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บริษทัโทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ส่วนที ่1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 

ดว้ยประวติัการดาํเนินงานท่ีมีมานานกวา่ร้อยปี  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

(“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจการถือหุน้ โดยลงทุนในบริษทัในกลุ่มโทรีเซนทั้งหมด บริษทั        

โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูน้าํในการใหบ้ริการดา้นการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง งาน

บริการนอกชายฝ่ัง และงานบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือดว้ยกองเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไป กองเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกอง   เรือบริการและสนบัสนุนงานวิศวกรรมใตท้ะเลและเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ัง โดยใหบ้ริการ

แก่เจา้ของและผูป้ระกอบการเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ บริษทัการคา้ บริษทั

นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งผูรั้บเหมางานเก่ียวกบัการสาํรวจ และขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ     

ทัว่โลก 

 

ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2549  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยู่

ในงบการเงินรวมจาํนวน 60 บริษทัและบริษทัร่วมจาํนวน 2 ตามการบนัทึกบญัชีแบบส่วนไดเ้สีย           

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“SET”) และยงัเป็นหน่ึงใน

บริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บคดัเลือกใหอ้ยูใ่นดชันีเซ็ท 50 ท่ีประกอบดว้ยบริษทัท่ีมีมูลค่าทางการตลาดขนาด

ใหญ่ 50 อนัดบัแรก 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549  กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้

แหง้เทกองมีเรือทั้งส้ิน 45 ลาํ  ซ่ึงประกอบดว้ยเรือ

บรรทุกสินคา้ทัว่ไป เรือสินคา้แหง้เทกองประเภท  

Handysize  และ  Handymax  รวมทั้งเช่าเรือ ประเภท 

Handymax 2 ลาํเป็นสญัญาเช่าระยะเวลาปานกลาง   

กองเรือของบริษทัฯ ใหบ้ริการเรือประจาํเสน้ทางทั้งแบบสญัญาระยะสั้นตามราคาค่าระวางของตลาด ณ 

ขณะนั้น (spot market) การเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา (period time charters) การเซ็นสญัญารับขนส่ง        

ล่วงหนา้ (contracts of affreightment) หรือสญัญาเช่าระยะสั้นชนิดค่าระวางคงท่ี (short-term fixed rate 

contracts) 

 

กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังมีกองเรือท่ีใหบ้ริการ 4 ลาํ และเรือท่ีเช่ามาเพิ่มเติมเพื่อใหบ้ริการ

อีก 1 ลาํ กองเรือไดถู้กออกแบบใหเ้หมาะสาํหรับงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า ซ่ึงสามารถควบคุมการทาํงาน

โดยนกัประดานํ้าหรือควบคุมดว้ยยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV) และรวมทั้งเรือท่ีมีระบบการบงัคบัตาํแหน่ง

ของเรือแบบอตัโนมติัเช่ือมต่อกบัสญัญาณดาวเทียม (dynamically positioned vessels) เรือดงักล่าว    

กลุ่มธุรกจิของบริษัทโทรีเซน 

1. กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 

2. กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง  

3. กลุ่มธุรกิจงานบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 
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สามารถปฏิบติังานประดานํ้าท่ีความลึกกวา่ 300 เมตรไดโ้ดยใชร้ะบบควบคุมและอุปกรณ์สาํหรับดาํนํ้าลึก 

(saturation diving system) สาํหรับเรือบริการและสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าท่ีควบคุมดว้ยยาน

สาํรวจใตท้ะเล (ROV) สามารถทาํงานในนํ้าไดใ้นความลึกกวา่ 1 กิโลเมตร การใหบ้ริการงานวิศวกรรมโยธา

ใตน้ํ้ าของบริษทัฯ มีหลากหลาย รวมถึงการตรวจสอบ การซ่อม การบาํรุงรักษา และงานสานต่อโครงการให้

สมบูรณ์ (Commissioning Projects) 

 

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังยงัเป็นเจา้ของเรือขดุเจาะอีก 2 ลาํ ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมการสาํรวจและ

ผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ  ซ่ึงเรือขดุเจาะไดถู้กออกแบบใหส้ามารถทาํงานในนํ้าลึกถึง 600 ฟุต และ

ทาํงานขดุเจาะได ้24 ชัว่โมงต่อวนั ในความลึกถึง 20,000 ฟุต ของผวิดิน 

 

กลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ ประกอบไปดว้ยการประกอบธุรกิจตวัแทนเรือใน

ประเทศไทย  เวียดนาม และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์   การใหบ้ริการจดัหาวสัดุอุปกรณ์บนเรือ  การขน

ถ่ายสินคา้  และการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ในประเทศไทย และ การเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือทัว่ภูมิภาค 
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ส่วนที ่2 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 

 

ช่ือบริษทั : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited (TTA) 

ประเภทธุรกิจ : 1. ธุรกิจการเดินเรือ 

2. ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 

3. ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  

กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107537002737 

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 

 ธุรกิจเดินเรือและธุรกิจการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังเป็นธุรกิจท่ีมีวฎัจกัร โดยอตัราค่าเช่าเรือในปัจจุบนั

ไดป้รับตวัสูงข้ึนมากเม่ือเทียบกบัในอดีต ซ่ึงความผนัผวนของอตัราค่าเช่าเรือเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน 

อุปสงคแ์ละอุปทานของเรือบรรทุกสินคา้และงานบริการต่างๆจากเรือบรรทุกสินคา้ 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราค่าเช่าเรือ ไดแ้ก่ : 

 

Dry Bulk Shippingเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง Offshore Servicesธุรกจิการให้บริการนอกชายฝ่ัง 

Demand for and production of dry bulk 

commoditiesอุปสงคแ์ละผลผลิตสินคา้แหง้แบบเท

กอง 

Demand for oil and gasความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ 

The distance dry bulk is to be moved by sea

ระยะทางท่ีใชข้นส่งสินคา้แหง้เทกอง 

Advances in exploration, development, and production technology

ความกา้วหนา้ของการสาํรวจ พฒันา และเทคโนโลยใีนการผลิต 

Changes in sea borne and other transportation 

patternsการเปล่ียนแปลงรูปแบบการคา้ทางทะเล

และ 

การขนส่งสินคา้ 

Ability of the Organisation of Petroleum Exporting Countries and 

others to set and maintain production levels and prices

ความสามารถของกลุ่มโอเปคและกลุ่มผลิตท่ีอยูน่อกกลุ่มโอเปคท่ีจะ

กาํหนดและรักษาระดบัการผลิตและราคา 

The number of new building deliveriesจาํนวนเรือ

ต่อใหม่ท่ีมีการส่งมอบ 

อตัราDiscovery rate of new oil and gas reserves in offshore areas

การคน้พบแหล่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติสาํรองแห่งใหม่ๆ ใน

บริเวณนอกชายฝ่ัง 

The scrapping of older vesselsการปลดระวางเรือท่ีมี

อายมุาก 

Weather conditionsสภาพภูมิอากาศ 

Port congestionความแออดัของท่าเรือ  Worldwide economic activityสภาพเศรษฐกิจทัว่โลก 

- Demand for and production of dry bulk commodities; 

- The distance dry bulk is to be moved by sea; 

- Changes in sea borne and other transportation patterns; 

- The number of new building deliveries; 

- The scrapping of older vessels; and 

- Port congestion 

 

ความสามารถในการปล่อยเรือใหเ้ช่าของบริษทัฯ เม่ือเรือหมดสญัญาเช่าจากลูกคา้และอตัราค่าเช่า

สาํหรับการทาํสญัญาใหม่ จะข้ึนกบัสภาวะของตลาดเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและตลาดของธุรกิจการ
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ใหบ้ริการนอกชายฝ่ังในขณะนั้น หากสญัญาเช่าครบกาํหนดในช่วงขาลง อตัราค่าเช่าใหม่ท่ีเสนอลูกคา้มกัจะ  

ตํ่ากวา่สญัญาเช่าเดิม 

To limit the volatility of charter rates, we employ our dry bulk vessels in a highly diversified manner 

among our liner services, time charter transactions, COA’scontracts of affreightment, and the tramp 

market. We have entered into fixed rate time charter contracts for [eighteen] vessels. These time charter 

contracts cover [39%] and [21%] of our available capacity in 2006 2007 and 20072008, respectively,. We 

also employ our drilling rigs on medium-term contracts, with fixed rate charter contracts running through 

the fourth quarter of 2008. These contracts  and should provide a strong base for our future financial 

results. 

เพื่อจาํกดัความผนัผวนของอตัราค่าเช่าเรือ บริษทัฯ ไดป้ล่อยเช่าเรือสินคา้แหง้เทกองในหลาย       

รูปแบบ ไม่วา่จะเป็นบริการแบบประจาํเสน้ทาง แบบเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา แบบทาํสญัญารับขนส่ง    

สินคา้ไวล่้วงหนา้ และแบบเช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว บริษทัฯไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา

โดยกาํหนดค่าเช่าในอตัราคงท่ีไวแ้ลว้ จาํนวน 15 ลาํ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 27 และร้อยละ 13 ของระวางบรรทุก

สินคา้ทั้งหมดของบริษทัฯ ในปี 2550 และ 2551 ตามลาํดบั นอกจากน้ีเรือขดุเจาะของบริษทัฯ ยงัไดรั้บ

สญัญาวา่จา้งระยะเวลาปานกลางดว้ยอตัราค่าเช่าคงท่ีโดยมีสญัญาวา่จา้งไปจนถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2551 

ซ่ึงสญัญาวา่จา้งน้ีจะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษทัฯ แขง็แกร่งในอนาคต 

 

 

 

Volatility of Market Values of Dry Bulk Vesselsความผนัผวนของราคาตลาดของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเท

กอง 

ความผนัผวนของราคาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือท่ีใหบ้ริการและสนบัสนุนวิศวกรรมโยธา 

ใตน้ํ้ าและเรือขดุเจาะ เกิดจากปัจจยัหลายประการ เช่น การข้ึนลงของค่าระวาง การแข่งขนั ประเภทของเรือ 

ขนาด และอายขุองกองเรือ และเรือขดุเจาะ การปฏิบติัตามกฎระเบียบสากลเก่ียวกบัการเดินเรือในน่านนํ้ า

นานาประเทศ และราคาของเรือท่ีต่อเรือใหม่ 

 

ราคาตลาดของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือท่ีใหบ้ริการและสนบัสนุนวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าและ

เรือขดุเจาะมือสองในปัจจุบนัไดป้รับตวัสูงข้ึนมากเม่ือเทียบกบัในอดีต บริษทัฯโชคดีมากท่ีไดต้ดัสินใจซ้ือ

เรือมือสองจาํนวนหลายลาํ ในขณะท่ีราคาเรือมือสองยงัมีราคาตํ่ากวา่ราคาในปัจจุบนัมาก ดงันั้นกองเรือของ

บริษทัฯ จึงมีราคาตามมูลค่าตลาดท่ีสูงกวา่มูลค่าทางบญัชี 
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เพื่อเป็นการจาํกดัความผนัผวนของมูลค่าตลาดของกองเรือ บริษทัฯ ไดท้าํการคดัเลือกผูข้ายเรือและ

เรือขดุเจาะอยา่งต่อเน่ือง ตรวจสอบราคาตลาด และทาํการวิเคราะห์ถึงผลของการลงทุนในระยะยาวอยา่ง

รอบคอบ  บริษทัฯ จะซ้ือเรือหากการลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนในระยะยาวท่ีน่าพอใจใหบ้ริษทัฯ 

 

บริษทัฯ จ่ายคืนเงินกูอ้ยา่งต่อเน่ืองและในบางคร้ังไดช้าํระคืนก่อนกาํหนด เพื่อรักษาสดัส่วนเงินกู้

ต่อทุนของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสม บริษทัฯ เขม้งวดในการพจิารณาซ้ือเรือและเรือขดุเจาะ      

อยา่งมาก เพือ่ใหเ้หมาะสมกบักองเรือท่ีมีอยูแ่ละธุรกิจท่ีหลากหลายของบริษทัฯ ซ่ึงหมายถึงกลยทุธ์ในการ

ปรับปรุงกองเรือมีโอกาสเกิดข้ึนไดม้าก ทั้งน้ีโดยการรักษาระดบัหน้ีสินของบริษทัฯ ใหอ้ยูร่ะดบัท่ีเหมาะสม

จะทาํใหบ้ริษทัฯ มีสถานะทางการเงินท่ีเขม้แขง็ท่ีจะทาํใหส้ามารถจดัหาเงินทุนในการจดัซ้ือเรือไดอ้ยา่ง  

รวดเร็ว 

SecondhandSecond-Hand Vessel Purchases 

We have purchased our general cargo and dry bulk vessels, offshore vessels, and drilling rigs on the 

secondhandsecond-hand market. We will likely purchase additional secondhandsecond-hand vessels in the 

future. While we have the right to inspect previously owned vessels prior to purchase, such an inspection 

does not provide us with the same knowledge about their condition that we would have if these vessels 

had been operated by us. 

 

To limit our operating risk, we generally follow a policy to acquire vessels, which are less than ten years 

old and deal with vessel owners or operators, which have a highly regarded reputation for operations and 

maintenance. 

การซ้ือเรือมือสอง 

บริษทัฯ ซ้ือเรือจากตลาดคา้เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือท่ีใหบ้ริการและสนบัสนุนวิศวกรรม

โยธาใตน้ํ้ า และเรือขดุเจาะจากตลาดมือสองและจะยงัคงซ้ือเรือมือสองเพิ่มเติมในอนาคต  แมว้า่บริษทัฯ จะ

มีสิทธิเขา้ไปตรวจสอบสภาพเรือก่อนการตกลงทาํสญัญาซ้ือเรือ แต่บางคร้ังขอ้มูลของสภาพเรือเดิมอาจจะ

ไม่สามารถใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัสภาพเรือไดเ้หมือนกบัขอ้มูลสภาพเรือท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการเอง 

 

เพื่อจาํกดัความเส่ียงดงักล่าว โดยทัว่ไปบริษทัฯ จะทาํตามนโยบายของบริษทัฯ เก่ียวกบัการซ้ือเรือ 

ซ่ึงจะพิจารณาเรือท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 10 ปี และติดต่อกบัเจา้ของเรือหรือผูป้ระกอบการท่ีมีช่ือเสียงดีในดา้นการ

ดาํเนินงานและการบาํรุงรักษาเรือHigh Asset Prices 

The supply of dry bulk vessels is influenced by the number and size of new vessels built, older vessels 

scrapped, the number of vessels that are out of service, and regulations that may cause early obsolescence 

of vessels. Given today's relatively tight supply and demand balance, dry bulk vessel prices in both 
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primary and secondary markets are at or near historical highs. We own a large number of vessels that will 

reach 25 years of service in the next few years, so we need to renew our fleet. Fleet renewal at historically 

high prices could have an adverse effect on our business and financial condition, especially if freight rates 

do not maintain their currently strong levels. A slowdown in the world economy may result in reduced 

demand of dry bulk commodities and a decreased demand for our vessels and services. This environment 

could lead to lower freight rates. 

 

To mitigate this risk, we maintain a conservative policy on fleet renewal. We continue to repay our loans, 

some ahead of schedule, to maintain a reasonable overall gearing ratio. This places less financial pressure 

on the fleet. Unless the acquisition makes financial sense, we prefer to operate our older vessels for a 

longer time period. We have the discipline to acquire vessels that fit our existing fleet and business mix, 

which means a more opportunistic fleet renewal strategy. We have no plans to significantly expand our 

fleet at these high asset prices. 

 

Intense Market Competition 

The Dry dry bulk and offshore services markets vessels are employed in a highly competitive,  market that 

is capital intensive, and highly fragmented. Competition arises primarily from other vessel owners, some 

of whom have substantially greater resources than we do. Competition for the transportation of dry bulk 

cargo is intense and depends on price, location, size, age, condition and the acceptability of the vessel and 

its operators to the charterers.  

 

Due in part to the highly fragmented market, one of our key business objectives is to enter into additional 

long-term, fixed rate time charters. The process of obtaining new long-term time charters is highly 

competitive and generally involves an intensive screening process and competitive bids, and often extends 

for several months. This bidding process often creates greater price competition for time charters. 

 

ความรุนแรงของการแข่งขันในตลาด 

ตลาดเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและเรือใหบ้ริการนอกชายฝ่ังชนิดต่างๆ มีการแข่งขนักนัสูงทั้งใน

ดา้นเงินทุน และความตอ้งการขนส่งสินคา้ท่ีมีกระจดักระจาย ส่วนใหญ่การแข่งขนักนัจะเกิดจากเจา้ของเรือ

รายอ่ืนๆ ซ่ึงบางรายมีทรัพยากรท่ีดีกวา่บริษทัฯ มาก การแข่งขนัจะข้ึนอยูก่บัราคา เสน้ทางเดินเรือ ขนาดของ

เรือ อาย ุสภาพและสมรรถนะของเรือ และการบริหารจดัการเรือใหแ้ก่ผูเ้ช่าเรือ 
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เน่ืองจากตลาดเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีการกระจายตวัสูง ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีกลยทุธ์ในการ

ปล่อยเรือใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา โดยกาํหนดอตัราค่าเช่าคงท่ีและทาํสญัญาใหเ้ป็นระยะยาวข้ึน 

กระบวนการปล่อยเรือใหเ้ช่าในระยะยาวน้ีมีการแข่งขนักนัสูงมาก และโดยทัว่ไปจะมีกระบวนการ        

กลัน่กรองคดัเลือกผูใ้หเ้ช่ากนัค่อนขา้งนาน และโดยทัว่ไปจะกินเวลาหลายเดือน  ซ่ึงกระบวนการเสนอราคา

ใหเ้ช่าเรือน้ีจะทาํใหเ้กิดการแข่งขนักนัในดา้นราคา 

 

การให้เช่าเรือทีสั่ญญาระยะส้ัน (Spot Voyages) 

 เรือท่ีใหเ้ช่าในสญัญาระยะสั้น คือ เรือท่ีอิงอตัราค่าเช่าเรือจากตลาดเช่าเรือระยะสั้น หรือเรือท่ีใหเ้ช่า

เหมาลาํเป็นระยะเวลา หรือเรือท่ีทาํสญัญารับขนส่งสินคา้ไวล่้วงหนา้ โดยมีอตัราค่าเช่าท่ีอิงจากตลาดเช่าเรือ

ระยะสั้น หรือกาํหนดอตัราค่าเช่าเรือไวแ้น่นอนตายตวัในระยะเวลาสั้นๆ 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  อีกทั้ง

สญัญาการใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นสญัญาระยะสั้น ดว้ยเหตุน้ีการ

ปรับตวัลดลงของอตัราค่าระวางเรือในตลาดดงักล่าวในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง จะทาํใหผ้ลประกอบการ

ในช่วงเวลานั้นลดลงดว้ย 

 

 ทั้งน้ีบริษทัฯ วางแผนท่ีจะทาํสญัญาใหเ้ช่าเรือเป็นแบบระยะยาวโดยกาํหนดอตัราค่าเช่าแบบคงท่ีให้

มากข้ึน เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการใหเ้ช่าเรือท่ีสญัญาระยะสั้น 

 

ความผนัผวนของฤดูกาล 

 ฤดูกาลมีผลกระทบต่อตลาดเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง และเรือใหบ้ริการนอกชายฝ่ังชนิดต่างๆ 

ตามภาวะอุปสงคท่ี์ผนัแปรไปตามฤดูกาล ซ่ึงมีผลกระทบต่ออตัราค่าระวาง และอาจส่งผลใหผ้ลการ

ดาํเนินการของบริษทัฯ ผนัผวนในไตรมาสต่อไตรมาส ในช่วงฤดูใบไมร่้วงและฤดูหนาวตลาดเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองจะดี เน่ืองจากประเทศในแถบซีกโลกเหนือมีความตอ้งการถ่านหินและวตัถุดิบชนิดอ่ืนมาก

ข้ึนในช่วงฤดูหนาว อยา่งไรกต็ามสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนในช่วงเวลาดงักล่าว อาจทาํใหเ้กิดปัญหา

เก่ียวกบัการเดินเรือและการจดัส่งสินคา้บางประเภท โดยในระหวา่งเดือนธนัวาคมถึงเดือนกมุภาพนัธ์ตลาด

การใหบ้ริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าในแถบเอเชียจะซบเซา เน่ืองจากสภาพลมมรสุมสร้างความลาํบากในการ

ปฏิบติัการโยธาใตน้ํ้ า ซ่ึงความผนัผวนทางฤดูกาลจะไม่มีผลกระทบต่อเรือของบริษทัฯ ท่ีใหเ้ช่าเหมาลาํแบบ

เป็นระยะเวลา 
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การบริหารแผนการขยายธุรกจิของบริษัทฯ 

 การเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- การกาํหนดเสน้ทางการใหบ้ริการและซ้ือเรือและเรือขดุเจาะนํ้ามนัท่ีเหมาะสม 

- การกาํหนด วเิคราะห์ และใชเ้รือท่ีไดม้าอยา่งเหมาะสม 

- การขยายฐานลูกคา้ 

- การบริหารการขยายตวัทางธุรกิจ 

- การไดรั้บความสนบัสนุนทางการเงินในเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ สามารถยอมรับได ้

 

 การเติบโตทางธุรกิจยอ่มก่อใหเ้กิดความเส่ียงเพิ่มข้ึนหลายประการ เช่น ภาระหน้ีสินและภาระ     

ผกูพนัต่างๆ ความยุง่ยากในการปฏิบติัตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติั และนโยบายการคดัเลือก

บุคลากรใหม่ท่ีมีคุณภาพเขา้มาเพิ่มเติม การรักษาความสมัพนัธ์ทางการคา้กบัลูกคา้ของบริษทัฯ และการ 

ผสมผสานทรัพยสิ์นท่ีไดม้าใหม่มาใชก้บัของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ 

 

 เพื่อจาํกดัความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ จึงตอ้งลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในระบบการจดัการและการเงิน 

และจากการท่ีธุรกิจของบริษทัฯ เติบโตอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงตอ้งพฒันาระบบฐานขอ้มูลและการรายงาน

ใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อใชเ้ป็นศูนยร์วมการวดัผลการดาํเนินการและผลประกอบการ 

 

อายุของกองเรือทีเ่พิม่ขึน้ 

 โดยทัว่ไปแลว้ตน้ทุนในการดูแลรักษาเรือใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมในการดาํเนินงานนั้น จะเพิ่ม

ตามอายขุองเรือ เน่ืองจากประสิทธิภาพในการเผาผลาญเช้ือเพลิงของเรือท่ีมีอายมุากจะถดถอยไป และยงั

ตอ้งใชจ่้ายเงินในการดูแลรักษาเรือสูงกวา่เรือท่ีเพิ่งต่อใหม่ ซ่ึงเรือใหม่จะไดรั้บการพฒันาทางเทคโนโลยใีห้

เคร่ืองยนตมี์ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน มีการออกแบบเรือ และใชช้นิดของโลหะท่ีนาํมาต่อเรือดีกวา่รุ่นเก่า      

นอกจากน้ีเรือท่ีมีอายมุากยงัตอ้งเสียค่าประกนัภยัในอตัราท่ีสูงข้ึน ส่งผลใหไ้ดรั้บความนิยมจากผูเ้ช่านอ้ยลง 

อีกทั้งกฎระเบียบและมาตรฐานดา้นความปลอดภยั และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นเรือ

อาจทาํใหต้อ้งมีตน้ทุนการดาํเนินงานท่ีสูงข้ึน และอาจเป็นขอ้จาํกดัในการใชเ้รือ 

 

 เพื่อจาํกดัความเส่ียงดงักล่าว กลยทุธ์ในการปรับปรุงกองเรือของโทรีเซน จึงเป็นการทยอยปลด

ระวางเรือเก่าและซ้ือเรือท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 10 ปี มาทดแทนเรือท่ีปลดระวาง 

 

ความเส่ียงในการดําเนินงานเกีย่วกบัเรือเดินทะเล 

 โดยปกติการดาํเนินธุรกิจเรือขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล และเรือขดุเจาะนํ้ามนัอาจตอ้ง

เผชิญกบัความเส่ียงต่างๆ อาทิเช่น การเกิดอุบติัเหตุทางทะเล อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความแปรปรวนของ      
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ธรรมชาติ ความสูญเสียหรือเสียหายของสินคา้หรือทรัพยสิ์นต่างๆ การหยดุกิจการชัว่คราวอนัเน่ืองมากจาก

เคร่ืองยนตก์ลไกขดัขอ้ง ความผดิพลาดของบุคลากร ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ และการถูก

โจมตีเรือ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจก่อใหเ้กิดผลเสียต่อช่ือเสียงในดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ 

ในฐานะท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของและผูจ้ดัการกองเรือและเรือขดุเจาะนํ้ามนั 

 

 เพื่อจาํกดัความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในระบบปฏิบติัการบนเรือ 

การบาํรุงรักษา และซ่อมแซมเรือและเรือขดุเจาะนํ้ามนัของบริษทัฯ ใหไ้ดต้ามมาตรฐานสูงสุด โดยระบบ  

ดงักล่าวครอบคลุมถึงขั้นตอนการปฏิบติังานบนเรือเพื่อความปลอดภยัในการเดินเรือ การใหก้ารฝึกอบรม

อยา่งเหมาะสมแก่ลูกเรือ และการรายงานการเกิดอุบติัเหตุแก่สาํนกังานใหญ่โดยไม่ชกัชา้ เป็นตน้ 

 

การไม่สามารถปฏิบัตติามข้อบงัคบัในด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

 ในการดาํเนินธุรกิจเรือขนส่งสินคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศนั้น ผูป้ระกอบการทุกรายจะตอ้งยดึถือ

และปฏิบติัตามกฎระเบียบสากลเก่ียวกบัระบบบริหารจดัการความปลอดภยั หรือ ISM Code ซ่ึงกาํหนดโดย

องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization) อยา่งเคร่งครัด เพื่อความปลอดภยั

จากการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนัมลภาวะต่างๆ โดยท่ี ISM Code ไดก้าํหนดใหเ้จา้ของ

เรือและผูจ้ดัการกองเรือตอ้งปฏิบติัตาม “ระบบบริหารจดัการความปลอดภยั (Safety Management System)” 

ซ่ึงรวมถึงการนาํนโยบายการป้องกนัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัต่างๆ มาใชเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

หากผูป้ระกอบการไม่สามารถปฏิบติัตาม ISM Code ได ้ อาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงเพิ่มมากข้ึน     

อาจถูกเพิกถอนกรรมธรรมป์ระกนัภยั หรือไดรั้บความคุม้ครองจากกรมธรรมน์อ้ยลงสาํหรับเรือท่ีไม่

สามารถปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ อีกทั้งยงัอาจถูกสัง่หา้มการนาํเรือเขา้เทียบท่าหรือถูกกกัเรือไม่ให้

ออกจากท่าเรือในบางประเทศได ้ ทั้งน้ีกองเรือของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎของ ISM Code ทุกประการ

Dependence on Spot Voyages 

Spot vessels are those operating on the spot market or subject to time charters or COA’s  contracts of 

affreightment priced on a spot market basis or short termshort-term fixed rate contracts. We consider 

contracts that have an original term of less than one year to be short-term, contracts between one to two 

years to be medium term, and contracts longer than two years to be long term. Our liner services, contracts 

of affreightmentCOA’s, and tramp cargoes are normally priced on the spot market. Most of our sub-sea 

engineering contracts are also short term in nature. Therefore, declining charter rates in a given period 

generally will result in corresponding declines in operating results for that period. 

 

We plan to enter into additional, long-term fixed rate time charters to limit our dependence on spot 

voyages. 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

Seasonal Fluctuations 

Dry bulk vessels and offshore vessels are operated in markets that have historically exhibited seasonal 

variations in demand and, as a result, in charter rates. This seasonality may result in quarter-to-quarter 

volatility in our financial results. The dry bulk shipping market is typically stronger in the fall and winter 

months in anticipation of increased consumption of coal and other raw materials in the northern 

hemisphere during the winter months. On the other hand, unpredictable weather patterns in these months 

tend to disrupt vessel scheduling and supplies of certain commodities. The Asian sub-sea engineering 

market is typically weak from December to February, because monsoon conditions make it difficult for 

proper diving operations. This seasonality will not affect the portion of the fleet that is employed on time 

charters. 

 

Management of Our Planned Growth 

Our future growth will primarily depend on: 

 

- Locating and acquiring suitable vessels and drilling rigs; 

- Identifying, analysing, and executing acquisitions; 

- Enlarging our customer client base; 

- Managing our expansion; and 

- Obtaining required financing on acceptable terms. 

 

Growing any business presents numerous risks, such as undisclosed liabilities and obligations, difficulties 

associated with imposing common standards, controls, procedures and policies, obtaining additional 

qualified personnel, managing relationships with customers and integrating newly acquired assets and 

operations into our existing infrastructure. 

 

To limit this management risk, we plan to continually invest in our operating and financial systems. As the 

number of businesses grows, we need to strengthen the common reporting platform, upon which all 

businesses are measured and managed. 

 

Increasing Fleet Age 

- 11 -  

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

In general, the cost of maintaining a vessel in good operating condition increases with the age of the 

vessel. Older vessels are typically less fuel efficient and more costly to maintain than more recently 

constructed vessels due to improvements in engine technology, vessel design, and type of steel plates. 

Cargo insurance rates increase with the age of a vessel, making older vessels less desirable to charterers. 

Governmental regulations and safety or other equipment standards related to the age of vessels may also 

require additional capital expenditures and may restrict the type of activities in which vessels may engage. 

 

To limit this risk, our fleet renewal strategy is to continually retire the older portion of our fleet and 

replace them with vessels that are less than ten years old. 

 

Vessel and Drilling Rig  Operating Risks 

The operation of ocean-going vessels and drilling rigs carries inherent risks. These risks include the 

possibility of marine accidents, environmental accidents, cargo and property losses or damage, business 

interruptions caused by mechanical failure, human error, or adverse weather conditions, and piracy. The 

involvement of our vessels or drilling rigs in an environmental disaster may harm our reputation as a safe 

and reliable vessel and drilling rig owner and operator. 

 

To limit this risk, we need to continually invest in a system to operate, maintain, and repair our vessels 

and drilling rigs to high standards. Such a system includes issues like on-board procedures for safe 

navigation, proper training for sea-based personnel, rapid incident reporting to the head office, etc. 

 

Failure To Comply With International Safety Regulations 

All dry bulk vessels are operated in line with the requirements set forth in the ISM Code. The ISM Code 

requires vessel owners and managers to develop and maintain an extensive “Safety Management System” 

that includes the adoption of a safety and environmental protection policy and procedures to deal with 

emergencies. The failure of a vessel owner to comply with the ISM Code may subject it to increased 

liability, may invalidate existing insurance or decrease available insurance coverage for the affected 

vessels and may result in a deni 

- 12 -  
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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 โท

รีเซน ชิปป้ิง เอฟ แซด อี (บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 100) 

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

 - 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 

 

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 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)                   แบบ 56-1 

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 และเพิม่สดัส่วนการถือหุน้เป็นร้อยละ 63.14 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม) ในเดือนธนัวาคม 

2548 

 

- ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการแทนนายอาร์เน่   

ไทเกน้ ซ่ึงครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

 

- ประธานกรรมการยงัคงเป็น ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั และมีการเปล่ียนแปลง

ประธานกรรมการตรวจสอบจาก ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั เป็นนายบียอร์น         

ออสตรอม ในเดือนมกราคม 2548 

 

ปี 2549 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เนน้การกระจายธุรกิจใหมี้ความหลากหลาย

มากยิง่ข้ึน โดยลงทุนเพิ่มในบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั เป็นร้อยละ 74.01 ณ 30 กนัยายน 

2549 เพื่อรองรับการขยายตวัอยา่งรวดเร็วในดา้นอุตสาหกรรมนํ้ามนั และก๊าซธรรมชาติ   

นอกชายฝ่ัง 

 

 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ติดอนัดบั 1 ใน 200 บริษทัจดทะเบียนท่ีดี   

ท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงมีรายไดใ้กล ้1 พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยนิตยสาร Forbes Asia 

 

- กองเรือโทรีเซน ณ ปัจจุบนั มีทั้งหมด 45 ลาํ เป็นเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไปและเรือบรรทุก    

สินคา้แหง้เทกอง นอกจากน้ียงัมีเรือบริการนอกชายฝ่ังจาํนวน 4 ลาํ และเรือขดุเจาะ 2 ลาํ 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

โครงสร้างธุรกจิในกลุ่มบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 

กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุก 

สินคา้แหง้เทกอง 

• เป็นเจา้ของเรือ 45 ลาํ ผา่นบริษทัยอ่ย 

 
 

กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง 

• บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั - เป็น

บริษทัยอ่ย ท่ีบริษทัฯ มีหุน้อยูร้่อยละ 

74.01 

• เป็นเจา้ของเรือใหบ้ริการและสนบัสนุน

วศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 4 ลาํ ผา่นบริษทั 

เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์

จาํกดั ท่ีมีหุน้อยูจ่าํนวนร้อยละ 99.99 

• เป็นเจา้ของเรือขดุเจาะ 2 ลาํ ผา่นบริษทั

เมอร์เมด ดริลล่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของ บริษทั เมอร์เมด     มาริไทม ์จาํกดั ท่ี

มีหุน้อยูจ่าํนวนร้อยละ 95.00 

กลุ่มงานบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัการเดินเรือ 
• บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ 

จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯ ถือหุน้

จาํนวน ร้อยละ 99.99 

• บริษทั ชิดลม ขนส่งและบริการ จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯ ถือหุน้ครองอยู่

ร้อยละ 99.99 

• บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์    

ซพัพลาย จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯ 

ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 

• บริษทั ไทย พีแอนดไ์อ เซอร์วสิเซส     

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทัฯ  ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 

• บริษทั ที.เอส.ซี. มาริไทม ์ จาํกดั เป็น

บริษทัยอ่ย บริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 

99.99 

• บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย)  จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 

51.00 

• บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี เป็น

บริษทัยอ่ย บริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 

100.00 

• บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศ

ไทย) จาํกดั  เป็นบริษทัร่วม บริษทัฯ ถือ

หุน้อยูร้่อยละ 51.00 

• บริษทั โทรีเซน อินโดไชน่า เอส.เอ.  เป็น

บริษทัร่วม บริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 

50.00 
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2.3 โครงสร้างรายได้ 

(ลา้นบาท) 

รายได ้ ประเภทธุรกิจ 2547 2548 2549 

 รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

1. ค่าระวาง ธุรกิจเดินเรือ 10,135.69 95.44 14,518.55 96.02 12,820.99 75.17 

2. ค่าบริการ ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 181.84 1.71 203.18 1.34 263.75 1.55 

3. ค่าบริการ ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง - - - - 2,752.82 16.14 

4. ค่านายหนา้ ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 139.71 1.31 165.25 1.10 159.65 0.94 

5. ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม 37.31 0.35 28.94 0.19 - - 

6. อ่ืน ๆ 125.30 1.19 203.84 1.35 1,059.79 6.20 

รวม  10,619.85 100.00 15,119.76 100.00 17,057.00 100.00 

  

รายไดห้ลกัของบริษทัมาจากธุรกิจเดินเรือ คิดเป็นร้อยละ 75.17 ของรายไดร้วม รายไดจ้ากกลุ่ม

ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง คิดเป็นร้อยละ 16.14 ของรายไดร้วม ส่วนรายไดก้ลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเดินเรือมีรายไดจ้ากค่าบริการและค่านายหนา้ คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของรายไดร้วม ลกัษณะรายไดข้อง

กลุ่มธุรกิจทั้งสามประเภทมีดงัน้ี 

 

ก. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิเดินเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

 

 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 
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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      

ค่าใชจ่้ายดา้นการดาํเนินงานของเรือทั้งหมด สาํหรับโครงสร้างรายไดก้ารใหบ้ริการเช่าเหมาเป็นเวลาจะอยู่

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

ต่อวนั) ซ่ึงอตัราค่าเช่าจะแปรผนัตามอตัราค่าเช่าของตลาดโลก และถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละ      อุปทาน

ของเสน้ทางนั้น ๆ 

 

ข. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ัง 

• ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 

รายไดม้าจากการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงท่อนํ้ามนัและท่อแก๊สใตท้ะเล รวมทั้งโครงสร้างของแท่นขดุเจาะ 

โดยใชน้กัประดานํ้า และอุปกรณ์หุ่นยนตด์าํนํ้ า รายไดป้ระกอบดว้ยค่าเช่าเรือ อุปกรณ์ดาํนํ้า หุ่นยนต ์  

ดาํนํ้ า และค่าจา้งนกัประดานํ้า ตามวนัและเวลาท่ีใชจ้ริง 

 

• ธุรกิจใหบ้ริการเรือขดุเจาะ 

รายไดม้าจากค่าเช่าเรือขดุเจาะคิดเป็นรายวนั และทาํสญัญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลาตามท่ีตกลงกนั 
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ค. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินเรือ 

 ลกัษณะรายไดข้องกลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ แบ่งออกเป็น 

