ

ระบบก�าจัดน�้าเสีย	 ซึ่งต่อมา	 สืบเนื่องจากเงื่อนไขทั้ง	3	 ข้อ	

UMS	 จึงได้เร่งขายถ่านหินขนาด	0-5	 มม.	 ไปยังโรงงานปูน	

ในจงัหวดัสระบรุใีนช่วงเดอืนธนัวาคม	2554	ถงึเดอืนกรกฎาคม	

2555	 ในขณะที่โรงงานที่อยุธยาก็ด�าเนินการผลิตและส่ง

ถ่านหินคัดขนาดกลับมาให้ลูกค้าในแถบจังหวัดสมุทรสาคร		

ซึ่งการด�าเนินการข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดในลักษณะนี้ได้ก่อ	

ให้เกิดต้นทุนค่าขนส่งที่สูงมาก	 ท�าให้	UMS	 มีผลการด�าเนิน

งานขาดทุนติดต่อกันในสามไตรมาสที่ผ่านมา	 นอกจากนี้	

UMS	 ยังต้องแบกภาระในการด�าเนินกิจการผ่านโรงงานที่

อยุธยาเพียงโรงงานเดียว	 แทนที่จะสามารถด�าเนินงานไป

พร้อมๆ	กันทั้งสองโรงงาน	ซึ่งจะท�าให้ควบคุมต้นทุนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากกว่า

ขาดทนุน้อยลงชัว่คราวเนือ่งจากชะลอการขายถ่านหนิ 0-5 มม.

	 ในไตรมาสที่	 4/2555	UMS	 ขายถ่านหินรวมทั้งสิ้น

ประมาณ	319,000	 ตัน	 ลดลงประมาณ	26%	 เทียบกับ	

ปริมาณที่ขายได้ในไตรมาสที่	3/2555	อย่างไรก็ตาม	ผลการ

ขาดทุนก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	 (EBIT)	 ได้ลดลงอย่างมาก	

เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส	 เป็นติดลบที่	 12	 ล้านบาท		

เหตุผลหลักที่รายได้ลดลงและมีผลขาดทุนที่น้อยลงของ	

UMS	 นั้น	 เนื่องมาจากมีการขนส่งถ่านหินขนาด	0-5	 มม.		

ทางรถบรรทกุไปขายทีจ่งัหวดัสระบรุ	ีแค่ประมาณ	56,000	ตนั

เท่านั้นในช่วงไตรมาสที่	 4/2555	 เทียบกับ	126,000	 ตัน		

ในไตรมาสที่	3/2555	ดังนั้น	จะท�าให้ผลขาดทุนจากการขาย

นั้นลดลง	(อาทิ	ต้นทุนการขนส่งที่ลดลง)	ในช่วงไตรมาสนี้

	 ในไตรมาส	4/2555	 บริษัทได้ตัดสินใจที่จะชะลอการ

ขายถ่านหินขนาด	0-5	 มม.	 ของโรงงานสมุทรสาครเป็น	

การชั่วคราว	ในขณะที่คณะท�างานก็ได้มีการเจรจาหาหนทาง

แก้ไขปัญหาการขนส่งถ่านหินไปยังจังหวัดสระบุรี	 จึงได้เกิด

แนวคิดการขนส่งทางเรือ	Barge	ซึ่งจะเป็นวิธีที่ท�าให้สามารถ

ขนส่งสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นต่อเที่ยว	 ในขณะที่ต้นทุน	

ค่าขนส่งกจ็ะลดลง	อย่างไรกต็าม	จากการทีไ่ด้มกีารพดูคยุกบั

ผูว่้าราชการจงัหวดัและหน่วยงานราชการหลายแห่ง	มกีารสรปุ

กันว่า	UMS	 ไม่ควรท�าการขนส่งถ่านหินทางเรือ	 Barge		

ในเวลานี้	ดังนั้น	เพื่อที่ด�าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง	3	

ประการตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกค�าสั่งมาในตอนแรก
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นั้น	UMS	 ยังคงต้องขนย้ายสต๊อกถ่านหินขนาด	0-5	 มม.		

ที่ยังเหลืออยู่	ประมาณ	180,000	ตัน	ทางรถบรรทุก	ให้แล้ว

เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์	2556	 นี้	 จากนั้น	 จึงจะเริ่ม

กระบวนการเปิดโรงงานใหม่อีกครั้ง

	 แม้ว่าผลขาดทุนจากการด�าเนินงานปกติจะลดลงใน

ไตรมาสที่	 4/2555	UMS	 ได้รายงานผลการขาดทุนสุทธิที่	

เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้	 จากการตั้งค่าเผื่อมูลค่าที่จะได้รับคืน	

ของสนิค้าคงเหลอื	จ�านวน	107	ล้านบาท	ในไตรมาสที	่4/2555	

เนื่องจากราคาถ่านหินโลกตกต�่าลงในช่วงปี	 2555	 ซึ่งจะ	

สะท้อนถึงราคาขายของสินค้าคงเหลือที่คาดการณ์ในอนาคต

ยังคงมุ่งมั่นที่จะเปิดโรงงานสมุทรสาครอีกครั้ง

	 คณะท�างานยงัคงท�างานอย่างใกล้ชดิกบัคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	 ในการเจรจาหาหนทางร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด

สมทุรสาครในการท�าให้โรงงานสมทุรสาครกลบัมาเปิดท�าการ

อีกครั้ง	 ทันทีที่โรงงานสมุทรสาครได้กลับมาเปิดใหม่อีกครั้ง	

หรือมีแนวทางการแก้ไขอื่นๆ	บริษัทฯ	คาดว่า	UMS	จะกลับ

มาท�าก�าไรได้อย่างรวดเร็ว	 เนื่องจากมีผู้ต้องการใช้ถ่านหิน

จ�านวนมากในจังหวัดสมุทรสาคร	อาทิ	โรงงานแปรรูปอาหาร

	 อย่างไรก็ดี	 การเร่งขายถ่านหินขนาด	0-5	มม.	 ช่วย

ให้การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของ	UMS	 ดีขึ้นอย่าง	

เห็นได้ชัด	เนื่องจากการแปลงสินค้าคงเหลือให้เป็นเงินสด	ณ		

วนัที่	30	กนัยายน	2555	ในงบดลุของ	UMS	พบว่า	มลูค่าสนิค้า

คงเหลอือยูท่ี	่1,087	ล้านบาท	ลดลง	42%	จากจดุสงูสดุที	่1,880	

ล้านบาทเมื่อวันที่	30	 มิถุนายน	2554	 โดยมีลูกหนี้การค้า	

อยู่ที่	639	 ล้านบาท	ลดลงจาก	859	 ล้านบาท	ณ	สิ้นเดือน

มิถุนายน	2555

บาคองโค ผลประกอบการแข็งแกร่ง

	 บาคองโคยงัคงมผีลการด�าเนนิงานทีแ่ขง็แกร่งอย่างต่อ

เนื่องในไตรมาสที่	4/2555	ด้วยอัตราการเติบโตของก�าไรก่อน

หักดอกเบี้ยและภาษี	(EBIT)	ที่สูงถึง	53%	เมื่อเทียบกับปีก่อน	

แต่ผลการด�าเนินงานเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสนั้นลดลง	

โดยหลักๆ	 มาจากปริมาณการขายที่สูงผิดปกติในไตรมาส	

ที่	3/2555	 เนื่องจากอุปสงค์ในสินค้าสินค้ากักไว้จากไตรมาส	

ที่	2/2555	 เป็นผลมาที่เกษตรกรชาวเวียดนามตอนใต้รอจน

นาทีสุดท้ายจึงจะซื้อปุ๋ย

	 แม้ว่าบาคองโคจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและ	

วันหยุดยาวในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2555	บาคองโคมียอดขาย

ปุ๋ยถึง	189,900	ตัน	ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก	190,500	ตันในปี	

2554	มกีารเน้นการส่งออกมากขึน้เพือ่ชดเชยกบัความต้องการ

ปุ ๋ย	NPK	 ในประเทศที่ลดลง	 ดังนั้น	 ปริมาณปุ๋ยส่งออก	

สูงขึ้นเกินเท่าตัว	จาก	28,600	ตันในปี	2554	เป็น	60,700	ตัน	

ในปี	2555

	 บาคองโคได้พยายามหาลูท่างพยงุและเพิม่ก�าไรขัน้ต้น

มาโดยตลอด	 ราคาวัตถุดิบยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

บาคองโคสามารถที่จะปรับราคาขายให้สูงขึ้นตามไปได้บ้าง	

ประกอบกับการใช้วัตถุดิบในประเทศ	ประมาณ	60%	โดยใช้

ความได้เปรียบของต้นทุนวัตถุดิบที่ยังคงต�่าอยู่มาเป็นตัวช่วย

ด้วย	เพื่อช่วยพยุงอัตราก�าไรขั้นต้น

	 ส�าหรับปี	2555	บาคองโคสร้างผลก�าไรสุทธิให้กับ	TTA	

จ�านวน	204	 ล้านบาท	 คิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน	

ถึง	55%	 นับเป็นการลงทุนในการกระจายธุรกิจที่ดีที่สุดอีก	

แห่งหนึ่งของ	TTA
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เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าในเดือนมกราคม 2556

	 ในไตรมาสที่	2/2555	 บาคองโคได้ใช้เงินสดจากการ

ด�าเนินงาน	ซื้อที่ดินเพิ่มเติมขนาด	50,000	ตารางเมตร	และ

ได้รับมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินผืนนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือน

พฤษภาคมที่ผ่านมา	 โดยพื้นที่คลังสินค้าประมาณ	27,000	

ตารางเมตรมีก�าหนดเปิดใช้งานในเดือนมกราคม	2556	 มี	

ความจุถึง	100,000	เมตริคตัน	โดยแบ่งเป็นสินค้าบรรจุภัณฑ์	

และสินค้าเทกอง	80,000	ตัน	และเป็นคอนเทนเนอร์	ท่อ	และ	

เหล็กอีก	20,000	 ตัน	 ทั้งนี้	 ลูกค้าได้เริ่มมีการจองพื้นที่ใน	

คลังสินค้าเป็นการล่วงหน้าแล้ว	 ในปัจจุบัน	 พื้นที่คลังสินค้า	

ทุกแห่งของบริษัทในเครือของ	TTA	 ในเวียดนามมียอดการ	

ใช้งานเต็มกว่า	90%

	 ปรมิาณอปุสงค์ของการให้บรกิารโลจสิตกิส์ในประเทศ

เวียดนามตอนใต้ยังคงเพิ่มขึ้น	ดังนั้น	การให้บริการโลจิสติกส์

แบบครบวงจรจึงถือเป็นกลยุทธ์ส�าคัญของ	TTA	 ในประเทศ

เวียดนามตอนใต้	 โทรีเซน	 วินามา	 โลจิสติกส์,	 บาคองโค,		

และบาเรียเซเรส	เป็นส่วนผสมที่ลงตัว	และท�าให้กลุ่มบริษัทนี้	

กลายเป็นผู ้ให้บริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการที่สามารถ	

ให้บริการขนส่งทางบกและทางทะเล	 คลังสินค้า	 พื้นที่บรรจุ

ภณัฑ์	การส่งสนิค้า	และกระบวนการทางศลุกากร	โดยบรกิาร

โลจสิตกิส์เหล่านีเ้ป็นตวัสนบัสนนุการขยายตวัของท่าเรอืน�า้ลกึ

บาเรียเซเรสที่	TTA	 ถือหุ้นอยู่ทั้งสิ้น	20%	 โดยในปี	2555	 นี้		

บาเรีย	 เซเรส	 มีส่วนแบ่งก�าไรให้	TTA	 ทั้งสิ้น	29	 ล้านบาท		

หรือคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ	8%

กลุ่มธุรกิจการลงทุน

	 ปัจจุบัน	TTA	เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น

เพือ่การลงทนุในธรุกจิทีส่�าคญั	6	ธรุกจิ	(4	บรษิทัย่อยหลกัและ

รวมบรษิทั	ปิโตรลฟิต์	จ�ากดั	กบั	บาเรยี	เซเรส	ซึง่เป็นบรษิทัร่วม)	

TTA	 มีนโยบายในการกลับเข้าไปพิจารณามูลค่ายุติธรรมของ

การลงทนุทีแ่สดงไว้ในงบการเงนิเป็นประจ�า	ซึง่คณะกรรมการ

ของบรษิทัฯ	จะคอยตรวจสอบและพจิารณามลูค่าการลงทนุใน

แต่ละธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ

	 UMS	 ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่	TTA	 ได้เข้าไปลงทุน	

ได้เผชิญกับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการด�าเนิน

งานหลายสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วง	2	 ปีที่ผ่านมา		

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ	

บริษัทฯ	 สาเหตุหลักที่ท�าให้	UMS	 มีผลประกอบการที่แย่ลง	

ก็คือ	 การที่สายการผลิตของโรงงานสมุทรสาครต้องหยุด

ด�าเนินการมาเป็นเวลานานกว่า	12	เดือน	และอาจจะต้องเป็น

เช่นนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง	 จึงส่งผลให้	UMS	 ต้องย้ายฐาน	

การผลิตไปอยู่ที่โรงงานอยุธยา	 แทนที่จะสามารถด�าเนินการ

ได้	2	โรงงานตามที่ควรจะเป็น

	 สถานการณ์ดังกล่าว	 เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารหรือคณะ

กรรมการบริษัทฯ	ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเมื่อตอนที่

ตัดสินใจซื้อกิจการของ	UMS	ในปี	2552	ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่าน

มา	UMS	 เองได้ปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุม	

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดหรือดีกว่าที่มาตรฐานที่ก�าหนดไว้		

ดงันัน้	จงึเป็นเหตกุารณ์ทีไ่ม่ยตุธิรรมส�าหรบั	UMS	ทีต้่องพลอย

ถูกสั่งให้หยุดกระบวนการผลิตเหมือนผู้ประกอบการรายอื่นๆ
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	 เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงในการที่จะท�าให้โรงงาน	

ที่สมุทรสาครสามารถกลับมาเปิดด�าเนินการได้อย่างถาวรอีก

ครั้ง	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงขอให้มีการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของการลงทุนใน	UMS	 เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา		

ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีได้ระบุว่า	 มูลค่าความนิยมจะไม่

ควรจะเกินกว่ามูลค่าการของการได้คืนกลับมาของการลงทุน	

(ซึ่งเป็นการคิดจากมูลค่าการใช้ประโยชน์	หรือมูลค่าของการ

จ�าหน่ายออก	แล้วแต่ว่ามูลค่าใดจะสูงกว่า)	และการที่บรษิัทฯ	

ให้ความส�าคญัต่อการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีความโปร่งใส	และ

การรายงานทางการเงินที่ระมัดระวัง	 คณะกรรมการบริษัทฯ	

จึงได้มีค�าสั่งให้ท�าการประเมินสมมติฐานในการปฏิบัติงาน	

ในอนาคตข้างหน้าในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อค�านวนหามูลค่าการ	

ใช้ประโยชน์ที่อาจจะส่งผลกระทบให้	UMS	ไม่สามารถด�าเนิน

การได้ตามเป้าหมาย	หากมีสถานการณ์ภายนอกใดๆ	เข้ามา	

กระทบ	ซึ่งจากการที่คณะกรรมการได้พิจารณาถึงสมมติฐาน

ต่างๆ	ที่จะกระทบต่อการด�าเนินงานในอนาคต	พบว่า	มูลค่า

การใช้ประโยชน์ของ	UMS	 จะลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	 ดังนั้น	

จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องบนัทกึการด้อยค่าความนยิมจ�านวน	

2,320	 ล้านบาท	 และรับรู้รายการดังกล่าวในงบก�าไรขาดทุน

ประจ�าไตรมาสที่	3

	 การค�านวนมูลค่าการใช้ประโยชน์ของ	UMS	มาจากวิธี

การค�านวนกระแสเงินสดในอนาคตข้างหน้าอีก	5	 ปี	 โดยใช้

อัตราการเติบโตร้อยละ	3.6	และส่วนลดกระแสเงินสดร้อยละ	

14	เป็นเกณฑ์ในการค�านวน	อย่างไรกด็	ีUMS	ได้พยายามอย่าง

ยิง่ยวดในการหาทางเลอืกใหม่ในการชดเชยผลกระทบจากการ

ปิดโรงงาน	เพื่อพลิกฟื้นให้	UMS	กลับมาท�าก�าไรให้ได้เร็วที่สุด

	 ส�าหรบัโครงการเหมอืงถ่านหนิในฟิลปิปินส์คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ได้มีค�าสั่งชะลอการแปลงหนี้

เป็นทุน	 ดังนั้น	 เมื่อ	SERI	 ยังคงผลิตถ่านหินได้ต�่ากว่าจุด	

คุ้มทุนในเชิงกระแสเงินสด	 จึงมีการตั้งบันทึกการด้อยค่าของ

วงเงินกู้จ�านวน	908	 ล้านบาทและรับรู้ในไตรมาส	4/2555	

บริษัทฯ	 ก�าลังพยายามอย่างเต็มที่ในการปรับโครงสร้าง	

การลงทุนในโครงการนี้	 เพื่อให้	SERI	 สามารถกลับมาเติบโต

ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

	 จากมุมมองของผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 หวังว่า	 ผู้ถือหุ้น	

จะมองการด�าเนินการที่เกิดขึ้นในเชิงบวก	 ที่แสดงให้เห็นถึง	

ความเปิดเผย	โปร่งใส	และใช้ความระมดัระวงัรอบคอบในการ

จัดท�ารายงานทางการเงิน	 ซึ่งการรับรู้รายการพิเศษเหล่านี้		

จะช่วยท�าให้ผลก�าไรของเราปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็วใน	2-3	

ปีข้างหน้า	เนื่องจาก	TTA	ได้ท�าการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญไปแล้ว	 ดังหลักฐานที่ปรากฏจาก

การเพิม่ขึน้ของกระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานสงูถงึ	1,261%	

เมื่อเทียบกับปี	2554	 ที่ผ่านมา	 นอกจากนี้	 ตลาดธุรกิจการ	

ให้บริการนอกชายฝั่งก็มีแนวโน้มสดใสต่อเนื่องไปอีก	2-3	 ปี

ข้างหน้า	 และค่าระวางเรือเองก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้น

ตั้งแต่ปี	2557	 เป็นต้นไป	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงคาดการณ์ว่า		

ผลประกอบการของปี	2556	 จะดีขึ้น	 เนื่องจากเราได้รับรู้

รายการพิเศษต่างๆ	 ที่ส่งผลกระทบในทางลบไปแล้วในงบ	

การเงินประจ�ารอบปีบัญชีนี้
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คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงาน
ความรับผิดชอบของ
	 	 วันที่	24	ธันวาคม	พ.ศ.	2555

เรียน	ผู้ถือหุ้น	บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ	 ในการดูแลกิจการบริษัทฯ	 ให้มีการจัดการ	

ที่ดี	 ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค	์ และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย	์ สจุรติ	

ระมัด	 ระวัง	 รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป	 โดยก�ากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ		

มกีารบนัทกึข้อมลูทางบญัชทีีถ่กูต้อง	ครบถ้วน	สามารถสะท้อนฐานะการเงนิและผลด�าเนนิงานทีเ่ป็นจรงิของ	บรษิทัฯ

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วย	กรรมการอสิระทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุคิณุสมบตัิ

ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ให้เข้ามาท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ	 มีการรายงานการเงิน	

อย่างถูกต้องเพียงพอ	 สอบทานระบบควบคุมภายใน	 รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย	

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีความเห็นว่า	งบการเงินประจ�าปี	2555	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร	 และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ได้ตรวจสอบแล้ว	 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ม.ล.	จันทรจุฑา	จันทรทัต

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ

กรรมการบริหาร
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รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผูถือหุนบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะบริษัท งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุด
วันเดียวกันของแตละปที่แนบมานี้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท โทรีเซนไทย 
เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ
แสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริษทัสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท 
โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)

ณ	วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)

ณ	วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554
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หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)

ณ	วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554
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งบก�าไรขาดทุน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554





   


    



    
    
    

    
    



    
    
    

    
    
    
     
    
    
    
    
    
     
     
    
    
    
     
    

    
    

   

     




 

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)

90

งบ
แส

ดง
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น
บร

ิษัท
 โ
ทร

ีเซ
นไ

ทย
 เ
อเ
ยน

ต์ซ
ีส์ 

จ�า
กัด

 (ม
หา

ชน
)

ส�า
หร
ับป

ีสิ้น
สุด
วัน
ที่	
30
	ก
ันย
าย
น	
พ
.ศ
.	2
55
5	
แล
ะ	
พ
.ศ
.	2
55
4

หม
าย
เห
ตุป

ระ
กอ
บง
บก
าร
เง
ินน

ี้เป
็นส
่วน
หน

ึ่งข
อง
งบ
กา
รเ
งิน
รว
มแ
ละ
งบ
กา
รเ
งิน
เฉ
พ
าะ
บร
ิษัท




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































รายงานประจ�าปี	2555

91






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































งบ
แส

ดง
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น 
 (ต

่อ)
บร

ิษัท
 โ
ทร

ีเซ
นไ

ทย
 เ
อเ
ยน

ต์ซ
ีส์ 

จ�า
กัด

 (ม
หา

ชน
)

ส�า
หร
ับป

ีสิ้น
สุด
วัน
ที่	
30
	ก
ันย
าย
น	
พ
.ศ
.	2
55
5	
แล
ะ	
พ
.ศ
.	2
55
4

หม
าย
เห
ตุป

ระ
กอ
บง
บก
าร
เง
ินน

ี้เป
็นส
่วน
หน

ึ่งข
อง
งบ
กา
รเ
งิน
รว
มแ
ละ
งบ
กา
รเ
งิน
เฉ
พ
าะ
บร
ิษัท



บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)

92










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































งบ
แส

ดง
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น 
 (ต

่อ)
บร

ิษัท
 โ
ทร

ีเซ
นไ

ทย
 เ
อเ
ยน

ต์ซ
ีส์ 

จ�า
กัด

 (ม
หา

ชน
)

ส�า
หร
ับป

ีสิ้น
สุด
วัน
ที่	
30
	ก
ันย
าย
น	
พ
.ศ
.	2
55
5	
แล
ะ	
พ
.ศ
.	2
55
4

หม
าย
เห
ตุป

ระ
กอ
บง
บก
าร
เง
ินน

ี้เป
็นส
่วน
หน

ึ่งข
อง
งบ
กา
รเ
งิน
รว
มแ
ละ
งบ
กา
รเ
งิน
เฉ
พ
าะ
บร
ิษัท



รายงานประจ�าปี	2555

93





   


    

     




    
    
    
     
     
    
     
     
     


    
    
     
    
    
     

    


    
     


    
    
    
    
     
     
    
     

    






งบกระแสเงินสด
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)

94





   


    

    
    

   
     
    

    



     
    

   



   


    

    


    
    
    
    


     


    






 

 

งบกระแสเงินสด
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท



รายงานประจ�าปี	2555

95

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

12

1 ขอมูลทั่วไป

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชน จํากัด ซ่ึงจัดต้ังและจดทะเบียนในประเทศไทย ตามที่
อยูที่ไดจดทะเบียนไว คือ

26/26-27 อาคารอรกานต ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หุนสามัญของบริษัทไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานจึงรวมเรียกบริษัท และบริษัท
ยอยวาเปน “กลุมบริษัท”

การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) คือการประกอบธุรกิจเจาของเรือเดินทะเลประเภทเทกอง ธุรกิจบริการ
ที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ ธุรกิจบริการน้ํามันและกาซนอกชายฝง เหมืองถานหิน จําหนายปุย ถานหิน และธุรกิจขนสง ซ่ึงธุรกิจของกลุม
บริษัทสามารถแบงออกเปน 4 ประเภทหลักๆ คือ ธุรกิจขนสง ธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน ธุรกิจพลังงานและธุรกิจการถือหุนเพื่อการ
ลงทุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปนี้

2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอกําหนดในการรายงานทางการเงิน
ของบริษัทหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวน
เร่ืองที่อธิบายไวเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและ
ใชดุลยพินิจของผูบริหารในขั้นตอนของการนํานโยบายการบัญชีของกลุมกิจการไปถือปฏิบัติ โดยกลุมบริษัทไดเปดเผยเร่ืองการ
ใชดุลยพินิจของผูบริหารในเร่ืองที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจอยางมาก มีความซับซอน หรือ เกี่ยวกับขอสมมติฐานและประมาณการ
ที่มีนัยสําคัญตองบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 2.3

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน (ตอ)

ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการที่เปล่ียนแปลงไปในป
ปจจุบัน และเพื่อใหเปนไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 เร่ืองการกําหนดรูปแบบของ
งบการเงิน พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการใหมดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท

ลูกหนี้อื่น
ตามที่รายงานไวเดิม:
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

- เงินจายลวงหนาสําหรับคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ 517,335 -

- ลูกหนี้อื่น 175,766 26,835

- เงินทดรองจายพนักงาน 23,153 171

- รายไดดอกเบี้ยคางรับ 78,609 878

- รายไดเงินปนผลคางรับ 6,583 -

จัดประเภทใหมเปน:
ลูกหนี้อื่น 717,132 27,884
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกนั 84,314 -

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ
ขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 กลุมบริษัทไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และ
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงที่เกี่ยวของ (เรียกวา “มาตรฐานการบัญชี”) ที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 อยางไรก็ตาม การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาวนั้นไมไดมีผลกระทบตองบการเงินอยางเปน
สาระสําคัญ ยกเวน มาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) - การนําเสนอขอมูลทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงไดกําหนดใหกิจการแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยกิจการสามารถเลือกแสดงงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบงบเดียว (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) หรือแบบสองงบ (งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ซ่ึง
กิจการเลือกที่จะแสดงแบบสองงบ ในกรณีที่กิจการม ีการปรับปรุงยอนหลัง หรือจัดประเภทรายการใหม กิจการตองแสดงงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ ตนงวดของงวดที่นํามาเปรียบเทียบลาสุด นอกเหนือจากการแสดงงบ ณ วันส้ินงวดปจจุบัน และ ณ วันส้ินงวด
กอน อยางไรกด็ีสําหรับงบการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และเปนรอบระยะเวลา
บัญชีแรกที่กิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช กิจการสามารถเลือกที่จะไมแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันตนงวดของงวดที่
นํามาเปรียบเทียบ กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) มาปฏิบัติ ต้ังแต วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ)

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงไดกําหนดใหกิจการตองคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสวนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณแต
ละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อสวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนที่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของสินทรัพยนั้น 
นอกจากนี้ มาตรฐานที่มีการปรับปรุงใหมยังกําหนดใหกิจการตองทบทวนอายุการใหประโยชน มูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคา
เส่ือมราคาอยางนอยทุกส้ินรอบปบัญชี กลุมบริษัทเร่ิมนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติ โดยเลือกใชวิธีปรับปรุงยอนหลัง
สําหรับสวนประกอบของบัญชีเรือเดินทะเล ซ่ึงคาใชจายในการซอมเรือคร้ังใหญจัดเปนสวนประกอบที่สําคัญของเรือเดินทะเล 
และมีรูปแบบของผลประโยชนทางเศรษฐกิจแตกตางออกไป ดังนั้นจึงคิดคาเส่ือมราคาโดยใชอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่
แตกตางจากสวนประกอบอื่น ๆ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงตองบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 
และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีดังนี้

งบการเงินรวม
พันบาท

เพิ่ม (ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
ราคาทุน 685,827
หัก คาเส่ือมราคาสะสม (480,584)

คาเผื่อการดอยคา (2,800)
202,443

- สินทรัพยอื่น - สุทธิ
ราคาทุน (865,297)
หัก คาเส่ือมราคาสะสม 562,083

คาเผื่อการดอยคา 2,800
(300,414)

- กําไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 (97,310)
- กําไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 (131,035)
- ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 (661)

งบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
- คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล 8,923
- รายไดจากการดําเนินงานอื่น 42,649
- กําไรสุทธิสําหรับป 33,726
- กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.05
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ)

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)

นอกจากนี้ กลุมบริษัทไดทบทวนมูลคาคงเหลือ และอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย และจากการทบทวนดังกลาว
กลุมบริษัทไดเปล่ียนอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสวนประกอบเรือสนับสนุน เรือขนถานหิน และเคร่ืองจักร ดังนี้

อายุการใหประโยชนโดยประมาณ (ป)
สําหรับปส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

สวนประกอบเรือสนับสนุน 5 - 30 5 - 20
เรือขนถานหิน 15 - 29 5 - 10
เคร่ืองจักร 1 - 10 5 - 10

ผลกระทบจากการเปล่ียนประมาณการมูลคาคงเหลือ และอายุการใชงานของสินทรัพยดังกลาว จะใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป
โดยเร่ิมต้ังแตในปนี้ ซ่ึงคาเส่ือมราคาเมื่อเปรียบเทียบระหวางประมาณการทางบัญชีเดิม และประมาณการทางบัญชีใหม สามารถ
สรุปไดดังนี้

งบการเงินรวม
การประมาณการ การประมาณการ

ทางบัญชีเดิม ทางบัญชีใหม 
(พันบาท) (พันบาท)

คาเส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 2,089,649 1,875,854

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 - การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

มาตรฐานฉบับนี้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการที่กิจการไดรับสินคาหรือบริการเปนส่ิงตอบแทนสําหรับ

 ตราสารทุนของกิจการ (การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุน) ใหรับรูเปนสวนของผูถือหุน หรือ
 เงินสดหรือสินทรัพยอื่น ซ่ึงมูลคาอางอิงกับราคาหรือมูลคาหุนของกิจการ (การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยเงินสด) 

ใหรับรูเปนหนี้สิน

กิจการจะตองวัดมูลคารายการดวยมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการที่ไดมา การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสาร
ทุนไมตองวัดมูลคาใหมหลังจากวันที่ใหสิทธิที่ไดมีการตีมูลคายุติธรรมไว สวนการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยเงินสด
จะตองวัดมูลคา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและวันที่กิจการจายชําระ ผลตางของมูลคายุติธรรมใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
นอกจากนี้มาตรฐานยังกําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลที่จําเปน กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554 โดยจะใชกับรายการที่ใหสิทธิในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ)

มาตรฐานการบัญชีใหมและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2556 ซ่ึงสามารถนํามาใชไดในขณะนี้ แตกลุมบริษัทยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกับกิจการ มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 8 เร่ืองสวนงานดําเนนิงาน

กลุมบริษัทจะนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติโดยการปรับยอนหลัง ซ่ึงมีผลต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในปจจุบันผูบริหารอยู
ในระหวางการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดังกลาว

2.3 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ

การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีต
และปจจัยอื่น ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณนั้น

2.3.1 คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือ

ผูบริหารประมาณคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือจากการเคล่ือนไหวชาของถานหิน โดยพิจารณาจากราคาถัวเฉล่ียของขอมูลการ
ซ้ือขายในอดีตและแนวโนมราคาขายในอนาคต ทั้งนี้ราคาที่คาดวาจะขายไดในอนาคตอาจมีความผันผวนขึ้นอยูกับราคาตลาด
ของถานหิน ความตองการถานหินในตลาด และสภาวะการแขงขันภายในประเทศ

2.3.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน

ผูบริหารกําหนดราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนตามการประมาณการ ขอสมมติฐาน 
และการใชดุลยพินิจที่เกี่ยวกับอายุการใชงานที่เหลือและมูลคาคงเหลือของสินทรัพยขางตน การประมาณการ ขอสมมติฐาน 
และการใชดุลยพินิจจะคํานึงจากประสบการณในอดีตและการคาดการณเกี่ยวกับการดําเนินงานในอนาคต การใชประโยชน และ
ประสิทธิผลของการใชงาน

2.3.3 การดอยคาของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน

กลุมบริษัทประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน เมื่อมีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลง
สถานการณที่มีขอบงชี้วามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการบัญชี
ที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 2.12 และ 2.14 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนถูกประมาณโดยผูบริหาร

2.3.4 การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและคาความนิยม

ในแตละปกลุมบริษัทจะมีการทดสอบคาความนิยมวาเกิดการดอยคาหรือไมตามนโยบายที่ไดกลาวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ 2.13 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ถูกพิจารณาจากการคํานวณมูลคา
จากการใชประโยชนการคํานวณดังกลาวอาศัยการประมาณการโดยผูบริหาร
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.3 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ (ตอ)

2.3.5 ผลประโยชนพนักงาน

กลุมบริษัทมีขอผูกมัดในการใหประโยชนแกพนักงานหลังเกษียณอายุ มูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงานไดถูกรับรู
ในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงคํานวณโดยวิธีคณิตศาสตรประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานที่ใชในการประเมินคาใชจาย
ผลประโยชนพนักงานสุทธิประจํางวดไดรวมถึงอัตราสวนลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการ
เปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปล่ียนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชน
พนักงานสุทธิ ในทุกปกลุมบริษัทจะมีการทบทวนอัตราสวนลดที่เหมาะสมซ่ึงสะทอนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนํามาใชในการ
คํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะตองจายใหกับพนักงาน ในการประเมินอัตราสวนลดที่
เหมาะสม กลุมบริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ในสกุลเงินที่ผลประโยชนพนักงานจะถูกจาย

2.4 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา

เงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษัทยอย หมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และ
โดยทั่วไปแลวกลุมบริษัทจะถือหุนมากกวากึ่งหนึ่งในกิจการนั้น ในการประเมินวากลุมบริษัท มีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม กลุมบริษัทตอง
พิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดในกิจการนั้น บริษัทยอยถูกนํารวมต้ังแตวันที่บริษัทใหญไดรับโอน
มาซ่ึงอํานาจควบคุมและตองไมนํามารวมต้ังแตวันที่อํานาจควบคุมหมดไป

กลุมบริษัทใชวิธีซ้ือสําหรับการบันทึกการไดมาซ่ึงบริษัทยอย ตนทุนการไดมาซ่ึงบริษัทยอยวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่
สงมอบให มูลคาของหุนที่ออกให หรือหนี้สินที่เกิดขึ้นหรือที่ตองรับผิดชอบ ณ วันที่ไดมา และยังรวมถึงตนทุนที่สัมพันธโดยตรงกับการ
ไดมานั้น สินทรัพย หนี้สินที่ระบุได รวมถึงหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นซ่ึงไดจากการรวมธุรกิจ จะถูกวัดมูลคาเร่ิมแรกที่มูลคายุติธรรม 
ณ วันที่ซ้ือกิจการ โดยไมคํานึงถึงสวนของผูถือหุนสวนนอย

ตนทุนการไดมาซ่ึงบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของบริษัทยอยที่กลุมบริษัทไดรับจะบันทึก
เปนคาความนิยม แตถาตนทุนการไดมาซ่ึงบริษัทยอยตํ่ากวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย ผลตางจะถูก
พิจารณาเปนคาความนิยมติดลบและถูกรับรูในงบกําไรขาดทุนทันที (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.13 นโยบายบัญชีเร่ืองคาความ
นิยม) 

สําหรับรายการระหวางกัน บัญชียอดคงเหลือระหวางกัน และรายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซ่ึงเปนผลจากรายการระหวางกันของ
กิจการที่อยูในกลุม จะถูกตัดบัญชีออกไป เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซ่ึงกลุมบริษัทจะไมสามารถไดรับคืน ในกรณีที่มี
ความจําเปน นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยจะถูกเปล่ียนใหสอดคลองกับนโยบายที่ใชโดยกลุมบริษัท

เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทแสดงดวยวิธีราคาทุน 

การรวมธุรกิจที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันจะถูกบันทึกบัญชีโดยใชมูลคาตามบัญชีของบริษัทผูถูกซ้ือ และสวนเกินของมูลคา
ทางบัญชีและส่ิงตอบแทนที่ใชในการซ้ือภายใตการควบคุมเดียวกันจะถูกแสดงไวภายใตสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงิน

รายชื่อบริษัทยอยของกลุมบริษัทและผลกระทบทางการเงินของการซ้ือและจําหนายบริษัทยอย ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 10



รายงานประจ�าปี	2555

101

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

18

2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.4 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ)

เงินลงทุนในบริษัทรวม

บริษัทรวม หมายถึงกิจการซ่ึงกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับมีอํานาจควบคุม เงินลงทุนในบริษัทรวมใชวิธี
สวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม โดยกลุมบริษัทจะรับรูสวนไดเสียในกําไรสะสมและความเคล่ือนไหวในบัญชีอื่นๆ ในสวนของ
ผูถือหุนในบริษัทรวม นับจากวันที่ไดกิจการนั้นมาเปนบริษัทรวมจนถึงวันที่กิจการไดถูกจําหนายออกไปในงบการเงินรวม

คาความนิยมที่เกิดจากการซ้ือบริษัทรวมจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม และจะถูกปฏิบัติไปในทางเดียวกันกับ
นโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทเร่ืองคาความนิยม สวนแบงกําไรสะสมและบัญชีอื่นในสวนของผูถือหุนในบริษัทรวม จะคํานวณจาก
งบการเงินประจําป หรือ งบการเงินระหวางกาลของบริษัทรวมลาสุดแลวแตความเหมาะสม เงินปนผลรับจากบริษัทรวมจะถูกนําไปหัก
จากมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อกลุมบริษัทมีสวนแบงในผลขาดทุนของบริษัทรวมเกินกวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนใน
บริษัทรวม เงินลงทุนในบริษัทรวมจะแสดงมูลคาเทากับศูนย ผลขาดทุนสวนเพิ่มจะถูกรับรูไดก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันหรือตอง
จายเงินแทนบริษัทรวม

เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน 

รายชื่อบริษัทรวมของกลุมบริษัทและผลกระทบทางการเงินของการไดมาและจําหนายไปของบริษัทรวม ไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 11

เงินลงทุนในกิจการรวมคา

กลุมบริษัทบันทึกเงินลงทนุในกิจการรวมคาโดยใชวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม

เงินลงทุนในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน 

สวนของตนทุนการไดมาที่สูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่บริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของกิจการที่ควบคุมรวมกันแสดงเปน
คาความนิยมซ่ึงไดรวมเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุน

รายชื่อกิจการรวมคาของกลุมบริษัทและผลกระทบทางการเงินของการไดมาและจําหนายไปของกิจการรวมคาไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 12



บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)

102

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

19
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2.5 การแปลงคาเงนิตราตางประเทศ

รายการที่รวมอยูในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินที่เสนอรายงานของแตละกิจการในประเทศนั้นๆ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนําเสนอในสกุลเงินบาท

กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นใหเปนเงินสกุลที่เสนอรายงานของแตละกิจการ โดยใชอัตราแลกเปล่ียน 
ณ วันที่ที่เกิดรายการ กําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศจะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุน
เมื่อเกิดสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจะถูกแปลงคาใหเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจะถูกรับรูในงบกําไร
ขาดทุนเมื่อเกิด

งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหนวยงานตางประเทศจะถูกแปลงคาเปนเงินสกุลที่เสนอรายงานของกลุมบริษัท โดยใชอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในระหวางป รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ผลตางจากการแปลงคารายการในงบการเงินดังกลาวจะแสดงภายใตสวนของผูถือหุน เมื่อกลุมบริษัทจําหนายหนวยงาน
ตางประเทศ จะบันทึกผลตางดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานตางประเทศนั้นในงบกําไรขาดทุน

คาความนิยมและการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการไดมาซ่ึงหนวยงานตางประเทศแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน

2.6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามแตไมรวมถึงเงินฝากธนาคาร
ที่ถือจนครบกําหนด และเงินลงทุนระยะส้ันอื่นที่มีสภาพคลองในการเปล่ียนมือ และมีอายุนับแตวันออกตราสารเปนระยะเวลา
สามเดือนหรือตํ่ากวาและเงินเบิกเกินบัญชี (ถามี) เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวในสวนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.7 เงินลงทุนระยะส้ัน

เงินลงทุนระยะส้ันไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย การจัดประเภทดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคของการลงทุนของเงินลงทุนนั้น ๆ 
ฝายบริหารกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอยางสม่ําเสมอ

เงินลงทุนเผื่อขายเปนเงินลงทุนที่ไมระบุชวงเวลาที่จะถือไวซ่ึงอาจขายเมื่อตองการเสริมสภาพคลองและแสดงรวมอยูในสินทรัพย
ไมหมุนเวียน เวนแตผูบริหารจะแสดงเจตจํานงเพื่อถือหลักทรัพยไวนอยกวา 12 เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินหรือเวนแต
ผูบริหารตองการขายเพื่อเพิ่มเงินทุนในการประกอบกิจการซ่ึงจะจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียน 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดซ่ึงจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย จะถูกปรับมูลคายุติธรรม ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน มูลคายุติธรรมพิจารณาจากราคาซ้ืออางอิงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับเงินลงทุนเผื่อขาย
ลักษณะอื่นจะวัดมูลคายุติธรรมดวยการอางอิงราคาตลาดปจจุบันของตราสารที่คลายคลึงกัน รายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ของเงินลงทุนเผื่อขายรับรูอยูในสวนของผูถือหุน
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2.7 เงินลงทุนระยะส้ัน (ตอ)

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนในตราสารทุนชนิดเดียวกันเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักจากจํานวนที่ถือครองทั้งหมด

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดรองรับที่จัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุน กลุมบริษัท
จะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนตอเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น ถามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุน
ตํ่ากวาราคาตามบัญชี กลุมบริษัทจะบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน

2.8 ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้การคารับรูเร่ิมแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซ่ึง
ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคา
เปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายใน
การบริหาร

2.9 สินคาคงเหลือ

สินคาคงเหลือสวนใหญประกอบดวยวัตถุดิบ สินคาและวัสดุส้ินเปลืองที่เกี่ยวของกับปุย ยาฆาแมลง และถานหิน ซ่ึงแสดงดวยราคาทุน
หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตนทุนของการซื้อ
ประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซ้ือสินคานั้น เชนคาอากรขาเขาและคาขนสงหักดวยสวนลดจากการ
จายเงินตามเงื่อนไข เงินคืน หรือสวนลดเงินสด ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําประกอบดวยคาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง
คาใชจายทางตรงอื่น และคาโสหุยในการผลิตซ่ึงปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติแตไมรวมตนทุนการกูยืม มูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูป รวมถึงคาใชจาย
ในการขาย กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาลาสมัย เคล่ือนไหวชา หรือเส่ือมสภาพเมื่อจําเปน

2.10 วัสดุและของใชส้ินเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล

วัสดุและของใชส้ินเปลืองสําหรับเรือเดินทะเลสวนใหญประกอบดวยน้ํามัน วัสดุและของใชส้ินเปลืองประจําเรือ น้ํามันแสดงตามราคา
ทุนโดยวิธีเขากอนออกกอน วัสดุและของใชส้ินเปลืองประจําเรือแสดงตามราคาทุนโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก สวนวัสดุและของใช
ส้ินเปลืองประจําเรือขุดเจาะแสดงตามราคาทุนเร่ิมแรกโดยใชหลักเกณฑราคาเฉพาะเจาะจง วัสดุและของใชส้ินเปลืองประจําเรือเดินทะเล 
และเรือขุดเจาะที่ซ้ือเพื่อเปล่ียนแทนวัสดุส้ินเปลืองที่ถูกใชไปในระหวางปแสดงเปนคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล และ
คาใชจายในการบริการจากธุรกิจนอกชายฝงในงบกําไรขาดทุน ตามลําดับ 

2.11 เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาวถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปซ่ึงแสดงดวยราคาทุนหักการดอยคา (ถามี)

ฝายบริหารจะกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ซ้ือเงินลงทุนและจะทบทวนการจัดประเภทอยางสม่ําเสมอ

กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
ตํ่ากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาไวในงบกําไรขาดทุน

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น
จะบันทึกอยูในงบกําไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.11 เงินลงทุนระยะยาว (ตอ)

กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดย
ใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักดวยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว

เมื่อมีการจําหนายหรือมีการดอยคาของเงินลงทุนที่มีการปรับมูลคายุติธรรมในสวนของผูถือหุน ผลสะสมของการปรับมูลคายุติธรรมที่
บันทึกไวในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน

2.12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

นโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทที่เกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเส่ือมราคาสรุปไดดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณบันทึกดวยราคาทุนซ่ึงคํานวณจากเงินสดหรือจํานวนเทียบเทาเงินสดในการทําใหสินทรัพยนั้นมาอยูในสถานที่
หรือในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามที่ประสงคไว สินทรัพยทุกประเภทยกเวนที่ดินแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนหักคาเส่ือม
ราคาสะสมและการดอยคา (ถามี)

ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อคาดวาตนทุน
นั้นเกิดขึ้นและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกลุมบริษัท และตนทุนดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ และ
มูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปล่ียนแทนออกจะถูกตัดออกจากบัญชี สําหรับคาซอมแซมและบํารุงรักษาอื่น ๆ จะถูกรับรูเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเมื่อเกิดขึ้น

