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บริษทัโทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ส่วนที ่1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 

 บริษทัโทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยมีธุรกิจหลกั 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

ธุรกิจเดินเรือ และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ โดยบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) ลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจเดินเรือร้อยละ 99.9 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจเดินเรือจะเป็น

เจา้ของเรือเดินทะเลบริษทัละ 1 ลาํ สาํหรับธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ บริษทั โทรีเซนไทย        

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) จะลงทุนถือหุน้ในสดัส่วนท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประเภทของการใหบ้ริการ โดย

จะคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 ในส่วนของธุรกิจเดินเรือ บริษทัฯ มีกองเรือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 จาํนวน 48 ลาํ เป็นเรือ

บรรทุกสินคา้ทัว่ไปและเรือบรรทุกสินคา้เทกอง ประเภท Handysize และประเภท Handymax ขนาดระวาง

บรรทุกตั้งแต่ 15,240 เดทเวทตนั ถึง 52,375 เดทเวทตนั อายเุฉล่ียของกองเรือ 17.31 ปี ใหบ้ริการขนส่งสินคา้

แบบประจาํเสน้ทาง 3 สาย คือสายท่ี 1 ไทย / อินโดนีเซีย / สิงคโปร์ / มาเลเซีย / อ่าวเปอร์เซีย, สายท่ี 2 ไทย / 

อินโดนีเซีย / สิงคโปร์ / มาเลเซีย / ทะเลแดง และสายท่ี 3 สายเมดิเตอร์เรเนียนตะวนัออก และแบบไม่ประจาํ

เสน้ทาง สินคา้หลกัท่ีขนส่ง ไดแ้ก่ สินคา้ทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย แร่ และผลิตภณัฑจ์ากไม ้

 ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ ครอบคลุมถึงบริการดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหรรมการ

เดินเรือ อาทิ ธุรกิจตวัแทนเรือ ธุรกิจการเป็นผูป้ระสานงานใหก้บับริษทัประกนัภยัต่างประเทศ ธุรกิจการขน

ถ่ายสินคา้ ธุรกิจนายหนา้เช่าเหมาเรือ ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ธุรกิจการบริหารท่าเรือ และธุรกิจการซ่อม

บาํรุงและดูแลเรือเดินทะเล 

 โครงสร้างรายไดห้ลกัของบริษทัจะมาจากธุรกิจเดินเรือ ซ่ึงไดแ้ก่ค่าระวางเรือ คิดเป็นร้อยละ 96.02 

ของรายไดร้วม ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือมีรายไดจ้ากค่านายหนา้และค่าบริการ 

คิดเป็นร้อยละ 2.44 ของรายไดร้วม 

 แผนการดาํเนินการในอนาคต บริษทัฯ วางแผนท่ีจะเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นธุรกิจพาณิชยนาวีแบบครบ

วงจร ซ่ึงนอกจากบริษทัฯ จะลงทุนในการขยายกองเรือของบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ ไดว้างแผนท่ีจะแตกแขนง

ประเภทธุรกิจในส่วนของธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือเพิ่มข้ึนอีก 1-2  ประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ธุรกิจบริการดา้นการส่งกาํลงับาํรุง (โลจิสติกส์) และธุรกิจเก่ียวกบัท่าเรือและคลงัสินคา้ และจะขยาย

ฐานธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังท่ีเก่ียวกบัพาณิชยน์าวี โดยซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มเติม เพื่อมารองรับการขยายตวัของ

ธุรกิจดงักล่าว 
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ส่วนที ่2 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 

 

ช่ือบริษทั    : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ประเภทธุรกิจ    : 1. ธุรกิจการเดินเรือ 

      2. ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 

 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม 

      ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  

      กรุงเทพมหานคร 10330  

 

เลขทะเบียนบริษทั   : บมจ. 520 

 

โทรศพัท ์    : +66 (0) 2250-0569 ถึง 74 

 

โทรสาร     : +66 (0) 2253-9497 , +66 (0) 2254-8436 

 

อีเมล ์     : tta@thoresen.com 

 

เวบ็ไซด ์    : http://www.thoresen.com 
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1. ปัจจัยความเส่ียง 

 

ความผนัผวนของอตัราค่าเช่าเรือ 

 ธุรกิจเดินเรือไม่วา่จะเป็นในส่วนของเรือบรรทุกสินคา้แหง้แบบเทกองหรือเรือประเภทอ่ืนๆ จะ

เป็นวฎัจกัร โดยอตัราค่าเช่าเรือในปัจจุบนัไดป้รับตวัสูงข้ึนมากเม่ือเทียบกบัในอดีต ซ่ึงความผนัผวนของ

อตัรา ค่าเช่าเรือเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอุปสงคแ์ละอุปทานของความตอ้งการใชเ้รือบรรทุกสินคา้ และ

ประเภทสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งวา่จะเป็นสินคา้ท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว (Major Bulks) หรือ

เป็นสินคา้ท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว (Minor Bulks)    

 

 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราค่าเช่าเรือ ไดแ้ก่ 

• อุปสงคแ์ละกาํลงัการผลิตสินคา้แหง้แบบเทกอง 

• ระยะทางท่ีใชข้นส่งสินคา้แหง้เทกอง 

• การเปล่ียนแปลงภาวะการคา้ทางทะเลและรูปแบบของการขนส่งสินคา้ 

• จาํนวนเรือต่อใหม่ท่ีมีการส่งมอบ 

• การปลดระวางเรือท่ีมีอายมุาก 

• ความแออดัของท่าเรือ  

 

บริษทัฯ คาดวา่อุปสงคข์องเรือบรรทุกสินคา้แหง้แบบเทกองในอนาคตจะข้ึนอยูก่บัอตัราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจและปริมาณการหมุนเวยีนทางการคา้ในตลาดโลกท่ีเศรษฐกิจกาํลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว ซ่ึง

รวมถึงประเทศจีนและอินเดียดว้ย เป็นท่ีคาดวา่ การเติบโตของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้แบบเทกองจะสูง

กวา่อตัราการเติบโตทางการคา้ของโลก ซ่ึงจะส่งผลใหอ้ตัราการใชเ้รือลดลงและจะมีผลกระทบต่อค่าระวาง

เรือ 

 

ความสามารถในการปล่อยเรือใหเ้ช่าของบริษทัฯ เม่ือเรือหมดสญัญาเช่าจากลูกคา้และอตัราค่าเช่า

สาํหรับการทาํสญัญาใหม่จะข้ึนกบัสภาวะของตลาดเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในขณะนั้น หากสญัญา   

เช่าเรือครบกาํหนดในช่วงขาลง อตัราค่าระวางเรือท่ีบริษทัฯ จะเสนอลูกคา้มกัจะตํ่ากวา่เดิม  

 

เพื่อจาํกดัความผนัผวนของอตัราค่าเช่าเรือ บริษทัฯ ไดป้ล่อยเช่าเรือในหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะ

เป็นบริการแบบประจาํเสน้ทาง แบบเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา แบบทาํสญัญารับขนส่งสินคา้ไวล่้วงหนา้ 

และแบบเช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาโดยกาํหนด    ค่าเช่า
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ในอตัราคงท่ีไวแ้ลว้ จาํนวน 18 ลาํ  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 39 และร้อยละ 21 ของระวางบรรทุกสินคา้ทั้งหมดของ

บริษทัฯ ในปี 2549 และ 2550 ตามลาํดบั ซ่ึงจะช่วยทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในอนาคตแขง็แกร่ง 

ความผนัผวนของราคาตลาดของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

ความผนัผวนของราคาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเกิดจากปัจจยัหลายประการ เช่น การข้ึนลงของ

ค่าระวาง การแข่งขนัระหวา่งบริษทัเดินเรือและการขนส่งสินคา้ในรูปแบบอ่ืนๆ  ประเภทของเรือ ขนาดและ

อายขุองกองเรือของบริษทัฯ  กฎระเบียบสากลเก่ียวกบัการเดินเรือในน่านนํ้านานาประเทศ และราคาของเรือ

ท่ีต่อเรือใหม่ 

 

ราคาตลาดของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมือสอง ณ ปัจจุบนัไดป้รับตวัสูงข้ึนมากเม่ือเทียบกบัใน

อดีต บริษทัฯ จึงถือวา่บริษทัฯ ตดัสินใจในเวลาท่ีเหมาะสมท่ีซ้ือเรือมือสองจาํนวนหลายลาํในช่วงแรก

ของวฏัจกัรธุรกิจเดินเรือขาข้ึนซ่ึงเป็นช่วงท่ีเรือมือสองยงัมีราคาตํ่ากวา่ราคาในปัจจุบนัมาก ดงันั้นกองเรือ

ของบริษทัฯ จึงมีมูลค่าท่ีเหมาะสมตามมูลค่าตลาดซ่ึงสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 

 

เพื่อเป็นการจาํกดัความผนัผวนของมูลค่าตลาดของกองเรือ บริษทัฯ ไดท้าํการคดัเลือกผูข้ายเรือ

อยา่งต่อเน่ือง ตรวจสอบราคาตลาด และทาํการวิเคราะห์ถึงผลของการลงทุนในระยะยาวอยา่งรอบคอบ  

บริษทัฯ จะซ้ือเรือ หากการลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนในระยะยาวท่ีน่าพอใจใหบ้ริษทัฯ  

 

การซ้ือเรือมือสอง 

บริษทัฯ ซ้ือเรือมือสองจากตลาดคา้เรือมือสองในตลาดโลก และจะยงัคงซ้ือเรือมือสองเพิ่มเติมใน

อนาคต แมว้า่บริษทัฯ จะมีสิทธิเขา้ไปตรวจสอบสภาพเรือก่อนการตกลงทาํสญัญาซ้ือเรือ แต่บางคร้ังขอ้มูล

ของสภาพเรือเดิมอาจจะไม่สามารถใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัสภาพเรือไดเ้หมือนกบัขอ้มูลสภาพเรือท่ีบริษทัฯ 

ดาํเนินการเอง 

 

เพื่อจาํกดัความเส่ียงดงักล่าว โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะทาํตามนโยบายของบริษทัฯ เก่ียวกบัการซ้ือเรือ 

ซ่ึงจะพิจารณาเรือท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 10 ปี และติดต่อกบัเจา้ของเรือหรือผูป้ระกอบการท่ีมีช่ือเสียงดีในดา้นการ

ดาํเนินงานและการบาํรุงรักษาเรือ 

 

ความรุนแรงของการแข่งขันในตลาด 

ตลาดเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีการแข่งขนักนัสูงทั้งในดา้นเงินทุน และความตอ้งการขนส่ง  

สินคา้ท่ีมีกระจดักระจาย ส่วนใหญ่การแข่งขนักนัจะเกิดจากเจา้ของเรือรายอ่ืนๆ ซ่ึงบางรายมีทรัพยากรท่ี

ดีกวา่บริษทัฯ มาก การแข่งขนัในการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง จะข้ึนอยูก่บัราคา เสน้ทางเดินเรือ ขนาดของ

เรือ อาย ุสภาพและสมรรถนะของเรือ และการบริหารจดัการเรือใหแ้ก่ผูเ้ช่าเรือ 
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เน่ืองจากตลาดเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีการกระจายตวัสูง ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีกลยทุธ์ในการ

ปล่อยเรือใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา โดยกาํหนดอตัราค่าเช่าคงท่ี และทาํสญัญาใหเ้ป็นระยะยาวข้ึน 

กระบวนการปล่อยเรือใหเ้ช่าในระยะยาวน้ี มีการแข่งขนักนัสูงมาก และโดยทัว่ไปจะมีกระบวนการ        

กลัน่กรองคดัเลือกผูใ้หเ้ช่ากนัค่อนขา้งนาน และโดยทัว่ไปจะกินเวลาหลายเดือน  ซ่ึงกระบวนการเสนอราคา

ใหเ้ช่าเรือน้ีจะทาํใหเ้กิดการแข่งขนักนัในดา้นราคา 

 

การให้เช่าเรือเป็นสัญญาระยะส้ัน (Spot Voyages) 

เรือท่ีใหเ้ช่าชนิดสญัญาระยะสั้น คือ เรือท่ีใหบ้ริการโดยอิงกบัราคาตลาด หรือเรือท่ีใหเ้ช่าเหมาลาํ

เป็นระยะเวลา หรือเรือท่ีทาํสญัญารับขนส่งสินคา้ไวล่้วงหนา้ ท่ีคิดค่าบริการโดยอิงกบัราคาตลาด และ    

รวมถึงเรือท่ีกาํหนดอตัราค่าเช่าเรือไวแ้น่นอนตายตวัในระยะเวลาสั้นๆ   บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทของสญัญา

โดยคิดจากระยะเวลาของสญัญา โดยสญัญาท่ีมีระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี จดัเป็นสญัญาระยะสั้น สญัญาท่ีมี

ระยะเวลาระหวา่ง 1 ถึง 2 ปี จดัเป็นสญัญาระยะกลาง และสญัญาท่ีมีระยะเวลามากกวา่ 2 ปี จดัเป็นสญัญา

ระยะยาว อตัราค่าระวางเรือของบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นในแบบเดินเรือประจาํเสน้ทาง แบบมีสญัญารับขนส่ง

สินคา้ล่วงหนา้ หรือแบบเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา จะมีการอา้งอิงราคาจากตลาดเช่าเรือระยะสั้น (spot 

market) ดว้ยเหตุน้ีการปรับตวัลดลงของอตัราค่าระวางเรือในตลาดดงักล่าวในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง จะ

ทาํใหผ้ลประกอบการในช่วงเวลานั้นลดลงดว้ย 

 

เช่นเดียวกบัท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ วางแผนท่ีจะทาํสญัญาใหเ้ช่าเรือเป็นแบบระยะยาวโดยกาํหนด

อตัราค่าเช่าแบบคงท่ีใหม้ากข้ึน เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการใหเ้ช่าเรือท่ีสญัญาระยะสั้น 

 

ความผนัผวนของฤดูกาล 

ฤดูกาลมีผลกระทบต่อตลาดเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ตามภาวะอุปสงคท่ี์ผนัแปรไปตามฤดูกาล 

ซ่ึงมีผลกระทบต่ออตัราค่าระวาง และอาจส่งผลใหผ้ลการดาํเนินการของบริษทัฯ ผนัผวนในไตรมาสต่อ 

ไตรมาส  ในช่วงฤดูใบไมร่้วงและฤดูหนาว ตลาดเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจะดีเน่ืองจากประเทศในแถบ

ซีกโลกเหนือมีความตอ้งการถ่านหินและวตัถุดิบชนิดอ่ืนมากข้ึนในช่วงฤดูหนาว อยา่งไรกต็าม สภาพ

ภูมิอากาศท่ีแปรปรวนในช่วงเวลาดงักล่าว อาจทาํใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัการเดินเรือและการจดัส่งสินคา้บาง

ประเภท ซ่ึงความผนัผวนทางฤดูกาลจะไม่มีผลกระทบต่อเรือของบริษทัฯ ท่ีใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็น

ระยะเวลา 
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การบริหารแผนการขยายธุรกจิของบริษัทฯ 

การเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

• การกาํหนดเสน้ทางการใหบ้ริการและซ้ือเรือท่ีเหมาะสม 

• การกาํหนด วเิคราะห์  และใชเ้รือท่ีไดม้าอยา่งเหมาะสม 

• การขยายฐานลูกคา้ 

• การบริหารการขยายตวัทางธุรกิจ 

• การไดรั้บความสนบัสนุนทางการเงินในเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ สามารถยอมรับได ้

 

การเติบโตทางธุรกิจยอ่มก่อใหเ้กิดความเส่ียงเพิ่มข้ึนหลายประการ เช่น ภาระหน้ีสินและภาระ     

ผกูพนัต่างๆ ความยุง่ยากในการปฏิบติัตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติัและนโยบาย การคดัเลือก

บุคลากรใหม่ท่ีมีคุณภาพเขา้มาเพิ่มเติม การรักษาความสมัพนัธ์ทางการคา้กบัลูกคา้ของบริษทัฯ  และการ

ผสมผสานทรัพยสิ์นท่ีไดม้าใหม่มาใชก้บัของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้   

 

เพื่อจาํกดัความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ จึงตอ้งลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในระบบการจดัการและการเงิน 

และจากการท่ีธุรกิจของบริษทัฯ เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงตอ้งพฒันาระบบฐานขอ้มูลและการ  

รายงานใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อใชเ้ป็นศูนยร์วมการวดัผลการดาํเนินการและผลประกอบการ  

 

อายุของกองเรือทีเ่พิม่ขึน้ 

โดยทัว่ไปแลว้ ตน้ทุนในการดูแลรักษาเรือใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการนั้นจะ     

เพิ่มข้ึนตามอายเุรือ เน่ืองจากประสิทธิภาพในการเผาผลาญเช้ือเพลิงของเรือท่ีมีอายมุากจะถดถอยไป และยงั

ตอ้งใชจ่้ายเงินในการดูแลรักษาเรือสูงกวา่เรือท่ีเพิ่งต่อใหม่ ซ่ึงเรือใหม่จะไดรั้บการพฒันาทางเทคโนโลยใีห้

เคร่ืองยนตมี์ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน มีการออกแบบเรือและใชช้นิดของโลหะท่ีนาํมาต่อเรือดีกวา่เรือรุ่นเก่า 

นอกจากน้ี เรือท่ีมีอายมุากยงัตอ้งเสียค่าประกนัภยัในอตัราท่ีสูงข้ึนส่งผลใหไ้ดรั้บความนิยมจากผูเ้ช่านอ้ยลง 

อีกทั้งกฎระเบียบและมาตรฐานดา้นความปลอดภยั และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นเรือ

อาจทาํใหต้อ้งมีตน้ทุนการดาํเนินงานท่ีสูงข้ึน และอาจเป็นขอ้จาํกดัในการใชเ้รือ 

 

เพื่อจาํกดัความเส่ียงดงักล่าว กลยทุธ์ในการปรับปรุงกองเรือของโทรีเซน จึงเป็นการทยอยปลด

ระวางเรือเก่าและซ้ือเรือท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 10 ปี มาทดแทนเรือท่ีปลดระวางไป 
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ความเส่ียงในการดําเนินงานเกีย่วกบัเรือเดินทะเล 

โดยปกติ การดาํเนินธุรกิจขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเลอาจตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงต่างๆ 

อาทิเช่น การเกิดอุบติัเหตุทางทะเล อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความแปรปรวนของธรรมชาติ ความสูญเสียหรือ     

เสียหายของสินคา้หรือทรัพยสิ์นต่างๆ การหยดุกิจการชัว่คราวอนัเน่ืองมาจากเคร่ืองยนตก์ลไกขดัขอ้ง ความ

ผดิพลาดของบุคลากร ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ และการถูกโจมตีเรือ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจ

ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อช่ือเสียงในดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ ในฐานะท่ีบริษทัฯ เป็น

เจา้ของเรือและเป็นผูบ้ริหารกองเรือ 

 

เพื่อจาํกดัความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในระบบปฏิบติัการบนเรือ 

การบาํรุงรักษา และซ่อมแซมเรือของบริษทัฯใหไ้ดต้ามมาตรฐานสูงสุด โดยระบบดงักล่าวครอบคลุมถึง  

ขั้นตอนการปฏิบติังานบนเรือเพื่อความปลอดภยัในการเดินเรือ การใหก้ารฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมแก่ลูกเรือ  

และการรายงานการเกิดอุบติัเหตุแก่สาํนกังานใหญ่โดยไม่ชกัชา้ เป็นตน้ 

 

การไม่สามารถปฏิบัตติามข้อบังคบัในด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

ในการดาํเนินธุรกิจการเดินเรือขนส่งสินคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศนั้น ผูป้ระกอบการทุกราย

จะตอ้งยดึถือและปฏิบติัตามกฎระเบียบสากลเก่ียวกบัระบบบริหารจดัการความปลอดภยั หรือ ISM Code ซ่ึง

กาํหนดโดยองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organisation) อยา่งเคร่งครัด เพื่อ

ความปลอดภยัจากการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนัมลภาวะต่างๆ โดยท่ี ISM Code ได้

กาํหนดใหเ้จา้ของเรือและผูจ้ดัการกองเรือตอ้งปฏิบติัตาม “ระบบบริหารจดัการความปลอดภยั (Safety 

Management System)” ซ่ึงรวมถึงการนาํนโยบายการป้องกนัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัต่างๆ มาใชเ้ม่ือ

เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หากผูป้ระกอบการไม่สามารถปฏิบติัตาม ISM Code ได ้อาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีความ

เส่ียงเพิ่มมากข้ึน อาจถูกเพิกถอนกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือไดรั้บความคุม้ครองจากกรมธรรมน์อ้ยลงสาํหรับ

เรือท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ อีกทั้งยงัอาจถูกสัง่หา้มการนาํเรือเขา้เทียบท่าหรือถูกกกั

เรือไม่ใหอ้อกจากท่าเรือในบางประเทศได ้ ทั้งน้ีกองเรือของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎของ ISM Code ทุก

ประการ 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

2.1 ความเป็นมา 
 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2526 และไดแ้ปรสภาพ

เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2537 ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน 693,684,422 

บาท และทุนชาํระแลว้ 643,684,422 บาท 
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจในระยะ 5 ปีท่ีผา่น

มาคือ  
 

ปี 2544 - ขยายธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ โดยจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่อีก 3 บริษทั (บริษทั  

โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.9) คือ 

  บริษทั ไอเอสเอส ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั  ประกอบธุรกิจตวัแทนเรือ 

  บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั ประกอบธุรกิจจดัหาวสัดุ 

          อุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับจดัเรียง 

          สินคา้ในเรือเดินทะเล 

  บริษทั โทรีเซน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั   ประกอบธุรกิจซ่อมบาํรุงและ 

          ซ่อมแซมเรือเดินทะเล 

 - กลุ่มบริษทัโทรีเซนขายเรือออกไป 1 ลาํ ทาํใหก้องเรือลดลงเหลือ 25 ลาํ ณ 30 กนัยายน 2544 
 

ปี 2545 - ณ ตน้ปี กองเรือของบริษทัมี 25 ลาํ และในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัขายเรือออกไป 5 ลาํ และซ้ือ

เรือมาเพิ่มเติมจาํนวน 5 ลาํ เพื่อทดแทนเรือท่ีปลดระวางไปทาํใหก้องเรือมีจาํนวน 25 ลาํ ณ 

ส้ินสุดรอบบญัชี 30 กนัยายน 2545 

 - ขยายธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ โดยจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่จาํนวน 2 บริษทั คือ  

  โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟ แซด อี (บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 

100) ประกอบธุรกิจตวัแทนเรือ) 

  บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั (บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ถือหุน้ร้อยละ 99.9) และมีบริษทัร่วมซ่ึงบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือ

หุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟ แซด อี จาํนวน 1 บริษทั คือ Sharjah Ports 

Services ประกอบธุรกิจการบริหารท่าเรือ (โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟ แซด อี ถือหุน้ใน Sharjah 

Ports Services ร้อยละ 49) 

 - เพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั จากเดิมร้อยละ 27 

เป็นร้อยละ 30.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั 
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ปี 2546 - ขยายกองเรือของบริษทัจาก 25 ลาํ ณ 30 กนัยายน 2545 เป็น 33 ลาํ ในปี 2546 (ซ้ือเรือ

เพิ่มเติมจาํนวน 10 ลาํ และขายเรือออกไป 2 ลาํ) 

 - เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัจากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 

บาท และปรับจาํนวนหน่วยกบัอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิชุดท่ี 2 จากเดิม

ใบสาํคญัสิทธิ 1 หน่วย สามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท 
 

ปี 2547 - ขยายกองเรือของบริษทัจาก 33 ลาํ เป็น 43 ลาํ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 โดยในระหวา่งปีมี

การซ้ือเรือเพิ่มเติม 12 ลาํ และขายเรือไป 2 ลาํ  

 - ขยายธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ โดยจดัตั้งบริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอสเอ 

(บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 50) เพื่อประกอบธุรกิจ

ตวัแทนเรือในประเทศเวยีดนามและกมัพชูา 

 - เพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั จากเดิมร้อยละ 30.5 

เป็นร้อยละ 34.2 

- ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (TTA-W2) ครบกาํหนดวนัใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังสุดทา้ย ในวนัท่ี 30

กนัยายน 2547 และพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 

31 ตุลาคม 2547 เป็นตน้ไป 
 

ปี 2548 - ขยายกองเรือจาก 43 ลาํ เป็น 48 ลาํ โดยซ้ือเรือเพิ่มเติม  6 ลาํ และขายเรือไป 1 ลาํ ทาํใหข้นาด

กองเรือเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก 25,767  เดทเวทตนัในปี 2547 เป็น 26,801 เดทเวทตนั ในปี 2548  

อายเุฉล่ียของกองเรือลดลงจาก 18.6 ปี ในปี 2547 เป็น 17.31 ปี ในปี 2548   
- ขายหุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ ในบริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั ทั้งหมดใหก้บั

บริษทั แซทคอม กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ทาํใหบ้ริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ 

จาํกดั ไม่เป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ อีกต่อไป 
- ลงทุนในหุน้เพิ่มทุนของ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั เพื่อรักษาสดัส่วนเดิมไวท่ี้ร้อยละ 

50 และเพิ่มสดัส่วนการถือหุน้เป็นร้อยละ 63.14 ในเดือนธนัวาคม 2548 
- ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการแทนนายอาร์เน่   

ไทเกน้ ซ่ึงครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 

ทั้งน้ีประธานกรรมการยงัคงเป็น ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั และมีการเปล่ียนแปลง

ประธานกรรมการตรวจสอบจาก ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั เป็นนายบียอร์น ออสตรอม ในเดือน

มกราคม 2548 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นบริษทัลงทุน โดยบริษทัฯ ได ้ 

ลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจการเดินเรือ และบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เดินเรือ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั โทรีเซน มีนโยบายใหบ้ริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั เป็นบริษทัจดัการบริหารงาน

ในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจการเดินเรือ สาํหรับบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เดินเรือ บริษทัยอ่ยแต่ละบริษทัจะบริหารงานดว้ยตนเอง 
โครงสร้างการลงทุนและการประกอบธุรกิจของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

สามารถแสดงไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2548 

  

• ธุรกิจการเดินเรือ 
 

บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั เฮลิออส ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั เฮอร์มิส ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั เฮราเคิลส์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั เฮรอน ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั เฮอร์เมลิน ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์สกิปเปอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์สตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์เซลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์สกาย ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์สปิริต ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ซนั ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ซี ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ มารีเนอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ เมอร์คิวร่ี ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ มาสเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ แชมเป้ียน ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ กปัตนั ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 
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บริษทั ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ จสัมิน ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ ออร์คิด ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ นาวิเกเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ เวนเจอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ การ์เดียน ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ ไทรอมัพ ์ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ เน็กซสั ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ เนปจูน ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ ทริบิวท ์ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ อลายอนัซ์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ ฮาร์โมน่ี ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ เนรัส ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ ทรานสิท ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั ทอร์ เอนเนอร์ย ีชิปป้ิง จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 

บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 
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• ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 
 

บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 
บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 100.0 
บริษทั ชิดลม ขนส่งและบริการ จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 
บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 
บริษทั ไทย พแีอนดไ์อ เซอร์วสิเซส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 90.0 
บริษทั ที.เอส.ซี มาริไทม ์จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 99.9 
บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 51.0 
  พีที เฟิร์นเล่ย ์อินโดนีเซีย   

โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี ร้อยละการถือครองหุน้ 100.0 
  ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส   
บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 51.0 
บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั ร้อยละการถือครองหุน้ 50.0 
  บริษทั เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จาํกดั   
  บริษทั เมอร์เมด ซพัพลาย จาํกดั   
  บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั   
  บริษทั เมอร์เมด เซฟต้ี เซอร์วิสเซส จาํกดั   
  บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั   

  บริษทั เอม็คอน พีทีอี จาํกดั   

  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์(เวยีดนาม)   

โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ร้อยละการถือครองหุน้ 50.0 
 
2.3 โครงสร้างรายได้ 

(ลา้นบาท) 
รายได ้ ประเภท 2546 2547 2548 

ธุรกิจ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 
1.ค่าระวาง ธุรกิจเดินเรือ 4,524.15 89.18 10,135.69 95.44 14,518.55 96.02 
2.ค่าบริการ ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 188.76 3.72 181.84 1.71 203.18 1.34 
3.ค่านายหนา้ ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 46.15 0.91 139.71 1.31 165.25 1.10 
4.ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม  47.11 0.93 37.31 0.35 28.94 0.19 
5.อ่ืน ๆ  267.16 5.26 125.30 1.19 203.84 1.35 
รวม  5,073.33 100 10,619.85 100 15,119.76 100 
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 รายไดห้ลกัของบริษทัมาจากธุรกิจเดินเรือ คิดเป็นร้อยละ 96.02 ของรายไดร้วม ส่วนรายไดข้อง

ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ คิดเป็นร้อยละ 2.44 ของรายไดร้วม ลกัษณะรายไดข้องกลุ่มธุรกิจทั้ง

สองประเภทมีดงัน้ี 
 
ก. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิเดินเรือ 
 
 การใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของบริษทัในกลุ่มโทรีเซน มีทั้งประเภทประจาํเสน้ทาง (Liner Service) 

และแบบไม่ประจาํเสน้ทาง (Tramp Service) 

 
 ก.1 การใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทาง 

 ลกัษณะรายไดจ้ากการใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทางจะอยูใ่นรูปค่าระวางสินคา้ โดยการคิดค่า

ระวางสินคา้สามารถคิดได ้2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรกจะคิดตามนํ้าหนกัของสินคา้ โดยคิดเทียบนํ้าหนกัต่อ 

1 ตนั    (ดอลล่าร์สหรัฐ/ตนั) ลกัษณะท่ีสองจะคิดตามปริมาตรของสินคา้ต่อ 1 ลูกบาศกเ์มตร (ดอลล่าร์

สหรัฐ/ลูกบาศกเ์มตร) โดยในทางปฏิบติัจะเปรียบเทียบวา่ค่าระวางแบบใดสูงกวา่กจ็ะคิดแบบนั้น ส่วนอตัรา

ค่าระวางนั้นจะข้ึนอยูก่บัประเภทของสินคา้ ราคาหรือมูลค่า ลกัษณะหีบห่อ ตลอดจนอตัราเส่ียงในการสูญ

หายและความเสียหายของสินคา้แต่ละชนิด และอตัราค่าระวางจะมีการแปรผนัตามภาวะตลาดในขณะนั้น 

ซ่ึงจะถูกกาํหนดโดยอุปสงคอุ์ปทานของเสน้ทางเดินเรือนั้นๆ 

 
ก.2 การใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทาง 

 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือแบบไม่ประจาํเสน้ทางแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  

• รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว (Voyage Charter) 

ผูเ้ช่า (Charterer) จะจ่ายค่าเช่าเป็นค่าระวางต่อตนั หรือคิดเหมา (lump sum) ใหก้บัเจา้ของเรือ 

เจา้ของเรือเป็นผูจ่้ายค่านํ้ามนัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งหมดรวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในท่าเรือ (port 

disbursement) ค่าภาระยกขนสินคา้ รวมทั้งค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งตวัแทนเรือทั้งตน้ทางและ

ปลายทาง สาํหรับโครงสร้างรายไดก้ารใหบ้ริการเช่าเหมาลาํเป็นเท่ียวจะอยูใ่นรูปค่าระวางสินคา้ ซ่ึงการคิด

ค่าระวางสินคา้จะเหมือนกบัการคิดค่าระวางสินคา้สาํหรับการใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทาง 

 

• รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเหมาเป็นระยะเวลา (Time Charter) 

ผูเ้ช่าจะจ่ายค่าเช่าเรือตามระยะเวลาท่ีเช่าเรือ เช่น จ่ายเป็นต่อวนั (หรือต่อเดือน) และต่อเดทเวทตนั

ของเรือ ผูเ้ช่าจะเป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายดา้นนํ้ามนัเช้ือเพลิง รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในเมืองท่า (port 

disbursement) ตลอดจนการวา่จา้งตวัแทนเรือทั้งตน้ทางและปลายทาง และเจา้ของเรือเป็นผูรั้บผดิชอบ      
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ค่าใชจ่้ายดา้นการดาํเนินงานของเรือทั้งหมด สาํหรับโครงสร้างรายไดก้ารใหบ้ริการเช่าเหมาเป็นเวลาจะอยู่

ในรูปค่าเช่าเรือ ซ่ึงการคิดอตัราค่าเช่า (Time Charter Rate หรือ TC Rate) จะคิดเป็นรายวนั (ดอลล่าร์สหรัฐ

ต่อวนั) ซ่ึงอตัราค่าเช่าจะแปรผนัตามอตัราค่าเช่าของตลาดโลก และถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของ

เสน้ทางนั้น ๆ 

 

ข. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินเรือ 

 ลกัษณะรายไดข้องกลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ แบ่งออกเป็น 

• ธุรกิจตวัแทนเรือ รายไดม้าจาก 

- ค่าบริการการเป็นตวัแทนเรือ คิดค่าบริการตามอตัราซ่ึงสมาคมเจา้ของและตวัแทนเรือกรุงเทพฯ 

กาํหนด 

- ค่าบริการในการรับส่งลูกเรือ คิดค่าบริการเป็นเท่ียวซ่ึงส่วนใหญ่จะข้ึนกบัระยะทางท่ีใหบ้ริการ 

- ค่าบริการจากการดาํเนินพิธีการศุลกากร คิดค่าบริการเป็นกรณี ๆ ไปตามปริมาณของสินคา้ 

- ค่านายหนา้จากการจดัหาสินคา้ลงเรือใหก้บัเจา้ของเรือ คิดเป็นร้อยละของค่าระวางสินคา้ 

- ค่านายหนา้จากการจดัหาอุปกรณ์และเสบียงใหแ้ก่ลูกเรือและเจา้ของเรือ คิดเป็นร้อยละของมูลค่า

อุปกรณ์หรือการใหบ้ริการ 

• ธุรกิจการขนถ่ายสินคา้ 

รายไดม้าจากค่าบริการขนถ่ายสินคา้ข้ึน / ลงจากเรือ คิดค่าบริการต่อนํ้าหนกัของสินคา้ 

• ธุรกิจนายหนา้เช่าเหมาเรือ (Ship Brokerage) 

รายไดม้าจากค่านายหนา้ คิดเป็นร้อยละของค่าระวางสินคา้ / หรือค่าเช่าเรือ 

• ธุรกิจซ่อมบาํรุงและดูแลเรือเดินทะเล (Ship Repairs) 

รายไดม้าจากค่าบริการ ซ่ึงจะคิดเป็นกรณี ๆ ไป ตามปริมาณการใหบ้ริการ 

• ธุรกิจการเป็นผูป้ระสานงานใหก้บับริษทัประกนัภยัต่างประเทศ 

รายไดม้าจากค่าบริการ ซ่ึงจะคิดเป็นกรณี ๆ ไป ตามปริมาณการใหบ้ริการ 

• ธุรกิจการใหบ้ริการธุรกิจนอกชายฝ่ัง (Offshore Related Services) 

รายไดม้าจากค่าบริการ ซ่ึงคิดตามปริมาณการใหบ้ริการและมาจากค่าเช่าเรือคิดเป็นรายวนั และจาก

ค่าบริการอาหารคิดตามจาํนวนคน 

• ธุรกิจบริหารท่าเรือ (Port Operations) 

รายไดม้าจากค่าบริการขนถ่ายสินคา้ข้ึน/ลงเรือ, ค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้, ค่าเช่าโกดงัในท่าเรือ 

คิดค่าบริการจากนํ้าหนกัของสินคา้และระยะเวลาในการเช่าอุปกรณ์และโกดงั 
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3.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 
 

บริษทัฯ มีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจเดินเรือ และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ แต่รายไดห้ลกัจะ

เกิดจากธุรกิจเดินเรือ (ประมาณร้อยละ 96.02 ของรายไดร้วม) ส่วนธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือมี

รายไดร้วมกนัร้อยละ 2.44 ของรายไดร้วม และรายไดอ่ื้นๆ มีจาํนวนร้อยละ 1.35 ของรายไดร้วม 
 

3.1 การประกอบธุรกจิเดินเรือ 

3.1.1 ลกัษณะบริการ 
 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัเดินเรือท่ีบริหารงานโดยคนไทยท่ีใหญ่ 

ท่ีสุด โดยเป็นเจา้ของเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไป เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองประเภท Handysize  และประเภท  

Handymax  ขนาดของเรือมีตั้งแต่ 15,240 เดทเวทตนั ไปจนถึง 52,375 เดทเวทตนั และสามารถบรรทุกสินคา้

แหง้เทกองทั้งแบบขนส่งเป็นปริมาณมากๆ ในคร้ังเดียว หรือขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว ไม่วา่

จะเป็น เมลด็ธญัพืช ซีเมนต ์ปุ๋ย และสินคา้ท่ีบรรจุในตูค้อนเทนเนอร์ โดยใหบ้ริการรับสินคา้ไดท้ัว่โลก 
     

กองเรือของบริษทัฯ ขยายตวัอยา่งรวดเร็วตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้มา จนกระทัง่ส้ินปี 2548 มีการ     

ซ้ือเรือมาเพิ่มเติมรวมทั้งส้ิน 6 ลาํ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 กองเรือขนาด 48 ลาํของบริษทัฯ มีขนาดระวาง

บรรทุกสินคา้ไดท้ั้งหมดเท่ากบั 1,286,466 เดทเวทตนั และมีอายเุฉล่ียอยูท่ี่ 17.31 ปี 
 

แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงพฒันาการของกองเรือโทรีเซน ตั้งแต่ปี 2538 ถึง 2548 
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จุดเด่นของบริษัทฯ (Competitive Strengths) 

 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เช่ือวา่บริษทัฯ มีจุดเด่นหลายประการท่ีทาํใหบ้ริษทั