• ธุรกิจตวัแทนเรือ (Ship Agency) รายไดม้าจาก 

- ค่าบริการการเป็นตวัแทนเรือ คิดค่าบริการตามอตัราซ่ึงสมาคมเจา้ของและตวัแทนเรือกรุงเทพฯ 

กาํหนด 

- ค่าบริการในการรับส่งลูกเรือ คิดค่าบริการเป็นเท่ียวซ่ึงส่วนใหญ่จะข้ึนกบัระยะทางท่ีใหบ้ริการ 

- ค่าบริการจากการดาํเนินพิธีการศุลกากร คิดค่าบริการเป็นกรณี ๆ ไปตามปริมาณของสินคา้ 

- ค่านายหนา้จากการจดัหาสินคา้ลงเรือใหก้บัเจา้ของเรือ คิดเป็นร้อยละของค่าระวางสินคา้ 

- ค่านายหนา้จากการจดัหาอุปกรณ์และเสบียงใหแ้ก่ลูกเรือและเจา้ของเรือ คิดเป็นร้อยละของ    

มูลค่าอุปกรณ์หรือการใหบ้ริการ 

 

• ธุรกิจการขนถ่ายสินคา้ (Ship Stevedoring & Transportation) 

รายไดม้าจากค่าบริการขนถ่ายสินคา้ข้ึน / ลงจากเรือ คิดค่าบริการต่อนํ้าหนกัของสินคา้ 

 

• ธุรกิจนายหนา้เช่าเหมาเรือ (Ship Brokerage) 

รายไดม้าจากค่านายหนา้ คิดเป็นร้อยละของค่าระวางสินคา้ / หรือค่าเช่าเรือ 

 

• การซ่อมบาํรุงและดูแลเรือเดินทะเล (Ship Repairs and Maintenance) 

รายไดม้าจากค่าบริการ ซ่ึงจะคิดเป็นกรณี ๆ ไป ตามปริมาณการใหบ้ริการ 

 

• ธุรกิจการเป็นผูป้ระสานงานใหก้บับริษทัประกนัภยัต่างประเทศ (P & I Club Representation) 

รายไดม้าจากค่าบริการ ซ่ึงจะคิดเป็นกรณี ๆ ไป ตามปริมาณการใหบ้ริการ 

 

• ธุรกิจบริหารท่าเรือ (Port Operations) 

รายไดม้าจากค่าบริการขนถ่ายสินคา้ข้ึน/ลงเรือ, ค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้, ค่าเช่าโกดงัในท่าเรือ คิด

ค่าบริการจากนํ้าหนกัของสินคา้และระยะเวลาในการเช่าอุปกรณ์และโกดงั 

 

• ธุรกิจจดัหาอุปกรณ์บนเรือ (Ship Suppliers Provider) 

รายไดม้าจากการขายอุปกรณ์สาํหรับรัดตรึงและปกป้องสินคา้บนเรือ ค่าเช่าพื้นท่ีในคลงัสินคา้ 
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3.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 

บริษทัฯ มีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง และธุรกิจ

บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ แต่รายไดห้ลกัจะเกิดจากธุรกิจเดินเรือ (ประมาณร้อยละ 75.17 ของรายได้

รวม) รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง คิดเป็นร้อยละ 16.14 ของรายไดร้วม ส่วนรายไดก้ลุ่มธุรกิจ

บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือมีรายไดจ้ากค่าบริการและค่านายหนา้ คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของรายไดร้วม 

 

กลยุทธ์ทางธุรกจิของกลุ่มโทรีเซน 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีแนวทางในการบริหารธุรกิจ โดยมีความมุ่งหมาย

ใหบ้ริษทัฯ สามารถทดแทนเรือเก่าท่ีปลดระวางหรือขยายกองเรือ  สามารถชาํระคืนตน้เงินกูไ้ดต้าม

กาํหนดเวลา  และสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ ไดค้งกลยทุธ์เก่ียวกบัการ

ปฏิบติังานและการดูแลลูกคา้ เพื่อใหบ้รรลุถึงผลการดาํเนินงานท่ีดี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีขอ้ไดเ้ปรียบ 5 ประการ

คือ 

 

ตลาดเฉพาะกลุ่ม :  บริษทัฯ ทาํธุรกิจในตลาดท่ีบริษทัฯ มีความถนดัและชาํนาญ และใหบ้ริการท่ีมี

คุณภาพสูงใหแ้ก่ลูกคา้ บริษทัฯ จะไม่เป็นผูใ้หบ้ริการการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทุกชนิด หรือดาํเนินการ

เก่ียวกบังานบริการนอกชายฝ่ังหรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือทุกประเภท แต่จะเลือกเฉพาะตลาดท่ี

บริษทัฯ มีความชาํนาญ บริษทัฯ มุ่งท่ีจะปรับปรุงการใหบ้ริการใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ เพื่อใหคุ้ณภาพดียิง่ข้ึนไป

อยา่งต่อเน่ือง  

 

ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า : บริษทัฯ ไดพ้ฒันาเครือข่ายลูกคา้ใหแ้ขง็แกร่งมาอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการ

ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดพ้ฒันาระบบเครือข่ายตวัแทนเรือและตวัแทนในท่าเรือต่างๆ 

ในภูมิภาคอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ โดยไดรั้บสิทธิ

พิเศษก่อนผูอ่ื้น 

 

ความมีวนัิยในการซ้ือเรือ :  การซ้ือเรือของบริษทัฯ เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงกลยทุธ์ในการบริหาร

ตน้ทุนทางการเงินในการซ้ือกองเรือไม่วา่จะเป็น เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือสนบัสนุนงานวิศวกรรม

โยธาใตน้ํ้ า และเรือขดุเจาะ จากการท่ีบริษทัฯ ไดซ้ื้อเรือท่ีมีลกัษณะคลา้ยๆกนั หรือเป็นเรือรุ่นเดียวกนัทาํให้

กองเรือทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการซ้ือเรือหรือเรือขดุเจาะท่ีมีลกัษณะเฉพาะและเหมาะกบัตลาดท่ี

บริษทัฯ ดาํเนินการอยูท่าํใหอ้ตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือสูงดว้ยเช่นกนั 

 

ความเช่ียวชาญในธุรกจิพาณชิย์นาว ี :  บริษทัฯ มีบุคลากรท่ีทาํงานในเรือ  1,300 คน  และบุคลากร

ท่ีทาํงานประจาํสาํนกังานจาํนวน 600 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์และความสามารถทั้งดา้นเทคนิค  การคา้ 
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และการตลาด บริษทัฯ ดาํเนินการโดยใชพ้นกังานภายในบริษทัและผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในทุกสายงาน

ท่ีสาํคญัทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายคือความสาํเร็จในดา้นการตลาด ผสมผสานกบัการควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่ง

เขม้งวด การดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และการตรวจสอบควบคุมเพื่อความปลอดภยั 

 

ความม่ันคงทางการเงิน : บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ งบดุลการเงินท่ีแขง็แกร่ง ทาํใหไ้ดเ้ปรียบในโอกาสการ

ลงทุนท่ีเหมาะสมในอนาคต ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัฯ เท่ากบั 0.74 เท่า 

ในอีก 4 ปีขา้งหนา้ บริษทัฯ มีกาํหนดการชาํระหน้ีคืนมากกวา่ร้อยละ 60 ของหน้ีท่ีมีอยู ่ ซ่ึงจะทาํใหง้บดุล

ของบริษทัฯ แขง็แกร่งมากยิง่ข้ึนและจะทาํใหมี้เงินในบริษทัฯ เพิ่มข้ึนเพื่อการซ้ือเรือหรือการกระจายการ  

ลงทุนในอนาคต 

 

บริษทัฯ ยงัคงขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการขยายและปรับปรุงกองเรืออยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งจาก

การต่อเรือ และการหาเรือในตลาดเรือมือสอง นอกจากน้ีบริษทัฯ ตั้งใจท่ีจะขยายธุรกิจไปยงัภูมิภาคใหม่ๆ  

และใหบ้ริการในดา้นท่ีบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญ หรือขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีอยูแ่ลว้ 

 

3.1 การประกอบธุรกจิเดินเรือ 

 

3.1.1 ลกัษณะบริการธุรกจิเดินเรือ 

 

ธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัเดินเรือท่ีบริหารงานโดยคนไทยท่ีใหญ่ท่ีสุด 

โดยเป็นเจา้ของเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไป เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองประเภท Handysize และประเภท Handymax 

โดยขนาดของเรือมีตั้งแต่ 15,240 เดทเวทตนั ไปจนถึง 52,375 เดทเวทตนั เรือของบริษทัฯ สามารถบรรทุกสินคา้

แหง้เทกองทั้งแบบขนส่งเป็นปริมาณมากๆ ในคร้ังเดียว หรือขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว ไม่วา่จะ

เป็น แร่เหลก็   ถ่านหิน เมลด็ธญัพืช ซีเมนต ์ปุ๋ย ผลิตภณัฑเ์หลก็กลา้ และผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากป่า 

 

ในปี 2549  บริษทัฯ ไดข้ายเรือไป 3 ลาํ และไม่ไดซ้ื้อเรือใหม่มาเพิม่เติม เน่ืองจากราคาของเรือยงัคง

ปรับตวัสูง บริษทัฯ จึงไดข้ยายความยาวเรือประเภท Passat จาํนวน 3 ลาํ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีบรรทุกสินคา้อีกร้อยละ 12 

ซ่ึงจากการเพิม่ความยาวของเรือ 3 ลาํน้ี ทาํใหเ้รือ 3 ลาํน้ีกลายเป็นเรือท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบัเรือ Passat อีก 4 ลาํ     

ท่ีเหลือ ซ่ึงเรือทั้งส่ีลาํดงักล่าวไดถู้กเพิ่มความยาวเรือมาก่อนหนา้น้ีแลว้จากเจา้ของเรือเดิม  

 

กองเรือของบริษทัฯ จาํนวน 45 ลาํ มีขนาดระวางบรรทุกสินคา้รวม 1,230,514 เดทเวทตนั ระวางบรรทุก

เฉล่ีย 27,345 เดทเวทตนั และมีอายเุฉล่ีย 17.73 ปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549  
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แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงพฒันาการของกองเรือโทรีเซนจากปี 2544 ถึง 2549 

จํานวนเรือและระวางบรรทุกรวมในแต่ละปี 

 

 

ในปี 2549 ปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งโดยเรือของโทรีเซน

สูงถึง 14.07 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปี 2548 ร้อยละ 7.35 

ทั้งน้ีร้อยละ 58 หรือ 8.27 ลา้นตนั เป็นปุ๋ย แร่/สินแร่ 

และผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้ แผนภูมิดา้นขา้งน้ีแสดงการ

กระจายของประเภทสินคา้ท่ีขนส่ง โดยกองเรือของ

บริษทัฯ 

 

 

กองเรือของบริษัท 

กองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของบริษทัฯ ประกอบดว้ยเรือท่ีบริษทัฯเป็นเจา้ของ และเรือท่ีเช่ามา

เพิ่มเติม กองเรือท่ีมีอยูป่ระกอบดว้ยเรือท่ีมีระวางสองชั้น (tween-deckers) เรือท่ีมีระวางบรรทุกสินคา้แหง้ 

เทกองโดยเฉพาะ (Open hatch/box-shaped vessels) และเรือบรรทุกสินคา้เทกองแบบมาตรฐาน 

(conventional bulk vessels) ถึงแมว้า่เรือดงักล่าวสามารถท่ีจะสลบัสบัเปล่ียนกนัในการขนส่งสินคา้ได ้ และ

ไดรั้บอิทธิพลดว้ยปัจจยัต่างๆ จากตลาดโลกแบบเดียวกนั เรือแต่ละประเภทกมี็ขอ้ดีของตวัเอง ดงัแสดงใน

ตารางต่อไปน้ี 
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คุณลกัษณะของเรือแต่ละประเภท 

แบบเรือ ลกัษณะ 

เรือท่ีมีระวางสองชั้น  เรือประเภทน้ีมีระวางกั้นกลางหรือมีระวางเพิ่มมาอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงทาํใหส้ะดวกมากข้ึนใน

การขนส่งสินคา้ท่ีเป็นกระสอบ เป็นช้ินๆ หรือท่ีไม่สามารถมดัรวมกนัได ้ นอกจากน้ีเรือ

ชนิดน้ียงัสามารถบรรทุกสินคา้เทกองแบบทัว่ไปไดเ้ช่นกนั ป้ันจัน่หรือรอกยกสินคา้

ขนาดใหญ่ หรือในบางกรณีการรวมป้ันจัน่ หรือรอกสองหวัเขา้ดว้ยกนัจะช่วยใหเ้รือ

สามารถยกสินคา้ท่ีมีนํ้าหนกัมากได ้ 

เรือท่ีมีระวางบรรทุกสินคา้เทกอง

โดยเฉพาะ  

เรือบรรทุกสินคา้เทกองท่ีมีระวางบรรทุกสินคา้โดยเฉพาะ มีฝาระวางท่ีเปิดไดก้วา้งกวา่

เรือบรรทุกสินคา้เทกองแบบทัว่ไป ทาํใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ในการบรรทุกสินคา้ท่ี

เป็นช้ินๆ เช่น เหลก็เส้น ซุงท่อนยาวๆ หรือไมท่ี้เล่ือยแลว้ นอกจากน้ีเรือชนิดน้ียงัสามารถ

บรรทุกสินคา้เทกองแบบทัว่ไปไดเ้ช่นกนั 

เรือบรรทุกสินคา้เทกองแบบ 

มาตรฐาน  

เรือบรรทุกสินคา้เทกองแบบมาตรฐานเป็นเรือท่ีออกแบบมาใหเ้หมาะสมกบัการบรรทุก

สินคา้เทกองทัว่ ๆ ไป มากท่ีสุด สมกบัช่ือของเรือนัน่เอง  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลของกองเรือของโทรีเซน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 

 

โครงสร้างกองเรือโทรีเซน 

  

จํานวนเรือ 

จํานวนเรือที่มอียู่ เรือทีเ่ช่ามา เรือทีร่อการส่งมอบ เรือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 

Handysize 31 -     31 

Handymax 14 4 (*) 1 2 (*) 21 

รวม 45 4 1 2 52 

หมายเหตุ: (*)  ณ 31 ธนัวาคม 2549 
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รายช่ือกองเรือโทรีเซน 

เรือทีม่ีระวางสองช้ัน 

ช่ือเรือ วนัทีส่่งมอบเรือ  เดทเวทตนั  อายุ ชนิดของเรือ การจัดช้ันเรือ 

1 เฮอร์มิส 01/10/2520        15,240  29.02 SD-14 BV 

2 ทอร์เซลเลอร์ 21/03/2529        16,248  20.54   ABS 

3 ทอร์ซี 28/04/2529        16,248  20.44   LR 

4 ทอร์สกิปเปอร์ 04/11/2529        16,211  19.92   LR 

5 ทอร์สกาย 18/12/2529        16,225  19.80 TD-15A LR 

6 ทอร์สปิริต 11/06/2529        16,248  20.32   LR 

7 ทอร์สตาร์ 22/11/2528        16,248  20.87   BV 

8 ทอร์ซนั 04/07/2529        16,223  20.25   LR 

9 ทอร์ มารีเนอร์ 18/01/2526        17,298  23.72   LR 

10 ทอร์ มาสเตอร์ 02/08/2525        17,298  24.18 Multi-Purpose LR 

11 ทอร์ เมอร์แชนท ์ 01/11/2525        17,326  23.93   BV 

12 ทอร์ เมอร์คิวร่ี 03/07/2527        17,322  22.26   BV 

13 ทอร์ นาวเิกเตอร์ 29/03/2530        20,358  19.52   LR 

14 ทอร์ นอติกา้ 09/12/2531        20,542  17.82   BV 

15 ทอร์ เนปจูน 01/03/2532        20,377  17.59   GL 

16 ทอร์ เน็กซสั 01/01/2532        20,377  17.76 Passat GL 

17 ทอร์ นอติลุส 06/05/2531        20,457  18.41   BV 

18 ทอร์ เนคตาร์ 01/01/2533        20,433  16.76   GL 

19 ทอร์ เนรัส 01/01/2531        20,380  18.76   GL 

 

ABS : American Bureau of Shipping 

BV : Bureau Veritas 

DNV : Det Norske Veritas 

GL : Gernamischer Lloyd 

LR : Lloyd’s Register 

NKK : Nippon Kaiji Kyokai 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

 

เรือบรรทุกสินค้าเทกอง 

ช่ือเรือ วนัทีส่่งมอบเรือ  เดทเวทตนั  อายุ ชนิดของเรือ การจัดช้ันเรือ 

20 ทอร์ ไพลอ็ต 22/05/2529 33,400 20.37     LR 

21 ทอร์ ออร์คิด 27/09/2528 34,800 21.02 Standard Bulk LR 

22 ทอร์ โลตสั 18/02/2528 35,458 21.63   < 40,000 dwt BV 

23 ทอร์ อลายอนัซ์ 27/06/2527 40,940 22.27     LR 

24 ทอร์ เวนเจอร์ 14/06/2529 41,824 20.31 Standard Bulk DNV 

25 ทอร์ ไดนามิค 30/04/2534 43,497 15.43   > 40,000 dwt BV 

26 ทอร์ อินทิกริต้ี 02/04/2544 52,375  5.50     BV 

27 ทอร์ จสัมิน 22/08/2528 36,633 21.12 Box Shape   DNV 

28 ทอร์ จูปิเตอร์ 18/08/2529 36,992 20.13   Bulk (Box) ABS 

29 ทอร์ เวฟ 30/07/2541 39,042  8.18 Open Hatch/ < 40,000 dwt ABS 

30 ทอร์ วนิ 18/11/2541 39,087  7.87  Box Shape   ABS 

31 ทอร์ การ์เดียน 29/05/2528 41,876 21.35 Box Shape   LR 

32 ทอร์ เอนเนอร์ย ี 16/11/2537 42,529 11.88     NKK 

33 ทอร์ เอนเดฟเวอร์ 11/04/2538 42,529 11.48 Open Hatch/ Bulk (Box) NKK 

34 ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ 28/07/2538 42,529 11.18  Box Shape > 40,000 dwt LR 

35 ทอร์ ฮาร์โมน่ี 21/03/2545 42,978  4.53     DNV 

36 ทอร์ แชมเป้ียน 01/12/2525 25,150 23.85     GL 

37 ทอร์ กปัตนั 01/05/2526 25,085 23.43 Open Hatch/ Con-Bulkers GL 

38 ทอร์ คอนฟิเดนซ์ 24/06/2526 24,900 23.28  Box Shape  (Box) GL 

39 ทอร์ คอมมานเดอร์ 01/05/2527 26,140 22.43     GL 

40 ทอร์ ทริบิวท ์ 03/01/2528 23,224 21.75     BV 

41 ทอร์ เทรดเดอร์ 20/11/2528 24,126 20.87     LR 

42 ทอร์ แทรเวลเลอร์ 30/11/2528 24,126 20.85 Open Hatch/ Wismar LR 

43 ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ 08/08/2529 23,930 20.16  Box Shape  (Box) BV 

44 ทอร์ ทรานสิท 01/12/2529 23,042 19.84     ABS 

45 ทอร์ ไทรอมัพ ์ 30/09/2530 23,245 19.01   LR 

รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน                 1,230,514  เดทเวทตนั 
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กองเรือของบริษทัฯ จดทะเบียนเป็นเรือสญัชาติไทย 

บริษทัฯ เป็นเจา้ของเรือแต่ละลาํโดยผา่นบริษทัยอ่ย   

กลยทุธ์ในการบริหารกองเรือของบริษทัฯ ทาํใหบ้ริษทัฯ 

มีสินคา้และลูกคา้ท่ีหลากหลาย บริษทัฯ พยายามท่ีจะ

รักษาความสมดุลระหวา่งการใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้

แบบประจาํเสน้ทาง การใหเ้ช่าเหมาลาํระยะยาว และ

การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะสั้น   กลยทุธ์ดงักล่าวทาํให้

ปริมาณการขนส่งสินคา้ของบริษทัฯ มีต่อเน่ือง ทั้งน้ีหากปริมาณสินคา้ของลูกคา้รายหน่ึงรายใดหรือสินคา้

ชนิดหน่ึงชนิดใดลดลง กจ็ะมีลูกคา้กลุ่มอ่ืนหรือสินคา้ประเภทอ่ืนๆ มาทดแทนได ้ 

 
การให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจําเส้นทาง 

ในอดีตท่ีผา่นมาบริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางเป็น

หลกั อยา่งไรกต็ามผลจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของกองเรือในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ทาํใหส้ดัส่วนของเรือ

ท่ีใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทางค่อยๆ ลดลง ถึงแมว้า่จะมีการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ประจาํเสน้ทางใน     

เสน้ทางใหม่ๆ เพิ่มข้ึนกต็าม วนัเดินเรือในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางประจาํคิดเป็น   

ร้อยละ 32 ของจาํนวนวนัดินเรือทั้งหมด   

 

ในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง เรือจะวิ่งในเสน้ทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ ผูส่้งสินคา้

จะจ่ายค่าระวางเรือท่ีกาํหนดไวแ้ลว้คิดเป็นต่อตนั ในขณะท่ีบริษทัฯ จ่ายค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเดินเรือซ่ึง

ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการขนถ่ายสินคา้ข้ึนลงเรือ ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าธรรมเนียมการใชท่้าเรือ และ

ค่าธรรมเนียมตวัแทนเรือ ในการขนส่งสินคา้ประจาํเสน้ทางจะมีจาํนวนลูกคา้และสินคา้ท่ีหลากหลายมาก 

อตัราค่าเช่าเรือระยะสั้นจะผนัผวนไปตามสภาพตลาดเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในขณะนั้น ในขณะท่ี

อตัราค่าระวางของเรือขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางมกัจะเปล่ียนแปลงทีหลงั ไม่วา่ตลาดจะเป็นขาข้ึน

หรือขาลงกต็าม เพราะวา่การจองพื้นท่ีขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางมกัจะทาํกนัล่วงหนา้ประมาณ 2 ถึง 4 

เดือน   

 

ปัจจุบนัเรือท่ีใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง จะวิ่งระหวา่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ

จีนไปยงัอ่าวเปอร์เซียและทะเลอาหรับ ทะเลแดง และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไดท้าํสญัญาล่วงหนา้ในการ

บรรทุกสินคา้ในเท่ียวกลบัไวแ้ลว้ ขอ้ไดเ้ปรียบอยา่งหน่ึงของการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง

กคื็อ สามารถทาํรายไดท่ี้แน่นอนมากกวา่เม่ือเทียบกบัการใหบ้ริการแบบเช่าเหมาลาํ รูปภาพต่อน้ีแสดง    

เสน้ทางการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางของบริษทัฯ 

การให้บริการของกองเรือโทรีเซนจําแนกตามวันเดินเรือ

22%
32%

46%

บริการแบบประจําเส้นทาง

บริการแบบไม่ประจําเส้น

ทางโดยให้เช่าเหมาลํา

แบบกําหนดเวลา
บริการแบบไม่ประจําเส้น

ทางโดยให้เช่าเหมาลําแค่

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

 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการเติบโตของการใหบ้ริการเดินเรือแบบประจาํเสน้ทาง 

 

สถิติการให้บริการในการเดินเรือแบบประจําเส้นทาง 

เส้นทางเดนิเรือ 
จํานวนเทีย่วเรือ ปริมาณสินค้า 

% ทีเ่พิม่ขึน้ สินค้าหลกัทีข่นส่ง 
2548 2549 2548 2549 

ประเทศจีน –  

ตะวนัออกกลาง 
19 33 359,403 1,131,847 214% ผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละเหลก็ 

ประเทศจีน - ยโุรป 115 99 1,390,615 1,510,741 9% ผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละเหลก็ 

อ่ืนๆ    6   202,335 100% ผลิตภณัฑจ์ากไม ้

รวม 134 138         

 

TTA offers liner services to various shippers and manufacturers, which vary from year to year. 

Due to the rapid growth of key Asian economies like China and India, the trading  patterns and cargo 

volumes have been increasing significantly. We source cargoes from a combination of shipping agents 

and direct discussions with clients.บริษทัฯ ใหบ้ริการเดินเรือแบบประจาํเสน้ทางกบัผูผ้ลิตสินคา้และผูส่้ง

สินคา้หลากหลาย ซ่ึงจะ  แตกต่างกนัในแต่ละปี จากการท่ีเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เติบโต

อยา่งรวดเร็ว ทาํใหรู้ปแบบและปริมาณการคา้เพิ่มมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั บริษทัฯ หาสินคา้ท่ีตอ้งการเรือ

บรรทุกสินคา้จากตวัแทนเรือ นายหนา้เช่าเหมาเรือ และการติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง   
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

 

 

.) 

บริษทัฯ แข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆ ท่ีใหบ้ริการขนส่งสินคา้

แบบประจาํเสน้ทางจากWe compete principally with 

other dedicated liner operators with Handysize and 

Handymax tonnage. Other large operators of dry bulk 

liner services include [Hyundai Merchant Marine] 

(approximately [    ] Handysize and Handymax 

vessels), [STX Pan Ocean] (approximately [     ] 

Handysize and Handymax vessels), and [Cosco Group] 

(approximately [     ] Handysize and Handymax vessels), เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละจีน ไปยงัตะวนัออก

กลาง  ถึงแมว้า่คู่แข่งในอนัดบัตน้ๆ ของบริษทัฯ จะมีกองเรือท่ีใหญ่กวา่ แต่บริษทัฯ กเ็ช่ือวา่ บริษทัฯ มีขอ้

ไดเ้ปรียบ เช่น คุณภาพ ชนิดและความหลากหลายของเรือ ความถ่ีของตารางเดินเรือ เครือข่ายตวัแทนเรือ  

นายหนา้เช่าเหมาเรือ และลูกคา้ในแถบ     เอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลางท่ีกวา้งขวางกวา่  จากการ

บริหารเสน้ทางเดินเรือประจาํเสน้ทางต่างๆ เหล่าน้ี ทาํใหW้e believe that we have competitive advantages 

in the liner market as a result of the quality, type, and dimensions of our vessels, our sailing frequencies, 

and our extensive network of agents and clients in the Asia Pacific and Middle East. By operating these 

liner services, we feel that we are more involved in the logistics and shipping chain rather than just being a 

tonnage provider. บริษทัฯ มีเครือข่ายในการขนส่งและการกระจายสินคา้มากข้ึน โดยไม่ไดเ้ป็นเพียงผู ้

ใหบ้ริการขน    สินคา้เท่านั้น 

 

During 2006, approximately [    ]% of our net voyage revenues were earned by the vessels in the liner 

segment.  ในปี 2549 รายไดจ้ากการเดินเรือแบบประจาํเสน้ทางคิดเป็นร้อยละ 27.4 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ของรายไดจ้ากการเดินเรือทั้งหมดของบริษทัฯ  

 

การบริการให้เช่าเหมาลาํ 

  

Besides the liner services, our other voyage revenues are derived from:นอกเหนือจากการใหบ้ริการเรือ

ขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางแลว้ รายไดจ้ากการเดินเรือของบริษทัฯ มาจาก 

คู่แข่งหลกัในการเดนิเรือแบบประจําเส้นทาง 

• บริษทั ฮุนได เมอร์ชัน่ มารีน จาํกดั 

เรือ Handysize 22 ลาํ ระวางบรรทุก 462,875 เดทเวทตนั 

เรือ Handymax 8 ลาํ ระวางบรรทุก 366,374 เดทเวทตนั 

• บริษทั เอสทีเอก็ซ์แพน โอเช่ียน จาํกดั 

เรือ Handysize 27 ลาํ ระวางบรรทุก 824,929 เดทเวทตนั 

เรือ Handymax 10 ลาํ ระวางบรรทุก 475,114 เดทเวทตนั 

• บริษทั ไชน่า โอเช่ียน ชิปป้ิง จาํกดั 

เรือ Handysize 275 ลาํ ระวางบรรทุก 6.1 ลา้นเดทเวทตนั 

เรือ Handymax 104 ลาํ ระวางบรรทุก 4.9 ลา้นเดทเวทตนั 

 - 24 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

• Voyage, or spot, charters, which are charters based on the current market rate;การใหเ้ช่าเหมา

ลาํแบบเป็นเท่ียว การใหเ้ช่าเหมาลาํในตลาดใหเ้ช่าระยะสั้น ซ่ึงคิดค่าเช่าตามอตัราของตลาด ณ 

ขณะนั้น  

• Time charters, whereby vessels are chartered to clients for a fixed period of time at rates that 

are generally fixed, but may contain a variable component, such as an inflation adjustment or 

a current market rate component; andการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา เป็นการใหเ้ช่าเรือ

โดยกาํหนดระยะเวลาไว ้ และโดยทัว่ไปจะกาํหนดอตัราค่าเช่าแบบคงท่ี แต่มกัจะมีปัจจยัอ่ืน ๆ 

เช่น การปรับค่าเงินเฟ้อ หรืออตัราค่าเช่าเรือของตลาดปัจจุบนั มาเป็นองคป์ระกอบในการคิด

อตัราค่าเช่าเรือ 

• Contracts of affreightment (“COA”), where we carry an agreed quantity of cargo for a client 

over a specified trade route within a given period of timeการเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้

ล่วงหนา้ ( COA’s ) ซ่ึงบริษทัฯ จะรับขนส่งสินคา้จาํนวนหน่ึงใหแ้ก่ลูกคา้ในเสน้ทางท่ีกาํหนด

ไวแ้ลว้ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

 

ตารางในหนา้ถดัไปแสดงขอ้แตกต่างท่ีสาํคญัของการเช่าและการทาํสญัญาแต่ละแบบในธุรกิจการ

เดินเรือThe table below illustrates the primary distinctions among the main types of charters and contracts 

within our industry: 

 

 

 

 

ประเภทของการเช่าเหมาเรือ 

ประเภทของการเช่า 
การเช่าเหมาลาํ 

เป็นเทีย่ว 

การเช่าเหมาลาํ 

เป็นระยะเวลา 
การเช่าเรือเปล่า 

การเซ็นสัญญารับ

ขนส่งสินค้าล่วงหน้า 

ระยะเวลาของสัญญา 

เป็นระยะเวลา 

สาํหรับการเดินทาง 

เท่ียวเรือเดียว 

หน่ึงปีหรือมากกวา่ หน่ึงปีหรือมากกวา่ หน่ึงปีหรือมากกวา่ 

อตัราค่าเช่า 
แตกต่างกนัไปตาม 

การเช่าแต่ละเท่ียว 
คิดเป็นรายวนั คิดเป็นรายวนั 

โดยทัว่ไป 

คิดเป็นรายวนั 

ค่าใชจ่้ายของเรือ เจา้ของเรือจ่าย ลูกคา้จ่าย ลูกคา้จ่าย เจา้ของเรือจ่าย 

ค่าใชจ่้ายในการ 

ดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือ 
เจา้ของเรือจ่าย เจา้ของเรือจ่าย ลูกคา้จ่าย เจา้ของเรือจ่าย 
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เม่ือเรืออยูใ่นระยะเวลา

ท่ีไม่อาจใชป้ระโยชน์

ได ้(Off-hire) 

ลูกคา้ไม่ตอ้งจ่าย แลว้แต่ตกลง โดยทัว่ไปลูกคา้จ่าย 
โดยทัว่ไป 

ลูกคา้ไม่ตอ้งจ่าย 

 

We operate one-way liner services from Southeast Asia and China to the Middle East and the 

Mediterranean Sea. Given the frequency of our liner services, vessels must return to the Asia-Pacific 

region to proceed with their next scheduled voyages. The return cargoes are sourced through a 

combination of COA’s and the tramp market. 

บริษทัฯ ใหบ้ริการเดินเรือแบบเสน้ประจาํแบบขาเดียว (one-way liner services) จากเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตแ้ละจีน ไปยงัตะวนัออกกลางดว้ยขนาดของกองเรือท่ีบริษทัฯ มีอยูท่าํใหบ้ริษทัฯ ไม่ตอ้งใหเ้รือวิ่งกลบั

ตรงมาท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละจีน บริษทัฯ สามารถท่ีจะปล่อยเรือขากลบัใหเ้ป็นการเช่าระยะสั้นหรือ  

ขนสินคา้กลบัมาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเตรียมตวัในการเดินทางรอบต่อไป สินคา้ท่ีบรรทุกขากลบันั้นหามา

โดยเป็นสญัญาเช่าขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ (COA) และแบบเช่าเหมาลาํแบบต่างๆ 

 

ในตลาดเรือใหเ้ช่าเหมาลาํ บริษทัฯ ตอ้งแข่งขนักบัเจา้ของเรือประเภท Handysize และ Handymax 

ดว้ยการหาสินคา้ในตลาดเรือใหเ้ช่าเหมาลาํส่วนใหญ่ ทาํผา่นนายหนา้เช่าเหมาเรือท่ีเป็นตวัแทนใหท้ั้งลูกคา้

และเจา้ของเรือ ในการหาสินคา้ท่ีเรียกวา่ market cargoes จะทาํผา่นบริษทันายหนา้เช่าเหมาเรือจาํนวนสอง

รายหรือมากกวา่สองรายข้ึนไปในเวลาเดียวกนัและจะเสนอทางเลือกใหเ้จา้ของเรือหลายๆ รายใหม้ากท่ีสุด

เท่าท่ีจะทาํได ้ สาํหรับการหาสินคา้ท่ีเรียกวา่ private cargoes จะทาํผา่นนายหนา้เพยีงรายเดียวและจะเสนอ

ใหเ้จา้ของเรือในจาํนวนจาํกดั 

 

 

ธุรกิจของตลาดการใหเ้ช่าเรือเหมาลาํนั้น มีการแข่งขนัสูงซ่ึงมกัจะไดรั้บผลกระทบจากเรือขนาดอ่ืน

ท่ีเขา้มาแข่งขนัในตลาด เรือ Capesize มกัจะไม่มาแข่งขนักบัเรือ Handymax ในกรณีท่ีสินคา้มี

ลกัษณะเฉพาะแบบ เน่ืองจากเรือ Capesize มีขนาดใหญ่กวา่เรือ Handymax มาก อยา่งไรกต็าม การท่ีเรือ 

Capesize เขา้มาแข่งขนัในตลาดของเรือ Panamax และการท่ีเรือ Panamax เขา้มาแข่งขนัในตลาดของเรือ 

Handymax จะทาํใหก้ารแข่งขนัในตลาดใหเ้ช่าเรือเหมาลาํรุนแรงข้ึนจากเดิมท่ีมีการแข่งขนักนัรุนแรงอยูแ่ลว้ 

บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาเช่าเหมาลาํแบบระยะเวลาเป็นจาํนวนหลายลาํ ซ่ึงมีตั้งแต่หน่ึงปีถึงสามปีและมี

การกาํหนดการจ่ายเงินค่าเช่าคงท่ีเดือนละ 2 คร้ังล่วงหนา้ บริษทัฯ เช่ือวา่การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะเวลาทาํ

ใหฐ้านะทางการเงินของบริษทัฯ ในอนาคตมัน่คงและมีกระแสเงินสดอยา่งสมํ่าเสมอ 
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 การเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา คือการเช่าเรือจากเจา้ของเรือเป็นระยะเวลาตามท่ีกาํหนดไวใ้น

สญัญา ซ่ึงเจา้ของเรือจะตอ้งส่งมอบเรือ (รวมลูกเรือและอุปกรณ์) ท่ีพร้อมใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่า และผูเ้ช่าจ่าย  

ค่าเช่าในอตัราคงท่ีท่ีคิดเป็นรายวนัเดือนละ 2 คร้ัง และรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเท่ียวเรือทั้งหมดไม่วา่จะ

เป็นค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าธรรมเนียมการใชท่้าเรือและการผา่นคลอง ผูเ้ช่าเป็นผูก้าํหนดประเภทและ

ปริมาณของสินคา้ท่ีจะขนส่งและท่าเรือท่ีจะขนถ่ายสินคา้ ในส่วนของการดาํเนินงานและการเดินเรือรวมถึง

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือ เช่นเงินเดือนลูกเรือ ค่าประกนัภยั ค่าซ่อมบาํรุงและดูแลรักษาเรือ 

และค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ เจา้ของเรือจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 

 

 ในปี 2550 บริษทัฯ ไดมี้สญัญารับขนส่งสินคา้แบบเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาคิดเป็นร้อยละ 27 ของ

ระวางบรรทุกสินคา้ทั้งหมดและร้อยละ 13 ในปี 2551 ทางเลือกหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้รือไดรั้บการวา่จา้งกคื็อการ

ใหเ้ช่าผา่นตวัแทนนายหนา้จดัหาสินคา้ ในตลาดใหเ้ช่าเรือระยะสั้นมีความเป็นไปไดท่ี้จะฉวยโอกาสจากการ

ปรับตวัดีข้ึนของตลาด แต่กมี็ความเส่ียงในช่วงขาลงเช่นกนั จาํนวนเรือท่ีใหบ้ริการในตลาดใหเ้ช่าเรือระยะ

สั้น มกัจะมีจาํนวนไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัจาํนวนเรือท่ีเหลือมาจากการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาและ

แบบประจาํเสน้ทาง 

 

ในการใหเ้ช่าเหมาเรือ  บริษทัฯ จะจ่ายค่านายหนา้ตั้งแต่ร้อยละ 1.25 ถึง 6.25 ของอตัราเช่ารายวนั 