คาใชจายในการซอมเรือคร้ังใหญ คือ คาใชจายที่เกิดขึ้นระหวางการตรวจสอบสภาพเรือและซอมเรือคร้ังใหญ ซ่ึงรับรูเปนสวนหนึ่งของ
มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เมื่อเขาเงื่อนไขการรับรู คาใชจายในการซอมเรือคร้ังใหญถือเปนองคประกอบของตนทุน
เรือเดินทะเลที่มีรูปแบบการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่แตกตางออกไป ดังนั้นคาใชจายในการซอมเรือคร้ังใหญจะถูกตัดจําหนายเปน
คาใชจายตลอดอายุการใชงานจนกระทั่งมีการซอมเรือคร้ังใหญคร้ังตอไป ซ่ึงอายุการตัดจําหนายสูงสุดไมเกิน 5 ป ในกรณีที่มีการซอม
เรือคร้ังใหญกอนวันครบกําหนดการตัดจําหนาย ตนทุนที่เหลืออยูของการซอมเรือคร้ังใหญจะถูกตัดจําหนายทันที

คาเส่ือมราคาคํานวณดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนที่ไดประมาณการไว ดังตอไปนี้

อาคารและโรงงาน 20 ป
สวนปรับปรุงอาคาร 3 - 20 ป
เรือสนับสนุนสรางใหม 5 - 30 ป
เรือเดินทะเล (เรือมือสองและเรือใหม) 7 - 25 ป
เรือสนับสนุนและเรือกลเดินทะเลมือสอง 5 - 22 ป
เรือขุดเจาะมือสอง 1 - 10 ป
คาใชจายในการซอมเรือคร้ังใหญ 2 - 5 ป
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 1 - 15 ป
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงาน 2 - 10 ป
รถยนต 5 - 6 ป
เรือยนต 10 ป
เรือขนถานหิน 15 - 29 ป
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ตอ)

กลุมบริษัทไดประมาณอายุการใชงานของเรือเดินทะเล เรือสนับสนุน เรือกลเดินทะเล เรือขุดเจาะ และเรือขนถานหินจากอายุการใชงาน
ที่เหลืออยู ณ วันที่ซ้ือเรือและคํานวณคาเส่ือมราคาของเรือจากตนทุนของเรือเดินทะเล เรือสนับสนุน เรือกลเดินทะเล เรือขุดเจาะ หรือ
เรือขนถานหินหักดวยมูลคาคงเหลือโดยประมาณ

มูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไดถูกทบทวนและปรับปรุงใหเหมาะสมทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน

กลุมบริษัทบันทึกคาเส่ือมราคาเปนคาใชจายประจําป เมื่อกลุมบริษัทจําหนายสินทรัพย กลุมบริษัทจะบันทึกตัดสินทรัพยและคาเส่ือมราคา
สะสมของสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี พรอมกับบันทึกกําไรขาดทุนจากการจําหนายในงบกําไรขาดทุน

สินทรัพยจะถูกบันทึกตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันทีเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายถูกพิจารณาจากการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย และจะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุน

ดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินมาเพื่อใชในการกอสรางที่ดิน อาคารและอุปกรณ ถูกบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยนั้นตลอด
ชวงเวลาการกอสรางและเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพที่จะใชไดตามประสงค 

2.13 คาความนิยม

คาความนิยม คือตนทุนของเงินลงทุนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของบริษัทยอย
หรือบริษัทรวม ณ วันที่ไดมาซ่ึงบริษัทนั้น คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซ่ึงบริษัทยอยถูกแสดงแยกบรรทัดไวในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซ่ึงบริษัทรวมและกิจการรวมคาจะรวมไวในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา และจะถูก
ทดสอบการดอยคาโดยรวมเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา

คาความนิยมที่รับรูแยกออกมาตางหากจะตองถูกทดสอบการดอยคาทุกป และแสดงดวยราคาทุนหักการดอยคาสะสม คาเผื่อการ
ดอยคาของคาความนิยมที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลคาคงเหลือตามบัญชีของคาความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไร
หรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ

ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม คาความนิยมจะถูกปนสวนไปยังหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด ซ่ึงคาดวาจะไดรับ
ประโยชนจากคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ โดยที่หนวยนั้นอาจจะเปนหนวยเดียวหรือหลายหนวยรวมกัน

2.14 สินทรัพยไมมีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร

สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดมาจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมาและการดําเนินการให
โปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถนํามาใชงานได คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไว 
(3, 5, 7 และ 10 ป)
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.14 สินทรัพยไมมีตัวตน (ตอ)

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

เคร่ืองหมายทางการคาและความสัมพันธกับลูกคาที่ไดมาจากการรวมธุรกิจถูกบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ไดมา 
เคร่ืองหมายทางการคาและความสัมพันธกับลูกคา มีระยะเวลาการใหประโยชนที่จํากัดและแสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
และคาเผื่อการดอยคา (ถามี) คาตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไว (5 ป ถึง 8.2 ป)

สินทรัพยจะถูกทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงหมายถึงจํานวนที่
สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนการขายเทียบกับมูลคาจากการใช

2.15 สินทรัพยอื่น

สินทรัพยอื่นสวนใหญประกอบดวยลูกหนี้คาสินไหมทดแทน และคาสิทธิการใชที่ดินจากการเชาระยะยาวจายลวงหนา สําหรับคาสิทธิ
การใชที่ดินจากการเชาระยะยาวจายลวงหนาจะตัดจําหนายเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 6.4 ป

2.16 การดอยคาของสินทรัพย

สินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนชัด (เชน คาความนิยม) จะไมมีการตัดจําหนายและจะถูกทดสอบการดอยคาเปนประจํา
ทุกป สินทรัพยอื่นที่มีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน 
ซ่ึงหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใช สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุด
ที่กอใหเกิดเงินสดที่สามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน
นอกเหนือจากคาความนิยมซ่ึงรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูกประเมินความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุน
จากการดอยคา ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน

2.17 การบัญชีสําหรับสัญญาเชา

กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา

สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชา
การเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุน ณ วันที่ทําสัญญาตามมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่ตอง
จายตามสัญญาเชาแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางทางการเงิน ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ย
จายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดหนี้สินที่คงเหลืออยู
แตละงวด สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้นหรือตลอดอายุของ
สัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะส้ันกวา

สัญญาเชาสินทรัพยซ่ึงผูใหเชาเปนผูรับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สัญญาเชานั้นถือเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน คาใชจายที่เกี่ยวกับสัญญาเชาซ่ึงปกติเปนคาเชาและดอกเบี้ยจาย (สุทธิจากส่ิงตอบแทนที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
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2.17 การบัญชีสําหรับสัญญาเชา (ตอ)

กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา (ตอ)

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปน
คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูใหเชา

สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินในสวนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และตัดคาเส่ือม
ราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกันของ
กลุมบริษัท รายไดคาเชา (สุทธิจากส่ิงตอบแทนที่ใหแกผูเชา) รับรูโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาการใหเชา

2.18 หุนกู

หุนกูและหุนกูแปลงสภาพไดมีการบันทึกเร่ิมแรกดวยมูลคาที่ไดรับหักคาใชจายที่เกิดขึ้นในการออกหุน และวัดมูลคาภายหลังดวย
วิธีทุนตัดจําหนาย หุนกูแปลงสภาพเปนหุนกูที่ใหสิทธิแกผูออกในการเลือกวิธีที่จะชําระ หุนกูแปลงสภาพซ่ึงออกโดยกลุมบริษัท
ถูกจัดประเภทไวเปนหนี้สินทางการเงินทั้งหมด

2.19 ประมาณการหนี้สิน

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน (ไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน) สําหรับภาระผูกพันในปจจุบัน
ตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ซ่ึงการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปได
คอนขางแนวาจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่นาเชื่อถือของจํานวนที่ตองจาย ในกรณีที่กลุมบริษัท
คาดวาประมาณการหนี้สินเปนรายจายที่จะไดรับคืน เชน คาใชจายภายใตสัญญาประกันภัย กลุมบริษัทจะบันทึกเปนสินทรัพยแยก
ตางหากเมื่อคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน

2.20 ทุนเรือนหุน

หุนสามัญจะถูกจัดประเภทเปนสวนของผูถือหุน

ตนทุนที่เพิ่มขึ้นซ่ึงเกี่ยวกับการออกหุนใหมนอกเหนือจากการรวมธุรกิจ จะถูกแสดงเปนรายการหักจากเงินรับในการออกหุนในสวนของ
ผูถือหุน ตนทุนการออกหุนที่เกิดขึ้นและเกี่ยวของโดยตรงกับการรวมธุรกิจจะถูกรวมไวในงบกําไรขาดทุน

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยซ้ือคืนหุนสามัญของบริษัท ส่ิงตอบแทนที่จายออกไปซ่ึงรวมถึงตนทุนเพิ่มเติมสุทธิจากภาษีเงินได จะรับรู
เปนหุนทุนซ้ือคืนและแสดงเปนรายการหักจากยอดรวมของสวนของผูถือหุนจนกวาหุนทุนซ้ือคืนดังกลาวจะถูกยกเลิกไป ในกรณีที่มีการ
ขายหรือนําหุนทุนซ้ือคืนออกจําหนายใหม ส่ิงตอบแทนใดๆ ที่ไดรับจากการขายหรือนําหุนทุนซ้ือคืนออกจําหนายใหมจะแสดงรวมไว
ในสวนของผูถือหุน
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.21 การรับรูรายได

รายไดประกอบดวยมูลคายุติธรรมที่จะไดรับจากการขายสินคาและบริการที่ใหเปนจํานวนสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและสวนลด และ
ไมรวมรายการขายภายในกลุมบริษัทสําหรับงบการเงินรวม กลุมบริษัทจะรับรูรายไดเมื่อสามารถวัดมูลคาของรายการไดอยางนาเชื่อถือ และ
มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ และเปนไปตามขอกําหนดของการรับรูรายไดตามแตละประเภทดังที่ได
อธิบายไวดังนี้

รายไดจากการใหบริการ

กลุมบริษัทรับรูคาระวางเรือแตละเที่ยวเปนรายไดเมื่อเที่ยวเรือส้ินสุดลงและรับรูรายไดคาระวางเรือของเที่ยวที่ยังอยูระหวางการเดินทาง 
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยกลุมบริษัทจะรับรูรายไดตามสัดสวนของระยะเวลาที่เรือไดเดินทางไปแลว เทียบกับระยะเวลาที่
ตองใชในการเดินเรือทั้งหมดของเที่ยวเรือนั้น คาระวางที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเปนยอดสุทธิหลังหักคานายหนาที่เกี่ยวของ

กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการใหบริการนอกชายฝงแกลูกคาเมื่อไดใหบริการโดยอางอิงตาม (ก) อัตราคาบริการรายวันตามสัญญา และ
จํานวนวันที่ดําเนินงานในระหวางงวด หรือ (ข) อัตราคาบริการที่ตกลงกันตามสัญญา เมื่อสัญญาบริการมีลักษณะของการใหเชา
สินทรัพยดวย รายไดจากการใหบริการจะถูกรับรูเทากันตลอดอายุสัญญา

กิจกรรมการเคล่ือนยายอุปกรณเกี่ยวกับเรือขุดเจาะ เปนการเคล่ือนยายเรือขุดเจาะจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งภายใตสัญญา
บริการ สัญญาบริการบางสัญญาไดรวมคาธรรมเนียมการเคล่ือนยายอุปกรณเกี่ยวกับเรือขุดเจาะซ่ึงจะมีการจาย ณ วันเร่ิมตนสัญญา 
ในกรณีที่คาธรรมเนียมการเคล่ือนยายอุปกรณเรือขุดเจาะรวมถึงคาปรับปรุงโดยทั่วไปหรือเจาะจงสําหรับเรือขุดเจาะหรืออุปกรณเพื่อให
เปนไปตามที่ผูรับบริการตองการ คาธรรมเนียมดังกลาวจะรับรูเปนรายไดตลอดอายุของสัญญา ในกรณีที่คาธรรมเนียมการเคล่ือนยาย
อุปกรณเรือขุดเจาะรวมคาใชจายในการเร่ิมดําเนินงาน ณ วันเร่ิมตนของสัญญา คาธรรมเนียมดังกลาวจะรับรูเปนรายไดในงวดเดียวกัน
กับที่เกิดคาใชจาย

กลุมบริษัทรับรูคานายหนาและคาบริการตางๆ เปนรายไดเมื่อบริษัทไดใหบริการแลวเสร็จและเรียกเก็บเงินจากลูกคา

รายไดจากการขาย

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อผูซ้ือรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคา

รายไดดอกเบี้ย

รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุและพิจารณาจํานวน
เงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกรายไดคางรับของกลุมบริษัท 

รายไดคาเชา

รายไดคาเชารับรูตามเกณฑคงคางตามจํานวนที่ระบุในสัญญาเชา

รายไดเงินปนผล

รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดขึ้น

2.22 การจายเงินปนผล

เงินปนผลที่จะจายใหแกผูถือหุนของบริษัทจะรับรูเปนหนี้สินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในงวดที่มีการอนุมัติโดย
คณะกรรมการของบริษัทสําหรับเงินปนผลระหวางกาล และเมื่อมีการอนุมัติโดยผูถือหุนของบริษัทสําหรับเงินปนผลประจําป
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2.23 ผลประโยชนพนักงาน

(ก) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยใชแผนการกําหนดอัตราการจายสมทบ โดยที่สินทรัพยของกองทุนไดแยกออก
จากสินทรัพยของกลุมบริษัทและบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินเขาสมทบกองทุนจาก
พนักงานและกลุมบริษัท

เงินจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพของกลุมบริษัท บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกี่ยวของ

(ข) ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ คือ ผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุ ซ่ึงขึ้นอยูกับอายุ
และจํานวนปที่ทํางาน

หนี้สินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรูในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทโดยคิดจากมูลคา
ปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และตนทุนบริการในอดีต ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุถูกคํานวณขึ้น
โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระ โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน
คํานวณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายออกไปในอนาคตโดยใชอัตราดอกเบี้ยตามพันธบัตรรัฐบาลที่ใชสกุลเงินเดียวกับ
สกุลเงินของภาระผูกพันและมีอายุการครบกําหนดชําระใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองจายผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ กําไร
ขาดทุนทางสถิติที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ และการเปล่ียนสมมติฐานทางสถิติถูกบันทึกเขางบกําไรขาดทุน

(ค) ผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงาน

บริษัทยอยที่ใหบริการสนับสนุนงานสํารวจและขุดเจาะแกอุตสาหกรรมปโตรเคมีนอกชายฝงไดจัดใหมีผลตอบแทนเพื่อจูงใจ
พนักงานสําหรับพนักงานบางสวน พนักงานมีสิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนดังกลาวเมื่อพนักงานไดทํางานกับกิจการจนครบ
ตามระยะเวลาขั้นตํ่าที่จะไดรับสิทธิ ประมาณการตนทุนของผลตอบแทนดังกลาวจะถูกบันทึกคางจายตลอดระยะเวลาขั้นตํ่า
ที่จะไดรับสิทธิโดยไมไดคิดลดใหเปนมูลคาปจจุบัน เนื่องจากไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญจากการใชวิธีอัตราคิดลด

2.24 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

กลุมบริษัทดําเนินโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุน โดยที่กิจการไดรับบริการจากพนักงาน เปน
ส่ิงตอบแทนสําหรับตราสารทุน(สิทธิซ้ือหุน)ที่กิจการออกให มูลคายุติธรรมของบริการของพนักงานเพื่อแลกเปล่ียนกับการใหสิทธิซ้ือหุน
จะรับรูเปนคาใชจาย จํานวนรวมที่ตัดเปนคาใชจายจะอางอิงจากมูลคาของยุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนที่ออกใหโดย

• รวมเงื่อนไขทางการตลาด
• ไมรวมผลกระทบของการบริการและเงื่อนไขการไดรับสิทธิที่ไมใชเงื่อนไขการตลาด (ตัวอยางเชน ความสามารถทํากําไร การเติบโต

ของกําไรตามที่กําหนดไว และ พนักงานจะยังเปนพนักงานของกิจการในชวงเวลาที่กําหนด) และ
• ไมรวมผลกระทบของเงื่อนไขการไดรับสิทธิที่ไมใชเงื่อนไขการบริการหรือผลงาน (ตัวอยางเชน ขอกําหนดดานความปลอดภัยของ

พนักงาน)
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.24 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (ตอ)

เงื่อนไขการไดรับสิทธิที่ไมใชเงื่อนไขทางตลาดจะรวมอยูในขอสมมติฐานเกี่ยวกับจํานวนของสิทธิซ้ือหุนที่คาดวาจะไดรับสิทธิ คาใชจาย
ทั้งหมดจะรับรูตลอดระยะเวลาไดรับสิทธิ ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขการไดรับสิทธิที่กําหนดไว กลุมบริษัทจะทบทวนการประเมินจํานวน
ของสิทธิซ้ือหุนที่คาดวาจะไดรับสิทธิ ซ่ึงขึ้นกับเงื่อนไขการไดรับสิทธิที่ไมใชเงื่อนไขการตลาด  และจะรับรูผลกระทบของการปรับปรุง
ประมาณการเร่ิมแรกในกําไรหรือขาดทุนพรอมกับการปรับปรุงรายการไปยังสวนของผูถือหุน ณ วันที่ส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน

เมื่อมีการใชสิทธิ บริษัทจะออกหุนใหม ส่ิงตอบแทนที่ไดรับสุทธิของตนทุนในการทํารายการทางตรงจะเครดิตไปยังทุนเรือนหุน(มูลคาตาม
บัญชี) และสวนเกินมูลคาหุนเมื่อมีการใชสิทธิ

กรณีที่บริษัทใหสิทธิซ้ือตราสารทุนแกพนักงานของบริษัทยอยในกลุมบริษัท และปฏิบัติเหมือนการเพิ่มทุนอยางหนึ่ง กลุมกิจการตอง
วัดมูลคายุติธรรมของบริการของพนักงาน โดยอางอิงกับมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให มูลคาของตราสารทุนเหลานั้นตองวัด 
ณ วันที่ใหสิทธิ ซ่ึงจะรับรูตลอดระยะเวลาที่ไดรับสิทธิ เชนเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทยอย

2.25 ภาษีเงินได

กลุมบริษัทไมรับรูภาษีเงินไดคางจายและภาษีเงินไดคางรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของทรัพยสินและ
หนี้สิน และมูลคาตามบัญชีในงบการเงิน 

2.26 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน

การจําแนกสวนงานธุรกิจจะพิจารณาจากผลิตภัณฑหรือการใหบริการที่มีความเส่ียงและผลตอบแทนที่แตกตางไปจากความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑหรือบริการของสวนธุรกิจอื่น 

2.27 เคร่ืองมือทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงินของกลุมบริษัทที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะส้ัน 
ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และลูกหนี้และเงินใหกูแกกิจการที่เกี่ยวของกัน หนี้สินทางการเงินของกลุมบริษัทที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะ
การเงินประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูระยะส้ัน  เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน คาใชจายคางจาย 
ภาษีเงินไดคางจาย หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน หนี้สินผลประโยชนพนักงาน หุนกู และเงินกูระยะยาว นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับ
รายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ

กลุมบริษัทไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ราคา
น้ํามันเชื้อเพลิงและคาระวาง เคร่ืองมือที่ใชคือ สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย (cross currency and interest
rate swap contracts) สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สัญญาประกันราคาน้ํามัน (bunker swap contracts) และสัญญา
ซ้ือขายคาระวางลวงหนา (Freight forward agreements) ตามลําดับ ซ่ึงไมรับรูในงบการเงิน ณ วันที่ทําสัญญา

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย เปนการปองกันความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนและ
อัตราดอกเบี้ย ผลตางที่ไดจายหรือรับตามสัญญาจะถูกบันทึกในดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจายตลอดอายุของสัญญา กําไรหรือขาดทุน
จากการยกเลิกสัญญากอนกําหนดหรือการจายคืนเงินกูยืมจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ)

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนการปองกันความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนโดยกําหนดอัตรา
แลกเปล่ียนในอนาคตที่สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศจะไดรับหรือตองจายชําระ กําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อถึงวันครบกําหนดชําระ

สัญญาประกันราคาน้ํามันที่ทํากับสถาบันการเงินมีไวเพื่อจํากัดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน้ํามันโดยการจํากัดราคา กําไร
หรือขาดทุนจากสัญญาดังกลาวจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อถึงวันครบกําหนดชําระ

สัญญาซ้ือขายคาระวางลวงหนามีไวเพื่อปองกันความเส่ียงจากความผันผวนของคาระวางโดยการจํากัดอัตราคาระวาง ผลตางซ่ึงตอง
ชําระหรือที่ไดรับตามสัญญาจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อถึงวันครบกําหนดชําระ

3 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน

วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกลุม
บริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อ
ลดตนทุนทางการเงินของทุน

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน และออกหุนสามัญใหม

4 ขอมูลแยกตามประเภทสวนงาน

ขอมูลแยกตามประเภทสวนงานทางธรุกิจของกลุมบริษัทสามารถแยกไดดงัตอไปนี้
งบการเงินรวม พันบาท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
การตัดรายการ

กลุมโครงสราง กลุมการถือหุน ระหวางสวนงาน
กลุมขนสง พ้ืนฐาน กลุมพลังงาน เพ่ือการลงทุน ทางธุรกิจ รวม

รายไดจากการดําเนินงาน 4,015,405 7,031,586 5,714,142 783,726 (1,205,969) 16,338,890
รายไดระหวางสวนงานธุรกิจ (422,243) - - (783,726) 1,205,969 -

รายไดจากบุคคลภายนอก 3,593,162 7,031,586 5,714,142 - - 16,338,890

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (785,614) 91,441 498,897 (3,391,883) (214,484) (3,801,643)
สวนแบงกําไรในบริษัทรวมและ

กิจการรวมคา 129,426
ตนทุนทางการเงิน (757,772)
ภาษีเงินได (166,964)

ขาดทุนสุทธิสําหรับป (4,596,953)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 13,217,657 1,527,186 10,731,960 789,008 1,415 26,267,226

รวมสินทรัพย 42,560,427
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4 ขอมูลแยกตามประเภทสวนงาน (ตอ)

ขอมูลแยกตามประเภทสวนงานทางธรุกิจของกลุมบริษัทสามารถแยกไดดงัตอไปนี้ (ตอ)

งบการเงินรวม พันบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

การตัดรายการ
กลุมโครงสราง กลุมการถือหุน ระหวางสวนงาน

กลุมขนสง พ้ืนฐาน กลุมพลังงาน เพ่ือการลงทุน ทางธุรกิจ รวม

รายไดจากการดําเนินงาน 5,860,359 6,487,686 5,542,823 700,570 (1,026,368) 17,565,070
รายไดระหวางสวนงานธุรกิจ (325,715) - (83) (700,570) 1,026,368 -

รายไดจากบุคคลภายนอก 5,534,644 6,487,686 5,542,740 - - 17,565,070

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน 376,726 471,300 162,869 1,543,060 (1,549,270) 1,004,685
สวนแบงกําไรในบริษัทรวมและ

กิจการรวมคา 110,229
ตนทุนทางการเงิน (669,740)
ภาษีเงินได (342,277)

กําไรสุทธิสําหรับป 102,897

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 14,007,488 1,472,870 10,996,874 928,013 2,023 27,407,268

การปรับยอนหลัง (หมายเหตุ 2.2) 202,443 - - - - 202,443

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และ
สินทรัพยไมมีตัวตนหลังการปรับ

   ยอนหลัง - สุทธิ 14,209,931 1,472,870 10,996,874 928,013 2,023 27,609,711

รวมสินทรัพย 48,032,391

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดในมือ 147,769 6,391 60 92
เงินฝากธนาคาร 3,437,238 3,290,987 123,211 265,623
ต๋ัวสัญญาแลกเงิน - 500,000 - 500,000

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,585,007 3,797,378 123,271 765,715

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0 ถึง 9 ตอป (พ.ศ. 2554 : รอยละ 0 ถึง 14 ตอป)
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30

6 เงินลงทุนระยะส้ัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ตราสารทุน 390,737 421,114 83,543 110,418
ตราสารหนี้ 1,297 175,000 1,297 175,000
เงินฝากประจํา 383,318 375,338 - -
เงินลงทุนอื่น 17,715 17,197 17,715 17,197

793,067 988,649 102,555 302,615
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม 9,853 (4,717) (13,937) (10,696)

เงินลงทุนระยะส้ัน 802,920 983,932 88,618 291,919

7 ลูกหนี้การคา - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ลูกหนี้การคา 2,660,479 2,526,579 - -
รายไดคางรับ 227,109 373,840 - -

2,887,588 2,900,419 - -
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (224,140) (181,316) - -

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 2,663,448 2,719,103 - -

ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 กันยายน สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชาํระไดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ไมเกินกําหนด 1,541,146 1,372,511 - -
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน 954,102 795,534 - -
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 23,700 6,140 - -
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 9,737 197,857 - -
เกินกําหนดเกนิกวา 12 เดือน 131,794 154,537 - -
รวม 2,660,479 2,526,579 - -
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (224,140) (181,316) - -

2,436,339 2,345,263 - -

บริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนสําหรับลูกหนี้การคาที่ไมสามารถเรียกชําระเงินได
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8 ลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินจายลวงหนาสําหรับคาใชจาย
ในการดําเนินธุรกิจ 641,137 526,983 - -

ลูกหนี้อื่น 15,778 175,766 - 26,835
เงินทดรองจายแกพนกังาน 26,247 23,153 9 171
รายไดดอกเบี้ยคางรับ 4,689 878 2,292 878

687,851 726,780 2,301 27,884
หัก  คาเผื่อการดอยคา (11,842) (9,648) - -

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 676,009 717,132 2,301 27,884

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เงินจายลวงหนาใหแกบุคคลภายนอกจํานวน 9.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทา 286.7 ลานบาท) 
เปนการจายใหแก General Technology & Systems Co., Ltd. (“Gentas”) ซ่ึงถือหุนรอยละ 30 ใน Subtech Saudi Arabia Limited
(“Subtech Saudi Arabia”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“MMPLC”) เงินที่จายจํานวน 9.3 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ แก Gentas ประกอบดวย (ก) จํานวน 0.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับการซ้ือสวนไดเสียใน Subtech Saudi Arabia
ที่ถือโดย Gentas และ (ข) จํานวน 9.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับ (1) คาชดเชยการสูญเสียกําไรของ Gentas ที่คาดวาจะไดรับหาก 
Gentas ไมไดขายสวนไดเสียใน Subtech Saudi Arabia กําไรดังกลาวเกี่ยวเนื่องกับการไดรับสัญญา 5 ปกับ Saudi Aramco
(“IRM Contract”) ที่มีมูลคารายไดมากกวา 530 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในการใหบริการสํารวจใตน้ํา ซอมแซม และซอมบํารุง และ (2) 
เงินจายลวงหนาสําหรับบริการที่ Gentas ชวยเหลือในการใหไดมาซ่ึง IRM Contract

9 สินคาคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินคาคงเหลือ 1,799,329 2,362,630 - -
เคร่ืองมือและวัสดุส้ินเปลือง 40,084 38,825 - -
รวม 1,839,413 2,401,455 - -
หัก คาเผื่อมูลคาที่จะไดรับคืนของ

สินคาคงเหลือ (237,626) (130,508) - -

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 1,601,787 2,270,947 - -

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดนําสินคาคงเหลือไปใชเพื่อเปนหลักประกันเงินกูจากธนาคารมูลคา 460.5 ลานบาท 
ตามที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 (พ.ศ. 2554 : 1,028 ลานบาท)
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10 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบดวยเงินลงทุนในบริษัทดังตอไปนี้

ประเทศที่ อัตรารอยละของหุนที่ถือ
ช่ือของบริษัทยอย ประเภทกิจการ จดทะเบียน 30 กันยายน พ.ศ. 2555 30 กันยายน พ.ศ. 2554

กลุมการถือหุนเพ่ือการลงทุน
- Soleado Holdings Pte. Ltd. เพ่ือการลงทุน ประเทศสิงคโปร 100.0 100.0

ซึ่งมีบริษัทยอยดังนี้
- Atlantis Offshore Construction Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร
- Baconco Co., Ltd. ผลิตและจําหนายปุย ประเทศเวียดนาม
ซึ่งมีบริษัทรวมดังนี้
- Merton Group (Cyprus) Ltd. เหมืองถานหิน ประเทศฟลิปปนส
- Baria Serece บริการทาเรือเก่ียวกับ

การขนถายสินคา
ประเทศเวียดนาม

ซึ่งมีกิจการรวมคาดังนี้
- Petrolift Inc. บริการขนสงทางทะเล ประเทศฟลิปปนส
- Qing Mei Pte. Ltd. เหมืองถานหิน ประเทศสิงคโปร

- บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด เพ่ือการลงทุน ประเทศไทย 99.9 99.9

กลุมขนสง
- บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด รับจัดการเรือเดิน ประเทศไทย 99.9 99.9

ทะเล
- บริษัท ทอร ไดนามิค ชิปปง จํากัด ขนสงสินคาระหวาง ประเทศไทย 99.9 99.9

ประเทศทางทะเล
- บริษัท ทอร เอนเดฟเวอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร เอนเนอรยี ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร เอนเตอรไพรส ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร ฮารโมนี่ ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร อินทิกริต้ี ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร จูปเตอร 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
- Thoresen Shipping Singapore Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร 100.0 100.0

ซึ่งมีบริษัทยอยดังนี้
- Thor Friendship Shipping Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร
- Thor Fortune Shipping Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร
- Thor Horizon Shipping Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร

- Thoresen Chartering (HK) Ltd.* ” ประเทศฮองกง 99.9 99.9
- Thoresen Shipping Germany GmbH* ” ประเทศเยอรมนี 100.0 100.0
- บริษัท ทอร ออรคิด ชิปปง จํากัด* ” 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 ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท เฮอรมิส ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร ไพล็อต ชิปปง 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 เฮราเคิลส 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 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
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10 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ (ตอ)

ประเทศที่ อัตรารอยละของหุนที่ถือ
ช่ือของบริษัทยอย ประเภทกิจการ จดทะเบียน 30 กันยายน พ.ศ. 2555 30 กันยายน พ.ศ. 2554

กลุมขนสง (ตอ)
- บริษัท ทอรสกิปเปอร ชิปปง จํากัด* ขนสงสินคาระหวาง ประเทศไทย 99.9 99.9

ประเทศทางทะเล
- 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 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 ชิปปง 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 อลายอันซ ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท โทรีเซน เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด ใหบริการดานการ ประเทศไทย 99.9 99.9

(ช่ือเดิม “บริษัท ท.ีเอส.ซี มาริไทม จํากัด”) บริหารงาน
- บริษัท เอเชีย โคดต้ิง เซอรวิสเซส จํากัด* บริการทาสีเรือ ประเทศไทย 99.9 99.9
- Thoresen Shipping FZE ตัวแทนเรือ สหรัฐอาหรับ 100.0 100.0

เอมิเรต
ซึ่งมีบริษัทรวมดังนี้
- Sharjah Ports Services LLC บริการทาเรือเก่ียวกับ

การ
สหรัฐอาหรับ

ขนถายสินคา เอมิเรต
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

34

10 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ (ตอ)

ประเทศท่ี อัตรารอยละของหุนท่ีถือ
ชื่อของบริษัทยอย ประเภทกิจการ จดทะเบียน 30 กันยายน พ.ศ. 2555 30 กันยายน พ.ศ. 2554

กลุมพลังงาน
- บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ ประเทศไทย 57.1 57.1

ใหบริการนอกชายฝง
ซ่ึงมีบริษัทยอยดังน้ี
- บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด ใหบริการอุตสาหกรรม

นอกชายฝงในสวนท่ี
เกี่ยวกับพาณิชยนาวีและ

วิศวกรรมโยธา

ประเทศไทย

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังน้ี
- Nemo Subsea AS** เจาของเรือ ประเทศนอรเวย
- Nemo Subsea IS** ” ประเทศนอรเวย
- บริษัท ซีสเคป เซอรเวยส (ประเทศไทย)
จํากัด

ใหบริการทดสอบและ
สํารวจผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมใน
อุตสาหกรรมสํารวจและ
ขุดเจาะปโตรเลียมและ

โทรคมนาคม

ประเทศไทย

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

- Subtech Ltd. ใหบริการตรวจสอบใต
นํ้าและรับเหมา

ประเทศเซเชลส

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังน้ี
- Subtech Qatar Diving and Marine

Services LLC ใหบริการธุรกิจใตนํ้า ประเทศกาตาร
- Subtech Saudi Arabia Limited ” ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย
- Mermaid Offshore Services Pty. Ltd. ใหบริการอุตสาหกรรม

นอกชายฝงในสวนท่ี
เกี่ยวกับพาณิชยนาวีและ

วิศวกรรมโยธา

ประเทศออสเตรเลีย

- Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร

- บริษัท เมอรเมด ดริลล่ิงค จํากัด ใหบริการและ ประเทศไทย
สนับสนุนงานสํารวจ

และขุดเจาะแก
อุตสาหกรรมปโตรเคมี

นอกชายฝงทะเล
ซ่ึงมีบริษัทยอยดังน้ี
- บริษัท เอ็ม ทีอาร - 1 จํากัด ใหบริการขุดเจาะแก ประเทศไทย

ธุรกิจปโตรเคมี
- บริษัท เอ็ม ทีอาร - 2 จํากัด ” ประเทศไทย
- Mermaid Drilling (Malaysia) Sdn. Bhd. ” ประเทศมาเลเซีย
- MTR-1 (Singapore) Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร
- MTR-2 (Singapore) Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร

- Mermaid Drilling (Singapore) Pte. Ltd. ใหบริการและ ประเทศสิงคโปร
สนับสนุนงานสํารวจ

และขุดเจาะแก
อุตสาหกรรมปโตรเคมี

นอกชายฝงทะเล
ซ่ึงมีบริษัทยอยดังน้ี
- MTR-3 (Singapore) Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

35

10 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ (ตอ)
ประเทศท่ี อัตรารอยละของหุนท่ีถือ

ชื่อของบริษัทยอย ประเภทกิจการ จดทะเบียน 30 กันยายน พ.ศ. 2555 30 กันยายน พ.ศ. 2554
กลุมพลังงาน (ตอ)

- บริษัท เมอรเมด เทรนน่ิง แอนด เทคนิคัล ใหบริการหลักสูตร ประเทศไทย
เซอรวิสเซส จํากัด ** วิศวกรรมใตนํ้า และ

การตรวจสอบ
ซ่ึงมีบริษัทรวมดังน้ี
- Asia Offshore Drilling Limited ใหบริการขุดเจาะแก ประเทศเบอรมิว

ดา
33.8 33.8

ธุรกิจปโตรเคมี
ซ่ึงมีบริษัทยอยดังน้ี
- Asia Offshore Rig 1 Limited ” ”
- Asia Offshore Rig 2 Limited ” ”
- Asia Offshore Rig 3 Limited ” ”
- Asia Offshore Drilling Pte. Ltd.*** ” ประเทศสิงคโปร

กลุมโครงสรางพื้นฐาน
- บริษัท ชิดลม มารีน เซอรวิสเซส แอนด จัดหาอุปกรณสําหรับ ประเทศไทย 99.9 99.9

ซัพพลายส จํากัด จัดวางสินคาในเรือ
เดินทะเล

- บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส จํากัด คลังเก็บสินคา ประเทศไทย 51.0 51.0
- บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)

(ถือหุนโดย บริษัท อะธีน โฮลด้ิง จํากัด)
จําหนายถานหิน ประเทศไทย 88.7 88.7

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังน้ี
- บริษัท ยูเอ็มเอส ลอจิสติกส แมแนจเมนท จํากัด             
      (ชื่อเดิม “บริษัท ยูเอ็มเอส โคล บริคเคท จํากัด”)

บริหารจัดการดานขนถาย
สินคา (เดิม: ผลิตและ
จําหนายถานหินอัดกอน)

ประเทศไทย

- บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ขนสงทางนํ้า ประเทศไทย
- บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด* ขนสงทางบก ประเทศไทย
- บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด บริการทาเทียบเรือ ประเทศไทย

- Baconco Co., Ltd. ผลิตและจําหนายปุย ประเทศ
เวียดนาม

100.0 100.0

(ลงทุนโดย Soleado Holdings Pte. Ltd.)

* ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษัทหยุดการดําเนินธุรกิจ
** อยูในกระบวนการจดทะเบียนเลิกกิจการ
*** จดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว

การเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษัทยอยในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือตนป 15,723,960 15,863,624
การลงทุนเพิ่ม 4,060,122 5,635
การจําหนายเงนิลงทุน - (26,099)
การเปล่ียนแปลงประเภทจากเงินลงทนุในบริษัทยอย

เปนเงินลงทุนในบริษัทรวม (หมายเหตุ 11) - (42,368)
คาเผื่อการดอยคา (836,872) (76,832)

ยอดคงเหลือส้ินป 18,947,210 15,723,960



รายงานประจ�าปี	2555

119

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

36

10 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ (ตอ)

การลงทุนเพิ่มที่สําคัญในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 มีดังตอไปนี้

บริษัท

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษัทไดซ้ือหุนในบริษัท Thoresen Shipping Singapore Pte. Ltd. (“TSS”) ซ่ึงเปนบริษัทยอย 
เพิ่มจํานวน 161,528,400 หุน คิดเปนมูลคาลงทุน 132 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 4,060.1 ลานบาท ในการพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติม 
บริษัทตกลงที่จะยกหนี้สินดวยมูลคาเดียวกันกับเงินลงทุนนี้ และปลดหนี้สินและภาระผูกพันจากหนี้สินดังกลาวใหแก TSS โดยมีผลใน
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555 ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมนี้ สัดสวนความเปนเจาของใน TSS ยังคงเปนรอยละ 100.0 เทาเดิม

บริษัทยอย - MMPLC

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษัทเมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด (“MOS”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ MMPLC ไดทําสัญญา
ซ้ือหุนสามัญกับผูถือหุนของบริษัท Seascape Surveys Pte. Ltd. (“SSPL”) (“SSPL Acquisition”) และบริษัท Seascape Surveys
(Thailand) Ltd. (“SSTL”) (“SSTL Acquisition”) เพื่อซ้ือหุนดังตอไปนี้

 ซ้ือหุนสามัญจํานวน 20 หุน คิดเปนรอยละ 20 ของทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัท SSPL โดยลงทุนในราคา 126.6 ลานบาท 
(หรือ 4.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 ซ้ือหุนสามัญจํานวน 680,000 หุน คิดเปนรอยละ 20 ของทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัท SSTL โดยลงทุนในราคา 14.1 ลานบาท 
(หรือ 0.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

เมื่อการซ้ือหุนใน SSPL และการซ้ือหุนใน SSTL (รวมเรียกวา “การซ้ือหุน”) แลวเสร็จสมบูรณ SSPL และ SSTL จะมีสภาพเปน
บริษัทยอยที่ MOS ถือหุนทั้งหมด

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 MOS ไดจายเงินคร้ังแรกจํานวน 1,806,000 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับการจายเงินคร้ังที่สองและคร้ัง
สุดทายจะตองจายภายใน 30 วัน ภายหลังจากการออกงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท Seascape Surveys
สําหรับป พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 โดยจํานวนเงินที่จะจายในคร้ังที่สองและคร้ังสุดทาย จะคํานวณจากรอยละที่กําหนดของกําไร
สุทธิกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย อยางไรก็ตาม ไดมีการตกลงกันวาส่ิงตอบแทนที่จายขั้นตํ่าเบื้องตน
จะตองไมนอยกวา 2,500,000 เหรียญสหรัฐฯ
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

37

10 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ (ตอ)

การลงทุนเพิ่มที่สําคัญในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 มีดังตอไปนี้ (ตอ)

บริษัทยอย – MMPLC (ตอ)

ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของสวนไดเสียในเงินลงทุนในบริษัทยอยมีดังนี้
ณ วันที่ 

10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555

พันบาท

ส่ิงตอบแทนที่จายไปเพื่อซ้ือกิจการจากสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม 57,084
ประมาณการส่ิงตอบแทนที่คาดวาจะจายเพื่อซ้ือกิจการจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 76,030
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกดิขึ้นจริง 1,697
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ไดมา (43,589)

ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของสวนไดเสียในการลงทุนในบริษัทยอย 91,222

ประมาณการส่ิงตอบแทนที่คาดวาจะจายจํานวนรวม 76.0 ลานบาทประกอบดวยจํานวนเงินที่คาดวาจะจายในป พ.ศ. 2556 และป 
พ.ศ. 2557 จํานวน 33.8 ลานบาท และจํานวน 42.2 ลานบาท ตามลําดับ สวนเกินจากราคาตามบัญชีสุทธิที่ไดมาถูกรับรูเปนสวนหนึ่ง
ขององคประกอบอื่นในสวนของผูถือหุน

การจําหนายเงินลงทุนที่สําคัญในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีดังตอไปนี้

บริษัท

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายหุนกับ Fearnley A/S เพื่อทําการขายและโอนหุนจํานวนรอยละ 2 
ของหุนในบริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จํากัด ตอมาบริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จํากัด ไดถูกจัดประเภทใหเปนบริษัทรวม และ
งบการเงินของบริษัทดังกลาวไดถูกยกเลิกในการจัดทํางบการเงินรวมดวยเหตุผลดังกลาว

รายละเอียดของการจําหนายมีดังนี้
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พันบาท พันบาท

ส่ิงตอบแทนในการขาย 2,880 2,880
มูลคาตามบัญชีสุทธิของเงินลงทุนในบริษัทยอย 2,365 600

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 515 2,280

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายหุนกับบุคคลภายนอก เพื่อทําการขายและโอนหุนจํานวนรอยละ 51 ของหุนใน
บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด ตอมาบริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด ไดถูกจัดประเภทใหเปนบริษัทรวม 
และงบการเงินของบริษัทดังกลาวไดถูกยกเลิกในการจัดทํางบการเงินรวมดวยเหตุผลดังกลาว 



รายงานประจ�าปี	2555

121

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

38

10 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ (ตอ)

การจําหนายเงินลงทุนที่สําคัญในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีดังตอไปนี้ (ตอ)

บริษัท (ตอ)

รายละเอียดของการจําหนายมีดังนี้
18 มีนาคม พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พันบาท พันบาท

ส่ิงตอบแทนในการขาย 30,600 30,600
มูลคาตามบัญชีสุทธิของเงินลงทุนในบริษัทยอย 31,601 25,499

กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (1,001) 5,101

จากการเปล่ียนแปลงโครงสรางการถือหุน สวนเกินกวาราคาตามบัญชีของราคาจายซ้ือกรณีการซ้ือกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน
จํานวน 124.5 ลานบาท ถูกรับรูเขากําไรสะสมในระหวางป

บริษัทยอย - MMPLC

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 MMPLC ไดทําสัญญาซ้ือขายหุนกับ Mermaid Drilling Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ MMPLC เพื่อขาย
หุนสามัญของ MTR-2 (Singapore) Pte. Ltd. (“MTR2-S”) จํานวน 1 หุนโดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงคิดเปนสัดสวนการ
ถือหุนรอยละ 100 ของทุนที่ชําระแลวใน MTR2-S โดยคิดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1 เหรียญสหรัฐฯ

ขาดทุนจากการดอยคา

ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย ซ่ึงยุติการดําเนินงาน
ในระหวางป พ.ศ. 2555

เงินปนผลรับ

ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษัทไดรับเงินปนผลจากบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวม 1,094.0 ลานบาท 
(พ.ศ. 2554 : 1,091.8 ลานบาท)
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11 เงินลงทุนในบริษัทรวม

เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 30 กันยายน ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประกอบดวยเงินลงทุนในบริษัทดังตอไปนี้

ประเทศท่ี อัตรารอยละของหุนท่ีถือ
ชื่อของบริษัทรวม ประเภทกิจการ จดทะเบียน 30 กันยายน พ.ศ. 2555 30 กันยายน พ.ศ. 2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กลุมขนสง
- บริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จํากัด นายหนาเชาเหมาเรือ ประเทศไทย 49.0 49.0

ซ่ึงมีบริษัทยอย ดังน้ี
- PT. Fearnleys Indonesia ” ประเทศอินโดนีเซีย
- Fearnleys Shipbroking Private Limited ” ประเทศอินเดีย

- บริษัท โทรีเซน ชิปปง แอนด โลจิสติกส จํากัด ตัวแทนเรือ ประเทศไทย 49.0 49.0
(ชื่อเดิม “บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด”)

กลุมโครงสรางพื้นฐาน
- บริษัท กัลฟ เอเจนซ่ี คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด* ตัวแทนเรือ ประเทศไทย - 51.0

งบการเงินรวม

กลุมขนสง
- PT Usaha Putra Bersama (ถือหุนโดย PT Perusahaan ขนสงทางบก ประเทศอินโดนีเซีย - 25.6

Pelayaran Equinox)
- Sharjah Ports Services LLC

(ถือหุนโดย Thoresen Shipping FZE)
ใหบริการทาเรือ
ขนถายสินคา

ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรต

49.0 49.0

- Petrolift Inc.* (ถือหุนโดย Soleado Holdings Pte. Ltd.) ใหบริการขนสงทางเรือ ประเทศฟลิปปนส - 40.0

กลุมพลังงาน
- Asia Offshore Drilling Limited ใหบริการขุดเจาะแก ประเทศเบอรมิวดา 33.8 33.8

(ถือหุนโดย MMPLC) ธุรกิจปโตรเคมี
ซ่ึงมีบริษัทยอย ดังน้ี
- Asia Offshore Rig 1 Limited ” ”
- Asia Offshore Rig 2 Limited ” ”
- Asia Offshore Rig 3 Limited ” ”
- Asia Offshore Drilling Pte. Ltd.** ” ประเทศสิงคโปร

- Merton Group (Cyprus) Ltd. เหมืองถานหิน ประเทศฟลิปปนส 24.3 24.3
(ถือหุนโดย Soleado Holdings Pte. Ltd.)