ฯ สามารถแข่งขนัในธุรกิจเดินเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ดงัน้ี 

 

• ความหลากหลาย ความยดืหยุน่และขนาดท่ีหลากหลายของกองเรือจาํนวน 48 ลาํ ท่ีมีขนาดแตกต่าง

กนั บริษทัฯ เช่ือวา่เรือประเภท Handysize  และ  Handymax  เป็นท่ีน่าสนใจมากกวา่เรือขนาดใหญ่

ดว้ยเหตุผลหลายอยา่ง ไดแ้ก่ ความผนัผวนของอตัราค่าเช่าเรือท่ีนอ้ยกวา่ ความสามารถปรับเปล่ียน

รูปแบบชนิดของสินคา้ไดม้ากกวา่ ความสามารถเขา้เทียบท่าเรือไดม้ากกวา่ ความสามารถท่ีจะ     

ขนส่งสินคา้ไดห้ลากหลายประเภทมากกวา่ และมีฐานลูกคา้ท่ีกวา้งกวา่ 

 

• การบริหารกลุ่มเรือท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและคลา้ยคลึงกนัของกองเรือในบริษทัฯ  กองเรือของ

บริษทัฯ ประกอบดว้ยเรือท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั 8 ชุด (รวมกนัทั้งหมด 37 ลาํ) และอีก 11 ลาํ เป็น

เรือท่ีมีลกัษณะเฉพาะแต่คลา้ยคลึงกนั ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถใชอ้ะไหล่และอุปกรณ์หลายชนิดท่ี

เหมือนกนัได ้  ทาํใหส้ามารถจดัตารางเดินเรือท่ียดืหยุน่ได ้ และสามารถปรับปรุงและพฒันา       

ประสิทธิภาพในการฝึกอบรมพนกังานและการซ่อมบาํรุงเรือ บริษทัฯ เช่ือวา่ปัจจยัน้ีจะช่วยเพิม่  

รายไดแ้ละลดตน้ทุนในการดาํเนินงานในระยะยาวของบริษทัฯ ได ้

 

• มีความสอดคลอ้งท่ีลงตวัของแผนตารางเวลาเรือกบัการปรับเปล่ียนแผนของการใหเ้ช่าเรือ บริษทัฯ 

ใหบ้ริการรับขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางขาเดียว จากเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศจีน

ไปยงัตะวนัออกกลางและแถบเมดิเตอร์เรเนียน ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ความเติบโตทางเศรษฐกิจของ

จีนและประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ทาํใหบ้ริษทัฯ ปรับแผนการเดินเรือโดยใหเ้รือท่ีวิ่งแบบ

ประจาํเสน้ทางท่ีวิ่งกลบัไปยงัจีน และประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตรั้บขนส่งสินคา้แบบเช่า   

เหมาลาํตามสญัญาใหเ้ช่าเรือท่ีไดท้าํไวล่้วงหนา้ ไม่วา่จะเป็นแบบระยะสั้นหรือแบบเช่าเหมาลาํ 

นอกจากน้ียงัมีเรือหลายลาํท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี และจ่าย  

ค่าเช่าในอตัราคงท่ีทุกคร่ึงเดือนล่วงหนา้ บริษทัฯ เช่ือวา่การเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาจะทาํให้

สามารถคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตไดแ้ม่นยาํมากข้ึน และจะช่วยใหบ้ริษทัฯ มีกระแสเงิน

สดหมุนเวียนอยา่งสมํ่าเสมอตลอดเวลา 

 

• คณะผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีประจาํอยูท่ี่สาํนกังานในกรุงเทพฯ ลว้นมี

ประสบการณ์ในดา้นธุรกิจการเดินเรือมากกวา่ 20 ปี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นเรือบรรทุกสินคา้

ประเภท Handysize  และ  Handymax  คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ยงัไดส้ร้างความสมัพนัธ์ทาง
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

การคา้อนัดีกบัผูเ้ช่าเรือชั้นนาํ อู่ต่อเรือ ช่างซ่อมเรือ บริษทัประกนัภยั สมาคมในการประกนัภยัทาง

ทะเล (P&I) และสถาบนัการเงินต่างๆ  บริษทัฯ ยงัมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการพนกังานท่ีมี

จาํนวนเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทั้งท่ีประจาํอยูใ่นสาํนกังานและในเรือจาํนวนมากอีกดว้ย 

 

• งบดุลท่ีแขง็แกร่งและระดบัหน้ีตํ่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 บริษทัฯ มีสดัส่วนหน้ีต่อทุนท่ี  0.95 

เท่า และในอีก 4 ปี ขา้งหนา้ บริษทัฯ วางแผนท่ีจะจ่ายหน้ีคืนมากกวา่ร้อยละ 60 ของยอดหน้ีใน

ปัจจุบนั ซ่ึงจะช่วยใหง้บดุลของบริษทัฯ แขง็แกร่งข้ึนกวา่เดิม และทาํใหมี้ปริมาณเงินสาํรองมากข้ึน

สาํหรับการซ้ือเรือใหม่และ/หรือการแตกแขนงประเภทธุรกิจของบริษทัฯ ใหมี้ความหลากหลาย 

(diversification) ต่อไป 

 

กองเรือของบริษัทฯ 

 

กองเรือของบริษทัฯ ประกอบดว้ยเรือท่ีมีระวางสองชั้น (Tween-Deckers) เรือท่ีมีระวางบรรทุก

สินคา้เทกองโดยเฉพาะ (Open Hatch / Box-Shaped Vessel) และเรือบรรทุกสินคา้เทกองแบบมาตรฐาน 

(Standard Bulk Vessel) ถึงแมว้า่เรือดงักล่าวสามารถท่ีจะสลบัสับเปล่ียนกนัในการขนส่งสินคา้ได ้ และ

ไดรั้บอิทธิพลดว้ยปัจจยัต่าง ๆ จากตลาดโลกแบบเดียวกนั เรือแต่ละประเภทกมี็ขอ้ดีของตวัเอง ดงัแสดงใน    

ตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือบรรทุกสินคาเทกองเปนเรือที่ออกแบบมาใหเหมาะสมกับการ
บรรทุกสินคาเทกองทั่ว ๆ ไป มากที่สุด สมกับชื่อของเรือนั่นเอง  

เรอืบรรทุกสนิคาเทกองแบบมาตรฐาน  

เรือบรรทุกสินคาเทกองที่มีระวางบรรทุกสินคาโดยเฉพาะ มีฝา
ระวางที่เปดไดกวางกวาเรือบรรทุกสินคาเทกองแบบทั่วไป ทําใหมี
ประสิทธิภาพมากกวาในการบรรทุกสินคาที่ เปนชิ้น ๆ เชน 
เหล็กเสน ซุงทอนยาวๆ หรือไมที่เลื่อยแลว นอกจากนี้เรือชนิดนี้ยัง
สามารถบรรทุกสินคาเทกองแบบทั่วไปไดเชนกัน 

เรือที่มีระวางบรรทุกสินคาเทกองโดยเฉพาะ  

เรือประเภทนี้มีระวางก้ันกลางหรือมีระวางเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งทํา
ใหสะดวกมากข้ึนในการขนสงสินคาที่เปนกระสอบ เปนชิ้นๆ หรือ
ที่ไมสามารถมัดรวมกันได นอกจากนี้เรือชนิดนี้ยังสามารถบรรทุก
สินคาเทกองแบบทั่วไปไดเชนกัน  ปนจั่น/รอกยกสินคาขนาดใหญ
หรือในบางกรณีการรวมปนจั่นหรือรอกสองหัวเขาดวยกันจะชวย
ใหเรือสามารถยกสินคาที่มีน้ําหนักมากได  

ลกัษณะ 

เรือที่มีระวางสองชัน้  

แบบเรอื 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

เรือท่ีมีระวางสองชั้น (Tween-Deckers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือท่ีมีระวางบรรทุกสินคา้เทกองโดยเฉพาะ (Open Hatch / Box-Shaped Vessel) 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

เรือบรรทุกสินคา้เทกองแบบมาตรฐาน (Standard Bulk Vessel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลของกองเรือของโทรีเซน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 

 

 

19.42พ.ค. 252923,616Wismar (Box)6

15.70ม.ค. 253234,210BULK CARRIERS26

14.23พ.ย. 253344,659Bulk > 40,000 เดทเวทตัน4

13.14ม.ิย. 253537,938Bulk (Box) < 40,000 เดทเวทตัน4

11.04ก.ย. 253742,488Bulk (Box) > 40,000 เดทเวทตัน5

22.24ก.ค. 252625,319Con-Bulkers (Box)4

20.92พ.ย. 252718,046TWEEN DECKERS22

17.06Sep-8819,450Passat7

20.02ต.ค. 252834,553Bulk < 40,000 เดทเวทตัน3

17.31

22.52

19.31

28.72

28.02

อายุเฉลี่ย

ม.ีค. 252617,311Multi-Purpose4

ม.ิย. 252916,236TD-15A7

เฉลี่ย

Santa Fe

SD-14

ชนิดของเรือ

26,801

20,910

15,240

เดทเวทตันเฉลี่ย

ก.พ. 253048

ม.ค. 25203

ต.ค. 25201

ปที่สราง (พ.ศ.)จํานวนเรือ

19.42พ.ค. 252923,616Wismar (Box)6

15.70ม.ค. 253234,210BULK CARRIERS26

14.23พ.ย. 253344,659Bulk > 40,000 เดทเวทตัน4

13.14ม.ิย. 253537,938Bulk (Box) < 40,000 เดทเวทตัน4

11.04ก.ย. 253742,488Bulk (Box) > 40,000 เดทเวทตัน5

22.24ก.ค. 252625,319Con-Bulkers (Box)4

20.92พ.ย. 252718,046TWEEN DECKERS22

17.06Sep-8819,450Passat7

20.02ต.ค. 252834,553Bulk < 40,000 เดทเวทตัน3

17.31

22.52

19.31

28.72

28.02

อายุเฉลี่ย

ม.ีค. 252617,311Multi-Purpose4

ม.ิย. 252916,236TD-15A7

เฉลี่ย

Santa Fe

SD-14

ชนิดของเรือ

26,801

20,910

15,240

เดทเวทตันเฉลี่ย

ก.พ. 253048

ม.ค. 25203

ต.ค. 25201

ปที่สราง (พ.ศ.)จํานวนเรือ
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

รายช่ือเรือในกองเรือโทรีเซน 

 

 

 

 

 1,286,466  เดทเวทตนั รวมระวางบรรทกุของกองเรอืโทรีเซน        

Open Hatch 
/ Box Shape 

Open Hatch 
/ Box Shape 

Open Hatch 
/ Box Shape 

Open Hatch 
/ Box Shape 

Box Shape 

Box Shape 

Standard 

Standard 

Wismar 
(Box) 

Con-
Bulkers 
(Box) 

Bulk (Box) 
> 40,000 

dwt 

Bulk (Box) 
< 40,000 

dwt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.87 24,126 20/11/2528 ทอร เทรดเดอร 44 

20.75 23,224 03/01/2528 ทอร ทริบิวท 43 

21.43 26,140 01/05/2527 ทอร คอมมานเดอร 42 

22.28 24,900 24/06/2526 ทอร คอนฟเดนซ 41 

22.43 25,085 01/05/2526 ทอร กัปตัน 40 

22.85 25,150 01/12/2525 ทอร แชมเปยน 39 

10.18 42,529 28/07/2538 ทอร เอนเตอรไพรส 37 

10.48 42,529 11/04/2538 ทอร เอนเดฟเวอร 36 

10.88 42,529 16/11/2537 ทอร เอนเนอรย ี35 

6.87 39,087 18/11/2541 ทอร วิน 33 

7.18 39,042 30/07/2541 ทอร เวฟ 32 

19.13 36,992 18/08/2529 ทอร จปูเตอร 31 

20.12 36,633 22/08/2528 ทอร จัสมิน 30 

4.50 52,375 02/04/2544 ทอร อินทิกริตี ้29 

14.43 43,497 30/04/2534 ทอร ไดนามิค 28 

21.27 40,940 27/06/2527 ทอร อลายอันซ 26 

20.63 35,458 18/02/2528 ทอร โลตัส 25 

Bulk 
> 40,000 

dwt 

Bulk 
< 40,000 

dwt 

ชนิดของเรือ 

18.01 

18.84 

19.16 

19.85 

3.53 

20.35 

19.31 

20.02 

19.37 

อาย ุ

23,245 

23,042 

23,930 

24,126 

42,978 

41,876 

41,824 

34,800 

33,400 

เดทเวทตัน 

30/09/2530 

01/12/2529 

08/08/2529 

30/11/2528 

21/03/2545 

29/05/2528 

14/06/2529 

27/09/2528 

22/05/2529 

ปที่สราง 

ทอร ไทรอัมพ 

ทอร ทรานสิท 

ทอร ทรานสปอรตเตอร 

ทอร แทรเวลเลอร 

ทอร ฮารโมน่ี 

ทอร การเดียน 

ทอร เวนเจอร 

ทอร ออรคิด 

ทอร ไพล็อต 

ขื่อเรือ 

48 

47 

46 

45 

38 

34 

27 

24 

23 

 

เรือบรรทุกสนิคาเทกอง 

      

      

 

 

Passat 

Multi-Purpose 

TD-15A 

Santa Fe 

SD-14 

ชนิดของเรือ อาย ุเดทเวทตัน ปที่สราง ขื่อเรือ  

16.82 18,235 09/12/2531 ทอร นอติกา 17 

18.52 18,110 29/03/2530 ทอร นาวิเกเตอร 16 

21.26 17,322 03/07/2527 ทอร เมอรคิวรี ่15 

22.93 17,326 01/11/2525 ทอร เมอรแชนท 14 

23.18 17,298 02/08/2525 ทอร มาสเตอร 13 

16.59 20,377 01/03/2532 ทอร เนปจูน 18 

16.76 20,377 01/01/2532 ทอร เน็กซัส 19 

17.41 18,235 06/05/2531 ทอร นอติลุส 20 

15.76 20,433 01/01/2533 ทอร เนคตาร 21 

17.76 20,380 01/01/2531 ทอร เนรัส 22 

 

 

ทอร มารีเนอร 

ทอรซัน 

ทอรสตาร 

ทอรสปรติ 

ทอรสกาย 

ทอรสกิปเปอร 

ทอรซ ี

ทอรเซลเลอร 

เฮรอน 

เฮราเคิลส 

เฮลิออส 

เฮอรมิส 

เรือที่มรีะวางสองชัน้ 

 

 

18/01/2526 

04/07/2529 

22/11/2528 

11/06/2529 

18/12/2529 

04/11/2529 

28/04/2529 

21/03/2529 

01/02/2520 

25/11/2519 

01/03/2520 

01/10/2520 

22.72 17,298 12 

   

19.32 16,248 9 

18.80 16,225 8 

19.87 16,248 10 

19.25 16,223 11 

19.44 16,248 6 

19.54 16,248 5 

18.92 16,211 7 

 

28.68 

28.87 

28.60 

28.02 

20,712 4 

21,068 3 

 

20,949 

15,240 

 

2 

1 

 - 20 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

กองเรือของบริษทัฯ ถือธงไทย และบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทัเป็นเจา้ของเรือแต่ละลาํ กลยทุธ์ในการ

ใหบ้ริการของบริษทัฯ คือ การหาสินคา้และลูกคา้ท่ีหลากหลาย บริษทัฯ พยายามรักษาระดบัความสมดุล

ระหวา่งการใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง การใหเ้ช่าเหมาลาํ หรือการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบ

ระยะสั้นในตลาดใหเ้ช่าเรือระยะสั้น (spot market) ซ่ึงถา้หากปริมาณสินคา้ของลูกคา้รายหน่ึงรายใดหรือ  

สินคา้ชนิดหน่ึงชนิดใดลดลง กจ็ะมีลูกคา้กลุ่มอ่ืนหรือสินคา้ประเภทอ่ืนๆ มาทดแทนได ้

 

แผนภูมิแสดงการวา่จา้งกองเรือจาํแนกตามวนัเดินเรือ 

 

ระหวา่งปี 2548 ปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งโดยเรือของโทรีเซนเท่ากบั 13.11 ลา้นตนั เพิม่ข้ึนร้อยละ 69 

จากปี 2547 ซ่ึงร้อยละ 49 หรือเท่ากบั 6.47 ลา้นตนั  เป็นปุ๋ย แร่/สินแร่  และผลิตภณัฑจ์ากไม ้

แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็วของบริษทัฯ ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

แผนภูมิท่ี 1 : ปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งโดยกองเรือโทรีเซน 

23% 30%

47%

บริการแบบประจํา
เส้นทาง

บริการแบบไม่
ประจําเส้นทาง
ชนิดให้เช่าเหมาลํา
เป็นระยะเวลา

บริการแบบไม่
ประจําเส้นทาง
ชนิดให้เช่าเหมาลํา
เป็นเที�ยว

2.95 3.03
3.56

4.79

7.74

13.11

437,408

1,286,466

757,482

1,107,981

418,958

512,900

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

2543 2544 2545 2546 2547 2548

ปริมาณสินค้า
(ล้านตัน)

0

300,000

600,000

900,000

1,200,000
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

แผนภูมิท่ี 2 : สินคา้ท่ีขนส่งจาํแนกตามประเภทของสินคา้ 

 

 

แผนภูมิท่ี 3 : สินคา้ท่ีขนส่งจาํแนกตามรูปแบบการใหบ้ริการ 

 

 

ในอดีตท่ีผา่นมาบริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางเป็น

หลกั อยา่งไรกต็ามผลจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของกองเรือในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ทาํใหส้ดัส่วนของเรือ

ท่ีใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทางค่อย ๆ ลดลง ถึงแมว้า่จะมีการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ประจาํเสน้ทางใน    

เสน้ทางใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนกต็าม ปัจจุบนัประมาณหน่ึงในสามของระวางบรรทุกสินคา้ทั้งหมดจะนาํมาใชใ้น

การขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง  

5%

8%

14%

15%

24%
17%

17%

แร่เหล็ก/แร่ถลุง

ปุ๋ย

ผลิตภัณฑ์จากไม้

ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก

ผลิตผลทางการเกษตร

ซีเมนต์

สินค้าอื�น ๆ

8%
4%6%

20%

62%

บริการแบบไม่ประจําเส้นทาง
ชนิดให้เช่าเหมาลําเป็นเที�ยว

บริการแบบไม่ประจําเส้นทาง
ชนิดให้เช่าเหมาลําเป็นระยะ
เวลา

บริการแบบประจําเส้นทาง -
สายอ่าวเปอร์เซีย

บริการแบบประจําเส้นทาง -
สายทะเลแดง

บริการแบบประจําเส้นทาง -
สายเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

ในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง เรือจะวิ่งในเสน้ทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ ผูส่้งสินคา้

จะจ่ายค่าระวางเรือท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ คิดเป็นต่อตนั ในขณะท่ีบริษทัฯ จ่ายค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเดินเรือซ่ึง

ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขนถ่ายสินคา้ข้ึนลงเรือ ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าธรรมเนียมการใชท่้าเรือ และ

ค่าธรรมเนียมตวัแทนเรือ ในการขนส่งสินคา้ประจาํเสน้ทางจะมีจาํนวนลูกคา้และสินคา้ท่ีหลากหลายมาก 

อตัราค่าเช่าเรือระยะสั้นจะผนัผวนไปตามสภาพตลาดเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในขณะนั้น ในขณะท่ี

อตัราค่าระวางของเรือขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางมกัจะเปล่ียนแปลงทีหลงั ไม่วา่ตลาดจะเป็นขาข้ึน

หรือขาลงกต็าม เพราะวา่ยอดการจองพื้นท่ีขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางมกัจะทาํกนัล่วงหนา้ประมาณ 2 

ถึง 4 เดือน   

 

ปัจจุบนั เรือท่ีใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง จะวิ่งระหวา่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ

จีนไปยงัอ่าวเปอร์เซียและทะเลอาระเบียน ทะเลแดง และทะเลแถบเมดิเตอร์เรเนียน และทาํสญัญาล่วงหนา้

ในการบรรทุกสินคา้ในเท่ียวกลบัไวแ้ลว้ ขอ้ไดเ้ปรียบอยา่งหน่ึงของการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํ

เสน้ทางกคื็อสามารถทาํรายไดท่ี้แน่นอนมากกวา่เม่ือเทียบกบัการใหบ้ริการแบบเช่าเหมาลาํ 

 

แผนผงัต่อไปน้ีแสดงเสน้ทางการใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทางของกองเรือโทรีเซน ณ ปัจจุบนั 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

บริษทัฯ ดาํเนินงานการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางโดยใชเ้รือของบริษทัฯ เอง 

รวมทั้งมีการเช่าเรือมาเพิ่มเติมดว้ย การดาํเนินงานการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง ทาํให้

บริษทัฯ มีเครือข่ายในวงการธุรกิจเดินเรือและเครือข่ายในดา้นการส่งกาํลงับาํรุง (โลจิสติกส์) มากข้ึน โดยท่ี

ไม่ไดเ้ป็นเพียงผูใ้หบ้ริการดา้นเรือขนส่งสินคา้แต่เพยีงอยา่งเดียวเท่านั้น  

 

บริการใหเ้ช่าเหมาเรือแบบอ่ืน ๆ  

 

นอกเหนือจากเรือขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง รายไดจ้ากเรือประเภทอ่ืน ๆ ไดม้าจาก 

• การเช่าเหมาลาํแบบเป็นเท่ียว ท่ีเป็นแบบระยะสั้น ซ่ึงค่าเช่าคิดตามอตัราของตลาดเช่าเรือปัจจุบนั 

• การเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา เป็นการใหเ้ช่าเรือโดยกาํหนดระยะเวลาไว ้ และโดยทัว่ไปจะ

กาํหนดอตัราค่าเช่าแบบคงท่ี แต่มกัจะมีปัจจยัอ่ืน ๆ  เช่น การปรับค่าเงินเฟ้อ หรือ อตัราค่าเช่าเรือ

ของตลาดปัจจุบนั มาเป็นองคป์ระกอบในการคิดอตัราค่าเช่าเรือ 

• การเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ซ่ึงบริษทัฯ จะรับขนส่งสินคา้จาํนวนหน่ึงใหแ้ก่ลูกคา้ใน

เสน้ทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

 

ตารางขา้งล่างน้ีแสดงขอ้แตกต่างท่ีสาํคญัของการเช่าและการทาํสญัญาแต่ละแบบในธุรกิจการเดินเรือ 

 

การเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา คือการเช่าเรือจากเจา้ของเรือเป็นระยะเวลาตามท่ีกาํหนดไวใ้น

สญัญา ซ่ึงเจา้ของเรือจะตอ้งส่งมอบเรือ (รวมลูกเรือและอุปกรณ์) ท่ีพร้อมใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่า และผูเ้ช่าจ่าย  

ค่าเช่าในอตัราคงท่ีท่ีคิดเป็นรายวนัเดือนละ 2 คร้ัง และรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเท่ียวเรือ (voyage 

expenses) ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าธรรมเนียมการใชท่้าเรือและค่าผา่นคลอง (เช่น

โดยทั่วไปลูกคา
ไมตองจายโดยทั่วไปลูกคาจายแลวแตตกลงลูกคาไมตองจาย

เมื่อเรืออยูในระยะเวลา
ที่ไมอาจใชประโยชน
ได (Off-hire)

เจาของเรือจายลูกคาจายเจาของเรือจายเจาของเรือจายคาใชจายในการดําเนิน
งานเกี่ยวกับเรือ

เจาของเรือจาย

โดยทั่วไปคิดเปนราย
วัน

หนึ่งปหรือมากกวา

การเซ็นสัญญารับ
ขนสงสินคาลวงหนา

ลูกคาจาย

คิดเปนรายวัน

หนึ่งปหรือมากกวา

การเชาเรือเปลา

ลูกคาจาย

คิดเปนรายวัน

หนึ่งปหรือมากกวา

การเชาเหมาลํา
เปนระยะเวลา

เจาของเรือจายคาใชจายของเรือ

แตกตางกันไปตาม
การเชาแตละเที่ยวอัตราคาเชา

เปนระยะเวลา
สําหรับการเดินทาง

เที่ยวเรือเดียว

การเชาเหมาลํา
เปนเที่ยว

ระยะเวลาของสัญญา

ประเภทของการเชา

โดยทั่วไปลูกคา
ไมตองจายโดยทั่วไปลูกคาจายแลวแตตกลงลูกคาไมตองจาย

เมื่อเรืออยูในระยะเวลา
ที่ไมอาจใชประโยชน
ได (Off-hire)

เจาของเรือจายลูกคาจายเจาของเรือจายเจาของเรือจายคาใชจายในการดําเนิน
งานเกี่ยวกับเรือ

เจาของเรือจาย

โดยทั่วไปคิดเปนราย
วัน

หนึ่งปหรือมากกวา

การเซ็นสัญญารับ
ขนสงสินคาลวงหนา

ลูกคาจาย

คิดเปนรายวัน

หนึ่งปหรือมากกวา

การเชาเรือเปลา

ลูกคาจาย

คิดเปนรายวัน

หนึ่งปหรือมากกวา

การเชาเหมาลํา
เปนระยะเวลา

เจาของเรือจายคาใชจายของเรือ

แตกตางกันไปตาม
การเชาแตละเที่ยวอัตราคาเชา

เปนระยะเวลา
สําหรับการเดินทาง

เที่ยวเรือเดียว

การเชาเหมาลํา
เปนเที่ยว

ระยะเวลาของสัญญา

ประเภทของการเชา
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

คลองสุเอซหรือคลองปานามา) ผูเ้ช่าเป็นคนกาํหนดประเภทและปริมาณของสินคา้ท่ีจะขนส่งและท่าเรือท่ีจะ

ขนถ่ายสินคา้ ในส่วนของการดาํเนินงานของเรือรวมถึงค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือ (vessel 

operating expenses) เช่นเงินเดือนลูกเรือ ค่าประกนัภยั ค่าซ่อมบาํรุงและดูแลรักษาเรือ และค่าอะไหล่และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ เจา้ของเรือจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ในปี 2549 ร้อยละ 39 ของระวางบรรทุกสินคา้ทั้งหมดของกองเรือโทรีเซน เป็น

การใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา ทางเลือกหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้รือไดรั้บการวา่จา้งกคื็อ

การใหเ้ช่าผา่นตวัแทนนายหนา้จดัหาสินคา้  ในตลาดใหเ้ช่าเรือระยะสั้นมีความเป็นไปไดท่ี้จะฉวยโอกาส

จากการปรับตวัดีข้ึนของตลาด แต่กมี็ความเส่ียงในช่วงขาลงเช่นกนั จาํนวนเรือท่ีใหบ้ริการในตลาดใหเ้ช่า

เรือระยะสั้น มกัจะมีจาํนวนไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัจาํนวนเรือท่ีเหลือมาจากการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็น

ระยะเวลาและแบบประจาํเสน้ทาง 
 

ในการใหเ้ช่าเรือแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จ่ายค่านายหนา้ตั้งแต่ร้อยละ 1.25 ถึง 6.25 ของอตัราค่าเช่า    

รายวนัทั้งหมดใหแ้ก่บริษทันายหนา้ท่ีจดัหาผูเ้ช่าให ้
 

สิทธิประโยชน์ - บตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

บริษทัเดินเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2548 มีดงัน้ีคือ 
 

ช่ือบริษทั ช่ือเรือ เลขท่ี 
บตัรส่งเสริม 

วนัท่ีอนุมติั 
บตัรส่งเสริม 

ระยะเวลาท่ีได ้
รับยกเวน้ภาษี (ปี) 

บริษทั ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิงจาํกดั Thor Merchant 1323(1)/2544 27 ธ.ค. 43 8 

บริษทั ทอร์ มารีเนอร์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Mariner 1150(1)/2544 27 ธ.ค. 43 8 

บริษทั ทอร์ เมอร์คิวร่ี ชิปป้ิง จาํกดั Thor Mercury 1836(1)/2543 27 ธ.ค. 43 8 

บริษทั ทอร์ มาสเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Master 1316(1)/2544 27 ธ.ค. 43 8 

บริษทั ทอร์ ออร์คิด ชิปป้ิง จาํกดั Thor Orchid 1810(2)/2544 26 ธ.ค. 44 8 

บริษทั ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จาํกดั Thor Pilot 1269(2)/2545 20 มี.ค. 45 8 

บริษทั ทอร์ จสัมิน ชิปป้ิง จาํกดั Thor Jasmine 1444(2)/2545 12 มิ.ย. 45 8 

บริษทั ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จาํกดั Thor Lotus 1012(2)/2546 25 ธ.ค. 45 8 

บริษทั ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Commander 1813(3)/2545 11 ธ.ค. 45 8 

บริษทั ทอร์ กปัตนั ชิปป้ิง จาํกดั  Thor Captain 1788(2)/2545 13 พ.ย. 45 8 

บริษทั ทอร์ แชมเป้ียน ชิปป้ิง จาํกดั Thor Champion 1669(2)/2545 2 ต.ค. 45 8 

บริษทั ทอร์ นาวเิกเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Navigator 1179(2)/2546 19 มี.ค. 46 8 

บริษทั ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Transporter 1468(2)/2546 13 ส.ค. 46 8 

บริษทั ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Trader 1266(2)/2546 14 พ.ค. 46 8 

บริษทั ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Traveller 1297(2)/2546 21 พ.ค. 46 8 
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ช่ือบริษทั ช่ือเรือ เลขท่ี 
บตัรส่งเสริม 

วนัท่ีอนุมติั 
บตัรส่งเสริม 

ระยะเวลาท่ีได ้
รับยกเวน้ภาษี (ปี) 

บริษทั ทอร์ เวนเจอร์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Venture 1420(2)/2546 16 ก.ค. 46 8 

บริษทั ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Nautica 1506(2)/2546 13 ส.ค. 46 8 

บริษทั ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Confidence 1703(2)/2546 12 พ.ย. 46 8 

บริษทั ทอร์ การ์เดียน ชิปป้ิง จาํกดั Thor Guardian 1704(2)/2546 12 พ.ย. 46 8 

บริษทั ทอร์ ไทรอมัพ ์ชิปป้ิง จาํกดั Thor Triumph 1746(2)/2546 26 พ.ย. 46 8 

บริษทั ทอร์ เน็กซสั ชิปป้ิง จาํกดั Thor Nexus 1049(2)/2547 26 ธ.ค. 46 8 

บริษทั ทอร์ เนปจูน ชิปป้ิง จาํกดั Thor Neptune 1050(2)/2547 26 ธ.ค. 46 8 

บริษทั ทอร์ ทริบิวท ์ชิปป้ิง จาํกดั Thor Tribute 1074(2)/2547 14 ม.ค. 47 8 

บริษทั ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Jupiter 1059(2)/2547 14 ม.ค. 47 8 

บริษทั ทอร์ อลายอนัซ์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Alliance 1073(2)/2547 14 ม.ค. 47 8 

บริษทั ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จาํกดั Thor Nautilus 1290(2)/2547 17 มี.ค. 47 8 

บริษทั ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Wind 1612(2)/2547 18 มิ.ย. 47 8 

บริษทั ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Wave 1613(2)/2547 18 มิ.ย. 47 8 

บริษทั ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จาํกดั Thor Dynamic 1618(2)/2547 18 มิ.ย. 47 8 

บริษทั ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Enterprise 1687(2)/2547 18 มิ.ย. 47 8 

บริษทั ทอร์ ฮาร์โมน่ี ชิปป้ิง จาํกดั Thor Harmony 1609(2)/2547 18 มิ.ย. 47 8 

บริษทั ทอร์ ทรานสิท ชิปป้ิง จาํกดั Thor Transit 2073(2)/2547 1 ธ.ค. 47 8 

บริษทั ทอร์ เนรัส ชิปป้ิง จาํกดั Thor Nereus 1035(2)/2547 15 ธ.ค. 47 8 

บริษทั ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Nectar 1036(2)/2548 15 ธ.ค. 47 8 

บริษทั ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จาํกดั Thor Integrity 1114(2)/2548 27 ธ.ค. 47 8 

บริษทั ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Endeavour 1851(2)/2548 8 ส.ค. 48 8 

 

สิทธิและผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

  

1.ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บจาก

การส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

  

2.ใหค้นต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรตามมาตรา 

25 เขา้มาในราชอาณาจกัรได ้

 

3.ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้ก่ึงหน่ึงเฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีไม่อยูใ่นรายการปรับลดอากรขาเขา้ตาม

ประกาศกระทรวงการคลงัท่ี ศก.13/2523 เวน้แต่รายการเคร่ืองจกัรท่ีอากรขาเขา้ตํ่ากวา่ร้อยละสิบจะไม่ไดรั้บ

การลดหยอ่น 
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4.ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้

นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพือ่เสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

5.ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

 

เง่ือนไขทีสํ่าคญั 
  

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญัท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนดงัน้ี 
   

1. จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ พร้อมท่ีจะเปิดดาํเนินการไดภ้ายในกาํหนดเวลาไม่เกิน 30 เดือน 

นบัแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริมการลงทุน 

  

2. การหยดุดาํเนินกิจการเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 2 เดือน จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจาก

สาํนกังาน 

  

3. จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ดงัน้ีคือ 
 
 

ช่ือบริษทั ทุนจดทะเบียน ช่ือบริษทั ทุนจดทะเบียน 

บริษทั ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ การ์เดียน ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ มารีเนอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 35 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ ไทรอมัพ ์ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 55 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ เมอร์คิวร่ี ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 60 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เน็กซสั ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ มาสเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 188 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เนปจูน ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ ออร์คิด ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 47.25 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ ทริบิวท ์ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 55 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 80 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 85 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ จสัมิน ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 70 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ อลายอนัซ์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 80 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 63 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 115 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ กปัตนั ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 153 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ แชมเป้ียน ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 360 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ นาวเิกเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 45 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 300 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ ฮาร์โมน่ี ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 350 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 45 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ ทรานสิท ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 45 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เนรัส ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 165 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ เวนเจอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 210 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 280 ลา้นบาท 
บริษทั ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 1,043.25 ลา้นบาท 

 

4. ตอ้งมีบุคคลสญัชาติไทยถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
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5. จะตอ้งดาํเนินการตามสาระสาํคญัของโครงการท่ีไดก้ารส่งเสริมดงัน้ีคือ 

5.1 ชนิดการบริการ : เป็นเรือท่ีใชข้นส่งระหวา่งประเทศ 

5.2 ขนาดของกิจการ : จะตอ้งมีเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศและเป็นเรือแบบเอนก 

ประสงค ์(Multi Purpose)  

5.3 จะตอ้งมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท 
  

6. จะตอ้งจดัทาํบญัชีรายรับ - รายจ่ายสาํหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วน

อ่ืน 

 

7. เรือท่ีจดัซ้ือตอ้งเป็นเรือท่ีไดรั้บการจดัชั้นเรือ (Class) ไวก้บัสถาบนัตรวจสภาพเรือ (Classification 

Society) ท่ีเช่ือถือได ้

 

8. เรือท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตอ้งจดทะเบียนเป็นเรือไทยก่อนเปิดดาํเนินการ 
 

ปัจจุบนั บริษทัเดินเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไดจ้ดทะเบียนเป็นเรือ

ไทยแลว้ และไดด้าํเนินการใหมี้คุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ 

 

 

ข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของแต่ละประเทศ มีผลบงัคบัอยา่งชดัเจนต่อเจา้ของเรือและการบริหาร  

จดัการกองเรือ บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามอนุสญัญาระหวา่งประเทศ และกฎหมายรวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ใน

นานาประเทศท่ีเรือของบริษทัฯ วิ่งรับขนส่งสินคา้ ซ่ึงกฎระเบียบต่างๆ เหล่าน้ีบริษทัฯ ตอ้งนาํมาใชใ้นการ

บริหารจดัการกองเรือทั้งส้ิน 

 

หน่วยงานภาครัฐหรือองคก์รเอกชนมากมายมีสิทธิในการตรวจสอบเรือของบริษทัฯ ไม่วา่จะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ตามกาํหนดเวลาไวก่้อนหรือไม่ และเรียกร้องใหบ้ริษทัฯ ตอ้งแสดงเอกสาร หลกัฐาน หรือ  

ใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ  หากบริษทัฯ ไม่รักษาสถานะของใบอนุญาตต่างๆ ท่ีจาํเป็น อาจก่อใหเ้กิดค่า      

ใชจ่้ายเพิ่มข้ึนและทาํใหเ้รือลาํนั้นๆ หรือเรือลาํอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ถูกระงบัการเดินเรือชัว่คราว  

 

บริษทัฯ คาดการณ์วา่จากน้ีไป ประเดน็ดา้นส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพของเรือท่ีสูงข้ึนจะทาํใหบ้ริษทั

ประกนัภยัเรือ ผูเ้ช่าเรือ ผูอ้อกกฎระเบียบต่างๆ มีมาตรการท่ีเขม้งวดเก่ียวกบัความปลอดภยัและการ       

ตรวจสอบเรือมากข้ึน และอาจจะเป็นการเร่งการปลดระวางเรือท่ีมีอายมุากดว้ย ดงันั้นกลยทุธ์ในการบริหาร
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กองเรือของบริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ไปทางดา้นการบาํรุงรักษาเรืออยา่งมีคุณภาพ มาตรการรักษาความปลอดภยัใน

การทาํงานบนเรือ การฝึกอบรมลูกเรือและเจา้หนา้ท่ีประจาํเรืออยา่งต่อเน่ือง และการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ระหวา่งประเทศอยา่งใกลชิ้ด 

 

บริษทัฯ ไดน้าํระบบปฏิบติัการป้องกนัการเสียหายก่อนท่ีจะเกิดข้ึน (active loss prevention 

programmes)   มาใช ้ โดยครอบคลุมถึงการพฒันาทกัษะและความเตรียมพร้อมของลูกเรือ การบาํรุงรักษา   

ตวัเรือ การปฏิบติัและเตรียมความพร้อมในดูแลรักษาสินคา้ การตรวจสอบการบริหารจดัการเรือ และการ