ทั้งหมดแก่บริษทันายหนา้ท่ีจดัหาผูเ้ช่าให ้

 

ในปี 2549 ประมาณร้อยละ 72.6 ของรายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิทั้งหมดของบริษทัฯ มาจากการให้

เช่าเหมาลาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิประโยชน์ - บัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัเดินเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2549 มีดงัน้ีคือ 

 

ช่ือบริษัท ช่ือเรือ เลขที ่ วนัที่อนุมัต ิ ระยะเวลาที่ได้ 
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บัตรส่งเสริม บัตรส่งเสริม รับยกเว้นภาษี (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 02 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 

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 

ช่ือบริษัท ช่ือเรือ 
เลขที ่ วนัที่อนุมัต ิ ระยะเวลาที่ได้ 

บัตรส่งเสริม บัตรส่งเสริม รับยกเว้นภาษี (ปี) 

บริษทั ทอร์ ทรานสิท ชิปป้ิง จาํกดั Thor Transit 2073(2)/2547 01 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 
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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 08 ส.ค. 48 8 

บริษทั ทอร์ เอนเนอร์ย ีชิปป้ิง จาํกดั Thor Energy 2074(2)/2548 17 ต.ค. 48 8 

 

สิทธิและผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

จากการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

2. ใหค้นต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือ หรือผูช้าํนาญการท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรตาม

มาตรา 25 เขา้มาในราชอาณาจกัรได ้

3. ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้ก่ึงหน่ึง เฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีไม่อยูใ่นรายการปรับลดอากรขาเขา้

ตามประกาศกระทรวงการคลงัท่ี ศก.13/2523 เวน้แต่รายการเคร่ืองจกัรท่ีอากรขาเขา้ตํ่ากวา่ร้อยละสิบจะ

ไม่ไดรั้บการลดหยอ่น 

4. ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้

นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณ เพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บ    

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

5. ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้
 

เง่ือนไขทีสํ่าคญั 

 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญัท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนดงัน้ี 

1. จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ พร้อมท่ีจะเปิดดาํเนินการไดภ้ายในกาํหนดเวลาไม่เกิน 30 เดือน 

นบัแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริมการลงทุน 

2. การหยดุดาํเนินกิจการเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 2 เดือน จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจาก

สาํนกังาน 

3. จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ดงัน้ีคือ 

 

 

 
 

ช่ือบริษทั ทุนจดทะเบยีน ช่ือบริษทั ทุนจดทะเบยีน 

บริษทั ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ ไทรอมัพ ์ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 55 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ มารีเนอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 35 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เน็กซสั ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ เมอร์คิวร่ี ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 60 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เนปจูน ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ มาสเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 188 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ ทริบิวท ์ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 55 ลา้นบาท 
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บริษทั ทอร์ ออร์คิด ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 47.25 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 85 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 80 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ อลายอนัซ์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 80 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ จสัมิน ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 70 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 63 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 115 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ กปัตนั ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 153 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 360 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ แชมเป้ียน ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 300 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ นาวเิกเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 45 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ ฮาร์โมน่ี ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 350 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ ทรานสิท ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 45 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เนรัส ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 165 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 45 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 210 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ เวนเจอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 280 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 1,043.25 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เอนเนอร์ย ีชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 400 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ การ์เดียน ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท     

 

4. ตอ้งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

5. จะตอ้งดาํเนินการตามสาระสาํคญัของโครงการท่ีไดก้ารส่งเสริมดงัน้ีคือ 

5.1 ชนิดการบริการ : เป็นเรือท่ีใชข้นส่งระหวา่งประเทศ 

5.2 ขนาดของกิจการ : จะตอ้งมีเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศและเป็นเรือแบบเอนก 

ประสงค ์(Multi Purpose)  

5.3 จะตอ้งมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท 
 

6. จะตอ้งจดัทาํบญัชีรายรับ - รายจ่ายสาํหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการ

ส่วนอ่ืน 

7. เรือท่ีจดัซ้ือตอ้งเป็นเรือท่ีไดรั้บการจดัชั้นเรือ (Class) ไวก้บัสถาบนัตรวจสภาพเรือ 

(Classification Society) ท่ีเช่ือถือได ้

8. เรือท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตอ้งจดทะเบียนเป็นเรือไทยก่อนเปิดดาํเนินการ 
 

ปัจจุบนับริษทัเดินเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซน ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไดจ้ดทะเบียนเป็นเรือ

ไทยแลว้ และไดด้าํเนินการใหมี้คุณสมบติัครบถว้น ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนเป็นท่ี 

เรียบร้อยแลว้ 

ลูกค้าของบริษทัฯ 

เน่ืองจากบริษทัฯ บริหารกองเรือท่ีมีทั้งเรือท่ี

ใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทาง แบบไม่ประจาํ

เสน้ทาง แบบเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา และแบบท่ี

ลูกค้าจําแนกตามรายรับ

10.90%

8.89%

15.64%

10.68%

15.77%

30.36%

7.77%

ลูกค้าหลัก 10 รายแรก

> 4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

3-4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

2-3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

1-2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

0.5-1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

< 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
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เซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ลูกคา้ของบริษทัฯ จึงครอบคลุมไปถึง บริษทัผูค้า้ระหวา่งประเทศชั้นนาํ 

และบริษทัท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัเรือ ลูกคา้สาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ Holcim และ Welspun และผูป้ระกอบการ

ขนส่งทางทะเล เช่น Global Maritime Break bulk, Sanko Line, Sea Consortium และ Bertling Logistics 

ปัจจยัท่ีสาํคญัในการเจรจาเร่ืองการใหเ้ช่าเรือของบริษทัฯ กคื็อการประเมินความเส่ียงของสถานะทาง

การเงินและความน่าเช่ือถือของผูเ้ช่าเรือ ซ่ึงบริษทัฯ จะใชห้ลกัการใหป้ล่อยเรือใหเ้ช่าแบบเหมาลาํกบับริษทั

การคา้ขนาดใหญ่ (trading house) (ซ่ึงรวมถึงผูค้า้ สินคา้ดว้ย) เจา้ของเรือและผูป้ระกอบการดา้นเรือบรรทุก

สินคา้ท่ีมีช่ือเสียง ผูผ้ลิตสินคา้รายใหญ่ และ   หน่วยงานราชการ มากกวา่บริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินไม่

มัน่คง จากการท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการเดินเรือในหลายรูปแบบ ทาํใหลู้กคา้หลกั 10 รายแรกคิดเป็นเพยีงร้อยละ  

30 ของรายไดค่้าระวางทั้งหมดของบริษทัฯ         ดงัแสดงไวใ้นแผนภูมิ 
 

การแข่งขนัทางธุรกจิ 

ธุรกิจของบริษทัฯ มีความผนัผวนไปตามอุปสงคแ์ละ

อุปทานของสินคา้แหง้เทกอง บริษทัไดผู้เ้ช่าเรือ

เน่ืองจากพื้นฐานของราคา เสน้ทางการเดินเรือ ขนาด 

อายแุละสภาพของเรือ รวมไปถึงช่ือเสียงของบริษทัฯ 

ในการเป็นทั้งผูป้ระกอบการและเป็น     เจา้ของเรือ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัตอ้งแข่งขนักบั    ผูป้ระกอบการ

รายอ่ืนในตลาดของเรือขนาดกลางและขนาดเลก็ 

อยา่งไรกดี็ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไป และเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในโลกท่ีมี

ขนาด   ตั้งแต่ 15,000 เดทเวทตนัถึง 50,000 เดทเวทตนั มีอยูค่่อนขา้งกระจดักระจาย และแบ่งออกเป็น

เจา้ของเรือ รายยอ่ยๆ ไดป้ระมาณ 1,127 ราย ซ่ึงเป็นเจา้ของเรือ ประมาณ 4,625 ลาํ ดงัแสดงในแผนภูมิ 

 

 

 

3.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขันธุรกจิเดินเรือ 

 

อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศ 

 
ภาพรวมอุตสาหกรรมของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

การขนส่งสินคา้ดว้ยเรือเดินทะเลเป็นวิธีขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด และเป็นวิธีท่ีใชข้นส่งสินคา้ท่ี

เป็นวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปคร้ังละมากๆ ในปี 2549 ปริมาณสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งทางทะเลมี

สัดส่วนการถือครองเรือประเภทบรรทุกสินค้าทั�วไปและ

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง (15,000 - 50,000 เดทเวทตัน)

4%

29%

21%

34%

9%

3%
> 20 ลํา

15 - 19 ลํา

10 - 14 ลํา

5 - 9 ลํา

1 - 4 ลํา

ไม่เปิดเผย
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ประมาณ 3,568 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นปริมาณร้อยละ 47.41 ของการคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศทั้งหมดมีการ  

คาดการณ์วา่ในปี 2549 ปริมาณสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งทางทะเลจะเพิม่ข้ึนร้อยละ 2.65 จากปี 2548 

 

สินคา้แหง้เทกองคือ สินคา้ท่ีขนส่งในปริมาณมากๆ และสามารถบรรทุกในระวางเดียวกนัได ้โดยมี

ความเส่ียงท่ีจะเสียหายนอ้ยมาก สินคา้แหง้เทกองจาํแนกออกไดเ้ป็น  2  ประเภทใหญ่ๆ คือ สินคา้แหง้       

เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว (major bulks) และสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มาก

ในแต่ละเท่ียว (minor bulks) สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียวจะมีหลายจาํพวก ซ่ึงวดั

จากนํ้าหนกัของสินคา้ เช่น แร่เหลก็ ถ่านหิน และธญัพชื  ส่วนสินคา้แหง้เทกองท่ีมีปริมาณไม่มากในแต่ละ

เท่ียว มกัจะเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ  ผลิตภณัฑท์างการเกษตร สินคา้ประเภทสินแร่ (รวมถึงแร่เหลก็) ซีเมนต ์

ผลิตภณัฑจ์ากไม ้ และผลิตภณัฑโ์ลหะ สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียวจะ    

ครอบคลุมสินคา้ทุกประเภทท่ีไม่ใช่สินคา้แหง้เทกองประเภทแรก นอกจากน้ียงัมีสินคา้แหง้ท่ีบรรจุตู ้    

คอนเทนเนอร์ขนาด 20 หรือ40 ฟุต ซ่ึงมกัเป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปหลากชนิดและยงัมีสินคา้ท่ีบรรจุในตู ้ 

คอนเทนเนอร์ไม่ได ้เพราะมีขนาด นํ้าหนกัหรือมีขอ้จาํกดัในการขนยา้ย เช่น เคร่ืองมือขนาดใหญ่ เคร่ืองจกัร 

หรือยานพาหนะขนาดใหญ่ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม 

 

การคา้ทางทะเลนอกเหนือจากการขนส่งในลกัษณะสินคา้แหง้ กจ็ะเป็นการขนส่งวสัดุเหลวหรือ

แก๊สดว้ยเรือบรรทุกนํ้ามนั   (tanker vessel)   และรวมถึงนํ้ามนั   หรือผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่นํ้ ามนัและ

สารเคมี ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงปริมาณการคา้ทางทะเลจาํแนกตามประเภทของสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณการค้าทางทะเลของโลก 

สินค้าทั้งหมด 

ปี 2547 ปี 2548 (ประมาณการ) ปี 2549 (ประมาณการ) 

ตัน  

(ล้าน) 

เปลีย่นแปลง  

(ร้อยละ) 

รวม  

(ร้อยละ) 

ตัน  

(ล้าน) 

เปลีย่นแปลง  

(ร้อยละ) 

รวม  

(ร้อยละ) 

ตัน  

(ล้าน) 

เปลีย่นแปลง  

(ร้อยละ) 

รวม 

 (ร้อยละ) 

สินคา้แหง้เทกอง 3,383   4.22% 48.74% 3,476   2.75% 48.10% 3,568   2.65% 47.41% 

วสัดุเหลว  

(นํ้ามนั/แก๊ส/สารเคมี) 
2,639   5.10% 38.02% 2,734   3.60% 37.83% 2,838   3.80% 37.71% 

 - 32 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

สินคา้บรรจุ 

คอนเทนเนอร์ 
  919 14.02% 13.24% 1,017 10.66% 14.07% 1,120 10.13% 14.88% 

รวม 6,941 5.76% 100.00% 7,227   4.12% 100.00% 7,526 4.14% 100.00% 

ท่ีมา : Clarkson - Shipping Review & Outlook (Autumn - 2006) 

 

สรุปการเพิ่มข้ึนของปริมาณสินคา้แหง้เทกอง แสดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี คือ เหลก็มีปริมาณเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 19.45 ถ่านหินมีปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.85  สินคา้แหง้เทกองท่ีมีปริมาณไม่มากมีปริมาณเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 23.68 ยงัคงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการคา้สินคา้แหง้เทกอง 

 

ปริมาณการค้าของสินค้าแห้งเทกอง 

ประเภทของ 

สินค้าแห้งเทกอง 

ปี 2547 ปี 2548 (ประมาณการ) ปี 2549 (ประมาณการ) 

ตัน  

(ล้าน) 

เปลีย่นแปลง 

 (ร้อยละ) 

รวม  

(ร้อยละ) 

ตัน  

(ล้าน) 

เปลีย่นแปลง  

(ร้อยละ) 

รวม  

(ร้อยละ) 

ตัน  

(ล้าน) 

เปลีย่นแปลง 

 (ร้อยละ) 

รวม  

(ร้อยละ) 

ถ่านหิน 654 3.48% 19.33% 682 4.28% 19.62% 708 3.81% 19.85% 

แร่เหลก็ 589 13.49% 17.41% 651 10.53% 18.73% 694 6.61% 19.45% 

เมลด็ธญัพืช 273 3.41% 8.07% 273 0.00% 7.85% 277 1.47% 7.76% 

สินคา้แหง้เทกอง 

ท่ีมีปริมาณไม่มาก 
814 3.83% 24.06% 832 2.21% 23.94% 845 1.56% 23.68% 

สินคา้แหง้อ่ืนๆ 1,053 0.57% 31.13% 1,038 -1.42% 29.86% 1,044 0.58% 29.26% 

รวม 3,383 4.22% 100.00% 3,476 2.75% 100.00% 3,568 2.65% 100.00% 

ท่ีมา : Clarkson - Shipping Review & Outlook (Autumn - 2006) 

 

อุปสงค์ของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

ความตอ้งการการใชเ้รือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ข้ึนอยูก่บัปริมาณการคา้ของสินคา้ท่ีเป็นวตัถุดิบ

และสินคา้สาํเร็จรูปดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ท่ีขนส่งดว้ยเรือประเภทดงักล่าว ซ่ึงข้ึนกบัแนวโนม้เศรษฐกิจของโลก 

ปริมาณการคา้สินคา้แหง้เทกองเพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ  2  ต่อปี ในช่วงปี 2523-2533  และมีการเติบโต   

อยา่งมากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา ในช่วงปี 2544-2549 ปริมาณการคา้สินคา้แหง้เทกองเพิ่มข้ึนจาก 3,007 ลา้น

ตนั เป็น 3,568 ลา้นตนั หรือเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ18.66 

 

 ปริมาณการคา้ทางทะเลดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ข้ึนอยูก่บัปริมาณความตอ้งการหรือ       

อุปสงคข์องสินคา้ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ การเพิ่มข้ึนของ

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) และผลผลิตทางอุตสาหกรรมมีความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัความ

ตอ้งการขนส่งสินคา้ทางทะเล ปัจจยัทางเศรษฐกิจบางอยา่งในบางช่วงเวลาอาจเป็นตวัขบัเคล่ือนสาํคญั
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ใหก้บัภาวะตลาดการขนส่งสินคา้แหง้เทกองได ้ อยา่งเช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศในแถบ

ตะวนัออกกลางเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํใหมี้อตัราการขนส่งสูงข้ึน โดยในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาน้ี ประเทศจีนมีการ

นาํเขา้แร่เหลก็และส่งออกผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเหลก็ในปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่วนประเทศอินเดียไดส่้งออก  

แร่เหลก็ไปยงัประเทศจีนเป็นจาํนวนมาก และมีความตอ้งการนาํเขา้ถ่านหินและขา้วสาลีเป็นจาํนวนมาก

เช่นกนั 

 

 ตารางดา้นล่างน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเติบโตของผลิตภณัฑภ์ายในประเทศของจีนเม่ือเทียบกบั

สหรัฐอเมริกา ทวีปเอเชีย และของโลกตั้งแต่ปี 2546 

 

อตัราการเติบโตของผลติภัณฑ์มวลรวมรวมในประเทศ 

ปี 

อตัราการเติบโต 

จีดพีขีองจีน 

(ร้อยละ) 

อตัราการเติบโต 

จีดพีขีอง 

สหรัฐอเมริกา 

(ร้อยละ) 

อตัราการเติบโต 

จีดพีขีองเอเชียและ 

กลุ่มประเทศเศรษฐกจิ

ใหม่ (ร้อยละ) 

อตัราการเติบโต 

จีดพีทีั่วโลก 

(ร้อยละ) 

2546 9.5% 2.7% 3.1% 4.0% 

2547 9.5% 4.2% 5.6% 5.1% 

2548 9.0% 3.5% 4.0% 4.3% 

2549 (ประมาณการ) 8.2% 3.3% 4.7% 4.3% 

ท่ีมา: Clarkson - Shipping Review & Outlook (Autumn - 2006) 

 

 ตวัช้ีวดัการเพิม่ข้ึนของปริมาณการคา้สินคา้แหง้เทกอง ซ่ึงส่งผลต่อความตอ้งการใชเ้รือบรรทุกสินคา้

แหง้เทกองจะวดักนัเป็นตนัไมล ์ ซ่ึงเป็นการคาํนวนดว้ยการคูณปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งในแต่ละเท่ียวดว้ย

ระยะทางในการเดินเรือ 

 

 ในช่วงปี 2544-2549 ปริมาณอุปสงคต์นัไมลข์องสินคา้แหง้เทกองเพิ่มข้ึนโดยร้อยละ   39.63   เป็น  

13,576 พนั ลา้นตนัไมล ์ และมีสินคา้บางประเภทท่ีอุปสงคล์ดลงเน่ืองจากการเปล่ียนเสน้ทางการคา้ เช่น  

เสน้ทางขนส่งแร่เหลก็จากบราซิลมาจีนถือเป็นเสน้ทางการคา้ทางทะเลท่ีสาํคญัเม่ือ 6-8 ปี ก่อน การเพิ่มข้ึน

ของปริมาณการคา้ในเสน้ทางน้ีทาํใหป้ริมาณตนัไมลสู์งข้ึนดว้ยเพราะระยะทางไกล แต่เม่ือความตอ้งการ 

สินคา้ของจีนขยายตวั ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนเสน้ทางขนส่งสินคา้โดยการหาแร่เหลก็จากประเทศในแถบ

ภูมิภาคแปซิฟิก เช่น ประเทศอินเดียแทน เป็นตน้ 
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แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงความตอ้งการสินคา้คิดเป็นตนัไมล ์ จาํแนกตามชนิดของสินคา้ ซ่ึงแสดง     

รายละเอียดดงัตารางต่อไป ขณะท่ีแร่เหลก็มีความตอ้งการใชสู้งข้ึนต่อเน่ืองอยา่งเห็นไดช้ดั  ความตอ้งการ

สินคา้ท่ีมีปริมาณไม่มากไม่แตกต่างในปี 2549 

 

อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกอง คดิเป็นตนั - ไมล์จําแนกตามประเภทของสินค้าแห้งเทกอง 

ประเภทสินค้า 

2546 2547 2548 2549 (ประมาณการ) 

ตัน  

(ล้าน) 

เปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ) 

ตัน  

(ล้าน) 

เปลีย่นแปลง  

(ร้อยละ) 

ตัน  

(ล้าน) 

เปลีย่นแปลง  

(ร้อยละ) 

ตัน  

(ล้าน) 

เปลีย่นแปลง  

(ร้อยละ) 

ถ่านหิน 2,852 12.68% 3,319 16.37% 3,565 7.41% 3,711 4.10% 

แร่เหลก็ 3,050 11.27% 3,463 13.54% 3,905 12.76% 4,264 9.19% 

เมลด็ธญัพืช 1,251 2.71% 1,277 2.08% 1,301 1.88% 1,362 4.69% 

แร่โบไซด/์แร่อลูมิเนียม 221 9.95% 246 11.31% 258 4.88% 271 5.04% 

ปุ๋ยจากแร่ฟอสเฟส 137 -4.86% 143 4.38% 147 2.80% 152 3.40% 

สินคา้แหง้เทกอง 

ท่ีมีปริมาณไม่มาก 
3,252 3.70% 3,442 5.84% 3,587 4.21% 3,816 6.38% 

รวม 10,763 7.94% 11,889 10.46% 12,763 7.35% 13,576 6.37% 

ท่ีมา : Drewry – Dry Bulk Forecaster (Q3-2006) 

 

แผนภูมิหนา้ถดัไปน้ี แสดงความตอ้งการสินคา้คิดเป็นตนัไมล ์ จาํแนกตามขนาดของเรือซ่ึงแสดง        

รายละเอียดดงัแผนภูมิต่อไป เน่ืองจากความตอ้งการในสินคา้แหง้เทกองท่ีมีปริมาณไม่มาก (minor bulk) 

เพิ่มข้ึนในปี 2549 ความตอ้งการสินคา้คิดเป็นตนัไมลโ์ดยประมาณสาํหรับเรือ Handymax และเรือ 

Handysize เพิม่ข้ึนร้อยละ 5.7 และ 5.9 ตามลาํดบั 
 

ความต้องการสินค้าแห้งเทกอง คดิเป็นตนัไมล์ จําแนกตามขนาดของเรือ 
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ท่ีมา : Drewry – Dry Bulk Forecaster (Q3 – 2006) 

 

 เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง นบัไดว้า่เป็นเรือท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการใชไ้ดม้ากท่ีสุดใน

บรรดาเรือท่ีมีอยูใ่นโลก เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมกัจะไม่วิ่งสินคา้ในลกัษณะไปกลบั แต่จะแล่นจาก   

ท่าเรือหน่ึงสู่อีกท่าเรือหน่ึง หรือแล่นเป็นเสน้ทางรูปสามเหล่ียมหรือวิง่รับสินคา้ไปหลายๆ ท่ีในแต่ละเท่ียว 

ดงันั้นระยะทางการแล่นเรือจึงมีความสาํคญัต่อความตอ้งการระวางบรรทุกท่ีสมดุล      ความตอ้งการของเรือ

บรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ยงัอาจไดรั้บผลกระทบจากประสิทธิภาพการดาํเนินงานของกองเรือทั้งโลกดว้ย 

เช่น การแออดัของท่าเรือทาํใหค้วามตอ้งการระวางบรรทุกเพิ่มมากข้ึน  

 

อุปทานของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองแบ่งยอ่ยออกตามขนาดได ้ 4 ประเภท ซ่ึงข้ึนอยูก่บัศกัยภาพในการ

บรรทุกสินคา้ 

 

Capesize : เรือท่ีมีระวางบรรทุก 100,000 เดทเวทตนั เรือประเภทน้ีจะใชบ้รรทุกสินคา้ประเภท

ถ่านหินและแร่เหลก็ในเสน้ทางระยะไกล และการท่ีเรือมีขนาดใหญ่ทาํใหมี้ท่าเรือไม่ 

ก่ีแห่งในโลกท่ีสามารถรองรับการเทียบท่าได ้

Panamax : เรือท่ีมีระวางบรรทุก 60,000 – 80,000 เดทเวทตนั เรือชนิดน้ีจะมีลาํเรือไม่กวา้งเกิน 

32.2 เมตร เพือ่ผา่นช่องแคบปานามาได ้ และใชบ้รรทุกสินคา้ประเภทถ่านหิน ธญัพชื 

และสินคา้เทกองปริมาณมากพอสมควร ผลิตภณัฑโ์ลหะ ผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละปุ๋ย 

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

ภูมิภาคต่างๆ กนัไป ส่วนใหญ่แลว้จะใชใ้นการขนส่งธญัพืชและสินคา้เทกองปริมาณ

ไม่มากนกั ผลิตภณัฑโ์ลหะ ผลิตภณัฑจ์ากป่าไมแ้ละปุ๋ย เรือท่ีมีระวางบรรทุกนอ้ยกวา่ 

60,000 เดทเวทตนั จะมีป้ันจัน่อยูบ่นเรือเพื่อนาํสินคา้ข้ึนและลงในประเทศท่ีมีท่าเรือ

และท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกจาํกดั 

Handysize : เรือท่ีมีระวางบรรทุกไม่เกิน 35,000 เดทเวทตนั ซ่ึงส่วนใหญ่จะขนส่งสินคา้เทกองท่ีมี

ปริมาณไม่มาก ในอดีต เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองแบบน้ีเป็นเรือท่ีปรับเปล่ียน

รูปแบบการใชง้านไดม้ากสุด ปัจจุบนัมีการใชเ้รือแบบน้ีในการขนส่งระดบัภูมิภาคซ่ึง   

ถือเป็นตลาดเฉพาะของเรือแบบน้ี เรือ Handysize มีขนาดพอเหมาะกบัท่าเรือขนาดเลก็

ท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกจาํกดั 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงจาํนวนและขนาดของกองเรือสินคา้แหง้เทกองท่ีคาดการณ์ไวต้อนส้ินปี 2549 มี

การประมาณการกองเรือสินคา้แหง้เทกองจะโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.10 ในส้ินปี 2549 ท่ีปริมาณบรรทุก 369.615 

ลา้นตนั 

 

สถิติกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

ขนาด (เดทเวทตนั) 

กองเรือที่คาดการณ์ไว้ 

จํานวน (ลาํ) เดทเวทตนั (ล้าน) ร้อยละของกองเรือ 

10-40,000 2,779 73.964 20.00% 

40-60,000 1,506 71.882 19.45% 

60-80,000 1,287 91.581 24.78% 

80-120,000 130 11.404 3.09% 

120,000+ 709 120.783 32.68% 

รวม 6,411 369.615 100% 

ท่ีมา: Fearnleys – Bulk Fleet Update (October – 2006) 

 

 

 

 

 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขนาดและชนิดของกองเรือสินคา้แหง้เทกองท่ีสัง่ต่อในอนาคต 

 

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทีส่ั่งต่อใหม่ 

ท่ีมา: Fearnleys – Bulk Fleet Update (October – 2006) 
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 อุปทานของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในอนาคต ข้ึนอยูก่บัปริมาณการส่งมอบเรือท่ีต่อใหม่ และ

การปลดระวางเรือของกองเรือโลก ปริมาณการสัง่ต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีความผนัผวนตลอดเวลา 

ซ่ึง ณ เดือน ตุลาคม 2549 อยูท่ี่ 54.474 ลา้นเดทเวทตนั หรือประมาณร้อยละ 14.74 ของกองเรือท่ีคาดการณ์ 

(369.615 ลา้นเดทเวทตนั)  เรือท่ีต่อใหม่ส่วนมากจะมีการส่งมอบภายใน 2 – 3 ปีขา้งหนา้ 

 

จาํนวนเรือท่ีถูกปลดระวางจากกองเรือจะข้ึนอยูก่บัอตัราค่าระวางเรือในตลาด ราคาเศษเหลก็ใน

ตลาด และอายกุองเรือในตลาดโลก โดยทัว่ไปแลว้ถา้เรือมีอายมุากข้ึน ประสิทธิภาพในการทาํงานจะลดลง

เพราะตอ้งไดรั้บการซ่อมบาํรุงมากข้ึน จนกวา่จะถึงจุดท่ีไม่คุม้ในการใชป้ระโยชน์จากเรือดงักล่าว 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงอตัราการปลดระวางเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองตั้งแต่ปี 2546 

 

การปลดระวางเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

Capesize 2546 2547 2548 2549 

จาํนวน (ลาํ) 2 1 2 3 

เดทเวทตนั (ลา้น) 0.248 0.123 0.247 0.422 

ร้อยละของกองเรือทั้งหมดท่ีปลดระวาง 0.25 0.11 0.21 0.12 

Panamax 2546 2547 2548 2549 

จาํนวน (ลาํ) 7 1 3 11 

เดทเวทตนั (ลา้น) 0.465 0.095 0.202 0.728 

ร้อยละของกองเรือทั้งหมดท่ีปลดระวาง 0.62 0.12 0.23 0.20 

Handymax 2546 2547 2548 2549 

จาํนวน (ลาํ) 29 0 4 18 

เดทเวทตนั (ลา้น) 1.103 0.0 0.165 0.708 

ร้อยละของกองเรือทั้งหมดท่ีปลดระวาง 1.96 0.00 0.25 0.20 

Handysize 2546 2547 2548 2549 

จาํนวน (ลาํ) 25 5 4 24 

เดทเวทตนั (ลา้น) 0.597 0.113 0.109 0.575 

ร้อยละของกองเรือทั้งหมดท่ีปลดระวาง 0.87 0.16 0.15 0.16 

รวม 2546 2547 2548 2549 

จาํนวน (ลาํ) 63 7 13 56 

เดทเวทตนั (ลา้น) 2.413 0.331 0.723 2.433 
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ร้อยละของกองเรือทั้งหมดท่ีปลดระวาง 0.81 0.10 0.21 0.67 

ท่ีมา : Drewry : Dry Bulk Forecaster (Q3 – 2006) 

 

 ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา อายขุองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีถูกปลดระวางจะมีอายเุฉล่ียอยูท่ี่ 26 ปี 

ถึงแมว้า่อายขุองเรือท่ีถูกปลดระวางจะแตกต่างกนับา้งเลก็นอ้ยแต่ทวา่ เรือท่ีมีการซ่อมบาํรุงอยา่งดีจาํนวน

มากยงัคงสามารถใหบ้ริการต่อไปจนอายเุกิน 30 ปี 

  

อุปทานของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัจาํนวนเรือท่ีสามารถใหบ้ริการไดเ้ท่านั้น 

แต่ยงัข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกองเรือทัว่โลกดว้ย  ตวัอยา่งเช่น ความแออดัของท่าเรือ 

ซ่ึงเกิดข้ึนในปี 2547 ส่งผลใหมี้ความตอ้งการระวางบรรทุกมากข้ึน ทาํใหเ้กิดภาวะขาดความสมดุลในอุป

สงคแ์ละอุปทาน ซ่ึงผลท่ีตามมากคื็อ อตัราค่าเช่าเรือมีความผนัผวนนอ้ยลง 

 

อตัราค่าเช่าเรือ 

 อตัราค่าเช่าเรือมีความแตกต่างกนัไปตามขนาดของเรือ ปริมาณและรูปแบบทางการคา้ของการ     

ขนส่งสินคา้ในกรณีท่ีปริมาณขนส่งในแต่ละเท่ียวสูงจนส่งผลต่อความตอ้งการใชเ้รือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง

ขนาดใหญ่ อตัราค่าเช่าเรือและราคาเรือขนาดใหญ่จึงมีความผนัผวนมากกวา่ เพราะมีเรือขนาดน้ีไม่มากนกั 

ดงันั้นเม่ือเทียบกบัปริมาณการคา้ของสินคา้แหง้เทกองท่ีขนกนัในปริมาณไม่มากนกัต่อคร้ัง ซ่ึงกระตุน้ใหมี้

ความตอ้งการใชเ้รือสินคา้เทกองขนาดเลก็ซ่ึงมีจาํนวนมากลาํจึงทาํใหอ้ตัราค่าเช่าเรือและราคาเรือเหล่าน้ีมี

ความผนัผวนนอ้ยกวา่ 

 

 

 อตัราค่าเช่าเหมาลาํของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจะอยูท่ี่ความสมดุลระหวา่งจาํนวนเรือท่ีมี และ

ความตอ้งการใชเ้รือ นอกจากน้ีรูปแบบของอตัราค่าเช่าเหมาเรือจะเป็นเหมือนกระจกสะทอ้นประเภทของ

เรือชนิดต่างๆ ท่ีมีการเช่ากนัอยูด่ว้ย อยา่งไรกต็าม แมว้า่ความตอ้งการท่ีจะใชเ้รือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีมี

ขนาดใหญ่จะไดรั้บอิทธิพลจากปริมาณและรูปแบบทางการคา้ของสินคา้เพียงไม่ก่ีชนิด แต่อตัราค่าเช่าเรือ 

และราคาของเรือขนาดใหญ่กย็งัคงมีความผนัผวนมากกวา่เรือขนาดเลก็ 

 

 ในตลาดเรือขนส่งสินคา้ท่ีใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา (Time Charter) อตัราค่าเช่าเรือข้ึนอยูก่บั

ระยะเวลาท่ีเช่าและองคป์ระกอบเก่ียวกบัเรือบางอยา่ง เช่น อายขุองเรือ ความเร็ว และอตัราการเผาผลาญ   

นํ้ ามนั อตัราค่าเช่าเรือในระยะสั้นมกัจะสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือในระยะยาว แนวโนม้อตัราค่าเช่าเรือจะใช้

อา้งอิงจากอตัราการเช่าท่ีระยะเวลา 12 เดือน ในกรณีท่ีเป็นเรือรุ่นใหม่ 
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ส่วนตลาดเรือขนส่งสินคา้ท่ีใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว (voyage charter) อตัราค่าเช่าเรือข้ึนอยูก่บัขนาด

สินคา้ ประเภทสินคา้ ค่าธรรมเนียมการใชท่้าเรือ ค่าธรรมเนียมผา่นคลอง รวมถึงบริเวณท่ีมีการส่งมอบ    

สินคา้ โดยทัว่ไปแลว้สินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่จะมีอตัราค่าเช่าเรือต่อตนัถูกกวา่สินคา้ท่ีมีขนาดเลก็ เสน้ทางท่ีตอ้ง

จ่ายค่าธรรมเนียมการใชท่้าเรือหรือผา่นคลองแพง กจ็ะส่งผลใหต้อ้งเรียกเกบ็ค่าเช่าเรือสูงไปดว้ย แต่อตัรา  

ค่าเช่าเรือน้ีจะถูกลงถา้เสน้ทางเดินเรือตอ้งผา่นท่าเรือท่ีเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมถูกและไม่ผา่นคลองใดๆ การ

เช่าเหมาลาํเป็นเท่ียวท่ีตอ้งขนถ่ายสินคา้ลงจากเรือ โดยใชท่้าเรือภายในภูมิภาคซ่ึงเรือบรรทุกสินคา้ตอ้งนาํ 

สินคา้ไปลงเป็นประจาํอยูแ่ลว้ หรือจากท่าเรือขนถ่ายสินคา้ภายในภูมิภาคซ่ึงเรือตอ้งนาํสินคา้ข้ึนอยูแ่ลว้ 

บริษทัฯ มกัจะคิดอตัราค่าเช่าเรือถูกลง เพราะการเช่าเหมาลาํลกัษณะน้ี ช่วยเพิ่มปริมาณการใชง้านของเรือ

โดยเป็นการลดปริมาณการวิง่เรือเปล่า ซ่ึงจะคาํนวนอยูใ่นการเช่าในเท่ียวขากลบัท่ีเรือเดินทางไปยงัเมืองท่า

ท่ีเร่ิมบรรทุกสินคา้ 

 

 อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะมีอตัราอา้งอิงของค่าเช่าเหมาลาํเป็นไปตามดชันีกลาง ท่ี

กาํหนดโดย The Baltic Exchange อตัราอา้งอิงเป็นไปตามอตัราค่าเช่าเรือจริงตามขอ้มูลของผูใ้หเ้ช่าเรือ    

รวมทั้งมาจากการประเมินเป็นรายวนัท่ีนายหนา้เช่าเหมาเรือรายใหญ่เป็นผูใ้หข้อ้มูลแก่ The Baltic Exchange 

 

 แผนภูมิหนา้ถดัไปแสดงถึงอตัราค่าเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา 1 ปี ของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง

ชนิด Handymax Panamax และ Capesize ในช่วงเดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนตุลาคม 2549 

 

 

 

 

อตัราเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา 1 ปี 
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ท่ีมา : Clarkson – Shipping Review & Outlook (Autumn – 2006) & Dry Bulk Trade Outlook (Oct. 2006) 

 

 แผนภูมิต่อไปน้ี แสดงถึงอตัราค่าเช่าเรือในตลาดเช่าเรือระยะสั้นของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง

ประเภท Handymax Panamax และ Capesize ในช่วงเดือนมกราคม 2547 และเดือนพฤศจิกายน 2549 

 

ดัชนีค่าระวางเรือในตลาดเช่าเรือระยะส้ัน 

ท่ีมา : Baltic Exchange (Nov. 2006) 
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ค่าเฉลี่ย :  18,639

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน :  4,966

PANAMAX  - ปี 2547

ค่าเฉลี่ย :  32,451

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน :  8,630 PANAMAX  - ปี 2548

ค่าเฉลี่ย :  21,744

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 8,650

CAPESIZE  - ปี 2547

ค่าเฉลี่ย :  65,308

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน :  16,441

CAPESIZE  - ปี 2548

ค่าเฉลี่ย :  46,694

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 17,855
CAPESIZE  - ปี 2549

ค่าเฉลี่ย :  40,874

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 13,474
PANAMAX  - ปี 2549

ค่าเฉลี่ย :  23,083

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 6,677
SUPRAMAX  - ปี 2549

ค่าเฉลี่ย :  22,708

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน :  4,425

HANDYMAX  - ปี 2547

ค่าเฉลี่ย :  25,473

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน :  5,188

HANDYMAX  - ปี 2548

ค่าเฉลี่ย :  18,639

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน :  4,966

PANAMAX  - ปี 2547

ค่าเฉลี่ย :  32,451

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน :  8,630 PANAMAX  - ปี 2548