- Qing Mei Pte. Ltd.* ” ประเทศสิงคโปร - 33.3
(ถือหุนโดย Soleado Holdings Pte. Ltd.)

กลุมโครงสรางพื้นฐาน
- Baria Serece (ถือหุนโดย Soleado Holdings Pte. Ltd.) ใหบริการทาเรือ ประเทศเวียดนาม 20.0 20.0

ขนถายสินคา

* ในระหวางปกลุมบริษัทเปล่ียนแปลงการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท กัลฟ เอเจนซ่ี คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด Petrolift Inc.
และ Qing Mei Pte. Ltd. จากเงินลงทุนในบริษัทรวม เปนเงินลงทุนในกิจการรวมคา เนื่องจากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมรวมใน
บริษัทดังกลาว

** จดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว
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11 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ)

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน มดีังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือตนป 3,675,470 1,182,453 53,581 11,213
การลงทุนเพิ่ม 2,663 2,376,517 - -
การเปล่ียนแปลงประเภทจากเงินลงทนุ 

ในบริษัทยอยเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม
(หมายเหตุ 10) - 88,266 - 42,368

การเปล่ียนแปลงประเภทจากเงินลงทนุ
ในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนในกิจการรวมคา
(หมายเหตุ 12) (1,105,376) - (11,213) -

จําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม (589) - - -
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 12,087 93,924 - -
เงินปนผลรับ (33,917) (65,690) - -
ปรับปรุงผลตางจากการแปลงคา (13,138) - - -

ยอดคงเหลือส้ินป 2,537,200 3,675,470 42,368 53,581

การเพิ่มเงินลงทุนที่สําคัญในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีดังตอไปนี้

บริษัทยอย - Soleado Holdings Pte. Ltd. (“Soleado”)

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 Soleado ไดเขาซ้ือหุนสามัญของ Baria Serece ซ่ึงจดทะเบียนและจัดต้ังในประเทศ
เวียดนาม จํานวน 407,816 หุน คิดเปนรอยละ 20 ของทุนที่ชําระแลวของ Baria Serece เปนเงินทั้งส้ิน 11.0 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 331.3 ลานบาท

 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554 Soleado ไดเขาซ้ือหุนสามัญของ Petrolift Inc. เพิ่มอีกจํานวน 14,684,025 หุน จากผูถือหุน
เดิม คิดเปนรอยละ 1.2 ของทุนที่ชําระแลวของ Petrolift เปนเงินทั้งส้ิน 839,520 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 25.2 ลานบาท

 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 Soleado และ Merton Group (Cyprus) Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทรวมไดตกลงเปนหุนสวนทางการคากับ 
Britmar (Asia) Pte. Ltd. (“Britmar”) เพื่อจัดต้ังบริษัทใหม Qing Mei Pte. Ltd. (“Qing Mei”) โดย Soleado, Merton
Group (Cyprus) Ltd. และ Britmar แตละบริษัทไดรวมลงทุนใน Qing Mei รอยละ 33.33 เปนเงินทั้งส้ิน 1.6 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 48.3 ลานบาท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทั้งสามบริษัทไดรวมกันซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย 
Qing Mei โดย Soleado ซ้ือหุนสามัญเพิ่ม 500,000 หุน คิดเปนเงินทั้งส้ิน 500,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 15.1 ลานบาท โดย
ความเปนเจาของใน Qing Mei ยังคงเทาเดิม

 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 Soleado ไดรวมกันซ้ือหุนสามัญที่เสนอขายโดย Merton Group (Cyprus) Ltd. โดย Soleado
ซ้ือหุนสามัญเพิ่ม 1,019 หุน คิดเปนรอยละ 3.1 ของความเปนเจาของใน Merton Group (Cyprus) Ltd. โดยคิดเปนเงินทั้งส้ิน
1,528,500 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 46.2 ลานบาท อัตราสวนการถือหุนใน Merton Group (Cyprus) Ltd. ของ Soleado เพิ่มขึ้น
จากรอยละ 21.18 เปนรอยละ 24.31
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11 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ)

การเพิ่มเงินลงทุนที่สําคัญในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีดังตอไปนี้ (ตอ)

บริษัทยอย - MMPLC

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 MMPLC ไดเขาซ้ือหุนสามัญของ Asia Offshore Drilling Limited (“AOD”) จํานวน 100 หุน 
โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ ราคาซ้ือหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ เปนเงินทั้งส้ิน 100 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทากับ 
2,983.8 บาท และในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 MMPLC ไดเขาซ้ือหุนสามัญของ AOD เพิ่มอีกจํานวน 9,800,000 หุน โดยมี
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ ในราคาซ้ือหุนละ 5 เหรียญสหรัฐฯ เปนเงินทั้งส้ิน 49.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทากับ 
1,456.6 ลานบาท ทั้งนี้จํานวนหุนที่ซ้ือทั้งหมดคิดเปนรอยละ 49 ของทุนที่ชําระแลวทั้งหมดของ AOD

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 AOD ไดเขาซ้ือหุนสามัญจํานวน 100 หุน ในราคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ ของ Asia
offshore Rig 1 Limited (“AOR1”) และ Asia offshore Rig 2 Limited (“AOR2”) โดยคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 
ของทุนที่ชําระแลวใน AOR1 และ AOR2 เปนเงินทั้งส้ิน 100 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับแตละบริษัทขางตน

 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 AOD ไดเขาซ้ือหุนสามัญจํานวน 100 หุน ในราคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ ของ Asia
Offshore Drilling Pte. Ltd. โดยคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ของทุนที่ชําระแลวในบริษัท เปนเงินทั้งส้ิน 100 เหรียญ
สหรัฐฯ

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 AOD ไดเขาซ้ือหุนสามัญจํานวน 35,999,900 หุน ในราคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ ของ AOR1
และ AOR2 โดยคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ของทุนที่ชําระแลวใน AOR1 และ AOR2 เปนเงินทั้งส้ิน 35,999,900
เหรียญสหรัฐฯ สําหรับแตละบริษัทขางตน

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 AOD ไดลงทุนในหุนสามัญจํานวน 100 หุน ในราคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ ของ Asia
Offshore Rig 3 Limited (“AOR3”) คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ของทุนที่ชําระแลวในบริษัทดังกลาว เปนเงินทั้งส้ิน 
100 เหรียญสหรัฐฯ

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 AOD ไดออกหุนใหมจํานวน 20,000,000 หุน จําหนายในราคาหุนละ 4 เหรียญสหรัฐฯ 
โดยการทํา Private Placement และ MMPLC ไดเขาซ้ือหุนสามัญของ AOD เพิ่มอีกจํานวน 3,700,000 หุน คิดเปนเงิน 14.8
ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทา 447.2 ลานบาท มีผลใหสัดสวนการถือหุนลดลงจากรอยละ 49 เปนรอยละ 33.75 ของทุนที่
ชําระแลวของ AOD

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 หุนของ AOD ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย Oslo Axess ในประเทศนอรเวย
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

42

11 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ)

สวนแบงของกลุมบริษัทในผลประกอบการ สินทรัพยซ่ึงรวมถึงคาความนิยม และหนี้สินของบริษัทรวมที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
พ.ศ. 2555

สวนแบง
สินทรัพย หนี้สิน รายได กําไร(ขาดทุน) อัตรารอยละ กําไร(ขาดทุน)

ชื่อบริษัท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท ของการถือหุน พันบาท

บริษัท โทรีเซน ชิปปง แอนด โลจิสติกส จํากัด
(ชื่อเดิม “บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด”) 151,474 84,986 124,351 12,594 49.0 6,171

Merton Group (Cyprus) Ltd. 399,666 26,908 71,804 (80,218) 24.3 (19,501)
Baria Serece 1,121,591 279,408 520,188 144,300 20.0 28,860
Asia Offshore Drilling Limited 5,332,274 178,733 - (28,632) 33.8 (9,663)

5,867
บวก  อื่นๆ 6,220

12,087

พ.ศ. 2554
สวนแบง

สินทรัพย หนี้สิน รายได
กําไร

(ขาดทุน) อัตรารอยละ กําไร(ขาดทุน)
ช่ือบริษัท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท ของการถือหุน พันบาท

Petrolift Inc. 3,563,789 1,632,689 1,078,446 287,690 40.0 114,496
ISS Thoresen Agencies Ltd. 164,231 88,717 136,045 28,655 49.0 5,846
Merton Group (Cyprus) Ltd. 1,021,667 568,720 69,450 (96,240) 24.3 (19,416)
Baria Serece 1,015,362 283,897 434,356 116,715 20.0 23,343
Asia Offshore Drilling Limited 5,502,059 263,284 - (117,252) 33.8 (41,773)

82,496
บวก  อ่ืนๆ 11,428

93,924

12 เงินลงทุนในกิจการรวมคา

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการรวมคามีดังตอไปนี้
อัตรารอยละของหุนที่ถือ
30 กันยายน 30 กันยายน

ช่ือของกิจการรวมคา ประเภทกิจการ ประเทศที่จดทะเบียน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กลุมขนสง
- Thoresen (Indochina) S.A. ตัวแทนเรือ ประเทศปานามา 50.0 50.0

ซึ่งมีบริษัทยอยดังนี้
- Thoresen - Vinama Agencies Co., Ltd. ตัวแทนเรือ ประเทศเวียดนาม

และบริการที่เก่ียวของ

กลุมโครงสรางพ้ืนฐาน
- บริษัท กัฟท เอเจนซี่ คัมปะนี ตัวแทนเรือ ประเทศไทย 51.0 -

(ประเทศไทย) จํากัด*
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

43

12 เงินลงทุนในกิจการรวมคา (ตอ)

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการรวมคามีดังตอไปนี้ (ตอ)

อัตรารอยละของหุนที่ถือ
30 กันยายน 30 กันยายน

ช่ือของกิจการรวมคา ประเภทกิจการ ประเทศที่จดทะเบียน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม

กลุมขนสง
- Petrolift Inc.* ใหบริการขนสงทางเรือ ประเทศฟลิปปนส 40.0 -

(ถือหุนโดย Seleado Holdings Ptd. Ltd.)

กลุมพลังงาน
- Qing Mei Pte. Ltd.* เหมืองถานหิน ประเทศสิงคโปร 33.33 -

(ถือหุนโดย Seleado Holdings Ptd. Ltd.)

* บริษัท กัลฟ เอเจนซ่ี คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด Petrolift Inc. และ Qing Mei Pte. Ltd. ถูกจัดประเภทใหมเปนกิจการรวมคา 
เนื่องจากบริษัทมีอํานาจควบคุมรวมในบริษัทดังกลาว บริษัทใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวในงบการเงินรวม

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในกจิการรวมคาในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือตนป 63,893 54,315 8,771 8,771
การลงทุนเพิ่ม 27,892 - - -
การเปลี่ยนแปลงประเภทจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนในกิจการรวมคา
(หมายเหตุ 11) 1,105,376 - 11,213 -

สวนแบงกําไรในกิจการรวมคา 117,339 16,305 - -
เงินปนผลรับ (58,626) (6,727) - -
ปรับปรุงผลตางจากการแปลงคา 598 - - -

ยอดคงเหลือสิ้นป 1,256,472 63,893 19,984 8,771

การเพิ่มเงินลงทุนที่สําคัญในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 มีดังตอไปนี้

บริษัทยอย - Soleado

ระหวางป Soleado รวมกับบริษัทรวม Merton Group (Cyprus) Ltd. และ Britmar (Asia) Pte., Ltd ซ่ึงเปนบริษัทคูคาไดรวมกัน
ซ้ือหุนสามัญในบริษัท Qing Mei เพิ่มบริษัทละ 887,968 หุน โดยแตละฝายลงทุนเพิ่มเปนจํานวนเงิน 887,968 เหรียญสหรัฐฯ หรือ
27.9 ลานบาท สัดสวนการถือหุนใน Qing Mei ของกลุมบริษัทยังคงเปนรอยละ 33.33 เทาเดิม
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

44

12 เงินลงทุนในกิจการรวมคา (ตอ)

สวนแบงของกลุมบริษัทในผลประกอบการ สินทรัพยซ่ึงรวมถึงคาความนิยม และหนี้สินของกิจการรวมคาที่สําคัญ ซ่ึงทั้งหมดไมได
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีดังตอไปนี้

พ.ศ. 2555
สวนแบงกําไร

สินทรัพย หนี้สิน รายได กําไร อัตรารอยละ (ขาดทุน)
ช่ือบริษัท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท ของการถือหุน พันบาท

Thoresen (Indochina) S.A. 237,627 77,019 511,124 53,500 50.0 26,750
Petrolift Inc. 4,008,696 1,994,136 1,063,764 267,745 40.0 107,098

133,848
บวก  อ่ืนๆ (16,509)

117,339

พ.ศ. 2554

สินทรัพย หนี้สิน รายได กําไร อัตรารอยละ สวนแบงกําไร
ช่ือบริษัท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท ของการถือหุน พันบาท

Thoresen (Indochina) S.A. 208,402 93,566 363,427 32,610 50.0 16,305

13 คาความนิยม - สุทธิ

รายการเคล่ือนไหวของคาความนิยมในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท

ราคาตามบัญชีตนป 3,817,460 3,834,040
หัก  คาเผื่อการดอยคา (2,318,666) (16,580)

ราคาตามบัญชีส้ินป 1,498,794 3,817,460

คาความนิยมไดถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (“CGU”) ที่ถูกกําหนดตามสวนงานทางธุรกจิ
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

45

13 คาความนิยม - สุทธิ (ตอ)

การปนสวนของคาความนิยมตามสวนงานทางธุรกิจสามารถแสดงไดดังนี้

กลุมโครงสราง
กลุมพลังงาน พื้นฐาน รวม

พันบาท พันบาท พันบาท

การปนสวนของคาความนิยม 982,763 2,834,697 3,817,460
หัก การดอยคา - (2,318,666) (2,318,666)

คาความนิยม - สุทธิ 982,763 516,031 1,498,794

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“UMS”) ซ่ึงเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในกลุมโครงสรางพื้นฐาน เผชิญกับ
ความทาทายอยางยิ่งของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ปจจัยทางดานลบไดแก การหยุดกระบวนการผลิตในจังหวัดสมุทรสาครในชวง
12 เดือนที่ผานมาเนื่องจากปญหาส่ิงแวดลอม ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ทางจังหวัดสมุทรสาครไดมีคําส่ังให UMS ขนยายถานหิน
ขนาด 0 ถึง 5 มม. ออกจากโรงงานภายในระยะเวลาที่กําหนดจึงสงผลใหเกิดผลขาดทุนสุทธิ นอกจากนี้ ดวยกําลังการผลิตที่เหลืออยู
เพียงแหงเดียว ตนทุนการขนสงที่สูงขึ้นและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑใหมที่ลดลง ทําใหผลการดําเนินงานตํ่ากวาที่เคยคาดไว
จากสถานการณที่มีผลในทางลบและยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง คณะกรรมการของ UMS จึงประเมินวา UMS มีความเส่ียงในการที่จะ
กลับมาเปดโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครอยางถาวรเนื่องจากปจจัยตางๆอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท ดังนั้นมูลคาการ
ใชประโยชนของ UMS จึงลดลงอยางเปนสาระสําคัญและกลุมบริษัทจึงรับรูการดอยคาของคาความนิยมจํานวน 2.32 พันลานบาท
ในงบกําไรขาดทุน

มูลคาการใชประโยชนคํานวณโดยใชกระแสเงินสดที่เหลืออยูหลังจากกิจกรรมตางๆทางการคาปกติ (free cash flows) ที่คาดการณ
จากประมาณการทางการเงินในระยะเวลา 5 ปขางหนา ซ่ึงประมาณขึ้นโดยใชหลักความระมัดระวัง กระแสเงินสดภายหลังปที่ 5 ถูก
ประมาณโดยใชอัตราการเติบโตและอัตราคิดลดที่รอยละ 3.6 และรอยละ 14 ตามลําดับ
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

48

14 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)

คาเส่ือมราคาระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน แยกประเภทตามหนาที่ไดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

(ปรับใหม)
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

คาเส่ือมราคา
- ตนทุนในการใหบริการ

- การดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล 830,074 1,201,677 - -
- การบริการนอกชายฝง 853,778 979,203 - -
- คาใชจายการใหบริการ 14,444 15,136 - -

- ตนทุนการขาย 57,606 87,748 - -
- คาใชจายในการขาย 2,594 675 - -
- คาใชจายในการบริหาร 117,358 102,722 29,343 30,441

1,875,854 2,387,161 29,343 30,441

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ใชคํ้าประกันวงเงินกูตางๆ สรุปไดดังนี้

 เรือเดินทะเลจํานวน 2 ลําไดถูกจํานองไวกับสถาบันการเงินหลายแหงเพื่อคํ้าประกันวงเงินกู โดยมีมูลคาการจํานองทั้งหมด 7.5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2554 : 396 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 เรือเดินทะเลจํานวน 6 ลําไดถูกจํานองไวกับสถาบันการเงินหลายแหงเพื่อคํ้าประกันเงินกูตาง ๆ โดยมีมูลคาการจํานองทั้งหมด 95.0 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2554 : 93.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 เรือวิศวกรรมโยธาใตน้ํา 2 ลํา และ เรือขุดเจาะน้ํามัน 1 ลํา ไดถูกจํานองไวกับธนาคารหลายแหงเพื่อคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและ
วงเงินกูตาง ๆ โดยมีมูลคาการจํานองทั้งหมด 1,359.5 ลานบาท และ 110.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2554 : 1,353.0 ลานบาท และ 
117.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 เรือขนถานหิน 12 ลําไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวโดยมี
มูลคาการจํานองรวม 125.0 ลานบาท (พ.ศ. 2554 : 125.0 ลานบาท)

 ที่ดิน และอาคารบางสวนของกลุมบริษัทไดถูกจํานองไวกับธนาคารหลายแหงเพื่อคํ้าประกันวงเงินกู วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
และหนังสือคํ้าประกันโดยมีมูลคาการจํานองรวม 925.0 ลานบาท (พ.ศ. 2554 : 925.0 ลานบาท)
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

49

15 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

งบการเงินรวม
โปรแกรม

ความสัมพันธ สินทรัพย โปรแกรม คอมพิวเตอร
กับลูกคา ไมมีตัวตนอื่น คอมพิวเตอร ระหวางติดต้ัง รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ราคาทุน 563,852 8,255 303,452 26,713 902,272
หัก คาตัดจําหนายสะสม (134,920) (2,412) (145,061) - (282,393)
       คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย - - (12,352) - (12,352)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 428,932 5,843 146,039 26,713 607,527

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 428,932 5,843 146,039 26,713 607,527
ซ้ือสินทรัพย - - 12,699 - 12,699
โอนสินทรัพยเขา (ออก) - - 23,405 (20,618) 2,787
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - (1,248) - (1,248)
คาตัดจําหนาย (69,985) (1,112) (44,163) - (115,260)
การดอยคาของสินทรัพย - - (8,207) - (8,207)
ผลตางจากการแปลงคาเงินตรา
ตางประเทศ - - (15) - (15)

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 358,947 4,731 128,510 6,095 498,283

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาทุน 563,852 8,255 340,050 6,095 918,252
หัก คาตัดจําหนายสะสม (204,905) (3,524) (190,981) - (399,410)
       คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย - - (20,559) - (20,559)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 358,947 4,731 128,510 6,095 498,283
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

50

15 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ (ตอ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร ระหวางติดต้ัง รวม
พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ราคาทุน 165,259 26,713 191,972
หัก คาตัดจําหนายสะสม (54,054) - (54,054)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (12,352) - (12,352)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 98,853 26,713 125,566

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 98,853 26,713 125,566
ซ้ือสินทรัพย 117 - 117
โอนสินทรัพยเขา (ออก) 20,618 (20,618) -
คาตัดจําหนาย (26,737) - (26,737)
การดอยคาของสินทรัพย (8,207) - (8,207)

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 84,644 6,095 90,739

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาทุน 185,994 6,095 192,089
หัก คาตัดจําหนายสะสม (80,791) - (80,791)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (20,559) - (20,559)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 84,644 6,095 90,739
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51

16 สินทรัพยอื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

(ปรับใหม)
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

คาเชาระยะยาวจายลวงหนา 
- สิทธิการใชที่ดิน - สุทธิ 9,392 12,964 - -

ลูกหนี้คาสินไหมทดแทน 280,166 431,452 - -
คาธรรมเนียมการจัดการเงินกูรอตัดบัญชี 26,460 29,375 - -
เงินฝากสถาบันการเงนิติดภาระผูกพนั

เกินกวาหนึ่งป 122,777 124,110 - -
สินทรัพยอื่น 54,082 46,159 247 1,676

รวมสินทรัพยอื่น 492,877 644,060 247 1,676

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระผูกพันที่มีอายุเกินกวาหนึ่งป เปนเงินคํ้าประกันภายใตสัญญาเงินกูระยะยาวกับสถาบันการเงิน
ในประเทศแหงหนึ่งซึ่งกําหนดวาจํานวนเงินฝากสถาบันการเงินจะตองคงไวไมตํ่ากวาจํานวนของเงินตนและดอกเบี้ยที่ตองจายใน
สองงวดภายหลังส้ินสุดระยะเวลาปลอดชําระเงินตนสองปในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

17 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

กลุมบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวนเงิน 233 ลานบาท (พ.ศ. 2554 : 274 ลานบาท) ซ่ึงคํ้าประกันโดยบริษัทและบริษัทยอย 
และโดยการจํานองที่ดินและอาคารของกลุมบริษัท (หมายเหตุ 14)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 กลุมบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่ยังมิไดใชจํานวน 225.8 ลานบาท (พ.ศ. 2554 : 271.7
ลานบาท)

18 เงินกูระยะส้ัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินกูระยะส้ัน 324,841 164,000 - -
สัญญาทรัสตรีซีท 938,163 1,246,277 - -

รวมเงินกูระยะส้ัน 1,263,004 1,410,277 - -

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 UMS ซ่ึงเปนบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะส้ันในรูปแบบของต๋ัวสัญญาใชเงินและต๋ัวเงินที่ไมมี
หลักประกันจากสถาบันการเงินในประเทศและสัญญาทรัสตรีซีทที่ยังไมไดใชจํานวน 155.0 ลานบาท และ 1,190.8 ลานบาท ตามลําดับ 
(พ.ศ. 2554 : 365.0 ลานบาท และ 1,412.7 ลานบาท ตามลําดับ)
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19 เงินกูระยะยาว

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูระยะยาวในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือตนป 7,756,178 6,327,239 - -
เพิ่มขึ้นระหวางป 2,945,188 4,210,109 1,200,000 -
ชําระคืนระหวางป (1,869,233) (2,951,197) - -
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจริง (5,491) (16,390) - -
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนทีย่ังไมเกิดขึน้จริง (41,782) 87,110 - -
ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (30,822) 99,307 - -

ยอดคงเหลือส้ินป 8,754,038 7,756,178 1,200,000 -

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูระยะยาว มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ภายใน 1 ป 3,322,585 1,062,215 40,000 -

ระหวาง 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2,719,253 3,316,181 1,160,000 -
มากกวา 5 ป 2,712,200 3,377,782 - -

รวมเงินกูสวนที่ถึงกําหนดชาํระเกินกวาหนึ่งป 5,431,453 6,693,963 - -

8,754,038 7,756,178 1,200,000 -

เงินกูระยะยาวประกอบดวย

งบการเงินรวม

ก) เงินกูเพื่อซ้ือและกอสรางเรือเดินทะเล เรือขุดเจาะ เรือสนับสนุนและอุปกรณและเรือขนถานหิน

- เงินกูเพื่อซ้ือและสรางเรือเดินทะเลเปนเงินกูจากสถาบันการเงินตางประเทศหลายแหง โดยกูในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 
มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 จํานวน 94.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2554: 92.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
มีระยะเวลาชําระหนี้คืนภายใน 5 ถึง 17 ป นับจากวันสงมอบเรือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 อัตราดอกเบี้ยการ
กูยืมและหลักทรัพยคํ้าประกันมีดังนี้

 เงินกูจํานวน 35.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 39.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ) : อัตราดอกเบี้ยคงที่
และอัตรา BBA-LIBOR บวกสวนเพิ่ม เงินกูดังกลาวไดรับการคํ้าประกันโดยการจํานองเรือ 2 ลํา และ
คํ้าประกันโดยบริษัท

 เงินกูจํานวน 58.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 53.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ) : อัตราดอกเบี้ย
LIBOR บวกสวนเพิ่ม และไดรับการคํ้าประกันโดยการจํานองเรือเดินทะเลของกลุมบริษัท 6 ลํา และเรือที่
สรางใหมหรือเรือมือสองซ่ึงไดทําสัญญาคํ้าประกันเรือเดินทะเล จํานําหรือเปล่ียนบัญชีธนาคารและคํ้าประกัน
โดยบริษัท
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53

19 เงินกูระยะยาว (ตอ)

เงินกูระยะยาวประกอบดวย (ตอ)

ก) เงินกูเพื่อซ้ือและกอสรางเรือเดินทะเล เรือขุดเจาะ เรือสนับสนุนและอุปกรณและเรือขนถานหิน (ตอ)

- เงินกูเพื่อซ้ือเรือขุดเจาะเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศโดยกูในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2555 จํานวน 5.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 8.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ) มีระยะเวลา
ชําระหนี้คืนภายใน 9 ป โดยมีอัตราดอกเบี้ย USD-LIBOR บวกสวนเพิ่ม และไดรับการคํ้าประกันโดยการจํานองเรือขุด
เจาะตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 และคํ้าประกันโดยบริษัทยอยแหงหนึ่ง

- เงินกูเพื่อซ้ือเรือสนับสนุนและอุปกรณเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศโดยกูในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มียอด
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 จํานวน 126.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 653.9 ลานบาท 
และ 97.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ) มีระยะเวลาชําระหนี้คืนภายใน 8 ถึง 10 ป ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เงินกูยืม
ดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย USD-LIBOR บวกสวนเพิ่ม (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : เงินกูจํานวน 653.9 ลานบาท และ 
97.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําสามเดือนบวกสวนเพิ่ม และ USD-LIBOR บวกสวนเพิ่มตามลําดับ 

เงินกูดังกลาวไดรับการคํ้าประกันโดยการจํานองเรือสนับสนุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 
และคํ้าประกันโดยบริษัทยอยแหงหนึ่ง

- เงินกูเพื่อซ้ือเรือขนถานหินเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งในสกุลเงินบาท มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2555 จํานวน 33.4 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 45.4 ลานบาท) มีระยะเวลาชําระคืน
ภายใน 7 ป โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR หักดวยสวนลดและไดรับการคํ้าประกันโดยการจํานองเรือขนถานหิน ตามที่
กลาวไวในตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14

นอกจากนี้ เงื่อนไขของสัญญาเงินกูกําหนดวาบริษัทและบริษัทยอยตองไมนําทรัพยสินที่ติดภาระคํ้าประกันไปกอภาระผูกพัน หรือ
ยินยอมใหมีการกอภาระผูกพันอื่นอีก เวนแตจะไดรับคํายินยอมจากผูใหกูอยางเปนทางการ อีกทั้งบริษัทและบริษัทยอยจะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดอื่นตามที่ระบุไวในสัญญาเงินกู

ข) เงินกูเพื่อการกอสรางอาคารและคลังสินคาเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศในสกุลเงินบาท มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2555 จํานวน 97.2 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 122.6 ลานบาท) มีระยะเวลาชําระหนี้คืนภายใน 6.5 
ถึง 8 ป ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดของการคํ้าประกันมีดังนี้

 เงินกูยืมจํานวน 81.4 ลานบาท (พ.ศ. 2554 : 96.9 ลานบาท) : อัตราดอกเบี้ย MLR หักดวยสวนลด เงินกูยืมดังกลาว
คํ้าประกันโดยการจํานองที่ดินและอาคารของบริษัทยอยและคํ้าประกันโดยบริษัท

 เงินกูยืมจํานวน 15.8 ลานบาท (พ.ศ. 2554 : 25.7 ลานบาท) : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภทหนึ่งปสําหรับ
บัญชีประเภทบุคคลธรรมดาบวกดวยสวนเพิ่ม เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจํานองที่ดินและอาคารของบริษัทยอย
และคํ้าประกันโดยบริษัท
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19 เงินกูระยะยาว (ตอ)

เงินกูระยะยาวประกอบดวย (ตอ)

ค) เงินกูเพื่อการกอสรางเคร่ืองจักรและคลังสินคาและเงินทุนหมุนเวียนเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศในสกุลเงินบาท 
มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 จํานวน 430.2 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 734.1 ลานบาท) 
มีระยะเวลาชําระหนี้คืนภายใน 3 ถึง 7 ป เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย MLR หักดวยสวนลดและไดรับการคํ้าประกันโดยการ
จํานองที่ดินบางสวนและอาคารกอสรางบนที่ดินนั้นของบริษัทยอย และสินคาคงเหลือของ UMS บางสวนตามที่ไดเปดเผยไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9

บริษัท

เงินกูเพื่อการไถถอนหุนกูแปลงสภาพเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศในสกุลเงินบาท มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2555 จํานวน 1,200 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : ไมมี) มีระยะเวลาชําระหนี้คืนภายใน 5 ป และไมมีหลักประกัน 
อัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวบวกสวนเพิ่ม

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษัทในฐานะผูกูและเปนผูคํ้าประกันเงินกูยืมของบริษัทยอย และ UMS ในฐานะผูกูไมสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการที่กําหนดในสัญญาเงินกู ภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนอ
งบการเงิน กิจการตองจัดประเภทหนี้สินเปนหนี้สินหมุนเวียน หากกิจการไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกู
ระยะยาวที่มีผลในหรือกอนวันที่ที่ออกรายงาน แมวาภายหลังจากวันที่ที่ออกรายงาน และกอนวันที่ที่งบการเงินไดรับการอนุมัติให
เปดเผยสูสาธารณะ ผูใหกูจะยินยอมไมเรียกคืนเงินกู เนื่องจากการไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนั้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระเกิน 1 ป จํานวน 2,438.0 ลานบาท จึงถูกจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน
อยางไรก็ตาม หลังจากวันที่ในงบการเงิน บริษัทและ UMS ไดรับหนังสือยินยอมเพื่อยกเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
เงินกู ดังนั้นในงบการเงินสําหรับงวดถัดไป เงินกูยืมจํานวน 1,087.5 ลานบาทจะถูกแสดงเปนหนี้สินไมหมุนเวียนตามกําหนดชําระคืน
เงินกู ปจจุบันผูบริหารอยูในระหวางการเจรจากับธนาคารที่เกี่ยวของที่เหลือ และมีความเห็นวาผลการเจรจาดังกลาวจะไมสงผลกระทบ
ทางลบอยางมีสาระสําคัญ

ยอดคงเหลือของเงินกูระยะยาวอยูในสกุลเงินดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สกุลเงิน
- เหรียญสหรัฐฯ 6,993,209 6,200,213 - -
- บาท 1,760,829 1,555,965 1,200,000 -

8,754,038 7,756,178 1,200,000 -

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูระยะยาวของกลุมบริษัทมีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

อัตราคงที่ 551,725 612,193 - -
อัตราลอยตัว 8,202,313 7,143,985 1,200,000 -

รวมเงินกูยืม 8,754,038 7,756,178 1,200,000 -
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

55

19 เงินกูระยะยาว (ตอ)

วงเงินกูยืม

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินซ่ึงยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 7.5 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ วงเงินสินเชื่อสวนใหญมีไวใชเปนสินเชื่อหมุนเวียน (พ.ศ. 2554 : 401.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ วงเงินสินเชื่อมีไวสําหรับจัดหาเรือ
เดินทะเล และมีไวใชเปนสินเชื่อหมุนเวียน

20 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมีระยะเวลาจายชําระ ดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ผลประโยชนพนักงานที่ถึงกาํหนดชําระ
ภายในหนึ่งป - 61,031 - -

ผลประโยชนพนักงานที่มีกําหนดชําระ
   เกินกวาหนึ่งป 100,673 106,321 20,371 16,367

รวมภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 100,673 167,352 20,371 16,367

มูลคาที่รับรูในงบกําไรขาดทนุ 12,891 80,185 4,323 8,118

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบดวย

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ 100,673 106,321 20,371 16,367
ผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนกังานในระยะยาว - 61,031 - -

100,673 167,352 20,371 16,367
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

56

20 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)

ก) ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุในระหวางปมีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดยกมาตนป 106,321 89,475 16,367 11,693
ลดลงจากการจาํหนายเงินลงทนุในบริษัทยอย - (8,735) - -
ตนทุนบริการปจจุบัน 34,688 29,392 6,802 7,783
ตนทุนดอกเบี้ย 1,885 2,241 497 335
กําไรตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (23,682) (1,201) (2,976) -
ผลประโยชนจาย (17,893) (7,575) (319) (3,444)
ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (646) 2,724 - -

ยอดคงเหลือส้ินป 100,673 106,321 20,371 16,367

รายการที่รับรูในงบกาํไรขาดทุน มีดงันี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ตนทุนบริการปจจุบัน 34,688 29,392 6,802 7,783
ตนทุนดอกเบี้ย 1,885 2,241 497 335
การตัดจําหนายกําไรตามหลักคณิตศาสตร
   ประกันภัย (23,682) (1,201) (2,976) -

รวม (แสดงอยูในคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน) 12,891 30,432 4,323 8,118

สมมติฐานทางสถิติที่สําคัญที่ใช มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

อัตราคิดลด รอยละ 3.7 - 4.3 รอยละ 3.5 - 5.0 รอยละ 3.8 รอยละ 3.5
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต รอยละ 4 - 6 รอยละ 4 - 6 รอยละ 6 รอยละ 6
อัตราการตาย รอยละ 0.01 - 1.32 รอยละ 0.01 - 1.48 รอยละ 0.10 - 1.32 รอยละ 0.11 - 1.48
อัตราการลาออก รอยละ 0 - 31 รอยละ 0 - 50 รอยละ 0 - 18 รอยละ 0 - 20
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

57

20 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)

ข) ผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนกังานในระยะยาว

รายการที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน - 61,031 - -

รายการเคล่ือนไหวของผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงานในระยะยาวในระหวางป มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดยกมาตนป 61,031 76,083 - -
ตนทุนบริการปจจุบัน (กลับรายการ) (14,458) 49,753 - -
จายระหวางป (45,919) (66,354) - -
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจริง (654) (251) - -
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง - 1,800 - -

ยอดคงเหลือส้ินป - 61,031 - -

รายการที่รับรูในงบกาํไรขาดทุน มีดงันี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ตนทุนบริการปจจุบัน (กลับรายการ) (14,458) 49,753 - -

รายการดังกลาวถูกรวมอยูในคาใชจายการบริการ การขายและการบริหาร
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

58

21 หุนกู - สุทธิ

มูลคาหุนกู ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบดวย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หุนกูแปลงสภาพ หุนกูสกุลเงินบาท ยอดรวม

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หุนกู - 1,216,372 4,000,000 4,000,000 4,000,000 5,216,372
หัก คาใชจายในการออกหุนกู - (10,631) (4,470) (5,716) (4,470) (16,347)

หุนกู - สุทธิ - 1,205,741 3,995,530 3,994,284 3,995,530 5,200,025
หัก สวนที่จะครบกําหนด

   ชําระภายใน 1 ป - (1,205,741) - - - (1,205,741)
สวนที่จะถึงกําหนดชาํระ
   เกิน 1 ป - - 3,995,530 3,994,284 3,995,530 3,994,284

หุนกูแปลงสภาพ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพชนิดที่ไมมีหลักประกันเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 169.80 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หุนกูแปลงสภาพดังกลาวไดออกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 หุนกู
แปลงสภาพดังกลาว  ไดเสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ แตไมเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลและนิติบุคคลสัญชาติ
อเมริกันซ่ึงเปนไปตามกฎขอบังคับ “Regulation S” ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยประเทศสิงคโปร

หุนกูแปลงสภาพที่นําออกขายนั้นมีราคาตามมูลคา 300,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอหุนกูแปลงสภาพหนึ่งหนวย โดยมีกําหนดจายดอกเบี้ยป
ละ 2 คร้ังในอัตรารอยละ 2.50 ตอป ผูถือหุนกูแปลงสภาพสามารถใชสิทธิ์ในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดจนถึงวันที่ครบ
กําหนดการไถถอนในอัตราสวน 171,535.8932 หุนสามัญตอ 1 หุนกูแปลงสภาพ (อัตราแลกเปล่ียนคงที่ที่ 34.25 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ 
และราคาในการแปลงสภาพคร้ังแรกกําหนดไวที่ 59.90 บาท) การแปลงสภาพดังกลาวสามารถกระทําไดต้ังแตวันที่ 30 ตุลาคม 
พ.ศ. 2550 อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถเลือกที่จะจายเปนเงินสดใหแกผูถือหุนกูแปลงสภาพแทนการสงมอบหุนสามัญ

ณ วันที่ถึงกําหนดไถถอน มูลคาของหุนกูแปลงสภาพไดถูกกําหนดไวดังนี้ 

วันที่ มูลคาไถถอน

กําหนดไถถอนคร้ังที่หนึง่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553 109,640 เหรียญสหรัฐฯ
กําหนดไถถอนคร้ังที่สอง 24 กันยายน พ.ศ. 2554 113,220 เหรียญสหรัฐฯ
กําหนดไถถอนคร้ังที่สาม 24 กันยายน พ.ศ. 2555 117,000 เหรียญสหรัฐฯ

ณ วันที่ครบกําหนดไถถอน บริษัทสามารถเลือกที่จะชําระมูลคาไถถอนเปนหุนสามัญหรือเงินสด
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59

21 หุนกู - สุทธิ (ตอ)

หุนกูแปลงสภาพ (ตอ)

รายการเคล่ือนไหวของหุนกูแปลงสภาพในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือสุทธิตนป 1,205,741 2,261,482
สวนเกินมูลคาหุนกู 36,808 59,959
ตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกู 9,777 20,060
การยกเลิกหุนกูแปลงสภาพ (94,721) -
กลับรายการสวนเกินมูลคาหุนกูคางจายและคาใชจายในการออกหุนกู (12,208) -
การไถถอนหุนกู (1,130,281) (1,194,288)
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจริง (15,116) (98,752)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง - 157,280

ยอดคงเหลือสุทธิส้ินป - 1,205,741

หุนกูแปลงสภาพมีกําหนดการไถถอนดังนี้
ไถถอนภายในหนึ่งป - 1,205,741
ไถถอนหลังจากหนึ่งป - -

- 1,205,741

ดอกเบี้ยจายของหุนกูแปลงสภาพคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยแทจริงซ่ึงรวมคาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพในอัตรารอยละ 6.3
ตอป

การยกเลิกและการไถถอนหุนกู

ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทไดดําเนินการไถถอนหุนกูแปลงสภาพเปนจํานวนคร่ึงหนึ่งของยอดคางชําระจํานวน 68.6 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเทากับ 34.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนเงินสดดวยราคามูลคาการไถถอนจํานวน 113,220 เหรียญสหรัฐฯ ตอหุนกู ดังนั้น
มูลคาของหุนกูแปลงสภาพหลังจากการไถถอนคร้ังที่สองจึงเปน 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอหุน โดยมูลคารวมของหุนกูแปลงสภาพ
หลังการไถถอนคร้ังที่สองคิดเปน 34.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีราคาแปลงสภาพที่ 50.35 บาทตอหุน

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริษัทไดดําเนินการซ้ือคืนพรอมทั้งยกเลิกหุนกูแปลงสภาพบางสวนคิดเปนจํานวนเงินตน 3.1 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 9.04 ของมูลคาหุนกูแปลงสภาพ โดยมูลคาหุนกูแปลงสภาพคงคางภายหลังการซ้ือคืนและยกเลิกหุนกู
แปลงสภาพดังกลาวคิดเปนมูลคา 31.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีราคาแปลงสภาพที่ 50.35 บาทตอหุน

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 บริษัทไดดําเนินการไถถอนหุนกูแปลงสภาพคร้ังสุดทายสําหรับหุนกูแปลงสภาพที่เหลืออยูทั้งหมดจํานวน 
31.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนเงินสดดวยราคามูลคาการไถถอนจํานวน 117,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอหุนกู หุนกูทั้งหมดถูกไถถอนและใน
ภายหลังไดถูกตัดออกจากบัญชีรายชื่อหลักทรัพยที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปรอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
พ.ศ. 2555
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21 หุนกู - สุทธิ (ตอ)

หุนกูสกุลเงินบาท

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 บริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูสกุลเงินบาทประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันจํานวน 2 ชุด 
ในราคาตามมูลคารวมเปนจํานวนเงิน 4 พันลานบาท รายละเอียดของหุนกู มีดังนี้

หุนกู จํานวนหนวย

ราคาตามมูลคา/
หนวย
(บาท)

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป) วันที่ครบกําหนดไถถอน

ชุดที่ 1 2,000,000 1,000 รอยละ 3.60 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ชุดที่ 2 2,000,000 1,000 รอยละ 3.82 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หุนกูสกุลเงินบาทที่นําออกขายนั้นมีราคาตามมูลคาที่ตราไวที่ 1,000 บาทตอหนวย หุนกูชุดที่หนึ่งมีอายุ 5 ป นับจากวันที่ออกหุนกู 
และหุนกูชุดที่สองมีอายุ 6 ป 11 เดือน และ 20 วันนับจากวันที่ออก บริษัทจะจายดอกเบี้ยทุก ๆ สามเดือน และจะไถถอนหุนกูทั้งจํานวน 
ณ วันที่ครบกําหนด

รายการเคล่ือนไหวของหุนกูสกุลเงินบาทในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือสุทธิตนป 3,994,284 3,993,042
คาใชจายในการออกหุนตัดจาํหนาย 1,246 1,242

ยอดคงเหลือสุทธิส้ินป 3,995,530 3,994,284

22 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน รวม 

(จํานวนหุน) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 933,004,413 708,004 1,540,410 2,248,414
การลดทุนจดทะเบียน (150,000,000) - - -
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 50,000,000 - - -
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 833,004,413 708,004 1,540,410 2,248,414
การลดทุนจดทะเบียน (50,000,000) - - -

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 783,004,413 708,004 1,540,410 2,248,414
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61

22 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน (ตอ)

ทุนเรือนหุน

ก) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

บริษัท

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 833,004,413
บาท เปน 783,004,413 บาท โดยการยกเลิกหุนที่ยังไมไดออก และสํารองไวสําหรับบุคคลในวงจํากัด จํานวน 50,000,000 หุน และ
แกไขเร่ืองดังกลาวในหนังสือบริคณฑสนธิขอ 4

การลดทุนไดจดทะเบียนแลวเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555

ข) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ผูถือหุนมีมติอนุมัติเร่ืองตอไปนี้

- ใหลดทุนจดทะเบียนจาก 933,004,413 บาท เปน 783,004,413 บาท โดยการยกเลิกหุนที่ยังไมไดออก และสํารองไวสําหรับบุคคล
ในวงจํากัดจํานวน 50,000,000 หุน และยกเลิกหุนที่จดทะเบียน แตยังไมไดออกจําหนายจํานวน 100,000,000 หุน ซ่ึงไดสํารองไว
สําหรับการแปลงสภาพของหุนกูที่ไดออกเมื่อป พ.ศ. 2550 ซ่ึงไดถูกซ้ือคืนและไถถอนโดยบริษัท และไดแกไขเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว
ในหนังสือบริคณหสนธิขอ 4

- ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 783,004,413 บาท เปน 833,004,413 บาท โดยเพิ่มหุนจํานวน 50,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท เพื่อ
สํารองไวสําหรับบุคคลในวงจํากัด และแกไขเร่ืองดังกลาวในหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 

- ใหจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม 50,000,000 หุนใหแกบุคคลในวงจํากัด

- ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญจํานวน 4,000,000 หนวยใหแกกรรมการและพนักงานของ MMPLC หรือบริษัทยอยของ 
MMPLC ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยในแกกรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme)

การลดทุนและเพิ่มทุนไดจดทะเบียนแลวเสร็จเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ตามลําดับ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษัทมีหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 783,004,413 บาท โดยแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
783,004,413 หุน (พ.ศ. 2554 : 833,004,413 หุน) ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (พ.ศ. 2554 : หุนละ 1 บาท) และมีหุนที่
ออกจําหนายและชําระแลวเต็มมูลคาจํานวน 708,004,413 บาท โดยแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 708,004,413 หุน (พ.ศ. 2554 :
708,004,413 หุน) ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (พ.ศ. 2554 : หุนละ 1 บาท)
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62

23 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

ในระหวางป MMPLC มีโครงการใหสิทธิการซ้ือหุนสามัญจํานวน 4 โครงการที่ใชในการดําเนินงาน โครงการทั้งหมดดังกลาวถือเปน
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุน

(ก) โครงการใหสิทธิการซ้ือหุนสามัญแกพนักงานป พ.ศ. 2551 (“ESOP 2008”) ไดรับการอนุมัติโดยผูถือหุนของ MMPLC เมื่อวันที่ 
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โครงการดังกลาวอนุมัติใหออกสิทธิการซ้ือหุนสามัญใหแกกรรมการในระดับบริหารที่อยูในธุรกิจ
ใหบริการนอกชายฝงของกลุม MMPLC โดยสิทธิในการซ้ือหุนดังกลาวสามารถใชสิทธิไดทุก 6 เดือน เร่ิมต้ังแตวันครบรอบปที่ 3
นับจากวันที่สิทธิดังกลาวไดออก และจะหมดอายุในปที่ 5 นับจากวันออกสิทธิ โดยสิทธิทั้งหมดที่ออกจะถือวาหมดอายุโดย
อัตโนมัติ และจะไมมีการออกสิทธิเพิ่มเติมภายใตโครงการนี้

(ข) โครงการใหสิทธิการซ้ือหุนสามัญแกพนักงานป พ.ศ. 2552 (“ESOP 2009”) ไดรับการอนุมัติโดยผูถือหุนของ MMPLC เมื่อวันที่ 
29 มกราคม พ.ศ. 2552 โครงการดังกลาวอนุมัติใหออกสิทธิการซ้ือหุนสามัญใหแกกรรมการในระดับบริหารที่อยูในธุรกิจ
ใหบริการนอกชายฝงของกลุม MMPLC โดยสิทธิในการซ้ือหุนดังกลาวสามารถใชสิทธิไดทุก 6 เดือน เร่ิมต้ังแตวันครบรอบปที่ 3
นับจากวันที่สิทธิดังกลาวไดออก และจะหมดอายุในปที่ 5 นับจากวันออกสิทธิ โดยสิทธิทั้งหมดที่ออกจะถือวาหมดอายุโดยอัตโนมัติ 
และจะไมมีการออกสิทธิเพิ่มเติมภายใตโครงการนี้

(ค) โครงการใหสิทธิการซ้ือหุนสามัญแกพนักงานป พ.ศ. 2553 (“ESOP 2010”) ไดรับการอนุมัติโดยผูถือหุนของ MMPLC เมื่อวันที่ 
28 มกราคม พ.ศ. 2553 โครงการดังกลาวอนุมัติใหออกสิทธิการซ้ือหุนสามัญใหแกกรรมการ (ไมวาจะทําหนาที่ในระดับบริหาร
หรือไม) ที่อยูในธุรกิจใหบริการนอกชายฝงของกลุม MMPLC โดยสิทธิในการซ้ือหุนดังกลาวสามารถใชสิทธิไดทุก 6 เดือน เร่ิม
ต้ังแตวันครบรอบปที่ 3 นับจากวันที่สิทธิดังกลาวไดออก และจะหมดอายุในปที่ 5 นับจากวันออกสิทธิ โดยสิทธิทั้งหมดที่ออกจะ
ถือวาหมดอายุโดยอัตโนมัติ และจะไมมีการออกสิทธิเพิ่มเติมภายใตโครงการนี้

(ง) โครงการใหสิทธิการซ้ือหุนสามัญแกพนักงานป พ.ศ. 2554 (“ESOP 2011”) ไดรับการอนุมัติโดยผูถือหุนของ MMPLC เมื่อวันที่ 
25 มกราคม พ.ศ. 2554 โครงการดังกลาวอนุมัติใหออกสิทธิการซ้ือหุนสามัญใหแกกรรมการ (ไมวาจะทําหนาที่ในระดับบริหาร
หรือไม) ที่อยูในธุรกิจใหบริการนอกชายฝงของกลุม MMPLC โดยสิทธิในการซ้ือหุนดังกลาวสามารถสิทธิใชไดทุก 6 เดือน เร่ิม
ต้ังแตวันครบรอบปที่ 3 นับจากวันที่สิทธิดังกลาวไดออก และจะหมดอายุในปที่ 5 นับจากวันออกสิทธิ โดยสิทธิทั้งหมดที่ออก
จะถือวาหมดอายุโดยอัตโนมัติ และจะไมมีการออกสิทธิเพิ่มเติมภายใตโครงการนี้

MMPLC ใหสิทธิซ้ือหุนแกกรรมการ(ไมวาจะทําหนาที่ในระดับบริหารหรือไม)ที่ไดรับเลือกของ MMPLC และบริษัทยอย มูลคาของสิทธิ
การซ้ือหุนเทากับราคาตลาดถัวเฉล่ียซ่ึงคํานวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ในชวง 
15 วันที่มีการซ้ือขายในตลาดติดตอกันกอนวันที่ไดรับสิทธิ ผูไดรับสิทธิตองเปนพนักงานที่ปฏิบัติงานตลอด 3 ป (ระยะเวลาการไดรับ
สิทธิ) และใชสิทธิไดภายหลัง 3 ปนับจากวันที่ไดรับสิทธิ กลุม MMPLC ไมมีภาระผูกพันทางกฎหมายในการซ้ือสิทธิกลับคืน หรือจาย
ชําระสิทธิซ้ือหุนเปนเงินสด
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63

23 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (ตอ)

รายการเคล่ือนไหวของจํานวนสิทธิซ้ือหุนที่คงเหลือ และราคาใชสิทธิถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักที่เกี่ยวของกนัมดีังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ราคาใชสิทธิ ราคาใชสิทธิ

ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
เหรียญสิงคโปร จํานวนสิทธิ เหรียญสิงคโปร จํานวนสิทธิ

ตอหุน พันสิทธิ ตอหุน พันสิทธิ

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 0.54 1,860 - -
สิทธิเลือกที่ออกให 0.45 700 - -
สิทธิเลือกที่ถูกริบ 0.52 (229) - -
สิทธิเลือกที่มีการใชสิทธิ - - - -
สิทธิเลือกที่หมดอายุ - - - -

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 0.52 2,331 - -

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 0.52 2,331 - -
สิทธิเลือกที่ออกให 0.24 1,310 - -
สิทธิเลือกที่ถูกริบ 0.41 (1,109) - -
สิทธิเลือกที่มีการใชสิทธิ - - - -
สิทธิเลือกที่หมดอายุ - - - -

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 0.42 2,532 - -

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 มีสิทธิซ้ือหุนคงเหลือจํานวน 2,531,800 สิทธิ (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 2,331,100 สิทธิ) และจํานวน
สิทธิที่ใชไปเปนจํานวน 672,800 สิทธิ (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : ไมมีการใชสิทธิ) ทั้งนี้ ในระหวางปไมมีการใชสิทธิซ้ือหุน ราคาหุน
ถัวเฉล่ีย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เทากับ 0.31 เหรียญสิงคโปรตอหุน (30 กันยายน พ.ศ. 2554 
: 0.42 เหรียญสิงคโปรตอหุน)
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23 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (ตอ)

สิทธิซ้ือหุนคงเหลือ ณ วันส้ินปแยกแสดงตามวันที่หมดอายุการใชสิทธิ และมีราคาใชสิทธิดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาใชสิทธิ 30 กันยายน 30 กันยายน ราคาใชสิทธิ 30 กันยายน 30 กันยายน

เหรียญสิงคโปร พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 เหรียญสิงคโปร พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ตอหุน พันหุน พันหุน ตอหุน พันหุน พันหุน

วันหมดอายกุารใชสิทธิ 
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 0.30 673 925 - - -
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 0.81 599 826 - - -
1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 0.45 370 580 - - -
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 0.24 890 - - - -

2,532 2,331 - -

มูลคายุติธรรมถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของสิทธิการซ้ือหุนที่ใหสิทธิระหวางปประมาณโดยใชแบบจําลองการวัดมูลคาแบบ Binomial
Lattice
มีมูลคา 0.09 เหรียญสิงคโปรตอสิทธิ ขอมูลสําคัญที่ใชในแบบจําลองคือราคาหุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก ณ วันใหสิทธิ มูลคา 0.23 เหรียญ
สิงคโปร คาความผันผวนรอยละ 45 อัตราผลตอบแทนของเงินปนผลรอยละ 0 ประมาณการอายุของสิทธิ 3.85 ป และอัตราดอกเบี้ย
ปราศจากความเส่ียงรอยละ 3.015 ถึงรอยละ 3.081 ตอป 

ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีจํานวนสิทธิที่ใหแกกรรมการของ MMPLC (ไมวาจะทําหนาที่ในระดับบริหารหรือไม) จํานวน 1,310,000
หนวย โดยมีราคาใชสิทธิที่ราคาตลาดของหุน ณ วันใหสิทธิมูลคา 0.24 เหรียญสิงคโปรตอหุน (ราคาหุน: 0.23 เหรียญสิงคโปรตอหุน) 
(วันหมดอายุการใชสิทธิ :วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559) การบังคับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เร่ือง การจายโดย
ใชหุนเปนเกณฑ ตามที่ไดอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.2 และ 2.23 จะมีผลกับสิทธิที่ออกในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554 การใหสิทธิซ้ือหุนนี้มีระยะเวลาใหไดรับสิทธิ 3 ปโดยคาใชจายที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกลาวจะตัดจําหนายตลอด 4 รอบ
ระยะเวลาบัญชี คาใชจายประมาณการดังกลาวคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยและบันทึกรับรูในสวนของผูถือหุนในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เปนจํานวนเงิน 0.37 ลานบาท
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24 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีดังตอไปนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
(ปรับใหม)

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษีเงินได (4,429,989) 445,174 (2,899,981) 772,915
ปรับปรุงดวย:

คาเสื่อมราคา 14 1,875,854 2,387,160 29,343 30,441
คาตัดจําหนายสนิทรัพยไมมีตัวตน 15 115,260 113,133 26,737 24,270
คาตัดจําหนายคาใชจายจายลวงหนา 3,571 3,571 - -
คาตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืม 1,246 65,440 1,246 42,602
การเพ่ิมขึ้นของคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

และสํารองสําหรับภาษีมูลคาเพ่ิมที่คาดวาจะไมไดรับคืน 43,584 (96,129) - -
การดอยคาของลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 232,305 - - -
การดอยคา (กลับรายการ) ของสินคาคงเหลือและวัสดุ 

และของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 107,639 16,761 - -
การดอยคาของเงินใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 123,996 - - -
การดอยคาของเงินใหกูระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 31.4 551,780 - 2,731,526 -
การดอยคาของเงินลงทุนในบรษิัทยอย 10 - - 836,872 76,832
การดอยคาของคาความนิยม 13 2,318,666 16,580 - -
การดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 14 527,662 362,112 - -
การดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 15 8,207 - 8,207 -
ดอกเบี้ยจายหุนกูแปลงสภาพ 75,632 141,922 75,632 141,922
ดอกเบี้ยจาย 496,569 477,685 287,225 177,181
ขาดทุนจากการตัดจําหนายภาษีหัก ณ ที่จาย 16,598 - - -
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอปุกรณ 376,753 2,677 - -
ขาดทุนจากการตัดจําหนายลูกหนี้คาสินไหมทดแทน

และเงินมัดจํา - 94,248 - -
(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายที่ดิน อาคาร

และอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 30 23,472 (631,214) (617) (66)
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น (5,845) (4,022) (5,845) (4,022)
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา - - (1,118,973) (1,098,551)
กําไรจากการยกเลิกหุนกูแปลงสภาพ 21 (841) - (841) -
(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบรษิัทยอย

และบริษัทรวม 30 5 486 - (7,380)
กําไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสัน้ 4,904 (4,955) 4,904 (4,955)
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 366 - - -
สวนแบงกําไรของบริษัทรวมและกิจการรวมคา 11, 12 (129,426) (110,229) - -
(กําไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

จากเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น เงินกู และหุนกูแปลงสภาพ (118,699) 149,067 (54,521) 49,869
(กําไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากเงินกูและหุนกูแปลงสภาพ (21,197) (114,803) 9,891 (105,966)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของกิจการในตางประเทศ (66,297) (5,082) - -
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24 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ตอ)

การกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีดังตอไปนี้ (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
(ปรับใหม)

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
(ไมรวมผลกระทบของการซ้ือและจําหนาย)
- ลูกหนี้การคา 4,509 (1,086,536) - -
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (5,403) (206,434) (157,982) (313,800)
- สินคาคงเหลือ 561,521 (286,871) - -
- วัสดุและของใชส้ินเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล (245,801) 82,620 - -
- คาใชจายจายลวงหนา 2,143 29,664 (286) (916)
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (11,515) (491,901) 35,332 (14,706)
- สินทรัพยอื่น 146,599 (110,072) 1,430 1,195
- เจาหนี้การคา 437,397 (34,610) (17,133) 7,912
- เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 43,168 (92,626) (111) 17,217
- เจาหนี้อื่น (53,265) 38,698 (89) 89
- เงินรับลวงหนาจากลูกคา (139,054) (39,313) - -
- ภาษีเงินไดคางจาย (33,045) 115,460 - -
- คาใชจายคางจาย (15,096) (52,969) (9,292) (15,291)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น (51,439) (74,125) 7,400 1,410
- หนี้สินผลประโยชนพนักงาน (66,099) 11,120 4,004 4,674

เงินสดจากการดําเนินงาน 2,706,395 1,111,687 (205,922) (217,124)
ดอกเบี้ยจายที่ชําระแลว (511,439) (533,186) (227,043) (224,524)
ภาษีเงินไดจาย (221,380) (433,509) - (5,020)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 1,973,576 144,992 (432,965) (446,668)
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

67

25 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนนิงาน

คาใชจายที่สําคัญที่ถูกจัดประเภทตามลักษณะที่นอกเหนือจากที่ไดเปดเผยไวในงบกําไรขาดทุน ซ่ึงรวมอยูในกําไร(ขาดทุน)จากการ
ดําเนินงาน มีดังนี้

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

คาใชจายซ่ึงรวมอยูในคาใชจายในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับเรือเดินทะเล

คาใชจายในการเดินเรือ 1,173,677 1,618,055 - -
คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุและของใชส้ินเปลืองสําหรับ

เรือเดินทะเลและคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาเรือ 207,521 526,368 - -
คาใชจายเกี่ยวกับลูกเรือและพนักงาน 323,964 461,447 - -
คาเชาเรือ 604,223 1,201,299 - -

คาใชจายซ่ึงรวมอยูในคาใชจายบริการ
จากธุรกิจนอกชายฝง

คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุและของใชส้ินเปลือง
สําหรับเรือและคาใชจายในการซอมแซมเรือ 1,022,703 974,535 - -

คาใชจายเกี่ยวกับลูกเรือ พนักงานและผูรับเหมา 1,948,777 2,174,836 - -
คาเชาเรือและคาเชาอุปกรณ 295,690 263,320 - -

คาใชจายซ่ึงรวมอยูในตนทุนขาย
ตนทุนวัตถุดิบ 5,845,413 5,149,945 - -
คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุและของใชส้ินเปลือง

และคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา 39,122 37,540 - -
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 77,592 45,078 - -

คาใชจายซ่ึงรวมอยูในคาใชจายในการใหบริการ การขาย
และการบริหาร

คาใชจายเกี่ยวกับพนกังาน 763,850 847,838 85,143 112,967
คาธรรมเนียมวิชาชพี 169,749 151,883 68,028 25,292
คาเชาสํานักงานและอุปกรณสํานกังาน 56,965 51,131 6,285 5,684
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

68

25 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนนิงาน (ตอ)

คาใชจายที่สําคัญที่ถูกจัดประเภทตามลักษณะที่นอกเหนือจากที่ไดเปดเผยไวในงบกําไรขาดทุน ซ่ึงรวมอยูในกําไร(ขาดทุน)จากการ
ดําเนินงาน มีดังนี้ (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

การดอยคาและการตัดจําหนาย
การดอยคาของลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 232,305 - - -
การดอยคาของเงินใหกูระยะส้ันแกกจิการที่เกี่ยวของกัน 123,996 - - -
การดอยคาของวัสดุและของใชส้ินเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 118,240 16,761 - -
การดอยคาของเงินใหกูระยะยาวแกกจิการที่เกี่ยวของกัน 551,780 - 2,731,526 -
การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 836,872 76,832
การดอยคาของคาความนิยม 2,318,666 16,580 - -
การดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมี
ตัวตน 539,033 362,112 8,207 -
คาตัดจําหนายทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ 170,403 - - -
คาตัดจําหนายคาชดเชยสินไหมประกันภัยคางรับและเงินมัด
จํา - 94,248 - -
คาตัดจําหนายคาธรรมเนียมในจัดหาเงินกูรอตัดบัญชี 206,342 64,198 - 41,360

26 ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดซ่ึงแสดงในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีจากกิจการซ่ึงไมไดรับการ
สงเสริมการลงทุนและในอัตราภาษีที่ใชบังคับอยูในประเทศไทยและอัตราเฉพาะเจาะจงของแตละประเทศสําหรับการดําเนินงานใน
ตางประเทศ กิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ไดแก กําไรจากการจําหนายสินทรัพย งานบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ เชน 
สวนงานธุรกิจตัวแทนเรือ สวนงานบริการการขุดเจาะนอกชายฝงที่อยูนอกประเทศไทยและบริการอื่นที่เกี่ยวของกับบริการนอกชายฝง 
และธุรกิจการผลิตและจําหนายปุยและถานหิน

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทยจะถูกปรับลดเปนรอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
และรอยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

69

27 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักที่ออกในระหวางป

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

(ปรับใหม)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) (4,618,833,354) 173,198,930 (2,899,981,103) 772,915,236
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 708,004,413 708,004,413 708,004,413 708,004,413
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (6.52) 0.24 (4.10) 1.09

ในป พ.ศ. 2554 บริษัทไมมีหุนสามัญเทียบเทาปรับลดที่เกิดจากหุนกูแปลงสภาพ ทั้งนี้เนื่องจากราคาหุนถัวเฉล่ียในระหวางปตํ่ากวา
ราคาใชสิทธิในการแปลงสภาพหุน

28 ทุนสํารองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือตนป 93,500 93,500 93,500 93,500

จัดสรรระหวางป - - - -

ยอดคงเหลือส้ินป 93,500 93,500 93,500 93,500

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองต้ังทุนสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละหาของกําไรสุทธิประจําป
หลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารอง
ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถจัดสรรได
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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70

29 เงินปนผลจาย

ก) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

บริษัท

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลประจําปสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ในอัตราหุนละ 1.00 บาท คิดเปนเงินทั้งส้ิน 708.0 ลานบาท อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได
ประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลนี้ในอัตราหุนละ 0.50 บาท ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ดังนั้น บริษัทจึงไดจายเงินปนผลที่
คางอยูอีกในอัตราหุนละ 0.50 บาท ในวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 อยางไรก็ตามบริษัทไมจายเงินปนผลจํานวน 1,050 บาท 
ใหแกผูถือหุนบางรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติ

การจายเงินปนผลดังกลาว จะทําใหราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพถูกปรับเปนราคา 50.18 บาทตอหุน (เดิมราคา 50.35  บาท
ตอหุน) โดยการปรับราคาหุนกูแปลงสภาพจะมีผลต้ังแตวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

UMS

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลประจําปจากกําไร
สุทธิของ UMS สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท คิดเปนเงินทั้งส้ิน 30.7 ลานบาท UMS
ไดจายเงินปนผลนี้ในวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555

ข) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

บริษัท

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิ
ของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ในอัตราหุนละ 0.26 บาท คิดเปนเงินทั้งส้ิน 184.1 ลานบาท บริษัท
ไดจายเงินปนผลประจําปในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 อยางไรก็ตาม บริษัทไมจายเงินปนผลจํานวน 674,295 บาท ใหแก
ผูถือหุนบางรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสม 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท คิดเปนเงินทั้งส้ิน 353.7 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลนี้
ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 อยางไรก็ตาม บริษัทไมจายเงินปนผลจํานวน 301,822 บาท ใหแกผูถือหุนบางรายเนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติ

การจายเงินปนผลดังกลาว จะทําใหราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพถูกปรับเปนราคา 50.35 บาทตอหุน (เดิมราคา 51.41
บาทตอหุน) โดยการปรับราคาหุนกูแปลงสภาพจะมีผลต้ังแตวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป

MMPLC

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของ MMPLC ไดมีมติประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสุทธิ
ประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ในอัตราหุนละ 0.58 บาท  คิดเปนเงินทั้งส้ิน 455.2 ลานบาท  MMPLC ไดจายเงิน
ปนผลนี้แกผูถือหุนในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554
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30 รายไดจากการดําเนินงานอื่น

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
(ปรับใหม)

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจากเงินปนผล 5,845 4,022 1,124,818 1,102,573
กําไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ที่เกิดข้ึนจริง 6,998 400,627 598 4,088
กําไรจากสัญญาซื้อขายน้ํามันลวงหนา - 21,444 - 21,444
กําไรจากการจําหนายที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ

และสินทรัพยไมมีตัวตน - 631,214 617 66
กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการขายเงินลงทุน

ในบริษัทยอย - (486) - 7,380
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 21,297 4,955 21,297 4,955
ดอกเบี้ยรับ 67,092 139,891 210,658 287,508
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 120,883 91,777 - 61,807
กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4,017 34,969 - -
รายไดคาชดเชยสินไหมประกันภัย 54,342 53,074 - -
รายไดคาบริหารจดัการ - 147,601 12,784 5,280
คาชดเชยจากการยกเลิกสัญญา - 76,986 - -
รายไดอ่ืน 91,866 92,481 50,813 80,092

รวมรายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 372,340 1,698,555 1,421,585 1,575,193

31 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางออมไมวาจะโดย
ทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท บริษัทยอยและบริษัทยอยลําดับถัดไป 
บริษัทรวมและบุคคลที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญ
รวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคล
เหลานั้นถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัททั้งหมด

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซ่ึงอาจมีขึ้นไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธมากกวา
รูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย
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31.1 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

รายการคากับกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัทกับบริษัทยอยบริษัทรวมและกิจการรวมคาซ่ึงมีสาระสําคัญประกอบดวย

ก) รายการคากับบริษัทยอยระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท

รายไดคาบริการสารสนเทศและคาเชาสํานักงานและอุปกรณสํานักงาน 36,067 64,195
รายไดคาบริการ 1,502 5,548
รายไดคาบริหารจัดการ 12,784 5,280
ดอกเบี้ยรับ 173,990 275,649
คาใชจายคาบริการสารสนเทศและคาบริการ 18,003 -
ดอกเบี้ยจาย 81,465 28,782

ข) รายการคากับบริษัทรวมและกิจการรวมคาระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดคาบริการสารสนเทศและคาเชา
สํานักงานและอุปกรณสํานักงาน 20,837 18,178 8,867 6,681

รายไดคาบริการ 12 9 12 9
รายไดคาบริหารจัดการ - 147,601 - -
คาชดเชยจากการยกเลิกสัญญา - 76,986 - -
ดอกเบี้ยรับ 319 89,990 319 357
คาใชจายในการดําเนนิงานเกี่ยวกับ

เรือเดินทะเล 10,268 33,398 - -
คาใชจายบริการจากธุรกิจนอกชายฝง 24,317 25,910 - -
ตนทุนขาย 53,140 50,155 - -
คาธรรมเนียมการบริหารและจัดการ 17,758 15,624 - -
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31 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

31.1 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

นโยบายของกลุมบริษัทที่เกี่ยวกับรายการคากับกิจการที่เกี่ยวของกันประกอบดวย
- รายไดคาบริการสารสนเทศและคาเชาสํานักงานและอุปกรณสํานักงานคิดในราคาปกติที่คิดจากบุคคลภายนอก
- รายไดคาบริการคิดในราคาปกติที่ใหบริการกับบุคคลภายนอก
- รายไดคาบริหารจัดการคิดในอัตราตนทุนบวกสวนเพิ่ม
- คาธรรมเนียมการบริหารและจัดการคิดในอัตราตนทุนบวกสวนเพิ่ม
- คาใชจายคาบริการสารสนเทศและการบริการคิดในราคาปกติที่ใหบริการกับบุคคลภายนอก
- คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล คาใชจายบริการจากธุรกิจนอกชายฝง และตนทุนขายคิดในราคาปกติที่

ใหบริการกับบุคคลภายนอก
- อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะส้ันคิดในอัตรารอยละ 2.15 และ 3.0 ตอป (พ.ศ. 2554 : รอยละ 1.25 ตอป) 
- อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาวอางอิงใกลเคียงกับตนทุนการกูยืมของบริษัทที่ใหเงินกู

31.2 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

บริษัทยอย - - 589,989 431,158
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 62,062 63,152 2,186 3,035
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 231,031 227,908 - -

293,093 291,060 592,175 434,193
หัก คาเผื่อการดอยคา (231,031) - - -

62,062 291,060 592,175 434,193

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวของกันไดรวมเงินจายลวงหนา
สําหรับคาหุนใน SKI Energy Resources Inc. (“SERI”) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบี้ยคางรับจํานวน 2.5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ

31.3 เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

บริษัทยอย - - 97,053 19,271
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 11,632 7,173 - -

11,632 7,173 97,053 19,271
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31 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

31.4 เงินใหกูแก/เงินกูจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ 

ก) เงินใหกูแกกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
เงินใหกูระยะส้ัน - สุทธิ
บริษัทยอย - - 4,030,978 5,356,407
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 123,315 - - -

123,315 - 4,030,978 5,356,407
หัก คาเผื่อการดอยคา (123,315) - - -

- - 4,030,978 5,356,407

บริษัท

เงินใหกูระยะส้ันแกบริษัทยอยมีกําหนดเวลาชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยสวนใหญคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.0 ตอป 
(พ.ศ. 2554 : รอยละ 1.25 ตอป)

งบการเงินรวม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 Soleado มีเงินใหกูระยะส้ันและเงินใหกูที่สามารถแปลงสภาพไดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 
ใหแก SERI เปนเงินทั้งส้ิน 123.3 ลานบาท ซ่ึงเปนเงินใหกูไมมีหลักประกันและสามารถเรียกคืนไดเมื่อทวงถาม เงินใหกูที่สามารถ
แปลงสภาพไดเปนเงินใหกูที่ไมมีดอกเบี้ยจนกระทั่ง Soleado จะแปลงสภาพเงินใหกูเปนทุนใน SERI ภายใน 180 วันนับจากวันที่
ในสัญญาเงินใหกู หรือวันที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศฟลิปปนสใหแปลงหนี้
เปนทุน แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน ในกรณีที่ SERI ไมสามารถแปลงเงินกูยืมเปนสวนทุนไดภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ไดรับแจงการแปลงหนี้เปนทุน Soleado จะสามารถเร่ิมคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1.5 ตอปได โดยจะคิดดอกเบี้ยจนถึงวันที่ที่มี
การแปลงหนี้เปนทุนหรือจนกระทั่ง Soleado ทวงถามใหมีการจายคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยคงคาง

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินใหกูระยะยาว - สุทธิ
บริษัทยอย - - 4,643,346 4,917,258
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 34,574 65,504 3,323 3,323
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 548,753 554,780 - -

583,327 620,284 4,646,669 4,920,581
หัก  คาเผื่อการดอยคา (548,753) - (2,731,526) -

34,574 620,284 1,915,143 4,920,581
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31 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

31.4 เงินใหกูแก/เงินกูจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ (ตอ)

ก) เงินใหกูแกกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ (ตอ)

เงินใหกูระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันจะถึงกําหนดชําระดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ภายใน 1 ป 34,574 34,253 3,323 174,423
ระหวาง 1 ปถึง 5 ป 548,753 586,031 4,643,346 4,746,158
หัก คาเผื่อการดอยคา (548,753) - (2,731,526) -
ระหวาง 1 ปถึง 5 ป - สุทธิจาก
   คาเผื่อการดอยคา - 586,031 1,911,820 4,746,158

34,574 620,284 1,915,143 4,920,581

บริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษัทไดใหเงินกูระยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินบาทซ่ึงเปนเงินใหกูที่ไมมี
หลักประกันแกบริษัทยอย เปนเงินทั้งส้ิน 4,643.4 ลานบาท (พ.ศ. 2554 : 4,917.3 ลานบาท) เงินใหกูนี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
(พ.ศ. 2554 :  อัตราดอกเบี้ยคงที่) และจายคืนเปนรายเดือน 

นอกจากนี้ บริษัทยังใหเงินกูระยะยาวไมมีหลักประกันแกบริษัทรวมแหงหนึ่งจํานวน 3.3 ลานบาท (พ.ศ. 2554 : 3.3 ลานบาท) 
ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ย MOR บวกสวนเพิ่ม (พ.ศ. 2554 : อัตราดอกเบี้ย MOR บวกสวนเพิ่ม)

งบการเงินรวม

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 Soleado ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนทั้งหมด ไดเขาทําสัญญาใหวงเงินกูแก Merton
Investment NL BV (“Merton”) ในจํานวนเงินกูไมเกิน 15 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ เงินกูดังกลาวมีระยะเวลา
ครบกําหนด 3 ป นับจากการเบิกถอนเงินคร้ังแรก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 Merton จะนําเงินกูยืมดังกลาว
ไปปลอยกูตอใหแก SERI เงินกูทั้ง 2 สวนจะถูกเบิกถอนตามความกาวหนาของการกอสรางเหมืองถานหินของ SERI ในประเทศ
ฟลิปปนส 

หลักประกันของวงเงินกูที่ Soleado ใหแก Merton ดังกลาวรวมถึงการจํานําหุนทั้งหมดของ Merton Group (Cyprus) Ltd.
ที่ถือใน Merton การจํานําหุนทั้งหมดของ Merton ที่ถือใน SERI การจํานําเงินฝากธนาคารของ Merton การโอนสิทธิและ
ผลประโยชนของ Merton ที่มีในเงินกูของ SERI และการจํานองอสังหาริมทรัพยและสินทรัพยของ SERI
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31 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

31.4 เงินใหกูแก/เงินกูจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ (ตอ)

ก) เงินใหกูแกกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ (ตอ)

งบการเงินรวม (ตอ)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 Merton และ Soleado ตกลงกันวา Merton จะมอบสิทธิที่มีเหนือเงินที่ให SERI กูแก
Soleado โดยยอดคงคางทั้งเงินตนและดอกเบี้ยทั้งหมด ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 จะถูกแปลงเปนทุนใน SERI โดยการ
ขอปรับโครงสรางการถือหุนของ SERI จะขึ้นอยูกับการไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศฟลิปปนส อยางไรก็ตาม เนื่องจากคํารองที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการถือครองหุนโดยชาวตางชาติในบริษัทฟลิปปนสที่
ประกอบธุรกิจเหมืองแรยังไมมีขอสรุป การขอปรับโครงสรางการถือหุนที่เสนอโดย SERI Soleado และผูถือหุนของ SERI คร้ังแรก
จึงถูกปฏิเสธโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศฟลิปปนส นอกจากนี้ จากการที่กลุมผูถือหุน
ของ SERI ไมสามารถใหความสนับสนุนทางการเงินไดตามที่ควร จึงทําให SERI ยังไมสามารถผลิตถานหินใหไดถึงจุดคุมทุนของ
กระแสเงินสด ประกอบกับกิจการยังอยูในระหวางการปรับโครงสรางใหม เพื่อความรอบคอบ คาเผื่อการดอยคาสําหรับเงินใหกู
คงคาง รวมถึงดอกเบี้ยคางรับและเงินจายคาหุนลวงหนา (หมายเหตุ 31.2) จึงถูกต้ังขึ้นเต็มจํานวนเพื่อสํารองสําหรับการที่
อาจจะไมไดรับชําระหนี้คืน ในสวนของการปรับโครงสรางทุน โครงสรางที่เหมาะสมยังอยูในระหวางการศึกษาเพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศฟลิปปนสอีกคร้ังหนึ่ง

ในป พ.ศ. 2554 Baconco Co., Ltd. (“Baconco”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนทั้งหมดไดทําสัญญากูยืมเงินกับ 
Thoresen-Vinama Agencies Co., Ltd. (“Thoresen-Vinama”) เปนจํานวนเงิน 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เงินกูดังกลาวไมมี
หลักประกันและมีกําหนดชําระคืนภายใน 2 ป Baconco จะไดรับรายไดจากคลังสินคาทันฑบนที่สรางโดย Thoresen-Vinama
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ยอดคงคาง เปนเงิน 31.3 ลานบาท (พ.ศ. 2554 : 62.2 ลานบาท)

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
เงินใหกูระยะยาว
ยอดตนป 620,284 372,315 4,920,581 4,999,052
ใหกูเพ่ิมระหวางป - 232,063 - -
รับชําระคืนระหวางป (30,930) (4,000) - (102,622)
หักกลบกับเงินกูระยะสั้นจากกิจการ

ที่เก่ียวของกัน - - (266,444) -
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนจริง - - - 7,427
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

ที่ยังไมเกิดข้ึนจริง - - (7,468) 16,724
การดอยคาของเงินใหกูระยะยาวแกกิจการ

ที่เก่ียวของกัน (551,780) - (2,731,526) -
ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (3,000) 19,906 - -

ยอดสิ้นป 34,574 620,284 1,915,143 4,920,581
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31 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

31.4 เงินใหกูแก/เงินกูจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ (ตอ)

ข) เงินกูจากกิจการที่เกี่ยวของกนัในงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
เงินกูระยะส้ัน
บริษัทยอย - - 5,660,905 4,367,527
บริษัทรวม - 4,500 - -

- 4,500 5,660,905 4,367,527

งบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินกูระยะส้ันจากบริษัทยอยมีกําหนดเวลาชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.15 และรอยละ 3.0
ตอป (พ.ศ. 2554 : รอยละ 1.25 ตอป)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งกูเงินเปนสกุลเงินบาทจากบริษัท กัลฟ เอเจนซ่ี คัมปะนี (ประเทศไทย) 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย MLR บวกสวนเพิ่ม เงินกูดังกลาวไมมีหลักประกันและมีกําหนดชําระคืน
เมื่อทวงถาม

31.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ประกอบดวยเงินเดือน ผลประโยชนอื่น ๆ คาตอบแทนอื่น ๆ และคาเบี้ยประชุม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ผลประโยชนระยะส้ัน 218,231 184,346 88,255 96,100
ผลประโยชนหลังการจางงาน 5,066 5,861 4,943 4,661

รวมคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 223,297 190,207 93,198 100,761
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32 สิทธิพิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษัทยอยทางตรงแหงหนึ่ง และบริษัทยอยทางออม 6 แหง ไดรับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ภายใตบริการตรวจสอบโครงสรางใตทองทะเล ใหบริการอุปกรณใตน้ํา กิจการใหบริการตรวจสอบมลภาวะของ
น้ําทะเล รวมถึงกิจการใหบริการการขุดเจาะ การเปนสํานักงานเพื่อการลงทุน และการใหบริการทาเรือ  สิทธิพิเศษที่สําคัญรวมถึงการ
ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับการนําเขาเคร่ืองจักรและการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปน
ระยะเวลา 8 ป นับต้ังแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมหรือวันที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

นอกจากนี้ บริษัทยอยที่ประกอบกิจการเดินเรือทะเลแหงหนึ่งไดรับสิทธ ิพิเศษจาก the Maritime and Port Authority of Singapore
(“MPA”) ภายใตบริการเดินเรือในประเทศและระหวางประเทศ สิทธิพิเศษที่สําคัญรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรจากกิจการเดินเรือทะเลต้ังแต วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 

เพื่อใหไดรับสิทธิพิเศษดังกลาว กลุมบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับสิทธิและประโยชนที่ไดรับนั้นตามที่
ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน

33 เคร่ืองมือทางการเงิน

กลุมบริษัทตองเผชิญกับความเส่ียงทางการเงินที่สําคัญไดแกความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียง
จากราคาน้ํามัน ความเส่ียงจากอัตราคาระวางและความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ กลุมบริษัทใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความไมแนนอน
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบี้ย ราคาน้ํามัน อัตราคาระวาง และเพื่อชวยใน
การบริหารสภาพคลองของเงินสด

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเปนความเส่ียงหลักที่ตองเผชิญเนื่องจากกลุมบริษัทมีรายการซ้ือและใหบริการสวนใหญเปนเงินตรา
ตางประเทศ สวนความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเปนความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซ่ึงความผัน
ผวนดังกลาวจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท โดยกลุมบริษัทบริหารความเส่ียงดังกลาว 
ดังตอไปนี้
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33 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ)

ก) สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย (cross currency and interest rate swap contracts)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 MOS ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของ MMPLC ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและ
อัตราดอกเบี้ย (cross currency and interest rate swap contract) กับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง สําหรับเงินกูระยะยาวใน
สกุลเงินบาทจํานวน 328.7 ลานบาท โดยเงินกูดังกลาวมีสกุลเงินเดิมจํานวน 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีกําหนดชําระคืนในวันที่ 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554 เงินกูไดถูกชําระเต็มจํานวนและสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
และอัตราดอกเบี้ยดังกลาวไดถูกยกเลิก กําไรจากการยกเลิกสัญญาดังกลาวไดรับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป พ.ศ. 2554 จํานวน 
9.9 ลานบาท

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 MOS ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยอีกฉบับหนึ่งกับสถาบัน
การเงินในประเทศแหงหนึ่ง สําหรับวงเงินกูระยะยาวในสกุลเงินบาทจํานวน 786.2 ลานบาท โดยเงินกูดังกลาวมีสกุลเงินเดิมจํานวน 
22.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีกําหนดเวลาชําระคืนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554 สัญญา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยไดถูกยกเลิกสัญญากอนกําหนดอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการ
ชําระเงินกู กําไรจากการยกเลิกสัญญาดังกลาวไดรับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป พ.ศ. 2554 จํานวน 72.1 ลานบาท ตอมา 
MOS ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยฉบับใหม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ยอดเงินกู
คงเหลือถูกจายชําระคืนทั้งหมด และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยส้ินสุดลง กําไรจากการยกเลิกสัญญา
ดังกลาวจํานวน 6.4 ลานบาท ไดรับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 Nemo Subsea AS ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ MOS ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย 
(interest rate swap contract) กับสถาบันการเงินแหงหนึ่งสําหรับวงเงินกูระยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 45.9 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงจะครบกําหนดชําระคืนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 และเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 สัญญาแลกเปล่ียน
อัตราดอกเบี้ยซ่ึงจะครบกําหนดชําระคืนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 ขาดทุนจากการ
ยกเลิกสัญญาดังกลาวจํานวน 99.9 ลานบาท ไดรับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 บริษทัไดทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งสําหรับหุนกูสกุลเงินบาท อายุ 5 ปและ 7 ป มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 
รอยละ 3.60 ตอปและ 3.82 ตอป ตามลําดับ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 หุนกูมียอดคงเหลือจํานวน 127.83 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ (พ.ศ. 2554 : 127.83 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยหุนกูนี้มียอดตามสกุลเงินเดิมจํานวน 4,000 ลานบาท (พ.ศ. 2554 : 4,000
ลานบาท)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 UMS ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
สําหรับเงินกูยืมระยะยาวในสกุลเงินบาท เงินกูมีสกุลเงินเดิมจํานวน 500 ลานบาท ซ่ึงมีกําหนดชําระคืนในวันที่ 14 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2557 โดยสัญญาดังกลาวไดแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสําหรับสกุลเงินบาทประจํา 6 เดือนบวกรอยละ 1.25 ตอป เปน
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.37 ตอป ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เงินกูมียอดคงเหลือจํานวน 245 ลานบาท (พ.ศ. 2554 :
475 ลานบาท)
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33 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ)

ก) สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย (cross currency and interest rate swap contracts) (ตอ)

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและ
อัตราดอกเบี้ยที่เปนหนี้สิน 248,144 42,411 248,144 55,383

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หรียญสหรัฐฯ พันเหรียญสหรัฐฯ พันเหรียญสหรัฐฯ พันเหรียญสหรัฐฯ

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยที่เปนหนี้สิน - 4,212 - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยที่เปนหนี้สิน 408 1,265 - -

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยไดคํานวณโดยใชอัตราที่กําหนดโดยธนาคารคูสัญญา 
โดยถือเสมือนวาไดยกเลิกสัญญาเหลานั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน



บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)

164

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
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สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
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33 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ)

ข) สัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนา

UMS ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดทําสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินในประเทศเพื่อปองกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศซ่ึงเกี่ยวของกับสัญญาทรัสตรีซีท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ยอดคงคาง
ตามสัญญาดังกลาวซ่ึงวันครบกําหนดชําระเงินอยูในระหวางวันที่ 15 ตุลาคม และวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (พ.ศ. 2554 :
ระหวางวันที่ 21 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

3.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ที่อัตรา 30.93 - 31.19 บาท
ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ
(พ.ศ. 2554 : 4.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ที่อัตรา 30.57 - 31.26 บาท
ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 96,556 142,209 - -

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาที่เปนสินทรัพย
(หนี้สิน) (884) 1,440 - -

มูลคายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนาคํานวณโดยใชอัตราที่กําหนดโดยธนาคารคูสัญญา 
โดยถือเสมือนวาไดยกเลิกสัญญาเหลานั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน



รายงานประจ�าปี	2555

165

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

82

33 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ)

ค) สัญญาแลกเปล่ียนราคาน้ํามัน

ในระหวางป บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาแลกเปล่ียนราคาน้ํามันกับธนาคารพาณิชย เพื่อปองกันความเส่ียงจากราคาน้ํามัน 
ที่เกี่ยวของกับภาระผูกพันในการใหบริการตามสัญญาขนสงระยะยาว  ภายใตสัญญาแลกเปล่ียนราคาน้ํามันนี้ ราคาน้ํามันจะถูก
กําหนดอยูในชวง 572.0 เหรียญสหรัฐฯ ถึง 712.8 เหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ กันยายน 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ปริมาณน้ํามัน
คงเหลือเทากับ 22,125 เมทริก ตัน

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนราคาน้ํามัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันเหรียญสหรัฐฯ พันเหรียญสหรัฐฯ พันเหรียญสหรัฐฯ พันเหรียญสหรัฐฯ

สัญญาแลกเปล่ียนราคาน้ํามัน -
สุทธิที่เปนหนี้สิน 254 - 271 -

ง) สัญญาซ้ือขายคาระวางลวงหนา

ในระหวางป บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาซ้ือขายคาระวางลวงหนากับธนาคารพาณิชย เพื่อปองกันความเส่ียงจากราคา
คาระวางสําหรับเรือเดินทะเลเชา ภายใตสัญญาซ้ือขายคาระวางลวงหนานี้ ราคาคาระวางจะถูกกําหนดอยูในชวง 7,650 เหรียญ
สหรัฐฯ ถึง 9,500 เหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษัทมีสัญญาซ้ือขายคาระวางลวงหนาสําหรับขาย จํานวน 
450 วัน

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาซ้ือขายคาระวางลวงหนา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันเหรียญสหรัฐฯ พันเหรียญสหรัฐฯ พันเหรียญสหรัฐฯ พันเหรียญสหรัฐฯ

สัญญาซ้ือขายคาระวางลวงหนา -
สุทธิที่เปนสินทรัพย 79 - - -

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ

รายไดสวนใหญของกลุมบริษัท ซ่ึงไดแกคาระวางเรือ ลูกคาจะจายใหลวงหนาหรือจายใหกอนลูกคารับสินคาจากกลุมบริษัท ดังนั้น 
ผูบริหารจึงมีความเห็นวาความเส่ียงดานการใหสินเชื่อไมเปนสาระสําคัญและคาใชจายในการปองกันความเส่ียงไมคุมกับประโยชน
ที่ไดรับ กลุมบริษัทไมไดทําสัญญาอนุพันธทางการเงินใดที่เกี่ยวของกับความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ
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33 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ)

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ (ตอ)

สําหรับรายไดจากการใหบริการนอกชายฝง และรายไดจากการขายและใหบริการ ผูบริหารมีความเห็นวาความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ
ไมเปนสาระสําคัญ บริษัทมีนโยบายที่เหมาะสมที่จะทําใหเชื่อมั่นไดวาบริษัทขายสินคาและใหบริการแกลูกคาที่มีประวัติดานสินเชื่อ
ที่เหมาะสม