ควบคุมมาตรฐานการจดัหาวสัดุส้ินเปลืองต่างๆ  

 

 

องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organisation) 

องคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศ หรือ IMO ไดป้ระกาศสนธิสญัญาวา่ดว้ยความรับผดิชอบของผูท่ี้

ก่อใหเ้กิดมลพษิจากนํ้ามนัในน่านนํ้าสากลหรือน่านนํ้าในอาณาเขต นอกจากนั้น IMO ยงัไดบ้งัคบัใช้

ภาคผนวกท่ี 6 ของสนธิสญัญาการป้องกนัมลพิษทางทะเลจากเรือ ซ่ึงมีมาตรการการป้องกนัมลภาวะท่ีมา

จากควนัพิษจากเรือมาบงัคบัใชอี้กในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีผลต่อการจาํกดัปริมาณการปล่อยก๊าซ

เสียท่ีมาจากเรือ อาทิ ซลัเฟอร์   ออ๊กไซด ์และ ไนโตรเจนออ๊กไซด ์  รวมถึงการลดปริมาณส่วนผสมของสาร  

ซลัเฟอร์ในนํ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงจากตวัอยา่งท่ีกล่าวมาจะเห็นวา่ สนธิสญัญาวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษทางทะเล

จากเรือ มีผลในหลายดา้นในการบริหารจดัการกองเรือ ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอเรียนใหท้ราบวา่ กองเรือของบริษทั

ฯ ไดด้าํเนินการจนผา่นเกณฑท์ั้งหมดของภาคผนวกท่ี 6 ในสนธิสญัญาน้ี 

 

การบริหารกองเรือของบริษทั ฯ ยงัตอ้งปฏิบติัตามตามเง่ือนไขอีกประการขององคก์รทางทะเล

ระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่  ISM Code ซ่ึง เป็นประมวลกฎระเบียบเก่ียวกบัการจดัการเพื่อความปลอดภยั

ระหวา่งประเทศ ซ่ึงวา่ดว้ยความปลอดภยัจากการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนัมลพิษต่างๆ 

จากเรือ โดยระบุใหเ้จา้ของเรือทั้งหลาย พฒันาและรักษามาตรฐานในการทาํงานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ในขณะเดียวกนักต็อ้งมีความปลอดภยัในการทาํงานไปพร้อมๆ กนั บริษทั ฯ ขอยนืยนัวา่เรือทุกลาํของ

บริษทัฯ ไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานระบบ ISM Code  ตั้งแต่พ.ศ. 2539 เป็นตน้มา 

 

การตรวจสอบเรือโดยสมาคมจัดช้ันเรือ 

เรือทุกลาํจะตอ้งถูกจดัชั้นของเรือโดยสมาคมจดัชั้นเรือ ซ่ึงสมาคมจดัชั้นเรือจะเป็นผูต้รวจสอบใน

เร่ืองมาตรฐานในการสร้างเรือและการบาํรุงรักษาเรือ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎของสมาคมจดัชั้นเรือและ

ระเบียบของประเทศท่ีเรือนั้นถือสญัชาติ  
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ในการรักษาสถานะตามชั้นของเรือไวน้ั้น บริษทัฯ จะตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบตวัเรือ เคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ อยา่งสมํ่าเสมอเป็นประจาํรวมทั้งในกรณีพิเศษดงัต่อไปน้ี 

 

การตรวจสอบประจําปี (Annual Surveys) 

เรือขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเลทุกลาํจะตอ้งถูกตรวจสอบประจาํปี ภายในเวลา 12 เดือน

นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการจดัชั้นเรือตามใบประกาศนียบตัร 

 

การตรวจสอบระหว่างระยะเวลา 5 ปี (Intermediate Surveys) 

นอกจากเรือจะตอ้งถูกตรวจสอบประจาํปีแลว้ ยงัมีการตรวจสอบภายในระยะเวลาสองปีคร่ึง เพื่อ

รักษาสถานภาพชั้นของเรือไว ้ โดยอาจตรวจสอบในช่วงเวลาของการตรวจสอบประจาํปีคร้ังท่ีสองหรือสาม

กไ็ด ้

 

การตรวจสอบเพ่ือรักษาช้ันของเรือ (Class Renewal Surveys) 

การตรวจสอบเพื่อรักษาชั้นของเรือนั้นจดัเป็นการตรวจสอบในกรณีพิเศษ โดยเป็นการตรวจสอบ 

ภายในระยะเวลาท่ีประกาศนียบตัรตวัเรือกาํหนดไว ้เรือทั้งลาํจะถูกตรวจสอบอยา่งละเอียด โดยการใชเ้คร่ือง

อุลตร้าโซนิคตรวจวดัความหนาของแผน่เหลก็ตวัเรือและโครงสร้าง และหากมีการพบวา่แผน่เหลก็เหลือ

ความหนาไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนดไวส้มาคมจดัชั้นเรือจะออกคาํสัง่ใหบ้ริษทัฯ เปล่ียนแผน่เหลก็ใหม่

ใหไ้ดต้ามมาตรฐานซ่ึงบริษทัฯ อาจตอ้งเสียเงินเป็นจาํนวนมากหากตรวจพบวา่แผน่เหลก็ตวัและโครงสร้าง

เรือมีความสึกกร่อนหลายแห่ง แทนท่ีจะมีการตรวจสอบในกรณีพิเศษทุก 5 ปี เจา้ของเรืออาจเลือกท่ีจะให้

ตรวจสอบตวัเรือและเคร่ืองจกัรหมุนเวียนเป็นรอบๆ โดยทุกส่วนของเรือจะถูกตรวจสอบทุก 5 ปี ซ่ึง

กระบวนการน้ีจะเรียกวา่ การตรวจสอบเพื่อรักษาชั้นของเรือแบบต่อเน่ือง (continuous class renewal) 

 

อุปกรณ์ทุกส่วนของเรือจะตอ้งถูกตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง ภายในระยะเวลาท่ีชั้นของเรือนั้น

กาํหนด นอกเสียจากจะไดรั้บคาํสัง่ใหมี้การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษในระหวา่งการตรวจสอบทัว่ไปดว้ย   

เรือท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่หา้ปีสามารถขอเล่ือนกาํหนดในการนาํเรือเขา้อู่เพื่อซ่อมแซมคร้ังใหญ่ไดเ้พื่อเพิม่จาํนวนวนั

เดินเรือและลดค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนของบริษทั เพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิพิเศษน้ีเรือจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจาก       

เจา้หนา้ท่ีตรวจเรือและผา่นการตรวจสภาพเรือใตน้ํ้ าโดยนกัประดานํ้า 

 

โดยส่วนใหญ่แลว้ เรือของบริษทัฯ จะนาํเขา้อู่แหง้ทุกๆ 30-36 เดือน เพือ่เขา้รับการสาํรวจส่วนต่างๆ 

ของเรือใตน้ํ้ า และเพื่อทาํการซ่อมแซมหลงัจากพบวา่มีการชาํรุดหรือบกพร่อง ซ่ึงหากเจา้หนา้ท่ีตรวจเรือ

ออกใบแสดงขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบของเรือ บริษทัฯ จะตอ้งซ่อมแซมเรือใหท้นัเวลาท่ีกาํหนดไว ้
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บริษทัประกนัภยัส่วนใหญ่จะตั้งเง่ือนไขในการรับประกนัภยัเรือไวว้า่ เรือท่ีจะทาํประกนัภยัจะตอ้ง

มีประกาศนียบตัรการจดัชั้นจากสมาคมจดัชั้นเรือ ซ่ึงสมาคมจดัชั้นเรือจะตอ้งเป็นสมาชิกของสมาคมจดัชั้น

เรือระหวา่งประเทศ ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอยนืยนัวา่เรือทุกลาํของบริษทัไดรั้บการจดัชั้นเรือโดยสมาชิกของ

สมาคมจดัชั้นเรือระหวา่งประเทศแลว้  

 

การประกนัภัยเพ่ือคุ้มครองความเส่ียงจากการสูญเสียหรือความรับผดิชอบ 

ในการประกอบธุรกิจเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองระหวา่งประเทศทางทะเล บริษทัฯ อาจตอ้ง

เผชิญความเส่ียงท่ีเกิดจากเคร่ืองยนตก์ลไกขดัขอ้ง การชนกนัของเรือ การสูญหายหรือเสียหายของสินคา้

หรือทรัพยสิ์นต่างๆ การสะดุดหยดุลงของธุรกิจ นอกจากน้ียงัมีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดอุบติัเหตุทางทะเลซ่ึง

รวมถึงนํ้ามนัเช้ือเพลิงร่ัวลงทะเล ความแปรปรวนของสภาพส่ิงแวดลอ้ม และความรับผดิชอบท่ีอาจเกิดข้ึน

จากการเป็นเจา้ของเรือและเป็นผูป้ระกอบธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศ  พระราชบญัญติัเก่ียวกบัการ

ป้องกนัมลพิษจากนํ้ามนั ค.ศ. 1990 ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงกาํหนดโทษเจา้ของเรือ ผูเ้ช่าเรือเปล่า และ

ผูป้ระกอบการเรือท่ีทาํการคา้ในประเทศสหรัฐอเมริกาตอ้งรับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุ ท่ี

ทาํใหเ้กิดมลพษิจากนํ้ามนัในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่จาํกดัความรับผดิชอบ ทาํใหบ้ริษทัเจา้ของเรือ 

และผูป้ระกอบการเดินเรือตอ้งจ่ายเบ้ียประกนัภยัหากทาํการคา้ในประเทศสหรัฐอเมริกามากข้ึนกวา่เดิม 

  

บริษทัฯ ไดท้าํประกนัภยัเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและตวัเรือ การประกนัภยัความเส่ียงจากสงคราม การ

คุม้ครองความเสียหายและความรับผดิชอบต่อบุคคลใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรือ  ในวงเงินท่ีบริษทั

ฯ เช่ือวา่น่าจะเพยีงพอต่อความเสียหายตามปกติทัว่ไป ขณะน้ีบริษทัฯ ไม่ไดท้าํประกนัในส่วนของการ

หยดุชะงกัทางธุรกิจ เน่ืองจากการประกนัภยัประเภทดงักล่าวมกัจาํกดัความคุม้ครอง ทั้งน้ีกรมธรรม ์ 

ประกนัภยัทุกประเภทท่ีบริษทัฯ ทาํไวจ้ะมีการทบทวนทุกปี 

 

การประกนัความเสียหายทีเ่กดิกบัตัวเรือและเคร่ืองจักรรวมทั้งภัยจากสงคราม 

บริษทัฯ ไดท้าํประกนัภยัเพื่อประกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดกบัเคร่ืองจกัรและตวัเรือรวมถึงความ

เส่ียงจากภยัสงคราม ซ่ึงคุม้ครองความเส่ียงท่ีเกิดจากความเสียหายของโครงสร้างตวัเรือท่ีเกิดข้ึนจริงใหแ้ก่

เรือทุกลาํของบริษทั ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะไดรั้บความคุม้ครองตามมูลค่ายติุธรรมเป็นอยา่งนอ้ย โดย

บริษทัฯ จะตอ้งรับผดิชอบความเสียหายส่วนตน้ในวงเงินไม่เกินเป็นเงินจาํนวน 100,000 ดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกาต่อลาํต่ออุบติัเหตุ 1 คร้ัง เรือเดินทะเลของบริษทัฯ จะทาํประกนักบับริษทัผูรั้บประกนัภยัราย

ใหญ่หลายรายซ่ึงไดรั้บการจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม (เกรดเอ)  

 

 

 

 - 31 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

การประกนัเพ่ือคุ้มครองความเสียหายและความรับผดิชอบต่อบุคคลใดๆ ทีเ่กดิจากการดําเนินงานของเรือ 

บริษทัฯ ทาํประกนัภยัดา้นการคุม้ครองความเสียหายและความรับผดิชอบต่อบุคคลใดๆ ท่ีเกิดจาก

การดาํเนินงานของเรือน้ี เป็นการประกนัภยักบัชมรมพีแอนดไ์อโดยคุม้ครองในส่วนความรับผดิชอบต่อ

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อบุคคลใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรือ รวมทั้งชดเชยค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งอนัเกิดจากการท่ีลูกเรือ, ผูโ้ดยสาร และบุคคลท่ีสามไดรั้บบาดเจบ็หรือถึงแก่ชีวิต ความสูญเสียหรือ    

เสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่สินคา้ ขอ้พิพาทท่ีเกิดจากเรือชนกนั ความเสียหายท่ีเกิดแก่ทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีสาม  

มลพิษท่ีเกิดจากนํ้ามนั สารเคมีและขยะ การลากเรือและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเช่น การยา้ยซากเรือ เรือ

ของบริษทัฯ ไดรั้บความคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อบุคคลใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรือ 

สูงสุดถึง 2 พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ยกเวน้ในกรณีมลพิษท่ีเกิดจากนํ้ามนัจะไดรั้บความคุม้ครอง 1 พนั

ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษทัฯ จะตอ้งรับผดิชอบความเสียหายส่วนตน้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่ออุบติัเหตุ 1 คร้ัง 

  

สมาชิกของชมรมพีแอนดไ์อทั้ง 13 แห่ง ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มประเทศนานาชาติ มีสดัส่วนการ

ประกนัประมาณร้อยละ 90 ของกองเรือโลก และไดมี้การทาํขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจะทาํประกนัภยัต่อกนัและ

กนัในการกระจายความรับผดิชอบกนัระหวา่งสมาชิก ในฐานะท่ีบริษทัฯ เป็นสมาชิกของชมรมพีแอนดไ์อ 

บริษทัฯ จึงตอ้งจ่ายค่าเบ้ียประกนัโดยอิงจากจาํนวนประวติัการเรียกร้องสินไหมทดแทนของชมรมรวมทั้ง

ของกลุ่มสมาชิกทัว่โลกดว้ย ซ่ึงเรือของบริษทัแต่ละลาํไดท้าํประกนัภยัไวก้บักลุ่มสมาชิกเหล่าน้ี 

 

3.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขันธุรกจิเดนิเรือ 

 

กลยุทธ์ของบริษัทฯ (Our Business Strategy) 
 

พนัธกิจของบริษทัฯ คือ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากยิง่กวา่ท่ีลูกคา้ในธุรกิจพาณิชย

นาวีตอ้งการ  เพื่อใหพ้นัธกิจดงักล่าวบรรลุผลได ้  บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งดาํเนินธุรกิจในทิศทางท่ีจะสามารถ

ปรับปรุงและขยายกองเรือต่อไปได ้และสามารถชาํระหน้ีเงินกูคื้นไดต้รงตามกาํหนดเวลา ดงันั้นบริษทัฯ จึง

มีแผนการดงัน้ี 
 

• บริหารกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีมีอายนุอ้ยลงกวา่เดิม และมีประสิทธิภาพสูงกบัจุดเด่น

เฉพาะอยา่ง ความสามารถของบริษทัฯในการรักษากลุ่มลูกคา้และขยายฐานลูกคา้จะข้ึนอยูก่บั     

คุณภาพของกองเรือเป็นสาํคญั บริษทัฯ เช่ือวา่การเป็นเจา้ของกองเรือท่ีมีอายนุอ้ย และมี

ประสิทธิภาพสูง อีกทั้งมีจุดเด่นเฉพาะอยา่งในราคาท่ีเหมาะสม จะช่วยใหเ้กิดประโยชนจ์ากการใช้

งานของเรือสูงสุด ช่วยลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภยั โดยทัว่ไปแลว้ 
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อตัราค่าเช่าเรือท่ีมีจุดเด่นเฉพาะจะไดอ้ตัราค่าเช่าท่ีดีกวา่เรือทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงท่ีอตัรา

ค่าระวางในตลาดปรับตวัลดลง 
 

• ทาํสญัญาใหเ้ช่าเรือในระยะเวลาปานกลางถึงยาว โดยยดืหยุน่หรือปรับใหเ้ป็นสญัญาเช่าระยะสั้นใน

อนาคต ปัจจุบนัเรือจาํนวน 18 ลาํของบริษทัฯ มีสญัญาใหเ้ช่าเหมาลาํในระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี หรือ

ระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 1 ปีคร่ึง   สาํหรับปี 2549 มีสญัญาใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาร้อยละ 

39 และปี 2550 ร้อยละ 21 ของระวางบรรทุกทั้งหมดของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ อาจเปล่ียนไปเป็นให้

เช่าแบบระยะสั้นในอนาคต ซ่ึงตอ้งข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาด 
 

• รักษาระดบัตน้ทุนการดาํเนินงานท่ีตํ่าและมีประสิทธิภาพสูง บริษทัฯ เป็นเจา้ของเรือและ

ผูป้ระกอบการดา้นการเดินเรือท่ีบริหารตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได ้ จากการท่ีมีเรือ

ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและคลา้ยคลึงกนั บริษทัฯ จะเฝ้าระวงัและควบคุมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรืออยา่งใกลชิ้ด และยงัคงรักษาระดบัคุณภาพของกองเรือดว้ยการตรวจสภาพ

และ   ซ่อมบาํรุงเรืออยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัฯ ยงัตั้งใจท่ีจะสร้างขอ้ไดเ้ปรียบจากการท่ีมีกองเรือขนาด

ใหญ่ในการจดัซ้ืออุปกรณ์ อะไหล่ และการบริการท่ีเก่ียวขอ้งในปริมาณมาก เพื่อสร้างอาํนาจ

ต่อรองราคา รวมทั้งการปฏิบติังานร่วมกนัของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างเทคนิคและฝ่ายสินคา้อีกดว้ย 

 

• ขยายกองเรือดว้ยการคดัเลือกเรืออยา่งถ่ีถว้น  บริษทัฯ พยายามท่ีจะปรับปรุงและขยายกองเรือดว้ย

การคดัเลือกเรืออยา่งถ่ีถว้นและเหมาะสมกบัช่วงเวลา บริษทัฯ มุ่งเนน้ไปท่ีเรือประเภท Handysize 

และ  Handymax และยงัไม่สนใจท่ีจะซ้ือเรือประเภท Capesize และ  Panamax ในขณะน้ี   ในส่วน

ของเรือประเภท  Handysize และ  Handymax บริษทัฯ มีแผนท่ีจะซ้ือเรือท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะ

มากข้ึน รวมถึง เรือท่ีมีระวางบรรทุกสินคา้แหง้เทกองโดยเฉพาะ (open hatch boxed shape vessels) 

และเรือแบบอเนกประสงค ์
 

• รักษาสถานะงบดุลท่ีดีโดยมีสดัส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีตํ่า บริษทัฯ ตั้งใจท่ีจะชาํระคืนเงินกูใ้หต้รงตาม

กาํหนดเวลา ในบางคร้ังบริษทัฯ อาจจะชาํระคืนล่วงหนา้ ในขณะท่ีสดัส่วนหน้ีสินต่อทุนนั้นจะ   

ผนัแปรไปตามแผนการขยายกองเรือและผลกาํไรในอนาคต บริษทัฯ พยายามท่ีจะจาํกดัยอดหน้ี

เงินกูใ้หค้งอยูใ่นระดบัตํ่า ดว้ยกลยทุธ์น้ีจะทาํใหส้ถานะทางการเงินของบริษทัฯ แขง็แกร่งและมี

ความยดืหยุน่ข้ึนในปีถดัๆ ไป 

 

การบริหารจัดการกองเรือ 

คณะผูบ้ริหารอาวโุสท่ีประจาํอยูท่ี่สาํนกังานกรุงเทพ ประกอบดว้ยผูท่ี้มีประสบการณ์ยาวนานดา้น

ธุรกิจการเดินเรือ ผูบ้ริหาร 5 คน รับผดิชอบและกาํกบัดูแลงานทั้งทางดา้นการคา้ ดา้นเทคนิค และการ     
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วางแผนงานบริหารจดัการกองเรือ จาํนวนบุคลากรท่ีทาํงานประจาํสาํนกังาน ณ ขณะน้ีมีทั้งหมด 464 คน 

และบุคลากรท่ีทาํงานบนเรือ จาํนวน 1,353 คน  

 

การบริหารจัดการด้านการค้า และการวางกลยุทธ์ 

บริษทัฯ บริหารนโยบายดา้นการคา้ และการวางแผนกองเรือของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

- บริหารใหก้องเรือไดรั้บการวา่จา้งอยูต่ลอดเวลา และรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับรรดาบริษทั 

ลูกคา้ท่ีเป็นผูเ้ช่าเหมาเรือ ดว้ยประสบการณ์กวา่ 20 ปีของคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในการ

บริหารกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองประเภท Handymax และ Handysize ทาํใหบ้ริษทัฯ มี

ช่ือเสียงดีและทาํใหบ้ริษทัฯ มี  ช่องทางท่ีติดต่อลูกคา้ท่ีตอ้งการเช่าเหมาเรือไดม้าก ซ่ึงส่งผลให้

อตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือสูงดว้ยเช่นกนั  

 

- การซ้ือและขายเรือ สมัพนัธภาพท่ีมีมายาวนานของคณะผูบ้ริหารกบับริษทัต่างๆ ใน

อุตสาหกรรมน้ี ทาํใหบ้ริษทัฯ มีเครือข่ายท่ีกวา้งขวางมาก ไม่วา่จะเป็นนายหนา้ซ้ือขายเรือ และ

บริษทัเจา้ของเรือเอง ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัสามารถจดัหาซ้ือเรือโดยอาศยัเครือข่ายน้ีเป็นหลกั 

 

- การจดัทาํประกนัภยัเรือ บริษทัฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีและแน่นแฟ้นกบับริษทัประกนัภยัเรือท่ีมี

ช่ือเสียงและเป็นบริษทัรับประกนัภยัเรือรายใหญ่ๆ ทัว่โลก ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถประกนัภยั

เรือไดโ้ดยเสียเบ้ียประกนัภยัตํ่า นอกจากน้ีการประกนัภยัประเภทท่ีคุม้ครองความเสียหายและ

ความรับผดิชอบต่อบุคคลใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรือ (protection and indemnity 

insurance) นั้น เป็นการประกนัภยัท่ีบริษทัฯ ติดต่อโดยตรงกบับริษทัประกนัภยัโดยไม่ตอ้งผา่น

นายหนา้ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่ตอ้งเสียค่านายหนา้ในการทาํประกนัภยัชนิดดงักล่าว 

 

การบริหารจัดการด้านเทคนิค 

การบริหารจดัการดา้นเทคนิคจะครอบคลุมการดูแลตรวจตราเรือแบบวนัต่อวนั การบาํรุงรักษาเรือ 

การดูแลใหเ้รือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสมาคมจดัชั้นเรือ การจดัจา้งลูกเรือและเจา้หนา้ท่ีประจาํเรือท่ีมี

ประสบการณ์ การนาํเรือเขา้ซ่อมบาํรุงและเขา้อู่แหง้ การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส้ินเปลืองต่าง ๆ และการจดัหา

ช้ินส่วนอะไหล่   

 

โดยทัว่ไป บริษทัฯจะรับเจา้หนา้ท่ีประจาํเรือท่ีเป็นสญัชาติไทย และลูกเรือจะไดรั้บการคดัเลือก 

โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีประจาํสาํนกังาน ซ่ึงจะจา้งไวเ้พื่อปฎิบติังานบนเรือของบริษทัฯ ปัจจุบนับริษทัฯ มีลูกเรือ

และเจา้หนา้ท่ีประจาํเรือจาํนวน 1,353 คนในกองเรือของบริษทัฯ ทั้งหมด โดยบริษทัฯ จะคดัเลือกจาก    
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ศูนยฝึ์กพาณิชยนาว ี และถือเป็นธรรมเนียมของบริษทัฯ ในการรับบุคลากรประจาํเรือจากโรงเรียนน้ี โดย

บริษทัฯ จะรับลูกเรือใหม่เขา้มาร่วมงานกบับริษทัฯ ถึงปีละ 100 อตัรา และจะทาํการฝึกฝนและอบรมเพื่อให้

ลูกเรือเหล่าน้ีมีคุณสมบติั และไดรั้บใบอนุญาตตามอนุสญัญาและกฎระเบียบทางดา้นพาณิชยนาวีระหวา่ง

ประเทศต่างๆ  โดยในทุกๆ ปี บริษทัฯ จดัสรรงบประมาณกวา่ 500,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เพื่อพฒันา

ทกัษะของลูกเรือและเจา้หนา้ท่ีประจาํเรือ ใหสู้งยิง่กวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีประจาํ

เรือของบริษทัฯ ยงัมีความสามารถในการใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการทาํงานท่ีอู่ต่อเรือหรืออู่ซ่อมเรือได ้ โดย

ปกติบริษทัฯ จะจดัใหมี้จาํนวนของเจา้หนา้ท่ีประจาํเรือใหม้ากกวา่ตามขอ้กาํหนดทัว่ไป เพื่อดูแลรักษาเรือ 

และซ่อมแซมเรือระหวา่งใชง้าน ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถลดระยะเวลาการนาํเรือเขา้อู่แหง้ได ้ 

 

การบริหารจดัการดา้นเทคนิคน้ีจะดาํเนินการตามเป้าหมายของบริษทัฯ ท่ีจะใหเ้รือส่วนใหญ่ของ

บริษทัฯ มีอายกุารใชง้านจนครบ 25 ปี ดงันั้น บริษทัฯ จึงพยายามท่ีจะจดัหา ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเรือ  

เป็นอยา่งดี เน่ืองจากบริษทัฯ มองเห็นวา่ จะเป็นวิธีท่ีประหยดัท่ีสุดในการถนอมอายกุารใชง้านของเรือ และ

โดยทัว่ไปจะช่วยลดเวลาการท่ีเคร่ืองจกัรเสียหายได ้

 

ลูกค้าของบริษัทฯ 

เน่ืองจากบริษทัฯ บริหารกองเรือท่ีมีทั้งเรือท่ีใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทาง แบบไม่ประจาํเสน้ทาง  

แบบเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา และแบบท่ีเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ลูกคา้ของบริษทัฯ จึง       

ครอบคลุมไปถึงบริษทัผูค้า้และผูป้ระกอบการเก่ียวกบัเรือชั้นนาํระดบันานาชาติ ลูกคา้สาํคญัของบริษทัฯ 

ไดแ้ก่ ผูค้า้ (Trader) เช่น Yara, Cargill, Mitsubishi และผูป้ระกอบการขนส่งทางทะเล เช่น Norden 

Copenhagen  และ Sanko Line ปัจจยัท่ีสาํคญัในการเจรจาเร่ืองการใหเ้ช่าเรือของบริษทัฯ กคื็อการประเมิน

ความเส่ียงของสถานะทางการเงินและความน่าเช่ือถือของผูเ้ช่าเรือ ซ่ึงบริษทัจะใชห้ลกัการใหป้ล่อยเรือให้

เช่าแบบเหมาลาํกบับริษทัการคา้ขนาดใหญ่ (trading house) (ซ่ึงรวมถึงผูค้า้สินคา้ดว้ย) เจา้ของเรือและ         

ผูป้ระกอบการดา้นเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง ผูผ้ลิตสินคา้รายใหญ่ และหน่วยงานราชการ มากกวา่บริษทั

ท่ีมีฐานะทางการเงินไม่มัน่คง จากการท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการเดินเรือในหลายรูปแบบ ทาํใหลู้กคา้หลกั 10 ราย

แรกคิดเป็นเพยีงร้อยละ  27  ของรายไดค่้าระวางทั้งหมดของบริษทัฯ  ดงัแสดงไวใ้นแผนภูมิหนา้ถดัไป 
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การแข่งขนัทางธุรกจิ 

ธุรกิจของบริษทัฯ มีความผนัผวนไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้แหง้เทกอง การแข่งขนักนั

ในการใหเ้ช่าเรือจะเป็นการแข่งขนักนัในดา้นราคา เสน้ทางการเดินเรือ ขนาด อายแุละสภาพของเรือ รวมไป

ถึงช่ือเสียงของบริษทัฯ ในการเป็นทั้งผูป้ระกอบการและเป็นเจา้ของเรือ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัตอ้งแข่งขนั

กบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนในตลาดของเรือขนาดกลางและขนาดเลก็ อยา่งไรกดี็ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของ

เรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไปและเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในโลกท่ีมีขนาดตั้งแต่ 15,000 เดทเวทตนัถึง 50,000 

เดทเวทตนั  มีอยูค่่อนขา้งกระจดักระจาย และแบ่งออกเป็นเจา้ของเรือรายยอ่ยๆ ไดป้ระมาณ 1,100 ราย ซ่ึง

ครอบครองเรือจาํนวน 4,517 ลาํ ดงัแสดงในแผนภูมิต่อไปน้ี 

 

ท่ีมา : Fairplay World Shipping Encyclopedia (October – 2005) 
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การซ้ือเรือ 

 เรือส่วนใหญ่ซ้ือขายกนัภายใตข้อ้ตกลงมาตรฐาน ซ่ึงผูซ้ื้อเรือมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบสภาพของเรือ

และตรวจความถูกตอ้งของการจดัชั้นของเรือ แต่จะไม่สามารถขอดูประวติัทางดา้นการเงินได ้

 

ตามขอ้ตกลงมาตรฐาน ผูซ้ื้อไม่มีสิทธิตรวจสอบหรือขอรับสาํเนาประวติัทางดา้นการเงินและการ

ดาํเนินงานของเรือ โดยผูข้ายจะทาํการถ่ายโอนขอ้มูลดงักล่าวออกจากเรือก่อนการส่งมอบเรือ รวมถึงตอ้งมี

การเปล่ียนสญัชาติของเรือตามประเทศเจา้ของเรือใหม่ดว้ย 

 

เรือทุกลาํท่ีบริษทัฯ จะซ้ือจะตอ้งไดรั้บการจดัชั้นของเรือก่อนวนัส่งมอบภายใตส้ญัญาซ้ือขายและ

บนัทึกขอ้ตกลง โดยหากเรือลาํนั้นๆ ไม่ไดรั้บการจดัชั้นเรือในวนัท่ีปิดการตกลงซ้ือขาย บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะ

ปฏิเสธการส่งมอบเรือ 

 

บริษทัฯ ถือวา่การซ้ือเรือเป็นการซ้ือทรัพยสิ์นมากกวา่เป็นการซ้ือธุรกิจ แมว้า่โดยทัว่ไปแลว้บริษทัฯ 

จะไดรั้บเรือท่ีปลอดสญัญาใหเ้ช่าเรือแลว้ แต่ในบางคร้ังจะมีเรือบางลาํท่ียงัมีสญัญาใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็น

ระยะเวลาพว่งมาดว้ยในกรณีท่ีเรือมีสญัญาใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นเท่ียว โดยปกติ เรือจะถูกส่งมอบใหผู้ซ้ื้อ

เรือโดยปราศจากสญัญาเช่า ส่วนมากหากเรือท่ีซ้ือมามีสัญญาใหเ้ช่าเรือแบบกาํหนดระยะเวลา และผูซ้ื้อเรือ

ตอ้งการรับช่วงผูเ้ช่าเรือต่อไป ผูซ้ื้อจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้ช่าเรือและตอ้งทาํสญัญาต่างหากระหวา่ง

ผูซ้ื้อเรือกบัผูเ้ช่าเรือ โดยการซ้ือเรือ ผูซ้ื้อเรือจะไดรั้บเฉพาะตวัเรือไม่รวมถึงสญัญาเช่าของเรือลาํนั้นๆ    

เน่ืองจากเป็นสญัญาใหบ้ริการท่ีแยกต่างหากระหวา่งเจา้ของเรือกบัผูเ้ช่าเรือ 

 

ในการซ้ือเรือท่ีมีสญัญาเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาพว่งมากบัเรือนั้น หากบริษทัฯ ตอ้งการรับ

ช่วงผูเ้ช่าเรือต่อไป บริษทัฯจะตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

 

• ไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้ช่าเรือในฐานะท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของเรือและผูจ้ดัการเรือรายใหม่ 

• จดัการหาลูกเรือมาประจาํเรือ 

• ทาํการเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเช่าบนเรือทั้งหมด  

• เจรจาทาํสญัญาประกนัภยัเรือฉบบัใหม่ผา่นนายหนา้ประกนัภยัของบริษทั 

• จดทะเบียนธงประจาํเรือเป็นธงไทยและจดัใหมี้การตรวจสอบเรือเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีไทยออก

ใบรับรองทางการคา้ (trading certificates) ต่างๆ 

• จดัแผนในการดูแล บาํรุงรักษาเรือใหม่ 
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจิเดินเรือ 

 

ภาพรวมอุตสาหกรรมของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 

อุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลมีความเก่ียวโยงท่ีสาํคญักบัการคา้ระหวา่งประเทศ การขนส่งสินคา้

ดว้ยเรือเดินทะเล เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดและเป็นวิธีท่ีใชข้นส่งสินคา้ท่ีเป็นวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป

คร้ังละมาก ๆ  ในปี 2547 ปริมาณสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งทางทะเลมีประมาณ 3,389 ลา้นตนั  ซ่ึงเป็น

ปริมาณร้อยละ 49 ของการคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศทั้งหมด 

 

สินคา้แหง้เทกองคือสินคา้ท่ีขนส่งในปริมาณมาก ๆ และสามารถบรรทุกในระวางเดียวกนัได ้โดยมี

ความเส่ียงท่ีจะเสียหายนอ้ยมาก สินคา้แหง้เทกองจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สินคา้แหง้เทกอง

ท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว (major bulks) และสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากใน  

แต่ละเท่ียว (minor bulks) สินคา้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียวจะมีหลายจาํพวก ซ่ึงวดัจาก  

นํ้ าหนกัของสินคา้ เช่น แร่เหลก็ ถ่านหิน และธญัพืช ส่วนสินคา้แหง้เทกองท่ีมีปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว 

มกัจะเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ  ผลิตภณัฑก์ารเกษตร สินคา้ประเภทสินแร่ (รวมถึงแร่เหลก็) ซีเมนต ์ ผลิตภณัฑ์

จากไมแ้ละผลิตภณัฑโ์ลหะ สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียวจะครอบคลุมสินคา้

ทุกประเภทท่ีไม่ใช่สินคา้เทกองประเภทแรก นอกจากน้ียงัมีสินคา้แหง้ท่ีบรรจุในตูค้อนเทนเนอร์ขนาด 20 

หรือ 40 ฟุตซ่ึงมกัเป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปหลายจาํพวก และยงัมีสินคา้ท่ีบรรจุในตูค้อนเทนเนอร์ไม่ได ้เพราะ

มีขนาด นํ้าหนกัหรือมีขอ้จาํกดัในการขนยา้ย เช่น เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร หรือยานพาหนะท่ีใชใ้น

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

 

การคา้ทางทะเลนอกเหนือจากการขนส่งในลกัษณะสินคา้แหง้เทกอง จะเป็นการขนส่งวสัดุเหลว

หรือแก๊สดว้ยเรือบรรทุกนํ้ามนั (tanker vessel) และรวมถึงนํ้ามนั หรือ ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่นํ้ ามนั

และสารเคมี  ตารางในหนา้ถดัไปแสดงถึงปริมาณการคา้ทางทะเลจาํแนกตามประเภทของสินคา้ 
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ท่ีมา : Clarkson – Shipping Review & Outlook (Autumn – 2005) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงปริมาณการคา้ทางทะเลจาํแนกตามประเภทของสินคา้แหง้เทกอง 

ท่ีมา : Clarkson – Shipping Review & Outlook (Autumn – 2005) 

 

อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกอง 

 

ความตอ้งการการใชเ้รือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ข้ึนอยูก่บัปริมาณการคา้ของสินคา้ท่ีขนส่งดว้ยเรือ

ประเภทดงักล่าว ซ่ึงข้ึนกบัแนวโนม้เศรษฐกิจของโลก ปริมาณการคา้สินคา้แหง้เทกองเพิ่มข้ึนมากกวา่    

ร้อยละ 2 ต่อปี ในช่วงปี 2523-2533 และมีการเติบโตอยา่งมากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา ในช่วงปี 2542-2547 

ปริมาณการคา้สินคา้แหง้เทกองเพิ่มข้ึนจาก 2,774 ลา้นตนัเป็น 3,389 ลา้นตนั หรือเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 22 

 

ปริมาณการคา้ทางทะเลดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองข้ึนอยูก่บัปริมาณความตอ้งการหรืออุปสงค์

ของสินคา้ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ การเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑ์

ในประเทศ (GDP) และผลผลิตทางอุตสาหกรรมมีความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัความตอ้งการขนส่งสินคา้

ทางทะเล ปัจจยัทางเศรษฐกิจบางอยา่งในบางช่วงเวลาอาจเป็นตวัขบัเคล่ือนสาํคญัใหก้บัภาวะตลาดของการ

ขนส่งสินคา้แหง้เทกองได ้อยา่งเช่นในช่วงทศวรรษ 2533  ประเทศญ่ีปุ่นเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีสาํคญั เน่ืองจาก
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เปลี่ยน
แปลง

(รอยละ)

6,512

804

2,460

3,248

ตัน
(ลาน)

ป 2546

5.58%

11.98%

6.22%

3.64%

เปลี่ยน
แปลง

(รอยละ)

เปลี่ยน
แปลง

(รอยละ)

ตัน
(ลาน)

3.82%7,174รวม

10.57%1,015สินคาบรรจุคอนเทนเนอร

3.07%2,683วัสดุเหลว
(น้ํามัน/แกส/สารเคมี)

2.57%3,476สินคาแหงเทกอง

ป 2548 (ประมาณการ)

สินคาทั้งหมด

100.00%

31.47%

22.47%

7.88%

18.56%

19.62%

รวม
(รอยละ)

100.00%

32.66%

22.46%

8.03%

17.38%

19.47%

รวม
(รอยละ)

100.00%

33.47%

22.97%

8.13%

15.98%

19.46%

รวม
(รอยละ)

3,389

1,107

761

272

589

660

ตัน
(ลาน)

ป 2547

4.34%

1.84%

2.01%

3.03%

13.49%

4.43%

เปลี่ยน
แปลง

(รอยละ)