ค่าเฉลี่ย :  21,744

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 8,650

CAPESIZE  - ปี 2547

ค่าเฉลี่ย :  65,308

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน :  16,441

CAPESIZE  - ปี 2548

ค่าเฉลี่ย :  46,694

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 17,855
CAPESIZE  - ปี 2549

ค่าเฉลี่ย :  40,874

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 13,474
PANAMAX  - ปี 2549

ค่าเฉลี่ย :  23,083

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 6,677
SUPRAMAX  - ปี 2549

ค่าเฉลี่ย :  22,708

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน :  4,425
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 ในปี 2546 และ 2547 อตัราค่าเช่าของเรือทุกขนาดเพิ่มข้ึนสูงเป็นประวติัการณ์ ปัจจยัหลกัท่ีทาํให้

อตัราค่าเช่าเรือสูงข้ึนมาก กคื็อความตอ้งการนาํเขา้วตัถุดิบของประเทศจีนท่ีเพิม่สูงข้ึน อตัราค่าเช่าเรือท่ี    

ตกลงในปี 2548 เน่ืองจากจาํนวนกองเรือท่ีขยายตวัมากข้ึน อตัราค่าเช่าของเรือในปี 2549 เร่ิมลดตํ่าลง

เลก็นอ้ย แต่กสู็งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดปีเน่ืองจากความตอ้งการใชเ้รือยงัคงมีต่อเน่ืองและแขง็แกร่ง 

 

ราคาเรือ 

 ราคาเรือในแต่ละประเภทหลกัๆ ไม่วา่จะเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือบรรทุกนํ้ามนัและเรือ

บรรทุกคอนเทนเนอร์ เติบโตมากในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ทาํใหเ้กิดการต่อเรือใหม่ข้ึนอีกในกองเรือประเภท

ต่างๆ โดยเฉพาะความตอ้งการต่อเรือใหม่ในเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว และเรือขนส่งแบบพเิศษเฉพาะ

ประเภท แต่ทวา่การส่งมอบเรือรุ่นใหม่ก่อนถึงปลายปี 2552 ยงัคงมีไม่เพียงพอ ราคาเรือท่ีต่อใหม่จึงข้ึนสูง

อยา่งมาก สืบเน่ืองจากความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนสูง การขาดตลาดของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการประกอบเรือ และ

ราคาเหลก็ท่ีสูงข้ึน  

 

แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงถึงแนวโนม้ราคาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีสัง่ต่อใหม่ 

ราคาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทีส่ั่งต่อใหม่ 

ท่ีมา : Clarkson – Shipping Review & Outlook (Autumn – 2006) & World Shipyard Monitor (Oct. 2006) 

 

 การเพิ่มข้ึนของราคาเรือต่อใหม่และการเติบโตของตลาดเรือเช่าเหมาลาํมีผลต่อราคาเรือในตลาดมือ

สองดว้ยแผนภูมิต่อไปน้ีแสดงถึงแนวโนม้ของราคาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมือสอง 
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Handysize (30,000 เดทเวทตัน) Handymax (51,000 เดทเวทตัน) Panamax (75,000 เดทเวทตัน) Capesize (170,000 เดทเวทตัน)
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ราคาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง  

ท่ีมา : Clarkson – Shipping Review & Outlook (Autumn – 2006) & Shipping Intelligence Weekly (Nov. 2006) 

 

จากการท่ีรายไดข้องเรืออยูใ่นระดบัสูงและการขาดแคลนเรือใหม่ท่ีจะเขา้มาในตลาด ทาํใหค้วาม

ตอ้งการท่ีจะใหมี้การส่งมอบเรือใหเ้ร็วท่ีสุดสูงข้ึนตามไปดว้ย จะเห็นไดจ้ากในปี 2549 ราคาเรือบรรทุก    

สินคา้แหง้เทกองมือสองท่ีมีอาย ุ5 ปีมีราคาสูงกวา่เรือต่อใหม่ท่ีมีขนาดเดียวกนั 

 

3.2 การประกอบธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 

 

3.2.1 ลกัษณะธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (“เมอร์เมด”) จดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2526 โดย บริษทั 

โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่เม่ือปี พ.ศ. 2538  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์

จาํกดั ใหบ้ริการสาํหรับอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังไทยและประเทศเพื่อนบา้น   

 

เน่ืองจาก บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั  

เป็นผูบุ้กเบิกงานบริการดา้นน้ีในประเทศไทย

และเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการนอกชายฝ่ังไม่ก่ี

รายในเอเชีย เน่ืองจากความไดเ้ปรียบใน

สถานท่ีตั้งและตน้ทุน ทาํใหเ้มอร์เมดเป็น

ตวัเลือกท่ีน่าสนใจเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ในการ

ใหบ้ริการนอกชายฝ่ังแก่ประเทศเพื่อนบา้น  

บริษัทย่อยที่สําคญัของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั 

• บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั (“MOS”) 

ใหบ้ริการงานวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ าโดยมีเรือท่ีใชส้นบัสนุนงาน    

ดงักล่าว ท่ีพร้อมดว้ยนกัประดานํ้าและเคร่ืองตรวจสอบใตน้ํ้า 

• บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั  (MDL) ใหบ้ริการเรือขดุเจาะ

เพื่อใชใ้นการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ นอกชายฝ่ัง 
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ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ล้าน)

Handysize (30,000 เดทเวทตัน) Handymax (42,000 - 45,000 เดทเวทตัน) Panamax Capesize
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เน่ืองจากการลกัษณะการปฏิบติังานของอุตสาหกรรมน้ีค่อนขา้งอนัตราย ผูเ้ช่ียวชาญของเมอร์เมด

จึงตอ้งผา่นการรับรองจากองคก์รดา้นพาณิชยนาวีชั้นนาํต่างๆ เมอร์เมดเป็นบริษทัเดียวในประเทศไทยท่ีมี

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมอยา่งมืออาชีพ ในการใหบ้ริการในงานนอกชายฝ่ังไดท้ั้งบนบก และใตท้ะเล 

 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั  ทาํธุรกิจไดอ้ยา่งไม่มีคู่แข่งโดยตรงในประเทศ การเขา้สู่ธุรกิจ

ประเภทน้ีเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากตอ้งอาศยัมาตรฐานการยอมรับจากสถาบนัจดัอนัดบัต่างประเทศ และ  

เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะเฉพาะ การหาผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์และการฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดความ

ชาํนาญตามระดบัท่ีตอ้งการ โดยทัว่ไปแลว้ไม่สามารถทาํไดภ้ายในประเทศ 

 

ธุรกจิบริการขุดเจาะนํา้มันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังโดยใช้เรือขุดเจาะ 

วตัถุประสงคข์องบริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์ จาํกดั นั้นตอ้งการเป็นเจา้ของและผูป้ระกอบการเรือ   

ขดุเจาะท่ีมีคุณภาพสูงโดยประหยดัตน้ทุนใหม้ากท่ีสุด การดาํเนินงานจะเนน้ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 

เฉียงใต ้  กลยทุธ์บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์ จาํกดัคือการเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการใหบ้ริการเรือขดุเจาะ โดยทาํ

สญัญาระยะเวลากลางถึงระยะยาวเพื่อใหมี้กระแสเงินสดอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวน

ในตลาดระยะสั้น  และเพื่อบริหารตน้ทุนการดาํเนินงานโดยมีธุรกิจยอ่ยต่างๆ ของเมอร์เมดสนบัสนุน 

 

 เรือขดุเจาะทั้งสองลาํเป็นเรือท่ีซ้ือมาจากตลาดมือสอง บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์ จาํกดั จึงตอ้ง

วางแผนในการใชป้ระโยชนจ์ากเรือขดุเจาะใหไ้ดม้ากท่ีสุดโดยการปรับปรุงศกัยภาพของเรืออยา่งต่อเน่ือง

และเพิ่มคุณภาพของเรือขดุเจาะ 

 

กองเรือขุดเจาะ 

เรือขดุเจาะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั คือ เรือขดุเจาะท่ีซ้ือมาในเดือนเมษายน และกรกฏาคม ปี 2548 

ตามลาํดบั ซ่ึงจดทะเบียนเป็นเรือสญัชาติไทย โดยมีบริษทัยอ่ยของ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์ จาํกดั คือ 

บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั (“เอม็ทีอาร์1”) และบริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั (“เอม็ทีอาร์2”) เป็นเจา้ของเรือ 

 

รายช่ือกองเรือขุดเจาะ 

ช่ือเรือ 
ปีที่สร้าง/ปีที่มี 

การปรับปรุงล่าสุด 

การจัดอนัดบั 

ช้ันเรือ 

ความลกึใต้ทะเล 

(เมตร) 

ความลกึที่ขุดได้  

(เมตร) 

อตัราการสูบ  

(แรงม้า) 
ขนาดบรรทุก 

เอม็ทีอาร์-1 2521/2541 ABS 180 6,100 1,300 112 คน 

เอม็ทีอาร์-2 2524/2540 BV 100 4,800 1,600 115 คน 
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เรือขดุเจาะทั้งสองลาํสร้างข้ึนในปี 2521  และ 2524 ในส่วนของอุปกรณ์ขดุเจาะนั้นไดบ้าํรุงรักษา

เป็นอยา่งดีตลอดมา ซ่ึงทั้งเอม็ทีอาร์1 และ เอม็ทีอาร์2 ไดรั้บการซ่อมบาํรุงคร้ังสุดทา้ยในปี 2541 และ 2540 

ตามลาํดบั ซ่ึงหากมีการบาํรุงรักษาเป็นอยา่งดี และถูกตอ้งแลว้เรือขดุเจาะสามารถอายกุารใชง้านไดถึ้ง

ประมาณ 35 – 45 ปี และเรือขดุเจาะนั้นถูกออกแบบใหส้ามารถเจาะลึกลงไปในความลึก 18,000 – 20,000 

ฟุต ของผวิดิน 

 

ลูกค้า 

ลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการเรือขดุเจาะจะเป็นบริษทัขา้มชาติ , องคก์รของรัฐ, และ

บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ  ขนาดใหญ่  ปัจจุบนัเอม็ทีอาร์ 1 และเอม็ทีอาร์ 2 ไดรั้บสญัญาวา่จา้งในการ

ขดุเจาะ จาก  Carigali-Triton Operating Company Sdn. Bhd., Amerada Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd., 

Chevron Indonesia Co., Pearl Oil (Thailand) Ltd., และ  Chevron Thailand  Exploration  and Production 

Ltd. จนถึงปี 2552 

 

คู่แข่ง 

สญัญาวา่จา้งในการขดุเจาะไดรั้บมาจากการประมูลหรือจากการเจรจา  ระยะเวลาของสญัญาก ็  

แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ สภาพธรณีวิทยาท่ีจะตอ้งขดุเจาะ อุปกรณ์และการบริการ       

สภาพพื้นท่ีท่ีจะขดุเจาะ  และระยะเวลาการทาํงานท่ีคาดวา่จะแลว้เสร็จ  

 

คู่แข่งหลกัของกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการเรือขดุเจาะ คือบริษทัท่ีใหบ้ริการเรือขดุเจาะท่ีอยูใ่นภูมิภาคและ

จากทัว่โลกจาํนวน 5 บริษทั  และรวมถึงบริษทั  Seadrill  จาํกดั และ บริษทั Pride  International จาํกดัซ่ึงเป็น

สองบริษทัใหญ่จากจาํนวน 3 บริษทัใหญ่ของโลก สาํหรับ บริษทั Seadrill จาํกดั ซ่ึงผูถื้อหุน้ใหญ่คือ บริษทั 

Smedvig ASA จาํกดั และ บริษทั Odfjell Invest จาํกดั ซ่ึงมีเรือขดุเจาะจาํนวน 34 ลาํ และ บริษทั Pride 

International จาํกดั เป็นเจา้ของเรือจาํนวน 277 ลาํ ซ่ึงปฏิบติังานทั้งนอกชายฝ่ังและบนฝ่ังมากกวา่ 25 

ประเทศ 

 

ราคานั้นเป็นปัจจยัในอนัดบัตน้ๆ ในการท่ีตดัสินใจเลือกผูรั้บงานขดุเจาะ ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น เรือ       

ขดุเจาะท่ีพร้อมใชง้าน ประวติัการทาํงานท่ีปลอดภยั ช่ือเสียงดา้นคุณภาพ ประสบการณ์ของเจา้หนา้ท่ี และ

ประสิทธิภาพและคุณภาพของอุปกรณ์ 
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ตลาดเรือขุดเจาะ  

ช่ือบริษัททีเ่ป็นเจ้าของเรือ จํานวนเรือทีเ่ป็นเจ้าของ จํานวนเรือที่กาํลงัสร้าง รวม 

SeaDrill Ltd. 11 3 14 

KCA Deutag 4 0 4 

Mermaid Drilling 2 0 2 

Pride 3 0 3 

Others 2 0 2 

ท่ีมา : rigzone.com, ขอ้มูลจากบริษทัต่างๆและจาก บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั 

 

ในปี 2549 บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์ จาํกดั สามารถทาํรายไดร้้อยละ 39.54 ใหแ้ก่รายไดร้วมของ 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

 

งานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ 

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั  มีเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าท่ีทาํงานโดย

ใชย้านสาํรวจใตน้ํ้ าท่ีบงัคบัโดยใชรี้โมท (ROV)  4 ลาํ และเรือท่ีเช่ามาเพิ่มเติมอีก 1 ลํา บริษทั เมอร์เมด 

ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั มีนกัประดานํ้า และนกัสาํรวจใตน้ํ้ ามากกวา่ 150 คน ในปี 2549 บริษทั       

เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ไดรั้บการวา่จา้งมากกวา่ 150 โครงการ 

 

  การใหบ้ริการวิศวกรรมโยธาใตท้ะเลรวมถึง การตรวจสอบ การซ่อม การซ่อมบาํรุง ใหก้บัแท่น   

ขดุเจาะท่ีอยูน่อกชายฝ่ัง ส่ิงก่อสร้างใตน้ํ้ า และเรือเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามเกณฑข์องสถาบนัจดัชั้นเรือ       

ส่วนงานบริการดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ งานวิศวกรรมของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การติดตั้งแท่นขดุเจาะ 

นํ้ ามนั การวางท่อ การวางสายเคเบ้ิลใตท้ะเล การยดึแท่นขดุเจาะใหแ้ขง็แรงข้ึนและการปรับปรุงแท่นขดุเจาะ

โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ รวมถึงงานเช่ือมใตท้ะเล   

 

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ยงัใหบ้ริการในการทดสอบใตท้ะเลท่ีไม่ทาํลาย

สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงรวมถึงการทดสอบความแขง็แกร่งของตวัเรือและโครงสร้าง และส่วนท่ีสึกหรอเพื่อจะ

บาํรุงซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยัอยา่งเหมาะสม  และการซ่อมแซมท่อและโครงสร้างของเรือท่ี

เสียหายในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน 
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ในปี 2542 เมอร์เมด  ไดก่้อสร้างศูนยฝึ์กการดาํนํ้า การตรวจสอบ และการเช่ือม โดยไดรั้บความ 

ร่วมมือกบัสถาบนั  Welding Institute (“TWI”) จากประเทศองักฤษ ในปีเดียวกนั เมอร์เมด ไดจ้ดัตั้งบริษทั

ยอ่ยข้ึนใหม่คือ บริษทั เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จาํกดั เพือ่ใหบ้ริการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานวิศวกรรม

นอกชายฝ่ัง โดยมีเรือ 3 ลาํคือ นิโก ้สงขลา นิโก ้กรุงเทพ และ นิโก ้สตัหีบ ซ่ึงซ้ือในปี 2542 และปี 2544 ซ่ึง

ในเวลาต่อมาบริษทั เมอร์เมด  ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั เร่ิมเขา้มาทาํหนา้ท่ีในการใหบ้ริการเรือขนส่ง

วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานวิศวกรรมนอกชายฝ่ังดว้ย ทาํให ้บริษทั เดเรียม ไทย ออฟชอร์ จาํกดั ลดปริมาณเรือ

ลง โดยขายเรือนิโก ้ สงขลา และเรือนิโก ้ สตัหีบ ออกไปในปี 2549  และมีแผนท่ีจะขายเรือลาํสุดทา้ยใน    

ไม่ชา้น้ี 

 

 บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั  ไดรั้บอนุมติัจากสถาบนัจดัชั้นเรือหลกัๆ  และ     

นอกจากน้ี ยงัเป็นสมาชิกของสถาบนั International Marine Contractors’ Association (“IMCA”) ดว้ย   

 

กองเรือสนับสนุนงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ 

กองเรือของ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ประกอบดว้ยเรือท่ีใหบ้ริการและ

สนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 4 ลาํ  ระบบควบคุมอุปกรณ์ดาํนํ้าลึกแบบเคล่ือนท่ีได ้ 1 เคร่ือง  และ

ระบบควบคุมยานสาํรวจใตน้ํ้ า 6 เคร่ือง  ซ่ึงกองเรือของบริษทัจดทะเบียนเป็นเรือสญัชาติไทยและบริษทั 

เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดัเป็นเจา้ของโดยตรง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัเช่าเรือมาเพิ่มเติมอีก     1 ลาํ 

เรือท่ีใหบ้ริการและสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าเป็นเรือท่ีมีอุปกรณ์พิเศษเฉพาะท่ีจะใหบ้ริการ

สนบัสนุนนกัประดานํ้า ระบบควบคุมยานสาํรวจใตน้ํ้ า และอุปกรณ์พิเศษเฉพาะเรือ 
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รายช่ือกองเรือทีใ่ห้บริการนอกชายฝ่ัง 

ช่ือเรือ คาํอธิบาย 
ปีที่สร้าง 

(พ.ศ.) 
สัญชาต ิ

การจัดอนัดบั 

ช้ันเรือ 

ความยาว 

(เมตร) 

ห้องพกั

(จํานวนคน) 

ระบบควบคุม

ตําแหน่งเรือ 

เมอร์เมด  

คอมมานเดอร์ 

เป็นเรือใหบ้ริการและสนบัสนุน

การตรวจสอบซ่อมแซม ก่อสร้าง

ใตน้ํ้ าโดยระบบควบคุมการดาํนํ้า

ลึก (SaturationSystems) 

2530 ไทย DNV 90 96 DP 2 

เมอร์เมด 

เพอร์ฟอร์มเมอร์ 

เป็นเรือใหบ้ริการดา้นการสาํรวจ 

และตรวจสอบโครงสร้างใตน้ํ้ าของ

แท่นขดุเจาะนํ้ามนั โดยมีระบบ

ควบคุมการดาํนํ้า แบบ AIRDiving 

และระบบควบคุมการปฏิบติังาน 

และยานสาํรวจท่อส่งนํ้ามนั 

2525 ไทย DNV 49 30 4-point 

เมอร์เมด 

เรสปอนเดอร์ 

เป็นเรือใหบ้ริการในดา้นการ

ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้าง

ใตน้ํ้ าและแท่นขดุเจาะนํ้ามนั โดย

ใชภ้าพควบคุมการดาํนํ้าแบบ 

AIRDiving และ Mix GasDiving 

2526 ไทย ABS 56 58 4-point 

เมอร์เมด  

ซพัพอร์ตเตอร์ 

เป็นเรือใหบ้ริการในดา้นการ

ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้าง

ใตน้ํ้ าและแท่นขดุเจาะนํ้ามนั โดย

ใชภ้าพควบคุมการดาํนํ้าแบบ 

AIRDiving และ Mix GasDiving 

2525 ไทย DNV 39 26 Anchor 

ทีมสยาม (1) 

เป็นเรือท่ีใหบ้ริการดา้นการ

ก่อสร้างโครงสร้างใตน้ํ้ าของแท่น

ขดุเจาะนํ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ โดย

ใชอุ้ปกรณ์บงัคบัตาํแหน่งเรือ

อตัโนมติั เช่ือมต่อสญัญาณ

ดาวเทียมและอุปกรณ์ควบคุมการ

ดาํนํ้าลึก (Saturation Systems) 

2545 จาไมกา้ DNV 90 142 DP 2 

หมายเหตุ: (1) เป็นเรือท่ีเช่ามาโดยบริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 
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สิทธิประโยชน์ - บัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัเรือของกลุ่มบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 30 กนัยายน 

2549 มีดงัน้ีคือ 

 

ช่ือบริษัท ช่ือเรือ เลขที่บัตร 

ส่งเสริม 

วนัที่อนุมัติบัตร

ส่งเสริม 

ระยะเวลาที่ได้รับ 

ยกเว้นภาษ ี(ปี) 

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั Mermaid Supporter 1547(2)/2546 24 ก.ย. 46 8 

  Mermaid Responder 1845(4)/2548 15 ก.ย. 48 8 

  Mermaid Commander 1845(4)/2548 15 ก.ย. 48 8 

  Mermaid Performer 1845(4)/2548 15 ก.ย. 48 8 

บริษทั เอม็ทีอาร์ – 1 จาํกดั MTR – 1  1100(2)/2549 29 ธ.ค. 48 8 

บริษทั เอม็ทีอาร์ – 2 จาํกดั MTR – 2  1101(2)/2549 29 ธ.ค. 48 8 

 

สิทธิและผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ใหค้นต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือ หรือผูช้าํนาญการท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรตาม

มาตรา 25 เขา้มาในราชอาณาจกัรได ้

2. ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพจิารณาอนุมติั ตามมาตรา 28 

3. ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

จากการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ตามมาตรา 31 

4. ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้

นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพือ่เสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น ตามมาตรา 34 

5. ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้ตามมาตรา 37 

 

เง่ือนไขทีสํ่าคญั 
  

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญัท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนดงัน้ี 

  1. ตอ้งไม่ใชห้รือไม่ยนิยอมใหช่้างฝีมือหรือผูช้าํนาญการ ซ่ึงเป็นคนต่างดา้วท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บอนุญาตใหน้าํเขา้มาภายในประเทศ เพื่อประโยชนแ์ก่กิจการไปประกอบอาชีพหรือปฏิบติั

หนา้ท่ีอ่ืนใดนอกเหนือขอบเขตหนา้ท่ีของตาํแหน่งท่ีไดรั้บอนุมติั 

2. จะตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัใหย้กเวน้ หรือลดหยอ่นอากรขาเขา้เฉพาะในกิจการตามบตัร

ส่งเสริม  

 - 49 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

3. จะตอ้งไม่จาํนอง จาํหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดรั้บยกเวน้

หรือลดหยอ่นอากรขาเขา้ 

 3.1 ในกรณีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บอนุญาตใหจ้าํนองเคร่ืองจกัร หากมีการฟ้องร้อง

บงัคบัจาํนองเคร่ืองจกัร ตอ้งแจง้ใหส้าํนกังานทราบภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีศาลประทบัรับฟ้อง และหาก

ผูรั้บจาํนองไม่อาจชาํระภาษีอากรเคร่ืองจกัรท่ีบงัคบัจาํนองไดค้รบถว้นตามมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริม

การลงทุน พ.ศ.2520 ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมตอ้งรับผดิชอบในการชาํระภาษีอากรเคร่ืองจกัรจนครบถว้นตาม

กฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราศุลกากร 

3.2 ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตใหโ้อนเคร่ืองจกัรไปเพื่อทาํสญัญาเช่าแบบลิสซ่ิงหรือทาํสญัญา

เช่าซ้ือ ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีสาํนกังานกาํหนด 

 4. ตอ้งยนืยนัผลการดาํเนินการตามโครงการต่อสาํนกังานเม่ือครบ 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี 

5. จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ พร้อมท่ีจะเปิดดาํเนินการไดภ้ายในกาํหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือน 

นบัแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริมการลงทุน 

6. จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ดงัน้ีคือ 

 

ช่ือบริษัท เลขที่บัตรส่งเสริม ทุนจดทะเบียน 

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 1547(2)/2546 ไม่นอ้ยกวา่ 34 ลา้นบาท 

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 1845(4)/2548 ไม่นอ้ยกวา่ 550 ลา้นบาท 

บริษทั เอม็ทีอาร์ – 1 จาํกดั 1100(2)/2549 ไม่นอ้ยกวา่ 215 ลา้นบาท 

บริษทั เอม็ทีอาร์ – 2 จาํกดั 1101(2)/2549 ไม่นอ้ยกวา่ 350 ลา้นบาท 

 
7. ตอ้งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

8. จะตอ้งดาํเนินการตามสาระสาํคญัของโครงการท่ีไดก้ารส่งเสริมดงัน้ีคือ 

8.1 ชนิดการบริการ :   บริการตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์ใตน้ํ้ าและ

ตรวจสอบมลภาวะของนํ้าทะเล  (สาํหรับบตัรเลขท่ี 1547(2)/2546 และ 1845(4)/2548) 

ชนิดการบริการ :   ขนส่งทางเรือ  

(สาํหรับบตัรเลขท่ี 1100(2)/2549และ 1101(2)/2549) 

8.2 ขนาดของกิจการ :  

8.2.1  บริการตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์ใตน้ํ้ าและตรวจสอบมลภาวะของ

นํ้าทะเล  ปีละประมาณ 86 งาน/ปี  สาํหรับบตัรเลขท่ี 1547(2)/2546 

8.2.2  บริการตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์ใตน้ํ้ าและตรวจสอบมลภาวะของ

นํ้าทะเล  ปีละประมาณ 40 งาน/ปี  สาํหรับบตัรเลขท่ี 1845(4)/2548 

8.2.3 มีเรือบาร์จ จาํนวน 1 ลาํ สาํหรับบตัรเลขท่ี 1100(2)/2549 

          มีเรือบาร์จ จาํนวน 1 ลาํ สาํหรับบตัรเลขท่ี 1101(2)/2549 
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8.3 จะตอ้งมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท 

 9. จะตอ้งจดัทาํบญัชีรายรับ - รายจ่ายสาํหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแยกต่างหากจาก

กิจการส่วนอ่ืน 

10. เรือท่ีจดัซ้ือตอ้งเป็นเรือท่ีไดรั้บการจดัชั้นเรือ (Class) ไวก้บัสถาบนัจดัชั้นเรือ (Classification 

Society) ท่ีเช่ือถือได ้

11. เรือท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตอ้งจดทะเบียนเป็นเรือไทยก่อนเปิดดาํเนินการ 

 

ปัจจุบนับริษทัเดินเรือของกลุ่มบริษทัเมอร์เมดมาริไทม ์ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไดจ้ดทะเบียน

เป็นเรือไทยแลว้ และไดด้าํเนินการใหมี้คุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน

เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ลูกค้า 

จากปริมาณงานโครงการต่างๆ ท่ีบริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ไดรั้บมา ทาํให้

บริษทัฯ มีลูกคา้จาํนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัสาํรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและนํ้ามนัรายใหญ่ๆ 

บริษทังานบริการนอกชายฝ่ังและขดุเจาะ  บริษทัผูรั้บเหมางานก่อสร้าง งานติดตั้ง งานวิศวกรรมโยธา    

นอกชายฝ่ัง  ในปี 2549 บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาวา่จา้งงานของ บริษทั บีพี ออยล ์(ประเทศไทย) จาํกดั, 

บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั เอก็ซอนโมบิล คอร์ปอเรชัน่ MODEC, Tanker 

Pacific, บริษทั มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดสัทร้ีส์, CUEL, Saipem และ Technip. 

 

คู่แข่ง 

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั  ไดพ้ฒันามาเป็นลาํดบัจนกลายเป็นบริษทัท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในเอเชียท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า บริษทัอ่ืนๆ ท่ีดาํเนินธุรกิจคลา้ยคลึงกนัอาจแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่มดว้ยกนักล่าวคือ  (1) บริษทัขา้มชาติท่ีเป็นบริษทัของยโุรปหรืออเมริกาซ่ึงไม่เนน้การทาํธุรกิจในเอเชีย 

เช่น Helix Energy Solutions Group Inc. และ Global Marine Systems Ltd. และ Subsea 7 และ (2) 

บริษทัเอกชนขนาดเลก็ซ่ึงมีขอ้จาํกดัในดา้นเงินลงทุน ความสามารถของพนกังาน และผลงานของบริษทัใน

อดีต ซ่ึงอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงไดแ้ก่ Hallin marine Subsea International 

Plc และ Sarku Engineering Services Sdn. Bhd. 
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3.2.2 ภาวะตลาดธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 

อุปสงคข์องงานบริการนอกชายฝ่ังมาจากปริมาณการลงทุนในการสาํรวจพฒันา และผลิตนํ้ามนัและ

ก๊าซธรรมชาติ  โดยปริมาณการลงทุนข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด และรายไดข้องบริษทัผูผ้ลิตนํ้ามนั จาํนวน  

พื้นท่ีท่ีสามารถเขา้ไปสาํรวจและพฒันารวมทั้งราคานํ้ามนั และก๊าซธรรมชาติในปัจจุบนั และราคาใน

อนาคตซ่ึงจะเป็นตวับ่งช้ีมูลค่าของการลงทุนในการสาํรวจ 

 

ธุรกิจการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังเป็นธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปตามวฏัจกัรของธุรกิจ ผลจากความ    

แขง็แกร่งของเศรษฐกิจโลก และความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัท่ีสูงข้ึน ทาํใหต้ลาดงานบริการนอกชายฝ่ังเติบโตได้

ดีในช่วงระหวา่งปี 2538-2540 ในขณะท่ีวกิฤตการณ์การเงินในเอเชียและราคานํ้ามนัท่ีทรุดตํ่าลงในช่วง 

2541 – 2542 ทาํใหมี้ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังชะลอตวัลงในช่วงปี 2541 – 2543 และในช่วงคร่ึงหลงัของปี 

2547 และ 2548 อุปสงคข์องการใชน้ํ้ ามนัสูงข้ึนอยา่งมากทาํใหอุ้ปสงคข์องงานบริการนอกชายฝ่ังสูงข้ึนตาม

ไปดว้ย 

 

ความสามารถในการผลติ 

มีการคาดการณ์วา่ ราคานํ้ามนัท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาอาจจะชะลอตวัลง และ

อาจลดตํ่าลงมาถึงแมจ้ะลดลงในระดบัท่ีไม่ตํ่ามาก รวมทั้งอีกหลายปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคานํ้ามนัใน

ตลาดโลกเช่นเดียวกบัในปี 2548 เช่น การผลิตนํ้ามนัสาํรองลดลง และความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัทัว่โลกเพิ่ม  

สูงข้ึน จะยงัคงมีผลกระทบต่อภาวะราคานํ้ามนัในปี 2549 และ 2550 เช่นกนั 

 

 อุปสงคก์ารใชน้ํ้ ามนัของโลกคาดวา่จะเพิม่ข้ึนจาก 1.2 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ในปี 2548 เป็น 1.6 ลา้น

บาร์เรลต่อวนัในปี 2549 เน่ืองจากมีการคาดการณ์วา่ความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัของประเทศสหรัฐอเมริกาจะ 

เพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีถดถอยไปในปี 2548 โดยจะมีความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัเพิ่มข้ึนเป็น 410,000 บาร์เรลต่อวนั  

และความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัของโลกในปี 2551 คาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 1.9 ลา้นบาร์เรลต่อวนั  โดยมาจาก

ประเทศท่ีกาํลงัพฒันาในทวปีเอเชีย (ยกเวน้ประเทศจีน) การลดเงินอุดหนุนในบางประเทศเช่น อินโดนีเซีย 

และประเทศไทยทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ํ้ ามนัลดนอ้ยลง ความตอ้งการในการใชน้ํ้ ามนัของประเทศจีน    

คาดวา่จะเพิ่มข้ึนตามทิศทางท่ีคาดการณ์ไวใ้นแต่ละปีโดยรวม ซ่ึงจะอยูท่ี่ประมาณ 500,000 บาร์เรลต่อวนั  

 

ความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัเพิ่มมากข้ึนทุกปีตั้งแต่ปี 2514 เป็นตน้มา ยกเวน้ช่วงปี 2522 ถึง 2525 การท่ี

ความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัท่ีเพิ่มมากข้ึน ผนวกกบัการเติบในดา้นกาํลงัการผลิตนํ้ามนัไม่ไดท้ดัเทียมกบัการ   

เติบโตของความตอ้งการ ทาํใหป้ริมาณนํ้ามนัสาํรองของโลกลดลง ยิง่ไปกวา่นั้นกาํลงัการผลิตนํ้ามนัใน

หลายๆ แห่งมีแนวโนม้วา่จะถึงขีดสูงสุดในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้และจะเร่ิมลดลง อยา่งไรกต็ามผลกระทบจาก

ราคานํ้ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนในปีท่ีแลว้ยงัคงทาํใหภ้าวะการผลิตนํ้ามนัมีความไม่แน่นอน 
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 เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติยงัคงสูงและอากาศในฤดูร้อนในปี 2549 นั้นมีอุณหภูมิไม่ร้อนเหมือนปี 

2548 ดงันั้นความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในปี 2549 จะยงัคงใกลเ้คียงกบัปี 2548 และอาจจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 

1.3 ในปี 2550 ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติสาํหรับการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นคาดวา่จะชะลอตวัลงอยูท่ี่ 

ร้อยละ 4.7 ในปี 2549 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.4 ในปี 2550 

 

 กาํลงัการผลิตนํ้ามนัสาํรองของโลกนั้นคาดวา่จะเพิ่มข้ึนระหวา่งปี 2549 และ 2550 เน่ืองจากจะมี

ปริมาณนํ้ามนัท่ีเขา้มาในตลาดโลกจากกลุ่มผูผ้ลิตนํ้ามนัท่ีอยูน่อกกลุ่มโอเปคและในกลุ่มโอเปคเพิ่มข้ึน การ

เพิ่มข้ึนของปริมาณนํ้ามนัในตลาดโลกจะทาํใหล้ดปัญหาเร่ืองการขาดแคลนนํ้ามนัในตลาดโลกไดบ้า้ง และ

ทาํใหบ้รรเทาภาวะการข้ึนราคานํ้ามนัไม่ใหรุ้นแรงเหมือนช่วงสองปีท่ีผา่นมา กลุ่มผูผ้ลิตนํ้ามนัท่ีอยูน่อก

กลุ่มเอเปคซ่ึงผลิตนํ้ามนัเพิม่ข้ึนเฉล่ีย 800,000 บาร์เรลต่อวนัในปี 2538 ถึง 2548 นั้นคาดวา่จะสามารถผลิต

ไดถึ้ง 900,000 บาร์เรลต่อวนัในปี 2549 และ 1.7 ลา้นบาร์เรลต่อวนัในปี 2550 

 

 มีการคาดการณ์วา่ปริมาณนํ้ามนัจากกลุ่มผูผ้ลิตนํ้ามนัท่ีอยูน่อกกลุ่มเอเปคนั้นจะเพิ่มข้ึนจากปี 2549 

และ 2550 แมว้า่ พื้นท่ีผลิตนํ้ามนัในกลุ่มประเทศในแถบทะเลเหนือเมก็ซิโก ตะวนัออกกลาง และรัสเซีย จะ

ลดลงอยา่งต่อเน่ือง สาํหรับกลุ่มประเทศในแถบทะเลสาบแคสเปียน ประเทศแคนาดา ประเทศแองโกลา   

รัสเซีย บราซิล และเมก็ซิโก คาดวา่จะมีปริมาณนํ้ามนัท่ีผลิตไดเ้พิ่มข้ึน 100,000 - 200,000 บาร์เรลต่อวนั 

โครงการใหญ่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศดงักล่าวในปี 2550 จะทาํใหเ้พิ่มปริมาณการผลิตนํ้ามนัในกลุ่มประเทศ

ดงักล่าว อาทิ ประเทศในแถบทะเลสาบแคสเปียนจะเพิ่มกาํลงัการผลิตเกือบ  400,000 บาร์เรลต่อวนั 

ประเทศบราซิล และแคนาดามากกวา่ 200,000 บาร์เรลต่อวนั 

 

การลงทุนในการสํารวจและพฒันา 

 ท่ีผา่นมาบริษทันํ้ามนัมีความลงัเลท่ีจะลงทุนในการสาํรวจและผลิตนํ้ามนั เน่ืองจากในอดีตจนถึงปี 

2546 ราคานํ้ามนัท่ีสูงข้ึนเกิดจากความสาํเร็จของกลุ่มประเทศโอเปคในการควบคุมการผลิตนํ้ามนั ไม่ใช่การ

เพิ่มข้ึนของความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัอยา่งแทจ้ริง จนกระทัง่เม่ือไม่นานมาน้ีสถานการณ์ไดเ้ปล่ียนไป ความ

ตอ้งการใชน้ํ้ ามนัไดเ้พิ่มสูงมากข้ึน ประกอบกบัความสามารถในการผลิตนํ้ามนัของทัว่โลกท่ีเกินความ