มูลคายุติธรรม

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

34 กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และเขาเปนกองทุน
จดทะเบียนโดยไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

ตามระเบียบกองทุน พนักงานตองจายเงินสะสมเขากองทุนจนถึงอัตรารอยละ 7 ของเงินเดือน และกลุมบริษัทจายสมทบเขากองทุนนี้ดวย
เชนกัน บริษัทไดแตงต้ังผูจัดการกองทุนรับอนุญาตแหงหนึ่ง เพื่อบริหารกองทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530

35 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

35.1 ภาระผูกพันฝายทุน

กลุมบริษัทมีภาระผูกพันฝายทุนจากสัญญากอสรางโกดังเก็บสินคา เรือเดินทะเล และอุปกรณสําหรับเรือ แตยังไมไดรับรูเปนหนี้สิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน ดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

ลาน ลาน ลาน ลาน

- เหรียญสหรัฐฯ 59.9 71.1 - -
- ดองเวียดนาม 64,252.9 19,535.0 - -
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35 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ตอ)

35.2 ภาระผูกพันอื่น

ก) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่กลุมบริษัทตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ภายใน 1 ป 564,954 60,204 - -
ระหวาง 1 ป แตไมเกิน 5 ป 102,410 11,619 - -
มากกวา 5 ป 88,910 31,913 - -

รวม 756,274 103,736 - -

ข) ภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือขายถานหนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 UMS ซ่ึงเปนบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือถานหินกับผูผลิตถานหินในตางประเทศ
จํานวนหนึ่ง ราคาของถานหินสามารถเปล่ียนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของถานหินตามสูตรการคํานวณที่ระบุในสัญญา 

นอกจากนี้ UMS มีภาระผูกพันตามสัญญาขายถานหินแกผูประกอบการในประเทศจํานวนหนึ่งดวยราคาที่คงที่ตามสัญญา

ค) ภาระผูกพันอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งของ MMPLC มีภาระผูกพันอื่นเปนจํานวนประมาณ 2.04 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
(พ.ศ. 2554 : 2.04 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
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35 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกดิขึ้น (ตอ)

35.3 สัญญาที่สําคัญ

ก) สัญญาเชาเรือเดินทะเลและเรือขุดเจาะน้ํามัน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

สัญญาใหเชาระยะยาว 
   จํานวนเรือเดินทะเลและเรือขุดเจาะน้ํามัน 1 3 - -
   ระยะเวลาที่เหลือ (เดือน) 23 2 - 11 - -

สัญญาเชาระยะยาว 
   จํานวนเรือเดินทะเล 2 1 - -
   ระยะเวลาที่เหลือ (เดือน) 12 - 17 3 - -

ข) โครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง (EJIP)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553 บริษัทไดลงนามในบันทึกขอตกลงโครงการ EJIP กับผูบริหารหลักของบริษัทและบริษัทยอย
บางบริษัท วัตถุประสงคของโครงการ EJIP นี้เพื่อรักษาพนักงานตามผลการปฏิบัติงานในระดับบริหารของบริษัท อายุโครงการ
มีกําหนด 3 ปนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 และส้ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สมาชิกโครงการ EJIP จะตอง
จายเงินสมทบเปนจํานวนรอยละ 4 ของเงินเดือนในวันที่ที่ไดกําหนดไวในโครงการทุกเดือน และจะไดรับเงินสมทบจากบริษัท
และบริษัทยอยบางแหงเปนจํานวนรอยละ 7 ของเงินเดือนสมาชิก ในแตละเดือน เงินสมทบจากสมาชิกและจากกลุมบริษัทจะ
นําไปซ้ือหุนของบริษัท ซ่ึงอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันที่ที่กําหนดไว สมาชิก EJIP สามารถขายหุนของบริษัท
ไดเมื่อครบกําหนดเวลาหนึ่งปหลังจากวันที่ส้ินสุดโครงการหรือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการของบริษัทไดมีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงแกไขโครงการ EJIP เพื่อให
สอดคลองกับเงื่อนไขในตลาดของโครงการอื่น สิทธิในการขายหุนของบริษัทถูกเปล่ียนแปลงแกไขดังตอไปนี้

ก) สามารถขายหุนทั้งหมดที่สะสมในปแรก (เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553) และรอยละ 50 ของหุนที่สะสม
ในปที่สอง (เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554) ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป

ข) สามารถขายหุนทั้งหมดที่สะสมในปที่สอง (เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554) และรอยละ 50 ของหุนที่สะสม
ในปที่สาม (เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555) ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป

ไมมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของโครงการ EJIP

เงินสมทบที่กลุมบริษัทจายใหแกสมาชิกของโครงการ EJIP บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกี่ยวของ



รายงานประจ�าปี	2555

169

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

86

35 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกดิขึ้น (ตอ)

35.4 หนี้สินที่คาดวาจะเกิดขึ้น

บริษัทและกลุมบริษัทไดคํ้าประกันเพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดังนี้

30 กันยายน พ.ศ. 2555
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ลานบาท ลานเหรียญสหรัฐฯ ลานบาท ลานเหรียญสหรัฐฯ

หนังสือคํ้าประกันที่ธนาคารออกให
ในนามกลุมบริษัท 43.6 5.6 - -

ภาระคํ้าประกันโดยกลุมบริษัทแกสถาบัน
การเงินเพ่ือคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ
การซื้อวัตถุดิบและสัญญาประกันราคาน้ํามัน 79.1 246.8 79.1 115.2

30 กันยายน พ.ศ. 2554
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ลานบาท ลานเหรียญสหรัฐฯ ลานบาท ลานเหรียญสหรัฐฯ

หนังสือคํ้าประกันที่ธนาคารออกให
ในนามกลุมบริษัท 32.6 1.3 - -

ภาระคํ้าประกันโดยกลุมบริษัทแกสถาบัน
การเงินเพ่ือคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ
และการซื้อวัตถุดิบ 730.2 285.5 76.3 106.1
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36 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน

บริษัท

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการมมีติอนุมัติเร่ืองตอไปนี้

1. อนุมัติการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 783 ,004,413 บาท เหลือ 
708,004,413 บาท  โดยยกเลิกหุนสามัญที่ยังไมไดออกจํานวน 75,000,000 หุน และอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิ ขอ 4 
เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. อนุมัติการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 708,004,413 บาท เปน 1,416,008,826 บาท 
โดยการออกหุนสามัญใหมเพิ่มจํานวน 708,004,413 หุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณฑ
สนธิ ขอ 4 เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

3. อนุมัติการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่ออกจํานวนไมเกิน 708,004,413 หุน ซ่ึงมีมูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนเดิม (การใหสิทธิซ้ือหุน) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(1) จัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมจํานวนไมเกิน 708,004,413 หุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท แกผูถือหุนเดิมของบริษัทตาม
สัดสวนการถือหุน ในอัตราสวนหนึ่งหุนเดิมตอหนึ่งหุนสามัญที่ออกใหม 1:1 ที่ราคาเสนอขายหุนละ 14.00 บาท โดยจะ
ปดเศษของจํานวนหุนลง

(2) ในการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนเดิม หากมีหุนคงเหลือจากการจัดสรรแกผูถือหุนเดิม 
บริษัทจะจัดสรรหุนดังกลาวใหแกบุคคลในวงจํากัด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ราคาเสนอขายของหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จะไมตํ่ากวารอยละ 90 
ของราคาตลาด ซ่ึงเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 39/2551 
เร่ืองการคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคา
ตํ่า ไมวากรณีใดๆ ราคาเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด จะไมตํ่ากวาราคาเสนอขายแกผูถือหุนเดิม

นอกจากนี้ บุคคลในวงจํากัดหมายถึง บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงจํากัด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 28/2551 และบุคคลที่ไมมีความสัมพันธกับบริษัท

(3) หุนสามัญของบริษัทที่ออกและเรียกชําระตามการใหสิทธิซ้ือหุนแกผูถือหุนเดิมและบุคคลในวงจํากัด จะถูกจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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36 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ตอ)

บริษัท (ตอ)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติเร่ืองตอไปนี้ (ตอ)

(4) คณะกรรมการของบริษัทไดรับอนุมัติใหดําเนินการดังตอไปนี้

(ก) กําหนดการจัดสรรหุนที่เหลือจากการใหสิทธิซ้ือหุนแกผูถือหุนเดิมใหแกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงจํากัด ซ่ึงราคาเสนอ
ขายตองไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด คณะกรรมการของบริษัทไดรับอนุมัติใหพิจารณาราคาตลาด
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 39/2551 ไมวากรณีใด ๆ ราคา
เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด จะไมตํ่ากวาราคาเสนอขายแกผูถือหุนเดิม

(ข) กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม โดยไมมีขอจํากัดในการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมเปน
คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง ชวงเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
แกบุคคลในวงจํากัด

(ค) กําหนดรายชื่อบุคคลที่สามารถใชสิทธิภายใตบุคคลในวงจํากัด เพื่อซ้ือหุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม

(ง) เปล่ียนแปลงวิธีการจัดสรรหุนสามัญออกใหมของบริษัท และขั้นตอนที่จําเปนในการจัดสรรหุนสามัญออกใหมตอบุคคล
ในวงจํากัด ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

(จ) มอบอํานาจแกกรรมการบริษัทที่ไดรับอนุมัติเพื่อดําเนินการตอไปนี้

(1) ตอรอง และเขาทําสัญญา ดําเนินการ แกไขเอกสารที่เกี่ยวของ พิจารณาเพื่อแตงต้ังผูใหคําปรึกษาดานการเงิน 
ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผูใหบริการอื่น ๆ รวมถึงผูเสนอขายหุน ตัวแทนขายหุน และ/หรือที่ปรึกษา หรือตัวแทน
อื่นที่จําเปนในการใหสิทธิซ้ือหุนแกผูถือหุนเดิมและบุคคลในวงจํากัด และ

(2) จัดทําใบสมัคร เอกสารยกเลิก คําชี้แจง และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการใหสิทธิซ้ือหุนแกผูถือหุนเดิมและบุคคลใน
วงจํากัด และการจดทะเบียนหุนสามัญท่ีออกใหมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย และติดตอส่ือสารกับเจาหนาที่หรือตัวแทนอื่นที่เกี่ยวของ
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36 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ตอ)

บริษัท (ตอ)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการมมีติอนุมัติเร่ืองตอไปนี้ (ตอ)

4. อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระดังตอไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนประจําปคร้ังที่ 1/2555 ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555
วาระที่ 2 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิ ขอ 4 เกี่ยวกับการลดทุน

จดทะเบียนบริษัท
วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิ ขอ 4 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนบริษัท
วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมในประเด็นตอไปนี้

(1) เพื่อจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมจํานวนไมเกิน 708,004,413 หุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามสัดสวน
ใหแกผูถือหุนเดิม

(2) ในกรณีที่มีหุนเหลือหลังจากการจัดสรรสิทธิการซ้ือหุนแลว บริษัทจะทําการจัดสรรหุนที่เหลือแกบุคคลในวงจํากัด
ซ่ึงเปนบุคคลที่ไมมีความสัมพันธกับบริษัทที่ราคาเสนอขายซ่ึงไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ราคาตลาด
จะกําหนดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สจ. 39/2551 ไมวากรณี
ใด ๆ ราคาเสนอขายแกบุคคลในวรรคจํากัด จะไมตํ่ากวาราคาเสนอขายแกผูถือหุนเดมิ

วาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี)

วันที่กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมการประชุมวิสามัญผูถือหุนจะเปนวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เพื่อรวบรวม 1) รายชื่อ
ผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ปรับปรุง) (พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย) โดยมีการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และ 2) ผูถือหุนที่มีสิทธิใชสิทธิซ้ือหุน
ตามสัดสวนการถือหุนในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และจะมีการรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยปดสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

งบการเงินรวม

บริษัทยอย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 MMPLC ไดเขาซ้ือหุนใน Zamil Mermaid Offshore Services Co. (LLC) ซ่ึงเปนบริษัทรวมแหงใหม
จํานวน 800 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวนหุนทั้งหมด เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 6.61 ลานบาท (หรือ 0.8 ลาน ไรยัล 
ซาอุดิอาระเบีย) ตอมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Zamil Mermaid Offshore Services Co. (LLC) ไดเซ็นสัญญาใหบริการ
ระยะยาวที่สําคัญ (ระยะเวลา 5 ปและสิทธิ์ตอสัญญา 2 ป) สําหรับการใหบริการสํารวจ ซอมแซม และซอมบํารุงนอกชายฝง ซ่ึงกลุม
บริษัทจะเปนผูจัดหาเรือสนับสนุนสํารวจใตน้ํา 1 ลําและใหบริการสํารวจใตน้ําอื่นๆ ในขณะที่หุนสวนของ MMPLC จะจัดหาเรือ
สนับสนุนการสํารวจใตน้ําอีก 4 ลํา รวมทั้งการบริการขนสง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริษัท Seadrill Limited (“Seadrill”) ถือครองหุนในบริษัท Asia Offshore Drilling Ltd.
(“AOD”) ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนใน Oslo Stock Exchange จํานวนรอยละ 65.94 ภายใตกฎขอบังคับของ Oslo Stock Exchange
Seadrill จะตองทําคําเสนอซ้ือหุนที่เหลือทั้งหมดของ AOD แบบไมมีเงื่อนไขที่ราคา 28.71 โครน นอรเวยตอหุน โดยมีระยะเวลาเสนอ
ซ้ือหุนต้ังแตวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงเวลา 16.30 น. (CET) ของวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และอาจจะขยายระยะเวลา
ตอไปอีก 2 สัปดาห MMPLC กําลังพิจารณาขอเสนอดังกลาว
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36 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ตอ)

บริษัทยอย (ตอ)

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ MMPLC ไดมีมติอนุมัติใหเสนอการจายเงินปนผลประจําป
ในอัตรารอยละ 25 ของกําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 รวมเปนจํานวนเงินประมาณ 21.5 ลานบาท หรือใน
อัตราหุนละ 0.0274 บาท คณะกรรมการบริษัทของ MMPLC จะเสนอมตินี้ตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556
เพื่อพิจารณาและอนุมัติตอไป

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  มีการรับมอบเรือเดินทะเลสรางใหมลําหนึ่งจากอูตอเรือของเวียดนาม



บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)

174

โครงสร้างรายได้
	 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มธุรกิจพลังงาน

2555 % 2554 % 2555 % 2554 % 2555 % 2554 %

รายได้จากการบริการ

	 ค่าระวาง 3,949.41 100.00% 5,754.19	 100.00% - - -			 -			 - - -			 -

	 ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง - - - - - - -			 -			 5,714.14 100.00% 5,542.82	 100.00%

	 ค่าบริการอื่นและค่านายหน้า 66.00 20.88% 106.17	 30.83% 250.08 79.12% 238.25	 69.17% - - -			 -

รายได้จากการขาย - - - - 6,781.51 100.00% 6,249.44	 100.00% - - -			 -

รายได้จากการด�าเนินงาน

(ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน)

4,015.41 23.96% 5,860.36	 32.76% 7,031.59 41.95% 6,487.69	 36.26% 5,714.14 34.09% 5,542.82	 30.98%

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก	่ ส�านักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นเงินรวม	

19,314,585	บาท	

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีส�าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นเงิน	7,823,483	 บาท	 ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	และบัตรส่งเสริมของประเทศ

สิงคโปร์	(AIS)	การยื่นช�าระภาษีและให้ค�าปรึกษาทางด้านภาษี

ค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี
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ปัจจัยความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง

	 การบรหิารความเสีย่งของ	บรษิทัฯ	เกดิจากการประเมนิ

ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจ	

และจากปัจจัยต่างๆ	 ในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยใช้กรอบการ

ประเมินความเสี่ยงที่ก�าหนดขึ้นจากนโยบายและมาตรฐาน	

การบริหารความเสี่ยงของ	 บริษัทฯ	 ซึ่งคณะกรรมการบริหาร	

ความเสี่ยงและหน่วยธุรกิจจะเป็นผู้ประเมินผลกระทบของ

ความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญในระดับองค์กร	 และผลรวมจาก	

ผลกระทบของความเสี่ยงหลายๆ	ความเสี่ยง	 ซึ่งอาจท�าให้มี

ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญเพื่อระบุความเสี่ยง	

หลักขององค์กร	 หลังจากนั้นความเสี่ยงหลักที่ได้ระบุขึ้นจะ	

ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงต่อไป

	 การบริหารความเสี่ยงของ	บริษัทฯ	มุ่งเน้นไปที่ความ

เสี่ยงด้านกลยุทธ์	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 และความเสี่ยง

ด้านการเงิน	 ข้อมูลความเสี่ยงโดยรวมนี้แสดงถึงความเสี่ยง

หลักซึ่งเป็นที่ทราบแก่	 บริษัทฯ	 อันอาจเป็นอุปสรรคต่อ	

การบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์และการเงินของ	 บริษัทฯ	 ได้	

อย่างไรกต็าม	ข้อมลูความเสีย่งโดยรวมนีไ้ม่ได้รวมความเสีย่ง

ทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อ	 บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงบาง

อย่างซึ่งยังไม่เป็นที่ทราบแก่	 บริษัทฯ	 หรือเป็นความเสี่ยงซึ่ง	

ในขณะนีเ้ชือ่ว่าไม่มนียัส�าคญั	แต่ในทีส่ดุแล้วอาจมผีลกระทบ

อย่างส�าคญัต่อธรุกจิของ	บรษิทัฯ	ได้	ปัจจยัความเสีย่งทีแ่สดง

ด้านล่างนี้ยังไม่รวมถึงรายละเอียดในการบริหารจัดการ	

ความเสีย่ง	และผลกระทบทัง้ด้านบวกหรอืลบของแต่ละปัจจยั	

ความเสี่ยง	 ความเสี่ยงต่างๆ	 อาจส่งผลกระทบในเวลาที่	

ต่างกัน	 หรือ	 ในเวลาเดียวกัน	 และผลกระทบรวมของความ

เสีย่งเหล่านัน้อาจส่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคญักบั	บรษิทัฯ	ใน

ด้านต่างๆ	เช่น

	 	แผนธุรกิจในระยะสั้น	กลาง	และยาว

	 	รายได้	และกระแสเงินสด

	 	ผลลัพธ์ทางการเงิน

	 	มูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน

	 	มลูค่าทรพัย์สนิในอนาคต	และศกัยภาพในการเตบิโต

	 	แผนในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในระยะสั้น		

	 	 กลางและยาว

	 	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

	 	ชื่อเสียงของ	บริษัทฯ

	 การเข้ารับความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมแบบ

ผู้ประกอบการ	 กระบวนการบริหารความเสี่ยงช่วยสนับสนุน	

ให้ผู้บริหารเข้ารับความเสี่ยงโดยอยู่ภายใต้การควบคุม	ความ

เสี่ยงด้านกลยุทธ์และโอกาสอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายใน

เชิงกลยุทธ์ของ	 บริษัทฯ	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการรวมถึง	

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหมายในด้านลบอันเป็นผลมาจาก

กระบวนการ	 บุคลากรและระบบภายใน	 หรือจากเหตุการณ์

ภายนอกซึ่งเชื่อมโยงกับการด�าเนินงานจริงของแต่ละธุรกิจ	

ในส่วนของความเสี่ยงด้านการเงิน	 บริษัทฯ	 ได้จ�าแนกออก	

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	 อัตรา

ดอกเบี้ย	 ความผันผวนของราคาน�้ามันและคู่สัญญา	 ทั้งนี้	

บริษัทฯ	 ไม่ได้จ�าแนกประเภทของความเสี่ยงตามล�าดับ	

ความส�าคัญ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

	 ถงึแม้ว่าบรษิทัฯ	จะมกีารวางแผนกลยทุธ์อย่างละเอยีด

รอบคอบ	 แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะสามารถบรรลุ	

เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้	 ความส�าเร็จของแผนยังขึ้นอยู่กับการ
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บริหารความเสี่ยง	 และความไม่แน่นอนต่างๆ	 อีกด้วย	 เช่น	

ผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงที่เป็นที่ทราบและไม่	

เป็นที่ทราบแก่บริษัทฯ	 การตั้งสมมติฐานทางธุรกิจไม่ถูกต้อง	

รวมถึงการที่ผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือ

วางแผนไว้

	 การที่บริษัทฯ	 ไม่สามารถวางและปฏิบัติตามแผน

กลยุทธ์อย่างถูกต้อง	 รวมถึงไม่สามารถปรับแผนกลยุทธ์	

ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่าง	

ทันเวลา	 เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการ	

ท�าก�าไรของบริษัทฯ	ในระยะกลาง	และ	ระยะยาว

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ จ�านวนหนึ่งต้องการเงินลงทุนสูง

มาก เวลา ลักษณะ การก�าหนดราคาและการจัดหาเงินลงทุน

ทั้งในธุรกิจเดิมและกิจกรรมใหม่จึงมีความส�าคัญมาก

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การลงทุนที่เข้มงวด	

และติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ

ลงทุนใหม่	 บริษัทฯ	 ได้ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ

ลงทุนให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการใช้แนวทางการพิจารณาโดย

ละเอยีด	และใช้การพจิารณาทบทวนการลงทนุทีส่�าคญัทัง้หมด

แบบหลายระดับ	 การตัดสินใจลงทุนทุกครั้งจะต้องผ่านการ

ทบทวนและเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงก่อนส่งเรื่องเพื่อขอ

อนมุตั	ินอกจากนีค้ณะกรรมการบรหิารจะต้องทบทวนกลยทุธ์

ในการลงทุน	รวมถึงกิจกรรมกระจายความเสี่ยง	ก่อนที่จะส่ง

เรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

การด�าเนินงานของบริษัทร่วมทุน และ หุ้นส่วนธุรกิจ รวมถึง

ธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่ได้บริหารงานเอง อาจไม่ประสบผลส�าเร็จ

ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ หรอื ไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานของบรษิทัฯ

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีการท�าธุรกิจกับบริษัทร่วมทุนและ	

หุน้ส่วนหลายบรษิทั	และอาจจะมเีพิม่ขึน้ในอนาคต	จงึมคีวาม

เสี่ยงในเรื่องของการบริหารจัดการบริษัทร่วมทุนและหุ้นส่วน	

ถึงแม้ว่า	บริษัทฯ	จะถือหุ้นใหญ่	หรือมีอ�านาจในการควบคุม

การด�าเนินงานในบริษัทร่วมทุน	 แต่มีความเสี่ยงที่หุ ้นส่วน	

อาจจะ

	 	มีความสนใจและเป้าหมายทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

ที่ไม่สอดคล้องกับบริษัทฯ

	 	ใช้สิทธิในการยับยั้งการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่

บริษัทฯ	เชื่อว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดกับบริษัทร่วมทุน

	 	ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก�าหนดไว้ใน

สัญญาร่วมทุนได้	 เช่น	 การเพิ่มเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ	 หรือ	

การบริหารจัดการโครงการร่วมทุน	เป็นต้น

	 กรณีที่หุ ้นส่วนหรือบริษัทอื่นเป็นผู ้บริหารจัดการ	

บริษัทร่วมทุน	 บริษัทฯ	 ได้มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้	

ค�าแนะน�าในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ		

แต่เนื่องจากบริษัทฯ	 มีอ�านาจในการควบคุมที่จ�ากัด	 อาจ	

ท�าให้หุ้นส่วนที่บริหารงานปฏิบัติไม่สอดคล้องหรือไม่ตรงกับ

นโยบายในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

การส�ารวจหรือพัฒนาโครงการใหม่อาจจะไม่เป็นผลส�าเร็จ 

หรือ ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนไม่สามารถชดเชยกับ 

ค่าใช้จ่ายที่เสียไปทั้งหมด

	 บริษัทฯ	 พิจารณาการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหิน	

โดยใช้ข้อมูลจากแผนงานส�ารวจ	 และมีการพัฒนาและขยาย

การลงทุนในธุรกิจต่างๆ	 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น	

อย่างไรก็ตามแผนงานส�ารวจอาจจะไม่ประสบผลส�าเร็จเสมอ

ไป	 ในบางครั้งอาจจะมีการแข่งขันสูงโดยคู่แข่งที่มีศักยภาพ

และทรัพยากรที่เพียงพอ	 ซึ่งมีแรงจูงใจและความสนใจจาก

ปัจจัยที่เอื้ออ�านวยต่างๆ	เช่น	การเมือง	หรือ	ปัจจัยด้านอื่นที่

ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ	เป็นต้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	อาจจะไม่

สามารถหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ	หรือไม่สามารถหาหุ้นส่วน

ที่เหมาะสมในการแบ่งต้นทนุของการพฒันาโครงการขนาดใหญ่

ความเสี่ยงในด้านความส�าเร็จของการควบรวมกิจการ และ 

การเลิกกิจการ

	 การท�ากจิกรรมทีห่ลากหลายในการด�าเนนิธรุกจิก่อให้

เกิดความเสี่ยงในหลายรูปแบบ	 เช่น	 ประสิทธิภาพในการ	

ควบรวมกิจการเพื่อผนึกก�าลังทางธุรกิจ	 การจ�าหน่ายหนี้สูญ	

หรือปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยส�าคัญ	 และ	 การเกิด

ต้นทุนที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้	นอกจากนี้	บริษัทฯ	อาจจะต้องรับ

ผิดชอบต่อการด�าเนินงานในอดีต	และหนี้สินที่เกินคาดการณ์

ซึง่เกดิจากการควบรวมกจิการ	ในทางกลบักนับรษิทัฯ	อาจจะ

ต้องรบัภาระหนีส้นิทีเ่กนิคาดการณ์จากการขายกจิการในกรณี

ที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายกิจการ

ความเสีย่งในด้านความสามารถทีจ่ะรกัษาอตัราเตบิโตได้ตาม

แผนที่วางไว้ เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุน

	 ธุรกิจขนสง่ทางเรอืได้มองหาโอกาสที่เหมาะสมในการ

เพิ่มจ�านวนเรือ	และประสิทธิภาพของกองเรือ	เพื่อให้บรรลุถึง

แผนการเพิ่มกองเรือเป็นจ�านวน	30	ล�า	ภายในเวลา	3	ปีข้าง

หน้า
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	 เนือ่งจากธรุกจิขนส่งทางเรอืเป็นธรุกจิทีใ่ช้เงนิลงทนุสงู	

และเป็นธุรกิจที่ยากจะคาดการณ์และมีความผันผวนตามวัฐ

จักร	 ดังนั้นการเลือกช่วงเวลาในการตัดสินใจซื้อเรือจึงส�าคัญ

มาก		ถงึแม้ว่าบรษิทัฯ	ต้องการทีจ่ะหาเรอืใหม่ทีใ่หญ่กว่า	หรอื

มอีายนุ้อยกว่ามาทดแทนเรอืเก่า	แต่บรษิทัฯ	อาจจะไม่สามารถ

ซื้อเรือมือสองได้ในราคาที่เหมาะสม	หรือ	รับมอบเรือใหม่ใน

เวลาทีต้่องการได้	ซึง่อาจท�าให้บรษิทัฯ	มคีวามเสีย่งเรือ่งความ

สามารถหรือความไม่เพียงพอของจ�านวนเรือในการรองรับ

ความต้องการของลูกค้า	 ด้วยเหตุนี้	 อาจท�าให้บริษัทฯ	 ไม่

สามารถท�าตามแผนที่วางไว้	 อันเนื่องมาจากข้อจ�ากัดด้าน	

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจขนส่ง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งทางเรือ

	 บรษิทัซึง่ประกอบธรุกจิขนส่งสนิค้าแห้งเทกอง	ในฐานะ

เจ้าของและผู้ประกอบการเรือเดินทะเลที่ด�าเนินธุรกิจอย่าง	

ไม่มีขีดจ�ากัดทางด้านภูมิศาสตร์	 ต้องเผชิญกับความเสี่ยง	

ทางด้านภัยพิบัติทางทะเล	อุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียกร้องค่าชดเชยจ�านวนมาก	 ความ	

สูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า/ทรัพย์สิน	 และการหยุด

ชะงกัของธรุกจิเนือ่งจากอบุตัเิหตหุรอืเหตกุารณ์อืน่ๆ	ทีเ่กดิขึน้	

จากความบกพร่องของเครื่องจักร	 ความผิดพลาดของมนุษย์	

การเมืองในประเทศต่างๆ	 การนัดหยุดงาน	 การก่อการร้าย	

การปล้นสะดม	สภาพอากาศทีร่นุแรง	และกรณแีละเหตกุารณ์

อื่นๆ	 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นหรือการสูญเสีย	

รายได้	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	สามารถจัดท�าการประกันภัย

กบัอตุสาหกรรมการประกนัภยัระหว่างประเทศได้เพือ่คุม้ครอง

ความเสี่ยงเกือบทั้งหมดเหล่านี้	 อันเป็นมาตรฐานส�าหรับ

เจ้าของ/ผู้ประกอบการเรือระหว่างประเทศ	 ดังนั้น	 บริษัท	

ซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองจึงมีความคุ้มครองที่

เพียงพอส�าหรับกรณีและเหตุการณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น		

ถงึแม้ว่าเบีย้ประกนัภยัจะแตกต่างกนัไปตามความเสีย่งต่างๆ	

ที่สามารถเล็งเห็นได้ของบริษัทฯ

	 การด�าเนินงานของบริษัทฯ	 อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่

กว้างและมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ	 การไม่ปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบเหล่านี้อาจส่งผลให้เรือถูกกักกัน	 และน�าไปสู่การสูญ

เสียรายได้หรือการเรียกร้องค่าชดเชยจากผู้เช่าเรือ	 รวมทั้ง	

ค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญในการปรับปรุงเรือหรือการเปลี่ยนแปลง	

ขั้นตอนการด�าเนินงาน	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 มีความ

ระมดัระวงัในเรือ่งเหล่านี้	และมกีารด�าเนนิงานตามมาตรฐาน

ทางด้านเทคนิคและความปลอดภัยที่ก�าหนดระหว่างประเทศ	

ดังนั้นเรือของบริษัทฯ	 จึงไม่มีประวัติถูกกักกันในรอบปีบัญชี	
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	 ในการด�าเนินงานของเรือ	 จ�าเป็นต้องใช้บุคลากร	

ที่มีทักษะความสามารถ	 เช่น	 ลูกเรือ	 ในท�านองเดียวกัน		

การบริหารจัดการบริษัทฯ	 จ�าเป็นต้องมีผู้จัดการซึ่งมีความ

สามารถในระดับองค์กร	 ตลอดจนความรู้และประสบการณ์

ทางวิชาการ	 การสรรหาและรักษาบุคลากรดังกล่าวเป็นเรื่อง	

ทีส่�าคญัส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	ซึง่ประกอบธรุกจิ

ขนส่งสินค้าแห้งเทกอง	 อย่างไรก็ดี	 ด้วยการใช้นโยบาย

พนักงานที่เป็นธรรมและเหมาะสม	 บริษัทฯ	 จึงประสบ	

ความส�าเร็จในด้านการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีทักษะ

ความสามารถและคุณสมบัติสูง	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังมี	

นโยบายในการจงูใจและรกัษาบคุลากรทีม่คีวามสามารถอย่าง	

ต่อเนื่อง	 ท�าให้บริษัทฯ	 ลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลน

บุคลากรในอนาคต

	 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองได้เพิ่ม

ระดบัของการท�าสญัญารบัขนส่งสนิค้าล่วงหน้า	และการให้เช่า

เหมาล�าแบบเป็นระยะเวลาอย่างเท่าเทียมกัน	 ท�าให้เกิด	

ความเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงของราคาน�้ามนัสงูขึน้ด้วย	เพือ่	

ลดความเสี่ยงนี้	 บริษัทฯ	 ได้เข้าท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยง

ส�าหรับน�้ามันเชื้อเพลิงที่จ�าเป็นส�าหรับสัญญารับขนส่งสินค้า

ล่วงหน้า	ซึ่งท�าให้บริษัทฯ	สามารถตรึงต้นทุนไว้ได้ส่วนหนึ่ง

	 อุตสาหกรรมและตลาดการเดินเรือมีวัฏจักร	และต้อง

ประสบกับความผันผวนในด้านความสามารถในการท�าก�าไร	

มูลค่าของเรือและอัตราค่าเช่าเรือ	 อันเป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงในอุปทานและอุปสงค์ของปริมาณการขนส่ง	

ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ	 “ข้อมูลและแนวโน้มธุรกิจของกลุ่ม

ธรุกจิขนส่ง”	ในรายงานฉบบันี	้จากความไม่แน่นอนและความ

ผันผวนอย่างมากในตลาด	 ที่ซึ่งอัตราค่าเช่าเรืออาจปรับขึ้น	

หรือปรับลดอย่างรวดเร็ว	 บริษัทฯ	 จึงมีความเห็นว่าเป็น	

การรอบคอบที่จะประกันรายได้ในอนาคตด้วยการใช้อัตราค่า

เช่าเรือที่สูงตามความเหมาะสมเมื่อเป็นไปได้	 เพื่อรองรับการ

ปรบัลดอย่างรวดเรว็และยัง่ยนืของอตัราค่าเช่าเรอืในตลาดให้	

เช่าระยะสั้น	 เพื่อที่จะจ�ากัดความผันผวนนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 มี	

เป้าหมายทีจ่ะให้บรกิารกองเรอืทีห่ลากหลายและมคีวามสมดลุ	
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บริษัทฯ	 แบ่งเรือจ�านวนหนึ่งเพื่อให้เช่าเหมาล�าแบบระยะยาว

โดยมีสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้าและให้บริการแบบ	

ไม่ประจ�าเส้นทางเป็นส่วนประกอบ	 นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัทฯ		

ยังจัดให้มีการให้บริการขนส่งสินค้าในหลายรูปแบบ	 โดย	

ไม่จ�ากัดอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

	 บรษิทัฯ	มกีารป้องกนัความเสีย่งในกรณทีีค่่าระวางเรอื

ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	 โดยบริษัทฯ	 มีการท�าสัญญาซื้อขาย	

ค่าระวางเรือล่วงหน้า	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 ไม่มีนโยบาย	

ที่จะเก็งก�าไรจากการท�าสัญญาซื้อขายค่าระวางเรือล่วงหน้า	

แต่จะใช้การท�าสัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความ

เสี่ยงจากการลดลงของค่าระวางเรือ	 ในกรณีที่มีการว่าจ้าง	

ให้เดินเรือในเส้นทางต่างๆ	 ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ	 ยังคงรักษา

ระดบัรายได้ให้เป็นไปตามแผน	ถงึแม้ว่าค่าระวางเรอืในตลาด

จะลดลงอย่างมีสาระส�าคัญ	 โดยบริษัทฯ	 จะมีการตรวจสอบ

ผลก�าไรหรือขาดทุนของการท�าสัญญาซื้อขายค่าระวางเรือ	

ล่วงหน้าเป็นรายวัน	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได้มีการอนุมัติ	

ขดีจ�ากดัของงบประมาณในการท�าสญัญาซือ้ขายค่าระวางเรอื

ล่วงหน้าเอาไว้	 เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ	 จะได้รายได้จาก	

ค่าระวางเรือตามที่คาดการณ์ไว้

	 อุปสงค์ในธุรกิจของบริษัทฯ	 เกิดขึ้นมาจากปริมาณ

สินค้าที่ต้องการให้เรือของบริษัทฯ	 ท�าการขนส่ง	 การเกิดขึ้น

ของอุปสงค์นี้ขึ้นอยู่กับการเติบโตทางการค้าและเศรษฐกิจ	

ของโลกเป็นส�าคัญ	 ภาวะการเติบโตและการค้าที่ตกต�่าอย่าง

รุนแรง	บวกกับการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการขนส่งอันเนื่องมา

จากการเปลี่ยนแปลงที่มาของแหล่งวัตถุดิบ	 อาจมีผลกระทบ

ต่ออุปสงค์ของเรือ	อุปสงค์ที่ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	อาจน�าไป

สู่การปรับลดของอัตราค่าเช่าเรือได้

	 เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น	 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจขนส่ง

สินค้าแห้งเทกองมีความเสี่ยงทางด้านคู่สัญญา	 โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในช่วงเวลาทีม่คีวามฝืดเคอืงทางด้านการเงนิ	อย่างไร

กด็	ีบรษิทัฯ	ตระหนกัถงึความเสีย่งทางด้านคูส่ญัญาทีเ่กีย่วข้อง

กบัการเช่าเรอืระยะยาวอยูเ่สมอ	และได้ใช้ขัน้ตอนการประเมนิ

ที่เหมาะสมก่อนเข้าท�าสัญญาเช่าเรือ	 บริษัทฯ	 จะมีการ	

ตรวจสอบฐานะทางการเงินและชื่อเสียงของผู้เช่าเรือก่อน	

การท�าสญัญาทกุครัง้	นอกจากนี	้บรษิทัซึง่ประกอบธรุกจิขนส่ง

สินค้าแห้งเทกองได้รักษามาตรฐานในเรื่องการช�าระเงินอย่าง	

เข้มงวด	โดยไม่ค�านึงถึงความน่าเชื่อถือทางการเงิน	ด้วยเหตุ

นี้ในช่วงที่ตลาดซบเซาในรอบปีที่ผ่าน	 บริษัทฯ	 จึงไม่มีความ

สูญเสียที่มีนัยส�าคัญ	อันเนื่องจากการผิดสัญญาของผู้เช่าเรือ

	 รายได้ของบรษิทัฯ	ได้รบัมาจากลกูค้าจ�านวนหนึง่	และ

ธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 ไม่ได้พึ่งพาลูกค้าเพียงรายเดียว		

ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงไม่มีความเสี่ยงในด้านการกระจุกตัวของ

ธรุกจิกบัลกูค้ารายใดรายหนึง่	หรอืการสญูเสยีธรุกจิจากลกูค้า

รายใดรายหนึ่งจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อธุรกิจ	

ของบริษัทฯ	 และจะไม่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายได้ในทันที

และอย่างมีนัยส�าคัญ

ความเสี่ยงด้านการทดแทนและการขยายกองเรือ

	 เรือแต่ละล�ามีระยะเวลาการใช้งานที่จ�ากัด	ซึ่งบริษัทฯ	

จะต้องมีการเปลี่ยนกองเรือใหม่อย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อรักษา

ระดับรายได้ของธุรกิจขนส่งทางเรือซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลัก

ของกลุม่บรษิทัฯ	เรอืจ�านวนหนึง่ของบรษิทัฯ	ได้มาในช่วงเวลา

ทีเ่รอืมรีาคาและต้นทนุสงู	ซึง่ท�าให้มค่ีาเสือ่มราคาทีส่งูตามไป

ด้วย	แต่ในปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีการซื้อเรือใหม่	และเรือมือสอง

ทีม่ปีระสทิธภิาพในราคาและต้นทนุทีถ่กูและเหมาะสมในรอบ

ระยะเวลาสิบปี	 ซึ่งการซื้อเรือเหล่านี้มาทดแทนกองเรือเก่า		

ท�าให้บริษัทฯ	มีค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	

ลดลง	 และท�าให้กองเรือมีความพร้อมและมั่นคงมากขึ้น	

และยังท�าให้บริษัทฯได้ค่าระวางเรือมากขึ้น

กลุ่มธุรกิจพลังงาน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง

	 อตุสาหกรรมการให้บรกิารงานนอกชายฝ่ังนัน้ขึน้อยูก่บั

อุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาน�า้มนัและก๊าซธรรมชาติ

	 เมอร์เมดเป็นผูใ้ห้บรกิารงานนอกชายฝ่ังแก่อตุสาหกรรม	

น�้ามันและก๊าซธรรมชาติ	 และธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง	

ของเมอร์เมดอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนราคาของ

น�า้มนัและก๊าซธรรมชาต	ิซึง่มผีลกระทบต่อกจิกรรมการส�ารวจ	

การพัฒนา	 และการผลิตน�้ามันและก๊าซธรรมชาติในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเมอร์เมดให้บริการอยู่	

	 บริษัทต่างๆ	 ที่ส�ารวจน�้ามันและก๊าซธรรมชาติอาจ

ยกเลิกหรือลดกิจกรรมการส�ารวจ	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับราคาตลาด

ของน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ	 ซึ่งจะท�าให้อุปสงค์ของงาน

บริการนอกชายฝั่งต่างๆ	 ของเมอร์เมดลดตามลงไปด้วย	

ปริมาณกิจกรรมการผลิตและขุดเจาะที่ลดลงเป็นระยะเวลา

นานอาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและธุรกิจของ	

บริษัทฯ
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	 อุปสงค์ของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั ่งของกลุ ่ม

บริษัทฯ	 มีการแข่งขันสูง	 มีความผันผวน	 และผลของการ

ด�าเนินงานบริการนอกชายฝั่งต่างๆ	อาจมีความผันผวน

	 อุปสงค์ของการบริการนอกชายฝั่งของเมอร์เมดใน	

ช่วงเวลาที่มีอุปสงค์สูงแต่อุปทานมีอยู่จ�ากัดจะมีอัตราค่าเช่า

เรอืสงู	แต่ส่วนใหญ่มกัจะตามด้วยช่วงเวลาทีม่อีปุสงค์ต�่า	ท�าให้

อุปทานล้นตลาด	 และมีผลท�าให้อัตราค่าเช่าเรือต�่า	 การที่มี	

เรือสั่งต่อใหม่	 เรือที่มีการปรับปรุงสภาพ	 เรือขุดเจาะ	 หรือ	

เรอืสนบัสนนุงานวศิวกรรมใต้ทะเลน�ากลบัมาใช้ปฏบิตังิานอกี	

และเรอืต่างๆ	เหล่านีเ้ข้ามาในตลาดท�าให้เกดิอปุทานในตลาด

มากขึ้น	ซึ่งจะท�าให้ยากต่อการขึ้นอัตราค่าเช่าเรือ	หรืออาจมี

ผลท�าให้อัตราค่าเช่าเรือลดลงไป	 ช่วงเวลาที่มีอุปสงค์ต�่า	

ท�าให้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น	 และท�าให้สินทรัพย์ต่างๆ		

ไม่ได้ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในบางช่วงเวลา	 ทรัพย์สินที่ให้

บริการนอกชายฝั่งของเมอร์เมดอาจต้องถูกปล่อยทิ้งไว้โดย	

ไม่ได้ใช้งาน	หรือไม่เช่นนั้นแล้วเมอร์เมดต้องยอมท�าสัญญาที่	

ได้รับค่าตอบแทนต�่าตามสภาพตลาดในอนาคต	 นอกจากนี้		

ความสามารถของเมอร์เมดในการต่อสัญญา	 หรือท�าสัญญา

ใหม่	 และเงื่อนไขของสัญญาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ		

ของตลาดในเวลาที่มีการพิจารณาสัญญาต่างๆ	ดังกล่าว	

	 นอกจากนี	้เนือ่งด้วยสญัญาการให้บรกิารงานวศิวกรรม

ใต้ทะเลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสัญญาระยะสั้น	 การเปลี่ยน	

แปลงต่างๆ	 ของสภาวะตลาดสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

อย่างรวดเรว็	นอกจากนี	้เนือ่งด้วยธรุกจิงานบรกิารนอกชายฝ่ัง

ของเมอร์เมดเป็นธรุกจิทีท่�าสญัญาเป็นโครงการ	ดงันัน้	กระแส

เงินสดหมุนเวียนของกลุ ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั ่งจึง	

ไม่อาจคาดเดาได้และอาจไม่สม�่าเสมอ	และจากความผนัผวน

ของอปุสงค์	อาจท�าให้ผลประกอบการของเมอร์เมดผนัผวนได้	

กลยุทธ์ของบริษัทฯ	คือ	การให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ	มีสัญญา

ระยะยาวซึ่งจะช่วยให้มีรายได้ที่จะไม่ได้รับผลกระทบจาก

สภาพตลาดระยะสั้น	และยังเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงจาก

การผันผวนของตลาด

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มมีความเสี่ยงจากการ

ปฏิบัติงานหลายประการ

	 ธรุกจิงานบรกิารนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดมคีวามเสีย่ง

หลายอย่างที่มาจากอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ		

อาทิ	อัคคีภัย	ภัยธรรมชาติ	ระเบิด	การทะลักของน�้ามันออก

จากบ่อ	 การเผชิญกับความดันผิดปกติ	 การระเบิดของปล่อง

ภูเขาไฟ	ท่อน�้ามันแตกและน�้ามันรั่ว	ความเสี่ยงต่างๆ	เหล่านี้

อาจมีผลตามมาอย่างร้ายแรง	 รวมทั้งการสูญเสียของชีวิต	

หรือบาดเจ็บอย่างรุนแรง	 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน	 และ

อุปกรณ์ของเมอร์เมดหรือของบริษัทลูกค้า	 สร้างมลภาวะ	

ต่อสิ่งแวดล้อม	 การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อการบาดเจ็บ

ของบุคคล	ผลกระทบต่างๆ	ทางการเมือง	และความเสียหาย

ต่อชื่อเสียงของเมอร์เมด

	 ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของเมอร์เมดยังมีความ

เสี่ยงจากความขัดข้องของอุปกรณ์	 ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการ

ซ่อมแซมนานและท�าให้รายได้ของเมอร์เมดต้องสูญเสียไป	

ความล้มเหลวในระบบการท�างานหลักอาจท�าให้เกิดการสูญ

เสียชีวิต	 หรือการบาดเจ็บที่ร ้ายแรง	 ความเสียหายหรือ	

ความสูญเสียต่อเรือและอุปกรณ์	 และข้อพิพาททางการเมือง

หรือทางกฎหมายที่ยืดเยื้อและมีผลเสียต่อชื่อเสียงของ	

เมอร์เมด

	 เมอร์เมดลงทุนอย่างต่อเนื่องในกองเรือ	 โดยเน้น	

การบ�ารุงรักษาอย่างเต็มที่	 รวมไปถึงการเข้าซ่อมแซมตาม

ก�าหนดระยะเวลา	 เพื่อที่จะลดความเสี่ยงด้านความบกพร่อง

ของอุปกรณ์	 นอกจากนี้เมอร์เมดยังคงเน้นย�้าด้านความ

ปลอดภัยอยู่เสมอ	 โดยมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย	

ที่ครบถ้วนพร้อมใช้งาน	 ซึ่งจะประกอบไปด้วยแนวทางความ

ปลอดภัยที่ชัดเจน	 รวมไปถึง	 การจัดฝึกอบรมด้านความ

ปลอดภัยอย่างละเอียด	 และจัดโครงการเพื่อสร้างความ

ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ลูกค้าก็มีการ

ตรวจสอบกองเรืออยู่เป็นประจ�า	และได้ให้ข้อมูลกับเมอร์เมด

เพื่อบันทึกในโครงการตรวจซ่อมและบ�ารุงรักษากองเรือ

	 ลูกค้าในตลาดเฉพาะกลุ่มของธุรกิจงานบริการนอก

ชายฝ่ังมจี�านวนจ�ากดั	และการสญูเสยีลกูค้าทีส่�าคญั	อาจท�าให้

เกิดผลกระทบที่ส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

	 ลกูค้าทีม่ศีกัยภาพในธรุกจินีม้จี�านวนจ�ากดั	โดยเฉพาะ

ในธุรกิจขุดเจาะ	 และจ�านวนโครงการที่มีศักยภาพในธุรกิจ

บรกิารนอกชายฝ่ังกม็จี�านวนจ�ากดัเช่นกนั	ในปีหนึง่ๆ	จ�านวน

สัญญา	 และโครงการไม่กี่โครงการ	 มีสัดส่วนที่ส�าคัญต่อ	

รายได้ของธุรกิจบริการนอกชายฝั่งของเมอร์เมด	 นอกจากนี้

เนื่องด้วยเมอร์เมดมีเรือขุดเจาะทั้งสิ้น	2	ล�า	การสูญเสียลูกค้า	

ของธุรกิจการขุดเจาะไปรายหนึ่งท�าให้มีผลกระทบต่อธุรกิจ	

ขุดเจาะ	 และอาจส่งผลถึงรายได้และผลก�าไรของเมอร์เมด	

โดยรวมถ้าเมอร์เมดไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทน

ลูกค้าที่สูญเสียไปได้
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	 นอกจากนี้	 รายได้และก�าไรของเมอร์เมดอาจได้รับ	

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ	 ถ้าลูกค้าส�าคัญรายใด

ของเมอร์เมดยกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อสัญญากับเมอร์เมด		

และเมอร์เมดไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้า

เหล่านี้ได้

	 เมอร์เมดต้องท�างานอย่างหนกัเพือ่รกัษาความสมัพนัธ์

และชื่อเสียงที่ดีของเมอร์เมดกับลูกค้ารายใหญ่ทุกราย	 และ	

ณ	 ปัจจุบันนี้	 ยังไม่มีลูกค้ารายใดเลยที่ยกเลิกสัญญาที่ท�าไว้	

กับเมอร์เมดอันเนื่องมาจากผลการท�างานของเมอร์เมด	 หรือ

แม้แต่เมอร์เมดเองกไ็ม่เคยมปัีญหาในการเข้าไปประมลูสญัญา

ฉบับใหม่ๆ	จากลกูค้าที่เคยใหง้านประมลู	ในเรือ่งของเทคนคิ

ที่ด้อยคุณภาพ

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน 

ความเสี่ยงจากการขนส่ง

	 UMS	 น�าเข้าถ่านหินมาจากประเทศอินโดนีเซียเป็น

ประจ�า	 โดยจะใช้เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองหรือเรือล�าเลียง	

มีความเสี่ยงที่เป็นไปได้อยู่สองประการในด้านนี้	 คือ	 ความ

พร้อมของเรือที่จะใช้ขนส่ง	 และอัตราค่าระวางเรือที่อาจจะ

ผันผวนในช่วงระยะเวลาที่จะมีการขนส่ง

	 UMS	 ตระหนักถึงสถานการณ์เหล่านี้ดีและได้ด�าเนิน

การแก้ไขด้วยการเข้าท�าสัญญาระยะยาวแบบมีก�าหนดเวลา	

(fixed	long	term	contracts)	กบัผูข้นส่งสนิค้าและ/หรอืสญัญา

แบบทันที	(spot	contracts)	ในขณะเดียวกัน	ธุรกิจการขนส่ง

สินค้าแห้งเทกองของบริษัทฯ	ก็ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องการ

ปรับปรุงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของอัตรา	

ค่าระวางทุกสัปดาห์	ซึ่งท�าให้	UMS	สามารถท�าการตัดสินใจ

ได้อย่างรวดเร็วและมีข้อมูล	

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการจัดหาถ่านหิน

	 ปัจจัยหลักที่กระทบต่อการจัดหาและต้นทุนมีดังนี้

	 1)	 ความพร้อมของอุปทานตามข้อก�าหนดเฉพาะ/	

	 	 คุณภาพที่ต้องการ

	 2)	 ราคาตามข้อก�าหนดเฉพาะ/คุณภาพที่ต้องการ

	 3)	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

	 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความพร้อมของอุปทานรวมถึง

ประสทิธภิาพของเหมอืง	และข้อก�าหนดเกีย่วกบัความต้องการ

จากผูน้�าเข้ารายใหญ่	โดยเฉพาะอย่างยิง่	โรงไฟฟ้าจากประเทศ

จีน	ญี่ปุ่น	อินเดียและเกาหลี	นอกจากนี้	UMS	ยังมีความเสี่ยง

ที่เกี่ยวกับข้อก�าหนดเฉพาะและคุณภาพซึ่งเกิดขึ้นในประเทศ

อินโดนีเซียอยู่เสมอ	UMS	จะระบุความต้องการปริมาณน�าเข้า

เป็นรายปี	 ตลอดจนข้อก�าหนดเฉพาะและคุณภาพที่ต้องการ	

ในขณะที่ปริมาณในส่วนของผู้จัดหารายใหญ่ของอินโดนีเซีย

อาจจะไม่อยู่ในระดับของประเทศน�าเข้ารายใหญ่ที่กล่าวถึง	

แต่ผู้จัดหารายใหญ่ของอินโดนีเซียก็มีสัดส่วนถึงร้อยละ	50	

ขึ้นไปของการจัดซื้อของบริษัทฯ	ในขณะเดียวกัน	ข้อก�าหนด

เฉพาะและคณุภาพจะอยูภ่ายใต้การจดัการอย่างเคร่งครดัโดย

สัญญาจัดหาถ่านหินซึ่งรวมข้อก�าหนดเกี่ยวกับเกณฑ์การ

ปฏิเสธและค่าปรับ

	 จากมุมมองด้านราคา	 ดัชนีราคาถ่านหินส่วนใหญ่จะ

อิงตามราคาตลาดโลก	 ราคาของถ่านหินจะผันผวนตาม

อปุทานและอปุสงค์ทัว่โลก	ดงันัน้	ความผนัผวนด้านราคาของ

ปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าขาย	UMS	 มีการ

ติดตามดัชนีราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิด	และด้วยการใช้สัญญา

การจดัหาถ่านหนิแบบมกี�าหนดเวลาคงทีร่ะยะยาวและสญัญา

การจัดหาถ่านหินแบบระยะสั้นซึ่งมีความสมดุลกัน	UMS	

สามารถบริหารต้นทุนสินค้าขายได้

	 ต้นทุนสินค้าขายของ	UMS	ประมาณร้อยละ	90	อยู่ใน

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ในขณะรายได้ทั้งหมดเป็นเงิน

บาท	ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบทางธุรกิจที่มีการน�าเข้าถ่านหิน

มาจากประเทศอินโดนีเซียและจ�าหน่ายให้กับอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ	ดงันัน้	UMS	จงึอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลก

เปลี่ยน	ในขณะที่เงินบาทไทยมีมูลค่าลดลง	ต้นทุนวัตถุดิบน�า

เข้าของ	UMS	 จะสูงขึ้น	UMS	 บริหารความเสี่ยงนี้ด้วยการ	

ใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 (Forward		

Contract)	ส�าหรับต้นทุนการน�าเข้าทั้งหมด	ดังนั้น	UMS	จึง

สามารถลดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้มาก

ความเสี่ยงจากการคู่แข่งรายใหม่

	 คู่แข่งรายใหม่หลายรายยังคงเข้ามาในตลาดจ�าหน่าย

ถ่านหินในประเทศไทย	 แต่เดิมนั้นจะเห็นว่าธุรกิจการค้า

ถ่านหินต้องการเงินลงทุนค่อนข้างน้อยในแง่ของอุปกรณ์และ

เครื่องจักร	 การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลให้เกิดการตัดราคา

และท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นโดยรวมของผู้ค้าถ่านหินแคบลง

	 UMS	ยงัคงใช้กลยทุธ์หลกัเพือ่ทีจ่ะสร้างความแตกต่าง

ของผลิตภัณฑ์ของตนออกจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง	 ตัวอย่าง

เช่น	UMS	ให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของถ่านหิน
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ที่เหมาะสมกับหม้อไอน�้าแต่ละประเภทตามประเภทของ

อุตสาหกรรม	 รวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้าส�าหรับการสอบ	

ถามทางด้านเทคนิคและที่เกี่ยวกับบริการอื่นๆ

	 UMS	เป็นผูท้�าการคดัเลอืกและปรบัปรงุคณุภาพถ่านหนิ

ให้เหมาะสมกับหม้อไอน�้าแต่ละประเภทที่ใช้โดยโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก	 เพื่อให้มั่นใจถึงการมี

ประสิทธิภาพสูงส�าหรับลูกค้า	 ดังนั้น	 ด้วยฐานลูกค้าที่ส�าคัญ	

UMS	จงึสามารถน�าเข้าถ่านหนิในปรมิาณมากโดยใช้เรอืขนาด

ใหญ่ขึ้นและมีค่าใช้จ่ายการขนส่งที่ต�่าลง	เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปริมาณและเรือที่มีขนาดเล็กกว่า

	 จากการที่ชุมชนมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวน	

การของถ่านหิน	เมื่อเร็วๆ	นี้	หน่วยงานในระดับท้องถิ่นและ

จังหวัดหลายแห่งได้ท�าการบังคับใช้หรือเพิ่มเติมข้อก�าหนดที่

เกีย่วกบัการป้องกนัอย่างเคร่งครดั	เพือ่ทีจ่ะคุม้ครองชมุชนและ

สิ่งแวดล้อม	UMS	ได้ปรับปรุงโรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็น

ไปตามและเหนอืกว่าข้อก�าหนดเหล่านัน้	UMS	ได้รบัการรบัรอง	

ISO	14001	 ซึ่งจะเป็นการสร้างอุปสรรคที่ส�าคัญในการเข้า

ตลาดส�าหรับผู้ประกอบการรายใหม่จ�านวนมากซึ่งเคยลงทุน

เพียงเล็กน้อย	 ในที่สุดแล้ว	 ผู้ประกอบการเหล่านั้นจะต้อง

ท�าการลงทุนที่ส�าคัญเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรและที่ดิน

ส�าหรับลานกอง	 เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อก�าหนดการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ทดแทนและการขยายตลาด

	 โดยทั่วไป	ทรพัยากรพลังงานหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย	ได้แก่	น�า้มนัเตา	ก๊าซธรรมชาติ	และถ่านหนิ	

น�้ามันเตาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่บริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่เลือกใช้	

เนื่องจากการจัดหาท�าได้สะดวก	 การใช้งานไม่ยุ่งยากและ	

ง่ายต่อการบ�ารุงรักษา	 ก๊าซธรรมชาติเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง	

ของอุตสาหกรรมเนื่องจากมีราคาถูกกว่าน�้ามันเตา	 ส่วนการ

ใช้ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานยังไม่เป็นที่แพร่หลาย

	 แนวโน้มราคาน�้ามันเตาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ส่ง	

ผลให้ต้นทุนในอุตสาหกรรมโดยรวมเพิ่มขึ้นตาม	 ในขณะ

เดียวกัน	 ราคาก๊าซธรรมชาติก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน	และเป็นที่

ชดัเจนว่าอปุทานของก๊าซธรรมชาตใินประเทศก�าลงัมแีนวโน้ม

ลดลง	 ส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมเริ่มที่จะหาแหล่งพลังงาน

ทดแทนส�าหรับการผลิตและการจัดการต้นทุนการผลิต	 ใน	

ขณะที่ถ่านหินยังเป็นแหล่งต้นทุนราคาถูกซึ่งมีความเป็น	

ไปได้	แต่ผูผ้ลติหลายรายกก็�าลงัมองหาแหล่งพลงังานทดแทน	

อาทิ	แกลบ	เศษไม้	และพลังงานชีวภาพอื่นๆ

	 อย่างไรกต็าม	ถ่านหนิมข้ีอได้เปรยีบทีส่�าคญัเหนอืกว่า

แหล่งพลงังานอืน่ๆ	ในด้านต้นทนุ	และถ่านหนิยงัเป็นเชือ้เพลงิ

ที่มีปริมาณส�ารองอยู่มากเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งพลังงาน

ธรรมชาติอื่นๆ	และอาจพบได้ในประเทศต่างๆ	มากกว่า	100	

ประเทศ

	 UMS	คาดหวงัว่าความต้องการถ่านหนิจะยงัคงเพิม่ขึน้

ต่อไป	 ขณะที่ต้นทุนการผลิตจะมีความส�าคัญมากขึ้นใน	

ทุกอุตสาหกรรม	 หลายอุตสาหกรรมได้หันมาให้ความสนใจ	

ในถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานทดแทน	 ส�าหรับผู ้ผลิตเดิม	

การพิจารณาเปลี่ยนจากการใช้หม้อไอน�้าซึ่งใช้น�้ามันเตาเป็น	

หม้อไอน�้าที่ใช้ถ่านหินจะต้องการเงินลงทุน	 อย่างไรก็ตาม		

ด้วยปัจจัยทั้งหมดที่น�ามาพิจารณา	ซึ่งรวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง	

ค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานและค่าใช้จ่ายการบ�ารุงรักษา	ผู้ผลิต

อาจเห็นถึงผลตอบแทนที่ดีในการเปลี่ยนจากน�้ามันเตา	

เป็นถ่านหิน

ความเสี่ยงจากชุมชนและที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 ถ่านหินมีหลายประเภท	ได้แก่	แอนทราไซต์	บิทูมินัส	

ซับบิทูมินัสและลิกไนต์	 เมื่อน�าถ่านหินมาเผาไหม้	 ออกซิเจน

ในอากาศจะท�าปฏกิริยิากบัถ่านหนิ	และก่อให้เกดิก๊าซซลัเฟอร์

ไดออกไซด์	 ถ้ามีการสูดดมก๊าซซัลเฟอร์ได	 ออกไซด์หรือ	

ถ้าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สัมผัสกับผิวหนัง	 อาจท�าให้ปอด

อักเสบ	และเกิดโรคภูมิแพ้	ในขณะเดียวกันฝุ่นผงจากถ่านหิน

ก็อาจท�าให้เกิดอาการภูมิแพ้ด้วยเช่นกัน

	 ปัจจุบัน	UMS	 น�าเข้าถ่านหินบิทูมินัสและซับบิทูมินัส	

ซึ่งมีก�ามะถันในระดับต�่า	(ปริมาณก�ามะถันอยู่ในช่วง	0.1-1.5	

เปอร์เซ็นต์	 ในขณะที่น�้ามันเตามีก�ามะถันอยู่ในช่วง	0.1-3.0	

เปอร์เซ็นต์)	ท�าให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า

	 เพือ่ทีจ่ะลดการรบัรูใ้นเชงิลบเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวและ

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน	UMS	 จึงได้ติดตาม

กระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิดโดยสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ

ของรัฐบาล	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	UMS	 ได้ลดการแพร่กระจาย

ของฝุ่นละอองด้วยการใช้ระบบการจัดเก็บแบบปิด	การจัดให้

มผ้ีาใบคลมุรอบกองถ่านหนิ	การฉดีน�า้ดกัฝุน่ไม่ให้ฟุง้กระจาย	

การสร้างรั้วสูงรอบคลังสินค้า	 และการปลูกต้นไม้โดยรอบ

บริเวณที่ดินเพื่อดักฝุ่นละออง	 รถที่บรรทุกถ่านหินจะมีผ้าใบ

ปิดคลุมมิดชิด	 และจะมีการล้างล้อรถบรรทุกก่อนที่จะปล่อย

ออกเพื่อไม่ให้เศษถ่านหินตกลงบนถนน
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ ่มธุรกิจปุ ๋ยและคลังสินค้าใน

เวียดนาม

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับราคาวัตถุดิบของปุ๋ย

	 ราคาวัตถุดิบของปุ๋ยทั้งในประเทศและทั่วโลกสามารถ

ผันผวนได้	 ดังนั้น	 บาคองโคจึงอาจต้องปรับเปลี่ยนรายการ

สินค้า	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดเผชิญกับแนวโน้มที่ตกต�่า	

หรือส่วนต่างที่ลดลงเมื่อตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น	 สิ่งเหล่านี้	

ย่อมเกิดขึ้นได้หากบาคองโคไม่สามารถปรับราคาตามตลาด

ได้อย่างรวดเร็ว

	 ในขณะที่ความเสี่ยงนี้ไม่สามารถก�าจัดไปได้ทั้งหมด	

แต่บรรเทาและลดลงได้ด้วยการควบคมุโดยใช้แนวทาง	2	อย่าง

คือ	

	 ก)	 การด�ารงสินค้าคงคลังให้ต�่า	เพื่อที่จะจ�ากัดความ

เสี่ยงในสถานการณ์ที่ตลาดมีแนวโน้มตกต�่า	และ

	 ข)	 การใช้นโยบายราคาที่แน่นอนและส่วนลด	 พร้อม

กับการบริหารจัดการลูกค้าบนพื้นฐานของการมีคุณภาพที่

เหนือกว่า	 เพื่อให้บาคองโคสามารถรักษาส่วนต่างเมื่อราคา

วัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น

ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบของปุ๋ย

	 บาคองโคจัดซื้อวัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่าง

ประเทศ	 ซึ่งโดยทั่วไปอุปทานจะสมดุลกันที่	 50/50	 คือ	

ในประเทศร้อยละ	50	และต่างประเทศร้อยละ	50	

	 ด้วยนโยบายเชิงกลยุทธ์ของบาคองโคในการด�ารง

สินค้าคงคลังที่ต�่าและการจัดซื้อวัตถุดิบแบบทันเวลาพอดี	

ส่งผลให้บาคองโคอาจมีความเสี่ยงต่อโอกาสที่จะขาดแคลน

วัตถุดิบได้สูงขึ้นในเวลาที่อุปทานของโลกมีความฝืดเคือง	

	 บาคองโคได้สร้างความสมัพนัธ์ระยะเวลายาวกบัจ�านวน

ผู้จัดหาสินค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ในต่างประเทศ	 ซึ่ง	

ผู ้จัดหาสินค้าเหล่านี้ต่างให้การสนับสนุนบาคองโคอย่าง	

ต่อเนือ่ง	บนพืน้ฐานของข้อผกูพนัทางด้านคณุภาพ	การยดึมัน่	

ในข้อผูกพันทางสัญญา	 และการช�าระเงินทันที	 บาคองโค	

ได้รบัการสนบัสนนุทางด้านปรมิาณและการจดัซือ้วตัถดุบิจาก

ผู้จัดหาอย่างทันเวลาเสมอ

การแข่งขันในธุรกิจปุ๋ยในประเทศ

	 ประเทศเวยีดนามคอืตลาดทีม่กีารแข่งขนัสงูส�าหรบัปุย๋

และเคมีเกษตรกรรม	(Agrochemical)	 ปัจจุบัน	 การผลิต	

ของปุ๋ย	NPK	 ในเวียดนาม	(การผสมและการอัดเม็ด)	 อยู่ใน	

ระดับเกินขีดความสามารถ	และก�าลังมีการวางแผนอีกหลาย

โครงการส�าหรับปีต่อๆ	ไป

	 บาคองโคได้เลือกกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและ

มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์พิเศษ	 เพื่อจ�ากัดความเสี่ยงในการแข่งขัน	

ในภาพรวม	บาคองโคมีสูตรปุ๋ยมากกว่า	80	สูตร	ตั้งแต่สูตรที่

ใช้ในตลาดทั่วไปจนถึงสูตรพิเศษเฉพาะ	 ซึ่งท�าให้มั่นใจได้ว่า

บาคองโคยังคงน�าหน้าในการแข่งขัน	 เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว

จะมีการผลิตผลิตภัณฑ์เพียง	10-15	ประเภท

	 บาคองโคมกีระบวนการผลติหลายระบบ	อกีทัง้ยงัเพิม่

มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการผลิตเฉพาะ	เช่น	การ

อัดแน่น	 (Compaction)	USP	 และการเคลือบปุ๋ยด้วยสาร

ชีวภาพ	 ด้วยแนวทางนี้	 บาคองโคสามารถรักษาชื่อเสียงของ

ผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ในตลาดในฐานะผู้ให้บริการที่มี

คณุภาพสงูและมกีารสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างสม�า่เสมอ	และ

สามารถด�ารงส่วนแบ่งตลาดและส่วนต่างก�าไร

การส่งมอบปุ๋ยที่ตรงเวลา

	 ด้วยนโยบายการผลิตแบบทันเวลาพอดีของบาคองโค	

สินค้าส�าเร็จรูปคงคลังจึงมีปริมาณต�่า	 ซึ่งอาจท�าให้เกิดความ

เป็นไปได้สูงขึ้นที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าล่าช้า

	 บาคองโคจัดการความเสี่ยงนี้โดยใช้แนวทางการจัด	

การโซ่อุปทานที่ดี	 ด้วยการสื่อสารอย่างสม�่าเสมอและมี

ประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายปฏิบัติการขายกับฝ่ายผลิต	โรงงาน

จะทราบถึงค�าสั่งที่เข้ามาล่วงหน้าหลายสัปดาห์	 บาคองโค	

ด�ารงก�าลังการผลิตไว้อย่างสม�่าเสมอ	 ร่วมกับแผนการบ�ารุง

รักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อป้องกันความช�ารุดบกพร่อง

ผลติภณัฑ์ซึง่ผ่านกระบวนการถงุแบบอตัโนมตัแิละการล�าเลยีง

ในขั้นสุดท้าย	จะถูกจัดส่งให้กับลูกค้าโดยเร็ว

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

	 บาคองโคจัดซื้อวัตถุดิบมากกว่าครึ่งจ�านวนด้วยสกุล

เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 และขายสินค้าส�าเร็จรูปภายใน

ประเทศเป็นเงินเวียดนาม	 จากการที่รัฐบาลเวียดนามได้ลด	

ค่าเงินเวียดนามอยู่เสมอ	ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
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จึงยังคงมีอยู ่	 เนื่องจากเงินเวียดนามไม่ได้เป็นสกุลเงินที่

สามารถแลกเปลี่ยนได้โดยทั่วไป	ขอบเขตการใช้จึงมีอยู่จ�ากัด	

ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนนี้อาจจัดการได้ด้วย	

การด�ารงสินค้าคงคลังให้ต�่า	 (ตามนโยบายเชิงกลยุทธ์ของ	

บริษัทฯ)	และการใช้นโยบายการซื้อขาย/ช�าระเงินด้วยเงินสด	

เพือ่ให้มหีนีล้กูค้าเป็นศนูย์	แนวทางนีช่้วยให้บาคองโคสามารถ

ช�าระเงินให้แก่ผู้จัดหาสินค้าได้ทันที	 และลดความเสี่ยงจาก

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	

	 นอกจากนี้	 บาคองโคยังส่งออกสินค้าบางประเภท	

ซึง่ก่อให้เกดิรายได้ทีเ่ป็นสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิารายได้

นี้ใช้ในการช�าระเงินให้แก่ผู้จัดหาวัตถุดิบ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

	 รฐับาลเวยีดนามก�าหนดมาตรฐานทีเ่จาะจงส�าหรบัสตูร

ปุ๋ยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	 และมีการบังคับใช้บทลงโทษต่างๆ	

ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผลิตขึ้นตามข้อก�าหนดเฉพาะที่ผ่านการ

ทดสอบ	บาคองโคน�าเข้าวัตถุดิบจากผู้จัดหาสินค้าในประเทศ

และต่างประเทศทีเ่ชือ่ถอืได้	อกีทัง้มชีือ่เสยีงในฐานะเป็นผูผ้ลติ

ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง	นอกจากนี้	ด้วยแนวทางในการสร้างสรรค์

สตูรการผลติ	ผลติภณัฑ์ของบาคองโคจงึเป็นไปตามหรอืเหนอื

กว่ามาตรฐานต่างๆ	ที่รัฐบาลก�าหนดไว้เสมอ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

	 ความเสี่ยงทางด้านการเงินหลักๆ	 ได้แก่	 ความเสี่ยง

จากอตัราแลกเปลีย่น	ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้	ความเสีย่ง

จากราคาน�้ามัน	ความเสี่ยงจากอัตราค่าระวางเรือ	และความ

เสีย่งจากคูส่ญัญา	บรษิทัฯ	ใช้เครือ่งมอืทางการเงนิ	เช่น	สญัญา

แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย	สัญญาซื้อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า	 และสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน�้ามันหรือ

อัตราค่าระวางเรือที่ราคาจะถูกก�าหนดด้วยราคาคงที่	 เพื่อ

จัดการกับความเสี่ยงทางการเงินหลักๆ	 วัตถุประสงค์ของ	

การใช้เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้คือ	 เพื่อที่จะลดความไม่

แน่นอนของกระแสเงนิสดในอนาคตทีเ่กดิขึน้จากความผนัผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยน	อัตราดอกเบี้ย	 ราคาน�้ามัน	และอัตรา	

ค่าระวางเรือ	 และเพื่อบริหารสภาพคล่องเงินสด	 บริษัทฯ		

มีนโยบายที่จะไม่เข้าท�าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ต่างๆ	เหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ในการเก็งก�าไร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

	 ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล	 ธุรกิจ

บริการนอกชายฝั่ง	ธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้า	และธุรกิจ

ปุ๋ยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินหลักส�าหรับ

ธุรกรรมการค้าและการเข้าซื้อสินทรัพย์	 รวมทั้งการขอเงินกู้

ด้วย	 วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ	 คือการเพิ่มรายได้และ	

ลดค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ให้ได้มากที่สุด	 เพื่อให้มั่นใจถึงสมดุลระหว่างรายได้และ	

รายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศเมื่อท�าธุรกรรมทางการค้า	

กาซื้อทรัพย์สิน	 และการหาเงินกู ้	 ความเสี่ยงจากอัตรา	

แลกเปลี่ยนที่เหลือได้รับการจัดการโดยตราสารการเงิน	 เช่น	

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	และการจดัการเงนิฝากในสกลุเงนิตรา

ต่างประเทศ

	 บริษัทฯ	ได้เข้าท�าสัญญาอนุพันธ์	เช่น	การแลกเปลี่ยน

สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเพื่อก�าหนดต้นทุนทางการเงินของ	

บริษัทฯ	 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสัญญาแลกเปลี่ยน

อัตราดอกเบี้ยช่วยป้องกันบริษัทฯ	 จากการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย

	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่าการด�าเนินงานส่วนใหญ่อยู่	

ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 แต่สกุลเงินที่บริษัทฯ	 ต้อง

แสดงงบการเงินยังคงเป็นเงินบาท	ดังนั้น	จึงมีความเสี่ยงด้าน

อตัราแลกเปลีย่นเกดิขึน้เมือ่มกีารแปลงค่าเงนิเพือ่วตัถปุระสงค์

ในการรายงานดังกล่าว	 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลก

เปลี่ยนปรากฎอยู่ในหมายเหตุ	30	 ของหมายเหตุประกอบ	

งบการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 บริษัทฯ	 ได้พยายามที่จะจัดการกับความเสี่ยงซึ่งเกิด

จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและลดต้นทุนดอกเบี้ย	

โดยความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยสามารถลดลงได้ด้วย	

การสร้างความพอดีระหว่างการใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่	

และลอยตัวส�าหรับเงินกู้ยืม	 และการใช้ตราสารอนุพันธ์	 เช่น	

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู ้ยืมระยะยาว	

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังบริหารจัดการระยะเวลาโดยเฉลี่ยของ

เงินกู ้ยืมให้สัมพันธ์กับกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน	

กลุ่มบริษัทฯ	มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราดอกเบี้ยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอยู่บ้าง	โดยเงินกู้

บางส่วนผูกอยู่กับอัตราดอกเบี้ย	LIBOR	
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ามันเชื้อเพลิง

 ควำมผันผวนของรำคำน�้ำมันอำจจะมีผลกระทบต่อ 

ค่ำใช้จ่ำยในธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำแห้งเทกองอย่ำงมำก ซึ่ง 

อำจจะส่งผลกระทบต่อผลก�ำไรของบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ 

จึงได้เข้ำท�ำสัญญำแลกเปลี่ยนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ

บนรำคำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิและอตัรำค่ำระวำงเรอื วธิกีำรนีม้คีวำม

ส�ำคัญและมีประสิทธิภำพส�ำหรับกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำร

เปลี่ยนแปลงของรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิงและอัตรำค่ำระวำงเรือ

ในอนำคต เนื่องจำกวันที่ตกลงเข้ำท�ำสัญญำขนส่งสินค้ำ 

และวันที่ได้ท�ำกำรขนส่งสินค้ำจริงมีระยะเวลำห่ำงกันพอ

สมควร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เมื่อธุรกิจขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง

ได้รับสัญญำว่ำจ้ำงล่วงหน้ำมำกขึ้นเรื่อยๆ บริษัทฯ คำดว่ำใน

เวลำที่เจรจำต่อรองสัญญำขนส่งสินค้ำระยะยำวแต่ละฉบับ 

บริษัทฯ จะท�ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิงไป

พร้อมกันด้วย โดยกำรเข้ำท�ำสัญญำแลกเปลี่ยนรำคำน�้ำมัน 

เชือ้เพลงิเพือ่ก�ำหนดต้นทนุคงทีส่�ำหรบัปรมิำณน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

ที่คำดว่ำจะต้องใช้ในอนำคต 

ความเสี่ยงจากอัตราค่าระวางเรือ

 ผลจำกอตัรำค่ำระวำงเรอือยูใ่นช่วงขำลง ส่งผลกระทบ

อย่ำงมีสำระส�ำคัญต่อก�ำไรสุทธิของธุรกิจขนส่งสินค้ำแห้ง 

เทกอง ดังนั้นบริษัทได้ท�ำสัญญำซื้อขำยค่ำระวำงเรือล่วงหน้ำ 

เพื่อลดควำมผันผวนของอัตรำค่ำระวำงเรือของธุรกิจขนส่ง

สนิค้ำแห้งเทกอง ระหว่ำงปีทีผ่่ำนมำบรษิทัได้ท�ำสญัญำซือ้ขำย

ค่ำระวำงเรือล่วงหน้ำให้สอดคล้องกับจ�ำนวนวันกำรเช่ำเรือ 

(Chartered in vessel) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนควำม

ผันผวนของค่ำระวำงเรือ

ความเสี่ยงจากคู่สัญญา 

 รำยได้จำกค่ำระวำงเรอืขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองส่วนใหญ่

นั้นลูกค้ำจะจ่ำยเงินล่วงหน้ำ หรือจ่ำยก่อนที่ลูกค้ำจะได้รับ

สินค้ำ ส�ำหรับกำรขำยถ่ำนหิน ลูกค้ำรำยใหญ่เป็นบริษัท

มหำชนที่มีควำมมั่นคงในประเทศไทย ส่วนกำรขำยถ่ำนหิน 

ให้กับลูกค้ำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดเล็กนั้นมีนัยไม่ 

มำกนัก บริษัทฯ ขำยปุ๋ยทั้งหมดในรูปแบบเงินสด บริษัทฯ 

จึงไม่คิดว่ำควำมเสี่ยงจำกคู่สัญญำของธุรกิจแต่ละประเภท 

มีนัยส�ำคัญ ประกอบกับต้นทุนในกำรป้องกับควำมเสี่ยงจำก 

คู่สัญญำจะสูงมำกเกินกว่ำผลประโยชน์ที่อำจจะได้รับ ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงไม่เข้ำท�ำสัญญำอนุพันธ์ใดๆ ส�ำหรับควำมเสี่ยงนี้
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การถือครองหุ้น
โดยคณะกรรมการ
และผู้บริหาร
ตาราง	:	การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2555

(หุ้น)

รายชื่อกรรมการ ณ 30 กันยายน 2554 เปลี่ยนแปลง ณ 30 กันยายน 2555

1.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์ 0 20,000 20,000

	 คู่สมรส 0 0 0

2.	 ม.ล.	จันทรจุฑา	จันทรทัต	(1) 596,988 0 596,988

	 คู่สมรส 0 0 0

3.	 นายกฤช	ฟอลเล็ต	(3) 0 0 0

	 คู่สมรส 0 0 0

4.	 ดร.	พิชิต	นิธิวาสิน 0 0 0

	 คู่สมรส 0 0 0

5.	 นายสันติ	บางอ้อ	(2) 0 0 0

	 คู่สมรส 0 0 0

6.		 นายเชีย	วัน	ฮัท	โจเซฟ	(2) 0 0 0

	 คู่สมรส 0 0 0

7.	 นายออรัล	วิลสัน	ดอว์ 0 0 0

	 คู่สมรส 0 0 0

8.	 นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	(2) 4,400,800 23,016,300 27,417,100

9.	 นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	(2) 7,729,900 92,583,800 100,313,700

10.	 นายกานิม	ซาอัด	เอ็ม	อัลซาอัด	อัล-คูวารี	(2) 0 0 0

11.	 นายปีเตอร์	สโตคส์ 0 0 0

		 คู่สมรส 0 0 0

รวม 12,727,688 115,620,100 128,347,788

หมายเหตุ	:	 (1)	หุ้นของ	ม.ล.	จันทรจุฑา	จันทรทัต	ไม่รวมหุ้นจากโครงการ	EJIP
	 (2)	นายสันติ	 บางอ้อ	 นายเชีย	 วัน	 ฮัท	 โจเซฟ	 นางสาวอุษณา	 มหากิจศิริ	 และนายเฉลิมชัย	 มหากิจศิริ	 ได้รับการแต่งตั้งเป็น	
	 	 กรรมการของบริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	31	มกราคม	2555
	 (3)	นายกฤช	ฟอลเลต็	ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั	โทรเีซนไทย	เอเยนต์ซส์ี	จ�ากดั	(มหาชน)	เมือ่วนัที	่12	เมษายน	2555



บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)

186

การถือครองหุ้น	TTA	 โดยผู้บริหาร	(การถือครองเป็นรายบุคคลและภายใต้โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง)/1	

ณ	30	กันยายน	2555

(หุ้น)

รายชื่อผู้บริหาร ณ 30 กันยายน 2554 เปลี่ยนแปลง ณ 30 กันยายน 2555

1.	 ม.ล.	จันทรจุฑา	จันทรทัต 596,988 0 596,988

	 คู่สมรส - - -

2.	 นางเพ็ญรุ่ง	สุวรรณกูฏ 1,100 0 1,100

	 คู่สมรส - - -

รวมจ�านวนหุ้น	TTA	ที่ถือครองโดยผู้บริหารเป็นรายบุคคล 598,088 0 598,088

3.	 จ�านวนหุน้	TTA	ทีถ่อืโดยผูบ้รหิารภายใต้โครงการ	EJIP/2 306,576 221,723 528,299

รวมจ�านวนหุ้น	TTA	ที่ถือโดยผู้บริหาร

ทั้งทางตรงและภายใต้โครงการ	EJIP 904,664 221,723 1,126,387

หมายเหต	ุ :	 /1	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ได้ให้ความเหน็ชอบ	 ยกเว้นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของ	
	 	 	 ผูบ้รหิารแต่ละรายจากการได้หุน้ของบรษิทัฯ	ตามโครงการ	EJIP	ตราบเท่าทีผู่บ้รหิารยงัร่วมโครงการ	EJIP
	 	 /2	 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	ณ	30	กนัยายน	พ.ศ.	2554	ม	ี8	ราย	และ	ณ	30	กนัยายน	พ.ศ.	2555	ม	ี7	ราย
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ผู้ถือหุ้นและนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล
	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ	วันที่	14	พฤศจิกายน	2555	(วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด)

ล�าดับที่ ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น %

1. นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ 100,313,700	 14.17

2. Raffles	Resources	1	Ltd 35,459,400	 5.01

3. น.ส.	อุษณา	มหากิจศิริ 27,417,100	 3.87

4. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 22,939,204	 3.24

5. นายประทีป	ตั้งมติธรรม 14,715,500	 2.08

6. State	Street	Bank	Europe	Limited 5,180,990	 0.73

7. East	Fourteen	Limited-Dimensional	Emer	Mkts	Value	FD 5,034,900	 0.71

8. นายนุรักษ์	มหัทธนะอานนท์ 5,000,000	 0.71

9. State	Street	Bank	And	Trust	Company 4,763,354 0.67

10. Nortrust	Nominees	Ltd. 4,634,060	 0.65

รวม 225,458,208 31.84

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 ช่วงเวลาและจ�านวนเงนิปันผล	(ถ้าม)ี	ขึน้อยูก่บัผลการ

ด�าเนินงาน	สถานะทางการเงิน	ความต้องการใช้เงินสด	และ

เงินสดที่มีอยู่	 ข้อจ�ากัดต่างๆ	ที่ระบุไว้ตามสัญญากู้เงิน	และ

ปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจโดยการเข้าไปถือหุ้นและไม่ได้เป็น

เจ้าของทรัพย์สินใดๆ	 นอกจากหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม	 ดังนั้น	 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับ	

ผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลก�าไรและเงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อย

กว่าร้อยละ	25	 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษี

เงินได้	 แต่ไม่รวมก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่	

ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน	 และปัจจัยที่

เกีย่วข้องอืน่ๆ	โดยคณะกรรมการของบรษิทัฯ	อาจจะพจิารณา

ทบทวน	 และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว	

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ		

ในอนาคต	 ความต้องการใช้เงินลงทุน	 และปัจจัยด้านอื่นๆ		

ที่เห็นสมควร	ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก�าไร

สะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
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	 การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อก�าหนด

ทางกฎหมายไทย	 ตัวอย่างเช่น	 กฎหมายก�าหนดไว้ว่าการ

ประกาศและจ่ายเงินปันผลประจ�าปีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ	

ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ซึง่จะพจิารณาตามทีค่ณะกรรมการเสนอ	

และในกรณีการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะขึ้น

อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ	นอกจากนี้	กฎหมายไทย

ยังห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากก�าไร	(ก�าไร

สุทธิรวมก�าไรสะสมและหักขาดทุนสะสมใดๆ)	 ทั้งนี้	 บริษัท	

จะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ารองจนกว่าจะมีจ�านวนถึงหนึ่ง

ในสิบของทุนของบริษัท	 หรือมากกว่านั้นตามข้อบังคับ	

ของบริษัท	อีกทั้งห้ามจ่ายเงินปันผลหากบริษัทอยู่ในภาวะล้ม

ละลายหรืออาจเข้าข่ายล้มละลาย	ถ้าท�าการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทย่อยของบริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	

(มหาชน)	 ส่วนใหญ่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่	 บริษัท		

โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	

70	 ของก�าไรสุทธิของบริษัทย่อย	 ยกเว้นบริษัทที่ให้บริการ	

ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือที่มีขนาดเล็ก	 บริษัท	 เมอร์เมด		

มาริไทม์	 จ�ากัด	(มหาชน)	(“เมอร์เมด”)	 และบริษัท	 ยูนิค	

ไมนิ่ง	 เซอร์วิสเซส	 จ�ากัด	(มหาชน)	(“UMS”)	 ซึ่งจากการที่

เมอร์เมดและ	UMS	เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศสิงคโปร์	 และตลาดหลักทรัพย์	MAI	 ตามล�าดับ	

คณะกรรมการของเมอร์เมดและ	UMS	จะใช้ดุลยพินิจในการ

จ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ	 การจ่าย

เงินปันผลของเมอร์เมดและ	UMS	 ในอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจัย

หลายๆ	 ประการ	 รวมถึงผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		

ก�าไรสะสม	ผลประกอบการที่คาดไว้ในอนาคต	ประมาณการ	

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุ	และแผนการการลงทนุอืน่ๆ	รวมทัง้ข้อจ�ากดั

ในการจ่ายเงนิปันผลทีอ่าจเกดิขึน้จากการจดัหาทนุเงนิกูต่้างๆ	

เป็นต้น
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รายงานว่าด้วยการ
ก�ากับดูแลกิจการ
 การก�ากับดูแลกิจการ	 หมายถึง	 ระบบที่จัดให้มี

โครงสร ้างและกระบวนการของความสัมพันธ ์ระหว ่าง	

ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการ	และผู้ถือหุ้นของบริษัท	เพื่อสร้าง	

ความสามารถในการแข่งขนั	น�าไปสูก่ารเตบิโตและเพิม่คณุค่า

ให้กับผู ้ถือหุ ้นในระยะยาวโดยค�านึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียอื่น

ประกอบ

	 ในที่ประชุมคณะกรรมการ	 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่	 21	

ธันวาคม	 พ.ศ.	2554	 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับ

ดแูลกจิการ	เพือ่ท�าหน้าทีท่บทวนแนวปฏบิตัใินการก�ากบัดแูล

กิจการและจรรยาบรรณ	 และตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็น	

ไปตามกรอบของจริยธรรม

	 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการได้ทบทวนนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 โทรีเซนไทย	 เอเยนต์ซีส์	 จ�ากัด	

(มหาชน)	(“TTA”	 หรือ	 “บริษัทฯ”)	 และได้น�าเสนอนโยบาย	

ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเพื่ออนุมัติในวันที	่24	 ธันวาคม	

2555

	 หลักการและกรอบการก�ากับดูแลกิจการของ	 TTA	

มีดังต่อไปนี้

	 	ข้อก�าหนดของกฎหมาย:	การบรหิารจดัการและการ

ด�าเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย	 กฎบัตร	 กฎเกณฑ์

และมติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

	 	ความรับผิดชอบ:	 ผู ้ เกี่ยวข้องทุกราย	 รวมถึง	

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะต้องตระหนักถึงหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของตน

	 	ความโปร่งใส:	การประกอบธรุกจิและการด�าเนนิการ

ทางธุรกิจจะต้องสามารตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส

	 	การมีส่วนร่วม:	 ต้องรับรู้และยอมรับในสิทธิของ	

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

บริษัท

	 	หลกัความคุม้ค่า:	ในการลงทนุและการใช้ทรพัยากร

ทั้งหลาย	จะต้องค�านึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและ	

เศรษฐกิจ

องค์ประกอบส�าคัญของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ

บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	อันสอดคล้อง

กับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีดังต่อไปนี้

	 1.	 สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

	 2.	 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

	 3.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 4.	 โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 5.	 จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ

	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้ตรวจสอบรายงาน

ว่าด้วยการก�ากับดูแลและมีความเห็นว่า	 TTAได้ปฏิบัติตาม	

ข้อพึงปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการโดยทั่วไปตามแนวทาง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ในรอบปีบัญชี	2555	ดังนี้

1. ผูถ้อืหุน้ : สทิธแิละการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั

(ก) สิทธิทั่วไปและความเท่าเทียมกัน

	 บริษัท	 โทรีเซนไทย	 เอเยนต์ซีส์	 จ�ากัด	(มหาชน)	 มี

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในแง่การเปิดเผย	 ข้อมูลวิธีท�า

บัญชี	การใช้ข้อมูลภายใน	และผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง	
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	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	

ทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั	บรษิทัฯ	มหีน้าทีป่กป้องผลประโยชน์

และสิทธิของผู้ถือหุ้น	 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผล	

และรบัทราบข้อมลูทีเ่กีย่วข้องและเพยีงพอจากบรษิทัฯ	ในเวลา

อันสมควรอย่างสม�่าเสมอ	 บริษัทฯ	 ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล

อย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารผ่าน

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีธรรมเนียม

ปฏบิตัทิีจ่ะอ�านวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้อย่างเตม็ทีใ่นการ

ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

	 ก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ใดกต็าม	ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจะ

ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอเกี่ยวกับวาระการประชุม	

ที่มีการน�าเสนอซึ่งจะแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าว	

การประชุม

	 ผู้ถือหุ้นจะได้รับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ	 เพื่อ	

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระ	

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบอ�านาจในการเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนตน

	 เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของ	

ผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสใน	

การเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้	โดย	

ผู ้ถือหุ ้นสามารถส่งค�าถามมายังบริษัทฯ	 และเสนอวาระ	

การประชุมผู ้ถือหุ ้นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผ่าน	

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�า	

แนวปฏบิตัเิพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่กรรมการผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	

	 บริษัทฯ	 ได้มีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นส่งระเบียบวาระการ

ประชุม	 และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการเป็นการล่วงหน้า	ภายในวนัที	่30	กนัยายน	ของทกุปี	

เพื่อที่คณะกรรมการจะได้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาให้

ครบทกุวาระ	ทัง้นี	้หลกัเกณฑ์การให้สทิธผิูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบ	

วาระการประชุม	 และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการ	

เลือกตั้งเป็นกรรมการได้ถูกน�ามาลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์	ส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปีผู้ถือหุ้น	ปี	2556	นั้น	บริษัทฯ	ได้มีการเสนอให้ผู้ถือ

หุ้นส่งระเบียบวาระการประชุม	 และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ	

เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า	ภายใน

วันที่	30	กันยายน	2555

(ข) การประชุมผู้ถือหุ้น

	 นโยบายของบริษัทฯ	 คือจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่

กฎหมายก�าหนด	 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน

อย่างเตม็ทีโ่ดยได้รบัข้อมลูอย่างดก่ีอนหน้าทีจ่ะใช้สทิธดิงักล่าว	

บริษัทฯ	 จะจัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปีภายใน	

4	 เดือนนับจากวันสิ้นสุดปีงบการเงินของบริษัทฯ	 โดยเป็นไป

ตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 นับตั้งแต่การเรียกประชุม	 การแจ้งวาระ	

การประชุม	การส่งเอกสารการประชุม	การด�าเนินการประชุม

ไปจนถึงการน�าส่งรายงานการประชุม

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้ตีพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการ

ประชมุในหนงัสอืพมิพ์รายวนัฉบบัภาษาไทยอย่างน้อย	1	ฉบบั	

และหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อย	1	 ฉบับ	

เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย	3	 วันก่อนการประชุมสามัญ	

ผู้ถือหุ้นประจ�าปีแต่ละครั้ง	 รวมถึง	 บริษัทฯ	 ยังได้เผยแพร่

หนังสือบอกกล่าวการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	อีกด้วย	

	 รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในปี	2555	

มีดังนี้

	 (ข.1) วิธีการก่อนการประชุม

	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2555	 จัดขึ้นเมื่อ	

วันที่	31	 มกราคม	 พ.ศ.	2555	 บริษัทฯ	 ก�าหนดวันปิดสมุด

ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการให้เวลาในการพิจารณา

หนังสือบอกกล่าวการประชุม	 หรือ	 การขอข้อมูลเพิ่มเติม	

ก่อนการประชุม	 โดยบริษัทฯ	 ได้ส ่งหนังสือบอกกล่าว	

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2555	 นี้ให้กับผู้ถือหุ้น	

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่	16	 มกราคม	

พ.ศ.	2555	 ซึ่งไม่น้อยกว่า	14	 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง	

นอกจากนี้	 หนังสือบอกกล่าวการประชุมดังกล่าวได้ถูกน�ามา

ลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนการประชุม	เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ	ทัง้นี้

ความเห็นของคณะกรรมการจะมีอยู ่ในแต่ละวาระของการ

ประชุม

	 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นปี	 2555	 ผู้ถือหุ้นจะได้รับ	

รายละเอียดการประชุม	เช่น	เวลา	และสถานที่จัดการประชุม	

วาระการประชุม	 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ	 และรายการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม	 เพื่อช่วยผู้ถือหุ้นใน	

การใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
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	 (ข.2) ณ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในปี	2555	 บริษัทฯ	 ได้อ�านวยความสะดวกในการ	

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยการจัดช่องลงทะเบียนแยกระหว่าง	

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	 และได้น�าระบบบาร์โค้ดมาใช้	

ในการลงทะเบียนส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุม	 และใช้ในการ	

นับคะแนน	 พร้อมกันนี้บริษัทฯ	 ได้แนบซองจดหมายแบบ	

ตอบรบัไว้เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ส่งหนงัสอืมอบฉนัทะมาทางไปรษณย์ี

อีกด้วย	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้มีการน�าระบบการลงคะแนน

เสียงแบบอิเลคทรอนิกส์	(e-voting)	ของบริษัท	ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (TSD)	 มาใช้ในการ	

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเสียงเพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความโปร่งใส

	 (ข.3) ระหว่างการประชุม

	 ประธานกรรมการท�าหน้าที่เป็นประธานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2555	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ	

ผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความชัดเจน	 มีการใช้สื่อมัลติมีเดีย	

ในการน�าเสนอระหว่างการประชุมทั้งหมด	 บริษัทฯ	 จัดการ

ประชุมตามวาระที่ได้ก�าหนดและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคน

ได้ลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน	

	 บรษิทัฯ	ได้รบัผลคะแนนขัน้ดเีลศิ	(ช่วงคะแนนระหว่าง	

90-99)	 ส�าหรับคุณภาพของการจัดงานการประชุมสามัญ		

ผู้ถือหุ้นประจ�าปีมาตั้งแต่ปี	 2550	 โดยผลการประเมินมา	

จากแบบประเมนิของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์	 ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	

และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

	 (ข.4) วิธีการหลังการประชุม

	 บริษัทฯ	 จัดเตรียมและน�าส่งรายงานการประชุมผู้ถือ

หุ้นในปี	2555	 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 ภายในระยะ	

เวลาที่ก�าหนดหลังจากการประชุม	 นอกจากนี้	 ยังมีการ	

เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	http://	

www.thoresen.com

2. นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัท	 โทรีเซนไทย	 เอเยนต์ซีส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)		

เล็งเห็นและตระหนักถึงความส�าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	

ทุกกลุ่ม	 และบริษัทฯ	 ตระหนักดีว่า	 การสนับสนุนของกลุ่ม	

ผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับความได้เปรียบ	

ในการแข่งขัน	 และความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทฯ	

บริษัทฯ	 จึงค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	

ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร	 กล่าวคือ	 ผู้ถือหุ้น	พนักงาน

และฝ่ายบริหาร	 และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร	 เช่น		

เจ้าหนี้	 คู่ค้า	 ลูกค้า	 ชุมชน	 หน่วยงานราชการ	 และองค์กร	

ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 บริษัทฯ	 ปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าว	

ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	 ที่ใช้บังคับ

อย่างเคร่งครดั	ตลอดจนก�าหนดให้มรีะบบการควบคมุภายใน

ที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตามด้วย

	 บรษิทัฯ	ใช้นโยบายเกีย่วกบัการรบัแจ้งประเดน็ข้อสงสยั

ต่างๆ	ที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการซักถามบริษัทฯ	โดยผู้มีส่วนได้

เสยีสามารถแจ้งข้อซกัถามมายงัคณะกรรมการตรวจสอบผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และทางตู้	ป.ณ.	33	

(ก) ผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	 มุ่งที่จะด�าเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์	

ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการพิจารณาความเสี่ยงใน

การด�าเนนิธรุกจิอย่างรอบคอบ	บรษิทัฯ	เปิดเผยข้อมลูทัง้หมด

อย่างยตุธิรรมและโปร่งใสในเวลาอนัสมควร	และพยายามอย่าง

ดีที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สิน	และชื่อเสียงของบริษัทฯ

(ข) พนักงาน

	 บริษัทฯ	 ถือว ่าพนักงานเป ็นหนึ่งในทรัพยากรที่	

ส�าคญัของบรษิทัฯ	จงึได้ว่าจ้างพนกังานทีม่คีวามสามารถและ

ประสบการณ์ตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏบิตักิารของบรษิทัฯ	

	 ในปีที่ผ่านมา	บริษัทได้จัดท�าตัวแบบการพัฒนาภาวะ

ผู้น�าของผู้บรหิาร	(Leadership	Model)	และได้เริม่ด�าเนินการ

พัฒนาผู้บริหารระดับอาวุโสและระดับกลางอย่างเป็นระบบ

ตามโครงการพัฒนาผู้บริหาร	(Management	Development	

Program	-	MDP)	 ที่วางไว้	 มีการน�าเครื่องมือที่ได้รับการ

ยอมรับตามมาตรฐานสากลมาใช้ประกอบการพัฒนา	 เช่น	

360	Leadership	Feedback	 และ	Personality	profile	

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนา	

อย่างเป็นระบบ	และมีประสิทธิภาพ	

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ของพนักงานในระดับอื่น	 โดยผลักดันผ่านแผนพัฒนา	

รายบุคคล	(Individual	Development	Plan)	ซึ่งสอดคล้องกับ

ความต้องการของพนกังานแต่ละท่าน	บรษิทัเชือ่อย่างยิง่ว่าการ
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พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานจะช่วยเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว

(ค) คู่สัญญา

	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจกับ	 หุ้นส่วน	 คู่แข่ง	 เจ้าหนี้		

และคู่ค้า	 และอื่นๆ	 ตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขการซื้อขาย	

ที่ได้ท�าเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม	

(ง) ลูกค้า

	 บรษิทัฯ	ตระหนกัดว่ีาลกูค้ามคีวามส�าคญัอย่างยิง่ยวด

ต่อความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 บริษัทฯ	 จึง	

มุ่งที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มี

คณุภาพสงู	ซึง่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของ

ลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมืออาชีพ	

(จ) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	 มุ ่งที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

ด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	ยึดมั่นในการรักษา

มาตรฐานด้านความปลอดภยัและกฎหมายควบคมุมลภาวะใน

การด�าเนินธุรกิจ	

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 บริษัท	 โทรีเซนไทย	 เอเยนต์ซีส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)		

ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน	

และข้อมูลอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ในเวลา	

ที่เหมาะสม	 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเผยแพร่ให้กับผู ้ถือหุ ้น	

นักลงทุน	 และผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบการสื่อสารของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ		

(http://www.thoresen.com)	 ข่าวประชาสัมพันธ์ทาง	

สื่อต่างๆ	 (press	 release)	 และทางรายงานประจ�าปีของ	

บริษัทฯ	 ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม	Opportunity	Day	

ที่จัดขึ้นโดยหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 ในรอบปีบัญชี	2555	 บริษัทฯ	 ได้มีการพบปะและให้

ข้อมูลแก่ผู้สนใจในหลายโอกาส	ดังนี้

	 1.	 การประชุมตัวต่อตัวกับผู้ถือหุ้น	 เจ้าหนี้และนัก

วิเคราะห์	(48	ครั้งในปี	2555)

	 2.	 การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์เพื่อพูดคุย

ถงึผลการด�าเนนิงานทางการเงนิครัง้ล่าสดุของบรษิทัฯ	(5	ครัง้

ในปี	2555)

	 3.	 การประชุมนักลงทุน	(1	ครั้งในปี	2555)

	 4.	 โรดโชว์	(1	ครั้งในปี	2555)

	 5.	 การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ	 ประจ�า

ไตรมาสในงาน	Opportunity	Day	ที่จัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	(4	ครั้ง	ในปี	2555)

4. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ

	 จ�านวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน	

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และข้อบังคับ

ของบริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 กรรมการทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลาย

ประการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ	 ในการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ	 กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ	

รับผิดชอบ	 ใส่ใจ	 และซื่อสัตย์	 และเป็นไปตามกฎหมาย	

วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น

 (ก.1) กรรมการอิสระ

	 กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการ	

บริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 มีความอิสระจากคณะ	

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ	 ซึ่ง

อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และ/

หรือผลประโยชน์	ของผู้ถือหุ้น

	 ทั้งนี้	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป ็นไปตาม	

ค�านิยามของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	(Capital	Market	

Supervisory	Board)

	 (ก.2) คณะกรรมการ

	 บริษัทฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมการ	11	คน	โดยเป็น

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	1	คน	(ร้อยละ	10	จากจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมด)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	คน	(ร้อยละ	45	จาก

จ�านวนกรรมการทั้งหมด)	และกรรมการอิสระ	5	คน	(ร้อยละ	

45	 จากจ�านวนกรรมการทั้งหมด)	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน		

พ.ศ.	2555	 คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการดงัต่อไปนี้
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ชื่อ ต�าแหน่ง

นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

ม.ล.	จันทรจุฑา	จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร

นายสันติ	บางอ้อ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ

นายกฤช	ฟอลเล็ต กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.	พิชิต	นิธิวาสิน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายเชีย	วัน	ฮัท	โจเซฟ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

นาย	ออรัล	วิลสัน	ดอว์ กรรมการอสิระ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/กรรมการบรหิารความเสีย่ง

นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกานิม	ซาอัด	เอ็ม	อัลซาอัด	อัล-คูวารี กรรมการ

นายปีเตอร์	สโตคส์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

	 (ก.3) การแยกต�าแหน่ง

	 คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหนึ่ง

คนให้เป็นประธานกรรมการ	ประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่เป็นบุคคล	

คนเดียวกัน	 ประธานกรรมการท�าหน้าที่ดูแลการใช้นโยบาย	

และแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการ

และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดท�าขึ้น	 ตลอดจนดูแลให้	

การประชุมคณะกรรมการด�าเนินไปจนส�าเร็จลุล่วง	กรรมการ

ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งค�าถามส�าคัญๆ	

ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

	 อ�านาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร	 ได้รับการ

จ�ากัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน	 กรรมการจะ

ประชุมกันเป็นครั้งคราว	 เพื่อให้ค�าแนะน�าและสนับสนุน	

ฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	 ในขณะเดียวกัน	คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงาน

ประจ�า	 หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของ	

ฝ่ายบริหาร	

(ข) เลขานุการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อย	5	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit		

Committee)	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

(Nominat ion	 and	 Remunerat ion	 Committee)	

คณะกรรมการบรหิาร	(Executive	Committee)	คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee)	 และ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance	

Committee)

 (ข.1) เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมการแต่งตั้งนางสาวมัณฑนี	 สุรกาญจน์กุล	

ให้เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการ

ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น	 และเพื่อช่วยเหลืองานที่

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 รายละเอียดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทอยู่ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	(http://www.thoresen.com)

	 (ข.2) คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการ

อิสระอย่างน้อย	3	คน	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอ�านาจอย่างเต็มที่จาก

คณะกรรมการบริษัทฯ	ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน

	 ทั้งนี้	 ได้มีการก�าหนดแผนตรวจสอบประจ�าปีและ	

การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานการบริหารงานด้านความเสี่ยงด้าน

ทางการเงินของบริษัทฯ	 ตามที่มีระบุไว้ในแผนธุรกิจประจ�าปี

ของ	TTA

	 ณ	 วันที่	30	 กันยายน	 พ.ศ.	2555	 คณะกรรมการ	

ตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี	้นายกฤช	ฟอลเลต็	

(ประธานกรรมการตรวจสอบ)	 นายสันติ	 บางอ้อ	 และ	

นายปีเตอร์	 สโตคส์	 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ	



บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)

194

เป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น	 ในระหว่างรอบปีบัญชี	 สิ้นสุด	

วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2555	คณะกรรมการตรวจสอบได้มี	

การประชุมรวมทั้งสิ้น	11	ครั้ง

 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทน 

ในการสอบบัญชี

	 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้พิจารณา	 และเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบ	

แทนในการสอบบัญชีแก่ผู ้ถือหุ ้นเพื่อขอความเห็นชอบใน	

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้	ในการประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2555	ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้

	 1.	แต่งตัง้	นายขจรเกยีรต	ิอรณุไพโรจนกลุ	ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขที่	3445	หรือนายชาญชัย	ชัยประสิทธิ์	ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่	3760	หรือ	นางณฐพร	พันธุ์อุดม	ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่	3430	 แห่งบริษัท	 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์	

คูเปอร์ส	 เอบีเอเอส	จ�ากัดให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปีการเงิน	

2555

	 2.	ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจ�านวน	3.24	ล้านบาท	

เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	 และงบ	

การเงินรวม

	 ทกุปีหลงัพจิารณาข้อก�าหนด	และค่าธรรมเนยีมในการ

ว่าจ้างการสอบบญัชตีามทีม่กีารเสนอแล้ว	คณะกรรมการตรวจ

สอบได้ชีแ้จงให้คณะกรรมการทราบถงึผลการประเมนิของตน	

และแนะน�าคณะกรรมการให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และก�าหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	 โดยจะน�าเสนอผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

	 เพื่ อ เป ็นไปตามหลักการก� ากับดูแลกิจการที่ดี		

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย		

สอบบัญชี	 จ�ากัด	 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ส�าหรับ	

งบการเงินประจ�าปี	2556	 ซึ่งจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		

ในที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู ้ถือหุ ้นที่จะจัดขึ้นในวันที่	 30	

มกราคม	พ.ศ.	2556

	 (ข.3) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบ

ไปด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย	3	คน

	 ในวันที่	13	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	2554	 คณะกรรมการ	

บริษัทฯ	 อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน	โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ประกอบไปด้วยสมาชิก	3	คน	ต่อไปนี้	 ดร.	พิชิต	นิธิวาสิน	

(ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน)	นายออรลั	

วิลสัน	ดอว์	และ	นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	

	 หน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด	

ค่าตอบแทนรวมถึงการก�าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์	

ในการสรรหา	 และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับ	

การคัดเลือกเป็นกรรมการตามโครงสร้าง	 ขนาด	 และองค์

ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้ก�าหนดไว้	 และทบทวน

และเสนอค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการ

เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือก	(ไม่ว่าจะโดยคณะกรรมการ	ผู้ถือหุ้น	

หรอือืน่ๆ)	เพือ่การแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ	โดยพจิารณาถงึ

ประวัติ	อายุ	ความรู้	ประสบการณ์	ศักยภาพ	จ�านวนครั้งที่ได้

เคยด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ	และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 คณะกรรมการก�าหนดระดับเงินค่าตอบแทนของ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด	 ให้อยู่ภายใต้ขีดจ�ากัด	

ที่ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ	 ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	(ฉบับเดือนกันยายน	2549)

	 (ข.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง	 ในที่ประชุมคณะกรรมการวันที่	

14พฤษภาคม	 พ.ศ.	2553	 และในการประชุมคณะกรรมการ	

ในวันที่	 14	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2553	 คณะกรรมการบริษัทฯ		

อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 โดย	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 จะประกอบด้วยสมาชิก	

อย่างน้อย	4	 คนที่มาจากคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร	

ของบริษัทฯ	

	 ณ	 วันที่	30	 กันยายน	2555	 คณะกรรมการบริหาร	

ความเสี่ยง	ประกอบไปด้วยกรรมการที่มาจากคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	3	คน	ได้แก่	นายกฤช	ฟอลเล็ต	(ประธานกรรมการ	

บริหารความเสี่ยง)	นายออรัล	วิลสัน	ดอว์	และนายเฉลิมชัย		

มหากิจศิริ	 และกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกสองคน		

มาจากคณะผู้บริหาร	 ได้แก่	 กรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานบัญชีและการเงิน	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

ประชุมกัน	2	ครั้งในปี	2555

	 หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 รวม

ถึงการทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยง
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ขององค์กรภายในกลุม่บรษิทัฯ	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าสามารถระบุ	

ปัจจยัความเสีย่งทีส่�าคญัได้อย่างครบถ้วน	และมกีระบวนการ

จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการก�าหนด	 และ

ปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างเหมาะสม

	 (ข.5) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 อนุมัติ ให ้มีการแต ่งตั้ ง	

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 ในที่ประชุมคณะกรรมการ	

บรษิทัฯ	วนัที	่28	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2554	และในการประชมุ

คณะกรรมการ	ในวนัที	่21	ธนัวาคม	พ.ศ.	2554	คณะกรรมการ	

บริษัทฯ	 อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ		

โดยคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ	จะประกอบด้วยกรรมการ

ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย	3	คน

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2555	คณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการ	 ประกอบไปด้วยกรรมการ	3	 คน	 ได้แก่	 นายสันติ	

บางอ้อ	(ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ)	นางสาวอุษณา	

มหากิจศิริ	และนายเชีย	วัน	ฮัท	โจเซฟ	คณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการประชุมกัน	3	ครั้งในรอบปีบัญชี	2555

	 หน้าที่หลักของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 รวม

ถึงการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและหลักจรรยา

บรรณ	 และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการ	

ของการก�ากับดูแลกิจการเพื่อที่จะได้คงไว้ให้อยู่ในกรอบของ

หลกัจรยิธรรม	รวมถงึการมส่ีวนร่วมในการประเมนิผลงานของ

คณะกรรมการ	และดแูลการปรบัปรงุผลงานของคณะกรรมการ

อันมาจากผลของการประเมินนั้น

	 ในปี	 2555	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้มี	

การทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	รวมถงึการปรบัปรงุ

แบบฟอร์มการประเมนิผลงานของคณะกรรมการ	และประเมนิ

ผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ	 นอกจากนี	้ คณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการยังได้มีจัดท�าแนวทางของกรรมการที่เป็น

ตัวแทนในบริษัทอื่นอีกด้วย	(representative	directors)

	 (ข.6) คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 อนุมัติ ให ้มีการแต ่งตั้ ง	

คณะกรรมการบริหาร	 ในที่ประชุมคณะกรรมการวันที่	 14	

กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	2555	 และในการประชุมคณะกรรมการ	

ในวันที่	15	มีนาคม	พ.ศ.	2555	คณะกรรมการบริษัทฯ	อนุมัติ

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร	

	 คณะกรรมการบริหารจะประกอบด้วยสมาชิกอย่าง	

น้อย	4	 คน	 ที่มาจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ		

โดยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

3	คน	และอีก	1	คน	เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารซึ่งมาจากคณะผู้บริหาร

	 ณ	 วันที่	30	 กันยายน	2555	 คณะกรรมการบริหาร	

ประกอบไปด้วยกรรมการ	4	คน	ได้แก่	นายประเสรฐิ	บญุสมัพนัธ์	

(ประธานกรรมการบริหาร)	 ม.ล.	 จันทรจุฑา	 จันทรทัต		

นายเฉลิมชัย	 มหากิจศิริ	 และนายเชีย	 วัน	 ฮัท	 โจเซฟ		

คณะกรรมการบรหิารประชมุกนั	7	ครัง้ในรอบปีบญัช	ี2555

	 หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหาร	 รวมถึงการ

พจิารณาแผนธรุกจิ	และงบประมาณประจ�าปีของบรษิทัฯ	เพือ่	

ที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และการพิจารณากลยุทธ์

ของการลงทุนและนโยบายการเงินของบริษัทฯ	

(ค) ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

 (ค.1) ธุรกรรมที่อาจท�าให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง 

และธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ

	 ตั้งแต่ปี	2552	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้กรรมการและ	

ผู้บริหารของบริษัทฯ	 ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหา

สรปุเกีย่วกบัการถอืครองหุน้และการเป็นกรรมการในบรษิทัอืน่

ของกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ	 และของบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 ซึ่งข้อมูลนี้	

จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ	 เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือ

รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น	 กรรมการและ	

ผู้บริหารอาวุโสที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ	 จะส่งรายงานนี้ภายใน	

30	วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

	 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและ

ญาติสนิท	กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้

	 บรษิทัฯ	ภายใน	14	วนัหลงัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง

	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานจะต้องละเว้นจาก

การท�าธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆ	ที่อาจน�าไปสู่การขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัทฯ	นอกจากนี้	กรรมการ	ผู้บริหาร	และ

พนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้าม

ไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ
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	 (ค.2) การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

	 คณะกรรมการห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

ไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะท�างานในต�าแหน่งของ

ตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว	หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือ

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ	 บริษัทฯ	 ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูล

ภายในที่ส�าคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	

เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด	 และห้าม

การให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือ	

ขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

	 กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อ

ขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 และฐานะการถือครอง	

หุ้นของตนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ	 ห้ามมิให้

กรรมการและผู้บริหารอาวุโสทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ	ในช่วง	3	สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการด�าเนิน

งานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ	 ข้อห้ามนี้

ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ	 มีส่วนได้เสียที่

เป็นประโยชน์	นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของบริษัทฯ	หรือที่

กรรมการของบริษัทฯ	ท�าการเป็นตัวแทน

(ง) การควบคุมภายใน

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุม

ภายใน	 เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

และการปฏิบัติงานในทุกระดับ	 นอกจากนี้	 แผนกตรวจสอบ

ภายใน	ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระทีร่ายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	ยงัช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	 ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน	 ประเด็นทางด้านการบัญชีการเงิน	 การปฏิบัติตาม

ระบบและระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ	รวมถงึนโยบายและขัน้ตอน

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนิน

ธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงินอีกด้วย

	 ในรอบปีบัญชี	2555	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญเกี่ยว

กับการควบคุมภายใน	5	ประการดังนี้

	 1. การควบคุมโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม

	 บรษิทัได้จดัวางโครงสร้างองค์กรทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุ	

ให้การบริหารงานของผู้บริหารมีประสิทธิภาพ	คณะกรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม	 ดูแล	

การควบคุมการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท	 และ	

ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง

	 พืน้ฐานทีส่�าคญัของคณุภาพในการท�างานได้ถกูอธบิาย

ไว้ในคูม่อืพนกังานส�าหรบัพนกังานทกุคน	โดยได้เน้นการสร้าง

ส�านึกถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า	 การท�างานให้บรรลุเป้า

หมายร่วมกัน	 การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน	 การท�างาน

ร่วมกันและเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน	นอกจากนี้	เป้าหมายและวิธี

ที่จะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทได้ถูกวางแผนและ

ก�าหนดเป็นแนวทางไว้ส�าหรับพนักงานทุกคนร่วมกันปฏิบัติ

ตาม	โดยการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดจากฝ่ายบริหาร	

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�าหนดสภาพแวดล้อม

ของการควบคมุทีเ่หมาะสมจะน�าไปสูค่วามมปีระสทิธภิาพและ

ประสิทธิผลขององค์กร

	 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

	 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้มีการทบทวนนโยบาย	

แนวทาง	 และแผนในการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ	

นอกจากนี้	 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุน	

ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหาร

จัดการความเสี่ยง	 เพื่อลดระดับผลกระทบ	 หรือป้องกัน	

ไม่ให้เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที	 ทั้งนี้	 บริษัทได้สนับสนุนให้มี	

การตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน	

ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงส�าคัญที่มีผลกระทบต่อเป้า

หมายเชงิกลยทุธ์ขององค์กร	โครงสร้างการบรหิารจดัการความ

เสี่ยงได้จัดวางอย่างมีแบบแผน	มาตรการและแผนการบริหาร

จดัการความเสีย่งได้ถกูก�าหนดจากปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจเกดิ

ขึ้นต่อธุรกิจ	 เป้าหมาย	และการด�าเนินงานของบริษัททั้งจาก

ภายในและภายนอก	 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นยัง

น�ามาถึงเป้าหมายของการควบคุมบริหารความเสี่ยงโดยการ

ใช้วิธีการควบคุมต่างๆ	ที่เหมาะสม	นอกจากนี้	บริษัทยังได้มี

การก�าหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป	

รวมทั้งการควบคุมติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง

นัน้	ๆ 	อย่างเหมาะสมและทนัท่วงที	แผนการบรหิารความเสีย่ง

จะถูกติดตามและทบทวนความเหมาะสมอย่างรอบคอบ	

ก่อนจะเสนอรายงานให้กบัคณะกรรมการบรษิทัในทกุไตรมาส

	 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

	 บริษัทได้มีการก�าหนดอ�านาจและการอนุมัติในแต่ละ

แผนกอย่างเหมาะสมและได้ท�าการติดตามตรวจสอบอย่าง

สม�่าเสมอ	 การท�ารายการธุรกรรมระหว่างบริษัทและบุคคล	

ที่เกี่ยวข้องกัน	 รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ	 ทางการค้าได้มีการ

ควบคุมดูแลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ	 เสมือนหนึ่งว่า
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ธุรกรรมและข้อตกลงนั้นได้ถูกท�ากับบริษัทอื่นๆ	 ตามปกติ	

ในทางการค้า	 และเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์	

แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และการเปิดเผย

รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน	 นอกจากนี้		

บริษัทยังได้ให้ความส�าคัญในการดูแลให้มีระบบการควบคุม

ภายในที่เหมาะสมต่อการด�าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน

สามารถปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ	ได้มกีารก�าหนดระดบั

อ�านาจและหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับ

บริหารอย่างเหมาะสม	 ชัดเจน	 รวมทั้งการแบ่งแยกหน้าที่

ระหว่างหน่วยงานปฏิบัติการ	 หน่วยงานควบคุมดูแล	 และ

หน่วยงานตรวจสอบและประเมินเพื่อให้มีการรักษาระดับการ

ถ่วงดุลและการตรวจสอบที่เหมาะสม	 การจัดให้มีการระบบ

การควบคุมดูแลการใช้งานและบ�ารุงดูแลรักษาทรัพย์สินของ

บริษัทอย่างเหมาะสม	นอกจากนี้	บริษัทยังก�าหนดให้มีระบบ

การควบคุมภายในที่เหมาะสมส�าหรับแผนกการเงินและบัญชี

เพื่อให้มีระบบการรายงานทางการเงินที่ชัดเจนและเพียงพอ

เสนอต่อฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง

	 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

	 ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพใน

การด�าเนินธุรกิจและตอบสนองความต้องการของฝ่ายบริหาร	

บริษัทยังให้ความส�าคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง	 เชื่อถือได้และ

ทันต่อเวลาของข้อมูลสารสนเทศ	 รวมถึงการสื่อสารข้อมูล		

ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อความถูกต้อง	 และทันเวลาของ

ข้อมูลที่จะน�ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ	 โดยบริษัทได้ลงทุน

เพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายใน	

และภายนอกบรษิทั	รวมทัง้จดัให้มกีารสือ่สารภายในองค์กรผ่าน

ช่องทางหลายช่องทาง	 เช่นการประชุมบริษัททุกๆ	 ไตรมาส	

ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ภายในองค์กร	และอเีมล์	การบนัทกึ

รายการทางบญัชเีป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	

และมกีารบนัทกึข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม�า่เสมอ	 เอกสาร	

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจส�าหรับการ

ประชมุผูถ้อืหุน้และการประชมุคณะกรรมการได้ถกูจดัส่งแก่ผูถ้อื

หุน้และคณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าก่อนการประชมุ

	 5. ระบบการติดตาม

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้	

และทันต่อเวลา	 ท�าให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท

สามารถควบคุมและติดตามผลการด�าเนินงานผ่านรายงาน

ทางการเงนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ในขณะเดยีวกนักส็ามารถ

สอบทาน	 ประเมิน	 และให้ค�าแนะน�าเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจ

ผ่านกระบวนการก�ากับดูแลโดยฝ่ายตรวจสอบภายในท�าการ

ตรวจสอบการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

	 ฝ่ายตรวจสอบภายในท�างานภายใต้แผนการตรวจสอบ

ประจ�าปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	แผน	

การตรวจสอบได้ถกูจดัท�าขึน้จากผลการประเมนิและวเิคราะห์

ความเสี่ยงของบริษัท	 รวมถึงการค�านึงถึงล�าดับความส�าคัญ

ของบริษัทในกลุ่มบริษัท	 กลุ่มธุรกิจหลักและกระบวนการ	

ที่เกี่ยวข้อง	 ผลของการตรวจสอบ	 การติดตามการปรับปรุง

แก้ไขจะถกูน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จนถงึปัจจบุนั	

การตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องทางการควบคุมภายในที่มี	

สาระคัญ	 อย่างไรก็ตาม	 ได้มีการเสนอแนะการปรับปรุงใน

ระบบการควบคุมภายในในบางจุดที่ตรวจพบ	ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในยังได้สอบทานระบบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม

ทางการเงินที่ส�าคัญ	 เพื่อให้มั่นใจว่ามีการด�าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

	 ทัง้นี	้ระบบการตรวจสอบภายในได้รบัการทบทวนอย่าง

สม�่าเสมอจากฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ

ประจ�าปี	 และได้มีการรายงานผลของการตรวจสอบนั้นต่อ	

คณะกรรมการตรวจสอบ	 นอกจากนี้	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	

ยงัได้สอบทานระบบการปฏบิตังิานหลกัและกจิกรรทางการเงนิ	

ที่ส�าคัญ	เพื่อให้มั่นใจว่ามีการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

(จ) ที่ประชุมคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการจะต้องประชมุกนัอย่างน้อยทกุไตรมาส

ต่อปี	ทั้งนี้เป็นตามข้อบังคับของบริษัทฯ	การประชุมพิเศษจะ	

จัดขึ้นตามความจ�าเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ	 ในปี	2555		

คณะกรรมการประชุมทั้งหมด	11	ครั้ง	วาระการประชุมหลัก	

ได้แก่	พิจารณาทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ	แผนธุรกิจและ

งบประจ�าปี	รายงานการเงินรายไตรมาส	และการเข้าซื้อและ

จ�าหน่ายสินทรัพย์ที่ส�าคัญ	 คณะกรรมการก�าหนดให้สมาชิก

ทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการ	

รบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องกรรมการ	และพยายามอย่างสดุความ

สามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง	
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ชื่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการ
ที่ประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ที่ประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร

ที่ประชุม
คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

ที่ประชุม
คณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการ

ที่ประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร
ความเสี่ยง

ที่ประชุม
ปกติ

ที่ประชุม
เฉพาะกิจ รวม

1.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์* 4/5 2/2 6/7 - 6/7 - - -

2.	 ม.ล.	จันทรจุฑา	จันทรทัต 6/6 5/5 11/11 - 7/7 - - 2/2

3.	 นายสันติ	บางอ้อ* 5/5 2/2 7/7 4/7 - - 3/3 -

4.	 นายกฤช	ฟอลเล็ต** 3/4 - 3/4 7/7 - - - -

5.	 ดร.	พิชิต	นิธิวาสิน 6/6 5/5 11/11 - - 12/12 - -

6.	 นายเชีย	วัน	ฮัท	โจเซฟ* 5/5 2/2 7/7 - 7/7 - 3/3 -

7.	 นายออรัล	วิลสัน	ดอว์ 6/6 3/5 9/11 - - 7/7 - 2/2

8.	 นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ* 4/5 2/2 6/7 - - 6/7 2/3 -

9.	 นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ*** 5/5 2/2 7/7 - 7/7 - - -

10.	 นายกานิม	ซาอัด	
	 เอ็ม	อัลซาอัด	อัล-คูวารี* 0/5 1/2 1/7 - - - - -

11.	 นายปีเตอร์	สโตคส์ 5/6 3/5 8/11 7/7 - - - -

หมายเหตุ	:	 *	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	นายสันติ	บางอ้อ	นายเชีย	วัน	ฮัท	โจเซฟ	นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	และนายกานิม	ซาอัด	เอ็ม	อัลซาอัด		
	 	 	 อัล-คูวารี	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	เมื่อเดือนมกราคม	2555
	 	 **	นายกฤช	ฟอลเลต็	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ	เมือ่เดอืนเมษายน	2555	และด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง		
	 	 	 เมื่อวันที่	19	กันยายน	2555
	 	 ***	นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	เมื่อเดือนมกราคม	2555	และด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 	 	 เมื่อวันที่	19	กันยายน	2555

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการที่ลาออกในระหว่างรอบปีบัญชี	2555

ชื่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

ที่ประชุม

ปกติ

ที่ประชุม

เฉพาะกิจ รวม

1.	 ศ.	พิเศษอธึก	อัศวานันท์ 1/1 3/3 4/4 - - 1/1

2.	 นายศักดิ์	เอื้อชูเกียรติ 1/1 3/3 4/4 4/4 5/5 1/1
3.	 นายสตีเฟน	ฟอร์ดแฮม 1/1 2/3 3/4 - 5/5 1/1
4.		ดร.	ศิริ	การเจริญดี 1/1 3/3 4/4 4/4 5/5 1/1
5.		ศ.	ดร.	วรภัทร	โตธนะเกษม 1/1 3/3 4/4 4/4 - 1/1
6.		นายอัศวิน	คงสิริ 2/2 4/4 6/6 - - 2/2

หมายเหตุ	:		-	ศาสตราจารย์พิเศษอธึก	อัศวานันท์	นายศักดิ์	เอื้อชูเกียรติ	นายสตีเฟน	ฟอร์ดแฮม	ดร.	ศิริ	การเจริญดี	และ	ศ.ดร.	วรภัทร	โตธนะเกษม		
	 	 	 ลาออกจากการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	31	มกราคม	2555
	 	 -	นายอัศวิน	คงสิริ	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2555

(ฉ) การประเมินของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการท�างานของ	

คณะกรรมการอย่างเป็นทางการส�าหรับรอบปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	

30	 กันยายน	 พ.ศ.	2555	 โดยประธานกรรมการกรรมการ	

ก�ากับดูแลกิจการเป็นผู้ด�าเนินการส่งแบบประเมินผลงานของ	

คณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มทีต่อบกลบั

มาจะเกบ็ไว้ทีเ่ลขานกุารบรษิทัฯ	 และประธานกรรมการก�ากบั

ดแูลกจิการจะรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	

	 ทั้งนี้	การประเมินแบ่งเป็นเรื่องหลักๆ	6	ประเด็น	ดังนี้

	 1.	โครงสร้างและคุณลักษณะของคณะกรรมการ

	 2.	บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

	 3.	การประชุมคณะกรรมการ

	 4.	ผลงานของคณะกรรมการ

	 5.	ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารฃ

	 6.	การพัฒนาส่วนบุคคลของกรรมการ

	 คณะกรรมการได้มกีารหารอืเกีย่วกบัผลการประเมนิและ	

ขอให้คณะกรรมการชดุย่อยเสนอวธิกีารปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ของคณะกรรมการ
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(ช) ค่าตอบแทน

	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และ

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

	 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะประกอบด้วย

	 	ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมส�าหรับ

กรรมการที่มิใช่เป็นกรรมการบริหาร	

	 	ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อย	

จะได้รบัค่าเบีย้ประชมุเป็นเงนิจ�านวน	1.20	เท่า	ของกรรมการ

ที่มิใช่เป็นผู้บริหาร	และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

	 	กรรมการที่พ�านักนอกประเทศไทยจะได้รับเบี้ยเดิน

ทางเมือ่เดนิทางเข้ามาในประเทศไทยเพือ่เข้าร่วมประชมุคณะ

กรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย

	 	กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนราย

เดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ

	 	ค่าตอบแทนในรปูของเงนิรางวลัประจ�าปี	(โบนสั)	จะ

จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการต่อเมื่อผลการด�าเนินงานบรรลุถึง

ตามเป้าหมาย	ทั้งนี้	ตามที่ได้อนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสด

	 ตามมติที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู ้ถือหุ ้น	 ปี	 2555		

ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ	 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับ	

คณะกรรมการ	มีรายละเอียดดังนี้

	 	กรรมการทีม่ใิช่เป็นกรรมการบรหิารทัง้	9	คน	จะได้

รับค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งสิ้น	430,000	 บาท	 หากมี

กรรมการที่มิใช่เป็นกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติม	

เข้ามาใหม่	 จะได้รบัค่าตอบแทนรายเดอืนคนละ	35,000	 บาท		

กรรมการทีม่ใิช่เป็นผูบ้รหิารจะได้รบัเบีย้ประชมุเป็นเงนิจ�านวน	

45,000	 บาทต่อครั้ง	 ประธานกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม	

เป็นเงนิจ�านวน	54,000	 บาทต่อครัง้	(เท่ากบั	1.20	 เท่า	 ของ

กรรมการทีม่ใิช่เป็นผูบ้รหิารคนอืน่ๆ)

	 	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 จะได้รับเบี้ยประชุม	

48,000	 บาทต่อครั้ง	 (เท่ากับ	1.20	 เท่าของเบี้ยประชุมของ

กรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ)	 ขณะที่กรรมการตรวจสอบคน

อื่นๆ	จะได้รับเบี้ยประชุม	40,000	บาทต่อครั้ง

	 	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน		

จะได้รับเบี้ยประชุม	36,000	บาทต่อครั้ง	ซึ่งเท่ากับ	1.20	เท่า

ของกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนคนอืน่ๆ)	กรรมการ	

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนคนอื่นๆ	 จะได้รับเบี้ยประชุม

จากการเข้าร่วมประชุม	30,000	บาทต่อครั้ง

	 		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	และประธาน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการจะได้รับเบี้ยประชุม	18,000	 บาท

ต่อครั้ง	 ซึ่งเท ่ากับ	 1.20	 เท่าของกรรมการการลงทุน	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และคนอื่นๆ)	 กรรมการ

บริหารความเสี่ยงและกรรมการก�ากับดูแลกิจการคนอื่นๆ	จะ

ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม	15,000	บาทต่อครั้ง

	 	กรรมการที่พ�านักนอกประเทศไทยจะได้รับเบี้ย	

เดนิทาง	เมือ่เดนิทางเข้ามาในประเทศไทยเพือ่เข้าร่วมประชมุ	

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

	 	จากเอเชียมายังประเทศไทย:	500	 ดอลลาร์สหรัฐ	

อเมริกาต่อวัน

	 	จากยโุรป/สหรฐัอเมรกิาและทวปีอืน่ๆ	มายงัประเทศ	

ไทย:	1,000	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน

	 	กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนราย

เดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ

	 	จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ	 ในรูปของ

เงินรางวัลประจ�าปี	 (โบนัส)	 เพื่อวางแนวทางในการจ่ายผล

ตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้น	โดยจะจ่ายค่า

ตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจ�าปี	เมื่ออัตราผล

ตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น*	 (parent	shareholders	

funds)	เกินร้อยละ	15	โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับ

เงินรางวัลประจ�าปีในอัตราร้อยละ	0.50	ของก�าไรสุทธิของงบ

การเงนิรวมส่วนทีเ่กนิกว่าร้อยละ	15	ของผลตอบแทนเงนิลงทนุ

ของผู้ถือหุ้น	 และจะน�ามาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็น	

ผู้บริหารเท่าๆ	กัน

หมายเหตุ	:	*	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น	มาจาก

	ก�าไรสุทธิของงบการเงินรวม	TTA	-	ก�าไรหรือขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	

ทุนช�าระแล้ว	+	ส่วนเกนิมลูค่าหุน้	+	เงนิส�ารองตามกฎหมาย	+	ก�าไรสะสม
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รายละเอียดค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจ�าปี	(โบนัส)	ทั้งหมดในรอบปีบัญชี	2555	ปรากฎตามตารางด้านล่างนี้

ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจ�าปี	(โบนัส)	ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีบัญชี	2555
หน่วย : บาท

ชื่อ

คณะกรรมการ เบี้ยประชุม

รวม
(ค่าตอบแทน
มาตรฐาน
และเบี้ย
ประชุม)

เบี้ยดินทาง 
(ส�าหรับ
กรรมการ

ชาวต่างชาติ
เท่านั้น)
(ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา)
ค่าตอบแทน
มาตรฐาน โบนัส คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนด

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

1.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์* 970,000 - 315,000 - 288,000 - - - 1,573,000

2.	 ม.ล.	จันทรจุฑา	จันทรทัต - - - - - - - - -

3.	 นายสันติ	บางอ้อ* 280,000 - 315,000 160,000 - - 54,000 - 809,000

4.	 นายกฤช	ฟอลเล็ต** 197,167 - 135,000 336,000 - - - - 668,167

5.	 ดร.	พิชิต	นิธิวาสิน 420,000 - 495,000 - - 432,000 - - 1,347,000

6.	 นายเชีย	วัน	ฮัท	โจเซฟ* 280,000 - 315,000 - 280,000 - 45,000 - 920,000

7.	 นายออรัล	วิลสัน	ดอว์ 420,000 - 405,000 - - 210,000 45,000 1,080,000 10,500

8.	 นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ* 280,000 - 270,000 - - 180,000 30,000 - 760,000

9.	 นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ*** 280,000 - 315,000 - 280,000 - - - 875,000

10.	 นายกานิม	ซาอัด	เอ็ม
	 อัลซาอัด	อัล-คูวารี* 280,000 - 45,000 - - - - - 325,000

11.	 นายปีเตอร์	สโตคส์ 420,000 - 360,000 280,000 - - - - 1,060,000 17,000

รวม 3,827,167 - 2,970,000 776,000 848,000 822,000 129,000 45,000 9,417,167 27,500

หมายเหตุ	:	 *	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	นายสันติ	บางอ้อ	นายเชีย	วัน	ฮัท	โจเซฟ	นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	และนายกานิม	ซาอัด	เอ็ม	อัลซาอัด	อัล-คูวารี		

	 	 	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	เมื่อเดือนมกราคม	2555

	 	 **	นายกฤช	 ฟอลเล็ต	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	 เมื่อเดือนเมษายน	2555	 และด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		