0.74%274-2.58%264เมล็ดธัญพืช

2.63%7813.90%746สินคาเทกองที่มีปริมาณไมมาก

3,248

1,087

519

632

ตัน
(ลาน)

ป 2546

3.64%

0.28%

7.90%

8.97%

เปลี่ยน
แปลง

(รอยละ)

เปลี่ยน
แปลง

(รอยละ)

ตัน
(ลาน)

2.57%3,476รวม

-1.17%1,094สินคาแหงอื่นๆ

9.51%645แรเหล็ก

3.33%682ถานหิน

ป 2548 (ประมาณการ)
ประเภทของสินคาแหง
เทกอง

100.00%

31.47%

22.47%

7.88%

18.56%

19.62%

รวม
(รอยละ)

100.00%

32.66%

22.46%

8.03%

17.38%

19.47%

รวม
(รอยละ)

100.00%

33.47%

22.97%

8.13%

15.98%

19.46%

รวม
(รอยละ)

3,389

1,107

761

272

589

660

ตัน
(ลาน)

ป 2547

4.34%

1.84%

2.01%

3.03%

13.49%

4.43%

เปลี่ยน
แปลง

(รอยละ)

0.74%274-2.58%264เมล็ดธัญพืช

2.63%7813.90%746สินคาเทกองที่มีปริมาณไมมาก

3,248

1,087

519

632

ตัน
(ลาน)

ป 2546

3.64%

0.28%

7.90%

8.97%

เปลี่ยน
แปลง

(รอยละ)

เปลี่ยน
แปลง

(รอยละ)

ตัน
(ลาน)

2.57%3,476รวม

-1.17%1,094สินคาแหงอื่นๆ

9.51%645แรเหล็ก

3.33%682ถานหิน

ป 2548 (ประมาณการ)
ประเภทของสินคาแหง
เทกอง
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

มีความตอ้งการการขนส่งสินคา้ทางทะเลเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัประเทศญ่ีปุ่นมีการเติบโตใน

ภาคอุตสาหกรรมมาก เป็นตน้ และในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาน้ี การเพิ่มข้ึนของปริมาณการคา้ทางทะเลของ

สินคา้แหง้เทกองและความตอ้งการใชเ้รือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเพิ่มข้ึน โดยเกิดจากประเทศจีนเป็นสาํคญั 

เน่ืองจากในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาน้ี ประเทศจีนมีการนาํเขา้เหลก็ ถ่านหินและแร่เหลก็ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนมาก 

ซ่ึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการการใชเ้รือขนส่งสินคา้แหง้เทกองเพิ่มมากข้ึน 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึง การเติบโตของผลิตภณัฑภ์ายในประเทศของจีน เม่ือเทียบกบัสหรัฐอเมริกา 

ทวีปเอเซีย และของโลก ตั้งแต่ปี 2544 

ท่ีมา : Clarkson – Shipping Review & Outlook (Autumn – 2005) 

 

ตวัช้ีวดัการเพิม่ข้ึนของปริมาณการคา้สินคา้แหง้เทกอง ซ่ึงส่งผลต่อความตอ้งการใชเ้รือบรรทุก   

สินคา้แหง้เทกองจะวดักนัเป็นตนัไมล ์ ซ่ึงเป็นการคาํนวณดว้ยการคูณปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งในแต่ละเท่ียว

ดว้ยระยะทางในการเดินเรือ 

 

ในช่วงปี 2542-2547 ปริมาณอุปสงคต์นัไมลข์องสินคา้แหง้เทกองเพิม่ข้ึนร้อยละ 25 เป็น 12,010 

ลา้นตนัไมล ์  และมีสินคา้บางประเภทท่ีอุปสงคล์ดลงเน่ืองจากการเปล่ียนเสน้ทางการคา้ เช่น เสน้ทางขนส่ง

แร่เหลก็จากบราซิลมาจีนถือเป็นเสน้ทางการคา้ทางทะเลท่ีสาํคญัเม่ือ 6-8 ปีก่อน  การเพิ่มข้ึนของปริมาณ

การคา้ในเสน้ทางน้ีทาํใหป้ริมาณตนัไมลสู์งข้ึนดว้ยเพราะระยะทางไกล แต่เม่ือความตอ้งการสินคา้ของจีน

ขยายตวั ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนเสน้ทางขนส่งสินคา้ โดยการหาแร่เหลก็จากประเทศในแถบภูมิภาคแปซิฟิค     

(ออสเตรเลีย) แทน แต่ปัจจยัน้ีกย็งัไม่กระทบต่อสดัส่วนปริมาณตนัไมลม์ากนกั 
 
 
 

4.3%

5.1%

4.0%

3.0%

2.4%

อัตราการเติบโต
จีดีพี ทั่วโลก

(รอยละ)

5.6%4.2%9.5%2547

3.1%2.7%9.5%2546

9.0%

8.3%

7.5%

อัตราการเติบโต 
จีดีพี ของจีน (รอยละ)

3.5%

1.6%

0.8%

อัตราการเติบโต
จีดีพี ของสหรัฐ
อเมริกา (รอยละ)

4.0%2548 
(ประมาณการ)

5.3%2545

1.3%2544

อัตราการเติบโต
จีดีพี ของเอเชียและ

กลุมประเทศเศรษฐกิจ
ใหม (รอยละ)

ป

4.3%

5.1%

4.0%

3.0%

2.4%

อัตราการเติบโต
จีดีพี ทั่วโลก

(รอยละ)

5.6%4.2%9.5%2547

3.1%2.7%9.5%2546

9.0%

8.3%

7.5%

อัตราการเติบโต 
จีดีพี ของจีน (รอยละ)

3.5%

1.6%

0.8%

อัตราการเติบโต
จีดีพี ของสหรัฐ
อเมริกา (รอยละ)

4.0%2548 
(ประมาณการ)

5.3%2545

1.3%2544

อัตราการเติบโต
จีดีพี ของเอเชียและ

กลุมประเทศเศรษฐกิจ
ใหม (รอยละ)

ป
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงอุปสงคข์องสินคา้คิดเป็นตนั – ไมล ์จาํแนกตามประเภทของเรือ 

ท่ีมา : Drewry : Dry Bulk Forecaster (Q3 - 2005) 

 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงอุปสงคข์องสินคา้แหง้เทกอง คิดเป็นตนั-ไมล ์

ท่ีมา : Drewry : Dry Bulk Forecaster (Q3 - 2005) 

 

5.7% 12.1% 7.4% 2.6% 1.2% เปลี่ยนแปลง (รอยละ) 

147 143 137 144 133 ปุยจากแรฟอสเฟส 

10,710 

3,252 

221 

1,251 

3,050 

2,799 

2546 
 

12,010 

3,442 

246 

1,277 

3,463 

3,440 

2547 
 

12,696 

3,606 

257 

1,308 

3,773 

3,606 

2548  
(ประมาณการ ) 

1,218 1,319 เมล็ดธัญพืช 

201 185 แรโบไซต/แรอลูมิเนียม 

9,723 

2,974 

2,580 

2,532 

2544 
 

9,971 

3,136 

2,741 

2,531 

2545 
 

รวม 

สินคาแหงเทกองที่มีปริมาณไมมาก 

แรเหล็ก 

ถานหิน 

ประเภทสินคา  

1,625 1,660 1,722
1,829 1,911

2,693 2,733
2,895

3,198
3,354

3,109 3,135

3,475

3,977

4,272

3,159
3,006

2,618
2,443

2,297

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2544 2545 2546 2547 2548

ตัน-ไมล์ (พันล้าน)

Handysize Handymax Panamax Capesize

 - 41 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ความตอ้งการของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ยงัอาจไดรั้บผลกระทบจากประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของกองเรือทั้งโลกดว้ย การแออดัของท่าเรือทาํใหค้วามตอ้งการระวางบรรทุกเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2547 

 

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง นบัไดว้า่เป็นเรือท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการใชไ้ดม้ากท่ีสุดใน

บรรดาเรือทุกชนิดท่ีมีอยูใ่นโลก เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมกัจะไม่วิ่งรับสินคา้ในลกัษณะไปกลบั แต่จะ

แล่นจากท่าเรือหน่ึงสู่อีก ท่าเรือหน่ึงหรือแล่นเป็นเสน้ทางรูปสามเหล่ียมหรือวิ่งรับสินคา้ไปหลายๆ ท่ีในแต่

ละเท่ียว  ดงันั้นระยะทางการแล่นของเรือจึงมีความสาํคญัต่อความตอ้งการระวางบรรทุกท่ีสมดุลย ์
 

อุปทาน (supply) 

 

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองแบ่งยอ่ยออกตามขนาดได ้ 4 ประเภท ซ่ึงข้ึนอยูก่บัศกัยภาพในการ

บรรทุกสินคา้ 

 

Capesize – เรือท่ีมีระวางบรรทุก 100,000 เดทเวทตนั เรือประเภทน้ีจะใชบ้รรทุกสินคา้ประเภท 

ถ่านหินและแร่เหลก็ในเสน้ทางระยะไกล และการท่ีเรือมีขนาดใหญ่ทาํใหมี้ท่าเรือไม่ก่ีแห่งในโลกท่ีสามารถ

รองรับการเทียบท่าได ้

 

Panamax – เรือท่ีมีระวางบรรทุก 60,000-80,000 เดทเวทตนั เรือชนิดน้ีจะมีความกวา้งท่ีสุดของเรือ

ท่ี 32.2 เมตรเพื่อผา่นช่องแคบปานามาได ้ และใชบ้รรทุกสินคา้ประเภทถ่านหิน ธญัพืช และสินคา้เทกอง

ปริมาณไม่มาก  ผลิตภณัฑโ์ลหะ ผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละปุ๋ย 

 

Handymax – เรือท่ีมีระวางบรรทุกระหวา่ง 35,000-60,000 เดทเวทตนั เรือชนิดน้ีใชข้นส่งสินคา้ใน

ภูมิศาสตร์ต่างๆ กนัไป ส่วนใหญ่แลว้จะใชใ้นการขนส่งธญัพืชและสินคา้เทกองท่ีมีปริมาณไม่มากนกั    

ผลิตภณัฑโ์ลหะ ผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละปุ๋ย เรือท่ีมีระวางบรรทุกนอ้ยกวา่ 60,000 เดทเวทตนัจะมีป้ันจัน่อยูบ่น

เรือเพื่อนาํสินคา้ข้ึนและลงในประเทศและท่าเรือท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกจาํกดั 

 

Handysize – เรือท่ีมีระวางบรรทุกไม่เกิน 35,000 เดทเวทตนัซ่ึงส่วนใหญ่จะขนส่งสินคา้เทกองท่ีมี

ปริมาณไม่มาก ในอดีตเรือบรรทุกสินคา้เทกองแหง้แบบน้ี เป็นเรือท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบในการใชไ้ดม้าก    

ท่ีสุด ปัจจุบนัมีการใชเ้รือแบบน้ีในการขนส่งระดบัภูมิภาคซ่ึงถือเป็นตลาดเฉพาะของเรือแบบน้ี เรือ 

Handysize มีขนาดท่ีพอเหมาะกบัท่าเรือขนาดเลก็ท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกจาํกดั 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ตารางต่อไปน้ีแสดงจาํนวนและขนาดของกองเรือสินคา้แหง้เทกอง ณ เดือนตุลาคม 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงจาํนวนและขนาดของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีสัง่ต่อใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : Fearnleys – Bulk Fleet Update (Oct - 2005)

100% 340.20 6,052 รวม 

32% 108.91 644 120,000+ 

2.1% 7.35 82 80-120,000 

25.4% 86.29 1,218 60-80,000 

19.1% 64.82 1,374 40-60,000 

21.4% 72.80 2,734 10-40,000 

รอยละของกองเรอื เดทเวทตนั (ลาน) จาํนวน (ลาํ) 

กองเรือปจจบุนั ขนาด 
(เดทเวทตนั) 

2 

 

 

 

2 

 

จาํนวน
(ลํา) 

 

2553 

105 

 

 

 

105 

 

เดท
เวทตนั 
(ลาน) 

24 

10 

5 

 

5 

4 

จาํนวน
(ลํา) 

 

2552 

3.65 

2.85 

0.41 

 

0.26 

0.13 

เดทเวท
ตัน 

(ลาน) 

96 

29 

10 

14 

33 

10 

จาํนวน
(ลํา) 

 

2551 

9.90 

5.84 

0.86 

1.06 

1.79 

0.35 

เดทเวท
ตัน 

(ลาน) 

212 

28 

23 

47 

73 

41 

จาํนวน
(ลํา) 

 

2550 

15.93 

5.35 

2.03 

3.55 

3.86 

1.14 

เดทเวท
ตัน 

(ลาน) 

22.93 296 3.68 54 100% 56.22 684 รวม 

8.12 45 1.28 7 41.7% 23.45 119 120,000+ 

3.68 43 0.18 2 12.8% 7.17 83 80-120,000 

4.54 60 0.75 10 17.6% 9.89 131 60-80,000 

5.14 96 1.10 21 21.8% 12.26 230 40-60,000 

1.45 52 0.37 14 6.1% 3.40 121 10-40,000 

เดท
เวทตนั 
(ลาน) 

จาํนวน
(ลํา) 

 

เดท
เวทตนั 
(ลาน) 

จาํนวน
(ลํา) 

รอยละของ
กองเรือ 

เดท 
เวทตนั 
(ลาน) 

จาํนวน 
(ลํา) 

2549 2548 ยอดการสัง่ตอเรือใหม  
ขนาด  
(เดทเวทตนั) 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 อุปทานของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในอนาคต ข้ึนอยูก่บัปริมาณการส่งมอบเรือท่ีต่อใหม่และ

การปลดระวางเรือของกองเรือโลก ไม่วา่จะเป็นการทาํลายท้ิงหรือเรือสูญหายไป ปริมาณการสัง่ต่อเรือ

บรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีความผนัผวนตลอดเวลา ซ่ึง ณ เดือนพฤษภาคม 2548 อยูท่ี่ 56.22 ลา้นเดทเวทตนั 

หรือประมาณ ร้อยละ 17 ของกองเรือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัทั้งหมด (340.20 ลา้นเดทเวทตนั) เรือท่ีต่อใหม่     

ส่วนมากจะมีการส่งมอบภายใน 2-3 ปีขา้งหนา้ 
 

จาํนวนเรือท่ีถูกปลดระวางจากกองเรือจะข้ึนอยูก่บัอตัราค่าระวางเรือในตลาด ราคาเศษเหลก็ใน

ตลาด และอายกุองเรือในตลาดโลก โดยทัว่ไปแลว้ถา้เรือมีอายมุากข้ึน ประสิทธิภาพในการทาํงานจะลดลง

เพราะจะตอ้งไดรั้บการซ่อมบาํรุงมากข้ึน จนกวา่จะถึงจุดท่ีไม่คุม้ในการใชป้ระโยชน์จากเรือดงักล่าว 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงอตัราการปลดระวางเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองตั้งแต่ปี 2542 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : Drewry : Dry Bulk Forecaster (Q3 - 2005)

       

       

       

       

2547 2546 2545 2544 2543 2542 รวม 

6.0 63.0 115.0 123.0 105.0 177.0 จํานวน (ลํา) 
0.3 2.4 4.7 5.2 3.8 8.3 เดทเวทตัน (ลาน) 
0.1 0.8 1.6 1.8 1.4 3.1 รอยละของกองเรือท่ี

ปลดระวาง 

2547 2546 2545 2544 2543 2542 Handysize 

4.0 25.0 64.0 62.0 50.0 66.0 จํานวน (ลํา) 
0.1 0.6 1.6 1.4 1.2 1.5 เดทเวทตัน (ลาน) 
0.2 1.4 3.7 3.2 2.6 3.2 รอยละของกองเรือท่ี

ปลดระวาง 

2547 2546 2545 2544 2543 2542 Handymax 

0.0 29.0 25.0 40.0 40.0 53.0 จํานวน (ลํา) 
0.0 1.1 0.9 1.5 1.5 2.2 เดทเวทตัน (ลาน) 
0.0 1.3 1.1 1.9 2.0 3.1 รอยละของกองเรือท่ี

ปลดระวาง 

2547 2546 2545 2544 2543 2542 Panamax 

1.1 0.6 1.5 2.5 1.0 4.3 รอยละของกองเรือท่ี
ปลดระวาง 

0.9 0.5 1.2 1.9 0.7 3.0 เดทเวทตัน (ลาน) 

1.0 7.0 18.0 28.0 11.0 45.0 จํานวน (ลํา) 

0.1 0.3 1.0 0.5 0.6 1.5 รอยละของกองเรือท่ี
ปลดระวาง 

0.1 0.3 0.9 0.4 0.5 1.2 เดทเวทตัน (ลาน) 

1.0 2.0 8.0 3.0 4.0 13.0 จํานวน (ลํา) 

2547 2546 2545 2544 2543 2542 Capesize 
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 ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา อายขุองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีถูกปลดระวางจะมีอายเุฉล่ียอยูท่ี่ 26 ปี 

ถึงแมว้า่จะอายขุองเรือท่ีถูกปลดระวางจะแตกต่างกนับา้งเลก็นอ้ย เรือท่ีมีการซ่อมบาํรุงอยา่งดีจาํนวนมากจะ

สามารถใหบ้ริการต่อไปจนอายเุกิน 30 ปี 

 

อุปทานของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัจาํนวนเรือท่ีสามารถใหบ้ริการไดเ้ท่านั้นแต่

ยงัข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกองเรือทัว่โลกดว้ย ตวัอยา่งเช่น ความแออดัของท่าเรือ ซ่ึง

เกิดข้ึนในปี 2547 ส่งผลใหมี้ความตอ้งการระวางบรรทุกมากข้ึน ทาํใหเ้กิดภาวะขาดความสมดุลในอุปสงค์

และอุปทาน ซ่ึงผลท่ีตามมากคื็ออตัราค่าเช่าเรือมีความผนัผวนนอ้ยลง 

 

อตัราค่าเช่าเรือ 

ระดบัความผนัผวนของอตัราค่าเช่าเรือจะแตกต่างกนัไปตามขนาดของเรือ ปริมาณและรูปแบบทาง

การคา้ของการขนสินคา้แหง้เทกองท่ีขนกนัในปริมาณมากต่อคร้ัง จะส่งผลต่อความตอ้งการใชเ้รือขนส่ง  

สินคา้แหง้เทกองขนาดใหญ่ อตัราค่าเช่าเรือและราคาเรือขนาดใหญ่จึงมีความผนัผวนมากกวา่  เม่ือเทียบกบั

ปริมาณการคา้ของสินคา้แหง้   เทกองท่ีขนกนัในปริมาณไม่มากนกัต่อคร้ัง แต่มีจาํนวนเท่ียวในการขนส่ง

มากกวา่จะกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการใชเ้รือสินคา้เทกองขนาดเลก็ และทาํใหอ้ตัราค่าเช่าเรือและราคาเรือ

ของเรือเหล่าน้ีความผนัผวนนอ้ยกวา่  

 

อตัราค่าเช่าเรือของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจะอยูท่ี่ความสมดุลระหวา่งจาํนวนเรือท่ีมี และความ

ตอ้งการใชเ้รือ นอกจากน้ีรูปแบบของอตัราค่าเช่าเรือจะเป็นเหมือนกระจกสะทอ้นประเภทของเรือชนิด

ต่างๆ ท่ีมีการเช่ากนัอยูด่ว้ย อยา่งไรกต็ามแมว้า่ความตอ้งการท่ีจะใชเ้รือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีมีขนาด

ใหญ่จะไดรั้บอิทธิพลจากปริมาณและรูปแบบทางการคา้ของสินคา้เพียงไม่ก่ีชนิด แต่อตัราค่าเช่าเรือ และ

ราคาของเรือขนาดใหญ่กย็งัคงมีความผนัผวนกวา่เรือขนาดเลก็  

 

ในตลาดเรือขนส่งสินคา้ท่ีใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา (time charter) อตัราค่าเช่าเรือข้ึนอยูก่บั

ระยะเวลาท่ีเช่าและองคป์ระกอบเก่ียวกบัเรือบางอยา่ง เช่น อายขุองเรือ ความเร็ว และอตัราการเผาผลาญ

นํ้ามนั อตัราค่าเช่าเรือในระยะสั้นมกัจะสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือระยะยาว แนวโนม้อตัราค่าเช่าเรือจะใชอ้า้งอิง

จากอตัราการเช่าท่ีระยะเวลา 12 เดือน ในกรณีท่ีเป็นเรือรุ่นใหม่ 

 

ส่วนตลาดเรือขนส่งสินคา้ท่ีใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว (voyage charter) อตัราค่าเช่าเรือข้ึนอยูก่บัขนาด

สินคา้ ประเภทสินคา้ ค่าธรรมเนียมการใชท่้าเรือ ค่าธรรมเนียมผา่นช่องแคบ รวมถึงบริเวณท่ีมีการส่งมอบ

สินคา้ โดยทัว่ไปแลว้สินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่จะมีอตัราค่าเช่าเรือต่อตนัถูกกวา่สินคา้ท่ีมีขนาดเลก็ เสน้ทางท่ีตอ้ง

จ่ายค่าธรรมเนียมการใชท่้าเรือหรือผา่นช่องแคบแพง กจ็ะส่งผลใหต้อ้งเรียกเกบ็ค่าเช่าเรือสูงไปดว้ย แต่อตัรา
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ค่าเช่าเรือน้ีจะถูกลง ถา้เส้นทางเดินเรือตอ้งผา่นท่าเรือท่ีเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมถูกและไม่ผา่นช่องแคบใดๆ 

การเช่าเหมาลาํเป็นเท่ียวท่ีตอ้งขนถ่ายสินคา้ลงจากเรือ โดยใชท่้าเรือภายในภูมิภาคซ่ึงเรือบรรทุกสินคา้ตอ้ง

นาํสินคา้ไปลงเป็นประจาํอยูแ่ลว้หรือจากท่าเรือขนถ่ายสินคา้ภายในภูมิภาค ซ่ึงเรือตอ้งนาํสินคา้ข้ึนอยูแ่ลว้ 

บริษทัฯ มกัจะคิดอตัราค่าเช่าเรือถูกลง เพราะการเช่าเหมาลาํลกัษณะน้ี ช่วยเพิ่มปริมาณการใชง้านของเรือ

โดยเป็นการลดปริมาณการวิง่เรือเปล่า ซ่ึงจะคาํนวณรวมอยูใ่นการเช่าในเท่ียวขากลบัท่ีเรือเดินทางไปยงั

เมืองท่าท่ีเร่ิมบรรทุกสินคา้ 

 

อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะมีอตัราอา้งอิงของค่าเช่าเรือ เป็นไปตามดชันีกลางท่ี

กาํหนดโดย The Baltic Exchange อตัราอา้งอิงน้ีเป็นไปตามอตัราค่าเช่าเรือจริงตามขอ้มูลของผูใ้หเ้ช่าเรือ 

รวมทั้งมาจากการประเมินเป็นรายวนัท่ีนายหนา้เช่าเหมาเรือรายใหญ่ เป็นผูใ้หข้อ้มูลแก่ The Baltic 

Exchange  

 

แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงถึง อตัราค่าเช่าเรือเป็นระยะเวลา 1 ปีของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ชนิด 

Handymax, Panamax และ Capesize  ในช่วงเดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนตุลาคม 2548 

ท่ีมา : Clarkson Shipping Review & Outlook (Autumn - 2005) & Dry Bulk Trade Outlook (Nov - 2005) 

 

ในปี 2546 และ 2547 อตัราค่าเช่าของเรือทุกขนาดเพิ่มข้ึนสูงเป็นประวติัการณ์ ปัจจยัหลกัท่ีทาํให้

อตัราค่าเช่าเรือสูงข้ึนมากกคื็อความตอ้งการนาํเขา้วตัถุดิบของประเทศจีนท่ีเพิ่มสูงข้ึน อตัราค่าเช่าในปี 2548 

ลดตํ่าลงจากเดิมเลก็นอ้ยในตอนตน้ปี แต่ยงันบัวา่อยูใ่นระดบัสูงอยูเ่ม่ือเทียบกบัอดีตท่ีผา่นมา 
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(ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน)

Handymax (40,000 เดทเวทตัน) Panamax (65,000 เดทเวทตัน) Capesize (150,000 เดทเวทตัน)
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แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงถึงอตัราค่าเช่าในตลาดเช่าเรือระยะสั้น ของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ประเภท 

Handymax Panamax  และ Capesize ในช่วงเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2548 

 

ท่ีมา : Baltic Exchange (Nov - 2005) 

 
 
ราคาเรือ 

ราคาเรือในแต่ละประเภทหลกัๆ ไม่วา่จะเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือบรรทุกนํ้ามนัและเรือ

บรรทุกคอนเทนเนอร์ เติบโตมากในช่วง 1 ปี คร่ึงท่ีผา่นมา ทาํใหเ้กิดการต่อเรือใหม่ข้ึนอีกในกองเรือ

ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะความตอ้งการต่อเรือใหม่ในเรือบรรทุกแกส็ธรรมชาติเหลว และเรือขนส่งแบบ

พิเศษเฉพาะประเภท แต่ทวา่การส่งมอบเรือรุ่นใหม่ก่อนถึงปลายปี 2550 ยงัคงมีไม่เพียงพอ ราคาเรือท่ีต่อ

ใหม่จึงข้ึนสูงอยา่งมาก สืบเน่ืองจากความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนสูง การขาดตลาดของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการ

ประกอบเรือ และราคาเหลก็ท่ีสูงข้ึน     การอ่อนตวัของสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาส่งผลใหเ้กิดความ  

ผนัผวนของราคาเรือท่ีต่อใหม่ไดด้ว้ยเช่นกนั เพราะอู่ต่อเรือตอ้งปกป้องตนเองจากตน้ทุนท่ีสูงข้ึนเน่ืองจาก

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
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อัตราค่าเช่าเรือ

Handymax - Japan-SK / Nopac rv Panamax - Japan-SK / Nopac rv Capesize - Nopac round v

HANDYMAX  - ป 2547
คาเฉลี่ย :  25,473
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน :  5,188 HANDYMAX  - ป 2548

คาเฉลี่ย :  18,903
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 5,114

PANAMAX  - ป 2547
คาฉลี่ย :  32,451
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 8,630

PANAMAX  - ป 2548
คาเฉลี่ย :  22,093
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 9,009

CAPESIZE  - ป 2547
คาเฉลี่ย :  65,308
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน :  16,441

CAPESIZE  - ป  2548
คาเฉลี่ย :  47,904
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 18,257
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แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงถึงแนวโนม้ราคาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีสัง่ต่อใหม่ 

ท่ีมา : Shipping Review & Outlook (Autumn - 2005) & World Shipyard Monitor  (Nov - 2005) 
 

การเพิ่มข้ึนของราคาเรือต่อใหม่และการเติบโตของตลาดเรือเช่าเหมาลาํมีผลต่อราคาเรือในตลาดเรือ

มือสองดว้ย 
 

แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงถึงแนวโนม้ของราคาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมือสอง 

ท่ีมา : Shipping Review & Outlook (Autumn - 2005) & Shipping Intelligence Weekly  (Nov - 2005) 
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ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (ล้าน)

Handysize (30,000 เดทเวทตัน) Handymax (51,000 เดทเวทตัน)
Panamax (75,000 เดทเวทตัน) Capesize (170,000 เดทเวทตัน)
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ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (ล้าน)

Handysize (30,000 เดทเวทตัน) Handymax (42,000-45,000 เดทเวทตัน) Panamax Capesize
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

จากการท่ีรายไดข้องเรืออยูใ่นระดบัสูง และขาดแคลนเรือใหม่ท่ีจะเขา้มาในตลาด ทาํใหค้วาม

ตอ้งการท่ีจะใหมี้การส่งมอบเรือใหเ้ร็วท่ีสุดสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงส่งผลใหใ้นบางช่วงเวลา ราคาเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองมือสองท่ีมีอาย ุ 5 ปีมีราคาสูงกวา่เรือต่อใหม่ท่ีมีขนาดเดียวกนั แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงถึง

อตัราส่วนของราคาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีมีอาย ุ5 ปี กบัราคาของเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ 
 

ท่ีมา : Clarkson Shipping Review & Outlook (Autumn - 2005) & Shipping Intelligence Weekly  (Oct - 

2005) 

 

3.1.3  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการของธุรกจิเดินเรือ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 กองเรือของบริษทั ฯ มีทั้งหมด 48 ลาํ มีขนาดระวางบรรทุกระหวา่ง 

15,240 – 52,375 เดทเวทตนั (รายละเอียดปรากฏในตารางสินทรัพยท่ี์ 5.2 หนา้ 53 และ 54) เรือทั้ง 48 ลาํ 

เป็นเรือสญัชาติไทยและเป็นเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไปและเรือบรรทุกสินคา้เทกอง การท่ีกลุ่มโทรีเซนเลือกเรือ

ในระวางขนาดน้ี เพราะเป็นขนาดท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชน์มากท่ีสุดสาํหรับเสน้ทางการคา้ท่ีกลุ่มบริษทั

ดาํเนินการอยูแ่ละจะดาํเนินการต่อไป 
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อัตราส่วนเป็นร้อยละ

Handysize (30,000 เดทเวทตัน) Handymax (42,000-45,000 เดทเวทตัน) Panamax Capesize
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ขนาดระวางบรรทุกเฉล่ียและจาํนวนเรือในรอบ 3 ปี ณ 30 กนัยายน 2546 – 2548 

 

 2546 2547 2548 

ขนาดระวางบรรทุกของเรือเฉล่ีย (เดทเวทตนั) 22,954 25,767 26,801 

จาํนวนเรือ 33 43 48 

 

 ความสามารถในการเดินเรือในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา ณ 30 กนัยายน 2546 – 2548 

 

 2546 2547 2548 

จาํนวนวนัเดินเรือ (วนั) 9,923 14,631 17,217 

 

 ปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งในรอบปี 2546 – 2548 (รวมเรือท่ีโทรีเซนเช่ามาเพิ่มเติม) 

 

 2546 2547 2548 

ปริมาณขนส่งสินคา้ (ลา้นตนั) 4.79 7.74 13.11 

 

 

3.2 การประกอบธุรกจิบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินเรือ 

 

ธุรกจิบริการที่เกีย่วข้องกบัการเดินเรือ 
กลุ่มบริษทัโทรีเซน มีประวติัความเป็นมาเร่ิมจากการเป็นผูใ้หบ้ริการในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวท่ีี

ประเทศฮ่องกง เม่ือร้อยกวา่ปีก่อนหนา้น้ี ในประเทศไทย บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

เร่ิมใหบ้ริการเป็นตวัแทนเรือในประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2469 และขยายไปสู่ธุรกิจเดินเรือทะเล  ในส่วน

ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือไดข้ยายออกไปจนครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท เช่น การขนถ่าย  

สินคา้ นายหนา้เช่าเหมาเรือ การซ่อมบาํรุงและดูแลเรือเดินทะเล การบริหารท่าเรือ และบริการธุรกิจนอก 

ชายฝ่ังท่ีเก่ียวกบัพาณิชยนาว ี

 

การเติบโตของธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือจะดาํเนินตามกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีจะเอ้ือ

ประโยชน์กบักลุ่มบริษทัอ่ืนๆ ในเครือของบริษทัฯ เท่านั้น  ทั้งน้ีบริษทัฯ มีนโยบายจะขยายขอบเขตของ

ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรืออีก 1 หรือ 2 ประเภท ซ่ึงกลยทุธ์น้ีจะเป็นการกระจายรายไดแ้ละผล

กาํไรของบริษทัฯ ซ่ึงในปัจจุบนัรายไดแ้ละกาํไรของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะมาจากธุรกิจเดินเรือของบริษทัฯ 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 3.2.1 ลกัษณะบริการ 

 

 ธุรกจิตัวแทนเรือ 

 

  บริษทั โทรีเซนไทย  เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษทัตวัแทนเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

ไทยโดยเป็นตวัแทนเรือทุกประเภท ในประเทศไทยธุรกิจตวัแทนเรือในกลุ่มบริษทัโทรีเซนจะดาํเนินการ

โดยสามบริษทั คือ 

1) บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ถือหุน้ร้อยละ 100 ) และมีจุดขายจากการเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายในกลุ่มบริษทัอินชเ์คป ซ่ึงเป็นกลุ่ม

บริษทัตวัแทนเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก   

2) บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทั โทรีเซนไทย 

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 51) และ กลัฟ เอเจนซ่ี (ถือหุน้ร้อยละ 49) ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นนาํ

แห่งหน่ึงในโลกในดา้นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือธุรกิจเดินเรือ และการส่งกาํลงับาํรุง (โลจิ

สติกส์)  

3) โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 

50) เป็นอีกหน่ึงบริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นธุรกิจตวัแทนเรือในประเทศเวยีดนามและกมัพชูา โดยมีประสบการณ์

ในการดาํเนินงานถึง 12 ปี และเป็นหน่ึงในบริษทัตวัแทนเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองโฮจิมินห์ และในเขตพื้นท่ี    

วงัเตา (Vung Tau)  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัเป็นตวัแทนใหก้บักลัฟ เอเจนซ่ี และบริษทัอินชเ์คป ในประเทศ

เวียดนามดว้ย 

ทั้งสามบริษทัใหบ้ริการดา้นธุรกิจตวัแทนเรือดงัน้ี จดัหาท่าเรือใหเ้รือเทียบท่า ขนถ่ายสินคา้ข้ึนลง 

จดัหาสินคา้ลงเรือ เตรียมเสบียง เช่น นํ้ามนัเช้ือเพลิง นํ้ าตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สบัเปล่ียนลูกเรือ 

และอ่ืนๆ นอกจากน้ี บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัมีความชาํนาญในการใหบ้ริการ

ในการส่งกาํลงับาํรุง (โลจิสติกส์) ซ่ึงครอบคลุมการกระจายสินคา้ทั้งทางบกและทางอากาศ  การรับส่งสินคา้

จากตน้ทางถึงปลายทาง การเคล่ือนยา้ยสินคา้และพสัดุระหวา่งประเทศ 

 

ธุรกจิการเป็นผู้ประสานงานให้กบับริษัทประกนัภัย 

 

บริษทั ไทยพแีอนดไ์อ เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ก่อตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการเม่ือเดือน

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2543 โดยก่อนหนา้นั้นบริษทัน้ีเป็นแผนกหน่ึงของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงปัจจุบนัถือหุน้ร้อยละ 90 ในบริษทั ไทยพีแอนดไ์อ เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานใหก้บับริษทัประกนัภยัต่างประเทศท่ีอยูใ่นชมรมพีแอนดไ์อ และบริษทั

ประกนัภยัในส่วนของตวัเรือและเคร่ืองจกัร 

 - 51 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

บริษทัฯ ใหบ้ริการครอบคลุมหลายอยา่งสาํหรับเรือท่ีเขา้มาเทียบท่าในประเทศไทย เช่น การสาํรวจ

สินคา้เสียหายโดยบริการดว้ยความรวดเร็วแต่แม่นยาํในการประเมิน การสาํรวจความเสียหายของสินคา้หรือ

ตวัเรือในกรณีท่ีเรือชนกนั การสาํรวจความเสียหายของส่ิงติดตั้งและวตัถุท่ีลอยนํ้าไดใ้นทะเล การไกล่เกล่ีย

กรณีพิพาทและการเป็นตวัแทนในคดีความทางกฎหมาย  

ทีมงานของบริษทัฯไดท้าํหนา้ท่ีอยา่งเตม็กาํลงั เพื่อใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายและเทคนิค

สาํหรับความเสียหายต่างๆ โดยมีการทบทวนอยา่งถ่ีถว้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั กฎหมายของ

ประเทศต่างๆ และขอ้ปฏิบติัตามกรมธรรม ์ ซ่ึงส่งผลใหก้ารเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และหาขอ้ยติุไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยมีมูลค่าความเสียหายท่ีเป็นธรรม 

 

ธุรกจิขนถ่ายสินค้า 

 

บริษทั ชิดลมขนส่งและบริการ จาํกดั ซ่ึง บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้อยู่

ทั้งหมด ใหบ้ริการดา้นการขนถ่ายสินคา้ข้ึน/ลงเรือ  บรรจุและขนส่งสินคา้ไปยงัเรือและผูรั้บปลายทาง 

 

ธุรกจิจัดหาอุปกรณ์บนเรือและโลจิสติกส์ 

 

บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั ซ่ึงบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) ถือหุน้อยูท่ ั้งหมด ใหบ้ริการจดัหาอุปกรณ์ท่ีใชบ้นเรือและบริการเก่ียวกบัการส่งกาํลงับาํรุง (โล    

จิสติกส์) รวมถึงการจดัหาวสัดุท่ีใชใ้นการดูแลสินคา้ระหวา่งขนส่ง เช่น ไมร้องคํ้าสินคา้ การจดัหาอุปกรณ์

ในการขนถ่ายสินคา้ การใหบ้ริการตรวจนบัสินคา้ ใหบ้ริการรถยกสินคา้ การใหเ้ช่าพื้นท่ีจดัเกบ็สินคา้     

รวมทั้งการบริหารและกระจายการส่งสินคา้ 

 

นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

 

บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 51) และกลุ่มบริษทัเฟิร์นเล่ย ์ ของประเทศนอร์เวย ์ (ถือหุน้ร้อยละ 49) ซ่ึงจดัเป็น

หน่ึงในบริษทันายหนา้เช่าเหมาเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดาํเนินธุรกิจในการเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัเรือบรรทุก

สินคา้แหง้ เรือบรรทุกนํ้ามนั เรือบรรทุกแก๊ส การซ้ือและขายเรือ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั มี

บริษทัยอ่ยคือ บริษทั พีที เฟิร์นเล่ย ์ อินโดนีเซีย ซ่ึงใหบ้ริการในการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือบรรทุกสินคา้

แหง้เทกองในประเทศอินโดนีเซีย 

 นอกเหนือจากจดัหาตลาดใหก้บักองเรือโทรีเซนแลว้ บริษทัฯ ยงัดาํเนินธุรกิจเป็นบริษทันายหนา้เช่า

เหมาเรือในตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งสูง โดยเป็นตวักลางระหวา่งเจา้ของเรือและผูเ้ช่าเรือทั้งประเทศใน

 - 52 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

แถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละทัว่โลก สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัฯ จดัหาเพือ่บรรทุกลงเรือจะเป็นสินคา้

ประเภท ถ่านหิน ปูนซีเมนต ์เหลก็กลา้ ปุ๋ย ขา้ว และผลิตภณัฑท์างการเกษตรชนิดอ่ืนๆ 

 กลุ่มบริษทัเฟิร์นเล่ย ์ มีการออกรายงานประจาํอาทิตย ์ ประจาํเดือน ประจาํไตรมาส และประจาํปี 

เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บขอ้มูลล่าสุดเก่ียวกบัพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

  

การซ่อมบํารุงและดูแลเรือเดินทะเล 

 

บริษทั ที.เอส.ซี.มาริไทม ์ จาํกดั ซ่ึงบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้อยู ่      

ทั้งหมดเป็นบริษทัท่ีไดรั้บใบรับรอง ISO 9001 จากลอยด ์ รีจิสเตอร์ (Lloyds Register of Shipping) 

วตัถุประสงคเ์ม่ือเร่ิมตั้งบริษทัฯ คือการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงเรือเดินทะเลในกลุ่มบริษทัโทรีเซนท่ีเขา้มาแวะ

จอดเทียบท่าในประเทศไทย ซ่ึงไดมี้การพฒันาทกัษะและความชาํนาญในการซ่อมบาํรุงเรือจนขยายไปสู่การ

ใหบ้ริการแก่เจา้ของเรือรายอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาแวะจอดเทียบท่าในประเทศไทย ดว้ย 

 

บริการธุรกจินอกชายฝ่ัง 

 

บริษทั  เมอร์เมด  มาริไทม ์จาํกดั จดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2526  โดย บริษทั   โทรีเซน

ไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ถือหุน้เม่ือปี พ.ศ. 2538 กลุ่มบริษทัเมอร์เมดไดก้า้วข้ึนสู่การเป็นผูน้าํ

ในดา้นการใหบ้ริการเก่ียวกบัธุรกิจพาณิชยนาวี โดยมุ่งเนน้ไปยงัเร่ืองความปลอดภยัโดยเฉพาะอยา่งยิง่การ

บาํรุงรักษาแพชูชีพและ อุปกรณ์ท่ีใชเ้พื่อความปลอดภยัในทะเล (SOLAS) โดยในปัจจุบนั บริษทั เมอร์เมด 

เซฟต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั เป็นบริษทัเดียวในประเทศไทยท่ีไดรั้บ

การยอมรับจากสถาบนัจดัชั้นเรือในการใหบ้ริการดงักล่าว 

ในช่วงปลายพ.ศ. 2533 กลุ่มบริษทัเมอร์เมดไดข้ยายการใหบ้ริการต่างๆ โดยครอบคลุมการ      

ตรวจสอบสภาพเรือใตผ้วินํ้า  งานบริการเทคนิคใตน้ํ้ าโดยใชน้กัประดานํ้าหรือเคร่ืองตรวจสอบท่ีควบคุม

โดยการใชร้ะบบรีโมทคอนโทรล จากการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บช่ือเสียงในเร่ืองการทาํงานท่ีมีคุณภาพจากลูกคา้

ซ่ึงเป็นบริษทันํ้ามนัและก๊าซ   ธรรมชาติรายใหญ่ทาํใหเ้ม่ือปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ตดัสินใจขยายธุรกิจการ

ใหบ้ริการปฏิบติังานเทคนิคใตน้ํ้ าและเร่ิมธุรกิจใหบ้ริการเรือบาร์จขดุเจาะปิโตรเลียมกลางทะเล บริษทัโทรี

เซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้มาสนบัสนุนกลุ่มบริษทัเมอร์เมดโดยการลงทุนซ้ือหุน้เพิ่มทุน

ของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั เพื่อรักษาสดัส่วนเดิมของบริษทัฯไว ้และมีสถาบนัการเงิน 2 แห่งไดม้า

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั ดว้ย 

 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัเมอร์เมด มีความมัน่คงในฐานะท่ีเป็นบริษทัเพยีงไม่ก่ีรายในภูมิภาคน้ีท่ีมีความ

เช่ียวชาญในการใหบ้ริการดา้นพาณิชยนาวีในอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง บริษทัฯ ได้
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ซ้ือเรือบาร์จขดุเจาะปิโตรเลียม ช่ือ เอม็ทีอาร์ 1 และเอม็ทีอาร์ 2 ในเดือนเมษายน และเดือนกรกฏาคม 2548 

ตามลาํดบั บริษทันํ้ามนัไดจ้องขอใชบ้ริการเรือทั้ง 2  ลาํไวแ้ลว้ตลอดปี 2549 รวมทั้งในปีถดัไปดว้ย ซ่ึงเป็น

สญัญาณท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ธุรกิจน้ีจะมีอนาคตท่ีสดใส 

บริษทัฯ ไดซ้ื้อเรือยนตใ์นการปฏิบติังานเทคนิคใตน้ํ้ าเพิม่อีก 3 ลาํ ในเรือ 3 ลาํน้ี เรือเมอร์เมด คอม

มานเดอร์ เป็นเรือท่ีใหญ่ท่ีสุด และมีลกัษณะพิเศษกวา่ลาํอ่ืนในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ตรงท่ีสามารถ

บรรทุกนกัประดานํ้าไดท้ั้งหมด 16 คนและใชร้ะบบ Twin-bell ในการทาํงาน และยงัสามารถทาํงานท่ีความ

ลึกถึงระดบั 300 เมตร สาํหรับการติดตั้งซ่อมบาํรุงอุปกรณ์เกือบทุกส่วนท่ีอยูร่ะหวา่งผวินํ้าและพื้นทอ้งทะเล

  

การบริหารท่าเรือ 
 

บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั เป็นการร่วมทุนระหวา่งการท่าเรือชาร์จา ในประเทศสหรัฐ

อาหรับอิมิเรต (ถือหุน้ร้อยละ 51) และ โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟ แซด อี (บริษทัยอ่ยของบริษทั โทรีเซนไทย     

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 49) ไดรั้บสมัปทานในการขนถ่ายสินคา้ การจดัการและเกบ็รักษา

สินคา้ การส่งสินคา้ การดูแลดา้นการตลาดใหก้บัสินคา้ทัว่ไป สินคา้แหง้เทกอง และสินคา้แช่แขง็ ท่ีท่าเรือ

คาลิด ท่าเรือฮมัริจาร์ และท่าเรือชาร์จา ครีก เป็นเวลา 10 ปี โดยสามารถต่อสญัญาได ้เม่ือครบกาํหนด 10 ปี 

บริษทัฯ ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือเดือนมิถุนายน 2545 โดยเป็นส่วนหน่ึงของโครงการแปรรูปท่าเรือ         

รัฐวิสาหกิจเป็นท่าเรือเอกชน ทั้งน้ีพนกังานทั้งหมดท่ีมีอยูเ่ดิมประมาณ 500 คนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในท่าเรือ 

ถูกโอนเขา้มายงับริษทัฯ ทั้งหมด 

  ท่าเรือคาลิดเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดาท่าเรือทั้งสามแห่งท่ีอยูภ่ายใตส้ญัญาสมัปทาน และ

ตั้งอยูห่่างจากดูไบไปทางใตป้ระมาณ 16 กิโลเมตร ปัจจุบนัท่าเรือทั้งสามแห่งใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้

รวมกนัไดม้ากกวา่ 5 ลา้นตนัเม่ือปีท่ีผา่นมา และมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตมากข้ึนอีกในอนาคต  
 

การดําเนินธุรกจิอ่ืนๆ ในแถบประเทศตะวนัออกกลาง 
 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี ซ่ึงบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้อยู ่   

ทั้งหมด ไดถู้กก่อตั้งข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสาํนกังานภูมิภาคในแถบตะวนัออกกลาง เพื่อสนบัสนุนเรือประจาํ      

เสน้ทางของบริษทัฯ ท่ีแวะไปยงัสหรัฐอาหรับอิมิเรตและท่าเรืออ่ืนๆ ในคาบสมุทรอาระเบีย  ซ่ึงเป็นการ

ประหยดัตน้ทุนในการดาํเนินการของเรือสินคา้ของโทรีเซนท่ีขนส่งสินคา้ไปยงัภูมิภาคดงักล่าว 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซด อี ใหบ้ริการเรือท่ีเขา้ไปจอดเทียบท่าในประเทศสหรัฐอาหรับ      

อิมิเรตมากกวา่ 70 ลาํต่อปี และติดต่อประสานงานในดา้นการปฏิบติัการเรือกบัท่าเรืออ่ืนๆ ในแถบอ่าว

เปอร์เซียโดยมีตวัเลขของเรือท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการในปริมาณพอ ๆ กนั บริษทัฯ มีความชาํนาญทางดา้นพิธี

ศุลกากร และใหบ้ริการขนส่งสินคา้มากกวา่ 2,000 งาน ไปยงัผูรั้บสินคา้ในประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรต  

โอมานและจุดหมายปลายทางท่ีอยู ่ใกลเ้คียง 
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 3.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนัธุรกจิบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการเดนิเรือ 

 

 ธุรกจิบริการที่เกีย่วข้องกบัการเดินเรือ 

 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานในการใหบ้ริการ

เก่ียวกบัธุรกิจเดินเรือ และไดมี้การพฒันาเครือข่ายการใหบ้ริการมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงทุกวนัน้ี  ในปัจจุบนั 

ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย การใหบ้ริการดา้นการขนถ่ายสินคา้ การ

เป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือ การซ่อมบาํรุงและดูแลเรือเดินทะเล การบริหารท่าเรือ และบริการธุรกิจนอกชายฝ่ัง 

  

ในรอบปีบญัชี 2548 ส่วนแบ่งผลกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากกลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ    

คิดเป็นเงินจาํนวน 145.29 ลา้นบาท เทียบกบั 130.40 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชี 2547 ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิท่ี

เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.42 น้ี เป็นผลมาจากกาํไรท่ีสูงข้ึนของบริษทั เฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั, โทรีเซน ชิป

ป้ิง เอฟแซดอี และ โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.  ส่วนแบ่งผลกาํไรสุทธิของธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเดินเรือท่ีใหก้บับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)ในรอบปีบญัชี 2547 และ 2548 แสดงไว ้   

ในแผนภูมิต่อไปน้ี 

 

 บริษทัฯ ยงัคงรักษาความเป็นผูน้าํในธุรกิจตวัแทนเรือในประเทศไทย ทั้งน้ีบริษทัฯ มีส่วนแบ่งใน

ตลาดท่ีค่อนขา้งกระจดักระจายและมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง ดงันั้นจึงไม่อาจคาดหวงัวา่จะไดส่้วนแบ่ง

ผลกาํไรจากธุรกิจตวัแทนเรือเพิ่มข้ึนมากนกัในอนาคต การลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน 

เอเยนตซี์ส์  จาํกดั และบริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั ทาํใหบ้ริษทัฯ ครอบครองส่วน
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ตัวแทนเรือ

บริการธุรกิจนอกชายฝง

นายหนาเชาเหมาเรือ

ขนถายสินคา

การสื่อสารทางทะเล

บริหารทาเรือ

ซอมบํารุงและดูแล      
เรือเดินทะเล

ปี ปี 25472547 ปี ปี 25482548

หมายเหตุ : ไมนับผลกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
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แบ่งทางการตลาดของธุรกิจตวัแทนเรือในประเทศไทยเกือบทั้งหมด ดงันั้นโอกาสในการขยายตวัของ      

สดัส่วนทางการตลาดจึงค่อนขา้งจาํกดั ยกเวน้แต่จะมีเรือเขา้มาเทียบท่าในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนอยา่งเห็น

ไดช้ดั อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ คาดวา่ปริมาณธุรกิจและส่วนแบ่งผลกาํไรจากกลุ่มธุรกิจตวัแทนเรือจะเพิ่มข้ึน

ในอตัราปีละประมาณร้อยละ 5 ถึง 10 ในช่วง 2-3 ปีน้ี 

   

อตัราการเติบโตของบริษทั เฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่วนแบ่งผลกาํไร

สุทธิท่ีใหก้บับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ในรอบปีบญัชี 2548 เพิ่มข้ึน 3.94 ลา้นบาท 

หรือเท่ากบัร้อยละ 20.95 จากรอบปีบญัชี 2547 ซ่ึงมีจาํนวน 22.74 ลา้นบาท บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั ยงัไดข้ยายธุรกิจไปยงัส่วนงานอ่ืนๆ ดว้ย  เช่น การซ้ือและขายเรือเดินทะเล ซ่ึงส่งผลใหป้ริมาณธุรกิจ

เพิ่มมากข้ึน และจากการท่ีบริษทั เฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีแผนขยายงานเก่ียวกบัการเป็นนายหนา้  

ตวัแทนในดา้นอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน จึงคาดวา่บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั จะยงัมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโต 

อยา่งต่อเน่ืองในปีถดัๆ ไป 

 

 ถึงแมว้า่ บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั จะใหส่้วนแบ่งผลกาํไรในรอบปีบญัชี 2548 แก่

บริษทัฯ ไดไ้ม่มากนกัในปีน้ี แต่บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั กมี็แผนท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพของ

ท่าเรือและอุปกรณ์ใหดี้ยิง่ข้ึน ในขณะท่ีท่าเรือคาลิดมีการใชป้ระโยชนจ์นเกือบเตม็แลว้ การขยายท่าเรือ ฮมัริ

จาห์ อาจเป็นหนทางสู่โอกาสในการลงทุนของบริษทัฯ ซ่ึงการท่ีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

ตะวนัออกกลางเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วจึงเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจท่ีสาํคญัในอนาคต นอกจากน้ี เรือของ

บริษทัฯ ท่ีวิ่งแบบประจาํเสน้ทางไปยงัตะวนัออกกลางยงัไดรั้บประโยชน์จากบริษทัร่วมทุนดงักล่าว  

ถึงแมว้า่ผลกาํไรเหล่าน้ีจะถูกบนัทึกเป็นรายไดข้องกลุ่มบริษทัในธุรกิจเดินเรือกต็าม และจากการท่ีธุรกิจ 

เดินเรือแบบประจาํเสน้ทางของบริษทัฯ ท่ีวิ่งไปตะวนัออกกลางเติบโตดีมากในปีท่ีผา่นมา ทาํให ้ โทรีเซน 

ชิปป้ิง เอฟแซดอี ใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้ในปริมาณมากข้ึนกวา่เดิม โดยส่วนแบ่งผลกาํไรสุทธิจากธุรกิจน้ี

ในรอบปีบญัชี 2548 เพิ่มข้ึนร้อยละ 45.37 เป็น 46.70 ลา้นบาท  

 

ในเดือนกนัยายน 2548  บริษทัฯ ไดข้ายหุน้ของบริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั ท่ี

บริษทัฯ ถืออยูท่ ั้งหมดใหแ้ก่ บริษทั แซทคอม กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) โดยกิจการของบริษทั ฮอไรซนั 

โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั ไดด้าํเนินมาถึงจุดท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง หรือตอ้งใชค้วามรู้ทางเทคโนโลยท่ีี

เพิ่มข้ึน เพื่อท่ีจะทาํใหอ้ตัราการเติบโตของกาํไรและรายไดสู้งกวา่เกณฑเ์ฉล่ียทัว่ไปอยา่งต่อเน่ือง  การขาย

หุน้ใหแ้ก่บริษทั แซทคอม กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ในธุรกิจน้ี จะช่วย

สนบัสนุนใหบ้ริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั สามารถขยายธุรกิจดา้นการใหบ้ริการส่ือสาร

ทางทะเลไปสู่ประเทศอเมริกาและยโุรปได ้ 
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ในปี 2548 บริษทัฯ ไดเ้พิ่มการลงทุนในบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 

กนัยายน 2548 บริษทัฯ ไดล้งทุนจาํนวน 1,075.59 ลา้นบาท ในหุน้เพิ่มทุนของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์

จาํกดั  เพื่อรักษาสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 50 ไว ้ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั ยงัไดกู้เ้งินเพิ่มจากสถาบนั

การเงินในประเทศอีกเป็นจาํนวน 49.65 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนและเงินท่ีกู้

มาจากสาบนัการเงินไดน้าํมาซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนหลายรายการ เช่น เรือยนตเ์พื่อการปฏิบติังานเทคนิคใตน้ํ้ า

จาํนวนหน่ึงลาํ และเรือบาร์จขดุเจาะปิโตรเลียมกลางทะเลจาํนวนสองลาํ ในเดือนธนัวาคม 2548 บริษทัฯ ได้

เพิ่มสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั เป็นร้อยละ 63.14 ทาํใหใ้นอนาคตผลประกอบการ

ของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดัจะรวมอยูใ่นผลประกอบการของบริษทัฯ ดว้ย ในรอบปีบญัชี 2548 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั มีส่วนแบ่งกาํไรใหก้บับริษทัฯ จาํนวน 14.35 ลา้นบาทเทียบกบั 25.67 ลา้น

บาทในรอบปีบญัชี 2547  จากการระดมทุนซ้ือสินทรัพยด์ว้ยเงินจาํนวนมากส่งผลใหส่้วนแบ่งผลกาํไรลดลง  

ซ่ึงในอนาคต บริษทัฯ คาดวา่ผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยเ์หล่าน้ีจะปรากฏใหเ้ห็นในปี 2549 เป็น

ตน้ไป จากสญัญาการใหบ้ริการเรือขดุเจาะนํ้ามนัและเรือยนตใ์นการปฏิบติังานเทคนิคใตน้ํ้ าท่ีไดล้งนามไว้

แลว้  

 

สาํหรับกา้วต่อไปทางธุรกิจของ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั นั้น บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์

จาํกดั จะยงัคงเนน้การพฒันาธุรกิจท่ีบริษทัมีความชาํนาญเฉพาะทาง (niche businesses) ไดแ้ก่ การ

ใหบ้ริการธรุกิจนอกชายฝ่ังท่ีเก่ียวกบัพาณิชยน์าวีกบัริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจขดุเจาะนํ้ามนั และก๊าซธรรมชาติ    

นอกชายฝ่ัง เพื่อรองรับการเติบโตดงักล่าว บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั จึงสร้างสาํนกังานและโรงงาน

แห่งใหม่ข้ึนท่ีนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง จงัหวดัชลบุรี 

 

 จากทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คาดวา่ส่วนแบ่ง     

ผลกาํไรจากธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือจะเพิม่ข้ึนมากในรอบปีบญัชี 2549 โดยส่วนแบ่งผลกาํไร

จากธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังจะมีสดัส่วนมากท่ีสุด 
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4.  การวจัิยและการพฒันา 

 

-ไม่มี- 
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5.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

5.1 สินทรัพย์ 

 สินทรัพยข์องบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 สามารถแสดง

รายละเอียดไดด้งัน้ี 

 

ตารางแสดงสินทรัพยข์องบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ณ 30 กนัยายน 2548 

 

สินทรัพย ์ ท่ีตั้ง จาํนวน มูลค่าทุน 

(ลา้นบาท) 

มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดิน ชั้น 5, 7, 8,10,14,15 อาคาร 

อรกานต ์ ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต 

ลุมพินี  ปทุมวนั กทม. 10330 

 

 

325.84 

ตร.วา 

 

78.01 

 

78.01 

 

เป็นเจา้ของ 

ท่ีดิน 268.27 ตร.วา 

ติดจาํนองในวงเงิน 

รวม 170 ลา้นบาท 

ส่วนท่ีเหลืออีก 57.57 

ตร.วา ปลอดจาํนอง 

อาคารชุด 

สาํนกังาน* 

ชั้น 5, 7, 8,10,14,15 (รวม 17  

ยนิูต) อาคารอรกานต ์ซ.ชิดลม 

ถ.เพลินจิต ลุมพินี  ปทุมวนั 

กทม. 10330 

 

6,193 

ตร.ม. 

 

185.68 

 

130.42 

 

เป็นเจา้ของ 

อาคารชุดจาํนวน 14  

ยนิูต ติดจาํนองในวง 

เงินรวม 170 ลา้นบาท 

ส่วนท่ีเหลืออีก 3 ยนิูต 

ปลอดจาํนอง 

เฟอร์นิเจอร์และ 

อุปกรณ์สาํนกังาน 

 

- 

 

301 

 

7.93 

 

4.46 

 

เป็นเจา้ของ 

 

- 

 

พาหนะ (รถยนต)์ 

 

- 

 

3 

 

8.88 

 

5.39 

 

เป็นเจา้ของ 

รถยนต ์3 คนั มีภาระ 

ผกูพนัโดยใช ้

ค ํ้าประกนัเช่าซ้ือ 

เรือยนตแ์ละอุปกรณ์ 

ท่ีใชใ้นการขนถ่าย 

สินคา้ทางทะเล 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ค่าปรับปรุงอาคาร - - - - - - 
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5.2 สินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทย่อยทีใ่ช้ประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 เรือเดินทะเล บริษทัมีเรือเดินทะเลจาํนวน 48 ลาํ เป็นเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไปและ

เรือบรรทุกสินคา้เทกอง   ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลาํ ช่ือบริษทั ช่ือเรือ ขนาดระวาง ปีท่ี อายเุรือท่ี มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผกูพนั 

ดบั   บรรทุก สร้างเรือ ใชง้านแลว้ 30 ก.ย. 48 ตามบญัชี  

ท่ี   (DWT)  (ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  

1. บ. ทอร์ นาวเิกเตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Navigator 18,110 2530 18.52 171.34 135.88 ติดจาํนองเงินกู ้

2. บ. เฮลิออส ชิปป้ิง จก. Helios II 20,949 2520 28.60 88.48 28.76 ” 

3. บ. เฮอร์มิส ชิปป้ิง จก. Hermes 15,240 2520 28.02 77.03 16.04 ” 

4. บ. เฮราเคิลส์ ชิปป้ิง จก. Herakles 21,068 2519 28.87 97.26 28.46 ” 

5. บ. ทอร์ ทรานสปอร์เตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Transporter 23,930 2529 19.16 196.94 154.68 ” 

6. บ. เฮรอน ชิปป้ิง จก. Heron 20,712 2520 28.68 93.19 31.11 ” 

7. บ. ทอร์สตาร์ ชิปป้ิง จก. Thor Star 16,248 2528 19.87 144.01 67.38 ” 

8. บ. ทอร์สกิปเปอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Skipper 16,211 2529 18.92 109.41 58.81 ” 

9. บ. ทอร์เซลเลอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Sailor 16,248 2529 19.54 118.74 60.42 ” 

10. บ. ทอร์สกาย ชิปป้ิง จก. Thor Sky 16,225 2529 18.80 142.09 70.43 ” 

11. บ. ทอร์ซนั ชิปป้ิง จก. Thor Sun 16,223 2529 19.25 136.53 68.73 ” 

12. บ. ทอร์สปิริต ชิปป้ิง จก. Thor Spirit 16,248 2529 19.32 131.41 66.39 ” 

13. บ. ทอร์ซี ชิปป้ิง จก. Thor Sea 16,248 2529 19.44 188.92 97.39 ” 

14. บ. ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิง จก. Thor Merchant 17,326 2525 22.93 67.24 53.96 ” 

15. บ. ทอร์ มารีเนอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Mariner 17,298 2526 22.72 89.88 64.10 ” 

16. บ.ทอร์ เมอร์คิวร่ี ชิปป้ิง จก. Thor Mercury 17,322 2527 21.26 81.34 64.35 ” 

17. บ.ทอร์ มาสเตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Master 17,298 2525 23.18 79.11 57.92 ” 

18. บ. ทอร์ ออร์คิด ชิปป้ิง จก. Thor Orchid 34,800 2528 20.02 202.79 136.16 ”  

19. บ. ทอร์ กปัตนั ชิปป้ิง จก. Thor Captain 25,085 2526 22.43 169.67 102.37 ” 

20. บ. ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จก. Thor Pilot 33,400 2529 19.37 196.76 140.98 ” 

21. บ. ทอร์ จสัมิน ชิปป้ิง จก. Thor Jasmine 36,633 2528 20.12 258.16 180.71 ” 

22. บ. ทอร์ แชมเป้ียน ชิปป้ิง จก. Thor Champion 25,150 2525 22.85 155.96 92.96 ” 

23. บ. ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จก. Thor Lotus 35,458 2528 20.63 263.57 182.71 ” 

24. บ. ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Commander 26,140 2527 21.43 221.91 150.61 ” 

25. บ. ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Trader 24,126 2528 19.87 175.94 135.86 ” 

26. บ. ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Traveller 24,126 2528 19.85 182.32 142.86 ” 

27. บ. ทอร์ เวนเจอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Venture 41,824 2529 19.31 309.70 234.94 ” 

28. บ. ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จก. Thor Nautica 18,235 2531 16.82 195.60 165.84 ” 

29. บ. ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จก. Thor Confidence 24,900 2526 22.28 185.36 127.71 ” 

30. บ. ทอร์ การ์เดียน ชิปป้ิง จก. Thor Guardian 41,876 2528 20.35 281.79 210.47 ” 
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ลาํ ช่ือบริษทั ช่ือเรือ ขนาดระวาง ปีท่ี อายเุรือท่ี มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผกูพนั 

ดบั   บรรทุก สร้างเรือ ใชง้านแลว้ 30 ก.ย. 48 ตามบญัชี  

ท่ี   (DWT)  (ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  

31. บ. ทอร์ ไทรอมัพ ์ชิปป้ิง จก. Thor Triumph 23,245 2530 18.01 220.43 179.40 ติดจาํนองเงินกู ้

32. บ. ทอร์ เน็กซสั ชิปป้ิง จก. Thor Nexus 20,377 2532 16.76 270.38 230.39 ” 

33. บ. ทอร์ เนปจูน ชิปป้ิง จก. Thor Neptune 20,377 2532 16.59 274.86 235.89 ” 

34. บ. ทอร์ ทริบิวท ์ชิปป้ิง จก. Thor Tribute 23,224 2528 20.75 200.55 157.44 ” 

35. บ. ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Jupiter 36,992 2529 19.13 335.22 270.85 ” 

36. บ. ทอร์ อลายอนัซ์ ชิปป้ิง จก. Thor Alliance 40,940 2527 21.27 324.81 236.67 ” 

37. บ. ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จก. Thor Nautilus 18,235 2531 17.41 200.98 172.65 ” 

38. บ. ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จก. Thor Wind 39,087 2541 6.87 742.21 686.66 ” 

39. บ. ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จก. Thor Wave 39,042 2541 7.18 749.41 695.90 ” 

40. บ. ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จก. Thor Dynamic 43,497 2534 14.43 795.66 706.43 ” 

41. บ. ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปป้ิง จก. Thor Enterprise 42,529 2538 10.18 1,069.73 986.44 ” 

42. บ. ทอร์ ฮาร์โมน่ี ชิปป้ิง จก. Thor Harmony 42,978 2545 3.53 1,226.52 1,158.81 ” 

43. บ. ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จก. Thor Integrity 52,375 2544 4.50 1,029.57 992.17 ” 

44. บ. ทอร์ ทรานสิท ชิปป้ิง จก. Thor Transit 23,042 2529 18.84 378.03 336.84 ” 

45. บ. ทอร์ เนรัส ชิปป้ิง จก. Thor Nereus 20,380 2531 17.76 425.14 381.11 ” 

46. บ. ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จก. Thor Nectar 20,433 2533 15.76 456.54 418.83 ” 

47. บ. ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Endeavour 42,529 2538 10.48 1,042.71 1,013.23 ” 

48. บ. ทอร์ เอนเนอร์ย ีชิปป้ิง จก. Thor Energy 42,529 2537 10.88 1,021.47 1,006.55 ” 

  รวม 1,286,466 - - 15,567.67 12,995.25 - 

 

หมายเหตุ  : เรือของบริษทัทั้ง 48 ลาํ ติดจาํนองเงินกูร้ะยะยาว รวมมูลค่าวงเงินจาํนองทั้งส้ิน 10,469.65 ลา้นบาท และ 38.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

                 :  มูลค่าทุนและมูลค่าตามบญัชีของเรือไม่รวมเฟอร์นิเจอร์บนเรือ 

 

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ ตามบญัชี

วิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่ารวม 12,492.35 ลา้นบาท (เงินลงทุนวิธีราคาทุน 7,094.24 ลา้นบาท)  
 นโยบายการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทัมีนโยบายในการจดัตั้งบริษทัยอ่ยเพื่อเป็นผูถื้อ

กรรมสิทธิเรือบริษทัละ 1 ลาํ ทั้งน้ีบริษทัจะถือหุน้ในบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 99 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อจาํกดัความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ของบริษทั  ในกรณีท่ีเรือลาํใดลาํหน่ึงก่อ

ความเสียหายข้ึน บริษทัควบคุมการบริหารงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวโดยการส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็น

กรรมการในบริษทัยอ่ยดงักล่าว และมีอาํนาจในการตดัสินใจและกาํหนดนโยบายของบริษทั และหากบริษทั

ยอ่ยมีการดาํเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น การซ้ือขายเรือ บริษทัยอ่ยตอ้งขออนุมติัจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการของบริษทัก่อน 
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 ในส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือเดินทะเล จะ

พิจารณาการลงทุนโดยดูจากประเภทของธุรกิจ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นหลกั ทั้งน้ีการ

ควบคุมและการกาํหนดนโยบายจะดาํเนินการโดยกรรมการของบริษทัยอ่ยนั้น ๆ สาํหรับบริษทัร่วม บริษทั

จะไม่สามารถเขา้ไปควบคุมดูแลไดม้ากนกั เพยีงแต่จะส่งกรรมการเขา้ไปเป็นตวัแทนของบริษทั ทั้งน้ี

จาํนวนกรรมการจะข้ึนอยูก่บัสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
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6. โครงการดาํเนินงานในอนาคต 

 

 แผนการดาํเนินการในอนาคต บริษทัฯ วางแผนท่ีจะเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นธุรกิจพาณิชยนาวีแบบครบ

วงจร ซ่ึงนอกจากบริษทัฯ จะลงทุนในการขยายกองเรือของบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ ไดว้างแผนท่ีจะแตกแขนง

ประเภทธุรกิจในส่วนของธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือเพิ่มข้ึนอีก 1-2  ประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ธุรกิจบริการดา้นการส่งกาํลงับาํรุง (โลจิสติกส์) และธุรกิจเก่ียวกบัท่าเรือและคลงัสินคา้ และจะขยาย

ฐานธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังท่ีเก่ียวกบัพาณิชยน์าวี โดยซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มเติม เพื่อมารองรับการขยายตวัของ

ธุรกิจดงักล่าว 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 (1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของ

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 หรือคดีท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 10 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 

  ไม่มี 

 

 (2) คดีท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั แต่ไม่สามารถประเมินผล

กระทบเป็นตวัเลขได ้

  ไม่มี 

 

 (3) คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั 

  ไม่มี 
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8.  โครงสร้างเงินทุน 

 

8.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

 

ก. บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ 30 กนัยายน 2548 จาํนวน 693,684,422 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

693,684,422 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

บริษทัมีทุนชาํระแลว้ ณ 30 กนัยายน 2548 จาํนวน 643,684,422 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

643,684,422 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

ข. หุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 

-ไม่มีการออกหุน้ประเภทอ่ืน- 

 

ค. บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (Thai Trust Fund) ตาม

มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2541 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2541 โดยยนิยอมใหก้องทุนฯ 

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุน้ของบริษทัฯ ในอตัราส่วนไม่เกินร้อยละ 35 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของบริษทั และเร่ิมโครงการเม่ือวนัท่ีท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั และเร่ิม

โครงการเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2542 ปัจจุบนัไม่มีการลงทุนในหุน้ของบริษทัโดย Thai Trust Fund 

ดงักล่าว 

 

ง. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั จาํนวน 

33,511,283 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 5.21 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2548 ซ่ึงจาํนวนหุน้สามญัท่ีบริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ลงทุนหรือมีไวน้ี้จะไดรั้บสิทธิประโยชน์

ทางการเงินต่าง ๆ แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมของบริษทั 

 

จ. บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 17.0 ลา้นหน่วย* ตามมติท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2542 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2542 โดยกาํหนดราคาการใช้

สิทธิซ้ือหุน้สามญัในราคาหุน้ละ 10* บาท กาํหนดการใชสิ้ทธิในวนัท่ี 30 ของเดือนมีนาคม 

มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม  โดยวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2542  และคร้ัง

สุดทา้ยคือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2547  ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ 5 ปี  นบัจากวนัออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิ  วนัครบกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือ วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 ปัจจุบนัใบสาํคญั

แสดงสิทธิดงักล่าว ไดห้มดอายลุงแลว้ 
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*หมายเหตุ ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2545 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 

2545 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติปรับจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็น 170,000,000 หน่วย เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวเ้ป็นหุน้ละ 1 บาท โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

 

ฉ. คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2546 ขายหุน้สามญัจาํนวน 20 ลา้นหุน้ใหแ้ก่

บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในราคาหุน้ละ 27 บาท และมีมติเม่ือวนัท่ี 18 

ธนัวาคม 2546 ขายหุน้สามญัจาํนวน 30 ลา้นหุน้ใหบ้ริษทัหลกัทรัพย ์ไอเอน็จี (ประเทศไทย) จาํกดั 

และ ING Bank N.V. ในราคาหุน้ละ 35.80 บาท ทั้งน้ีเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 

1/2542 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2542 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหจ้ดัสรรหุน้สามญั

จาํนวน 100 ลา้นหุน้ใหแ้ก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผู ้

พิจารณากาํหนดเวลาและเง่ือนไขอ่ืน ๆ รวมทั้งมีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ

ออกหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งน้ีหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัใหน้กั

ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไปแลว้ รวมจาํนวน 50 ลา้นหุน้ ยงัคงเหลือหุน้สามญัท่ีสาํรองไวเ้พื่อจดัสรร

ใหน้กัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงอีก 50 ลา้นหุน้ 

 

8.2 ผู้ถือหุ้น 

 

กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 30 

พฤษภาคม 2548 

 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 

1. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 48,237,366 7.49 

2. Somers (U.K.) Limited 40,955,800 6.36 

3. ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 34,836,510 5.41 

4. Morgan Stanley & Co International Limited 23,473,600 3.65 

5. Chase Nominees Limited 1 13,960,700 2.17 

6. HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 13,956,600 2.17 

7. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 13,037,300 2.03 

8. บริษทั ซี.เอส. แคปปิตอล จาํกดั 9,549,740 1.48 

9. Royal Trust Corporation of Canada 8,407,300 1.31 

10. บริษทัโชติชลิต จาํกดั 8,059,400 1.25 

 รวม 214,474,316 33.32 

หมายเหตุ ทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2548 คือ 643,684,422 บาท 
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8.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

 

 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน

อตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัภาษีเงินได ้  โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ 

อาจจะพจิารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราวเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโต

ทางธุรกิจของบริษทัฯในอนาคต และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ วางแผนท่ีจะสร้างการเติบโตทางธุรกิจ

โดยการคดัเลือกและซ้ือเรือเพิ่มเติมในเวลาท่ีเหมาะสม และลงทุนในธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 

ในทางท่ีจะสร้างผลกาํไรและเงินปันผลต่อหุน้ใหม้ากข้ึน 

 

 การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายไทย ตวัอยา่งเช่น กฎหมายกาํหนด

ไวว้า่การประกาศและจ่ายเงินปันผลประจาํปีจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงจะพิจารณาตามท่ี

คณะกรรมการเสนอ และในกรณีการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ นอกจากน้ีกฎหมายไทยยงัหา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน นอกจากกาํไร (กาํไรสุทธิ

รวมกาํไรสะสมและหกัขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งน้ีบริษทัฯ จะตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองจนกวา่จะมี

จาํนวนถึงหน่ึงในสิบของทุนของบริษทัหรือมากกวา่นั้น ตามขอ้บงัคบัของบริษทั อีกทั้งหา้มจ่ายเงินปันผล

หากบริษทัอยูใ่นภาวะลม้ละลายหรืออาจเขา้ข่ายลม้ละลาย ถา้ทาํการจ่ายเงินปันผล 

 

 ช่วงเวลาและจาํนวนเงินปันผลท่ีบริษทัฯ จะประกาศจ่ายข้ึนอยูก่บัผลกาํไร สถานะทางการเงิน ความ

ตอ้งการใชเ้งินสด และเงินสดท่ีมีอยู ่ รวมทั้งกลยทุธ์ในการขยายกิจการของบริษทัฯ วา่จะเป็นเงินกูห้รือ     

เงินทุน  เง่ือนไขการชาํระหน้ีของหน้ีสินท่ียงัคา้งอยู ่ และความสามารถของบริษทัยอ่ยในการปันผลกาํไร

ใหก้บับริษทัฯ  ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่บริษทั โทรีเซนไทย  เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ย  
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9.   การจัดการ 

 
9.1 โครงสร้างการจัดการ 

แผนผงัการจดัการองคก์ร 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายบุคคลและบริหาร 
ส่วนกลาง 

งานตวัแทนเรือ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ส่วนกลาง 

คณะกรรมการ 

แผนกตรวจสอบภายใน สาํนกังานเลขานุการ 

คนประจาํเรือ 
 

งานบริหารกองเรือ 
 

งานประสานงานใหก้บั 
บริษทัประกนัภยัต่างประเทศ 

งานบริการธุรกิจนอกชายฝ่ัง 

งานนายหนา้เช่าเหมาเรือ 

งานขนถ่ายสินคา้ 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทั ฯ 

งานบริหารท่าเรือ 

งานซ่อมบาํรุงและดูแล 
เรือเดินทะเล 
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 บริษทัมีคณะกรรมการ 3 ชุดคือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารและพนกังานบริษทั 

 