ตอ้งการอยูเ่พยีงร้อยละ 1 จึงคาดวา่จะตอ้งมีการสาํรวจและการผลิตนํ้ามนัเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

 

โดยส่วนใหญ่ราคานํ้ามนัดิบถูกกาํหนดโดยความสมดุลระหวา่งความตอ้งการใชน้ํ้ ามนั และปริมาณ

นํ้ามนั บวกกบัการผลิตนํ้ามนัจากกลุ่มโอเปคและประเทศนอกกลุ่มโอเปค ระหวา่งปี 2546 – 2553 ราคา    

นํ้ ามนัดิบคาดวา่จะลดลงเน่ืองจากหลุมนํ้ามนัท่ีคน้พบใหม่ไดถู้กพฒันาใหส้ามารถผลิตนํ้ามนัในอ่าวเมก็ซิโก

และแอฟริกาตะวนัตก ประเทศแคนาดาคน้พบการผลิตนํ้ามนัจากทรายอมทราย ประเทศในกลุ่มโอเปคและ

รัสเซียต่างกเ็พิม่กาํลงัการผลิต การคาดการณ์ของราคานํ้ามนัในระยะเวลาอนัใกลย้งัมีความไม่แน่นอนสูง 
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อยา่งไรกต็ามการเมืองในประเทศท่ีส่งออกนํ้ามนัหลายๆประเทศยงัไม่มีเสถียรภาพ การหยดุการผลิตนํ้ามนั

อนัเน่ืองมาจากปัญหาทางการเมืองสามารถเปล่ียนภาพรวมของอุปสงค ์ และอุปทานของนํ้ามนัในตลาดโลก

ได ้
 

การใชจ่้ายในดา้นการลงทุนเพื่อสาํรวจและผลิตนํ้ามนัทัว่โลกคาดวา่จะเพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 10 

ต่อปี จากน้ีต่อไปอีก 2-3 ปีขา้งหนา้ การคาดการณ์ดงักล่าวไดรั้บผลกระทบจากขอ้มูลท่ีพิมพเ์ผยแพร่เม่ือ

เร็วๆ น้ี เก่ียวกบัปริมาณนํ้ามนัดิบสาํรองในการผลิตและสาํรวจนํ้ามนัของบริษทันํ้ามนัขนาดใหญ่หลาย

บริษทั (เช่น บริษทัเชลล ์ประกาศวา่มีนํ้ ามนัดิบท่ีสามารถสูบข้ึนมาใชไ้ดล้ดลงจากประมาณการก่อนหนา้นั้น

ถึงร้อยละ 20)  และความแตกต่างระหวา่งรายงานการสาํรวจ และการผลิตจริงของบริษทันํ้ามนั เน่ืองจาก 

รายการเก่ียวกบัปริมาณนํ้ามนัท่ีสามารถจะสูบข้ึนมาใชไ้ดน้ี้ จะรวมตวัเลขขอ้มูลท่ีปรับปรุงจากยอดท่ี

ประเมินและเปิดเผยไวใ้นคร้ังก่อน ทาํใหร้ายงานเหล่าน้ีสามารถกลบการคน้พบแหล่งนํ้ามนัดิบท่ีคน้พบข้ึน

ใหม่ได ้
 

ภาพรวมของเรือขุดเจาะทีเ่คล่ือนทีไ่ด้ (Overview Of Mobile Drilling Rigs) 

กองเรือขดุเจาะเคล่ือนท่ีไดท้ัว่โลกมีทั้งหมด 592 ลาํ เป็นเรือขดุเจาะชนิด Jack-up (ส่วนใหญ่

สามารถขดุเจาะในนํ้าลึกระหวา่ง 150 – 300 ฟุต) จาํนวน 390 ลาํ เป็นเรือขดุเจาะแบบ Semi-submersible 164 

ลาํและเรือขดุเจาะแบบ Drillships 38 ลาํ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2549 มีเรือจาํนวน 496 ลาํท่ีอยูใ่นระหวา่ง

การใหบ้ริการ อตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือมีจาํนวนร้อยละ 84 อยา่งไรกต็ามอตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือ

ขดุเจาะท่ีนาํมาใชใ้นทางการคา้มีตวัเลขใกลเ้คียงร้อยละ 100 เน่ืองจากเรือขดุเจาะจาํนวน 29 ลาํไม่อยูใ่น

สภาพท่ีพร้อมใชง้าน ในขณะท่ีอีก 21 ลาํอยูใ่นอู่ต่อเรือเพือ่ซ่อมปรับปรุงและกาํลงัถูกตรวจสอบเพื่อจดัลาํดบั

ชั้นเรือหรือกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการเคล่ือนยา้ยระหวา่งสญัญาเจาะท่ีส้ินสุดลงและสญัญาท่ีจะเร่ิมตน้ใหม่ 
 

อตัราการใช้กองเรือขุดเจาะ 

ชนิดของเรือ จํานวนเรือขุด

เจาะที่สามารถ

ปฏิบัติงาน 

จํานวนเรือขุด

เจาะที่ไม่

สามารถ

ปฏิบัติงาน 

จํานวนเรือขุด

เจาะที ่

อยู่ในอู่ 

Yard A Yard B จํานวนเรือขุด

เจาะที่อยู่

ระหว่าง

ปฏิบัติงาน 

จํานวนเรือ 

ขุดเจาะที่อยู่ 

ระหว่าง 

เคล่ือนย้าย 

ร้อยละเรือ 

ขุดเจาะที่ 

พร้อมปฏิบัติ 

งานได้ 

ร้อยละเรือ 

ขุดเจาะที่มี 

สัญญาแล้ว 

ร้อยละเรือ 

ขุดเจาะที่มี 

การใช้งาน 

Semi-

submersibles 
132 2 10 10 5 5 164  99 89 80 

Jack-ups 335 5 16  6 22 6 390  99 93 86 

Drillships  29 0  2  5  2 0  38 100 94 76 

Worldwide 

Fleet 
496 7 28 21 29 11 592  99 92 84 

ท่ีมา : ODS-Petrodata, World Rig Forecast, ตุลาคม 2549 

Yard A = เรือขดุเจาะท่ีอยูใ่นอู่ซ่อมเรืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และมีสญัญาวา่จา้งอยู ่

Yard B = เรือขดุเจาะท่ีอยูเ่ฉยๆหรือซ่อมบาํรุงโดยไม่มีสญัญาวา่จา้ง 
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ODS-Petrodata ไดจ้ดัทาํประมาณการ 13 เดือน สาํหรับเรือขดุเจาะท่ีเคล่ือนท่ีไดท้ัว่โลก ซ่ึงแสดง

ตามตารางดา้นล่างน้ี 

 

ประมาณการการใช้เรือขุดเจาะ 

  
ธ.ค. 

2549 

ม.ค. 

2550 

ก.พ. 

2550 

ม.ีค. 

2550 

เม.ย. 

2550 

พ.ค. 

2550 

ม.ิย. 

2550 

ก.ค. 

2550 

ส.ค. 

2550 

ก.ย. 

2550 

ต.ค. 

2550 

พ.ย. 

2550 

ธ.ค. 

2550 
เฉลีย่ 

ความตอ้งการ

ในการใชเ้รือ 
535 548 557 574 591 599 616 619 617 611 617 615 612 598 

จาํนวนเรือท่ีมี

ในตลาด 
595 598 597 600 601 604 607 608 609 610 612 614 617 606 

จาํนวนเรือท่ี

พร้อม

ปฏิบติังาน 

564 567 568 572 576 580 582 586 586 587 590 591 592 581 

สดัส่วนความ

ตอ้งการต่อเรือ

ในตลาด 

90 92 93 96 98 99 101 102 101 100 101 100 99 99 

สดัส่วนความ

ตอ้งการต่อเรือ

ท่ีพร้อม

ปฏิบติังาน 

95 97 98 100 103 103 106 106 105 104 104 104 103 103 

ท่ีมา : ODS-Petrodata, World Rig Forecast, ตุลาคม 2549 

 

การประมาณการความตอ้งการใชเ้รือขดุเจาะจะประเมินจากการทาํสญัญา และความตอ้งการใชเ้รือ

ขดุเจาะในอนาคต จากขอ้มูลน้ี ODS-Petrodata เช่ือวา่ความตอ้งการการใชเ้รือขดุเจาะท่ีคาดไวใ้นอนาคตจะ

สูงกวา่จาํนวนเรือขดุเจาะท่ีมีอยูใ่นตลาดในระหวา่ง 13 เดือนขา้งหนา้ ในสถานการณ์เช่นน้ี ถา้ไม่มีเรือ      

ขดุเจาะใหม่เขา้มาเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน ความตอ้งการใชเ้รือขดุเจาะบางส่วนกจ็ะไม่ไดรั้บ

การตอบสนอง  

 

ภาพรวมของเทคโนโลยเีรือขุดเจาะชนิดต่างๆ 

 

เรือขุดเจาะแบบ Tender 

 เรือขดุเจาะชนิดน้ีมีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมคลา้ยเรือลาํเลียง สามารถผกูยดึกบัแท่นขดุเจาะได ้ บนเรือ

ประกอบดว้ยหอ้งพกัอาศยัสาํหรับลูกเรือ ถงัเกบ็โคลน ป๊ัมสาํหรับสูบถ่ายโคลน ท่ีใชป้ระกอบการปฏิบติังาน

ขณะขดุเจาะ และเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานขณะขดุเจาะจะถูกเคล่ือนยา้ยไปท่ี

แท่นขดุเจาะคือชุดป้ันจัน่ท่ีใชใ้นการขดุเจาะโครงสร้างท่ีใชเ้ป็นฐานในการติดตั้งป้ันจัน่ขดุเจาะ และอุปกรณ์

รอกท่ีใชย้กหวัขดุเจาะและท่อเหลก็ต่างๆ เรือขดุเจาะจะมีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขดุเจาะพร้อมอยูบ่นเรือ โดย
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สามารถติดตั้งป้ันจัน่ขดุเจาะบนแท่นขดุเจาะ โดยใชป้ั้นจัน่บนเรือช่วยในการติดตั้งไดจึ้งไม่จาํเป็นตอ้งอาศยั

เรือป้ันจัน่อ่ืนในการติดตั้งป้ันจัน่สาํหรับขดุเจาะบนแท่นขดุเจาะ  

 

เรือขดุเจาะแบบ Tender น้ีไดถู้กพฒันาสาํหรับการผลิตจากกลางแท่นขดุเจาะซ่ึงใหบ้ริการสาํหรับ

บ่อขดุเจาะนํ้ามนัขนาดเลก็ เรือขดุเจาะชนิดน้ีจะเคล่ือนยา้ยไปปฏิบติังานตามแท่นขดุเจาะไดโ้ดยมีชุด

อุปกรณ์ขดุเจาะพร้อมบนเรือ เรือขดุเจาะชนิดน้ีสามารถนาํมาประกอบแท่นและอุปกรณ์ขดุเจาะไดด้ว้ย

ตวัเองโดยใชป้ั้นจัน่บนเรือในการขนยา้ยอุปกรณ์ต่างๆ ได ้ เรือขดุเจาะแบบทอ้งแบนนั้น (tender barge) มี

ขนาดยาว 300 ฟุต กวา้ง 80 ฟุต มีระวางบรรทุกประมาณ 4,500 ตนั และสามารถใชไ้ดใ้นระดบัความลึกท่ี

บริเวณ 30 – 400 ฟุต มีท่ีพกัใหลู้กเรือไดป้ระมาณ 100 คน   

 

เรือขุดเจาะแบบ Jack-up 

เรือขดุเจาะแบบ Jack-up สามารถเคล่ือนยา้ยไดต้ามพื้นท่ีท่ีตอ้งปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังาน       

ขดุเจาะไดจ้ากตวัเรือโดยตรง ประกอบไปดว้ย ขา 3 ขา ท่ียนือยูบ่นพื้นทอ้งทะเลเพือ่ใชย้กตวัเรือใหล้อยสูง

จากระดบันํ้าทะเลขณะปฏิบติัการขดุเจาะ และเม่ือตอ้งการยา้ยตาํแหน่งในการปฏิบติังานจะกระทาํไดโ้ดยลด

ระดบัเรือใหล้อยอยูบ่นนํ้าทะเล แลว้ทาํการเคล่ือนยา้ยตวัเรือไปยงัตาํแหน่งท่ีตอ้งการโดยอาศยัเรือท่ีใชส่้ง

กาํลงับาํรุงลากไป  

เรือขดุเจาะแบบ Jack-up รุ่นใหม่มีคานสาํหรับไวเ้คล่ือนยา้ยอุปกรณ์ขดุเจาะตามตาํแหน่งท่อต่างๆ 

บนหลุมท่ีจะทาํการขดุเจาะ โดยไม่ตอ้งยา้ยการติดตั้งอุปกรณ์ขดุเจาะหรือตวัเรือ เรือขดุเจาะแบบ Ultra 

Premium Jack-up มีขีดความสามารถปฏิบติังานไดใ้นท่ีนํ้าทะเลลึกมากกวา่ 300 ฟุต 

 

เรือขุดเจาะแบบ  Semi-submersible 

เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible เป็นแท่นขุดเจาะท่ีลอยอยู่เหนือนํ้ ามีระบบปรับระดบักินนํ้ าลึก

ของเรือเพื่อใชป้ฏิบติัการท่ีระดบัความลึกของนํ้ าทะเลต่างๆไดโ้ดยใชถ้งัถ่วงนํ้ าอบัเฉาในการปรับแต่ง และ

เพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบจากคล่ืนลมในทะเล และช่วยการทรงตวัของเรือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน    

ทั้งยงัสามารถปรับระดบักินนํ้ าลึกให้เหลือเพียง 50-80 ฟุต ขณะท่ีปฏิบติัการขุดเจาะตามบ่อต่างๆ ได ้เรือ   

ขดุเจาะแบบ Semi-submersible สามารถติดตรึงอยูก่บัท่ีขณะปฏิบติังานขดุเจาะโดยใชก้ารท้ิงสมอหลายๆ ตวั

เพื่อยึดตวัเรือ หรือระบบคอมพิวเตอร์ปรับแต่งตาํแหน่งเรือผ่านสัญญาณดาวเทียม (Dynamic Positioning)  

เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible บางรุ่นมีเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนตวัเองไปยงัตาํแหน่งใหม่ได ้

ถึงแมว้า่เรือขดุเจาะส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัเรือส่งกาํลงับาํรุงในการลากจูง 
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เรือขุดเจาะแบบ Drillships 

เรือขดุเจาะแบบ Drillships เป็นเรือท่ีมีเคร่ืองจกัรเคล่ือนตวัเอง รูปร่างคลา้ยเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไป 

สามารถเคล่ือนยา้ยไปปฏิบติังานในพื้นท่ีต่างๆ ไดม้ากกวา่เรือขดุเจาะชนิดอ่ืนๆ การปฏิบติังานขดุเจาะจะ

ดาํเนินการโดยผา่นจากช่องใตท้อ้งเรือท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ เรือแบบ Drillships จะมีขีดความสามารถใน

การปฏิบติังานและบรรทุกนํ้าหนกัไดม้ากกวา่เรือขดุเจาะแบบ Semi-submersible rigs และเหมาะสาํหรับการ

ขดุเจาะนอกชายฝ่ังในและพื้นท่ีห่างไกล เน่ืองจากความสามารถในการบรรทุกนํ้าหนกัไดม้ากกวา่และ

ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย การตรึงตวัเรือขณะปฏิบติังานขดุเจาะใชว้ิธีการท้ิงสมอหลายตวั หรือระบบ

คอมพิวเตอร์ปรับแต่งตาํบลท่ีเช่ือมอตัโนมติัผา่นสญัญาณดาวเทียมเฉกเช่นเดียวกนักบัเรือขดุเจาะแบบ Semi-

submersible  

 

 การปฏิบติังานสาํรวจ และขดุเจาะนํ้ามนั และก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง จะกระจายไปตามภูมิภาค

ต่างๆ ทัว่โลก จึงทาํใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยเรือขดุเจาะจากภูมิภาคหน่ึงไปยงัอีกภูมิภาค แต่ค่าใชจ่้ายในการ   

ขนยา้ยและจาํนวนเรือท่ีวา่งอาจทาํใหเ้กิดความไม่สมดุลของปริมาณเรือขดุเจาะ และความตอ้งการใชเ้รือ   

ขดุเจาะในบางภูมิภาค แต่ความแตกต่างระหวา่งภูมิภาคในจาํนวนเรือขดุเจาะจะไม่นานเน่ืองจากเรือขดุเจาะ

สามารถเคล่ือนยา้ยได ้

 

การขดุเจาะนํ้ามนันอกชายฝ่ังส่วนมากยงัเป็นการขดุเจาะในบริเวณนํ้าต้ืน การขดุเจาะใน

สภาพแวดลอ้มท่ียากลาํบากยงัมีสดัส่วนเพยีงร้อยละ 7 ของการขดุเจาะทัว่โลก ในขณะท่ีการขดุเจาะใน

น่านนํ้าลึกมีสดัส่วนเพยีงร้อยละ 5  

 

มีการสาํรวจและผลิตแหล่งขดุเจาะใน

ทะเลลึกในอตัราการเติบโตท่ีสูง ซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของการพฒันาเทคโนโลย ี ท่ีทาํใหก้าร

สาํรวจสามารถทาํไดใ้นค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม  

บริเวณท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการขดุเจาะนํ้ามนั 

และก๊าซธรรมชาติ ไดแ้ก่ อฟัริกาตะวนัตก แถบ

ทวีปอเมริกาใต ้ (ประเทศบราซิล) แถบอ่าว

เมก็ซิโก  แอตแลนติกเหนือ/ทะเลเหนือ ทะเล

บาห์เรน เกาะแซคคาลิน (ทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่น) แคนนาดาตะวนัออก/กรีนแลนด ์ และ

ออสเตรเลีย 

 

5%
7%

20%

68%

การผลิตบนชายฝั่ง

การผลิตนอกชายฝั่งในสภาพ

คลื่นลมแปรปรวน

การผลิตในทะเลลึก

การผลิตบริเวณนํ้าตื้น

พืน้ที่ที่มีการผลตินํ้ามัน 
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อตัราการสาํรวจและการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซในทะเลลึกคาดวา่จะเติบโตอยา่งมากในช่วง 2 - 3 ปี

ขา้งหนา้น้ี โดยส่วนมากมาจากการสาํรวจขดุเจาะในแหล่งท่ีคน้พบมาแลว้ก่อนหนา้น้ี เน่ืองจากการติดตั้ง

ฐานการขดุเจาะใตน้ํ้ าในสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนและเป็นบริเวณนํ้าลึกใชเ้วลามาก  

 

ในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผา่นมา มีการพบทรัพยากรธรรมชาติจากใตน้ํ้ าลึกเพิ่มมากข้ึนเป็นเท่าตวั มีการ   

คาดการณ์วา่ปริมาณนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติจากใตน้ํ้ าจะเพิ่มจากปี 2547  เป็น 3 เท่าตวัในปี 2553 และ    

สดัส่วนทรัพยากรท่ีไดจ้ากใตน้ํ้ าลึกน้ีคาดวา่จะเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 21 ของทรัพยากรท่ีไดจ้าก

การขดุเจาะนอกชายฝ่ังทั้งหมด 

 

ในทะเลนํ้าลึกและทะเลท่ีมีระดบันํ้าลึกปานกลาง ส่วนใหญ่แลว้จะใชเ้รือขดุเจาะแบบ Semi-

submersible และเรือขดุเจาะแบบ Drillships คาํวา่ “นํ้ าลึก” หมายถึง ระดบัความลึกของนํ้าท่ี 4,500 ฟุตไป

จนถึง 10,000 ฟุตเป็นอยา่งนอ้ย ส่วนคาํวา่ “นํ้ าลึกปานกลาง” หมายถึง ระดบัความลึกของนํ้าตั้งแต่ 300 ฟุต 

ถึง 4,500 ฟุต ส่วนนํ้าต้ืน กจ็ะหมายถึงระดบัความลึกของนํ้าจนถึง 300 ฟุต ซ่ึงในระดบันํ้าต้ืนน้ี จะเป็นตลาด

ของเรือขดุเจาะแบบ Jack-up และเรือขดุเจาะแบบ Tender ซ่ึงตลาดของเรือขดุเจาะทั้งสองแบบน้ีมีบทบาท

เพิ่มข้ึนกวา่ตลาดของเรือขดุเจาะในสภาพนํ้าลึก เน่ืองจากเป็นระดบัความลึกของนํ้าท่ีสามารถเขา้ไป

ปฏิบติังานไดง่้ายกวา่     

 

ภาพรวมของเรือขุดเจาะแบบ Tender 

เรือขดุเจาะแบบ Tender เป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม เน่ืองจากมีเรือประเภทน้ีอยูเ่พยีง 25 ลาํทัว่โลก และ

ไม่มีดชันีวดัอุตสาหกรรมท่ีติดตามอตัราค่าเช่าต่อวนั ยิง่ไปกวา่นั้นสญัญาการวา่จา้งของเรือขดุเจาะแบบ 

Tender จะอยูร่ะหวา่ง 6 เดือน – 3 ปี ทาํใหอ้ตัราค่าเช่าผนัผวนค่อนขา้งมากข้ึนอยูก่บัเวลาของการทาํสญัญา 
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รายช่ือเรือขุดเจาะทัว่โลก 

ช่ือเรือ เจ้าของเรือ ลูกค้า ภูมภิาคทีป่ฏิบตัิงาน 

1. Seahawk Atwood Oceanics Amerada Hess แอฟริกาตะวนัตก 

2. Charley Graves KCA Deutag Chevron เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3. Searex 9 KCA Deutag ไม่มีขอ้มูล แอฟริกาตะวนัตก 

4. Searex 10 KCA Deutag Cabinda Gulf (Chevron) แอฟริกาตะวนัตก 

5. W. D. Kent KCA Deutag ไม่มีขอ้มูล เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

6. MTR-1 Mermaid Drilling Ltd. Amerada Hess เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

7. MTR-2 Mermaid Drilling Ltd. Chevron เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

8. Al Baraka Pride International Inc. CNR แอฟริกาตะวนัตก 

9. Alligator Pride International Inc. Cabinda Gulf (Chevron) แอฟริกาตะวนัตก 

10. Barracuda Pride International Inc.  ENI แอฟริกาตะวนัตก 

11. Baruna I PT Patra ไม่มีขอ้มูล เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

12. T-3 SeaDrill Ltd. PTTEP เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

13. T-4 SeaDrill Ltd. Chevron เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

14. T-6 SeaDrill Ltd. Petrona Carigali เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

15. T-7 SeaDrill Ltd. Chevron เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

16. T-8 SeaDrill Ltd. Total แอฟริกาตะวนัตก 

17. T-9 SeaDrill Ltd. ExxonMobil เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

18. T-10 SeaDrill Ltd. ไม่มีขอ้มูล อยูใ่นระหวา่งการต่อเรือ 

19. T-11 SeaDrill Ltd. ไม่มีขอ้มูล อยูใ่นระหวา่งการต่อเรือ 

20. Teknik Berkat SeaDrill Ltd. Petronas Carigali เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

21. West Alliance SeaDrill Ltd. Shell เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

22. West Berani SeaDrill Ltd. ไม่มีขอ้มูล อยูใ่นระหวา่งการต่อเรือ 

23. West Menang SeaDrill Ltd. Total แอฟริกาตะวนัตก 

24. West Pelaut SeaDrill Ltd. Shell เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

25. West Setia SeaDrill Ltd. Shell/Murphy เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ท่ีมา:  rigzone.com and company data 
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สัญญาว่าจ้างของเรือขุดเจาะ 

อัตราต่อวัน 
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

SeaDrill Ltd. (T-8)

Atwood Oceanics (Sea Hawk)
SeaDrill Ltd. (West Alliance)

Marlin Offshore(1) 

(Charley)Graves)

Pride (Alligator) SeaDrill Ltd. (Teknik Berkat)
SeaDrill Ltd. (West Pelaut) SeaDrill Ltd. (T-7)

SeaDrill Ltd. (T-9)
SeaDrill Ltd. (West Setia)

SeaDrill Ltd. (T-10)
SeaDrill Ltd. (T-6) SeaDrill Ltd. (T-4)

SeaDrill Ltd. (T-11)
SeaDrill Ltd. (West Menang)

SeaDrill Ltd. (T-3)

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

28-ต.ค.-49

01-เม.ย.-50

01-ม.ค.-51

29-พ.ค.-51

14-ส.ค.-51

31-ธ. ค.-51

14-ม.ค.-52

16-ม.ค.-52

01-เม.ย.-52

29-มิ.ย.-53

01-ธ.ค.-53

31-ม.ค.-54

25- ต.ค .-54

30- มิ.ย .-55

01-มิ.ย.-56

01-ก.ค.-56

 
 

แต่กระนั้น โดยส่วนมากสญัญาเช่ารายวนัในตลาดเรือขดุเจาะแบบ Tender น้ี จะเป็นไปตามอตัรา 

ค่าเช่าของเรือขดุเจาะแบบ Jack-up เน่ืองจากเรือขดุเจาะทั้งสองชนิดใหบ้ริการขดุเจาะในบริเวณนํ้าต้ืน อตัรา

ค่าเช่าปัจจุบนัของเรือขดุเจาะแบบ Tender อยูร่ะหวา่ง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริการต่อวนัถึง 120,000 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งและคุณสมบติัของเรือขดุเจาะ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

อตัราค่าเช่าเฉล่ียสาํหรับเรือขดุเจาะแบบ Tender จะอยูท่ี่ 85,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ซ่ึงราคาค่าเช่า

จะตํ่ากวา่ราคาค่าเช่าเรือแบบ Jack-up ท่ีอยูร่ะหวา่ง 180,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ถึง 240,000 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

 

นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2538 บริษทันํ้ามนัชั้นนาํไดเ้ร่ิมวางแผนพฒันาเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมาพร้อม

กบัชุดขดุเจาะแทนท่ีจะเป็นเรือขดุเจาะแบบ Tender สาเหตุเน่ืองจากราคาค่าเช่าต่อวนัของเรือขดุเจาะแบบ 

Jack-up ท่ียงัไม่ค่อยสูงนกัในช่วงปี 2526 เป็นตน้มาและจากธรรมชาติของพื้นท่ีท่ีกาํลงัพฒันา อยา่งไรกต็าม

ผูด้าํเนินการยงัคงเกบ็เรือขดุเจาะแบบ Tender ไวใ้ชใ้นพื้นท่ีผลิตเดิม 

  

ณ วนัน้ี มีเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ในตลาดโลกประมาณ 390 ลาํ เปรียบเทียบกบั เรือขดุเจาะแบบ Tender ท่ี

มีอยู ่ 25 ลาํ ทัว่โลก ซ่ึงกท็าํใหผู้ป้ระกอบการมีทางเลือกมากข้ึนในเดือนตุลาคม 2549 การใชป้ระโยชน์จาก

เรือขดุเจาะแบบ Jack-up ของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกอยูท่ี่ร้อยละ 96 
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 การใชเ้รือขดุเจาะแบบ Tender จะทาํใหบ้ริษทันํ้ามนัลดค่าใชจ่้ายได ้ เน่ืองจากเรือแบบน้ีมีนํ้าหนกั

ติดตั้งท่ีเบากวา่ และการติดตั้งไม่ซบัซอ้น จึงทาํใหก้ารสร้างใชเ้วลาสั้นและความเส่ียงในขอ้ผดิพลาดของการ

สร้างลดนอ้ยลง นอกจากน้ี เน่ืองจากมีการใชเ้รือขดุเจาะแบบ Jack-up มากข้ึนและราคาค่าเช่าไดป้รับตวัข้ึน 

ทาํใหค้วามตอ้งการการใชเ้รือขดุเจาะแบบ Tender จะเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

 

 ขณะท่ีเรือขดุเจาะแบบ Tender มีตลาดเฉพาะของมนัเองในระดบัความลึกของนํ้าท่ีซ่ึงเรือขดุเจาะ

แบบ Jack-up ไม่สามารถทาํได ้และราคาเช่าท่ีสูงทาํใหเ้รือขดุเจาะแบบ Tender มีโอกาสท่ีจะไดท้าํงานแบบ

เดียวกนัแต่ในราคาค่าเช่าท่ีตํ่ากวา่ 

 

ภาพรวมของเรือขุดเจาะแบบ Jack-up 

ตลาดเรือขดุเจาะแบบ Jack-up โดยแรกเร่ิมนั้น มีศูนยก์ลางท่ีอ่าวเมก็ซิโก อยา่งไรกต็าม ในสองสาม

ปีปีท่ีผา่นมา เรือบางส่วนไดเ้คล่ือนยา้ยจากภูมิภาคน้ีไปยงัภูมิภาคอ่ืน เช่น ท่ีแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 

 

ในช่วงระหวา่งการชะลอตวัทางเศรษฐกิจคร้ังล่าสุด เรือขดุเจาะแบบ Jack-up มีอตัราการใช้

ประโยชน์จากเรือค่อนขา้งสูง เม่ือเทียบกบัเรือขดุเจาะแบบ Semi-submersible อยา่งไรกต็าม อตัราน้ี

เปล่ียนไปตามท่ีตั้งของตลาด 

 

ใน 18 เดือนท่ีผา่นมา มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาเกิดข้ึนทัว่โลก เรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ี

สามารถขดุเจาะไดเ้กิน 300 ฟุต จะไดรั้บการวา่จา้งในอตัราค่าเช่ามากกวา่ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ต่อวนั ขณะท่ีเรือรุ่นใหม่ๆ จะมีค่าเช่าอยูท่ี่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

 

อตัราค่าเช่าเรือขุดเจาะแบบ Jack-up 

วนัทําสัญญา 
ช่ือเรือ 

ขุดเจาะ 

ชนิดเรือ 

ขุดเจาะ 
เจ้าของเรือ สัญชาต ิ

อตัราค่าเช่าต่อ

วนั (ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา) 

ผู้รับเหมา ระยะเวลา วนัเร่ิมดาํเนินการ 

13 ก.ย. 
Hank 

Boswell 

Mlt 225-C 

Tarzan 
Rowan สหรัฐอเมริกา 165 

Maritech 

Resources 
180 วนั ต.ค. 49 

10 ก.ย. 
Gsf High 

Island 7 

Marathon 

L.T. 82-sd-C 

Global  

Santa Fe 
กาบอน 160 Total 17 เดือน มี.ค. 50 

10 ก.ย. Trident 9 Modec 400c Jvpc เวยีดนาม 200 Jvpc 1 ปี ก.ย. 50 

08 ก.ย. 202 
Bethlehem 

Ju-200mc 
Transocean สหรัฐอเมริกา 125 

Prime 

Offshore 
90 วนั ธ.ค. 49 

07 ก.ย. West Atlas Kfels B Class Seadrill ออสเตรเลีย 262 
Coogee 

Resources 
2 ปี ต.ค. 50 
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วนัทําสัญญา 
ช่ือเรือขุด

เจาะ 

ชนิดเรือขุด

เจาะ 
เจ้าของเรือ สัญชาต ิ

อตัราค่าเช่าต่อ

วนั (ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา) 

ผู้รับเหมา ระยะเวลา วนัเร่ิมดาํเนินการ 

30 ส.ค. 
Scooter 

Yeargain 

Mlt 225-C 

Tarzan 
Rowan 

ซาอุดิ 

อาระเบีย 
190 

Saudi 

Aramco 
4 ปี มี.ค. 50 

28 ส.ค. West Janus Ihc Gusto Seadrill ไทย 190 Pearl Oil 210 วนั พ.ค. 50 

17 ส.ค. 
Pride 

Wisconsin 

Marathon 

L.T. 84 
Pride เมก็ซิโก 130 

Petroleos 

Mexicanos 
613 วนั เม.ย. 50 

08 ส.ค. Ensco 68 
Marathon 

L.T. 84 
Ensco สหรัฐอเมริกา 120 Chevron 21 วนั ก.ย. 49 

01 ส.ค. Gsf Rig 136 
F&G 780 

Mod 2 

Global  

Santa Fe 
อินโดนีเซีย 162 Total 18 เดือน ก.ย. 49 

26 ก.ค. 
Gsf Adriatic 

08 

Marathon 

L.T. 116-C 

Global  

Santa Fe 
ไนจีเรีย 188 Exxon Mobil 2 ปี พ.ค. 50 

17 ก.ค. 
Noble Percy 

Johns 

Friede & 

Goldm 780 

M2 

Noble 

Drilling 
ไนจีเรีย 171 Exxon Mobil 2 ปี เม.ย. 50 

03 ก.ค. West Larissa Msc Cj50 Seadrill อินโดนีเซีย 195 Premier 135 วนั พ.ค. 50 

30 มิ.ย. D.R. Stewart 
Marathon 

L.T. 116-C 
Transocean อิตาลี 168 Eni 3 ปี เม.ย. 50 

ท่ีมา : R.S. Platou 

 

อตัราการใช้ทีเ่พิม่ขึน้ของเรือขุดเจาะแบบ Jack-up 

 อตัราการใชเ้รือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีสามารถขดุเจาะในระดบัความลึกท่ีเกิน 300 ฟุตไดเ้พิ่มจาก

ร้อยละ 85 ณ ส้ินปี 2547 เป็นเกือบร้อยละ 90-95 ในปัจจุบนั อยา่งไรกต็ามในเวลาน้ีการเพิ่มข้ึนของอตัราการ

ใชเ้รือถูกจาํกดัดว้ยจาํนวนเรือขดุเจาะหลายลาํท่ีกาํลงัอยูใ่นการซ่อมแซมจากความเสียหาย โดยพายเุฮอริเคน

ในอ่าวเมก็ซิโกเม่ือปลายปีท่ีแลว้ จากรายงานของ ODS-Petrodata คาดวา่จะมีความตอ้งการใชเ้รือขดุเจาะ

แบบ Jack-up เพิ่มข้ึนอีก 49 ลาํในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ซ่ึงทาํใหค้าดการณ์ไดว้า่จะขาดแคลนเรือขดุเจาะ

แบบน้ีในปีหนา้ 

 

กองเรือขุดเจาะแบบ Jack-up 

กองเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีอยูท่ ัว่โลกมีอายเุฉล่ีย 24 ปี ดงันั้นกองเรือขดุเจาะแบบน้ีจึงตอ้งการ

ปรับปรุงและพฒันาอีกมาก โดยมีเพยีง 30 ลาํ จาก 384 ลาํ ท่ีถูกสร้างข้ึนหลงัจากปี 2536  
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เม่ือดูจากยอดการสัง่ต่อเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ใหม่ในขณะน้ีจะมีเรือขดุเจาะแบบ Jack-up จาํนวน 

61 ลาํ ถูกส่งมอบในอีก 3 ปีและ 1 ปีคร่ึงขา้งหนา้ เรือขดุเจาะแบบ Jack-up จาํนวน 8 ลาํ ในจาํนวนท่ีกล่าวมา

นั้นถูกออกแบบ เพื่อใหส้ามารถทาํงานไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ียากลาํบาก ซ่ึงทาํใหค่้าใชจ่้ายในการสร้าง    

สูงข้ึนตามไปดว้ย เรือท่ีถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเช่นน้ีสามารถแข่งขนัในตลาดแถบตะวนัออกกลาง อินเดีย 

และตะวนัออกเฉียงใต ้ อยา่งไรกต็ามความตอ้งการของตลาดในแถบเอเชียยงัคงสูงอยู ่ และคาดวา่จะยงัคงไม่

มีการโยกยา้ยไปท่ีอ่ืน 

 

ในขณะท่ีจาํนวนการสัง่ต่อเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ใหม่คาดวา่จะเพิม่ข้ึนไปเร่ือยๆ ต่อจากน้ี กาํลงั

การผลิตของอู่ต่อเรือท่ีมีอยูใ่นขณะน้ี ตอ้งเผชิญกบัการขาดแคลนเหลก็ท่ีมีคุณภาพสาํหรับการต่อเรือเป็น

อุปสรรคต่อการต่อเรือเพิ่มข้ึน อยา่งไรกต็ามหากพจิารณาจากตวัเลขการเติบโตของความตอ้งการเรือขดุเจาะ

แบบ Jack-up ท่ีคาดการณ์ไว ้ และอายขุองกองเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ทัว่โลกท่ีเพิ่มสูงข้ึน จาํนวนท่ีเรือ   

ต่อใหม่ซ่ึงจะแลว้เสร็จในอีก 3 ปี และ 1 ปีคร่ึงต่อจากน้ี ถือเป็นจาํนวนท่ีไม่ไดสู้งเลย ซ่ึงเป็นเพียงร้อยละ 16 

ของจาํนวนกองเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ในปัจจุบนั 

 

เรือขุดเจาะแบบ Jack-up ที่กาํลงัสร้างใหม่ 

ช่ือเรือขุดเจาะ วนัส่งมอบ ชนิดของเรือ เจ้าของเรือ บริษทัทีส่ร้าง WD ราคา 

HANK BOSWELL 01/10/2549 LeT 225-C Tarzan Rowan Co's 
LeTourneau, 

Vicksburg 
300 100 

DEEP DRILLER 3 15/12/2549 KFELS Super B Class Sinvest Keppel FELS 350 126 

AL KHOR 15/12/2549 KFELS Mod. 5B Gulf Drilling Int'l Keppel FELS 300 110 

WILCRAFT 31/12/2549 KFELS B Class Awilco Drilling Keppel FELS 400 125 

รวม ปี 2549 4 ลาํ           

SOEHANAH 15/01/2550 BM Pac. Class 375 ApexIndo PPL Shipyard 375 134 

WILSUPERIOR 28/02/2550 BM Pac. Class 375 Awilco Drilling PPL Shipyard 375 120 

PV DRILLING 1 01/03/2550 KFELS Mod. 5B PV Drilling Keppel FELS 295 110 

ENSCO 108 31/03/2550 KFELS Mod. 5B ENSCO Keppel FELS 400 117.2 

PETROJACK 1 31/03/2550 BM Pac. Class 375 A.P. Møller-Mærsk Jurong Shipyard 375 131 