	 	 	 เมื่อวันที่	19	กันยายน	2555

	 	 ***	นายเฉลิมชัย	 มหากิจศิริ	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	 เมื่อเดือนมกราคม	2555	 และด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 	 	 เมื่อวันที่	19	กันยายน	2555

ค่าตอบแทนและโบนัสส�าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ได้ลาออกในช่วงรอบปีบัญชี	2555

หน่วย : บาท

ชื่อ

คณะกรรมการ เบี้ยประชุม
รวม

(ค่าตอบแทน
มาตรฐาน

และเบี้ยประชุม)

เบี้ยดินทาง
(ส�าหรับกรรมการ

ชาวต่างชาติเท่านั้น)
(ดอลลาร์สหรัฐ

อเมริกา)
ค่าตอบแทน
มาตรฐาน โบนัส คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�านด

ค่าตอบแทน

1.	 ศ.	พิเศษอธึก	อัศวานันท์ 140,000 - 180,000 - - 320,000 -

2.	 นายศักดิ์	เอื้อชูเกียรติ 140,000 - 180,000 240,000 150,000 710,000 -

3.	 นายสตีเฟน	ฟอร์ดแฮม 140,000 - 135,000 - 150,000 425,000 2,000

4.	 ดร.	ศิริ	การเจริญดี 140,000 - 180,000 240,000 150,000 710,000 -

5.	 ศ.	ดร.	วรภัทร	โตธนะเกษม 140,000 - 180,000 288,000 - 608,000 -

6.	 นายอัศวิน	คงสิริ 900,000 - 324,000 - - 1,224,000 -

รวม 1,600,000 - 1,179,000 768,000 450,000 3,997,000 2,000

หมายเหตุ	:	 -	ศาสตราจารย์พิเศษอธึก	อัศวานันท์	นายศักดิ์	เอื้อชูเกียรติ	นายสตีเฟน	ฟอร์ดแฮม	ดร.	ศิริ	การเจริญดี	และ	ศ.ดร.	วรภัทร	โตธนะเกษม	ลาออก	
	 	 	 จากการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	31	มกราคม	2555
	 	 -	นายอัศวิน	คงสิริ	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2555
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ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ	ในรูปของเงินเดือนและโบนัส	และค่าตอบแทนอื่น

หน่วย	:	ล้านบาท

จ�านวนผู้บริหารใน

ระหว่างปี/จ�านวน

ผู้บริหารเฉลี่ย

(full time equivalent) ปี 2555

จ�านวนผู้บริหารใน

ระหว่างปี/จ�านวน

ผู้บริหารเฉลี่ย

(full time equivalent) ปี 2554

เงินเดือนและโบนัสรวม 8	ราย/7.54	ราย 66.03	ล้านบาท 9	ราย/8.83	ราย 68.29	ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น 8	ราย/7.54	ราย 5.63	ล้านบาท 9	ราย/8.83	ราย 5.59	ล้านบาท

(เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ)

หมายเหตุ	:	ผู้บริหารที่ลาออกระหว่างรอบปีบัญชี	2555	มี	1	ราย	จ�านวนผู้บริหารสิ้นรอบปีบัญชี	2555	มี	7	ราย	

(ซ) การปฐมนิเทศและการพัฒนากรรมการ

	 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จะเป็นผูจ้ดัการปฐมนเิทศให้กบัสมาชกิใหม่ของคณะกรรมการ	

ในการประชมุดงักล่าว	จะมกีารชีแ้จงนโยบายของบรษิทัฯ	และ

ธุรกิจหลักๆ	 รวมทั้งข้อบังคับบริษัทฯการน�าเสนอข้อมูลของ	

บริษัทฯ	(presentations)	 ล่าสุด	 รายงานประจ�าปีปีล่าสุด	

ตลอดจนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยในคู่มือกรรมการ

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วม

หลักสูตรหรือกิจกรรมที่มุ่งปรับปรุงการท�างานของกรรมการ	

ในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	กรรมการ	6	คน	

ได้เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association	

(“IOD”))	ซึง่รวมถงึหลกัสตูร	Director	Certification	Program	

(“DCP”)	หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(“DAP”)	

หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Director	Program	

(“FN”)	และหลักสูตร	Role	of	Chairman	Program	(“RCP”)	

	 บรษิทัฯ	สนบัสนนุให้กรรมการทีย่งัมไิด้เข้ารบัการอบรม

ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น	 เข้ารับการอบรมในหลักสูตร	

ดงักล่าวโดยบรษิทัฯ	จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม

	 หลักสูตรที่กรรมการบริษัทฯ	 ได้ผ่านการอบรมจาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	มีดังนี้

หลักสูตร จ�านวนกรรมการที่ผ่านการอบรม

The	Role	of	Chairman 1

The	Director	Accreditation	Program 3

The	Director	Certification	Program 5

The	Finance	for	Non-Finance	Director	Program 1

5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)

(ก) แนวทางด้านจรยิธรรมและการปฏบิตักิารของบรษิทัฯ

	 บริษัทฯ	 มีแนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการ	

ดังนี้

	 1.	ความยุติธรรม

	 บริษัทฯ	 เชื่อในความยุติธรรมต่อคู่สัญญาทุกรายที่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ

ต่อบคุคลใดบคุคลหนึง่ดกีว่าบคุคลอืน่หรอืสถานการณ์ทีจ่ะน�า

ไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 2.	ความเป็นมืออาชีพ

	 บริษัทฯ	 รับผิดชอบงานของบริษัทฯ	 อย่างมืออาชีพ		

และมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการอย่างเป็นเลิศด้วยการท�างานให้ได้

ผลในระดบัทีด่ขีึน้อย่างต่อเนือ่งด้วยการใช้วธิกีารและเทคโนโลยี	

ใหม่ๆ
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	 3.	การท�างานเชิงรุก

	 บรษิทัฯ	ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าและการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม	เทคนคิ	และเศรษฐกจิ	และปรบัเปลีย่น

ให้เข้ากับสถานการณ์

	 4.	วินัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลักการด้าน

จริยธรรม	 และท�าการทุกอย่างให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ	

เป็นไปตามกฎหมาย	กฎและระเบียบต่างๆ

(ข) จรรยาบรรณ

	 คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบกรอบค่านิยมของ

องค์กร	พันธกิจ	และวิสัยทัศน์	(VMV	Framework)	เพื่อเป็น

แนวทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ที่ประชุมคณะกรรม

การบริษัทฯ	เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2553	ได้มีมติอนุมัติคู่มือ

จรรยาบรรณธรุกจิ	เพือ่น�ากรอบค่านยิม	พนัธกจิ	และวสิยัทศัน์

ดังกล่าวมาใช้	โดยเน้นค่านิยมหลัก	4	ประการของบริษัทฯ

	 ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้มกีารอบรมจรรยาบรรณให้แก่พนกังาน

ทกุคนเพือ่ทีจ่ะได้มัน่ใจได้ว่าพนกังานทกุคนได้เข้าใจหลกัการ

ปฏิบัติที่ดี	 และยังได้รวมการอบรมจรรยาบรรณเข้าเป็นส่วน

หนึ่งของการปฐมนิเทศส�าหรับพนักงานใหม่อีกด้วยค่านิยม

หลัก	4	ประการได้แก่

	 1.	คุณธรรม:	เราจะเป็นบุคคลที่เปิดเผย	และซื่อสัตย์

ต่อกันและกันในการท�างานร่วมกัน	จะปฏิบัติตามที่ให้สัญญา

ไว้ตลอดเวลา	 และจะสร้างและรกัษาความไว้วางใจในการท�างาน

ร่วมกัน

	 2.	ความเป็นเลศิ:	เราจะท�างานด้วยมาตรฐานระดบัสงู

ในด้านคุณภาพ	 ความปลอดภัย	 การรักษาสภาพแวดล้อม	

ความมั่นคง	การบริการ	 เราพร้อมรับมือกับงานท้าทายเสมอ	

และจะด�าเนินธุรกิจของเราอย่างมืออาชีพ

	 3.	จิตส�านึกของการร่วมกันเป็นทีม:	เราใส่ใจในลูกค้า	

พนกังาน	และคูค้่าของเรา	และจะปฏบิตัตินในอนัทีจ่ะส่งเสรมิ

และสร้างสรรค์การร่วมมอืกนัท�างานเป็นทมี	และเคารพต่อกนั

และกัน

	 4.	การยึดมั่นในพันธะ:	 เราจะค�านึงถึงอนาคตของ	

บริษัทฯ	ตลอดเวลา	และจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลและความ

ส�าเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ
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การดูแลเรื่องการใช้
ข้อมูลภายใน
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ	 ในวันเดียวกับที่	

ส่งรายงานต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตามข้อก�าหนดของส�านักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	เกี่ยวกับ	

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์	 และให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	

จดทะเบียน	 โดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่	

งบการเงิน	หรือสารสนเทศที่ส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	
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รายการระหว่างกัน
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

	 ในกรณีที่บริษัทฯ	เข้าท�าสัญญาใดๆ	ก็ตาม	หรือมีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และ/หรือบุคคล

ภายนอก	 บริษัทฯ	 จะพิจารณาถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท�าสัญญานั้นๆ	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของ	

บริษัทฯ	เป็นหลัก	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

	 ในกรณีที่บริษัทฯ	 เข้าท�าสัญญาใดๆ	 ก็ตาม	 หรือมีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัท	

ที่เกี่ยวข้อง	บุคคลภายนอก	และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดให้ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	

และให้มีราคาและเงื่อนไขเสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	 และท�าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 และ	

ผู้ถือหุ้นโดยกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 กรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ	 จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการ	

ที่มีความจ�าเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม
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้บร
ิกา
ร

กับ
บุค

คล
ภา
ยน
อก

	
1.3
	ค
่าบ
ริก
าร

บร
ิษัท

	โ
ทร
ีเซ
น	
(ก
รุง
เท
พ)
	จ
�าก
ัด	

กล
ุ่มบ

ริษ
ัทเ
รือ
บร
รท
ุกส
ินค

้าแ
ห้ง
เท
กอ
ง

บร
ิษัท

	ย
ูนิค

	ไ
มน

ิ่ง	
เซ
อร
์วิส
เซ
ส	
จ�า
กัด
	(ม

หา
ชน
)

บร
ิษัท

	เม
อร
์เม
ด	
มา
ริไ
ทม

์	จ
�าก
ัด	
(ม
หา
ชน
)

บร
ิษัท

	โ
ทร
ีเซ
น	
เซ
อร
์วิส
	เซ

็นเ
ตอ
ร์	
จ�า
กัด

99
.9

99
.9

88
.7

57
.1

99
.9

7,0
00
.00

7,5
00
.00

1,4
08
,50
0.0
0

8,5
00
.00

70
,50
0.0
0

รา
คา
ปก

ติท
ี่ให
้บร
ิกา
ร

กับ
บุค

คล
ภา
ยน
อก

	
1.4
	บ
ริษ
ัทย
่อย
ได
้

	
	

รับ
บร
ิกา
รใ
น

	
	

กา
รบ
ริห
าร
จัด
กา
ร

บร
ิษัท

	เม
อร
์เม
ด	
มา
ริไ
ทม

์	จ
�าก
ัด	
(ม
หา
ชน
)

บร
ิษัท

	ย
ูนิค

	ไ
มน

ิ่ง	
เซ
อร
์วิส
เซ
ส	
จ�า
กัด
	(ม

หา
ชน
)

57
.1

88
.7

4,8
46
,01
6.0
0

7,9
38
,00
0.0
0

อัต
รา
ต้น

ทุน
บว
ก

ส่ว
นเ
พิ่ม

	
1.5
	ด
อก
เบ
ี้ยร
ับ

บร
ิษัท

	จ
ีเอ
ซี	
โท
รีเซ

น	
โล
จิส
ติค

ส์	
จ�า
กัด

กล
ุ่มบ

ริษ
ัทเ
รือ
บร
รท
ุกส
ินค

้าแ
ห้ง
เท
กอ
ง

PT
	P
er
us
ah
aa
n	
Pe
la
ya
ra
n	
Eq
uin

ox
บร
ิษัท

	อ
ะธ
ีน	
โฮ
ลด
ิ้งส
์	จ
�าก
ัด

51 99
.9 49 99
.9

43
,69
5.4
0

51
,57
1,0
64
.03

4,8
64
,41
4.0
1

11
7,5
11
,19
1.7
8

ต้
นท

ุน
กา

รก
ู้ย
ืม
ขอ

ง
บร
ิษัท

ที่ใ
ห้เ
งิน
กู้

	
1.6
	บ
ริษ
ัทย
่อย
ให
้

	
	

บร
ิกา
ร

	
	

สา
รส
นเ
ทศ

	
	

แล
ะบ
ริก
าร
อื่น
ๆ

บร
ิษัท

	โ
ทร
ีเซ
น	
เซ
อร
์วิส
	เซ

็นเ
ตอ
ร์	
จ�า
กัด

99
.9

18
,00
2,7
98
.00

รา
คา
ปก

ติท
ี่รับ

บร
ิกา
ร

จา
กบ
ุคค

ลภ
าย
นอ
ก

	
1.7
	ด
อก
เบ
ี้ยจ
่าย

กล
ุ่ม
บร
ิษั
ทเ
รือ
บร
รท
ุกส

ินค
้าแ
ห้ง
เท
กอ

ง
บร
ิษัท

	เ
อเ
ชีย
	โ
ค้ด

ติ้ง
	เ
ซอ

ร์ว
ิสเ
ซส

	จ
�าก
ัด

99
.9

99
.9

79
,99
3,6
21
.18

1,4
71
,57
3.3
7

ต้
นท

ุน
กา

รก
ู้ย
ืม
ขอ

ง
บร
ิษัท

ที่ใ
ห้เ
งิน
กู้

2. 
รา

ยก
าร

กับ
บร

ิษัท
ร่ว

มแ
ละ

กิจ
กา

รร
่วม

ค้า

	
2.1
	บ
ริษ
ัทร
่วม
ได
้รับ

	
	

บร
ิกา
ร

	
	

สา
รส
นเ
ทศ

บร
ิษัท

	เฟ
ิร์น
เล
่ย์	
(ป
ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

บร
ิษัท

	โ
ทร
ีเซ
น	
ชิป
ปิ้ง
	แ
อน
ด์	
โล
จิส
ติก
ส์	
จ�า
กัด
	

49 49
16
9,2
73
.00

1,6
79
,93
1.0
0

รา
คา
ปก

ติท
ี่ให
้บร
ิกา
ร

กับ
บุค

คล
ภา
ยน
อก

	
2.2
	บ
ริษ
ัทร
่วม
ได
้รับ

	
	

บร
ิกา
รค
่าเ
ช่า

	
	

ส�า
นัก
งา
นแ
ละ

	
	

อุป
กร
ณ
์ส�า
นัก
งา
น

บร
ิษัท

	เฟ
ิร์น
เล
่ย์	
(ป
ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

บร
ิษัท

	โ
ทร
ีเซ
น	
ชิป
ปิ้ง
	แ
อน
ด์	
โล
จิส
ติก
ส์	
จ�า
กัด
	

บร
ิษัท

	ก
ัลฟ

	เอ
เจ
นซ
ี่	ค
ัมป

ะน
ี	(ป

ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

Th
or
es
en
-V
ina

m
a	
Ag

en
ci
es
	C
o.
,	L
td
./1

49 49 51 24
.5

2,4
06
,72
0.0
0

4,6
11
,00
0.0
0

59
9,1
93
.06

2,3
70
,22
4.0
0

85
2,7
00
.00

43
,70
0.0
0

17
0,0
00
.00

11
4,4
00
.00

16
3,2
55
.00

7,6
56
,18
0.0
0

รา
คา
ปก

ติท
ี่ให
้บร
ิกา
ร

กับ
บุค

คล
ภา
ยน
อก

	
2.3
	ค
่าบ
ริก
าร

บร
ิษัท

	เฟ
ิร์น
เล
่ย์	
(ป
ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

บร
ิษัท

	ก
ัลฟ

	เอ
เจ
นซ
ี่	ค
ัมป

ะน
ี	(ป

ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

49 51
1,5
00
.00

10
,00
0.0
0

รา
คา
ปก

ติท
ี่ให
้บร
ิกา
ร

กับ
บุค

คล
ภา
ยน
อก

	
2.4
	บ
ริษ
ัทร
่วม
ได
้รับ

	
	

บร
ิกา
รใ
นก
าร

	
	

บร
ิหา
รจ
ัดก
าร

บร
ิษัท

	เฟ
ิร์น
เล
่ย์	
(ป
ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

บร
ิษัท

	โ
ทร
ีเซ
น	
ชิป
ปิ้ง
	แ
อน
ด์	
โล
จิส
ติก
ส์	
จ�า
กัด
	

บร
ิษัท

	ก
ัลฟ

	เอ
เจ
นซ
ี่	ค
ัมป

ะน
ี	(ป

ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

โท
รีเซ

น	
(อ
ินโ
ดไ
ชน
่า)
	เอ

ส.
เอ
.

Th
or
es
en
-V
ina

m
a	
Ag

en
ci
es
	C
o.
,	L
td
./1

49 49 51 50 24
.5

อัต
รา
ต้น

ทุน
บว
ก

ส่ว
นเ
พิ่ม

รา
ยก
าร
ระ
หว
่าง
กัน
ขอ
งบ
ริษ
ัทฯ
	ก
ับบ

ริษ
ัทย
่อย
	ห
รือ
ระ
หว
่าง
บร
ิษัท

ฯ	
แล
ะบ
ริษ
ัทย
่อย
	ก
ับบ

ริษ
ัทร
่วม
	ห
รือ
กิจ
กา
รร
่วม
ค้า
มีด

ังต
่อไ
ปน

ี้
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ลัก
ษณ

ะร
าย

กา
ร

บร
ิษัท

/ค
วา

มส
ัมพ

ันธ
์

สัด
ส่ว

น
กา

รถ
ือห

ุ้น
โด

ยต
รง

/อ
้อม

ทั้ง
หม

ด 
(ร
้อย

ละ
)

มูล
ค่า

รา
ยก

าร
ระ

หว
่าง

กัน
กับ

กล
ุ่มธ

ุรก
ิจ 

(บ
าท

)

นโ
ยบ

าย
กา

รค
ิดร

าค
า

กล
ุ่มธ

ุรก
ิจเ
พื่อ

กา
รล

งท
ุน

กล
ุ่มธ

ุรก
ิจข

นส
่ง

กล
ุ่มธ

ุรก
ิจพ

ลัง
งา

น
กล

ุ่มธ
ุรก

ิจโ
คร

งส
ร้า

งพ
ื้นฐ

าน

TTA
โซ

ลีอ
าโ
ด 

โฮ
ลด

ิ้งส
์ 

พีท
ีอี 

แอ
ลท

ีดี

บร
ิษัท

 โ
ทร

ีเซ
น 

เซ
อร

์วิส
 

เซ
็นเ

ตอ
ร์ 

จ�า
กัด

บร
ิษัท

 โ
ทร

ีเซ
น 

(ก
รุง

เท
พ)

 จ
�าก

ัด
กล

ุ่มบ
ริษ

ัทเ
รือ

บร
รท

ุก
สิน

ค้า
แห

้งเท
กอ

ง
อื่น

ๆ
บร

ิษัท
 เม

อร
์เม

ด 
มา

ริไ
ทม

์ 
จ�า

กัด
 (ม

หา
ชน

)
อื่น

ๆ

บร
ิษัท

 ย
ูนิค

 
ไม

นิ่ง
 เซ

อร
์วิส

เซ
ส 

จ�า
กัด

 (ม
หา

ชน
)

บร
ิษัท

 บ
าค

อง
โค

 
จ�า

กัด
อื่น

ๆ

	
2.5
	ด
อก
เบ
ี้ยร
ับ

บร
ิษัท

	ก
ัลฟ

	เอ
เจ
นซ
ี่	ค
ัมป

ะน
ี	(ป

ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

51
31
8,9
46
.27

ต้
นท

ุน
กา

รก
ู้ย
ืม
ขอ

ง
บร
ิษัท

ที่ใ
ห้เ
งิน
กู้

	
2.6
	บ
ริษ
ัทร
่วม
ให
้

	
	

บร
ิกา
รก
าร

	
	

ด�า
เน
ินง
าน
เก
ี่ยว

	
	

กับ
เรือ

เด
ินท

ะเ
ล

บร
ิษัท

	เฟ
ิร์น
เล
่ย์	
(ป
ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

บร
ิษัท

	โ
ทร
ีเซ
น	
ชิป
ปิ้ง
	แ
อน
ด์	
โล
จิส
ติก
ส์	
จ�า
กัด
	

โท
รีเซ

น	
(อ
ินโ
ดไ
ชน
่า)
	เอ

ส.
เอ
.

49 49 50

8,7
20
,53
7.2
1

1,3
83
,69
3.3
4

16
3,7
83
.22

รา
คา
ปก

ติท
ี่รับ

บร
ิกา
ร

จา
กบ
ุคค

ลภ
าย
นอ
ก

	
2.7
	บ
ริษ
ัทร
่วม
ให
้

	
	

บร
ิกา
รง
าน
ธุร
กิจ

	
	

นอ
กช
าย
ฝั่ง

บร
ิษัท

	ก
ัลฟ

	เอ
เจ
นซ
ี่	ค
ัมป

ะน
ี	(ป

ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

51
24
,31
6,7
91
.70

รา
คา
ปก

ติท
ี่รับ

บร
ิกา
ร

จา
กบ
ุคค

ลภ
าย
นอ
ก

	
2.8
	บ
ริษ
ัทร
่วม
ให
้

	
	

บร
ิกา
รด
้าน

	
	

กา
รข
าย

โท
รีเซ

น	
(อ
ินโ
ดไ
ชน
่า)
	เอ

ส.
เอ
.

Th
or
es
en
-V
ina

m
a	
Ag

en
ci
es
	C
o.
,	L
td
./1

50 24
.5

19
,50
7,3
62
.51

33
,63
2,2
32
.37

	
2.9
	บ
ริษ
ัทร
่วม
ให
้

	
	

บร
ิกา
รด
้าน
กา
ร

	
	

บร
ิหา
รแ
ละ

	
	

จัด
กา
ร

โท
รีเซ

น	
(อ
ินโ
ดไ
ชน
่า)
	เอ

ส.
เอ
.

บร
ิษัท

	ก
ัลฟ

	เอ
เจ
นซ
ี่	ค
ัมป

ะน
ี	(ป

ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

บร
ิษัท

	โ
ทร
ีเซ
น	
ชิป
ปิ้ง
	แ
อน
ด์	
โล
จิส
ติก
ส์	
จ�า
กัด
	

50 51 49

15
,55
8,3
94
.12

1,0
00
,00
0.0
0

1,2
00
,00
0.0
0

อัต
รา
ต้น

ทุน
บว

กส
่วน

เพ
ิ่ม

3. 
ยอ

ดค
งเห

ลือ
กับ

บร
ิษัท

ร่ว
มแ

ละ
กิจ

กา
รร

่วม
ค้า

	
3.1
	บ
ริษ
ัทร
่วม
เป
็น

	
	

ลูก
หน

ี้กล
ุ่มธ
ุรก
ิจ

บร
ิษัท

	เฟ
ิร์น
เล
่ย์	
(ป
ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

บร
ิษัท

	โ
ทร
ีเซ
น	
ชิป
ปิ้ง
	แ
อน
ด์	
โล
จิส
ติก
ส์	
จ�า
กัด
	

บร
ิษัท

	ก
ัลฟ

	เอ
เจ
นซ
ี่	ค
ัมป

ะน
ี	(ป

ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

Qi
ng
	M
ei
	P
te
.	L
td
.	

โท
รีเซ

น	
(อ
ินโ
ดไ
ชน
่า)
	เอ

ส.
เอ
.

Th
or
es
en
-V
ina

m
a	
Ag

en
ci
es
	C
o.
,	L
td
.	/1

บร
ิษัท

	ป
ิโต
รล
ิฟต

์	จ
�าก
ัด	

บา
เรีย

	เซ
เรส

SK
I	E
ne
rg
y	
Re
so
ur
ce
s	I
nc
./2

49 49 51 33
.3 50 24
.5 40 20

21
9,4
43
.19

1,6
54
,59
7.0
9

47
,43
7.8
7

26
3,5
22
.57

1,0
29
.06

49
,55
8,6
56
.47

8,7
38
,76
4.0
2

23
1,0
30
,77
0.4
0

58
,24
7.0
6

26
3,0
85
.18

16
5,8
50
.00

30
,00
0.0
0

2,4
51
.20

1,0
09
,66
8.0
0

	

49
,17
1.8
5

รา
คา
ปก
ติท

ี่ให
้บร
กิา
ร

กับ
บุค

คล
ภา
ยน
อก

เงิน
ทด

รอ
งจ
่าย

เงิน
ปัน

ผล
เงิน

ปัน
ผล

	
3.2
	บ
ริษ
ัทร
่วม
เป
็น

	
	

เจ้
าห
นีก้
ลุม่
ธรุ
กจิ

บร
ิษัท

	เฟ
ิร์น
เล
่ย์	
(ป
ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

บร
ิษัท

	โ
ทร
ีเซ
น	
ชิป
ปิ้ง
	แ
อน
ด์	
โล
จิส
ติก
ส์	
จ�า
กัด
	

ชา
ร์จ
า	
พอ

ร์ต
	เซ

อร
์วิส
เซ
ส	
แอ
ลแ
อล
ซี

บร
ิษัท

	ก
ัลฟ

	เอ
เจ
นซ
ี่	ค
ัมป

ะน
ี	(ป

ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

Qi
ng
	M
ei
	P
te
.	L
td
.

49 49 49 51 33
.3

28
0,2
33
.79

81
9,7
52
.89

40
5,6
98
.06

3,7
45
.00

5,1
51
,98
5.0
0

3,7
73
,12
8.0
1

1,0
70
,00
0.0
0

12
7,0
26
.94

ต้
นท

ุน
กา

รก
ู้ย
ืม
ขอ

ง
บร
ิษัท

ที่ใ
ห้เ
งิน
กู้

	
3.3
	บ
ริษ
ัทร
่วม
กู้ย
ืม

	
	

เงิน
ระ
ยะ
สั้น

	
	

จา
กก
ลุ่ม
ธุร
กิจ

SK
I	E
ne
rg
y	
Re
so
ur
ce
s	I
nc
.

12
.16

12
3,3
15
,20
0.0
0

ต้
นท

ุน
กา

รก
ู้ย
ืม
ขอ

ง
บร
ิษัท

ที่ใ
ห้เ
งิน
กู้

	
3.4
	บ
ริษ
ัทร
่วม
กู้ย
ืม

	
	

เงิน
ระ
ยะ
ยา
ว

	
	

ภา
ยใ
น	
1	
ปี

	
	

จา
กก
ลุ่ม
ธุร
กิจ

บร
ิษัท

	ก
ัลฟ

	เอ
เจ
นซ
ี่	ค
ัมป

ะน
ี	(ป

ระ
เท
ศไ
ทย
)	จ

�าก
ัด

Th
or
es
en
-V
ina

m
a	
Ag

en
ci
es
	C
o.
,	L
td
.	/1

51 24
.5

3,3
23
,00
0.0
0

31
,25
1,0
00
.00

ต้
นท

ุน
กา

รก
ู้ย
ืม
ขอ

ง
บร
ิษัท

ที่ใ
ห้เ
งิน
กู้

	
3.5
	บ
ริษ
ัทร
่วม
กู้ย
ืม

	
	

เงิน
ระ
ยะ
ยา
ว

	
	

ระ
หว
่าง
	1
	ป
ี	ถ
ึง

	
	

5	
ปีจ
าก
กล
ุ่ม

	
	

ธุร
กิจ

SK
I	E
ne
rg
y	
Re
so
ur
ce
s	I
nc
.	/2

12
.16

54
8,7
52
,64
0.0
0

ต้
นท

ุน
กา

รก
ู้ย
ืม
ขอ

ง
บร
ิษัท

ที่ใ
ห้เ
งิน
กู้

{

/1
	ถ
ือห
ุ้นท

าง
อ้อ
มผ

่าน
โท
รีเซ

น	
(อ
ินโ
ดไ
ซน
า)
	เอ

ส.
เอ
.

/2
	ถ
ือห
ุ้นท

าง
อ้อ
มผ

่าน
เม
อร
์ตัน

	ก
รุ๊ป
	(ไ
ซป
รัส
)	แ

อล
ทีด

ี
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การลงทุนใน
บริษัทต่างๆ

ล�าดับที่ ชื่อบริษัท ชนิด

ของหุ้น

จ�านวนหุ้น

ที่ช�าระแล้ว

จ�านวน

หุ้นที่ถือ

สัดส่วน

การถือหุ้น %

มูลค่าหุ้น

ที่ตราไว้

กลุ่มธุรกิจขนส่ง

ประเภทธุรกิจ  : ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

1. บริษัท	โทรีเซน	(กรุงเทพ)	จ�ากัด
26/26-27	อาคารอรกานต์	ชั้น	8	ถนนชิดลม
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	(0)	2250-0569

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ์

9,470,000
3,030,000

9,470,000
3,029,994

99.9 10

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

บริษัท	ทอร์	จูปิเตอร์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	วิน	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	เวฟ	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	ฮาร์โมนี่	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	ไดนามิค	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	อินทิกริตี้	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	เอนเตอร์ไพรส์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	เอนเนอร์ยี	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	เอนเดฟเวอร์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	เมอร์แชนท์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	เฮอร์มิส	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์สตาร์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์สกิปเปอร์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์เซลเลอร์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	มารีเนอร์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์ซัน	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์สปิริต	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์สกาย	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์ซี	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	เทรดเดอร์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	แทรเวลเลอร์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

974,000
2,000,000
2,000,000
3,500,000
3,600,000
3,850,000
6,300,000
10,000,000
11,000,000
200,000
270,000
300,000
300,000
300,000
350,000
400,000
400,000
400,000
400,000
450,000
450,000

973,993
1,999,993
1,999,993
3,499,993
3,599,993
3,849,993
6,299,993
9,999,993
10,999,993
199,994
269,994
299,993
299,993
299,993
349,994
399,993
399,993
399,993
399,993
449,993
449,993

99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

	 การลงทุนของบริษัทฯ	ในบริษัทอื่น	ตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	ณ	วันที่	30	กันยายน	2555	ดังต่อไปนี้
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ล�าดับที่ ชื่อบริษัท ชนิด

ของหุ้น

จ�านวนหุ้น

ที่ช�าระแล้ว

จ�านวน

หุ้นที่ถือ

สัดส่วน

การถือหุ้น %

มูลค่าหุ้น

ที่ตราไว้

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

บริษัท	ทอร์	ออร์คิด	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	คอนฟิเดนซ์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	นอติลุส	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	เมอร์คิวรี่	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	ไทรอัมพ์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	โลตัส	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	จัสมิน	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	แชมเปี้ยน	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	เวนเจอร์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	การ์เดียน	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	นอติก้า	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	ไพล็อต	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	นาวิเกเตอร์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	ทรานสิท	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	อลายอันซ์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	คอมมานเดอร์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	ทริบิวท์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	เนปจูน	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	กัปตัน	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	เน็กซัส	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	มาสเตอร์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	ทรานสปอร์ตเตอร์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	เนรัส	ชิปปิ้ง	จ�ากัด
บริษัท	ทอร์	เนคตาร์	ชิปปิ้ง	จ�ากัด

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

472,500
500,000
500,000
600,000
600,000
630,000
700,000
750,000
750,000
750,000
753,000
800,000
990,000

1,000,000
1,060,000
1,150,000
1,170,000
1,380,000
1,530,000
1,857,000
1,880,000
2,000,000
2,128,000
2,541,000

472,493
499,993
499,993
599,994
599,993
629,993
699,993
749,993
749,993
749,993
752,993
799,993
989,993
999,993

1,059,993
1,149,993
1,169,993
1,379,993
1,529,994
1,856,993
1,879,993
1,999,993
2,127,993
2,540,993

99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

หมายเหต ุ:	 ทีอ่ยูข่องบรษิทัในล�าดบัที	่2-46	คอื	26/32	อาคารอรกานต์	ชัน้	10	ซอยชดิลม	ถนนเพลนิจติ	แขวงลมุพนิ	ีเขตปทมุวนั	กรงุเทพฯ	10330
	 โทรศพัท์	(0)	2250-0569

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

47. บริษัท	โทรีเซน	ชาเตอร์ริ่ง	(เอชเค)	แอลทีดี	
Suite	B	12/F	Two	Chinachem	Plaza	
135	Des	Voeux	Road	Central,	Hong	Kong

หุ้นสามัญ 500,000 499,999 99.99 1	ดอลลาร์
ฮ่องกง

48. บรษิทั	โทรเีซน	ชปิป้ิง	สงิคโปร์	พทีอี	ีแอลทดีี
78	Shenton	Way,	#04-02	
Singapore	079120
โทรศัพท์	+65	6578-7000

หุ้นสามัญ 272,828,400 272,828,400 100.0 1	ดอลลาร์
สิงคโปร์

49. บริษัท	โทรีเซน	ชิปปิ้ง	เยอรมันนี	จีเอ็มบีเอช
Stavendamm	4a,	28195	
Breman,	Germany
โทรศัพท์	421	336	52	22

หุ้นสามัญ 25,000 25,000 100.0 1	ยูโร

50. PT	Perusahaan	Pelayaran	Equinox
Globe	Building	4th	&	5th	Floor
Jalan	Bancit	Raya	Kav.
31-33,	Jakarta,	Indonesia	12740
โทรศัพท์	+6221	7918	7006

หุ้นสามัญ 24,510 12,010 49.0 1,000,000
รูเปียห์
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ล�าดับที่ ชื่อบริษัท ชนิด

ของหุ้น

จ�านวนหุ้น

ที่ช�าระแล้ว

จ�านวน

หุ้นที่ถือ

สัดส่วน

การถือหุ้น %

มูลค่าหุ้น

ที่ตราไว้

ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนเรือ

51. บรษิทั	โทรเีซน	ชปิป้ิง	แอนด์	โลจสิตกิส์	จ�ากดั	
26/26-27	อาคารอรกานต์	ชั้น	8	
ซอยชิดลม	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	(0)	2254-0266

หุ้นสามัญ 500,000 245,000 49.0 100

52. บรษิทั	กลัฟ	เอเจนซี	่คมัปะน	ี(ประเทศไทย)	จ�ากดั
26/30-31	อาคารอรกานต์	ชั้น	9	
ซอยชิดลม	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	(0)	2650-7400

หุ้นสามัญ 22,000 11,215 51.0 1,000

53. โทรีเซน	ชิปปิ้ง	เอฟแซดอี
1901-19th	Floor,	Golden	Tower
Opp.	Marbella	Resort,	Al	Buhairah	
Corniche	Road,	Sharjah,	UAE.
โทรศัพท์	971-6-574	2244	

หุ้นสามัญ 1 1 100.0 550,550
เดอร์แฮม

54. โทรีเซน	(อินโดไชน่า)	เอส.เอ.
17th	Floor,	Petroland	Tower
12	Tan	Trao	Street,	Tan	Phu	Ward,	
District	7	Ho	Chi	Min	City,	Vietnam
โทรศัพท์	+84	8	5411	1919	

หุ้นสามัญ 2,500 1,250 50.0 100
ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา

ประเภทธุรกิจ : นายหน้าเช่าเหมาเรือ

55. บริษัท	เฟิร์นเล่ย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
26/55	อาคารอรกานต์	ชั้น	15	
ซอยชิดลม	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	(0)	2253-6160

หุ้นสามัญ 135,000 66,144 49.0 100

56. บริษัท	โทรีเซน	ชาเตอร์ริ่ง	(พีทีอี)	แอลทีดี
78	Shenton	Way,	#04-02
Singapore	079120
โทรศัพท์	+65	6578-7000

หุ้นสามัญ 100,000 100,000 100.0 1	ดอลลาร์
สิงคโปร์

ประเภทธุรกิจ : เรือบรรทุกน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ

57. Petrolift	Inc.
6th	Floor,	Mapfre	Insular	
Corporate	Center	
Madrigal	Business	Park	I,	1220
Acacia	Avenue,	Ayala	Alabang
Muntinlupa	City,	Philippines

หุ้นสามัญ 1,259,350,452 503,740,176 40.00/1 1	ฟิลิปปินส์
เปโซ
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ล�าดับที่ ชื่อบริษัท ชนิด

ของหุ้น

จ�านวนหุ้น

ที่ช�าระแล้ว

จ�านวน

หุ้นที่ถือ

สัดส่วน

การถือหุ้น %

มูลค่าหุ้น

ที่ตราไว้

กลุ่มธุรกิจพลังงาน

ประเภทธุรกิจ : บริการนอกชายฝั่ง

58. บริษัท	เมอร์เมด	มาริไทม์	จ�ากัด	(มหาชน)
26/28-29	อาคารอรกานต์	ชั้น	9	
ซอยชิดลม	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	(0)	2255-3115-6

หุ้นสามัญ 784,747,743 277,823,871
170,590,470/1

57.14 1

ประเภทธุรกิจ : เหมืองถ่านหิน

59. เมอร์ตัน	กรุ๊ป	(ไซปรัส)	แอลทีดี
Nikou	Kranidioti	7D,	Tower	4,	3rd	Floor
Flat/Office	302,	Egkomi,	PC	2411	
Nicosia,	Cyprus

หุ้นสามัญ 17,900 4,352 24.31/1 1	ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

60. Qing	Mei	Pte.	Ltd.
24	Duxton	Hill	Singapore	089607

หุ้นสามัญ 9,000,000 3,000,000 33.33/1 1	ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทธุรกิจ : บริการวัสดุจัดเรียงสินค้าบนเรือ โลจิสติกส์ ขนถ่ายสินค้า

61. บริษัท	ชิดลม	มารีน	เซอร์วิสเซส	
แอนด์	ซัพพลายส์	จ�ากัด
26/22-23	อาคารอรกานต์	ชั้น	7	
ซอยชิดลม	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	(0)	2250-0569

หุ้นสามัญ 700,000 699,993 99.9 100

62. บริษัท	จีเอซี	โทรีเซน	โลจิสติคส์	จ�ากัด
26/30-31	อาคารอรกานต์	ชั้น	9	
ซอยชิดลม	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	(0)	3818-5090-2

หุ้นสามัญ 750,000 382,496 51.0 100

ประเภทธุรกิจ : บริหารท่าเรือ

63. ชาร์จา	พอร์ต	เซอร์วิสเซส	แอลแอลซี
P.O.Box	510,	Port	Khalid
Sharjah,	United	Arab	Emirates
โทรศัพท์	971-6-528	1327	

หุ้นสามัญ 26,000 12,740 49.0/2 100
เดอร์แฮม

64. Baria	Serece
Phu	My	borough,	Tan	Thanh	district
Ba	Ria-Vung	Tau	province,	Vietnam
โทรศัพท์	+84.64.3876603

หุ้นสามัญ 2,039,080 407,816 20.0/1 100,000
เวียดนาม
ดอง
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ของหุ้น

จ�านวนหุ้น

ที่ช�าระแล้ว

จ�านวน

หุ้นที่ถือ

สัดส่วน

การถือหุ้น %

มูลค่าหุ้น

ที่ตราไว้

ประเภทธุรกิจ : โลจิสติกส์ถ่านหิน

65. บรษิทั	ยนูคิ	ไมนิง่	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั	(มหาชน)
36/83	อาคารพี.เอส.	ทาว์เวอร์	ชั้น	24
ซอยสุขุมวิท	21	ถนนสุขุมวิท	
แขวงคลองเตย	เขตวัฒนา	
กรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์	(0)	2664-1701-8	

หุ้นสามัญ 153,454,064 136,083,041 88.68/3 0.50

ประเภทธุรกิจ : ขายปุ๋ยเคมี

66. บริษัท	บาคองโค	จ�ากัด
Phu	My	I	Industrial	Park,	Tan	Thanh	Town
Baria	Vung	Tau	Province,	Vietnam
โทรศัพท์	064.893	400

ทุนช�าระแล้ว	377,072,638,790	เวียดนามดอง		 100.0/1 -

กลุ่มธุรกิจการลงทุน

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนโดยการถือหุ้น

67. โซลีอาโด	โฮลดิ้งส์	พีทีอี	แอลทีดี
25	International	Business	Park
#02-65/67	German	Centre	
Singapore	609916
โทรศัพท์	+65	6578-7000

หุ้นสามัญ 130,000,000 130,000,000 100.0 1	ดอลลาร์
สิงคโปร์

68. บริษัท	อะธีน	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด
26/32	อาคารอรกานต์	ชั้น	10	ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	(0)	2254-8437

หุ้นสามัญ 1,000,000 999,993 99.9 100

อื่นๆ

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านการบริหารงาน

69. บริษัท	โทรีเซน	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จ�ากัด
26/22-23	อาคารอรกานต์	ชั้น	7	ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์:	(0)	2254-8437

หุ้นสามัญ 60,000,000 599,993 99.9 100

หมายเหตุ :	 /1	ถือหุ้นทางอ้อมโดย	บริษัท	โซลีอาโด	โฮลดิ้งส์	พีทีอี	แอลทีดี

		 /2	ถือหุ้นทางอ้อมโดย	โทรีเซน	ชิปปิ้ง	เอฟแซดอี	

		 /3	ถือหุ้นทางอ้อมโดย	บริษัท	อะธีน	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ชื่อบริษัท		 :	 บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จ�ากัด	(มหาชน)

เลขทะเบียน	 :	 0107537002737	

วันก่อตั้งบริษัท	 :	 16	สิงหาคม	2526

วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	 :	 15	ธันวาคม	2537	

วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มท�าการซื้อขาย	 :	 25	กันยายน	2538

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ที่ตั้ง	 :	 26/26-27	อาคารอรกานต์	ชั้น	8	ซอยชิดลม	ถนนเพลินจิต	

	 	 แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	ประเทศไทย

	 	 โทรศัพท์	:	+	66	(0)	2254-8437

	 	 เว็บไซด์	:	http://www.thoresen.com

ประเภทของธุรกิจ	 :	 ธุรกิจการลงทุน	โดยลงทุนในธุรกิจหลัก	3	กลุ่ม	ได้แก่

	 	 ธุรกิจขนส่ง	ธุรกิจพลังงาน	และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน	 :	 783,004,413	บาท

ทุนช�าระแล้ว	 :	 708,004,413	บาท	

จ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย	 :	 708,004,413	หุ้น	

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 :	 1	บาท

หุ้นกู้ในประเทศ

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ในประเทศที่ออกจ�าหน่าย	 :	 หุ้นกู้ชุดที่	1	มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น	2,000,000,000	บาท

	 	 ระยะเวลา	5	ปี

	 	 หุ้นกู้ชุดที่	2	มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น	2,000,000,000	บาท

	 	 ระยะเวลา	7	ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ



รายงานประจำป� 2555

บร�ษัท โทร�เซนไทย เอเยนต�ซ�ส� จำกัด (มหาชน) 
26/26-27 อาคารอรกานต� ชั�น 8 ซอยช�ดลม ถนนเพลินจ�ต แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท� : +66 (0) 2250 0569-74, +66 (0) 2254-8437 โทรสาร : +66 (0) 2655 5631
www.thoresen.com

รายงานประจำป� 
2555

2555
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วันที่หุ้นกู้ในประเทศขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาด :	 9	กรกฎาคม	พ.ศ.	2553

ตราสารหนี้ไทย

นายทะเบียนหุ้นสามัญ	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

	 	 2/7	หมู่ที่	4	(โครงการนอร์ธปาร์ค)	ถนนวิภาวดีรังสิต

	 	 แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210	ประเทศไทย

	 	 โทรศัพท์	:	+	66	(0)	2596-9000

ผู้สอบบัญชี :	 นายขจรเกียรติ	อรุณไพโรจนกุล

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3445

	 	 บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด

	 	 ชั้น	15	อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์

	 	 179/74-80	ถนนสาธรใต้	กรุงเทพฯ	10120	ประเทศไทย

	 	 โทรศัพท์	:	+	66	(0)	2344-1000

ที่ปรึกษากฎหมาย :	 บริษัท	เบเคอร์	แอนด์	แมคเคนซี่	จ�ากัด

	 	 990	อาคารอับดุลราฮิม	ชั้น	5,	22-25	ถนนพระราม	4	

	 	 แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	ประเทศไทย	

	 	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	2636-2000

	 : บริษัท	ส�านักกฎหมายประมวลชัย	จ�ากัด

	 	 2038-2042	ถนนพระราม	6	(บรรทัดทอง)	เขตปทุมวัน

	 	 กรุงเทพฯ	10330	ประเทศไทย

	 	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	2219-2031-2

	 :	 บริษัท	วัตสันฟาร์ลี	แอนด์	วิลเลี่ยมส์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

	 	 ยูนิต	902	ชั้น	9	จีพีเอฟ	วิทยุ	ทาวเวอร์	บี	93/1	ถนนวิทยุ	

	 	 แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	ประเทศไทย	

	 	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	2665-7800

	 :	 บริษัท	วัตสันฟาร์ลี	แอนด์	วิลเลี่ยมส์	เอเชีย	แพรคทิส	แอลแอลพี

	 	 6	Battery	Road	#28-00	Singapore	049909

	 	 โทรศัพท์	:	+65	6532-5335