ก. คณะกรรมการบริษัท 

 
 รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 

1. หม่อมราชวงศจ์นัทรแรมศิริโชค  จนัทรทตั ประธานกรรมการ 

2. หม่อมหลวงจนัทรจุฑา จนัทรทตั  กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายบียอร์น ออสตรอม   กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

4. นายสมพงส์  ธนะโสภณ   กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการอิสระ 

5. พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการอิสระ 

6. นายเสฐียร เตชะไพบูลย ์   กรรมการอิสระ 

7. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว   กรรมการ 

8. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข   กรรมการ 

9. นายโฟรเด ้ ไทเกน้    กรรมการบริหาร 

10. นายโอเล่ย ์ ไทเกน้    กรรมการบริหาร 

11. นายโอภาส  เพชรมุณี   กรรมการ 

 

อาํนาจหนา้ท่ีคณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. กาํหนดเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

3. แต่งตั้งตวัแทนและถอดถอนพนกังานของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการจะมอบหมายใหก้รรมการ

คนใดคนหน่ึงหรือหลายคนของบริษทัฯ กระทาํการแทนกไ็ด ้

4. กาํหนดจ่ายเงินบาํเหน็จรางวลัแก่พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัฯ หรือบุคคลใดท่ีทาํกิจการ

ใหก้บับริษทั โดยจะเป็นผูก้ระทาํประจาํหรือไม่ประจาํกไ็ด ้
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ข. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1.  นายบียอร์น ออสตรอม   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 2.  นายสมพงส์  ธนะโสภณ   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 3.  พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

คุณสมบติัคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
2.  เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจาํจากบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้     

รายใหญ่ของบริษทัฯ 
3.  เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้น

การเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษทัฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวในเวลา 1 ปีก่อน

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเวน้คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้จิารณาอยา่ง  

รอบคอบแลว้เห็นวา่การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ีและการใหค้วามคิดเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ 
4.  เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษทัฯ 
5.  เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทน เพือ่รักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ

บริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
6.  สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฎิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งอิสระ   โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ

ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคล

ดงักล่าว 
 
 อาํนาจหนา้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอโดยการ

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส

และประจาํปี 
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2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและ

มีประสิทธิผล  โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน 
3. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. พิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี 

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ 

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ดว้ย  เช่น  ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเส่ียง 

7. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษทัฯ  ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

ค. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท 
 

 รายช่ือคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารและพนกังานบริษทั 

1. นายบียอร์น ออสตรอม 

2. หม่อมหลวงจนัทรจุฑา จนัทรทตั 

3. นายสมพงส์  ธนะโสภณ 

4. พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์
 

 อาํนาจหนา้ท่ี 

พิจารณาและกาํหนดงบประมาณค่าตอบแทนผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 
 

 เจา้หนา้ท่ีระดบับริหารของบริษทั 
 

ช่ือ  ตาํแหน่ง 

1. นางสาวนุช กลัยาวงศา  ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2. นายพงษศ์กัด์ิ กาญจนาคพนัธ์ุ  ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบริหารและบุคคล 

3. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น  ผูอ้าํนวยการทัว่ไปฝ่ายการพาณิชย ์

4. นายอีวาร์ ฮาร์ราลด ์ซอสส์  ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายเรือประจาํเสน้ทาง 

5. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์  ผูอ้าํนวยการทัว่ไปฝ่ายกองเรือ 

 เลขานุการบริษทั     นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 

หมายเหตุ  ขอ้มูลของกรรมการบริษทั เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร และเลขานุการบริษทัอยูใ่นเอกสารแนบ 1 
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9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

1.  คณะกรรมการของบริษทัฯ มีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
2.  การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ดงัต่อไปน้ี 
-  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
- ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1)  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้
- บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก

เสียงช้ีขาด 
 
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 

2542 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท 

-  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารและพนกังานประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 

คน และกรรมการภายนอก 3 คน 

-  การเลือกตั้งจะมาจากคณะกรรมการบริษทั 

 

9.3 ค่าตอบแทน 

 

 9.3.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 

 

 

 

 

 - 72 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

 

  รายช่ือคณะกรรมการ บาท 

1.  ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั                              3,330,000 

2.  ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั                                      - 

3.  นายบียอร์น ออสตรอม                                 720,000 

4.  นายสมพงส์  ธนะโสภณ                                 810,000 

5.  พลเรือโท กิตติชยั  เสนาณรงค ์                                 810,000 

6.  นายเสฐียร  เตชะไพบูลย ์                                 405,000 

7.  นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว                                 405,000 

8.  นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข                                 405,000 

9.  นายโฟรเด ้ ไทเกน้                                      - 

10. นายโอเล่ย ์ ไทเกน้                                      - 

11. นายโอภาส  เพชรมุณี                                      - 

รวม                              6,885,000 

 

หมายเหตุ  ก) กรรมการบริษทัฯ จาํนวน 7 ราย จากจาํนวนทั้งหมด 11 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนบาํเหน็จ

กรรมการรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 6.885 ลา้นบาท ทั้งน้ีกรรมการท่ีเหลืออีก 4 ราย ไม่ไดรั้บ

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นพนกังานบริษทัฯ   

 ข) ค่าตอบแทนของ ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั รวมค่าตอบแทนในตาํแหน่งประธาน

กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธนัวาคม 2547 ดว้ย 

 ค) ค่าตอบแทนของ นายบียอร์น ออสตรอม  นายสมพงส์ ธนะโสภณ และพลเรือโท กิตติชยั เสนา

ณรงค ์ รวมค่าตอบแทนในตาํแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย ทั้งน้ีนายบียอร์น ออสตรอม 

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั ในเดือน

มกราคม 2548 

ง) ค่าตอบแทนของกรรมการไดรั้บเป็นรายเดือน โดยไม่มีโบนสั และเบ้ียประชุม 

 
2. ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 

 
ผูบ้ริหาร (รวมกรรมการบริหาร) จาํนวน 8 ราย ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และค่าตอบแทนอ่ืน เช่น 

ค่าเช่าบา้น และค่าเล่าเรียนบุตร  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  61,636,571 บาท 
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9.3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน ณ 30 กนัยายน 2548 

บริษทัฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพแก่ผูบ้ริหาร 8 ราย เป็นเงินจาํนวน 4,285,548 บาท 

 

การถือครองหุน้โดยกรรมการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 (โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

 
รายช่ือกรรมการ ณ 30 กนัยายน 2547 เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2548 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค  จนัทรทตั 617,230 80,000 697,230 

    คู่สมรส 332,000 120,000 452,000 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 233,950 (87,370) 146,580 

    คู่สมรส 0 0 0 

3. นายสมพงส์  ธนะโสภณ  0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

4. พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์ 0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

5. นายบียอร์น  ออสตรอม 0 0 0 

6. นายเสฐียร  เตชะไพบูลย ์ 2,597,500 0 2,597,500 

     คู่สมรส 1,346,000 (20,000) 1,326,000 

7. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข 0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

8. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว 1,173,800 (16,800) 1,157,000 

    คู่สมรส 0 0 0 

9. นายโฟรเด ้ ไทเกน้ 23,038,990 (22,038,990) 1,000,000 

    คู่สมรส 0 0 0 

10. นายโอเล่ย ์ ไทเกน้ 27,186,260 (26,686,200) 500,060 

      คู่สมรส 0 0 0 

11. นายโอภาส  เพชรมุณี 1,750 0 1,750 

      คู่สมรส 0 0 0 

รวม 56,527,480 (48,649,360) 7,878,120 
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การถือครองหุน้โดยผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 (โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
 

รายช่ือผูบ้ริหาร ณ 30 กนัยายน 2547 เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2548 

1. นางสาวนุช กลัยาวงศา 1,750 0 1,750 

2. นายพงษศ์กัด์ิ กาญจนาคพนัธ์ุ 2,000 0 2,000 

     คู่สมรส 0 0 0 

3. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น 79,000 (22,000) 57,000 

4. นายอีวาร์ ฮาร์ราลด ์ซอสส์ 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

5. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

รวม 82,750 (22,000) 60,750 

 

9.4 การกาํกบัดูแลกจิการ 

 
การปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 
 
นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ                  หลกัการขอ้ 1 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัและมีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจ  โดยมีการกาํกบัดูแลกิจการ 

ท่ีดีอนัเป็นปัจจยัหลกัในการเสริมสร้างใหอ้งคก์รมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโต

ทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งมีความชดัเจน โปร่งใส และสามารถดาํเนินงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ ทั้งหมด บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดหลกัการใหค้ณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และ

พนกังานทุกคน ถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั โดยครอบคลุมเน้ือหาตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

จาํนวน  15  ขอ้   ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ผยแพร่เม่ือเดือนสิงหาคม 2544 
 
สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ / การประชุมผูถื้อหุน้     หลกัการขอ้ 2 และ 4 

ในปี 2548 บริษทัฯ จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2548 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทุกคน รวม 11 คน ซ่ึงรวมประธาน

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการ และมีผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจง

กรณีมีขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้ 
 

  บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไปใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้    

ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนหนา้วนัประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพยีงพอท่ีจะอ่านความเห็นของ

คณะกรรมการและขอ้มูลต่างๆ ท่ีเขียนไวใ้นแต่ละวาระก่อนการประชุมฯ ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดวาระ     
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การประชุม รายงานประจาํปี และหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีมีขอ้มูลครบถว้นเพยีงพอใหผู้ถื้อหุน้

ใชป้ระกอบการตดัสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุม

แทน สามารถเลือกใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เขา้ประชุมแทนได ้ 
 
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั ประธานจะเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความคิดเห็นและตั้งคาํถามอยา่งเสรีในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และลงคะแนน

เสียงไดต้ามความประสงค ์ พร้อมทั้งมีการบนัทึกรายงานการประชุมไวอ้ยา่งครบถว้น ระยะเวลาท่ีใชใ้นการ

ประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังประมาณ 2 ชัว่โมง   
 
สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ                   หลกัการขอ้ 3 

บริษทัฯ คาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และพยายามท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่กลุ่มต่างๆ 

ในส่วนของลูกคา้ บริษทัฯ ปกป้องผลประโยชน์ของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอและรับผดิชอบต่อลูกคา้ในเร่ือง

ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ขอ้มูลของลูกคา้จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบัและจะไม่เปิดเผยต่อผูอ่ื้นหากไม่ไดรั้บ

ความยนิยอมจากลูกคา้ ในส่วนของพนกังานของบริษทัฯ จะไดรั้บสวสัดิการท่ีเหมาะสมและไดรั้บการอบรม

อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อพฒันาความรู้และทกัษะต่างๆ   
 
ภาวะผูน้าํและวิสยัทศัน ์                    หลกัการขอ้ 5 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย   และ

มีภาวะผูน้าํซ่ึงเป็นท่ียอมรับ กรรมการทุกคนไดป้ฏิบติัตามแนวทางของขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการ

บริษทัจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ สนบัสนุนค่าใช่จ่ายใหก้บั

กรรมการ ท่ีประสงคจ์ะเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชนใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ 

เช่น หลกัสูตร Director Certificate Programme (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูก้าํหนดวิสยัทศัน์ และเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบทิศทางการ

ดาํเนินธุรกิจ นโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายของบริษทัฯ เพื่อใหฝ่้ายบริหารนาํไปใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํ

แผนธุรกิจ และงบประมาณ และเป็นผูท้าํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและใหก้ารบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร ให้

เป็นไปตามนโยบาย และกลยทุธ์ของบริษทัฯ พร้อมทั้งคอยใหค้าํปรึกษา และเฝ้าสงัเกตการทาํงานของฝ่าย

บริหาร   

 

การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ จะคาํนึงถึงหลกัการตามกฎหมาย 

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อยา่งซ่ือสตัยสุ์จริตและมีจรรยาบรรณ 
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นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัตอ้งมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ โดยดาํเนินงานโดยรักษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน/ผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใส 
 
ความขดัแยง้ของผลประโยชน์                   หลกัการขอ้ 6 

บริษทัฯ จะหลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเป็นรายการเก่ียวโยงกนั อยา่งไรกต็ามหากมีรายการเก่ียวโยง

กนัเกิดข้ึน บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีการทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะไดรั้บสารสนเทศและความเห็นของกรรมการ

อิสระท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุม บุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการเก่ียวโยงนั้นๆ จะไม่มีสิทธิในการ

ออกเสียงในรายการดงักล่าว 
 
จริยธรรมธุรกิจ                     หลกัการขอ้ 7 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุมในเร่ืองเก่ียวกบับทบาท

หนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร ฝ่ายจดัการ จริยธรรมท่ีเก่ียวกบัผูถื้อหุน้ กลุ่มลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ และจรรยาบรรณ

ของพนกังาน ซ่ึงจริยธรรมและจรรยาบรรณดงักล่าว บริษทัฯ ไดก้าํหนดไวแ้ลว้อยา่งชดัเจน 
 
การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร                  หลกัการขอ้ 8 

คณะกรรมการของบริษทั มีจาํนวนทั้งส้ิน 11 คน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3  คน   

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 5 คน (ซ่ึงมี 1 คน เป็นกรรมการอิสระแต่ไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ)   และ

กรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 3 คน ดงันั้นกรรมการอิสระจึงคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 1 ใน 3 

ของคณะกรรมการทั้งหมด  
 

ในการประชุมกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะออกความคิดเห็นร่วมกบักรรมการบริหารใน

การออกเสียงในท่ีประชุม กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออก

เสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
นิยามของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือกลุ่มของผูถื้อหุน้รายใหญ่ และมี 

คุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ดงัต่อไปน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทัฯ บริษทัในเครือ 

บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535)  
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2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน

ประจาํ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ เป็นบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้ง

ในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน

ลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ 
 4.  ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ 
 
การรวมหรือแยกตาํแหน่ง                   หลกัการขอ้ 9 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่วงดุลอาํนาจระหวา่งกรรมการบริหารและ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ดงันั้นตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะแยกออกจากกนั โดย

ประธานกรรมการจะมาจากกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นประธานการประชุม นาํวาระการ

ประชุมเขา้สู่การพิจารณาของกรรมการหรือผูถื้อหุน้ ส่วนกรรมการผูจ้ดัการจะมาจากกรรมการบริหารซ่ึงจะ

ทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํฝ่ายจดัการ และนาํกลยทุธ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการไปปฏิบติัภายใน

กรอบท่ีคณะกรรมการไดก้าํหนดไว ้ทั้งน้ี ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งของคณะกรรมการ 
 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร                หลกัการขอ้ 10 

บริษทัฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
ก)   ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระการ

รับผดิชอบ ผลปฏิบติังานของแต่ละคน และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งน้ีกรรมการจะไดรั้บ

ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน และไม่มีโบนสั หรือเบ้ียประชุมอ่ืนใดอีก 
 

ทั้งน้ีกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงาน

ท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อใหค้่าตอบแทนของกรรมการมีความเหมาะสมและโปร่งใส บริษทัฯ จึงกาํหนดใหค่้าตอบแทน

ของกรรมการจะตอ้งนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนุมติัเป็นรายปี 
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ข)  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยง

กบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละคน ทั้งน้ีค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร

จะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพจิารณาและอนุมติัขั้นสุดทา้ย     
 

การประชุมคณะกรรมการ                 หลกัการขอ้ 11 
บริษทัฯ   มีการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการไวอ้ยา่งเป็นทางการล่วงหนา้ตลอดปี   โดยปกติจะ

ประชุมไตรมาสละ 1 คร้ัง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และจะมี

การส่งหนงัสือเชิญประชุมใหก้รรมการทุกคนล่วงหนา้ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยกาํหนดวาระการ

ประชุมอยา่งชดัเจนในหนงัสือเชิญประชุม 
 

กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอยา่งเสรี และมีเลขานุการคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีจดบนัทึก     

รายงานการประชุมและจดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ เพื่อใหก้รรมการและ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ โดยการประชุมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง  
 

ในปี 2548 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งส้ิน 14 คร้ัง โดยแบ่งเป็นการประชุมปกติ 5 คร้ังและการ

ประชุมพิเศษ 9 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ การเขา้ร่วมประชุม รวม 

 การประชุมปกติ 

รวม 5 คร้ัง/ปี 

การประชุมพิเศษ 

รวม 9 คร้ัง/ปี 
14 คร้ัง/ปี 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั 5/5 9/9 14/14 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั * 2/2 6/6 8/8 

3. นายสมพงส์ ธนะโสภณ 4/5 9/9 13/14 

4. พลเรือโทกิตติชยั เสนาณรงค ์ 5/5 7/9 12/14 

5. นายบียอร์น ออสตรอม 5/5 8/9 13/14 

6. นายเสฐียร เตชะไพบูลย ์ 4/5 5/9 9/14 

7. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข 3/5 8/9 11/14 

8. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว 5/5 8/9 13/14 

9. นายโฟรเด ้ไทเกน้ 3/5 7/9 10/14 

10. นายโอเล่ย ์ไทเกน้ 4/5 7/9 11/14 

11. นายโอภาส เพชรมุณี 5/5 8/9 13/14 

* ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายอาร์เน่ ไทเกน้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 

 - 79 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

รายช่ือกรรมการท่ีหมดวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในระหวา่งปี 

 

รายช่ือกรรมการ การเขา้ร่วมประชุม รวม 
 การประชุมปกติ 

รวม 5 คร้ัง/ปี 
การประชุมพิเศษ 

รวม 9 คร้ัง/ปี 
14 คร้ัง/ปี 

1. นายอาร์เน่ ไทเกน้ 2/2 2/2 4/4 

 

คณะอนุกรรมการ                  หลกัการขอ้ 12 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

บริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  รวม  2  คณะ ดงัน้ี 

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี ปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการ 

3 คน ทุกคนเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ในรอบปีท่ีผา่นมามีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 5 

คร้ัง กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมีการเขา้ประชุมกบัผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ ดงัน้ี 

 

 รายช่ือกรรมการตรวจสอบ จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังท่ีประชุม 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547 – 30 กนัยายน 2548 

1. นายบียอร์น ออสตรอม* 3/3 

2. นายสมพงส์ ธนะโสภณ 4/5 
3. พลเรือโทกิตติชยั เสนาณรงค ์ 5/5 

* นายบียอร์น ออสตรอม ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทน ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั ใน

เดือนมกราคม 2548  
 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีลาออกระหวา่งปี 

 

 รายช่ือกรรมการตรวจสอบ จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังท่ีประชุม 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547 – 30 กนัยายน 2548 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั 2/2 
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2) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราว

ละ 2 ปี โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 คน และเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน ในรอบปีท่ีผา่นมามีการ

ประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง 

 

บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะอนุกรรมการทุกชุด มีการกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน    

คณะอนุกรรมการทุกชุดจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูค้ดัเลือกคณะอนุกรรมการทั้งหมด 
  

อยา่งไรกต็าม ในขณะน้ีบริษทัฯ ยงัไม่มีการจดัตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาท่ีจะทาํหนา้ท่ีพิจารณา

สรรหากรรมการของบริษทัฯ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ ์

ประสบการณ์ ทกัษะ วิสยัทศัน์ ความรู้ความสามารถ อาย ุ และการอุทิศเวลา ตลอดจนความพยายามอยา่ง

เพียงพอใหก้บับริษทัฯ  แลว้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

 

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน               หลกัการขอ้ 13 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งแผนกตรวจสอบภายในเพื่อรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบระบบต่าง ๆ ใน

บริษทัฯ เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑต่์าง ๆ เช่น กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   และเพื่อใหแ้น่ใจวา่มีความ

โปร่งใส   เป็นท่ีเช่ือถือได ้  รายงานการ 
ตรวจสอบจะส่งใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบ 
 

ในรอบปีท่ีผา่นมา  กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมีการเขา้ประชุมกบัผูบ้ริหาร และผูต้รวจสอบ

ภายในดงัน้ี 

 

 รายช่ือกรรมการตรวจสอบ จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังท่ีประชุม 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547 – 30 กนัยายน 2548 

1. นายบียอร์น ออสตรอม* 3/3 

2. นายสมพงส์ ธนะโสภณ 6/7 
3. พลเรือโทกิตติชยั เสนาณรงค ์ 7/7 

* นายบียอร์น ออสตรอม ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทน ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั ใน

เดือน มกราคม 2548 
 
 
 
 

 - 81 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีลาออกระหวา่งปี 

 

 รายช่ือกรรมการตรวจสอบ จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังท่ีประชุม 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547 – 30 กนัยายน 2548 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั 4/4 

 

รายงานของคณะกรรมการ                 หลกัการขอ้ 14 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของงบการเงินรวมและงบ 

การเงินเฉพาะบริษทัฯ และงบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและไดมี้การเปิดเผย

ขอ้มูลสารสนเทศท่ีสาํคญัครอบคลุมถึงขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน บนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่ง

ครบถว้นสมํ่าเสมอไวด้ว้ย รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี นอกจากน้ีคณะกรรมการได้

จดัทาํรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อการจดัทาํงบการเงิน และการเปิดเผยรายงานทางการเงิน

ของกิจการไวใ้นรายงานประจาํปี ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาตามท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

 

ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน                              หลกัการขอ้ 15 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา และ

เช่ือถือไดแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ลูกคา้ องคก์รของรัฐ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งในทางตรงและทางออ้มมาโดย

ตลอด โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 

ทางตรง : บริษทัฯ มีการจดัประชุมช้ีแจงผลประกอบการรายไตรมาสของบริษทัฯ ใหน้กัวิเคราะห์

ทราบ รวมถึงการไปพบผูถื้อหุน้ หรือนกัลงทุนสถาบนั เพื่อช้ีแจงขอ้มูลของบริษทัฯ ในต่างประเทศอยา่ง

นอ้ยปีละ 3 คร้ัง นอกจากน้ีนกัลงทุนสามารถทาํการนดัหมายเขา้พบผูบ้ริหารระดบัสูง (Company Visit) เพื่อ

สอบถามขอ้มูลความคืบหนา้ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้ 

 

ทางออ้ม : บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับริษทั ผลการดาํเนินงาน งบการเงิน รายงาน 

ประจาํปี รวมถึงรายงานสารสนเทศ (Elcid) ท่ีแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหผู้ท่ี้สนใจรับทราบ

ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.thoresen.com 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีและการเงินเป็นผูใ้ห้

ขอ้มูล   ข่าวสารและตอบขอ้ซกัถามต่างๆ กบันกัลงทุน นกัวเิคราะห์ และผูถื้อหุน้ 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯ ไดว้างแนวทางในการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ โดยหา้มกรรมการ  

และผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัเตรียมงบการเงิน หรือสารสนเทศท่ีสาํคญัท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกก่อนท่ีงบการเงิน หรือสารสนเทศท่ี

สาํคญัจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และใหล้ะเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ก่อนท่ีจะเปิดเผย

สารสนเทศท่ีสาํคญั และในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน   
 
 คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ จะตอ้ง

รายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตาม

มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ี

ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนดว้ย และใหส่้งรายงานดงักล่าวเป็นสาํเนาใหบ้ริษทัฯ รับทราบ 

 

9.6 บุคลากร 
 
 -  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 บริษทัมีพนกังานประจาํรวม 17 คน ถา้รวมพนกังานของบริษทัยอ่ย 

ทั้งหมดจะมีพนกังานประจาํรวม 464 คน และหากรวมคนประจาํเรือแลว้จะมีจาํนวนพนกังานทั้งส้ิน 1,817 

คน 
 
 -  จาํนวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกัมีดงัน้ี 
 

สายงานหลกั บริษทัและบริษทัยอ่ย 

ฝ่ายบริหาร 13 

ฝ่ายบุคคลและบริหารส่วนกลาง 24 

ฝ่ายบญัชีและการเงินส่วนกลาง 68 

ฝ่ายตวัแทนเรือและตวักลางรับขนส่งสินคา้ 171 

ฝ่ายบริหารกองเรือ 119 

ฝ่ายขนถ่ายสินคา้ 9 

ฝ่ายนายหนา้เช่าเหมาเรือ 13 

ฝ่ายซ่อมแซมบาํรุงและดูแลเรือเดินทะเล 45 

ฝ่ายประสานงานใหก้บับริษทัประกนัภยั 2 

คนประจาํเรือ 1,353 

รวม 1,817 
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 -  ผลตอบแทนรวมของพนกังานบริษทั21และบริษทัยอ่ย21  ไม่รวมผูบ้ริหารและกรรมการบริหาร (ใน

รูปเงินเดือน โบนสัและค่าล่วงเวลา) ไม่รวมคนประจาํเรือ ณ 30 กนัยายน 2548 เป็นเงินจาํนวน 369,262,589 

บาท 
 
 -  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพแก่พนกังาน (ไม่รวมคนประจาํเรือ) เป็นจาํนวน 

15,265,743 บาท 
 
 -  นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
     บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ พนกังานเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

ในปี 2548 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจดัทาํและเผยแพร่ วิสยัทศัน์ พนัธกิจและ ค่านิยมหลกัขององคก์ร ทั้งน้ี เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ กาํหนดนโยบายดา้นต่างๆ และกาํหนดทิศทางการทาํงานของทุกหน่วยธุรกิจ

ใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกนัยิง่ข้ึน และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว บริษทัฯ ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
 

1. ดาํเนินการการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มความรู้ และพฒันาทกัษะ

ความสามารถของพนกังาน   
2. การสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหน่้าอยู ่และปลอดภยั 
3. การจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสม เพื่อใหพ้นกังานมีขวญัและกาํลงัใจท่ีดี  
4. การปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม ถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด และการให้

ผลตอบแทนการทาํงานท่ีเหมาะสม 
 

นอกจากน้ี ในปี 2548 บริษทัฯ ยงัไดว้า่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาเขา้มาวางระบบการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน และระบบบริหารค่าตอบแทนใหส้ะทอ้นและสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมหลกั

ขององคก์ร  
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

10. การควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีสาํคญัอนัหน่ึงของฝ่ายบริหาร ซ่ึงจะ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้นน้หลกั 5 ประการเก่ียวกบัการควบคุมภายใน 

คือ 

 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รอยา่งเหมาะสม เพื่อเอ้ืออาํนวยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และบริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

  

2. การบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํการประเมินความเส่ียงทั้งปัจจยัเส่ียงจากภายใน และภายนอกองคก์ร รวมทั้งปัจจยั

เส่ียงท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ อาทิ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ 

ราคานํ้ามนั อุบติัเหตุ การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา เป็นตน้ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดมาตรการในการบริหารความเส่ียง เพื่อเป็นการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

ต่อองคก์ร และมีการทบทวนมาตรการอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัในแต่ละแผนกไว ้ เพื่อเป็นแนวทางใหพ้นกังาน

ปฏิบติั และไดส่ื้อสารใหพ้นกังานรับทราบ กรณีท่ีบริษทัฯ มีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ  

ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว บริษทัฯ จะปฏิบติัตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อการปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ในดา้นเอกสาร

ทางบญัชีนั้น บริษทัฯ มีการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี

อยา่งสมํ่าเสมอ ในส่วนของเอกสารท่ีจดัส่งใหค้ณะกรรมการและผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดัส่งใน

เวลาอนัพอเหมาะและมีขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

5. ระบบการติดตาม 

แผนกตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ และส่งรายงาน

การตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบนั ยงัไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั แต่ไดใ้ห้

ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุด อาทิ ระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัระบบบญัชี 

การจดัเกบ็สินคา้คงคลงั การเบิกเงินทดรองจ่าย เป็นตน้ 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

11. รายการระหว่างกนั 

 

ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา กลุ่มบริษทัโทรีเซนไม่มีรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ คือ ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ กรรมการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

12. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

12.1 งบการเงิน 

 

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 

 

 จากรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัส้ินสุด 30 กนัยายน 2548 , 2547 และ 2546 ผูต้รวจสอบ

บญัชีไม่มีความเห็นใด ๆ ท่ีเป็นขอ้จาํกดัในการตรวจสอบบญัชีของบริษทั โดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั

ไดมี้ความเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2548 , 2547 

และ 2546 แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ข. ตารางสรุปงบการเงินรวม 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 274,949 4.77 2,653,850 16.83 1,698,029 8.72

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระ -               -     -               -       -               -       

เงินลงทุนระยะสั�น 6,910 0.12 245,781 1.56 562,727 2.89

ลูกหนี�การค้า  -  อื�น 269,760 4.68 771,858 4.90 1,026,817 5.27

                      -  บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 1,008 0.02 2,992 0.02 295 0.00

เงินให้กู้ระยะสั�นแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 0 0.00 0 0.00 0 0.00

วัสดุและของใช้สิ�นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 331,636 5.75 418,170 2.65 535,297 2.75

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 120,141 2.08 232,882 1.48 390,436 2.01

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,004,404 17.43 4,325,533 27.43 4,213,601 21.64

เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 15,481 0.27 6,100 0.04 16,000 0.08

เงินลงทุนระยะยาว 146,391 2.54 393,178 2.49 920,637 4.73

ที�ดิน 82,430 1.43 106,026 0.67 162,149 0.83

อาคาร 132,558 2.30 177,657 1.13 214,516 1.10

ส่วนปรับปรุงอาคาร 37,280 0.65 54,128 0.34 70,383 0.36

เรือเดินทะเล 5,162,336 89.57 11,443,318 72.58 15,886,025 81.59

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและอุปกรณ์เครื�องใช้ 274,258 4.76 312,785 1.98 365,921 1.88

รถยนต์ 58,670 1.02 68,911 0.44 71,059 0.36

เรือยนต์ 8,894 0.15 4,251 0.03 3,922 0.02

เงินมัดจําซื�อเรือ 0 290,040 1.84 0 0.00

งานระหว่างก่อสร้าง 0 27,517 0.17 27,042 0.14

หักค่าเสื�อมราคาสะสม (1,284,369) (22.28) (1,856,882) (11.78) (3,028,429) (15.55)

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,472,057 77.59 10,627,751 67.41 13,772,588 70.74

สินทรัพย์อื�น 125,255 2.17 414,430 2.63 546,558 2.81

รวมสินทรัพย์ 5,763,588 100.00 15,766,992 100.00 19,469,384 100.00

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที� 30 กันยายน

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2548

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2547

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2546
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 59,253 1.03 10,831 0.07 0 0.00

เงินกู้ระยะสั�น 245,000 4.25 0 0.00 0 0.00

เจ้าหนี�การค้า -  อื�น 547,876 9.51 869,154 5.51 932,331 4.79

                      -  บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 6,606 0.11 16,756 0.11 3,910 0.02

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 69,531 1.21 102,810 0.65 150,778 0.77

ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 286,858 4.98 633,748 4.02 1,208,242 6.21

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 10,130 0.18 45,203 0.29 39,079 0.20

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 140,250 2.43 258,481 1.64 447,026 2.30

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 37,248 0.65 44,787 0.28 70,708 0.36

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,402,752 24.34 1,981,770 12.57 2,852,074 14.65

เงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เงินกู้ระยะยาว 2,669,687 46.32 7,090,143 44.97 7,473,400 38.39

รวมหนี�สิน 4,072,439 70.66 9,071,913 57.54 10,325,474 53.03

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 6,721 0.12 24,755 0.16 45,270 0.23

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 770,000 770,000 693,684

ทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว

  หุ้นสามัญ 549,183 9.53 639,568 4.06 643,684 3.31

  หุ้นบุริมสิทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้า 25,778 0.45 4,117 0.03 0 0.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 0 0.00 1,540,410 9.77 1,540,410 7.91

ผลต่างของการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ (2,356) (0.04) 869 0.01 638 0.00

กําไร(ขาดทุน)ที�ยังไม่รับรู้จากมูลค่าหลักทรัพย์ 545 0.01 5,579 0.04 25,065 0.13

สํารองส่วนทุนจากการรวมส่วนได้เสีย (50,030) (0.87) (50,030) (0.32) (50,030) (0.26)

กําไรสะสม

  สํารองตามกฎหมาย 70,660 1.23 77,000 0.49 77,000 0.40

  ยังไม่ได้จัดสรร 1,090,648 18.92 4,452,811 28.24 6,861,873 35.24

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,684,428 29.23 6,670,324 42.31 9,098,640 46.73

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,763,588 100.00 15,766,992 100.00 19,469,384 100.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท)

มูลค่าที�ตราไว้   (บาท/หุ้น) (**)

จํานวนหุ้นสามัญปลายปีถัวเฉลี�ย (หุ้น) (**)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที� 30 กันยายน (ต่อ)

14.14

1.00

643,605,472

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2548

10.67

1.00

625,132,404

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2547

3.28

1.00

513,540,167

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2546
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

 

 

 

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

รายได้

ค่าระวาง 4,524,148 89.18 10,135,690 95.44 14,518,554 96.02

ค่าบริการ 188,764 3.72 181,839 1.71 203,182 1.34

ค่านายหน้า 46,154 0.91 139,706 1.32 165,254 1.09

ดอกเบี�ยรับ 2,451 0.05 6,495 0.06 26,173 0.17

เงินปันผลรับ 633 0.01 7,061 0.07 23,137 0.15

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 224,173 4.42 0 0.00 16,172 0.11

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 47,105 0.93 37,314 0.35 28,943 0.19

รายได้อื�น 39,903 0.79 111,745 1.05 138,342 0.91

     รวมรายได้ 5,073,331 100.00 10,619,850 100.00 15,119,757 100.00

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกี�ยวกับเรือเดินทะเล 3,100,956 78.92 4,343,286 72.52 6,520,583 75.56

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ถาวร 341,103 8.68 764,188 12.76 1,182,838 13.71

ค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร 483,594 12.31 628,569 10.49 920,833 10.67

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน 0 0.00 248,795 4.15 0 0.00

ค่าตอบแทนกรรมการ 3,360 0.09 4,609 0.08 5,670 0.07

       รวมค่าใช้จ่าย 3,929,013 100.00 5,989,447 100.00 8,629,924 100.00

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนดอกเบี�ยจ่ายและภาษีเงินได้ 1,144,318 114.11 4,630,403 107.03 6,489,833 109.10

ดอกเบี�ยจ่าย (118,708) (11.84) (215,721) (4.99) (445,317) (7.49)

ภาษีเงินได้ (23,017) (2.30) (70,326) (1.63) (74,926) (1.26)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานหลังหักดอกเบี�ยจ่ายและภาษี 1,002,593 116.41 4,344,356 108.66 5,969,590 110.36

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ 207 0.02 (18,269) (0.42) (20,938) (0.35)

รายการพิเศษ 0 0.00 0 0.00 0 0.00

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 1,002,800 0.02 4,326,087 (0.42) 5,948,652 (0.35)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  (บาท) (*)

มูลค่าที�ตราไว้   (บาท/หุ้น) (**)

จํานวนหุ้นถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น) (**)

30 กันยายน พ.ศ. 2548

9.24

1.00

643,605,472

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

30 กันยายน พ.ศ. 2547

6.92

1.00

625,132,404

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

1.95

1.00

513,540,167

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2546
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

(หน่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 1,002,800 4,326,087 5,948,651

ปรับปรุงด้วย :

ค่าเสื�อมราคา 341,103 764,188 1,182,838

ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 69,210 120,401 285,079

ค่าตัดจําหน่ายค่าความนิยม 0 575 627

(กําไร) ขาดทุนสุทธิจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (7,015) (43,863) (15,196)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0 59 7,445

สํารองเผื�อการลดราคาของเงินลงทุนระยะสั�น 0 0 0

(กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0 0 (22,557)

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน (1,071) (30,684) (67,573)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (633) (7,061) (23,137)

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 640 (688) 51,181

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากเงินกู้ระยะยาว (201,402) 297,081 (42,323)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจริงจากเงินกู้ระยะยาว (4,818) 1,615 (3,522)

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนของบริษัทร่วม (47,105) (37,314) (28,943)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (207) 18,269 20,938

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 1,151,502 5,408,665 7,293,508

เงินทุนหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะสั�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง 0 0 0

ลูกหนี�การค้า - อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (71,879) (494,339) (263,140)

ลูกหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง (722) (1,984) 2,697

ลูกหนี�อื�น - ขายอาคารลดลง 0 0 0

วัสดุและของใช้สิ�นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล (เพิ�มขึ�น) (76,071) (104,084) (131,969)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง 3,082 (112,741) (202,659)

สินทรัพย์อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (6,466) 2,180 (38,493)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง) 0 0 0

เจ้าหนี�การค้า - อื�น (ลดลง) (54,753) 293,786 119,242

เจ้าหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น (ลดลง) 3,608 10,150 (12,846)

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ�มขึ�น (ลดลง) (22,372) 33,279 47,968

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ�มขึ�น (ลดลง) (114) 35,073 (6,124)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ�มขึ�น (ลดลง) (673) 118,231 188,490

หนี�สินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น 3,030 7,539 25,923

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดําเนินงาน 928,172 5,195,755 7,022,597

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
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(หน่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระ (เพิ�มขึ�น) ลดลงสุทธิ 58,733          -               0

เงินรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั�น 0

เงินจ่ายซื�อเงินลงทุน (4,882) (853,524) (1,442,637)

เงินรับจากการขายเงินลงทุน 15,675 650,372 1,212,749

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 633 7,061 23,137

เงินให้กู้ระยะสั�นแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (เพิ�มขึ�น) สุทธิ 0 0 0

เงินจ่ายลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า (3,837) (262,656) (540,921)

เงินรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ 510 0 0

เงินจ่ายลงทุนในหุ้นสามัญ 0 0 0

เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0 0 62,938

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 17,290 52,608 1,397

เงินรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 96,630 153,869 103,225

เงินจ่ายซื�อสินทรัพย์ถาวร (2,173,161) (7,052,459) (4,428,052)

เงินจ่ายเพื�อซ่อมเรือครั�งใหญ่ (57,306) (354,766) (420,386)

จ่ายคืนเงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 0 (6,100) (13,900)

รับชําระคืนเงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 8,055 15,481 0

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (2,041,660) (7,650,114) (5,442,450)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

 

 

(หน่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (10,375) (48,422) (10,831)

เงินกู้ระยะสั�นจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�นสุทธิ 0 0 0

เงินรับจากเงินกู้ระยะสั�น 245,000 300,000 0

จ่ายคืนเงินกู้ระยะสั�น (30,000) (545,000) 0

เงินรับจากเงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 0 0 0

จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 0 0 0

เงินรับจากเงินกู้ระยะยาว 1,339,787 4,813,584 1,647,054

จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว (462,879) (338,217) (632,233)

เงินรับล่วงหน้าเพื�อแปลงในสําคัญแสดงสิทธิเป็นทุน 14,992 4,117 0

เงินรับจากการแปลงในสําคัญแสดงสิทธิเป็นทุน 122,779 14,606 0

เงินค่าหุ้นรับจากผู้ถือหุ้น 0 50,000 0

เงินรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 5 8 2

เงินรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 0 1,540,410 0

เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (232) (243) (370)

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (133,548) (957,584) (3,539,589)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,085,529 4,833,259 (2,535,967)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (27,959) 2,378,900 (955,820)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 302,908 274,949 2,653,849

เงินสดลดลงจากการโอนบริษัทร่วมออกจากงบการเงินรวม 0 0 0

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นปี 274,949 2,653,849 1,698,029

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

จ่ายดอกเบี�ย 120,368 197,492 398,569

รับดอกเบี�ย 2,869 2,828 25,451

จ่ายภาษี 29,224 41,169 69,249

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2546 30 กันยายน พ.ศ. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2548

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.72 2.18 1.48

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.39 1.85 1.15

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.68 3.07 2.91

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า เท่า 20.33 20.08 16.55

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย วัน 18 18 22

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี� เท่า 6.84 7.02 8.26

ระยะเวลาชําระหนี� วัน 53 51 44

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร  (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากําไรขั�นต้น % 33.91 57.88 55.76

อัตรากําไรสุทธิ % 19.77 40.74 39.34

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 84.82 103.56 75.45

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 20.88 40.19 33.76

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 37.87 67.42 58.45

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.06 0.99 0.86

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 2.42 1.36 1.13

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี�ย เท่า 9.24 21.29 14.51

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่า 0.30 0.61 0.59

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 25.61 65.03 37.87

ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE)

มูลค่าที�ตราไว้ต่อหุ้น บาท 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 3.28 10.67 14.14

กําไรสุทธิต่อหุ้น บาท 1.95 6.92 9.24

เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.50 4.50 3.50

อัตราการเติบโต  (GROWTH RATE)

รายได้จากการดําเนินงาน % 34.17 119.73 42.36

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน % 21.57 38.70 49.67

กําไรสุทธิ % 144.35 331.40 37.51

สินทรัพย์รวม % 49.98 173.56 23.48

หนี�สินรวม % 29.06 122.76 13.82

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การวิเคราะห์ทางการเงิน
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12.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั โทรีเซนไทย         

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ใชข้อ้มูลจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ซ่ึงจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปในประเทศไทย ในการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานดงักล่าว บริษทัฯ ไดใ้ชนิ้ยามและแนวคิดต่าง ๆ ทั้ง

ทางการเงิน และการดาํเนินการมาประกอบการวิเคราะห์ดงัน้ี 

 

วนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน (Calendar-Ship-Days) หมายถึง จาํนวนวนัทั้งหมดท่ีบริษทัฯ เร่ิมเป็น

เจา้ของเรือแต่ละลาํในรอบปีปฏิทิน ซ่ึงวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทินจะส่งผลต่อทั้งยอดรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ี

บริษทัฯ ทาํการบนัทึกในรอบบญัชี 

 

วนัเดินเรือท่ีมีอยู ่ (Available Days) หมายถึง จาํนวนวนัเดินเรือทั้งหมดในรอบปีปฏิทิน หกัดว้ย

จาํนวนวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือ (off-hire) เน่ืองจากเรือเขา้อู่ซ่อมหรือเขา้รับการปรับปรุงสภาพ

เรือตามกาํหนด และหกัดว้ยจาํนวนวนัท่ีใชใ้นการเดินเรือใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีตอ้งการ วนัเดินเรือชนิดน้ีจะ

เป็นจาํนวนวนัซ่ึงเรือสามารถสร้างรายไดใ้หบ้ริษทัฯ    

 

วนัเดินเรือทาํการ (Operating Days) หมายถึง จาํนวนวนัเดินเรือท่ีมีอยู ่ (available days) หกัดว้ย

จาํนวนวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือ (off-hire) เน่ืองจากสาเหตุใดๆ กต็ามรวมถึงสถานการณ์ท่ีไม่

สามารถคาดเดาได ้ วนัเดินเรือชนิดน้ีจะเป็นวนัท่ีเรือสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัฯ จริงๆ     

 

อตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือ (Fleet Utilisation) เป็นอตัราท่ีคาํนวณการใชป้ระโยชน์จากเรือ โดย

การนาํวนัเดินเรือทาํการ (operating days) หารดว้ยวนัเดินเรือท่ีมีอยู ่ (available days) อตัราการใชป้ระโยชน์

จากเรือจะเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิภาพของบริษทัฯ ในการจดัสรรเรือและการลดวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์

จากเรือ เน่ืองจากเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่การเขา้อู่ซ่อมตามปกติ หรือการปรับปรุงและปรับสภาพเรือใหดี้ข้ึน 

หรือการใชเ้วลาเดินเรือเพื่อใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีตอ้งการ 

 

รายไดจ้ากการเดินเรือในแต่ละเท่ียว (Voyage Revenues) รายไดจ้ากการเดินเรือในแต่ละเท่ียว เป็น

รายไดจ้ากการใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทาง แบบไม่ประจาํเสน้ทางชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว และแบบ

เป็นระยะเวลา รวมทั้งแบบเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ไวแ้ลว้ มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีผลต่อรายได้

ชนิดน้ี ซ่ึงรวมถึงอตัราค่าเช่าเรือและระยะเวลาการใหเ้ช่าเรือ การซ้ือเรือเพิ่มหรือการขายเรือออกไป จาํนวน
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วนัท่ีใชใ้นการเดินเรือเพื่อใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีตอ้งการ จาํนวนวนัท่ีใชใ้นการนาํเรือเขา้อู่เพื่อซ่อมแซมคร้ัง

ใหญ่ การบาํรุงรักษาเรือและการปรับปรุงสภาพของเรือ อายขุองเรือ สภาพและคุณลกัษณะของเรือ 

 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว (Voyage Expenses) ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในแต่ละเท่ียวคือ   

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นการเดินเรือในเท่ียวนั้น ๆ ซ่ึงรวมถึงค่านํ้ามนั ค่าธรรมเนียมท่าเรือ ค่าขนถ่ายสินคา้ 

ข้ึนลงเรือ ค่าธรรมเนียมการผา่นคลอง ค่าธรรมเนียมตวัแทนเรือ และค่านายหนา้ โดยปกติแลว้ ลูกคา้จะเป็น

ผูจ่้ายค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในแต่ละเท่ียวในกรณีท่ีเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา ส่วนค่าใชจ่้ายในการ  

เดินเรือแต่ละเท่ียวในกรณีท่ีเป็นแบบประจาํเสน้ทาง และแบบเช่าเหมาลาํเป็นเท่ียวรวมทั้งท่ีมีการเซ็นสญัญา

รับขนส่งสินคา้ไวล่้วงหนา้ บริษทัฯ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระเองทั้งหมด บริษทัฯ คาดวา่ค่าใชจ่้ายจากการ       

ขนถ่ายสินคา้ข้ึนลงเรือ และค่านํ้ามนัจะเป็นค่าใชจ่้ายหลกัของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียวทั้งหมดของ

บริษทัฯ เน่ืองจากเรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะใชส้าํหรับรับขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางและแบบไม่

ประจาํเสน้ทางรวมทั้งท่ีมีการเซ็นสญัญารับขนสินคา้ไวล่้วงหนา้ 

 

รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละเท่ียว (Net Voyage Revenues) รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือใน  

แต่ละเท่ียวคาํนวณจากรายไดจ้ากการเดินเรือในแต่ละเท่ียว ลบดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว    

เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียวท่ีเกิดข้ึน จะแตกต่างกนัไปตามรูปแบบของการใหบ้ริการ บริษทั

ฯ จึงใชร้ายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละเท่ียวมาใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของการใหบ้ริการใน

รูปแบบต่าง ๆ  

 

อตัราค่าเช่าเรือ (Time Charter Equivalent Rates) เป็นการนาํรายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละ

เท่ียว (net voyage revenues) หารดว้ยจาํนวนวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน (calendar-ship-days) อตัราค่าเช่าเรือ

จะเป็นหน่วยวดัผลงานหลกัท่ีใชเ้ทียบรายไดต่้อวนัท่ีไดรั้บจากการใหเ้ช่าแบบเป็นระยะเวลา กบัแบบใหเ้ช่า

เป็นเท่ียว หรือรายไดจ้ากเรือประจาํเสน้ทางหรือสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่โดยปกติ      

ค่าระวางเรือท่ีไดรั้บไม่วา่จะเป็นการใหบ้ริการแบบใดกต็ามดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ จะไม่ไดแ้สดงออกมาเป็น

รายวนั ในขณะท่ีค่าเช่าเรือชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาจะแสดงออกมาเป็นรายวนั 

 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล (Vessel Operating Expenses)  ค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล       ประกอบดว้ยเงินเดือนลูกเรือและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าใชจ่้ายดา้น 

ประกนัภยั  ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการซ่อมและบาํรุงรักษาเรือ ค่าอะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง ค่ารักษาสถานภาพ

ทะเบียนเรือ และค่าใชจ่้ายจิปาถะอ่ืน ๆ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเลของบริษทัฯ โดย  

ทัว่ไปถือวา่จะเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ี ซ่ึงจะเพิม่ข้ึนตามขนาดกองเรือ มีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

บริษทัฯ ท่ีอาจจะส่งผลใหค่้าใชจ่้ายประเภทน้ีเพิ่มข้ึนได ้ตวัอยา่งเช่น หากจาํนวนอุบติัเหตุทางทะเลทัว่โลกมี
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เพิ่มข้ึนมากกวา่ในอดีตมากอาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งช่วยร่วมจ่ายเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึน หรือตน้ทุน

นํ้ามนัเคร่ืองท่ีอาจสูงข้ึนตามภาวะการข้ึนราคานํ้ามนัดิบท่ีสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีเพราะบริษทัฯ เป็น

ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเลไม่วา่การปล่อยเรือใหเ้ช่าจะเป็นประเภทใดๆ ก็

ตาม 
 

การนาํเรือเขา้อู่แหง้ (Dry-docking) โดยปกติบริษทัฯ จะตอ้งนาํเรือเขา้อู่แหง้เพื่อการตรวจสอบ  

ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา รวมไปถึงการปรับปรุงเรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดต่างๆ โดยหน่วยงานรัฐ

หรือโดยขอ้กาํหนดท่ีตอ้งปฏิบติัตามในการประกอบธุรกิจเดินเรือ  ซ่ึงค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการนาํเรือเขา้อู่แหง้

จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอตดัจาํหน่าย (capitalisation) และตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีการเสน้ตรงเป็นระยะเวลา 2 ปี

คร่ึงถึง 3 ปี นบัจากวนัท่ีเรือออกจากอู่แหง้ บริษทัฯ บนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา

เรือตามปกติเป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวด ในกรณีท่ีเห็นวา่การซ่อมแซมดงักล่าวของเรือมิใช่เป็นการปรับปรุง

หรือเพื่อต่ออายกุารใชง้านออกไป  
 

ค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่าย (Depreciation and Amortisation) ค่าเส่ือมราคาและการ             

ตดัจาํหน่าย ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคาซ่ึงคิดจากราคาของเรือท่ีซ้ือมาหกัลบดว้ยมูลค่าซาก

โดยประมาณ ค่าเส่ือมราคาคาํนวณดว้ยวิธีเสน้ตรง ตามอายกุารใชง้านท่ีประมาณไว ้ ซ่ึงบริษทัฯ ประมาณไว้

ท่ี 25 ปีนบัจากวนัส่งมอบเรือคร้ังแรกจากอู่ต่อเรือใหก้บัเจา้ของเรือคนแรก นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนด

มูลค่าซากของเรือโดยประมาณไวท่ี้ 140 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อตนั ค่าเส่ือมราคาจะเพิ่มข้ึนตามขนาดกอง

เรือ ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีสอง คือ การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการนาํเรือเขา้อู่แหง้ ซ่ึงจะบนัทึกไวใ้น

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล 
 

ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหาร (General and Administrative Expenses) ค่าใชจ่้ายทัว่ไป

และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานท่ีอยูบ่นบก เช่น เงินเดือน ค่าเช่า

สาํนกังาน ค่าใชจ่้ายทางดา้นท่ีปรึกษากฎหมายและค่าบริการวิชาชีพ รวมทั้งค่าใชจ่้ายทัว่ไปอ่ืน ๆ บริษทัฯ 

คาดวา่ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารจะเพิ่มข้ึนตามขนาดกองเรือ  

 

ปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

ปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

• อตัราค่าเช่าเรือในตลาด และระยะเวลาการเช่าเรือ 

• ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล และตน้ทุนต่อเท่ียวเรือ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสกลุเงิน 

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

• ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในการนาํเรือเขา้อู่แหง้ ซ่ึงถือเป็นตน้ทุนของการเดินเรือ ตน้ทุนใน

การปรับปรุงเรือคร้ังใหญ่ อายกุารใชง้านท่ีเหลืออยูข่องเรือ และ 
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• ตน้ทุนทางการเงินซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 บริษทัฯ มีเรือทั้งส้ิน 48 ลาํ และมีเรืออีก 2 ลาํท่ีบริษทัฯ เช่ามาเพื่อเสริม

กองเรือ โดยเช่าไวใ้นระยะเวลา 5 ปี กองเรือของบริษทัฯ มีระวางบรรทุกสินคา้ทั้งส้ิน 1,286,466 เดทเวทตนั 

และเรืออีก 2 ลาํท่ีบริษทัฯ เช่ามาเพื่อเสริมกองเรือ มีระวางบรรทุกบรรทุกสินคา้รวม 107,977 เดทเวทตนั 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของเรือ ตั้งแต่ 30 กนัยายน 2546 ถึง 30 กนัยายน 

2548 แยกตามรูปแบบการใหบ้ริการและประเภทของเรือ 

ตารางแสดงอตัราค่าระวางตามรูปแบบการใหบ้ริการของกองเรือโทรีเซน 

 

ตารางแสดงค่าระวางตามประเภทของเรือของกองเรือโทรีเซน 

 

 

 

 

 

12,21611,7226,004บริการแบบไมประจําเสนทาง –
ชนิดใหเชาเหมาลําเปนเที่ยว

15,11415,3347,182บริการแบบไมประจําเสนทาง –
ชนิดใหเชาเหมาลําเปนระยะเวลา

16,99215,291--บริการแบบไมประจําเสนทาง –
ชนิดใหเชาเหมาลําเปนระยะเวลานาน

12,6289,7844,978บริการแบบประจําเสนทาง

13,476

รอบบัญชี
30 กันยายน 2548

รอบบัญชี
30 กันยายน 2547

รอบบัญชี
30 กันยายน 2546อัตราคาระวางเรือ

บริการแบบไมประจําเสนทาง –
ชนิดเซ็นสัญญาไวลวงหนา 4,486 10,595

12,21611,7226,004บริการแบบไมประจําเสนทาง –
ชนิดใหเชาเหมาลําเปนเที่ยว

15,11415,3347,182บริการแบบไมประจําเสนทาง –
ชนิดใหเชาเหมาลําเปนระยะเวลา

16,99215,291--บริการแบบไมประจําเสนทาง –
ชนิดใหเชาเหมาลําเปนระยะเวลานาน

12,6289,7844,978บริการแบบประจําเสนทาง

13,476

รอบบัญชี
30 กันยายน 2548

รอบบัญชี
30 กันยายน 2547

รอบบัญชี
30 กันยายน 2546อัตราคาระวางเรือ

บริการแบบไมประจําเสนทาง –
ชนิดเซ็นสัญญาไวลวงหนา 4,486 10,595

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

30,143,245

101,192,095

109,180,423

รายไดจาก
การเดินเรือ

รอบบัญชี
30 กันยายน 2547

19,717

14,501

9,318

อัตรา
คาระวาง

10,171

7,712

4,871

อัตรา
คาระวาง

68,009,574

132,198,446

135,217,269

รายไดจาก
การเดินเรือ

รอบบัญชี
30 กันยายน 2548

อัตรา
คาระวาง

รายไดจาก
การเดินเรือ

22,012985,615เรือบรรทุกสินคาเทกอง ขนาด
มากกวา 40,000 เดทเวทตัน

11,03964,532,086เรือที่มีระวางสองชั้น

15,83829,588,249เรือบรรทุกสินคาเทกอง ขนาด
นอยกวา 40,000 เดทเวทตัน

ประเภทของเรือ

รอบบัญชี
30 กันยายน 2546

30,143,245

101,192,095

109,180,423

รายไดจาก
การเดินเรือ

รอบบัญชี
30 กันยายน 2547

19,717

14,501

9,318

อัตรา
คาระวาง

10,171

7,712

4,871

อัตรา
คาระวาง

68,009,574

132,198,446

135,217,269

รายไดจาก
การเดินเรือ

รอบบัญชี
30 กันยายน 2548

อัตรา
คาระวาง

รายไดจาก
การเดินเรือ

22,012985,615เรือบรรทุกสินคาเทกอง ขนาด
มากกวา 40,000 เดทเวทตัน

11,03964,532,086เรือที่มีระวางสองชั้น

15,83829,588,249เรือบรรทุกสินคาเทกอง ขนาด
นอยกวา 40,000 เดทเวทตัน

ประเภทของเรือ

รอบบัญชี
30 กันยายน 2546

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

อตัราค่าระวางเรือในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาของกองเรือโทรีเซน 

 

 

จากการท่ีอตัราค่าระวางของเรือบรรทุกสินคา้แหง้แบบเทกองท่ีสูงข้ึนในปี 2548 ทาํใหอ้ตัราค่าเช่า

เรือเฉล่ียของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.86 จาก 12,581 ดอลล่าร์สหรัฐต่อวนัต่อลาํในปี 2547 เป็น 14,955 

ดอลล่าร์สหรัฐต่อวนัต่อลาํในปี 2548 ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของขนาดกองเรือของโทรีเซน 

คิดตามวนัเดินเรือในรอบปีปฎิทิน ซ่ึงรวมเรือของโทรีเซนและเรือท่ีเช่ามาเพิ่มเติม 

  

 ตารางแสดงจาํนวนวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 

 

 

 

เปลี่ยนแปลง
รอยละจํานวนวันเปลี่ยนแปลง

รอยละจํานวนวันจํานวนวัน

19.49%

56.55%

17.67%

32.00%

-57.88%

47.45%

18,34115,34911,628รวม

1,124

17,217

รอบบัญชี
30 กันยายน 2548

เรือที่เชามาเพิ่มเติม

เรือของโทรีเซน

วันเดินเรือในปปฏิทิน

1,705

9,923

รอบบัญชี
30 กันยายน 2546

718

14,631

รอบบัญชี
30 กันยายน 2547

เปลี่ยนแปลง
รอยละจํานวนวันเปลี่ยนแปลง

รอยละจํานวนวันจํานวนวัน

19.49%

56.55%

17.67%

32.00%

-57.88%

47.45%

18,34115,34911,628รวม

1,124

17,217

รอบบัญชี
30 กันยายน 2548

เรือที่เชามาเพิ่มเติม

เรือของโทรีเซน

วันเดินเรือในปปฏิทิน

1,705

9,923

รอบบัญชี
30 กันยายน 2546

718

14,631

รอบบัญชี
30 กันยายน 2547

หนวย :  วัน

4,293 4,329

5,650

12,581

14,955
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2544 2545 2546 2547 2548

อัตราค่าระวาง 
(ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา)
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

อตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือ 

 

 

ในภาวะท่ีตลาดเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองแขง็แกร่ง แผนกบริหารดา้นเทคนิคกองเรือของบริษทัฯ  

พยายามท่ีจะทาํใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์จากเรือสูงสุดตลอดเวลา ดงัจะเห็นไดจ้ากอตัราการใชป้ระโยชน์จาก

เรือขา้งตน้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับปรุงกองเรือใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง และทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บ

ประโยชน์เม่ืออตัราค่าระวางสูง เพราะสามารถนาํเรือมาใหบ้ริการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 

ขนาดของกองเรือเฉล่ียยงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2548 จากการท่ีมีการซ้ือเรือมาเพิ่มเติมอีก 6 

ลาํ และขายเรือเก่าขนาดเลก็ไป 1 ลาํ  รายไดสุ้ทธิต่อเท่ียวเรือสาํหรับเรือขนส่งสินคา้ประจาํเสน้ทางเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 57.30 และร้อยละ 75.78 สาํหรับเรือท่ีใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา เน่ืองจากปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งใน

สายประจาํเสน้ทางมีมากข้ึน 

ตารางต่อไปน้ีแสดงปริมาณการขนส่งสินคา้จาํแนกตามรูปแบบของการใหบ้ริการ 

 

จํานวนวัน เปลี่ยนแปลง
รอยละจํานวนวันเปลี่ยนแปลง

รอยละจํานวนวัน

-0.22%

19.06%

30.94%

19.33%

-28.23%

17.67%

-1.11%

43.93%

181.51%

45.55%

130.02%

47.45%

16,42713,7979,586วันเดินเรือทําการ

97.49%97.71%98.81%อัตราการใชประโยชนจากเรือ

423

16,850

367

17,217

รอบบัญชี
30 กันยายน 2548

14,1209,701วันเดินเรือที่มีอยู

วันที่ไมสามารถใชประโยชน
จากเรือที่ไมทราบลวงหนา

วันที่ไมสามารถใชประโยชน
จากเรือที่ทราบลวงหนา

วันเดินเรือในรอบปปฏิทิน

รายการ

115

222

9,923

รอบบัญชี
30 กันยายน 2546

323

511

14,631

รอบบัญชี
30 กันยายน 2547

จํานวนวัน เปลี่ยนแปลง
รอยละจํานวนวันเปลี่ยนแปลง

รอยละจํานวนวัน

-0.22%

19.06%

30.94%

19.33%

-28.23%

17.67%

-1.11%

43.93%

181.51%

45.55%

130.02%

47.45%

16,42713,7979,586วันเดินเรือทําการ

97.49%97.71%98.81%อัตราการใชประโยชนจากเรือ

423

16,850

367

17,217

รอบบัญชี
30 กันยายน 2548

14,1209,701วันเดินเรือที่มีอยู

วันที่ไมสามารถใชประโยชน
จากเรือที่ไมทราบลวงหนา

วันที่ไมสามารถใชประโยชน
จากเรือที่ทราบลวงหนา

วันเดินเรือในรอบปปฏิทิน

รายการ

115

222

9,923

รอบบัญชี
30 กันยายน 2546

323

511

14,631

รอบบัญชี
30 กันยายน 2547

เปลี่ยนแปลง
รอยละปริมาณเปลี่ยนแปลง

รอยละปริมาณปริมาณ

69.45%

117.90%

-0.78%

-0.95%

71.50%

61.54%

178.36%

-1.63%

38.33%

23.59%

13,109,8237,736,6274,789,257รวม

8,128,996

1,462,813

1,126,357

2,391,656

รอบบัญชี
30 กันยายน 2548

1,474,2901,498,654บริการแบบไมประจําเสนทาง –
ชนิดใหเชาเหมาลําเปนเที่ยว

บริการแบบไมประจําเสนทาง –
ชนิดใหเชาเหมาลําเปนระยะเวลา

บริการแบบไมประจําเสนทาง –
ชนิดเซ็นสัญญาไวลวงหนา

บริการแบบประจําเสนทาง

รูปแบบของใหบริการ

1,340,174

822,090

1,128,340

รอบบัญชี
30 กันยายน 2546

3,730,561

1,137,211

1,394,565

รอบบัญชี
30 กันยายน 2547

เปลี่ยนแปลง
รอยละปริมาณเปลี่ยนแปลง

รอยละปริมาณปริมาณ

69.45%

117.90%

-0.78%

-0.95%

71.50%

61.54%

178.36%

-1.63%

38.33%

23.59%

13,109,8237,736,6274,789,257รวม

8,128,996

1,462,813

1,126,357

2,391,656

รอบบัญชี
30 กันยายน 2548

1,474,2901,498,654บริการแบบไมประจําเสนทาง –
ชนิดใหเชาเหมาลําเปนเที่ยว

บริการแบบไมประจําเสนทาง –
ชนิดใหเชาเหมาลําเปนระยะเวลา

บริการแบบไมประจําเสนทาง –
ชนิดเซ็นสัญญาไวลวงหนา

บริการแบบประจําเสนทาง

รูปแบบของใหบริการ

1,340,174

822,090

1,128,340

รอบบัญชี
30 กันยายน 2546

3,730,561

1,137,211

1,394,565

รอบบัญชี
30 กันยายน 2547

หนวย :  ตัน
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ในรอบปีบญัชี 2549 บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาไปแลว้ ร้อยละ 39 

ของระวางบรรทุกสินคา้ทั้งหมดของบริษทัฯ รายไดต่้อวนัทั้งหมดท่ีไดรั้บจากสญัญาการใหเ้ช่าเรือเหมาลาํ

แบบเป็นระยะเวลา รวมทั้งส้ิน 18 ลาํ คิดเป็นเงินรวม 332,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ต่อวนั บริษทัฯ คาดวา่ 

เรือของบริษทัฯ จะมีวนัเดินเรือทาํการได ้358 วนัต่อปี ซ่ึงเป็นระดบัปกติท่ีใชเ้ป็นค่าเฉล่ียสาํหรับเรือรุ่นใหม่  

จาํนวนวนัท่ีเรือไม่ไดใ้หบ้ริการมีทั้งหมด 7 วนั ซ่ึงเผือ่ไวส้าํหรับกรณีท่ีเรืออาจตอ้งเขา้อู่แหง้หรือเกิดการ

เสียเวลา ทาํใหไ้ม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือ (off-hire) ถา้หากในปีไหนท่ีวนัเดินเรือทาํการของเรือลาํใดก็

ตามเหลือเพียง 350 วนั จาก 358 วนั รายไดค่้าเช่าเรือของเรือลาํนั้นกจ็ะลดลงประมาณร้อยละ 2.17 สาํหรับ

เรือท่ีใหบ้ริการแบบเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาท่ีสญัญาจะส้ินสุดลงก่อนวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 นั้น บริษทัฯ 

คาดการณ์จากจาํนวนวนัเดินเรือท่ีมีอยู ่ หากปริมาณเรือท่ีใหบ้ริการเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาลดลงไปร้อยละ 

2.17 จะทาํใหร้ายไดล้ดลงไป 1.94 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอมริกา มาเหลือเป็น 87.42 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล เพิ่มข้ึนร้อยละ 46.15 เป็น 2,462.08 ลา้นบาท   

เน่ืองจากจาํนวนเรือเพิ่มข้ึน ค่าใชจ่้ายหลกัๆ ในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล ไดแ้ก่ เงินเดือนลูกเรือ 

ค่าเบ้ียประกนั อะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ  และการซ่อมแซมท่ีอยูน่อกเหนือจากประกนั และนํ้ามนัหล่อล่ืน 

เป็นค่าใชจ่้ายประจาํท่ีจะเกิดข้ึนสาํหรับเรือทุกลาํ ดงันั้น ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเลจะ

สูงข้ึนเสมอ หากมีการซ้ือเรือลาํใหม่เพิ่มเขา้มา บริษทัฯ ประมาณวา่ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือ

เดินทะเลจะเพิม่ข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี ตามภาวะเงินเฟ้อ 

 

ค่าใชจ่้ายในการเช่าเรือแบบเหมาลาํเป็นระยะเวลาเพิ่มข้ึนร้อยละ 126.03 เป็น 725.92 ลา้นบาท  

เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนเรือท่ีบริษทัฯ เช่ามาเสริมกองเรือในสายขนส่งสินคา้ประจาํเสน้ทาง และใช้

สาํหรับขนส่งสินคา้ท่ีมีการทาํสญัญารับขนส่งไวล่้วงหนา้ ซ่ึงในรอบปีบญัชี 2548 บริษทัฯ ไดเ้ช่ามาเพิ่มเติม 

จาํนวน 12 ลาํ ทั้งท่ีเป็นการเช่ามาเป็นเท่ียวหรือแบบระยะสั้น เพื่อนาํมาใชบ้ริการขนส่งสินคา้ตามท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้ เทียบกบัปี 2547 ซ่ึงบริษทัฯ เช่าเรือมาเพิ่มเติมจาํนวน 8 ลาํ ในอตัราค่าเช่าเรือท่ีตํ่ากวา่มาก 

 

ค่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึนร้อยละ 54.78 เป็น 1,182.84 ลา้นบาท เน่ืองจากการซ้ือเรือเพิ่มข้ึน 6 ลาํ เป็นเงิน

จาํนวน 104.95 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงส่วนหน่ึงไดมี้การหกักลบไปกบัการขายเรือเก่าขนาดเลก็ 1 ลาํ 

ในรอบปีบญัชี 2548 ค่าตดัจาํหน่ายในการนาํเรือเขา้อู่แหง้คิดเป็นเงินจาํนวน 278.06 ลา้นบาท เทียบกบั 

119.24 ลา้นบาทในปี 2547 การเพิ่มข้ึนของค่าตดัจาํหน่ายในการนาํเรือเขา้อู่แหง้มีสาเหตุจากจาํนวนเรือท่ีเขา้

อู่แหง้เพิ่มเติมในปี 2548 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 ค่าใชจ่้ายรอตดัจาํหน่ายสาํหรับการนาํเรือเขา้อู่แหง้มี

จาํนวน 36 ลาํ เม่ือเทียบกบัปี 2547 เท่ากบั 20 ลาํ  
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ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2548 บริษทัฯ มีกาํไรจากการขายเรือ 1 ลาํ คิดเป็นเงิน 13.81 ลา้น

บาท เทียบกบักาํไร  42.53 ลา้นบาท จากการขายเรือ 2 ลาํในปี 2547 และไดก้าํไรจากการขายหุน้ของ บริษทั 

ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั อีก 22.56 ลา้นบาท 

 

ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหารเพิ่มข้ึนร้อยละ 46.50 เป็น 920.83 ลา้นบาท ในปี 2548 โดยมี

สาเหตุหลกัจากการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน และค่าใชจ่้ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เพราะจาํนวนพนกังาน

มีเพิ่มข้ึนมากกวา่เดิม และการจ่ายโบนสัพิเศษใหแ้ก่พนกังานมากข้ึนกวา่ปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ มี           

ผลประกอบการดีในปี 2547 ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2548  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและ

สวสัดิการ ผลตอบแทนต่างๆ เพิ่มข้ึนเป็น 526.11 ลา้นบาทเทียบกบั 330.36 ลา้นบาท ในปี 2547         

 

ดอกเบ้ียจ่ายเพิม่ข้ึนร้อยละ 106.43 เป็น 445.32 ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดข้องบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็น

สกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดงันั้นบริษทัฯ จึงเลือกท่ีจะกูเ้งินเพื่อซ้ือเรือในสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

ดว้ย ยอดเงินกูค้งเหลือโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี 2548 เพิ่มข้ึนร้อยละ 53.46 เป็น 197.40 ลา้นดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากยอดเงินกูค้งเหลือเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึนแลว้ อตัราดอกเบ้ีย LIBOR ดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกากป็รับตวัสูงข้ึนดว้ย 

 

รายไดจ้ากดอกเบ้ียและเงินปันผลรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 263.72 เป็น 49.31 ลา้นบาท เทียบกบั 13.56 ลา้น

บาท ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2547 ตลอดทั้งปีบริษทัฯ มีเงินสดคงเหลือจาํนวนมาก และนาํเงิน

จาํนวนน้ีมากระจายลงทุน ทั้งท่ีเป็นกองทุนรวม และการลงทุนในหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีบริษทัฯ มีกาํไรจากการ

ขายหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด (sale of marketable securities) เป็นเงิน 67.57 ลา้นบาท เทียบกบั 

30.68 ลา้นบาทในปี 2547 

 

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมลดลงร้อยละ 22.43 เป็น 28.94 ลา้นบาท เน่ืองจากส่วน

แบ่งกาํไรท่ีไดรั้บจากบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั ลดลง เพราะบริษทัดงักล่าวมีค่าใชจ่้ายเร่ิมแรก      

สาํหรับโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) เพิ่มเติม เพื่อรองรับสินทรัพยท่ี์บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั 

ซ้ือมาเพื่อใชใ้นกิจการ   
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ตารางต่อไปน้ีแสดงเงินทุนของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2546 – 30 กนัยายน 2548 

 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 1,698.03 ลา้นบาท เทียบกบั 

2,653.85 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2547 สภาพคล่องทางการเงินลดลงมีสาเหตุมาจาก

ปัจจยัหลายประการ ซ่ึงรวมถึง การนาํเงินสดท่ีไดจ้ากกิจกรรมดาํเนินงาน กาํไรจากการขายเรือ และจากการ

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั มาหกักลบกบัการชาํระคืนหน้ีเงินกู้

ระยะยาว รวมทั้งกิจกรรมค่าใชจ่้ายฝ่ายทุน และเงินปันผลท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ มี

ความเห็นวา่เงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ ในปัจจุบนัเพียงพอต่อความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัฯ ใน

ปัจจุบนั 

 

ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2548 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานเพิ่มข้ึนเป็น 7,022.60 

ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบั 5,195.76 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2547 ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

เพิ่มข้ึนของอตัราค่าเช่าเรือโดยเฉล่ียท่ีสูงข้ึนกวา่ปีก่อนมาก 

 

0.490.540.65ยอดรวมหนี้สินตอทุนทั้งหมด

17,865,625,06514,418,969,5594,892,694,065รวมเงินทุนทั้งหมด

9,183,983,3386,695,078,6751,691,148,918รวมสวนของผูถือหุน

6,978,764,3954,529,810,8411,161,307,778กําไรสะสม

21,124,313(18,826,796)(45,120,520)อื่น ๆ 

643,684,422643,684,422574,961,660

หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท จํานวน
693,684,422 หุน หุนสามัญที่ออกจําหนาย
และชําระแลวเต็มมูลคา 643,684,422 หุน

1,540,410,2081,540,410,208--เงินรับจากสวนเกินมูลคาหุน

8,681,641,7277,723,890,8843,201,545,147รวมหนี้สิน

สวนของผูถือหุน

1,206,521,668633,747,932286,858,264สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป

7,475,120,0597,090,142,9522,669,686,883หนี้ระยะยาว

หนี้สิน :

245,000,000

2546

ณ วันที่ 30 กันยายน 

--

2548

หนี้ระยะสั้น

รายการ

--

2547

0.490.540.65ยอดรวมหนี้สินตอทุนทั้งหมด

17,865,625,06514,418,969,5594,892,694,065รวมเงินทุนทั้งหมด

9,183,983,3386,695,078,6751,691,148,918รวมสวนของผูถือหุน

6,978,764,3954,529,810,8411,161,307,778กําไรสะสม

21,124,313(18,826,796)(45,120,520)อื่น ๆ 

643,684,422643,684,422574,961,660

หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท จํานวน
693,684,422 หุน หุนสามัญที่ออกจําหนาย
และชําระแลวเต็มมูลคา 643,684,422 หุน

1,540,410,2081,540,410,208--เงินรับจากสวนเกินมูลคาหุน

8,681,641,7277,723,890,8843,201,545,147รวมหนี้สิน

สวนของผูถือหุน

1,206,521,668633,747,932286,858,264สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป

7,475,120,0597,090,142,9522,669,686,883หนี้ระยะยาว

หนี้สิน :

245,000,000

2546

ณ วันที่ 30 กันยายน 

--

2548

หนี้ระยะสั้น

รายการ

--

2547

 - 104 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

เงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2548 เท่ากบั 5,442.45 ลา้น

บาท เน่ืองมาจากการซ้ือเรือเพิ่ม 6 ลาํ เปรียบเทียบกบั 7,650.11 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 

2547 ซ่ึงเป็นผลมาจากการซ้ือเรือเพิ่มเติม 12 ลาํ 
 

ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2548  บริษทัฯ ไดใ้ชเ้งินสดไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (financing 

activities) เท่ากบั  2,535.97 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้  ทั้งน้ีบริษทัฯ มี

นโยบายท่ีชดัเจนในการลดอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 ยอดหน้ีสินจากเงินกูธ้นาคาร

รวมต่อทุนเท่ากบั 0.49 เท่า เทียบกบั 0.54 เท่า ในปีก่อน และมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีกูม้าจากธนาคารต่อทุน  

เท่ากบั  0.95 เท่าในปี 2548 เทียบกบั 1.15 เท่า ในปี  2547  ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่นโยบายดงักล่าวจะยงัคงดาํเนิน

ต่อไปในรอบปีบญัชีหนา้   
 

ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2548 บริษทัฯ มียอดหน้ีท่ีกูม้าเพื่อซ้ือเรือคงเหลือ 210.33 

ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เทียบกบั 184.46 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาในปี 2547  ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี เท่ากบั 29.11 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  จะเห็นไดว้า่ยอดเงินกูท่ี้ตอ้งชาํระตาม

กาํหนดเวลาเพิ่มข้ึนมาก ในระหวา่งปีงบการเงิน 2548 บริษทัฯ มีการจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวเป็นเงินจาํนวน 

14.88 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกจาํนวน 38.5 ลา้นดอล

ล่าร์สหรัฐอเมริกา จากสถาบนัการเงินในต่างประเทศ และ 275 ลา้นบาท จากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึงมี

หลกัประกนัเป็นเรือของบริษทัฯ จาํนวนหน่ึง รวมทั้งท่ีดินและอาคารสาํนกังานบางส่วน 
  

ในดา้นการเงิน บริษทัฯ ดาํเนินตามนโนบายท่ีจะใหต้น้ทุนการกูเ้งินตํ่าสุดและในขณะเดียวกนักจ็ะ

คาํนึงถึงการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนอยา่งสูงสุด อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ ยงัตอ้งรักษาสภาพคล่องให้

อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจได ้ ขณะน้ีบริษทัฯ ถือครองเงินสดในรูปสกลุเงิน      

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาจาํนวนมาก 

 

บริษทัฯ เช่ือวา่เงินจาํนวนดงักล่าวขา้งตน้จะเพยีงพอต่อแผนการขยายธุรกิจ ซ่ึงหมายรวมถึงการซ้ือ

เรือเพิ่มเติม การลงทุนเพิ่มเติมในบริษทัหรือโครงการอ่ืน ๆ รวมทั้งยงัเพยีงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลใหก้บั        

ผูถื้อหุน้ตามนโยบายท่ีวางไวด้ว้ย  

 

ความสามารถในการขอกูเ้งินตามวงเงินสินเช่ือท่ีไดม้าใหม่ จะข้ึนอยูก่บัการจดัเตรียมเอกสาร     

เก่ียวกบัการขอเบิกเงินกูต้ามท่ีธนาคารกาํหนดไว ้ รวมถึงเอกสารการคํ้าประกนั การรับรองและการปฎิบติั

ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้โดยปกติ การกูเ้งินเพื่อการซ้ือเรือ ไม่ควรเกินร้อยละ 65 ของ

ราคาเรือท่ีซ้ือมา ซ่ึงในแต่ละคร้ัง ความสามารถในการขอกูเ้งินซ้ือเรือในจาํนวนดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัการ

อนุมติัของผูใ้หกู้ ้
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โดยทัว่ไป การขอกูเ้งินเพื่อซ้ือเรือ จะตอ้งจดจาํนองเรือหน่ึงลาํหรือมากกวา่นั้น เพื่อเป็นหลกัประกนั

เงินกู ้ การมอบผลประโยชน์ในกรมธรรม ์ รายไดจ้ากค่าระวาง และค่าชดเชยต่างๆ  นอกจากน้ีอาจมีเง่ือนไข

อ่ืนๆ อีกเช่น บริษทัฯ จะไม่ก่อหน้ีหรือภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนๆ   

 

เม่ือไม่นานมาน้ี บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกูร้ะยะยาวท่ีสามารถเบิกเม่ือใดกไ็ดต้ามท่ีตอ้งการโดย

มีเรือ 7 ลาํ ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั โดยบริษทัฯ ตอ้งใหค้าํรับรองดงัน้ี 

• มูลค่าทางการตลาดโดยรวมของกองเรือ ซ่ึงเป็นหลกัประกนัเงินกูจ้ะตอ้งอยูเ่กินกวา่ร้อยละ 140 ของ 

วงเงินกู ้ 

• ยอดเงินสดคงเหลือ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

• ในกรณีท่ีการนาํเรือเขา้อู่แหง้ หากมีค่าใชจ่้ายเกินกวา่ 900,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา บริษทัฯ ตอ้ง

ไดรั้บจดหมายยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารก่อน 

 

ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2548 เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 3,539.59 

ลา้นบาท 

 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditures) 

 

บริษทัฯ จะมีค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนเป็นคร้ังคราว ข้ึนกบัการซ้ือเรือมาเพิ่มเติม ในปี 2548 บริษทัฯ ซ้ือเรือ

เพิ่มเติมจาํนวน 6 ลาํ ราคารวม 104.95 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการซ้ือเรือนั้นมาจาก

เงินสดท่ีมีอยู ่ เงินสดท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานและการกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีใหว้งเงินสินเช่ือกบั

บริษทัฯ  

 

นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายจากการซ้ือเรือซ่ึงจะเกิดข้ึนในอนาคตแลว้ บริษทัฯ อาจมีค่าใชจ่้ายฝ่าย     

ทุนเพิ่มข้ึนอีกในปี 2549 เน่ืองจากเรือจาํนวน 15 ลาํ ของบริษทัฯ ครบกาํหนดเขา้อู่แหง้เพื่อทาํการซ่อมแซม

และตรวจสภาพเรือตามกาํหนด และมีเรือของบริษทัฯ อีก 3 ลาํท่ีจะเขา้ปรับปรุงสภาพเป็นกรณีพิเศษเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการบรรทุกสินคา้ใหม้ากข้ึน ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งใหเ้รือดงักล่าวท่ี

จอดเทียบท่าอยูม่าเขา้อู่ซ่อม และจะส่งผลใหจ้าํนวนวนัเดินเรือท่ีมีอยู ่ (available days) และวนัเดินเรือทาํการ 

(operating days) ลดลง  อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ คาดวา่เงินสดจากการดาํเนินงานจะมีเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายใน

ส่วนน้ี   
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ในอีก 4 ปี  ขา้งหนา้ เรือเดินทะเลของบริษทัฯ จาํนวน 9 ลาํ จะมีอายคุรบ 25 ปี     ซ่ึงอาจทาํใหเ้รือ

ดงักล่าวถูกปลดระวาง 

 

 

เน่ืองจากลูกคา้ของบริษทัฯ มีจาํนวนเพิม่ข้ึน บริษทัฯ จึงตอ้งซ้ือเรือเพิ่มเพื่อทดแทนเรือท่ีถูกปลด

ระวาง อีกทั้งยงัตอ้งขยายกองเรืออีกดว้ย ดงันั้นภาระค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนในอนาคตจะข้ึนกบัราคาเรือท่ีบริษทัฯ 

จะซ้ือมาเพิ่มเติม  นอกจากน้ี บริษทัฯ วางกลยทุธ์ทางธุรกิจในการเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นธุรกิจพาณิชยนาวแีบบ

ครบวงจร ซ่ึงนอกจากบริษทัฯ จะลงทุนในการขยายกองเรือของบริษทัฯ แลว้ ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 

กนัยายน 2548   บริษทัฯ ยงัไดล้งทุนในบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั อีกเป็นเงินจาํนวน  537.80 ลา้นบาท 

เพื่อรักษาสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 50 ในบริษทัดงักล่าว และในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม ลงทุนอีก 

389.77 ลา้นบาท โดยเป็นการซ้ือหุน้ของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิม และทาํใหส้ดัส่วน

เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 13.14    ทั้งน้ี บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั มีความตอ้งการท่ีจะซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มเติม   

ไดแ้ก่ เรือบาร์จขดุเจาะปิโตรเลียมกลางทะเล และเรือสนบัสนุนการดาํเนินการเก่ียวกบัการใหบ้ริการท่ี        

เก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมขดุเจาะปิโตรเลียมกลางทะเล เพื่อรองรับการใหบ้ริการในอุตสาหกรรมนํ้ามนัและ

ก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง บริษทัฯ ไดต้กลงท่ีจะลงทุนในท่าเรือแห่งหน่ึงในแถบเอเชีย และมองหาโอกาสท่ี

จะลงทุนเช่นน้ีในทวีปเอเชียและตะวนัออกกลาง ในเสน้ทางท่ีเรือของบริษทัฯ ใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทาง

อยู ่  

 

ความเส่ียงทางการตลาดในเชิงตัวเลขและคุณภาพ 

 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 

เน่ืองจากธุรกิจเดินเรือทะเลระหวา่งประเทศ เป็นธุรกิจซ่ีงใชส้กลุเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาในการ

ดาํเนินธุรกิจเป็นหลกั ดงันั้นรายไดท้ั้งหมดและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะเป็น 

สกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

เก่ียวกบัเรือเดินทะเล ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการนาํเรือเขา้อู่แหง้ และค่าใชจ่้ายผนัแปรบางประเภท ท่ีเป็นสกลุ

เงินตราต่างประเทศอ่ืนดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสกลุเงินยโูรและสกลุเงินดอลล่าร์สิงคโปร์ ในรอบปีบญัชี

59,774

3

ป 2550

67,283

3

ป 2551

เดทเวทตัน

จํานวน (ลํา)

เรือที่อายุครบ 25 ป

--

--

ป 2549

84,402

3

ป 2552

59,774

3

ป 2550

67,283

3

ป 2551

เดทเวทตัน

จํานวน (ลํา)

เรือที่อายุครบ 25 ป

--

--

ป 2549

84,402

3

ป 2552

(ปปฏิทิน)
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ส้ินสุด 30 กนัยายน 2548 ประมาณร้อยละ 8.9 ของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเท่ียวเรือ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

เก่ียวกบัเรือเดินทะเล ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการนาํเรือเขา้อู่แหง้และค่าใชจ่้ายผนัแปร เป็นสกลุเงินตรา

ต่างประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่สกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

 

บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ไวแ้ลว้เพื่อป้องกนัความผนัผวนของค่าเงิน

บาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 มูลค่ายติุธรรมทางการตลาดของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

เท่ากบั 2,913.72 บาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ไว้

แลว้ดงัน้ี  

 ตารางแสดงจาํนวนเงินท่ีทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

บริษทัฯ รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เม่ือมีการจ่ายชาํระ  

 

 

ความเส่ียงในเร่ืองของอตัราดอกเบีย้ 

 

บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงทางการตลาด จากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นสกลุเงิน      

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเน่ืองจากเงินกูข้องบริษทัฯ เกือบทั้งหมดเป็นสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยมี

อตัราดอกเบ้ีย LIBOR บริษทัฯ จ่ายดอกเบ้ียในอตัรา LIBOR บวกร้อยละ 2.25  อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไดท้าํ

สญัญาเพื่อจาํกดัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียแลว้ เพื่อลดผลกระทบกบักาํไรและกระแส

เงินสดของบริษทัฯ ตารางขา้งล่างน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงเงินกูข้องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 ซ่ึงอาจ

ไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 

 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่ประสงคท่ี์จะทาํธุรกรรมเก่ียวกบัอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย (interest rate derivative 

transactions) เพื่อการเกง็กาํไร  

 

 

 

39.1433

36 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

รอบบัญชี 
30 กันยายน 2550

39.1433

6 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

รอบบัญชี 
30 กันยายน 2551

อัตราแลกเปลี่ยนถึวเฉลี่ยที่ทําไวในสัญญา

จํานวนเงินดอลลารสหรัฐที่ทําสัญญา
ปองกันความผันผวนของคาเงินบาท

รายการ

39.3011

36 ลานดอลลาร 
สหรัฐอเมริกา

รอบบัญชี 
30 กันยายน 2549

39.1433

36 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

รอบบัญชี 
30 กันยายน 2550

39.1433

6 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

รอบบัญชี 
30 กันยายน 2551

อัตราแลกเปลี่ยนถึวเฉลี่ยที่ทําไวในสัญญา

จํานวนเงินดอลลารสหรัฐที่ทําสัญญา
ปองกันความผันผวนของคาเงินบาท

รายการ

39.3011

36 ลานดอลลาร 
สหรัฐอเมริกา

รอบบัญชี 
30 กันยายน 2549
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ตารางแสดงยอดเงินกูร้ะยะยาว และอตัราดอกเบ้ียจ่ายสูงสุดตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2552 และ      

หลงัจากนั้น 

 

 

 

12.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี

สงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 8,349,000 บาท (แปดลา้นสามแสนส่ีหม่ืนเกา้พนั

บาทถว้น) 

 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

-ไม่มี- 

 

รอบบัญชี
30กันยายน 

2553

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2552

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2551

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2550

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2549
รายการ

6.63%6.48%6.28%6.09%5.73%อัตราดอกเบี้ยจายสูงสุดโดยเฉลี่ย

200,000,000200,000,000200,000,000200,000,000200,000,000เงินกูที่ทําสัญญาเพื่อจํากัด
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยจายสูงสุดที่บริษัท
ไดทําสัญญาไว

33,223,300

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2551

33,809,300

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2550

32,118,300

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2552

82,074,450

หลังจากนั้น

ยอดเงินกูระยะยาวที่เปน
สกุลเงินดอลลาร

หนี้ระยะยาว

รายการ

29,106,900

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2549

รอบบัญชี
30กันยายน 

2553

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2552

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2551

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2550

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2549
รายการ

6.63%6.48%6.28%6.09%5.73%อัตราดอกเบี้ยจายสูงสุดโดยเฉลี่ย

200,000,000200,000,000200,000,000200,000,000200,000,000เงินกูที่ทําสัญญาเพื่อจํากัด
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยจายสูงสุดที่บริษัท
ไดทําสัญญาไว

33,223,300

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2551

33,809,300

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2550

32,118,300

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2552

82,074,450

หลังจากนั้น

ยอดเงินกูระยะยาวที่เปน
สกุลเงินดอลลาร

หนี้ระยะยาว

รายการ

29,106,900

รอบบัญชี 
30กันยายน  

2549

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
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13. ข้อมูลอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 

 

บุคคลอ้างองิอ่ืน ๆ  

 

ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

   อาคารสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

2/7 หมู่ท่ี 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวภิาวดีรังสิต 

      แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี  กรุงเทพฯ 10210  

โทรศพัท ์ + 66 (0) 2596-9000 

 
ข) ผูส้อบบญัชี    นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ 
      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3442 
      บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั 
      ชั้น 15 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ 
      179/74-80 ถนนสาธรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
      โทรศพัท ์+66 (0) 2344-1000 
 
ค) ท่ีปรึกษากฎหมาย   บริษทั สาํนกักฎหมายประมวลชยั จาํกดั 
      2038-2042 ถนนพระราม 6 (บรรทดัทอง)  

      เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
      โทรศพัท ์+66 (0) 22192031-2 
 
ง) สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจาํ  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - สาขาบางกะปิ 
      บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์- สาขาเพลินจิต 
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บริษทัโทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)                         แบบ 56-1 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั

ในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน

สาระสาํคญั นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดง   

ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแล

ใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2548 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการ

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํ

รายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความ  

ถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั หรือนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ เป็นผูล้ง  

ลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั หรือ   

นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ กาํกบัไว ้ ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของ    

ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการ  

2. นางสาวนุช กลัยาวงศา ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีและการเงิน  

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการ  

 นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายทะเบียน  
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บริษทัโทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)                         แบบ 56-1 

ห◌ุ◌้น 

 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั

ในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให ้ 

ผูอ่ื้นสาํคญัผดิ หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพือ่เป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ 

และไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือขาดขอ้มูล

ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาร29ะสาํคญั 29ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั หรือนางสาวมณัฑนี         

สุรกาญจน์กลุ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ม.ล.       

จนัทรจุฑา จนัทรทตั หรือนางสาวมณัฑนี สุรกาญจนก์ลุ กาํกบัไว ้ ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ได้

สอบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั ประธานกรรมการ  

2. นายบียอร์น  ออสตรอม ประธานกรรมการตรวจสอบ  

3. นายสมพงส์  ธนะโสภณ กรรมการตรวจสอบ  

4. พลเรือโทเรือกิตติชยั  เสนาณรงค ์ กรรมการตรวจสอบ  

5. นายเสฐียร  เตชะไพบูลย ์ กรรมการ  

6. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว กรรมการ  

7. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข กรรมการ  

8. นายโฟรเด ้ไทเกน้ กรรมการ  

9. นายโอเล่ย ์ไทเกน้ กรรมการ  

10. นายโอภาส  เพชรมุณี กรรมการ  

 

 
 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการ  

 นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 
ผูจ้ดัการฝ่ายทะเบียน

ห◌ุ◌้น 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

คณะกรรมการ 
 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

 (ปี)  ในบริษทั (%) ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

ม.ร.ว.จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั 75 -B.A. HONOURS 0.18 2537 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ   (Economics)  2534 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซี.เอส. แคปปิตอล จาํกดั 

   University of Cambridge England  2544 – ม.ค. 48 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

    2534 – 2545 ประธานกรรมการ บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

    2535 – 2547 กรรมการ บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

    2533 – 2535 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั หลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 

    2528 – 2533 ผูอ้าํนวยการ ธนาคารออมสิน จาํกดั 

    2525 – 2528 รองผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ม.ล.จนัทรจุฑา จนัทรทตั 39 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 0.02 ก.พ. 48 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการ     มหาวทิยาลยัมินิโซตา้  มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ    และบริษทัในกลุ่มโทรีเซนจาํนวน 49 บริษทั 

     มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลีย ์   กรรมการ บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

     กรรมการ บริษทั ที.เอส.ซี. มาริไทม ์จาํกดั 

     กรรมการ บริษทั ชิดลม ขนส่งและบริการ จาํกดั 

     กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

     กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

     กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

     กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

     กรรมการ โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

     กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั 

     กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั 
 

หมายเหตุ 1) ขอ้มูลสัดส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 

 2) สัดส่วนการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารไดน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะแลว้ 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

 (ปี)  ในบริษทั (%) ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

ม.ล.จนัทรจุฑา จนัทรทตั (ต่อ)    มี.ค. 48 – ก.ย. 48 กรรมการ บริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ    2545 – 2548 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษทั มอร์แกน สแตนเลย ์(สิงคโปร์) 

    2543 – 2545 ผูจ้ดัการ กลุ่มบริษทั เจพี มอร์แกน (ฮ่องกง) 

    2537 – 2543 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

     ฝ่ายธุรกิจโครงการ  

    2536 – 2537 ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายการเงิน ธนาคารแห่งอเมริกา (กรุงเทพ) 

    2534 – 2536 ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่าย Financial ธนาคารแห่งอเมริกา (ฮ่องกง) 

     Engineering Risk Management  

    2532 – 2534 ผูช่้วยผูจ้ดัการ  ธนาคารแห่งอเมริกา (ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย) 

     ฝ่าย Capital Markets Credit  

นายโฟรเด ้ ไทเกน้ 43 - ปริญญาโท (การเงิน) 0.18 2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ    University of Denver, U.S.A.  พ.ย. 46 – เม.ย. 48 กรรมการ โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

  - B.S. (General Business   มี.ค. 46 – เม.ย. 48 กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั 

     Administration) Arizona State  มิ.ย. 45 – เม.ย. 48 กรรมการ ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส 

     University, U.S.A.  ก.พ. 45 – เม.ย. 48 กรรมการ โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 

  - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ  ก.ย. 43 – มี.ค. 48 กรรมการ บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

     บริษทัไทย (IOD) ปี 2548  ก.ค. 43 – 2546 กรรมการ บริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั 

      DCP รุ่นท่ี 64  2540 – เม.ย. 48 กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั 

    2535 – เม.ย. 48 กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

    2533 – เม.ย. 48 กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

    2534 – เม.ย. 43 กรรมการ บริษทั ชิดลม ขนส่งและบริการ จาํกดั 

    2532 – 2535 กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

    2530 – 2531 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั โทรีเซนชิป แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (ฮ่องกง) 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

 (ปี)  ในบริษทั (%) ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายโอเล่ย ์ ไทเกน้ 41 - ปริญญาโท (การเช่าเรือชั้นสูงและ 0.08 2536 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ    กฎหมายทางทะเล)  2543 – เม.ย. 48 กรรมการ บริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั 

    New York State University, U.S.A.  2537 – ส.ค. 43 กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

  - B.S. (Corporate Finance)  2536 – เม.ย. 48 กรรมการ บริษทัในกลุ่มโทรีเซนจาํนวน 46 บริษทั 

    Arizona State University, U.S.A.  2535 – เม.ย. 48 กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

    2532 – 2533 ผูจ้ดัการโครงการ บริษทั โทรีเซนชิป แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (ฮ่องกง) 

นายแลนซ28◌์ คาร์ล เดพิว 41 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (เนน้ดา้น 0.18 ม.ค.2545 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ     การเงิน) จาก Anderson Graduate  ม.ค. 48 – ก.ย. 48 กรรมการ บริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั 

      School of Management at UCLA  2545 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั ไรเล่ย ์แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ แอล พ ี

      สหรัฐอเมริกา  2543 – ปัจจุบนั ผูบ้ริหาร บริษทั อูลูวาตู พาร์ทเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

  - ปริญญาตรี สาขา Cum Laude in     แอล แอล ซี 

     Business Administration - Finance  2537 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ กองทุน บริษทั เควส เมเนจเมนท ์จาํกดั 

     จาก California State University,  2536 – 2537 นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์ บริษทั ทรัสท ์คอมปานี ออฟ เดอะ เวสท ์

      Northbridge, สหรัฐอเมริกา    สหรัฐอเมริกา 

    2532 – 2535 ท่ีปรึกษาดา้นการเงินอาวโุส บริษทั เค พี เอม็ จี พีท มาร์วคิ 

นายเสฐียร  เตชะไพบูลย ์ 66 - ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) 0.61 2537 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  

กรรมการอิสระ     University of California,  2539 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั แอมโบรสไวน์ จาํกดั 

     Los Angeles, U.S.A.  2510 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เตชะไพบูลย ์จาํกดั 

  - B.A. (Economics) University of     

     California, Los Angeles, U.S.A.     

นายโอภาส  เพชรมุณี 48 - โรงเรียนเดินเรือพาณิชย ์ 0.0003 2533 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ     ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ี  ต.ค.2546 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

    2537 – 2545 กรรมการ บริษทั โทรีเซน ออโต ้ทรานสปอร์ต จาํกดั 

    2526 – 2533 ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติังาน บริษทั ยโูร เอเชีย ชาเตอร์ร่ิง จาํกดั (สิงคโปร์) 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 
ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

 (ปี)  ในบริษทั (%) ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์ 72 - Defense Management, U.S.A. 0 2542 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระและ  - วทิยาลยัการทพัเรือ  2537 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ  - โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  2536 – 2537 รองหวัหนา้คณะนายทหาร กองทพัเรือ 

  - โรงเรียนนายเรือ   ฝ่ายเสนาธิการ  

     ประจาํผูบ้งัคบับญัชา  

    2532 รองผูบ้ญัชาการ กองทพัเรือ 

     โรงเรียนนายเรือ  

    2531 เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ กองทพัเรือ 

    2527 – 2530 ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารเรือ กองทพัเรือ 

     ประจาํกรุงปารีส  

นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข 51 - ปริญญาตรี ดา้นการบญัชี 0 ส.ค. 47 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ส.ค. 47 – ปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีบริหารงานธุรกิจ ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

  - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   ลูกคา้ขนาดกลางภูมิภาค 4  

     บริษทัไทย (IOD) ปี 2547    (ภาคใต)้  

      DAP รุ่นท่ี 22  2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นครไทยสตริปมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

    2540 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วงัใต ้จาํกดั 

    ต.ค. 46 – ส.ค. 47 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

    2543 – 2544  กรรมการ บริษทั เจ.บี. โฮเตล็ (หาดใหญ่) จาํกดั 

    2535 – 2542  กรรมการ บริษทั บิสสิเนส ครีเอชัน่ จาํกดั 

    2535 – 2542  กรรมการ บริษทั สินพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั 

    2538 – 2540  กรรมการ บริษทั เงินทุนหลกัทรัพยพ์าราพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 
 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

 (ปี)  ในบริษทั (%) ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายสมพงส์  ธนะโสภณ 76 - M.A. (Economics) 0 2542 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระและ    University of Wisconsin, U.S.A.  2537 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ  - พาณิชยศ์าสตร์บณัฑิต  2533 – 2539 รองประธานกรรมการ ธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2528 – 2533 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) 

  - วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  2522 – 2527 รองผูว้า่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

     รุ่นท่ี 22     

นายบียอร์น  ออสตรอม 59 - B.A. (Law) 0 ม.ค. 48 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ,    University of Stockholm  ต.ค. 43 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ  - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ  เม.ย. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรรมการอิสระ     บริษทัไทย (IOD) ปี 2548  2540 – 2543 ท่ีปรึกษา สมาคมขนส่งสินคา้ทางทะเล ประเทศสิงคโปร์ 

      DCP รุ่นท่ี 64  ก.ย. 29 – ส.ค. 43 รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารคริสเตียเนีย สาขาสิงคโปร์ 

    2528 – 2529 กรรมการ Asia Shipping Group ธนาคาร พีเค คริสเตียเนีย ฮ่องกง 

    2522 – 2527 กรรมการ แบงก ์เดอ ลา โซสิเอตเต ้ฟินานซิแยร์ ยโูรเปียน ปารีส 

    2518 – 2522 ผูบ้ริหารอาวโุส ธนาคาร แฮมโบรส แบ๊งค ์ลอนดอน 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ผู้บริหารระดบัสูง 
 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

 (ปี)  ในบริษทั (%) ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายอีวาร์ ฮาร์ราลด ์ซอสส์ 57 - Master (Captain) Certificate 0 มี.ค. 23 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายเรือประจาํ    Stavanger Navel Academy   ฝ่ายเรือประจาํเส้นทาง  

เส้นทาง    มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     กรรมการ โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 

     กรรมการ ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิ แอล แอล ซี 

นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น 38 - Nykoebing F. Commercial Collage, 0.009 เม.ย. 48 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการทัว่ไป บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการพาณิชย ์     Denmark   ฝ่ายการพาณิชย ์  

    มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

    เม.ย. 46 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั 

    ม.ค. 46 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั 

    มิ.ย. 39 – เม.ย. 48 ผูจ้ดัการแผนกเช่าเหมาเรือ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

    มิ.ย. 38 – มิ.ย. 39 นายหนา้เช่าเหมาเรือ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง จาํกดั 

    ก.ค. 35 – พ.ค. 38 นายหนา้เช่าเหมาเรือ สแกนอีสต ์มาริไทม ์(สิงคโปร์) 

    ก.ค. 32 – มิ.ย. 35 นายหนา้เช่าเหมาเรือ แคนเดลอร์ ชิปป้ิง (เบรเมน เยอรมนั) 

    ส.ค. 29 – ก.ค. 31 พนกังานฝึกงาน แคสเปอร์ แอนเดรีย (นาคสกอฟ เดนมาร์ก) 

นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ 51 - Diploma in Management of Ship 0 2547 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการทัว่ไปฝ่ายกองเรือ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายกองเรือ    Operations  มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

    University of Strathclyde, Scotland  พ.ย. 45 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ที.เอส.ซี. มาริไทม ์จาํกดั 

    2540 – 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายกองเรือ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

    2536 – 2540 ผูจ้ดัการฝ่ายการพฒันาธุรกิจ บริษทั เนวโิก ้เมเนจเมน็ต ์จาํกดั (ไซปรัส) 

    2534 – 2536 ผูช่้วยผูจ้ดัการ บริษทั เนวโิก ้เมเนจเมน็ต ์จาํกดั (ไซปรัส) 

    2531 – 2534 ผูจ้ดัการงานติดต่ออุปกรณ์ บริษทั แอตแลนติค ดริลล่ิง จาํกดั (สก็อตแลนด)์ 

     นอกชายฝ่ัง  
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

  
ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

 (ปี)  ในบริษทั (%) ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายพงษศ์กัด์ิ  กาญจนาคพนัธุ ์ 53 - M.A. (Political Science) 0.0003 2532 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป กลุ่มบริษทัโทรีเซน 

ผูจ้ดัการทัว่ไป    University of Missouri, U.S.A.   ฝ่ายบุคคลและบริหาร  

ฝ่ายบุคคลและบริหาร  - M.A. (Political Science)  2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

    Eastern New Mexico University,  2543 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

    U.S.A.   กรรมการ บริษทั ไทยพีแอนดไ์อ เซอร์วสิเซส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

  - รัฐศาสตร์บณัฑิต   2543 – ก.ย. 48 กรรมการ บริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั 

     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

    2536 – เม.ย. 48 กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

    2528 – 2531 อาจารยป์ระจาํหอสมุด มหาวทิยาลยัโอคลาโฮมา, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นางสาวนุช  กลัยาวงศา 52 - บญัชีมหาบณัฑิต 0.0003 2530 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป กลุ่มบริษทัโทรีเซน 

ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีและการเงิน     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   ฝ่ายบญัชีและการเงิน  

  - บญัชีบณัฑิต  2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2533 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เกษตรสมุทร จาํกดั 

    2539 – เม.ย. 48 กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

    2522 – 2530 ผูช่้วยสมุห์บญัชี บริษทั วทิยาคม จาํกดั (มหาชน) 

นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 40 - ปริญญาโทสาขาการบริหาร 0 2533 – ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขานุการบริษทั     ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์     

      มหาวทิยาลยั     

  -   อกัษรศาสตร์บณัฑิต     

      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

หมายเหตุ /   =   กรรมการ X     =    ประธานกรรมการ  

 1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 7. บริษทั ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 13. บริษทั ทอร์ซนั ชิปป้ิง จาํกดั 

 2. บริษทั ทอร์ นาวเิกเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 8. บริษทั เฮรอน ชิปป้ิง จาํกดั 14. บริษทั ทอร์ซี ชิปป้ิง จาํกดั 

 3. บริษทั เฮลิออส ชิปป้ิง จาํกดั 9.  บริษทั เฮอร์เมลิน ชิปป้ิง จาํกดั 15. บริษทั ทอร์สกาย ชิปป้ิง จาํกดั 

 4. บริษทั เฮอร์มิส ชิปป้ิง จาํกดั 10. บริษทั ทอร์สตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั 16. บริษทั ทอร์ สปิริต ชิปป้ิง จาํกดั 

 5. บริษทั ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 11. บริษทั ทอร์สกิปเปอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 17. บริษทั ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิง จาํกดั 

 6. บริษทั เฮราเคิลส์ ชิปป้ิง จาํกดั 12. บริษทั ทอร์เซลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 18. บริษทั ทอร์ มารีเนอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 

    

รายช่ือ บริษทัโทรีเซนไทย บริษทัยอ่ย (กลุ่มธุรกิจเดินเรือ) 

 เอเยนตซี์ส์ จาํกดั  

 (มหาชน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.  ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั X                   

2.  ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

3.  นายโอเล่ย ์ ไทเกน้ /                   

4.  นายโฟรเด ้ ไทเกน้ /                   

5.  นายโอภาส  เพชรมุณี /                   

6.  นายเสฐียร  เตชะไพบูลย ์ /                   

7.  นายบียอร์น  ออสตรอม /                   

8.  พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์ /                   

9.  นายสมพงส์  ธนะโสภณ /                   

10. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข /                   

11. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว /                   
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 
 

 
 
 
หมายเหตุ /   =   กรรมการ X     =    ประธานกรรมการ  

 19. บริษทั ทอร์ เมอร์คิวร่ี ชิปป้ิง จาํกดั 25. บริษทั ทอร์ แชมเป้ียน ชิปป้ิง จาํกดั 31. บริษทั ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จาํกดั 

 20. บริษทั ทอร์ มาสเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 26. บริษทั ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จาํกดั 32. บริษทั ทอร์ การ์เดียน ชิปป้ิง จาํกดั 

 21. บริษทั ทอร์ ออร์คิด ชิปป้ิง จาํกดั 27. บริษทั ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 33. บริษทั ทอร์ ไทรอมัพ ์ชิปป้ิง จาํกดั 

 22. บริษทั ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จาํกดั 28. บริษทั ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 34. บริษทั ทอร์ เน็กซสั ชิปป้ิง จาํกดั 

 23. บริษทั ทอร์ จสัมิน ชิปป้ิง จาํกดั 29. บริษทั ทอร์ เวนเจอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 35. บริษทั ทอร์ เนปจูน ชิปป้ิง จาํกดั 

 24. บริษทั ทอร์ กปัตนั ชิปป้ิง จาํกดั 30. บริษทั ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จาํกดั 36. บริษทั ทอร์ ทริบิวท ์ชิปป้ิง จาํกดั 

รายช่ือ บริษทัโทรีเซนไทย บริษทัยอ่ย (กลุ่มธุรกิจเดินเรือ) 

 เอเยนตซี์ส์ จาํกดั  

 (มหาชน) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1.  ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั X                   

2.  ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

3.  นายโอเล่ย ์ ไทเกน้ /                   

4.  นายโฟรเด ้ ไทเกน้ /                   

5.  นายโอภาส  เพชรมุณี /                   

6.  นายเสฐียร  เตชะไพบูลย ์ /                   

7.  นายบียอร์น  ออสตรอม /                   

8.  พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์ /                   

9.  นายสมพงส์  ธนะโสภณ /                   

10. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข /                   

11. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว /                   
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ /   =   กรรมการ X     =    ประธานกรรมการ  

 37. บริษทั ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 42. บริษทั ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จาํกดั 47. บริษทั ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จาํกดั 

 38. บริษทั ทอร์ อลายอนัซ์ ชิปป้ิง จาํกดั 43. บริษทั ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปป้ิง จาํกดั 48. บริษทั ทอร์ ทรานสิท ชิปป้ิง จาํกดั 

 39. บริษทั ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จาํกดั 44. บริษทั ทอร์ ฮาร์โมน่ี ชิปป้ิง จาํกดั 49. บริษทั ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 

 40. บริษทั ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จาํกดั 45. บริษทั ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั 50. บริษทั ทอร์ เอนเนอร์ย ีชิปป้ิง จาํกดั 

 41. บริษทั ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จาํกดั 46. บริษทั ทอร์ เนรัส ชิปป้ิง จาํกดั 51. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั 

 

รายช่ือ บริษทัโทรีเซนไทย บริษทัยอ่ย (กลุ่มธุรกิจเดินเรือ) 

 เอเยนตซี์ส์ จาํกดั  

 (มหาชน) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

1.  ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั X                

2.  ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั / / / / / / / / / / / / / / / / 

3.  นายโอเล่ย ์ ไทเกน้ /                

4.  นายโฟรเด ้ ไทเกน้ /                

5.  นายโอภาส  เพชรมุณี /                

6.  นายเสฐียร  เตชะไพบูลย ์ /                

7.  นายบียอร์น  ออสตรอม /                

8.  พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์ /                

9.  นายสมพงส์  ธนะโสภณ /                

10. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข /                

11. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว /                
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

 
 
 
หมายเหตุ /   =   กรรมการ X     =    ประธานกรรมการ  

 บริษทัยอ่ย (กลุ่มธุรกิจบริการ)  บริษทัร่วม 

 1. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 5. บริษทั ชิดลม ขนส่งและบริการ จาํกดั 1. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 2. บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 6. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 2. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

 3. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั  7. บริษทั ไทยพีแอนดไ์อ เซอร์วสิเซส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั กิจการร่วมคา้ 

 4. บริษทั ที.เอส.ซี. มาริไทม ์จาํกดั  1. โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

 

รายช่ือ บริษทัโทรีเซนไทย บริษทัยอ่ย (กลุ่มธุรกิจบริการ) บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ 

 เอเยนตซี์ส์ จาํกดั    

 (มหาชน) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 

1.  ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั X           

2.  ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั / / / / / / / / / / / 

3.  นายโอเล่ย ์ ไทเกน้ /           

4.  นายโฟรเด ้ ไทเกน้ /           

5.  นายโอภาส  เพชรมุณี /  /         

6.  นายเสฐียร  เตชะไพบูลย ์ /           

7.  นายบียอร์น  ออสตรอม /        /   

8.  พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์ /           

9.  นายสมพงส์  ธนะโสภณ /           

10. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข /           

11. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว /           
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 3 

 

1. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ในการดูแลกิจการบริษทัให้

มีการจดัการท่ีดี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุม          

ผูถื้อหุน้ดว้ยความ ซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทั ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป โดย

กาํกบัดูแลใหร้ายงานทางการเงินของบริษทั มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สามารถสะทอ้น

ฐานะการเงินและผลดาํเนินงานท่ีเป็นจริงของบริษทั 
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีเป็น  

ผูท้รงคุณวฒิุมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ขา้มาทาํหนา้ท่ี

สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานการเงินอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน รวมทั้งมี 

สอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงาน

ผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ 
 
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ งบการเงินประจาํปี 2548 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้ ได้

แสดงฐานะการเงินและ   ผลการดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 

(ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค  จนัทรทตั) (ม.ล. จนัทรจุฑา  จนัทรทตั) 
ประธานกรรมการ          กรรมการผูจ้ดัการ 
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2. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการสอบทานขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรายงานทางการเงิน 

การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  พร้อมกนัน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้

ปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาล และส่งเสริมใหบ้ริษทัฯมีการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

เพื่อใหบ้ริษทัฯมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนใหค้าํแนะนาํในเร่ืองการบริหารความเส่ียงและระบบ 

ควบคุมภายในต่อผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
1.  นาย บียอร์น ออสตรอม   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นาย สมพงส์ ธนะโสภณ   กรรมการตรวจสอบ 
3.  พลเรือโท กิตติชยั เสนาณรงค ์  กรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
- สอบทานงบการเงินเพื่อใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเช่ือถือได ้ รวมทั้ง

มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ห ้  

โปร่งใส ถูกตอ้งและครบถว้น 
- สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพ 
- สอบทานการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้   

ผกูพนัท่ีมีไวก้บับุคคลภายนอก กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
- พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี และนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย  

ในระหวา่งรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2548 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุม

รวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง เพื่อสอบทานระบบบญัชี และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนรายงานทางการเงินทั้ง

รายไตรมาสและประจาํปีก่อนนาํเสนอสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และสาธารณชน  การพิจารณา

ประเดน็ต่างๆ กระทาํดว้ยความเป็นอิสระ โดยไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง และผูต้รวจ

สอบภายในเขา้ร่วมประชุม 
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โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่ งบการเงิน

ของบริษทัฯ ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยขอ้มูล

ท่ีเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และไม่พบประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญัในเร่ืองไม่ปฏิบติัตามกฎ 

ระเบียบ และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยอิสระ และไม่ถูก

จาํกดัในการเขา้ถึงขอ้มูลในการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ จะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้

บริษทัฯมีการพฒันาและดาํรงไวซ่ึ้งการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
สาํหรับงบการเงินประจาํปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ให้

พิจารณาแต่งตั้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อเน่ืองจากปี

ท่ีผา่นมา  เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นท่ียอมรับอยา่ง

กวา้งขวาง  การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้เพื่อใหค้วาม

เห็นชอบต่อไป 

 
 

(นาย บียอร์น ออสตรอม ) 

            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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