PANUCO 01/05/2550 LeT Super 116E Perforadora Central 
LeTourneau, 

Vicksburg 
350  

OFFSHORE 

COURAGEOUS 
15/05/2550 LeT Super 116-C Scorpion Offshore Keppel AmFELS 350 133 

DEEP DRILLER 4 31/05/2550 BM Pac. Class 375 Sinvest PPL Shipyard 350 119.6 

DEEP DRILLER 5 31/05/2550 KFELS Super B Class Sinvest Keppel FELS 350 132.8 

WEST PROSPERO 15/07/2550 KFELS B Class SeaDrill Keppel FELS 350 119.5 

NOBLE ROGER LEWIS 01/08/2550 F&G JU-2000E Noble Drilling Dalian New Shipyard 400 156.4 
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ช่ือเรือขุดเจาะ วนัส่งมอบ ชนิดของเรือ เจ้าของเรือ บริษทัทีส่ร้าง WD ราคา 

J.P. BUSSELL 15/08/2550 LeT 225-C Tarzan Rowan Co's 
LeTourneau, 

Vicksburg 
300 100 

WEST ATLAS 15/09/2550 KFELS B Class SeaDrill Keppel FELS 400 128.8 

OFFSHORE DEFENDER 15/10/2550 LeT Super 116-C Scorpion Offshore Keppel AmFELS 350 133 

THULE ENERGY 15/11/2550 F&G Super Mod.2 Thule Drilling QGM GROUP 300 126 

WILBOSS 30/11/2550 KFELS B Class Awilco Drilling Keppel FELS 400 134 

MAERSK JU 1 15/12/2550 MSC CJ50 A.P. Møller-Mærsk Keppel FELS 350 153 

WEST TRITON 15/12/2550 BM Pac. Class 375 SeaDrill PPL Shipyard 375 129 

GULF-5 31/12/2550 KFELS Mod. 5B Gulf Drilling Int'l Keppel FELS 300 130 

COSL 942 31/12/2550 F&G JU-2000E China Oilfield Services Dalian New Shipyard 400 147 

รวม ปี 2550 20 ลาํ           

OCEAN SHIELD 01/01/2551 KFELS Super B Class Diamond Offshore Keppel FELS 350 150 

PETROJACK 2 31/01/2551 BM Pac. Class 375 PetroJack Jurong Shipyard 375 127.1 

HAKURYU 10 15/02/2551 BM Pac. Class 375 Japan Drilling PPL Shipyard 375 130 

THULE FORCE 15/02/2551 F&G Super Mod.2 Thule Drilling QGM Group 300 126 

WILFORCE 28/02/2551 BM Pac. Class 375 Awilco Drilling PPL Shipyard 375 144 

OCEAN SCEPTER 01/03/2551 KFELS Super B Class Diamond Offshore Keppel AmFELS 350 150 

NOBLE HANS DEUL 01/03/2551 F&G JU-2000E Noble Drilling Dalian New Shipyard 400 153.4 

OFFSHORE RESOLUTE 15/03/2551 LeT Super 116-C Scorpion Offshore Keppel AmFELS 350   

WEST ARIEL 15/04/2551 KFELS B Class SeaDrill Keppel FELS 400 132 

MAERSK JU 2 15/05/2551 MSC CJ50 A.P. Møller-Mærsk Keppel FELS 350 153 

ROWAN 240-C 1 01/06/2551 LeT 240-C Rowan Co's 
LeTourneau, 

Vicksburg 
400 165 

OFFSHORE VIGILANT 15/06/2551 LeT Super 116-C Scorpion Offshore Keppel AmFELS 350   

PETROJACK 3 30/06/2551 BM Pac. Class 375 A.P. Møller-Mærsk Jurong Shipyard 350 131 

WILSEEKER 30/06/2551 BM Pac. Class 375 Awilco Drilling PPL Shipyard 375 132-140 

ABAN JU 1 01/07/2551 BM Pac. Class 375 Aban Loyd Chiles PPL Shipyard 375 175 

DEEP DRILLER 6 31/08/2551 KFELS Super B Class Sinvest Keppel FELS 350 145 

MOSVOLD JU 1 31/08/2551 F&G Super Mod.2 Mosvold Jackup MIS Shipyard 300 143 

ATWOOD AURORA 30/09/2551 LeT Super 116E Atwood Oceanics Keppel AmFELS 350 150-160 

STANDARD JU 1 30/09/2551 MSC CJ46-X100-D Standard Drilling 
Labroy Marine 

Shipyard 
350 146 

MAERSK JU 3 15/11/2551 MSC CJ50 A.P. Møller-Mærsk Keppel FELS 350 153 

JINDAL JU 1 15/11/2551 KFELS B Class Jindal Group Keppel FELS 350 171 

DEEP DRILLER 7 30/11/2551 KFELS Super B Class Sinvest Keppel FELS 350 139.6 

OFFSHORE INTREPID 30/11/2551 LeT Super 116-C Scorpion Offshore Keppel AmFELS 350 143 

PETROJACK 4 01/12/2551 BM Pac. Class 375 PetroJack Jurong Shipyard 375 165.5 
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ช่ือเรือขุดเจาะ วนัส่งมอบ ชนิดของเรือ เจ้าของเรือ บริษทัทีส่ร้าง WD ราคา 

GESCO JU 2 31/12/2551 LeT Super 116E Great Eastern Shipping Bharati Shipyard 350   

JINDAL JU 2 31/12/2551 KFELS B Class Jindal Group Keppel FELS 350 184 

MOSVOLD JU 2 31/12/2551 F&G Super Mod.2 Mosvold Jackup MIS Shipyard 300 143 

รวม ปี 2551 27 ลาํ           

ROWAN 240-C 2 01/01/2552 LeT 240-C Rowan Co's 
LeTourneau, 

Vicksburg 
400 165 

MERCATOR JU 1 15/02/2552 KFELS B Class Mercator Lines Keppel FELS 350 180 

DEEP DRILLER 8 28/02/2552 BM Pac. Class 375 Sinvest PPL Shipyard 350 140.1 

NOBLE SCOTT MARKS 31/03/2552 F&G JU-2000E Noble Drilling 
Dalian Shipb. 

Industry Co. 
400 190 

STANDARD JU 2 30/04/2552 MSC CJ46-X100-D Standard Drilling 
Labroy Marine 

Shipyard 
350 146 

WILSTRIKE 30/04/2552 KFELS B Class Awilco Drilling Keppel FELS 400 146 

MAERSK JU 4 15/05/2552 MSC CJ50 A.P. Møller-Mærsk Keppel FELS 350 153 

STANDARD JU 3 30/06/2552 MSC CJ46-X100-D Standard Drilling 
Labroy Marine 

Shipyard 
350 153.5 

STANDARD JU 4 31/10/2552 MSC CJ46-X100-D Standard Drilling 
Labroy Marine 

Shipyard 
350 153.5 

GESCO JU 1 15/11/2552 KFELS B Class Great Eastern Shipping Keppel FELS 350 182 

รวม ปี 2552 10 ลาํ           

         

รวม ปี 2553 0           

              

รวมเรือทีก่าํลงัก่อสร้าง 61     

ท่ีมา : R.S. Platou 

 

ภาพรวมตลาดธุรกจิการให้บริการใต้ทะเลนํา้ 

เม่ือราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติสูงข้ึนจะผลกัดนัใหเ้กิดความตอ้งการขดุเจาะและผลิตนํ้ามนั ซ่ึง

จะนาํไปสู่การเพิ่มของกิจกรรมการสาํรวจแหล่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ และทาํใหเ้กิดอุปสงคข์องการใช้

บริการธุรกิจการใหบ้ริการใตน้ํ้ า ทะเล ภายหลงัจากช่วงปี 2533 – ตน้ปี 2543 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีราคานํ้ามนัและ

ก๊าซธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า จึงมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเก่ียวกบัธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอ้ย

มาก แต่หลงัจากผา่นพน้ช่วงเวลาดงักล่าวไปแลว้ นกัวเิคราะห์ดา้นพลงังานหลายคนคาดวา่อตัราการเติบโต

ทางธุรกิจบริการใตท้ะเลนํ้าจะยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งในปี 2549 และระยะเวลาถดัจากน้ีไป 

 

 

 

 - 65 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

กราฟแผนภูมิขา้งล่างน้ีแสดงถึงการคาดการณ์ของธุรกิจการใหบ้ริการใตท้ะเลนํ้าทัว่โลก จากตวัเลข

แสดงใหเ้ห็นวา่ ตลาดไโดยรวมในปี 2543 ลดตํ่าลง เน่ืองจากราคานํ้ามนัท่ีตํ่าในช่วงปี 2541-2542 และตลาด

เร่ิม     ปรับตวัข้ึนเลก็นอ้ยในปี 2544  ในช่วงปี  2545-2547 ตลาดอยูใ่นภาวะทรงตวั  ขอ้มูลล่าสุดจาก Infield     

คาดวา่จาํนวนบ่อนํ้ามนัใตท้ะเลท่ีจะมีการดาํเนินการขดุเจาะหรือทาํการผลิตในช่วงปี 2549-2553 จะเพิ่มข้ึน

ประมาณ 90% จากจาํนวนบ่อท่ีมีการดาํเนินการขดุเจาะหรือผลิตในช่วงปี 2542-2546 โดยสรุปแลว้จาก

ประมาณการของนิตยสาร Infield ยอดเงินลงทุนใชจ่้ายในธุรกิจบริการใตท้ะเลนํ้าจะเพิ่มข้ึนจาก 1.45 หม่ืน

ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นมากกวา่ 2 หม่ืนลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปี 2549-2551 

 

ยอดเงินลงทุนธุรกจิการให้บริการใต้นํา้ทัว่โลก (ยกเว้นธุรกจิขุดเจาะนํา้มันและก๊าซธรรมชาต)ิ  

ท่ีมา : Infield 

 

การบริหารจัดการกองเรือ 

 บริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบและกาํกบัดูแลงานทั้งทางดา้นการคา้ ดา้นเทคนิค และการวางแผนงาน

บริหารจดัการกองเรือ ไม่วา่จะเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า และ

เรือขดุเจาะ ปัจจุบนัมีบุคลากรท่ีทาํงานประจาํสาํนกังานทั้งหมด 600 คน และบุคลากรท่ีทาํงานบนเรือ 

จาํนวน 1,300 คน 
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การบริหารจัดการด้านการค้า และการวางกลยุทธ์ 

 

 บริษทัฯ บริหารนโยบายดา้นการคา้ และกลยทุธ์ของกองเรือบริษทัฯ ดงัน้ี 

• บริหารใหก้องเรือไดรั้บการวา่จา้งอยูต่ลอดเวลา และการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับรรดา

บริษทัลูกคา้ เน่ืองดว้ยคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์สูง ทาํใหบ้ริษทัฯ มี

ช่ือเสียงท่ีดี ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีช่องทางในการติดต่อลูกคา้ท่ีตอ้งการเช่าเหมาเรือไดม้าก และ

ทาํใหอ้ตัราการใชป้ระโยชนจ์ากเรือสูงดว้ยเช่นกนั 

 

• การซ้ือและขายเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือใหบ้ริการนอกชายฝ่ังและเรือขดุเจาะนํ้ามนั 

สมัพนัธภาพท่ีมีมายาวนานของคณะผูบ้ริหารกบับริษทัต่างๆ ในอุตสาหกรรมน้ี ทาํใหบ้ริษทั

ฯ มีเครือข่ายท่ีกวา้งขวางมากครอบคลุมไปถึงนายหนา้ซ้ือขายเรือ และบริษทัเจา้ของเรือเอง 

ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัสามารถจดัหาซ้ือเรือโดยอาศยัเครือข่ายเหล่าน้ีเป็นหลกั 

 

• การจดัทาํประกนัภยัเรือ บริษทัฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีและแน่นแฟ้นกบับริษทัประกนัภยัเรือ

ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นบริษทัรับประกนัภยัเรือรายใหญ่ๆ ทัว่โลก ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถ    

ประกนัภยัเรือไดโ้ดยเสียเบ้ียประกนัภยัตํ่า นอกจากน้ีการประกนัภยัประเภทท่ีคุม้ครองความ

เสียหายและความรับผดิชอบต่อบุคคลใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานของเรือ (protection 

and indemnity insurance) นั้น เป็นการประกนัภยัท่ีบริษทัฯ ติดต่อโดยตรงกบับริษทั         

ประกนัภยัโดยไม่ตอ้งผา่นนายหนา้ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่ตอ้งเสียค่านายหนา้ในการทาํประกนัภยั

ชนิดดงักล่าว 

 

การบริหารจัดการด้านเทคนิค 

 การบริหารจดัการดา้นเทคนิคจะครอบคลุมการดูแลตรวจตราเรือแบบวนัต่อวนั การบาํรุงรักษาเรือ 

การดูแลใหเ้รือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสมาคมจดัชั้นเรือ การจดัจา้งลูกเรือและเจา้หนา้ท่ีประจาํเรือท่ีมี

ประสบการณ์ การนาํเรือเขา้ซ่อมบาํรุงและเขา้อู่แหง้ การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส้ินเปลืองต่างๆ และการจดัหา

ช้ินส่วนอะไหล่ ทั้งน้ีในบางคร้ังบริษทัฯ ไดใ้ชบ้ริการดา้นเทคนิคจากวศิวกรของบริษทัผลิตอุปกรณ์ช้ินส่วน

อะไหล่ เพื่อนาํมาใชใ้นงานเทคนิคกบับุคลากรของบริษทัฯ เองดว้ย 

 

 การปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มถือเป็นเร่ืองอนัดบัตน้ๆ ในการ

ปฏิบติังาน จากการท่ีบริษทัฯ เนน้เร่ืองคุณภาพในการใหบ้ริการลูกคา้ บริษทัฯ จึงเช่ือวา่การท่ีบริษทัฯไดใ้ห้

ความสาํคญัในดา้นคุณภาพและความปลอดภยัจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีประวติัท่ีดีกบัลูกคา้  โดยบริษทัฯ ไดดู้แล
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จดัการในส่วนของความเส่ียงท่ีเกิดจากการดาํเนินงานอยา่งจริงจงัและมุ่งมัน่ท่ีจะกาํจดัเหตุการณ์ท่ีจะสร้าง

ความไม่ปลอดภยัใหแ้ก่กองเรือและบุคลากรของบริษทัฯ  

 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํมาตรฐานตวัช้ีวดัผลงาน (KPI) ซ่ึงจะทาํใหก้ารติดตามผลการปฏิบติังานรายวนั

เป็นไปอยา่งสะดวก ลูกเรือของบริษทัฯ มีทั้งท่ีเป็นคนไทยและคนต่างชาติท่ีผา่นการคดัเลือกจากบุคลากรท่ี

ทาํงานประจาํท่ีสาํนกังาน ถึงแมว้า่บริษทัฯ เนน้การจา้งแรงงานไทยเป็นหลกักต็าม     โดยปกติบริษทัฯ จะ

จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีประจาํเรือใหม้ากกวา่ตามขอ้กาํหนดทัว่ไป เพื่อดูแลรักษาเรือและซ่อมแซมเรือระหวา่งใช้

งาน ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถลดระยะเวลาการนาํเรือเขา้อู่แหง้ได ้ 

 

 การบริหารจดัการดา้นเทคนิคน้ีจะดาํเนินการตามกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีจะใหเ้รือมีการใชง้านไป

จนถึงอายท่ีุจะถูกปลดระวาง ดงันั้นบริษทัฯ จึงพยายามท่ีจะจดัหา ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเรือบรรทุกสินคา้ 

และเรือขดุเจาะใหไ้ดม้าตรฐานเป็นอยา่งดี เน่ืองจากบริษทัฯ มองเห็นวา่เป็นวิธีท่ีประหยดัท่ีสุดในการถนอม

อายกุารใชง้านของเรือ และโดยทัว่ไปจะช่วยลดเวลาการท่ีเคร่ืองจกัรเสียหายได ้ซ่ึงในบางกรณี ทาํใหเ้รือ

บางลาํมีอายกุารใชง้านท่ีนานข้ึนเน่ืองจากการบาํรุงและรักษาสภาพเรืออยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 

ใบอนุญาตต่างๆ 

 รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการหลายๆแห่งจะกาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งมีใบอนุญาตประกาศนียบตัร 

ใบรับรองประจาํเรือทุกลาํ ใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ ท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีตอ้งการจะข้ึนอยูก่บั        

หลายปัจจยั เช่น ประเภทสินคา้ท่ีขนส่ง น่านนํ้าท่ีเรือไปจอดอยู ่ อายขุองเรือบรรทุกสินคา้หรือเรือขดุเจาะ 

เป็นตน้ 

 

 กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของแต่ละประเทศมีผลบงัคบัอยา่งชดัเจนต่อเจา้ของเรือ และการบริหาร  

จดัการกองเรือบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามอนุสญัญาระหวา่งประเทศ และกฎหมายรวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ใน

นานาประเทศท่ีเรือของบริษทัฯ วิ่งรับขนส่งสินคา้ ซ่ึงกฎระเบียบต่างๆ เหล่าน้ีบริษทัฯ ตอ้งนาํมาใชใ้นการ

บริหารจดัการกองเรือทั้งส้ิน 

 

 รัฐบาลหลายๆ แห่งและองคก์รเอกชนหลายแห่งมีขอ้บงัคบัท่ีจะขอตรวจสอบ ทั้งท่ีเป็นแบบมี

กาํหนดการไวล่้วงหนา้และไม่มีกาํหนดการ องคก์รเอกชนนั้นรวมถึงเจา้หนา้ท่ีของท่าเรือ (กรมการขนส่ง

ทางนํ้า หรือเทียบเท่า) สมาคมจดัชั้นเรือ ผูป้ระกอบการท่าเรือ องคก์รเหล่าน้ีจะออกขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัเรือ

ต่างๆ ตอ้งไดมี้เรือท่ีไดรั้บการรับรอง มีใบอนุญาต หรือมีการจดัชั้นเรือ หากบริษทัฯ ไม่ไดด้าํเนินการหรือ 

ไม่ไดรั้บการรับรอง หรือใบอนุญาต ตามขอ้กาํหนดจะทาํใหบ้ริษทัฯมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน หรือทาํใหเ้รือบรรทุก

สินคา้หรือเรือขดุเจาะตอ้งหยดุการดาํเนินงานชัว่คราว 
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 บริษทัฯ คาดการณ์วา่จากน้ีไป ประเดน็ดา้นส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพของเรือท่ีสูงข้ึนจะทาํใหบ้ริษทั

ประกนัภยัเรือ ผูเ้ช่าเรือ ผูอ้อกกฎระเบียบต่างๆ มีมาตรการท่ีเขม้งวดเก่ียวกบัความปลอดภยัและการ

ตรวจสอบเรือมากข้ึน และอาจจะเป็นการเร่งการปลดระวางเรือท่ีมีอายมุากดว้ย ดงันั้นกลยทุธ์ในการบริหาร    

กองเรือของบริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ไปทางดา้นการบาํรุงรักษาเรืออยา่งมีคุณภาพ มาตรการรักษาความปลอดภยัใน

การทาํงานบนเรือ การฝึกอบรมลูกเรือและเจา้หนา้ท่ีประจาํเรืออยา่งต่อเน่ือง และการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ระหวา่งประเทศ 

 

องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organisation) 

องคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศ หรือ IMO ไดป้ระกาศสนธิสญัญาวา่ดว้ยความรับผดิชอบของผูท่ี้

ก่อใหเ้กิดมลพษิจากนํ้ามนัในน่านนํ้าสากล หรือน่านนํ้าในอาณาเขต นอกจากนั้น IMO ยงัไดบ้งัคบัใช ้    

ภาคผนวกท่ี 6 ของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ โดยมีมาตรการการป้องกนั

มลภาวะท่ีมาจากควนัพิษจากเรือมาบงัคบัใชอี้กในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีผลต่อการจาํกดัปริมาณ

การปล่อยก๊าซเสียท่ีมาจากเรือ อาทิ ซลัเฟอร์ออ๊กไซด ์ และไนโตรเจนออ๊กไซด ์ การหา้มใชส้ารท่ีมีส่วนผสม

ท่ีทาํลายโอโซน รวมถึงการลดปริมาณส่วนผสมของสารซลัเฟอร์ในนํ้ามนัเช้ือเพลิงและการกาํหนดพื้นท่ีนํ้ า

เสียซ่ึงควบคุมปรมาณการปล่อยซลัเฟอร์ ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอเรียนใหท้ราบวา่กองเรือของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการ

จนผา่นเกณฑท์ั้งหมดของภาคผนวกท่ี 6 ในสนธิสญัญาน้ี 

 

การบริหารกองเรือของบริษทัฯ ยงัตอ้งปฏิบติัตามตามเง่ือนไขอีกประการหน่ึงขององคก์รทางทะเล

ระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่  ISM Code ซ่ึง เป็นประมวลกฎระเบียบเก่ียวกบัการจดัการเพื่อความปลอดภยั

ระหวา่งประเทศ ซ่ึงวา่ดว้ยความปลอดภยัจากการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนัมลพิษต่างๆ 

จากเรือ โดยระบุใหเ้จา้ของเรือทั้งหลายพฒันาและรักษามาตรฐานในการทาํงานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ในขณะเดียวกนักต็อ้งมีความปลอดภยัในการทาํงานไปพร้อมๆ กนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISM 

Code ประกาศนียบตัรดา้นการจดัการความปลอดภยัของบริษทัฯ จึงตอ้งมีการตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบทั้งจากภายในบริษทัฯ และจากหน่วยงานภายนอกท่ีมาจากสถาบนัจดัชั้นเรือต่างๆ กองเรือของ

บริษทัฯ ไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานระบบ ISM Code    

 

ระเบียบขององคก์รทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) นั้นรวมถึงอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความ

ปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (“SOLAS”) และการแกไ้ขปรับปรุงอนุสญัญา SOLAS ก่อใหเ้กิดอนุสญัญาการ

รักษาความปลอดภยัของเรือและท่าเรือระหวา่งประเทศ (“ISPS”) ออกระเบียบเก่ียวกบัการสร้างเรือและ

อุปกรณ์สาํหรับเรือพาณิชยแ์ละรวมถึงกฏต่างๆ สาํหรับการปฏิบติังานท่ีปลอดภยั 
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อนุสญัญาการรักษาความปลอดภยัของเรือและท่าเรือระหวา่งประเทศ (“ISPS”) น้ีมีการนาํมาใชใ้น

เดือนธนัวาคม 2545 หลงัจากท่ีมีการกงัวลเร่ืองการก่อการร้ายทัว่โลกท่ีมีเพิ่มข้ึน และมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 

กรกฏาคม 2547  วตัถุประสงคข์องอนุสัญญาการรักษาความปลอดภยัสาํหรับเรือและท่าเรือระหวา่งประเทศ 

(“ISPS”) เป็นการกาํหนดระบบความปลอดภยัทางทะเล โดยการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภยัของ

เรือและท่าเรือ โดยจะตอ้งมีการพฒันาแผนเก่ียวกบัมาตรฐานความปลอดภยั และหามาตรการอ่ืนๆ เพื่อ    

ป้องกนัการคุกคามต่างๆ 

 

อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (“SOLAS”) และระเบียบของ 

องคก์รทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) ต่างๆ นั้น ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยั อุปกรณ์การช่วยชีวิต และ

อ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯ ไดน้าํมาใชใ้นการปฏิบติังาน การไม่ปฏิบติัตามกฎขององคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศนั้น

อาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ มีภาระเพิ่มข้ึนในการจ่ายค่าปรับ รวมถึงการปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ไปยงัท่าเรือบางแห่ง 

 

การจัดช้ันเรือ การตรวจสอบและตรวจสภาพ 

 ตวัเรือและเคร่ืองจกัรของเรือบรรทุกสินคา้ และเรือขดุเจาะทุกลาํตอ้งถูกตรวจสอบ โดยสถาบนัจดั

ชั้นเรือ ซ่ึงสถาบนัจดัชั้นเรือจะรับรองวา่เรือถูกสร้างและดูแลบาํรุงรักษาตามกฏของการจดัชั้นเรือ และ

ปฏิบติัตามกฎและระเบียบของประเทศท่ีเรือไดจ้ดทะเบียนไว ้ ในบางคร้ังลูกคา้เป็นคนกาํหนดมาตรฐาน  

เพิ่มเขา้ไป ในกรณีน้ีลูกคา้จะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีเพิ่ม 

 

 เรือบรรทุกสินคา้และเรือขดุเจาะแต่ละลาํ จะถูกตรวจสอบโดยพนกังานตรวจสอบชั้นเป็นประจาํ 

ทุกปี  การตรวจสอบประจาํปีในคร้ังท่ีสองและสามจะละเอียดยิง่ข้ึน เรียกวา่ การตรวจสอบระหวา่ง

ระยะเวลา 5 ปี  (“Intermediate Survey”) ในการตรวจคร้ังท่ีส่ีและหา้ การตรวจสอบจะยิง่ลงรายละเอียดมาก

ยิง่ข้ึนไปอีก (“Special Survey”) ทั้งน้ีรอบของการตรวจสอบจะเกิดข้ึนใหม่ทุกคร้ังหลงัจากเกิดการ

ตรวจสอบระดบัพิเศษ Special Survey 

 

 ในการตรวจสอบระหวา่งระยะเวลา 5 ปี และในการตรวจสอบระดบัพิเศษอาจจะทาํใหเ้รือตอ้งเขา้  

อู่แหง้ เพือ่ตรวจสอบส่วนท่ีอยูใ่ตท้ะเลนอกเหนือจากการตรวจตวัเรือ และเคร่ืองจกัรอยา่งละเอียด          

นอกเหนือจากการตรวจเรือโดยสถาบนัการจดัชั้นเรือ กย็งัมีการตรวจสอบเรือโดยลูกคา้ ซ่ึงจะกาํหนด    

เง่ือนไขไวก่้อนท่ีจะเช่าเรือของบริษทัฯ  การตรวจสอบปกติ (regular survey) เป็นการปฏิบติักนัโดยทัว่ไป

หากมีการเช่าเรือในระยะยาว 
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 โดยปกติเรือของบริษทัฯ กถู็กตรวจสอบอยูเ่ป็นประจาํโดยลูกเรือของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูดู้แลบาํรุงรักษา

อยูเ่ป็นประจาํ ช่างเทคนิคและผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิคท่ีประจาํบนฝ่ัง จะตรวจสอบเรือปีละสองคร้ังเป็น   

อยา่งนอ้ย หลงัจากเสร็จส้ินการตรวจสอบของบริษทัฯ ในแต่ละคร้ังบริษทัฯ จะจดัทาํแผน ปฏิบติัการ (action 

plans) เพื่อท่ีจะใส่รายการท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงลงไป 

 

 ผูรั้บประกนัภยัเรือส่วนใหญ่จะระบุเป็นเง่ือนไขในการประกนัภยัวา่ เรือบรรทุกาสินคา้หรือเรือ    

ขดุเจาะจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากสถาบนัการจดัชั้นเรือ ซ่ึงตอ้งเป็นสถาบนัท่ีเป็นสมาชิกของสถาบนัการ

จดัอนัดบัชั้นเรือนานาชาติ หรือ IACS  

 

ความเส่ียงจากการสูญเสียและการประกนัภยั 

ในการประกอบธุรกิจเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองระหวา่งประเทศทางทะเล หรือเรือขดุเจาะ 

บริษทัฯ อาจตอ้งเผชิญความเส่ียงท่ีเกิดจากเคร่ืองยนตก์ลไกขดัขอ้ง การชนกนัของเรือ การสูญหายหรือ    

เสียหายของสินคา้หรือทรัพยสิ์นต่างๆ การสะดุดหยดุลงของธุรกิจ นอกจากน้ียงัมีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิด

อุบติัเหตุทางทะเล ซ่ึงรวมถึงนํ้ามนัเช้ือเพลิงร่ัวลงทะเล ความแปรปรวนของสภาพส่ิงแวดลอ้ม และความ  

รับผดิชอบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเป็นเจา้ของเรือและเป็นผูป้ระกอบธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศ 

 

บริษทัฯ ไดท้าํประกนัภยัเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและตวัเรือ การประกนัภยัความเส่ียงจากสงคราม      

การคุม้ครองความเสียหายและความรับผดิชอบต่อบุคคลใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรือ และ       

ครอบคลุมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ประกนัตวัเรือและเคร่ืองจกัรครอบคลุมความสูญเสียและความเสียหาย

ท่ีจะเกิดกบัตวัเรือได ้ เช่น การชน การเกยต้ืนและอากาศแปรปรวน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อเรือบรรทุก   

สินคา้แหง้เทกองของบริษทัฯ จะไดรั้บความคุม้ครองตามมูลค่ายติุธรรมเป็นอยา่งนอ้ย โดยบริษทัฯ จะตอ้ง

รับผดิชอบความเสียหายส่วนตน้ในวงเงินไม่เกินเป็นเงินจาํนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อลาํต่อ

อุบติัเหตุ 1 คร้ัง เรือเดินทะเลของบริษทัฯ จะทาํประกนักบับริษทัผูรั้บประกนัภยัรายใหญ่หลายรายซ่ึงไดรั้บ

การจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

 

การประกนัเพือ่คุม้ครองความเสียหายและความรับผดิชอบต่อบุคคลใด ๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน

ของเรือ บริษทัฯ ทาํประกนัภยัดา้นการคุม้ครองความเสียหายและความรับผดิชอบต่อบุคคลใด ๆ ท่ีเกิดจาก

การดาํเนินงานของเรือน้ีเป็นการประกนัภยักบัชมรมพแีอนดไ์อ โดยคุม้ครองในส่วนความรับผดิชอบต่อ

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อบุคคลใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรือ รวมทั้งชดเชยค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี  

เก่ียวขอ้งอนัเกิดจากการท่ี ลูกเรือ ผูโ้ดยสาร และบุคคลท่ีสามไดรั้บบาดเจบ็หรือถึงแก่ชีวิต ความสูญเสียหรือ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่สินคา้ ขอ้พิพาทท่ีเกิดจากเรือชนกนั ความเสียหายท่ีเกิดแก่ทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีสาม  

มลพิษท่ีเกิดจากนํ้ามนั สารเคมีและขยะ การลากเรือและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเช่น การยา้ยซากเรือ      
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เรือของบริษทัฯ ไดรั้บความคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคลใด ๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรือ

สูงสุดถึง 2 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยกเวน้ในกรณีมลพิษท่ีเกิดจากนํ้ามนัจะไดรั้บความคุม้ครอง 1 

พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษทัฯ จะตอ้งรับผดิชอบความเสียหายส่วนตน้ในวงเงิน 10,000 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่ออุบติัเหตุ 1 คร้ัง 

 

สมาชิกของชมรมพีแอนดไ์อทั้ง 13 แห่ง ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มประเทศนานาชาติ มีสดัส่วนการ

ประกนัประมาณร้อยละ 90 ของกองเรือโลก และไดมี้การทาํขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจะทาํประกนัภยัต่อกนัและ

กนัในการกระจายความรับผดิชอบกนัระหวา่งสมาชิก ในฐานะท่ีบริษทัฯ เป็นสมาชิกของชมรมพีแอนดไ์อ 

บริษทัฯ จึงตอ้งจ่ายค่าเบ้ียประกนัโดยอิงจากจาํนวนประวติัการเรียกร้องสินไหมทดแทนของชมรมรวมทั้ง

ของกลุ่มสมาชิกทัว่โลกดว้ย ซ่ึงเรือของบริษทัแต่ละลาํไดท้าํประกนัภยัไวก้บักลุ่มสมาชิกเหล่าน้ีบริษทัฯ ได้

ทาํประกนัภยัท่ีครอบคลุมความเส่ียงจากสงคราม รวมถึงการปลน้ และการก่อการร้าย แต่ไม่ครอบคลุมถึง

การสูญเสียรายไดอ้นัเน่ืองมาจากวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือได ้ (off-hire) หลงัจากไดพ้ิจารณาจาก

ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งสูญเสียรายได ้ เปรียบเทียบประวติัของวนัท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากเรือเท่าท่ีผา่นมาจะไม่คุม้

กบัการเพิ่มเบ้ียประกนัภยัเฉพาะกรณีน้ี บริษทัฯ มัน่ใจวา่ชนิดของประกนัภยัปัจจุบนันั้นเพยีงพอท่ีจะป้องกนั

ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดาํเนินงานได ้ บริษทัฯ ไดมี้การตรวจสอบและประเมินค่า

เบ้ียประกนัภยัเป็นประจาํทุกปีก่อนท่ีจะต่อสญัญาประกนัภยั และจะมีการเปล่ียนแปลงค่าเบ้ียประกนัตาม

ราคาประเมินของ ณ เวลานั้น  เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการคุม้ครองในการทาํ

ประกนัภยัและค่าเบ้ียประกนัท่ีจ่ายไป 

 

3.3 การประกอบธุรกจิบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินเรือ 

กลุ่มบริษทัโทรีเซน มีประวติัความเป็นมาเร่ิมจากการเป็นผูใ้หบ้ริการในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวท่ีี

ประเทศฮ่องกง  เม่ือร้อยกวา่ปีก่อนหนา้น้ี          สาํหรับในกรณีประเทศไทย บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

จาํกดั (มหาชน) เร่ิมใหบ้ริการเป็นตวัแทนเรือในประเทศไทย เม่ือปี 2469 และขยายไปสู่ธุรกิจเดินเรือทะเล  

ในส่วนธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือไดข้ยายออกไปจนครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท เช่น การ  

ขนถ่ายสินคา้ นายหนา้เช่าเหมาเรือ การซ่อมบาํรุงและดูแลเรือเดินทะเล การบริหารท่าเรือ  

 

การเติบโตของธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือเป็นไปตามกลยทุธ์ของบริษทัฯ ในการให้

ธุรกิจท่ีจะจดัตั้งใหม่จะตอ้งเป็นธุรกิจท่ีจะประสานประโยชน์กบักลุ่มบริษทัอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ดว้ย ทั้งน้ี

บริษทัฯ มีนโยบายจะขยายขอบเขตของธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ ซ่ึงกลยทุธ์น้ีจะเป็นการ

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

3.3.1 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

แห่งหน่ึงในโลกในดา้นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ ธุรกิจเดินเรือ และโลจิสติกส์  

 

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

50) เป็นอีกหน่ึงบริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นธุรกิจตวัแทนเรือในประเทศเวยีดนามและกมัพชูา โดยมีประสบการณ์

ในการดาํเนินงานถึง 13 ปี และเป็นหน่ึงในบริษทัตวัแทนเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองโฮจิมินห์ และในเขตพื้นท่ี

วงั เตา (Vung Tau)  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัเป็นตวัแทนใหก้บักลัฟ เอเจนซ่ี และบริษทัอินชเ์คป ในประเทศ

เวียดนามดว้ย 

 

ทั้งสามบริษทัใหบ้ริการดา้นธุรกิจตวัแทนเรือดงัน้ี จดัหาท่าเรือใหเ้รือเทียบท่า ขนถ่ายสินคา้ข้ึนลง 

จดัหาสินคา้ลงเรือ เตรียมเสบียง เช่น นํ้ามนัเช้ือเพลิง นํ้ า ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สบัเปล่ียนลูกเรือ 

และอ่ืนๆ นอกจากน้ี บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัมีความชาํนาญในการใหบ้ริการ

ในการส่งกาํลงับาํรุง (โลจิสติกส์) ซ่ึงครอบคลุมการกระจายสินคา้ทั้งทางบกและทางอากาศ  การรับส่งสินคา้

จากตน้ทางถึง  ปลายทาง 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

ประกนัภยั  ในส่วนของตวัเรือและเคร่ืองจกัร  
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

บริษทัฯ ใหบ้ริการครอบคลุมหลายอยา่งสาํหรับเรือท่ีเขา้มาเทียบท่าในประเทศไทย เช่น การสาํรวจ

สินคา้เสียหาย โดยบริการดว้ยความรวดเร็วแต่แม่นยาํในการประเมิน การสาํรวจความเสียหายของสินคา้ 

หรือตวัเรือในกรณีท่ีเรือชนกนั การสาํรวจความเสียหายของส่ิงติดตั้งและวตัถุท่ีลอยนํ้าไดใ้นทะเล  การ   

ไกล่เกล่ียกรณีพิพาทและการเป็นตวัแทนในคดีความทางกฎหมาย  

 
ทีมงานของบริษทัฯ ไดท้าํหนา้ท่ีอยา่งเตม็กาํลงั 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 

 

ธุรกจิจัดหาอุปกรณ์บนเรือและบริการส่งกาํลงับํารุง(โลจิสติกส์) 

บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั ซ่ึงบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) ถือหุน้อยูท่ ั้งหมด ใหบ้ริการจดัหาอุปกรณ์ท่ีใชบ้นเรือ และบริการเก่ียวกบัการส่งกาํลงับาํรุง        

(โลจิสติกส์) รวมถึงการจดัหาวสัดุท่ีใชใ้นการดูแลสินคา้ระหวา่งขนส่ง เช่น ไมร้องคํ้าสินคา้ การจดัหา

อุปกรณ์ในการขนถ่ายสินคา้ การใหบ้ริการตรวจนบัสินคา้ ใหบ้ริการรถยกสินคา้ การใหเ้ช่าพื้นท่ีจดัเกบ็

สินคา้ 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 

 

 

 

 

 - 74 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 นอกเหนือจากจดัหาตลาดใหก้บักองเรือโทรีเซนแลว้ บริษทัฯ ยงัดาํเนินธุรกิจเป็นบริษทันายหนา้เช่า

เหมาเรือในตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งสูง โดยเป็นตวักลางระหวา่งเจา้ของเรือและผูเ้ช่าเรือทั้งประเทศใน

แถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละทัว่โลก สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัฯ จดัหาเพือ่บรรทุกลงเรือจะเป็นสินคา้

ประเภท    ถ่านหิน ปูนซีเมนต ์เหลก็กลา้ ปุ๋ย ขา้ว และผลิตภณัฑท์างการเกษตรชนิดอ่ืนๆ  

 

กลุ่มบริษทัเฟิร์นเล่ย ์ มีการออกรายงานประจาํอาทิตย ์ ประจาํเดือน ประจาํไตรมาส และประจาํปี 

เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บขอ้มูลล่าสุดเก่ียวกบัพื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

  

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 

 

การบริหารท่าเรือ 

บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั เป็นการร่วมทุนระหวา่งการท่าเรือชาร์จา ในประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ถือหุน้ร้อยละ 51) และ โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟ แซด อี (บริษทัยอ่ยของบริษทั โทรีเซน

ไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 49) ไดรั้บสมัปทานในการขนถ่ายสินคา้ การจดัการและเกบ็

รักษาสินคา้ การส่งสินคา้ การดูแลดา้นการตลาดใหก้บัสินคา้ทัว่ไป สินคา้แหง้เทกอง และสินคา้แช่แขง็     

ท่ีท่าเรือคาลิด ท่าเรือฮมัริจาร์ และท่าเรือชาร์จา ครีก เป็นเวลา 10 ปี โดยสามารถต่อสญัญาได ้ เม่ือครบ

กาํหนด 10 ปี 

 

บริษทัน้ีไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือเดือนมิถุนายน 2545 โดยเป็นส่วนหน่ึงของโครงการแปรรูปท่าเรือ          

รัฐวิสาหกิจเป็นท่าเรือเอกชน ทั้งน้ีพนกังานทั้งหมดท่ีมีอยูเ่ดิมประมาณ 500 คนและอุปกรณ์ต่างๆ ในท่าเรือ 

ถูกโอนเขา้มายงับริษทัน้ีทั้งหมด 

 

  ท่าเรือคาลิดเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดาท่าเรือทั้งสามแห่งท่ีอยูภ่ายใตส้ญัญาสมัปทาน และ  

ตั้งอยูห่่างจากดูไบไปทางใตป้ระมาณ 16 กิโลเมตร ปัจจุบนัท่าเรือทั้งสามแห่งใหบ้ริการรับ-ส่งปริมาณ    

สินคา้รวมกนัไดม้ากกวา่ 5 ลา้นตนัเม่ือปีท่ีผา่นมา และมีศกัยภาพในการเติบโตเพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

 

 

 - 75 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

การดําเนินธุรกจิอ่ืนๆ ในแถบประเทศตะวนัออกกลาง 

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

ทั้งหมดไดถู้กก่อตั้งข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสาํนกังานภูมิภาคในแถบตะวนัออกกลาง เพื่อสนบัสนุนเรือประจาํเสน้ทาง

ของบริษทัฯ ท่ีแวะไปยงัสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และท่าเรืออ่ืนๆ ในคาบสมุทรอาระเบีย  ซ่ึงเป็นการประหยดั

ตน้ทุนในการดาํเนินการของเรือสินคา้ของโทรีเซนท่ีขนส่งสินคา้ไปยงัภูมิภาคดงักล่าว 

 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซด อี ใหบ้ริการเรือท่ีเขา้ไปจอดเทียบท่าในประเทศสหรัฐอาหรับ       

เอมิเรตส์มากกวา่ 100 ลาํต่อปี และติดต่อประสานงานในดา้นการปฏิบติัการเรือกบัท่าเรืออ่ืนๆ โดยมีตวัเลข

ของเรือท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการไม่ต่างกนั บริษทัฯ มีความชาํนาญทางดา้นพิธีศุลกากร และใหบ้ริการขนส่ง   

สินคา้มากกวา่ 2,500 รายแก่ผูรั้บสินคา้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมานและจุดหมายปลายทางท่ีอยู่

ใกลเ้คียง 

 

3.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขันธุรกจิบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินเรือ 

 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานในธุรกิจดา้นการ

เดินเรือและไดมี้การพฒันาเครือข่ายการใหบ้ริการมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงทุกวนัน้ี ในปัจจุบนัธุรกิจบริการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย การใหบ้ริการดา้นการขนถ่ายสินคา้ การเป็นนายหนา้

เช่าเหมาเรือ การซ่อมและดูแลบาํรุงเรือเดินทะเล และการบริหารท่าเรือ 

 

ในรอบปีบญัชี 2549 ส่วนแบ่งผลกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากกลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ คิด

เป็นเงินจาํนวน 142.31ลา้นบาท เทียบกบั 145.29 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชี 2548 ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิท่ีลดลง

ร้อยละ 2.05 น้ี สาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ มีผลกาํไรตํ่ากวา่ท่ีตั้งไว ้รวมทั้งมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึน ส่วนแบ่งกาํไร

สุทธิของธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือในรอบปีบญัชี 2549 และ 2548 แสดงไวใ้นแผนภูมิหนา้

ถดัไป 
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ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากกลุ่มธุรกจิบริการที่เกีย่วข้องกบัการเดินเรือ 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ไม่นบัผลกาํไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

 บริษทัฯ ยงัคงรักษาความเป็นผูน้าํในธุรกิจตวัแทนเรือในประเทศไทย ทั้งน้ีบริษทัฯ มีส่วนแบ่งใน

ตลาดท่ีค่อนขา้งกระจดักระจายและมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง ดงันั้นจึงไม่อาจคาดหวงัวา่จะไดส่้วนแบ่ง

ผลกาํไรจากธุรกิจตวัแทนเรือเพิ่มข้ึนมากนกัในอนาคต การลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน 

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั และบริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั ทาํใหบ้ริษทัฯ ครอบครองส่วนแบ่ง

ทางการตลาดของธุรกิจตวัแทนเรือในประเทศไทยเกือบทั้งหมด ดงันั้นโอกาสในการขยายตวัของสดัส่วน

ทางการตลาดจึงค่อนขา้งจาํกดั ยกเวน้แต่จะมีเรือเขา้มาเทียบท่าในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 

ดงันั้นบริษทัฯจึงมองหาโอกาสทางธุรกิจดา้นอ่ืนๆโดยเฉพาะดา้นโลจิสติคส์ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ คาดวา่

ปริมาณธุรกิจและส่วนแบ่งผลกาํไรจากกลุ่มธุรกิจตวัแทนเรือจะเพิ่มข้ึนในอตัราปีละประมาณร้อยละ 5 ถึง 

10 ในช่วง 2-3 ปีน้ี 

 

สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั มีส่วนแบ่งผลกาํไรสุทธิท่ีใหก้บั

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ในรอบปีบญัชี 2549 เท่ากบั 16.46 ลา้นบาท เทียบกบั 22.74 

ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2548 สาเหตุท่ีส่วนแบ่งกาํไรสุทธิลดลง เน่ืองจากบริษทั เฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั ไดข้ยายธุรกิจไปยงัส่วนอ่ืนดว้ย เช่น การซ้ือและขายเรือเดินทะเลประเภท Panamax จากการท่ีบริษทั 

เฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีการวา่จา้งนายหนา้เพิ่มข้ึน จึงคาดวา่ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

จะยงัมีแนวโนม้ท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในปีถดัๆ 

2%

54%

14%

10%

5%
3%

3%

64%

16%

6%

ตัวแทนเรือ

บริการธุรกิจนอกชายฝั่ง

นายหน้าเช่าเหมาเรือ

ขนถ่ายสินค้า

การสื่อสารทางทะเล

บริหารท่าเรือ

ซ่อมบํารุงและดูแล      

เรือเดินทะเล

2548 2549 
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บริษทั ชิดลม ขนส่งและบริการ จาํกดั และ บริษทัชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ ซพัพลายส์ 

จาํกดั ไดป้รับเปล่ียนกลยทุธ์ทางธุรกิจเพื่อความมัน่คงของบริษทัฯ ในระยะยาว  ทั้งน้ีเน่ืองจากธุรกิจการขน

ถ่ายสินคา้มีการแข่งขนัสูงมากและจาํนวนเรือท่ีเขา้มายงัท่าเรือในประเทศไทยลดจาํนวนลง บริษทัฯ จึงได้

มุ่งเนน้ไปยงัการขายอุปกรณ์ และวสัดุส้ินเปลืองสาํหรับใชบ้นเรือและธุรกิจรับฝากสินคา้ในคลงัสินคา้ ในปี 

2549 การขายอุปกรณ์และวสัดุส้ินเปลืองสาํหรับใชบ้นเรือทาํรายไดร้้อยละ 65.93 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 

47.96 ในปี 2548 คลงัสินคา้ของบริษทัฯ มีสญัญาเช่าจากลูกคา้ชั้นนาํไวเ้ตม็แลว้ ซ่ึงลูกคา้ชั้นนาํท่ีใชบ้ริการ

ในอนัดบัตน้ๆ รวมถึง บริษทั สยามซีเมนต ์ จาํกดั บริษทั ดีเอชแอล จาํกดั และบริษทั เอก็เซล โลจิสติคส์ 

จาํกดั 

 

 ถึงแมว้า่ บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั จะใหส่้วนแบ่งผลกาํไรในรอบปีบญัชี 2549 แก่

บริษทัฯ ไดไ้ม่มากนกัในปีน้ี แต่บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั กมี็แผนท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพของ

ท่าเรือและอุปกรณ์ใหดี้ยิง่ข้ึน ในขณะท่ีท่าเรือคาลิดมีการใชป้ระโยชน์จนเกือบเตม็แลว้ การขยายท่าเรือ       

ฮมัริจาห์ อาจเป็นหนทางสู่โอกาสในการลงทุนของบริษทัฯ ซ่ึงการท่ีอตัราการเติบโตทางเศรฐกิจในภูมิภาค

ตะวนัออกกลางเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว จึงเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจท่ีสาํคญัในอนาคต นอกจากน้ีเรือของ

บริษทัฯ ท่ีวิ่งแบบประจาํเสน้ทางไปยงัตะวนัออกกลางยงัไดป้ระโยชนจ์ากบริษทัร่วมทุนดงักล่าว ถึงแมว้า่

ผลประโยชน์เหล่าน้ีจะถูกบนัทึกเป็นกาํไรของกลุ่มบริษทัในธุรกิจเดินเรือกต็าม และจากการท่ีธุรกิจเดินเรือ

แบบประจาํเสน้ทางของบริษทัฯ ท่ีวิ่งไปตะวนัออกกลางเติบโตดีมากในปีท่ีผา่นมา ทาํให ้ บริษทั โทรีเซน 

ชิปป้ิง เอฟแซดอี ใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้ในปริมาณมากข้ึนกวา่เดิม โดยส่วนแบ่งผลกาํไรสุทธิจากธุรกิจน้ี

ในรอบปีบญัชี 2549 เพิ่มข้ึนร้อยละ 47.99 เป็น 69.11 ลา้นบาท 

 

 จากทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คาดวา่ส่วนแบ่ง     

ผลกาํไรจากธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือจะเติบโตไม่มากนกัในรอบปีบญัชี 2550 
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4.  การวจัิยและการพฒันา 

 

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

5.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

5.1 สินทรัพย์ 

 สินทรัพยข์องบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2549 สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 

ตารางแสดงสินทรัพยข์องบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ณ 30 กนัยายน 2549 

 

สินทรัพย์ ทีต่ั้ง จํานวน มูลค่าทุน 

(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน ชั้น 5, 7, 8, 10, 14, 15 

อาคารอรกานต ์ ซอย

ชิดลม ถนนเพลินจิต 

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) อาคาร

อรกานต ์ ซอยชิดลม 

ถนนเพลินจิต ลุมพินี 

ปทุมวนั กทม. 10330 

6,193 

ตร.ม. 

185.68 122.65 เป็นเจา้ของ อาคารชุดจาํนวน 14  

ยนิูต ติดจาํนองใน 

วงเงินรวม 170 ลา้น

บาท ส่วนท่ีเหลืออีก  

3 ยนิูต ปลอดจาํนอง 

เฟอร์นิเจอร์และ 

อุปกรณ์สาํนกังาน 

- 492 11.19 6.39 เป็นเจา้ของ - 

พาหนะ (รถยนต)์ - 3 8.43 3.55 เป็นเจา้ของ - 

เรือยนตแ์ละ

อุปกรณ์ท่ีใชใ้น 

การขนถ่าย 

สินคา้ทางทะเล 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ค่าปรับปรุงอาคาร - - 73.52 49.82 - - 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ตารางแสดงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย ณ 30 กนัยายน 2549 

 

ลาํ ช่ือบริษทั สินทรัพย์ ปีที ่ อายุที ่ มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผูกพนั 

ดบั   ซ้ือ ใช้งานแล้ว 30 ก.ย. 49 ตามบญัชี  

ที ่    (ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  

1. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

ท่ีดิน – ป่ินทอง  2546 3 24.72 27.72 ติดจาํนองเงินกูร้ะยะยาว,  

วงเงินเบิกเกินบญัชี, หนงัสือคํ้าประกนั 

รวมวงเงิน 230 ลา้นบาท 

2. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

ท่ีดิน - แหลมฉบงั 2544 5 10.41 10.41 ติดจาํนองเงินเบิกเกินบญัชี 

และตัว๋สญัญาใชเ้งิน  

วงเงิน 30 ลา้นบาท 

3. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

ท่ีดิน - สงขลา 2543 6 6.33 6.33 ติดจาํนองเงินกูเ้บิกเกินบญัชี 

และหนงัสือคํ้าประกนั  

รวมวงเงิน 15 ลา้นบาท 

4. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

อาคารสาํนกังาน, 

โรงงาน A&B - ป่ินทอง  

2548 1 135.42 127.34 ติดจาํนองเงินกูร้ะยะยาว,    

วงเงินเบิกเกินบญัชี, หนงัสือคํ้าประกนั 

รวมวงเงิน 230 ลา้นบาท 

5. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

อาคารสาํนกังาน,  

โรงงาน C ป่ินทอง 

2548 1 53.70 51.53 ติดจาํนองเงินกูร้ะยะยาว, 

วงเงินเบิกเกินบญัชี, หนงัสือคํ้าประกนั 

รวมวงเงิน 230 ลา้นบาท 

6. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

อาคารสาํนกังาน – 

สงขลา 1 

2543 6 4.99 3.50 ติดจาํนองเงินกูเ้บิกเกินบญัชี 

และหนงัสือคํ้าประกนั  

รวมวงเงิน 15 ลา้นบาท 

7. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

อาคารสาํนกังาน – 

สงขลา 2 

2546 3 2.29 1.90 ติดจาํนองเงินกูเ้บิกเกินบญัชี 

และหนงัสือคํ้าประกนั  

รวมวงเงิน 15 ลา้นบาท 

หมายเหตุ : ท่ีดินและอาคารของบริษทัทั้งหมด ติดจาํนองเงินกูร้ะยะยาว, เงินเบิกเกินบญัชีและหนงัสือคํ้าประกนั รวมมูลค่าวงเงินจาํนองทั้งส้ิน 

505.4 ลา้นบาท  
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5.2 สินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทย่อยทีใ่ช้ประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 กลุ่มธุรกิจเดินเรือเป็นเจา้เรือเดินทะเลจาํนวน 45 ลาํ เป็นเรือบรรทุก    

สินคา้ทัว่ไปและเรือบรรทุกสินคา้เทกอง ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลาํ ช่ือบริษทั ช่ือเรือ ขนาดระวาง ปีท่ี อายเุรือท่ี มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผกูพนั 

ดบั   บรรทุก สร้างเรือ ใชง้านแลว้ 30 ก.ย. 49 ตามบญัชี  

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

1. บ. ทอร์ นาวเิกเตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Navigator 20,358 2530 19.52 296.79 240.27 ติดจาํนองเงินกู ้

2. บ. เฮอร์มิส ชิปป้ิง จก. Hermes 15,240 2520 29.02 90.96 16.04 ” 

3. บ. ทอร์ ทรานสปอร์เตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Transporter 23,930 2529 20.16 196.94 135.15 ” 

4. บ. ทอร์สตาร์ ชิปป้ิง จก. Thor Star 16,248 2528 20.87 144.80 58.47 ” 

5. บ. ทอร์สกิปเปอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Skipper 16,211 2529 19.92 116.47 55.03 ” 

6. บ. ทอร์เซลเลอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Sailor 16,248 2529 20.54 133.64 58.46 ” 

7. บ. ทอร์สกาย ชิปป้ิง จก. Thor Sky 16,225 2529 19.80 142.10 61.84 ” 

8. บ. ทอร์ซนั ชิปป้ิง จก. Thor Sun 16,223 2529 20.25 142.72 64.18 ” 

9. บ. ทอร์สปิริต ชิปป้ิง จก. Thor Spirit 16,248 2529 20.32 131.41 58.61 ” 

10. บ. ทอร์ซี ชิปป้ิง จก. Thor Sea 16,248 2529 20.44 188.92 85.79 ” 

11. บ. ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิง จก. Thor Merchant 17,326 2525 23.93 82.71 55.88 ” 

12. บ. ทอร์ มารีเนอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Mariner 17,298 2526 23.72 92.80 59.92 ” 

13. บ.ทอร์ เมอร์คิวร่ี ชิปป้ิง จก. Thor Mercury 17,322 2527 22.26 92.15 65.79 ” 

14. บ.ทอร์ มาสเตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Master 17,298 2525 24.18 84.12 54.23 ” 

15. บ. ทอร์ ออร์คิด ชิปป้ิง จก. Thor Orchid 34,800 2528 21.02 216.05 125.33 ”  

16. บ. ทอร์ กปัตนั ชิปป้ิง จก. Thor Captain 25,085 2526 23.43 175.18 83.23 ” 

17. บ. ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จก. Thor Pilot 33,400 2529 20.37 199.05 126.69 ” 

18. บ. ทอร์ จสัมิน ชิปป้ิง จก. Thor Jasmine 36,633 2528 21.12 258.16 157.76 ” 

19. บ. ทอร์ แชมเป้ียน ชิปป้ิง จก. Thor Champion 25,150 2525 23.85 163.88 75.37 ” 

20. บ. ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จก. Thor Lotus 35,458 2528 21.63 270.31 156.94 ” 

21. บ. ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Commander 26,140 2527 22.43 221.91 125.75 ” 

22. บ. ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Trader 24,126 2528 20.87 175.94 118.82 ” 

23. บ. ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Traveller 24,126 2528 20.85 182.32 124.46 ” 

24. บ. ทอร์ เวนเจอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Venture 41,824 2529 20.31 313.05 203.07 ” 

25. บ. ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จก. Thor Nautica 20,542 2531 17.82 331.06 276.84 ” 

26. บ. ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จก. Thor Confidence 24,900 2526 23.28 200.47 106.43 ” 

27. บ. ทอร์ การ์เดียน ชิปป้ิง จก. Thor Guardian 41,876 2528 21.35 281.79 174.54 ” 

28. บ. ทอร์ ไทรอมัพ ์ชิปป้ิง จก. Thor Triumph 23,245 2530 19.01 225.63 162.06 ” 

29. บ. ทอร์ เน็กซสั ชิปป้ิง จก. Thor Nexus 20,377 2532 17.76 274.23 211.59 ” 

30. บ. ทอร์ เนปจูน ชิปป้ิง จก. Thor Neptune 20,377 2532 17.59 277.53 215.69 ” 

31. บ. ทอร์ ทริบิวท ์ชิปป้ิง จก. Thor Tribute 23,224 2528 21.75 200.55 130.86 ” 

32. บ. ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Jupiter 36,992 2529 20.13 341.66 235.72 ” 

33. บ. ทอร์ อลายอนัซ์ ชิปป้ิง จก. Thor Alliance 40,940 2527 22.27 324.81 187.23 ” 
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ลาํ ช่ือบริษทั ช่ือเรือ ขนาดระวาง ปีท่ี อายเุรือท่ี มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผกูพนั 

ดบั   บรรทุก สร้างเรือ ใชง้านแลว้ 30 ก.ย. 49 ตามบญัชี  

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

34. บ. ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จก. Thor Nautilus 20,457 2531 18.41 312.21 256.26 ” 

35. บ. ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จก. Thor Wind 39,087 2541 7.87 742.21 651.74 ” 

36. บ. ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จก. Thor Wave 39,042 2541 8.18 749.00 659.79 ” 

37. บ. ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จก. Thor Dynamic 43,497 2534 15.43 795.66 642.42 ” 

38. บ. ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปป้ิง จก. Thor Enterprise 42,529 2538 11.18 1,069.73 923.39 ” 

39. บ. ทอร์ ฮาร์โมน่ี ชิปป้ิง จก. Thor Harmony 42,978 2545 4.53 1,226.52 1,108.40 ” 

40. บ. ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จก. Thor Integrity 52,375 2544 5.50 1,029.08 945.57 ” 

41. บ. ทอร์ ทรานสิท ชิปป้ิง จก. Thor Transit 23,042 2529 19.84 378.03 289.99 ” 

42. บ. ทอร์ เนรัส ชิปป้ิง จก. Thor Nereus 20,380 2531 18.76 425.14 335.08 ” 

43. บ. ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จก. Thor Nectar 20,433 2533 16.76 456.94 378.97 ” 

44. บ. ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Endeavour 42,529 2538 11.48 1,045.40 949.36 ” 

45. บ. ทอร์ เอนเนอร์ย ีชิปป้ิง จก. Thor Energy 42,529 2537 11.88 1,028.98 946.08 ” 

  รวม 1,230,514 - - 15,829.01 12,155.09 - 

หมายเหตุ  : เรือของบริษทัทั้ง 42 ลาํ ติดจาํนองเงินกูร้ะยะยาว รวมมูลค่าวงเงินจาํนองทั้งส้ิน 9,860 ลา้นบาท และ 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 : มูลค่าทุนและมูลค่าตามบญัชีของเรือไม่รวมเฟอร์นิเจอร์บนเรือ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 กลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังเป็นเจา้ของเรือใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง

จาํนวน 4 ลาํ และเรือขดุเจาะจาํนวน 2 ลาํ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ลาํ ช่ือบริษทั ช่ือเรือ ขนาด ปีท่ี อายเุรือท่ี มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผกูพนั 

ดบั   ตนักรอส สร้างเรือ ใชง้านแลว้ 30 ก.ย. 49 ตามบญัชี  

ท่ี     (ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  

1. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Supporter 

342 

 

2525 24 34.15 23.16 ติดจาํนองเงินกู ้

ระยะยาว 

2. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Commander  

1,190 2530 19 956.41 912.21 ติดจาํนองเงินกู ้

ระยะยาว 

3. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Responder  

1,190 2536 13 153.32 135.44 ติดจาํนองเงินกู ้

ระยะยาว 

4. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Performer  

783 2525 24 127.82 113.76 ติดจาํนองเงินกู ้

ระยะยาว 

5 บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั MTR-1 5,947 2521 21 787.55 736.83 
 

คํ้าประกนัสญัญา 

เงินกูร้ะยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 

6 

 

บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั MTR-2 7,989 2519 30 1,209.98 1,119.18 
 

อยูร่ะหวา่งการ 

ขออนุมติัวงงินกู ้

ระยะยาว 

  รวม    3,269.23 3,040.58  
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5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ ตามบญัชี

วิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่ารวม 17,044.15 ลา้นบาท (เงินลงทุนวิธีราคาทุน 7,921.01 ลา้นบาท)  

 
 นโยบายการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทัมีนโยบายในการจดัตั้งบริษทัยอ่ยเพื่อเป็นผูถื้อ

กรรมสิทธิเรือบริษทัละ 1 ลาํ ทั้งน้ีบริษทัจะถือหุน้ในบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 99 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อจาํกดัความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ของบริษทั  ในกรณีท่ีเรือลาํใดลาํหน่ึงก่อ

ความเสียหายข้ึน บริษทัควบคุมการบริหารงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยการส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็น

กรรมการในบริษทัยอ่ยดงักล่าว และมีอาํนาจในการตดัสินใจและกาํหนดนโยบายของบริษทั และหากบริษทั

ยอ่ยมีการดาํเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น การซ้ือขายเรือ บริษทัยอ่ยตอ้งขออนุมติัจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการของบริษทัก่อน 

 ในส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือเดินทะเล จะ

พิจารณาการลงทุนโดยดูจากประเภทของธุรกิจ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นหลกั ทั้งน้ีการ

ควบคุมและการกาํหนดนโยบายจะดาํเนินการโดยกรรมการของบริษทัยอ่ยนั้น ๆ สาํหรับบริษทัร่วม บริษทั

จะไม่สามารถเขา้ไปควบคุมดูแลไดม้ากนกั เพยีงแต่จะส่งกรรมการเขา้ไปเป็นตวัแทนของบริษทั ทั้งน้ี

จาํนวนกรรมการจะข้ึนอยูก่บัสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
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6. โครงการดาํเนินงานในอนาคต 

 

บริษทัฯ ยงัคงขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการขยายและปรับปรุงกองเรืออยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งจาก

การต่อเรือใหม่และการหาเรือในตลาดเรือมือสอง นอกจากน้ีบริษทัฯ ตั้งใจท่ีจะขยายธุรกิจไปยงัภูมิภาค

ใหม่ๆ และใหบ้ริการในดา้นท่ีบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญ หรือขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 ไม่มีขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบทางผลต่อสินทรัพยสู์งกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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8.  โครงสร้างเงินทุน 

8.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

 

ก. บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ 30 กนัยายน 2549 จาํนวน 693,684,422 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

693,684,422 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

บริษทัมีทุนชาํระแลว้ ณ 30 กนัยายน 2549 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 3 ตุลาคม 2549 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั จาํนวน 

84,267,241 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 13.09 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ี 3 ตุลาคม 

2549 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  และ คร้ัง

สุดทา้ยคือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2547  ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี  นบัจากวนัออก      ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ  วนัครบกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือ วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 ปัจจุบนั   ใบสาํคญั

แสดงสิทธิดงักล่าว ไดห้มดอายลุงแลว้ 

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

2545 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติปรับจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็น 170,000,000 หน่วย เพื่อให้
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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 ทั้งน้ีเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญั        ผูถื้อหุน้ 

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 3 

ตุลาคม 2549 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 

1. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 84,267,241 13.09 

2. Goldman Sachs International 38,930,200 6.05 

3. State Street Bank and Trust Company for Australia 16,553,300 2.57 

4. ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 15,717,310 2.44 

5. Morgan Stanley & Co International Limited 12,161,473 1.89 

6. Norbax., INC 84 11,880,750 1.85 

7. Bear, Stearns International Limited-Proprietary Account 9,880,000 1.53 

8. HSBC Bank Plc-Clients General A/C 9,806,500 1.52 

9. N.C.B. Trust Limited-UBS AG London BR-IPB Client AC 9,513,920 1.48 

10. The Bank of  New York Nominees Ltd A/C Bank of 8,877,000 1.38 

 New York Europe Ltd - Direct Clients   

 รวม 217,587,694 33.80 

หมายเหตุ ทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2549 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 และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ทั้งน้ีบริษทัฯ วางแผนท่ีจะสร้างการเติบโตทางธุรกิจ

โดยการคดัเลือกและซ้ือเรือเพิ่มเติมในเวลาท่ีเหมาะสม และลงทุนในธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 

ในทางท่ีจะสร้างผลกาํไรและเงินปันผลต่อหุน้ใหม้ากข้ึน 

 

 การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายไทย ตวัอยา่งเช่น กฎหมายกาํหนด

ไวว้า่การประกาศและจ่ายเงินปันผลประจาํปีจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะพิจารณา

ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ และในกรณีการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ นอกจากน้ีกฎหมายไทยยงัหา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน นอกจากกาํไร (กาํไรสุทธิ

รวมกาํไรสะสมและหกัขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งน้ีบริษทัฯ จะตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองจนกวา่จะมี

จาํนวนถึงหน่ึงในสิบของทุนของบริษทัหรือมากกวา่นั้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัหรือมากวา่นั้นตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั อีกทั้งหา้มจ่ายเงินปันผลหากบริษทัอยูใ่นภาวะลม้ละลายหรืออาจเขา้ข่ายลม้ละลาย ถา้

ทาํการจ่ายเงินปันผล 

 

 ช่วงเวลาและจาํนวนเงินปันผลท่ีบริษทัฯ จะประกาศจ่ายข้ึนอยูก่บัผลกาํไร สถานะทางการเงิน ความ

ตอ้งการใชเ้งินสดและเงินสดท่ีมีอยู ่ 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 2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : โครงสร้างธุรกิจอยูใ่นหวัขอ้ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 12 

 

บริษทัมีคณะกรรมการ 3 ชุดคือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน 
 

 

 

 

 

 

กรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายบคุคลและบริหาร 

สว่นกลาง 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

สว่นกลาง 

คณะกรรมการ 

แผนกตรวจสอบภายใน สํานกังานเลขานกุาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
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ก. คณะกรรมการบริษัท 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 

 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค  จนัทรทตั  ประธานคณะกรรมการ/กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั   กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3. นายสมพงส์  ธนะโสภณ   กรรมการอิสระ 

4. พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์   กรรมการอิสระ 

5. นายบียอร์น ออสตรอม   กรรมการอิสระ 

6. นายเสฐียร เตชะไพบูลย ์   กรรมการอิสระ 

7. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข   กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

8. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว   กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

9. ดร. พิชิต นิธิวาสิน    กรรมการอิสระ 

10. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

11. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

 

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1.  นายบียอร์น ออสตรอม   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 2.  นายสมพงส์  ธนะโสภณ   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 3.  พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 

ค. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

  

 รายช่ือคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

1. ดร. พิชิต นิธิวาสิน 

2. นายสมพงส์  ธนะโสภณ 

3. พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์
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เจา้หนา้ท่ีระดบับริหารของบริษทั 

 

ช่ือ     ตาํแหน่ง 

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั  กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  

2. นายแอนดรูว ์จอร์น แอร่ีย ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายกองเรือ 

3. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการพาณิชย ์

4. นายอีวาร์ ฮาร์ราลด ์ซอสส์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายกองเรือประจาํเสน้ทาง 

5. นางสาวนุช กลัยาวงศา   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

6. นายพงษศ์กัด์ิ กาญจนาคพนัธ์ุ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบุคคลและบริหาร  

 

ผูบ้ริหารบริษทัยอ่ย 

7. กปัตนัชาํนาญ ชมสุนทร  กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

8. นายเดวิด เอส ซิมป์สนั   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

9.นายแฟรงค ์เอ เอน็ ทูเวน่  ผูจ้ดัการส่วนงานสญัญา บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     และกรรมการบริหาร บริษทั ไทย พแีอนดไ์อ เซอร์วิสเซส 

     อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

10. นายเฮลเก ้บรุนส์   กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

11. นายวิลเล่ียม อาร์เธอร์ วิลคอกซ์ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

 

เลขานุการบริษทั    นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 

หมายเหตุ  ขอ้มูลของกรรมการบริษทั เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร และเลขานุการบริษทัอยูใ่นเอกสารแนบ 1 

 

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 

2. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 
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- ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 

- ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 

- บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ

เลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 

2542 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 -  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน 

-  การเลือกตั้งจะมาจากคณะกรรมการบริษทั 

 

9.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 

9.3.1 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร อยูใ่นหวัขอ้รายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 5 

(ซ) หนา้ 115 
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9.3.2  การถือครองหุน้โดยกรรมการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 

 

รายช่ือกรรมการ ณ 30 กนัยายน 2548 เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2549 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค  จนัทรทตั 697,230 27,800 725,030 

    คู่สมรส 452,000 42,000 494,000 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 146,580 11,000 157,580 

    คู่สมรส 0 0 0 

3. นายบียอร์น  ออสตรอม 0 0 0 

4. นายสมพงส์  ธนะโสภณ  0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

5. พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์ 0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

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

     คู่สมรส 1,326,000 0 1,326,000 

7. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว 1,157,000 0 1,157,000 

     คู่สมรส 0 0 0 

8. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

9.  ดร. พิชิต นิธิวาสิน 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

10. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ 0 0 0 

      คู่สมรส 0 0 0 

11. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น 57,000 (12,000) 45,000 

รวม 6,433,310 68,800 6,502,110 
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9.3.3 การถือครองหุน้โดยผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549  

 

รายช่ือผูบ้ริหาร ณ 30 กนัยายน 2548 เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2549 

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 146,580 11,000 157,580 

     คู่สมรส 0 0 0 

2. นางสาวนุช กลัยาวงศา 1,750 5,000 6,750 

3. นายพงษศ์กัด์ิ กาญจนาคพนัธ์ุ 2,000 0 2,000 

     คู่สมรส 0 0 0 

4. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น 57,000 (12,000) 45,000 

5. นายอีวาร์ ฮาร์ราลด ์ซอสส์ 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

6. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

รวม 207,330 4,000 211,330 

 

9.4 รายงานว่าด้วยการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

หลกัการว่าดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดรั้บการเน้นย ํ้ามากข้ึน ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั    

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกัด (มหาชน) ทั้งน้ีบริษทัฯ เช่ือว่าการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีจะทาํให้บริษทัฯ 

สามารถบรรลุพนัธกิจของตนไดส้าํเร็จ การกาํกบัดูแลกิจการเป็นตวักาํหนดโครงสร้างและกระบวนการของ

ความสัมพันธ์ระหว่างผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ  คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนัและคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวพร้อมกบัการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้

ส่วนไดเ้สียรายอ่ืนดว้ย  

 

คณะกรรมการ (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “คณะกรรมการ” และจะเรียกกรรมการแต่ละท่านวา่ 

“กรรมการ”) มีบทบาทสาํคญัหลายประการ หน่ึงในบทบาทดงักล่าวคือการดูแลการกาํกบักิจการ ในขณะท่ีมี

การมอบหมายการบริหารใหก้บักรรมการผูจ้ดัการและทีมบริหาร ซ่ึงจะปฏิบติัตามนโยบายดา้นการกาํกบั  

กิจการต่างๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
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นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นไปตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

กาํหนด ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดติ้ดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ท่ีประกาศใชแ้ละปรับแนวปฏิบติัของบริษทัฯ ใหเ้ขา้กบั

กฎระเบียบดงักล่าว การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งดีจากคณะกรรมการและ

ฝ่ายบริหารเพือ่ใหเ้กิดการปฏิบติัและตวัอยา่งท่ีเหมาะสมทัว่ทั้งบริษทัทุกบริษทัในกลุ่มโทรีเซน  

 

1. นโยบายด้านการกาํกบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ทุกคน และจะตอ้งทุ่มเทเพื่อพฒันาความเขา้ใจเก่ียวกบั

ความตอ้งการของผูถื้อหุน้ ตลอดจนประเมินประเดน็เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และจริยธรรมท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งมีระบบ  กรรมการแต่ละท่านจะตอ้งมีความซ่ือสตัยสุ์จริต ความ  

มุ่งมัน่ และความเป็นอิสระในเชิงความคิดและการตดัสินใจในระดบัสูง นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ อีกดว้ย  

 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการน้ีตระหนกัถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเป็นตวัเช่ือมใน

ห่วงโซ่อาํนาจระหวา่งผูถื้อหุน้และกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนทีมผูบ้ริหารของกรรมการผูจ้ดัการ  

นอกจากน้ีนโยบายยงัมีเน้ือหาครอบคลุมอยา่งชดัเจนถึงบทบาทควบคู่ของกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่ี

เป็น     ผูบ้ริหารอ่ืนๆ ในฐานะท่ีเป็นทั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัอาวโุสอีกดว้ย  

 

ในปี 2549 คณะกรรมการไดท้บทวนและแกไ้ขเพิม่เติมนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีมีอยู ่

และไดท้าํการเปล่ียนแปลงหลายประการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัระดบัสากลท่ีถือกนัวา่เป็นแนว

ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด คณะกรรมการไดเ้นน้ย ํ้าการกาํกบัดูแลกิจการดว้ยการรวมนโยบายและทิศทางในการดาํเนิน

ธุรกิจบางอยา่ง การจดัตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบใหเ้พียงพอ และการดูแลฝ่ายบริหารให้

ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตน้โยบายเพื่อใหธุ้รกิจของบริษทัฯ มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และ

ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด  

 

คณะกรรมการไดม้อบหมายคณะกรรมการตรวจสอบใหร่้างแผนการดาํเนินการและตรวจสอบ 

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่องคก์รปฏิบติัตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวนและปรับเปล่ียนนโยบายอยา่ง

สมํ่าเสมอเพื่อใหน้โยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั ขณะน้ี แผนกตรวจสอบภายในกาํลงัจดัเตรียมแนวทางอยา่งละเอียด เพื่อดาํเนินนโยบายภายใตค้าํสั่ง

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีความรับผดิชอบในการดูแลการดาํเนินการใชน้โยบายดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการโดยรวมเป็นของประธานคณะกรรมการ  
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นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดให้ประธานคณะกรรมการมีบทบาทหลกัในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ  แต่จะไม่ไดรั้บการว่าจา้งให้เป็นผูบ้ริหาร ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการนดัต่างๆ 

ประธานคณะกรรมการพึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบดาํเนินการ ให้ความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย

บริหารเป็นไปอย่างซ่ือสัตยสุ์จริตและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงประธานคณะกรรมการจาํเป็นตอ้งมี       

ปฏิสัมพนัธ์กบักรรมการผูจ้ดัการระหว่างการประชุมคณะกรรมการ และตอ้งติดต่อกบักรรมการท่านอ่ืน

ตลอดจนผูถื้อหุน้  

 

นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเน้ือหาในหวัขอ้ต่อไปน้ี  

1. สิทธิและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้และการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. นโยบายดา้นผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

4. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 

 

2. ผู้ถือหุ้น: สิทธิและการปฏิบตัิอย่างเท่าเทยีมกนั  

(ก) สิทธิทัว่ไปและความเท่าเทยีมกนั  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) จะตอ้งรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ในแง่การเปิดเผย    

ขอ้มูล วิธีทาํบญัชี การใชข้อ้มูลภายในและผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีจริยธรรมและการ

ตดัสินใจใดๆ จะตอ้งทาํดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละยติุธรรมทั้งต่อผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้รายยอ่ย และเพื่อ

ผลประโยชน์โดยรวมของทุกฝ่าย  

 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการให้ความสําคญักบัสิทธิท่ีปราศจากอคติ  และ

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ มีหนา้ท่ีปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลและรับทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเพียงพอจากบริษทัฯ   ในเวลาอนั

สมควรอย่างสมํ่าเสมอ บริษัทฯ ยงัมีหน้าท่ีเผยแพร่ขอ้มูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบของ      

ฝ่ายบริหารผา่นการจดัประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีธรรมเนียมปฎิบติัท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหก้บั

ผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ท่ีในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง  

 

ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ใดกต็าม ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นและเพียงพอเก่ียวกบั

วาระการประชุมท่ีมีการนาํเสนอซ่ึงจะแนบไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวการประชุม โดยหนงัสือบอกกล่าว

การประชุมดงักล่าวจะส่งไปใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนวนัประชุม  
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ระหวา่งการประชุม ผูถื้อหุน้มีสิทธิถามคาํถาม แสดงความคิดเห็น ใหค้าํแนะนาํหรือช้ีแนะแนวทาง 

และลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุน้ยงัสามารถขอขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีท่ีสาํคญัๆ บริษทัฯ 

สนบัสนุนการเปิดเผยขอ้มูลและธุรกรรมทางธุรกิจ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีความเขา้ใจในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ อยา่งชดัเจน ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้รายยอ่ยต่างไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ นโยบาย

ดา้นบริหารจดัการและรายงานการเงินอยา่งเท่าเทียมกนั และมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรมในการ   

จดัสรรเงินปันผลและค่าตอบแทนอีกดว้ย  

 

ผูถื้อหุน้จะไดรั้บแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งตวัแทนผูไ้ด ้     

รับมอบอาํนาจของตนหรือกรรมการอิสระท่ีไดรั้บการมอบหมายเป็นการเฉพาะ ใหเ้ขา้ร่วมการประชุมและ

ออกเสียงในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้นั้น ๆ ได ้ 

 

เพื่อเพิ่มช่องทางการส่ือสารให้กับผูถื้อหุ้นและการปฏิสัมพันธ์ของผูถื้อหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทาํ

นโยบายในปี 2549 เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นในอนาคตให้

คณะกรรมการพิจารณา นอกจากน้ีผูถื้อหุ้นยงัมีโอกาสส่งคาํถามของตนไปยงับริษทัฯ ก่อนการประชุม         

ผูถื้อหุน้ใดๆ บริษทัฯ จะพยายามตอบคาํถามของผูถื้อหุน้ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ในขณะน้ีคณะกรรมการ

อยูใ่นขั้นตอนการจดัทาํวิธีการเพื่อดาํเนินนโยบายน้ี ซ่ึงจะมีผลหลงัการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้น

คร้ังหนา้ ซ่ึงกาํหนดไวใ้นวนัท่ี 26 มกราคม 2550  

 

(ข) การประชุมผู้ถือหุ้น  

นโยบายของบริษทัฯ คือจะจดัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมตามกฎหมายและเปิดโอกาสให ้         

ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิของตนอยา่งเตม็ท่ีและในรูปแบบท่ีไดรั้บขอ้มูลอยา่งดีก่อนหนา้ท่ีจะใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯ 

จะจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดปีงบการเงินบริษทัฯ การจดัประชุมจะ

จดัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นบัตั้งแต่การเรียกประชุม 

การแจง้วาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม การดาํเนินการประชุม ไปจนถึงการแจกรายงานการ

ประชุม 

 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดตี้พิมพห์นงัสือบอกกล่าวการประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทย

อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั และหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั  

อยา่งนอ้ย 3 วนัก่อนการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่ละคร้ัง รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถื้อหุน้

แต่ละคร้ัง มีดงัน้ี  
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(ข.1) วธีิการก่อนประชุม  

การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2549 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2549 โดยบริษทัฯ ได ้           

ส่งหนงัสือบอกกล่าวการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2549 น้ีใหก้บัผูถื้อหุน้และตลาดหลกัทรัพย ์             

แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2549 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดวา่จะตอ้งส่ง

หนงัสือบอกกล่าวการประชุมอยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการประชุมแต่ละคร้ัง  

 

ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีใดกต็าม ผูถื้อหุน้จะไดรั้บรายละเอียดการประชุม เช่น เวลา 

สถานท่ี และท่ีจดัประชุม วาระการประชุม รายงานประจาํปีของบริษทั แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะและ

รายการเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการเขา้ร่วมประชุม เพื่อช่วยผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระการประชุม นอกจากน้ีเพื่ออาํนวยความสะดวก บริษทัฯ ยงัจดัช่องลงทะเบียนแยกระหวา่งผูถื้อหุน้และ

ผูรั้บมอบฉนัทะและจดัทาํบตัรลงคะแนนเสียงแยกต่างหากเป็นชุดสาํหรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ 

 

ขอ้มูลท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึง 

1. รายละเอียดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง เหตุผล และคาํแนะนาํของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม 

2. ขอ้มูล เช่น รายช่ือ และประวติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระในปีดงักล่าว ตลอดจนรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและ

สมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย 

3. รายละเอียดเก่ียวกบักระบวนการประชุมและการแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะ บริษทัฯ ยงัไดแ้นะนาํ

ใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของตนดว้ย  

 

(ข.2) ระหว่างการประชุม  

ประธานคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ปี 2549 มีกรรมการ

ทั้งหมด 11 ท่าน ซ่ึงรวมทั้งประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ เขา้ร่วมประชุม ประธานคณะกรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการทาํหนา้ท่ีตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ ก่อนการประชุมจะเร่ิมข้ึนอยา่งเป็นทางการ ประธาน

คณะกรรมการอธิบายวิธีลงคะแนนเสียง และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเม่ือจบแต่ละวาระการ

ประชุม  

  

เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน มีการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการ    

นาํเสนอระหวา่งการประชุมทั้งหมด บริษทัฯ จดัการประชุมตามวาระท่ีไดก้าํหนดและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ทุกคนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยา่งเท่าเทียมกนั ประธานคณะกรรมการใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเพียงพอ

ในการตั้งคาํถามและใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินการของบริษทัฯ  ตลอดจนรายงานการเงินประจาํปี โดย

ไม่ทาํใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ใดตอ้งเส่ือมเสีย ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการใหค้วามกระจ่าง
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ระหวา่งการประชุมและยงัไดพ้บปะกบัผูถื้อหุน้อยา่งไม่เป็นทางการหลงัจากนั้น คะแนนเสียงทั้งหมดในท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ไม่วา่ท่ีออกโดยผูถื้อหุน้เองหรือโดยผูรั้บมอบฉนัทะไดรั้บการนบั ซ่ึงในปี 2549 น้ี บริษทัฯ มี

ความยนิดีท่ีจะเรียนใหท้ราบวา่การลงคะแนนเสียงมากกวา่ร้อยละ 84 เห็นดว้ยตามคาํแนะนาํของ

คณะกรรมการ  

 

(ข.3) วธีิการหลงัประชุม  

บริษทัฯ จดัเตรียมและนาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 14 วนัหลงัการประชุม รายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2549 ไดรั้บ

การบนัทึกและนาํส่งใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2549 หรือ 11 วนั

หลงัจากวนัประชุมนอกจากน้ียงัมีการเผยแพร่รายงานการประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

(http://www.thoresen.com) ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” รายงานการประชุมคร้ังก่อนไดใ้หก้บัผูถื้อหุน้

ของบริษทัฯ เพื่อรับรองในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2549 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2549  

 

ในปี 2549 น้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป็นนโยบายวา่จะเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวการจดัประชุมผูถื้อหุน้

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

ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” เพื่อเป็นการขยายช่องทางการใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านอยา่งเท่าเทียม

กนั  

 

3. นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เลง็เห็นและตระหนกัในความสาํคญัของกลุ่มผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นบุคคลากรภายในหรือภายนอกองคก์ร เช่น ผูถื้อหุน้ พนกังานและฝ่าย

บริหาร เจา้หน้ี คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน หน่วยงานราชการและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  บริษทัฯ ตระหนกัอยา่งยิง่วา่

การสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มจะสร้างความยัง่ยนืใหก้บัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ตลอดจน

ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ  ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะปกป้องสิทธิของคนเหล่าน้ีดว้ย

การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีใชบ้งัคบัตลอดจนคาํนึงถึงผลประโยชน์ของคนเหล่าน้ี  

 

เพื่อสะทอ้นความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการไดจ้ดัทาํนโยบายท่ีจะพิจารณาเร่ืองใด     

กต็ามจากผูมี้ส่วนไดเ้สียในปี 2549 ขณะน้ี บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการจดัเตรียมขั้นตอนวิธีการเพื่อสนอง

นโยบายน้ี ในอนาคตอนัใกล ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เร่ืองหรือประเดน็ท่ีอยูใ่นความสนใจของตนผา่น

กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะวิเคราะห์เร่ืองดงักล่าวและรายงานประเดน็ท่ีมี

สาระสาํคญัใหค้ณะกรรมการทราบ และหากคณะกรรมการสัง่การจะมีการสืบสวนเร่ืองหรือประเดน็

ดงักล่าว    ต่อไป  
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(ก) ผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ หวงัท่ีจะดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ดว้ยการจดัการให้

ธุรกิจเติบโตและมีความสามารถในการทาํกาํไรอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งดาํรงความสามารถในการแข่งขนัโดย

คาํนึงถึงความเส่ียงทางธุรกิจในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งรอบคอบ บริษทัฯ เนน้การดาํเนินการเพือ่ใหไ้ด ้  

ผลกาํไรอยา่งสมํ่าเสมอผา่นการพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง การบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ การควบคุม

ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบตรวจสอบ และการบริหารความเส่ียง บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดอยา่ง

ยติุธรรมและโปร่งใสในเวลาอนัสมควร และใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดเพื่อปกป้องทรัพยสิ์นและช่ือเสียง

ของบริษทัฯ  

 

(ข) พนักงาน  

พนกังานถือวา่เป็นสินทรัพยท่ี์ทรงคุณค่าของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ยงัคงวา่จา้งและดูแลพนกังานท่ีมี

ความสามารถและประสบการณ์อยา่งต่อเน่ืองตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการของบริษทัฯ  นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัการฝึกอบรมท่ีจาํเป็นเพือ่เพิ่มพนูความสามารถของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง มีการส่งเสริม

วฒันธรรมและบรรยากาศท่ีดีในสถานประกอบการ ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัและ

อยา่งยติุธรรม บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการและความปลอดภยัใหก้บัพนกังานซ่ึงรวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ เช่น

ประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพ ประกนัทนัตกรรม และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนให ้

 

พนกังานไดมี้โอกาสเรียนรู้และเพิ่มเติมทกัษะใหม่ ๆ ผา่นการฝึกอบรมท่ีจดัโดยบุคคลภายนอก และ

บริษทัฯ ใหทุ้นแก่พนกังานเพื่อใหพ้นกังานไดเ้พิ่มระดบัการศึกษาท่ีสูงกวา่เดิมอีกดว้ย  

 

(ค) ฝ่ายบริหาร  

บริษทัฯ ตระหนกัวา่ฝ่ายบริหารเป็นปัจจยัสู่ความสาํเร็จท่ีสาํคญัประการหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ 

ดว้ยเหตุน้ี จึงไดมี้การจดัทาํโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารอยา่งเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบได้

กบัผูอ่ื้นในธุรกิจเรือเดินทะเลตลอดจนบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย นอกจากน้ีฝ่ายบริหารยงัมี

โอกาสทาํงานอยา่งอิสระปราศจากการแทรกแซงตามท่ีกาํหนดในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตน ซ่ึง

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

 

(ง) คู่สัญญา 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจกบัหุน้ส่วน คู่แข่ง เจา้หน้ี คู่คา้และอ่ืนๆ ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการซ้ือขาย

ท่ีไดท้าํเป็นสญัญาอยา่งยติุธรรมและมีจริยธรรม บริษทัฯ มีนโยบายหลีกเล่ียงการกระทาํใดกต็ามท่ีอาจส่งผล

ใหเ้กิดความไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต หรือท่ีอาจละเมิดสิทธิของคู่สญัญาของบริษทัฯ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือท่ี

ไดต้กลงร่วมกนั  
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(จ) ลูกค้า  

บริษทัฯ ตระหนกัวา่ลูกคา้เป็นปัจจยัสู่ความสาํเร็จท่ีสาํคญัประการหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ 

มุ่งหวงัท่ีจะทาํใหลู้กคา้พอใจดว้ยการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงั

ของลูกคา้อยา่งยติุธรรมในระดบัมืออาชีพ บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของลูกคา้ดว้ยการใหค้วามเอาใจ

ใส่กบัลูกคา้เป็นอยา่งดี ปกป้องความลบัของลูกคา้และสร้างความไวว้างใจใหก้บัลูกคา้ บริษทัฯ มีนโยบาย

ปรับปรุงมาตรฐานดา้นการบริการของบริษทัฯ ท่ีใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ขอ้มูลความลบัของลูกคา้จะถูก

นาํมาใชใ้นธุรกิจเท่านั้นและไม่ถูกนาํมาเปิดเผย เวน้แต่กฎหมายหรือกฎระเบียบจะกาํหนด หรือจนกวา่

คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งจะใหค้วามยนิยอม 

 

(ฉ) ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  

บริษทัฯ หวงัท่ีจะปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ยมาตรฐานท่ีสูงอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ ยดึมัน่

ในการรักษามาตรฐานดา้นความปลอดภยัและการควบคุมมลภาวะในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ รับมือกบั

ประเดน็ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์สาธารณะและเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ

ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี บริษทัฯ มีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมการกศุลหลายอยา่งและสนบัสนุนความห่วงใยของ

พนกังานท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม  

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลการเงินของ

บริษทัฯ ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญัตลอดจนขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้หรือการ

ตดัสินใจท่ีจะลงทุนหรือราคาหุน้และหลกัทรัพยใ์ดท่ีบริษทัฯออกอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ เพียงพอและครบถว้น 

ขอ้มูลน้ีจะเผยแพร่ในเวลาอนัเหมาะสมด้วยวิธีท่ีโปร่งใสผ่านช่องทางท่ียุติธรรม  และสมควรไดรั้บการ

ไวว้างใจ โดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ เกิดจากการ

ตดัสินใจท่ียติุธรรมและไดรั้บการช้ีแจงอยา่งดี  

 

ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ คือ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ 

ผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เจา้หนา้ท่ีผูท้าํหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลไดป้ระชุมและมอบขอ้มูล

ใหก้บัผูส้นใจในหลายโอกาส ดงัน้ี  

1. การประชุมตวัต่อตวักบัผูถื้อหุน้ เจา้หน้ีและผูว้ิเคราะห์ (มากกวา่ 100 คร้ังในปี 2549) 

2. การประชุมรายไตรมาสกบันกัวเิคราะห์เพื่อพดูคุยถึงผลการดาํเนินงานทางการเงินคร้ังล่าสุด

ของบริษทัฯ 

3. การประชุมนกัลงทุน (3 คร้ังในปี 2549) 

4. โรดโชว ์(3 คร้ังในปี 2549) 
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นอกจากโอกาสขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ไดใ้ชช่้องทางการส่ือสารอีกหลายช่องทางซ่ึงรวมถึงรายงาน

ประจาํปี รายงานการเงินประจาํปี เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการประชุมสามญั  

ประจาํปีผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ส่งเสริมการใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทัฯ ใหเ้ป็นอีกช่องทางการส่ือสารเพื่อเปิดเผย    

ขอ้มูลของบริษทัฯ   นอกเหนือไปจากขอ้มูลเหล่าน้ีเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ยงัมีแถลงข่าวของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย รายงานวจิยัท่ีทาํข้ึนเม่ือเร็วๆ น้ี การนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งการสมัภาษณ์ทางโทรทศัน์

อีกดว้ย  

 

พร้อมไปกบัการจดักิจกรรมเพื่อนกัลงทุน บริษทัฯ ไดจ้ดังานแถลงข่าวเป็นประจาํเพื่อเปิดเผยขอ้มูล

สาํคญัๆ ใหก้บัสาธารณะชน เช่น การดาํเนินธุรกิจและกลยทุธ์ทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นการดาํเนินการเพิ่มเติม    

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหส้าธารณชนทราบผา่นทางช่องทางอ่ืนอยูแ่ลว้  

 

ในกรณีท่ีตอ้งการติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์สามารถติดต่อไดท่ี้เบอร์โทรศพัท ์ 0-2250-0569 

ต่อ 144 หรืออีเมล ์investors@thoresen.com  

 

5.  คณะกรรมการ 

(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ  

ขนาดของคณะกรรมการไดรั้บการระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงกาํหนดวา่คณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ในปี 2549 

คณะกรรมการไดจ้ดัทาํนโยบายซ่ึงกาํหนดวา่กรรมการส่วนใหญ่ของคณะกรรมการตอ้งเป็นกรรมการอิสระ

โดยท่ีคณะกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะมีจาํนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด  

 

ช่ือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทุกท่านท่ีนาํส่งผูถื้อหุน้ เพื่อเลือกใหเ้ป็นกรรมการจะมีประวติัส่วนตวัแนบ

ไปดว้ย เก่ียวกบัเร่ืองน้ีบริษทัฯ เช่ือวา่คะแนนจากการออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2549 ท่ี

สูงเกินร้อยละ 84 น้ี แสดงใหเ้ห็นถึงการสนบัสนุนอยา่งชดัเจนท่ีมีต่อกรรมการของบริษทัฯ และการเห็นพอ้ง

กบัความคิดเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัความเป็นอิสระของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  

 

กรรมการทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. กรรมการควรสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการเงินและขอ้มูลธุรกิจอ่ืนอยา่งเพยีงพอ เพื่อทาํงานของตน

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. กรรมการควรเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยและตั้ง

คาํถามท่ีสาํคญั เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  

ตลอดจนเพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
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3. กรรมการควรมีความสามารถและประสงคจ์ะเรียนรู้ธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งแสดงความ

คิดเห็นของตนอยา่งอิสระดว้ยการเสียสละเวลาและความสนใจมากพอใหก้บัเร่ืองท่ีมีความสาํคญัทั้งหมด  

4. กรรมการควรจดัประชุมโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารร่วมประชุมอยูด่ว้ย อยา่งสมํ่าเสมอ

และพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาโอกาสท่ีจะสามารถพดูคุยเร่ืองธุรกิจกบัฝ่ายบริหาร  

5. กรรมการอิสระควรส่งหนงัสือยนืยนัใหก้บับริษทัฯ เพื่อรับรองความเป็นอิสระของตนตามคาํ

จาํกดัความของบริษทัฯ ในวนัท่ีกรรมการอิสระยอมรับการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง และทุกๆ ปีหลงัจากนั้น

หากกาํหนด 

6.  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารในหลกัการไม่ควรดาํรงตาํแหน่งเกินจากเวลาท่ีกาํหนด อยา่งไรกต็าม

ความลาํบากในการสรรหาผูเ้ขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทนอยา่งเหมาะสม รวมทั้งประโยชน์ท่ีเกิดจาก

ความสมัพนัธ์ในการทาํงานท่ีสร้างสมมาหลายปีในคณะกรรมการ ตลอดจนความเขา้ใจในธุรกิจจะถูกนาํมา

พิจารณา ในขณะท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ไดก้าํหนดขอ้จาํกดัของเวลาอยา่งเป็นทางการ แต่นโยบายวา่ดว้ยระยะเวลา

ในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการไดรั้บการแกไ้ขเพิ่มเติมในปี 2549 ซ่ึงกาํหนดวา่โดยทัว่ไปกรรมการท่ี   

ไม่เป็นผูบ้ริหารไม่ควรจะดาํรงตาํแหน่งเกิน 10 ปีหรือ 4 วาระไม่วา่จะต่อเน่ืองหรือโดยประการอ่ืน 

 

ในหลกัการบริษทัฯ จาํกดัจาํนวนคณะกรรมการท่ีกรรมการแต่ละท่านจะเป็นกรรมการไดไ้ม่เกิน 5 

คณะ เพื่อใหก้รรมการมีเวลาพอท่ีจะอุทิศตนใหก้บัธุรกิจของบริษทัฯ   

 

(ก.1) กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร  

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารคือกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการเตม็เวลา และไดรั้บ

ค่าตอบแทนรายเดือนเป็นประจาํจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า  

 

(ก.2) กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นอิสระ

ต่อการบริหารจดัการและผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจทาํใหผ้ลประโยชน์ของบริษทัฯ 

และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง  

 

คุณสมบติัหลกัของกรรมการอิสระ รวมถึง:   

- กรรมการอิสระตอ้งไม่ถือหุน้มากกวา่ร้อยละ 5 ซ่ึงรวมถึงหุน้ท่ีถือโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ของหุน้

ท่ีออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุน้ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5  

- กรรมการอิสระตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ

เงินเดือนจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ใดกต็าม  
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- กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ในการบริหารจดัการ

และในธุรกิจปัจจุบนัทั้งในทางตรงหรือทางออ้มของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือบริษทัท่ี     

เก่ียวขอ้งอ่ืนใดกต็าม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่  

- กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือเป็นญาติกบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี

บริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ใดกต็าม  

- กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ทาํการเป็นตวัแทนอยา่งเปิดเผย หรืออยา่งไม่เปิดเผยของกรรมการ    

ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใดกต็าม หรือเป็นญาติของผูถื้อหุน้รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใด 

- กรรมการอิสระจะตอ้งทาํหนา้ท่ีและใชว้ิจารณญาณของตนโดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการท่ี

เป็นผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติคนใดกต็าม  

 

(ก.3) คณะกรรมการ  

ปัจจุบนั คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3 ท่าน (ประมาณร้อยละ 27 ของกรรมการทั้งหมด) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน (ประมาณร้อยละ 27 

ของกรรมการทั้งหมด) และกรรมการอิสระ 5 ท่าน (ประมาณร้อยละ 45 ของกรรมการทั้งหมด) เม่ือวนัท่ี 30 

กนัยายน 2549 คณะกรรมการประกอบไปดว้ยกรรมการดงัต่อไปน้ี 

 

รายนามคณะกรรมการ  

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั ประธานคณะกรรมการ/กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3. นายสมพงส์ ธนะโสภณ กรรมการอิสระ 

4. พลเรือโท กิตติชยั เสนาณรงค ์ กรรมการอิสระ 

5. นายบียอร์น ออสตรอม กรรมการอิสระ 

6. นายเสฐียร เตชะไพบูลย ์ กรรมการอิสระ 

7. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

8. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

9. ดร. พิชิต นิธิวาสิน กรรมการอิสระ 

10. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
11. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
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(ก.4) การแยกตําแหน่ง  

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารหน่ึงคนใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการ ประธาน

คณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั ประธานคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีดูแลการ

ใชน้โยบายและแนวทางเชิงกลยทุธ์ตามท่ีคณะกรรมการและฝ่ายบริหารพิจารณาและจดัทาํข้ึน และ

ดาํเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการจดัประชุมคณะกรรมการจนสาํเร็จ ระหวา่งการประชุมแต่ละคร้ังกรรมการ

ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคาํถามสาํคญั ๆ  

 

อาํนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ไดรั้บการจาํกดัความและแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

กรรมการจะประชุมกนัเป็นคร้ังคราวและสนบัสนุนฝ่ายบริหารผา่นกรรมการผูจ้ดัการ ในขณะเดียวกนั   

คณะกรรมการจะไม่ยุง่เก่ียวกบังานประจาํ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตค้วามรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการเท่านั้นท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการใหท้าํงานเหล่าน้ี ดงันั้นอาํนาจและความ

รับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการจึงไดรั้บตอบสนองจากฝ่ายบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีบริษทัฯ   

ยงัไดเ้ขียนขอบเขตหนา้ท่ีและอาํนาจของฝ่ายบริหารทุกระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน  

 

(ข) บทบาทและความรับผดิชอบของโครงสร้างการจัดการ  

(ข.1) คณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะตอ้งประพฤติตนตามมาตรฐานสูงสุดวา่ดว้ยพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม และปฏิบติั

ตามกฎหมาย กฎและระเบียบทั้งหมด ความรับผดิชอบหลกัของคณะกรรมการคือการดูแลและกาํหนด      

ทิศทางการบริหารจดัการเพือ่ประโยชน์ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)   ในบรรดา

หนา้ท่ีต่างๆ คณะกรรมการพึงมีหนา้ท่ีต่อไปน้ีไม่วา่จะเป็นการดาํเนินการโดยตรงหรือผา่นคณะกรรมการชุด

ยอ่ยอ่ืน 

1. การดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อประเมินวา่มีการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 

และเพื่อใหแ้น่ใจวา่กิจกรรมทั้งหมดดาํเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การบริหารบริษทัฯ ใหมี้ผลการดาํเนินงานท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย วตัถุประสงค์

และกฎขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

3. การจดัทาํและใหค้วามเห็นชอบวตัถุประสงค ์  แผนงาน  ตลอดจนการดาํเนินการทางการเงิน

หลกั ๆ 

4. การทบทวนและใหค้วามเห็นชอบกบัการเปล่ียนแปลงสาํคญัๆ ในหลกัการและแนวปฏิบติัดา้น

การตรวจสอบและการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัเตรียมรายงานการเงินของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม 

5. การประเมินตวัแปรดา้นความเส่ียงหลกัๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการดาํเนินการของบริษทัฯ และการ

ทบทวนมาตรการเพื่อนาํมาแกไ้ขและบรรเทาความเส่ียงดงักล่าว  
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6. การประเมินผลการทาํงานและความสามารถของตน และการปรับปรุงกระบวนการทาํงานตาม

ความจาํเป็น 

7. การใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัค่าตอบแทนของพนกังาน 

8. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเหมาะสมเพื่อบริหารธุรกิจของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย  

 

คณะกรรมการไดม้อบหมายอาํนาจและความรับผดิชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงจะทาํงานร่วมกบั

เจา้หนา้ท่ีบริหารอ่ืนๆ ในการบริหารจดัการธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของบริษทัฯ และเพื่อให้

เป็นไปตามแผน คาํสัง่หรือทิศทางอยา่งหน่ึงอยา่งใดของคณะกรรมการ  

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเนน้ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบั    

กิจการท่ีบริษทัฯ ทาํในขณะน้ี คณะกรรมการจะทาํงานร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่งใกลชิ้ดในลกัษณะท่ี        

สอดคลอ้งกบักรอบค่านิยมหลกั พนัธกิจ และวิสยัทศัน์ (Core Value, Mission, and Vision (VMV) 

Framework) ของบริษทัฯ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

(ข.2) กรรมการผู้จัดการ  

อาํนาจและหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร รวมถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1. การดูแลใหก้ารปฏิบติัการของบริษทัฯ เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย งบประมาณ และ

แผนท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบ โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของ

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. การติดตามและการจดัทาํรายงานท่ีเก่ียวกบัสภาพธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 

รวมทั้งการใหค้าํแนะนาํวา่ดว้ยทางเลือกและกลยทุธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายและสภาพตลาด 

3. การพิจารณาและการใหค้วามเห็นชอบธุรกรรมทางธุรกิจตามคาํสัง่ของคณะกรรมการ และ  

ภายใตขี้ดจาํกดัท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

4. การจดัการและการดูแลธุรกิจทั้งหมด การใหค้วามสนบัสนุนหนา้ท่ีต่างๆ รวมถึงการเงิน       

การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การปฏิบติัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และธุรการ 

5. การเป็นตวัแทนบริษทัฯ รวมทั้งมีอาํนาจในการจดัการกบัหน่วยงานรัฐและผูมี้อาํนาจในการ

ควบคุม 

6. การดูแลติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย และการจดัการใหมี้การขยายช่ือเสียงและ     

ภาพพจน์อยา่งต่อเน่ือง 

7. การทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  

8. การดูแลใหมี้การดาํเนินการตามแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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9. การกลัน่กรองเร่ืองราวต่างๆ ก่อนนาํส่งคณะกรรมการ  

 

(ข.3) ประธานคณะกรรมการ  

ประธานคณะกรรมการรับผดิชอบในการดาํเนินการเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และใน

การประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง หากประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการจะเลือก

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมหน่ึงท่านใหเ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้น ประธานคณะกรรมการรับผดิชอบดูแล

ใหก้ารประชุมเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวกบัการประชุม (หากมี) 

ตลอดจนจดัการใหก้ารประชุมเป็นไปตามวาระแห่งการประชุมนั้น  

 

(ค) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตดัสินใจนโยบายเชิงกลยทุธ์เป็นของตน คณะกรรมการจะ

มอบหมายการพิจารณาเร่ืองในรายละเอียดใหก้บัคณะกรรมการชุดยอ่ยและเจา้หนา้ท่ี (ในกรณีท่ีเป็น

กระบวนการของตน) หรือกรรมการผูจ้ดัการ (ในกรณีท่ีเป็นการบริหารจดัการกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั

ฯ)  

 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 2 คณะ ไดแ้ก่คณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee) และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

องคป์ระกอบ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการทั้งสองคณะน้ีมีรายละเอียดอยูด่า้นล่าง และใน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (http://www.thoresen.com) ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ”  

 

(ค.1) เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการแต่งตั้งนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ ผูจ้ดัการแผนกทะเบียนหุน้ ใหเ้ป็นเลขานุการ

บริษทัเพื่อรับผดิชอบเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ และเพือ่ช่วยเหลืองานท่ีเก่ียวกบั

แนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

 

โดยหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัจะรายงานต่อประธานคณะกรรมการ    และโดยโครงสร้างองคก์รจะ

รายงานต่อผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน รายละเอียดหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัอยูใ่นเวบ็ไซตข์อง

บริษทัฯ (http://www.thoresen.com) ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ” 

 

 (ค.2) คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี นายบียอร์น ออสตรอม (ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ) นายสมพงส์ ธนะโสภณ และพลเรือโท กิตติชยั เสนาณรงค ์กรรมการทั้งหมดของ 
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คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบประชุมกนัทั้งหมด 11 คร้ังในปี 2549 

โดยกรรมการทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้นายสมพงส์ ธนะโสภณ ซ่ึงไม่สามารถมาร่วม

ประชุม 2 คร้ัง  

 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ความรอบรู้และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงิน ซ่ึงจาํเป็น

ต่อการทาํงานในหนา้ท่ีของตน หวัหนา้ทีมผูส้อบบญัชีภายนอก ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและ         

ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ต่างเขา้ร่วมการประชุมสาํคญัทุกคร้ังก่อนการเปิดเผยรายงาน

การเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ ในระหวา่งปี คณะกรรมการตรวจสอบประชุมแยกกบัผูส้อบบญัชีภายนอก

และกบัผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมในการประชุมแต่ประการใด  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บอาํนาจอยา่งเตม็ท่ีจากคณะกรรมการใหท้าํงานของตน ซ่ึงรวมถึงการ

ติดตามการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ และการดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่มาตรฐานในการเปิดเผยขอ้มูลมีการ

ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดและมีการจาํกดัอาํนาจผูบ้ริหารท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการเงินอยา่งครบถว้น ในแต่ละปี

จะมีการกาํหนดวาระล่วงหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูแลสงัเกตการบริหารจดัการวา่ดว้ย

ความเส่ียงทางการเงินท่ีระบุในแผนธุรกิจประจาํปีของบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน

กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการทนัทีหลงัการประชุมทุกคร้ัง ระหวา่งการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาประเดน็ท่ีเกิดข้ึนกบั

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ รวมทั้งผูส้อบบญัชี

ภายนอก 

 

หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง 

1. การพิจารณาวา่กระบวนการรายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งเพยีงพอ น่าเช่ือถือและมีความเป็น

กลางหรือไม่ โดยประสานงานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัเตรียมรายงาน

การเงินรายไตรมาสและรายปี 

2. การทบทวนวา่ระบบควบคุมภายใน และหนา้ท่ีการตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพหรือไม่โดยประสานงานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูส้อบบญัชีภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่

ระบบควบคุมภายในและหนา้ท่ีในการตรวจสอบภายในเพียงพอ 

3. การพิจารณาวา่การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เพยีงพอหรือไม่ และการจดัการใหม้ัน่ใจวา่

การบริหารความเส่ียงเป็นไปตามแนวทางของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายภายในของบริษทัฯ 

4. การพิจารณาการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และการจดัการใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีการขดัแยง้ดา้น       

ผลประโยชน์ โดยนาํธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาพิจารณาดว้ย 
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5. การพิจารณาการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยใหม้ัน่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบตลอดจน  

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6. การพิจารณารายงานผูส้อบบญัชี  และคาํแนะนาํท่ีผูส้อบบญัชีภายนอกและผูส้อบบญัชีภายใน

นาํเสนอ ตลอดจนติดตามการนาํคาํแนะนาํดงักล่าวไปปฏิบติั  

7. การพิจารณาและการแนะนาํการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอก รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 

โดยพิจารณาถึงความน่าเช่ือถือของผูส้อบบญัชี ความเพียงพอของทรัพยากร ระดบัการสอบบญัชี และ

ประสบการณ์ของเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้อบบญัชีบริษทัฯ 

8. การพิจารณาและการแนะนาํเร่ืองการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนยา้ยหรือปลดผูจ้ดัการแผนก     

ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ออก 

9. การดูแลเร่ืองอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการเป็นผูม้อบหมาย หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยหรือกฎหมายกาํหนด 

 

งานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํไปจนสาํเร็จในปี 2549 น้ี รวมถึง  

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงานการเงินรายปีและรายไตรมาสทั้งหมด ก่อนแนะนาํ

ใหค้ณะกรรมการตีพิมพร์ายงานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้ภิปรายและทาํการตดัสินใจอยา่งใช้

วิจารณญานเตม็ท่ีและสร้างสรรคใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบายการบญัชีและประมาณการสาํคญัๆ โดยใชข้อ้มูล

จากรายงานท่ีไดจ้ดัเตรียม การนาํเสนอขอ้มูล รวมทั้งคาํแนะนาํอิสระท่ีไดจ้ากผูส้อบบญัชีภายนอก 

2. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงานเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง และการ

ควบคุมภายในในแผนกบญัชี ฝ่ายปฏิบติัการเรือ แผนกทรัพยากรมนุษย ์และบริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในไดใ้หค้าํแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอซ่ึงรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพในการ

ควบคุมของบริษทัประจาํปี มีการพิจารณารายงานท่ีไดจ้ากการตรวจสอบภายในและการสนองตอบของฝ่าย

บริหารอยา่งละเอียด การอภิปรายรายงานเหล่าน้ีมีส่วนต่อความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษทั  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินการทาํงานของผูส้อบบญัชีภายนอก และสอบถามถึงความเป็น

อิสระ ความเป็นกลาง และความสามารถในการทาํงาน บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาความเป็นอิสระของ      

ผูส้อบบญัชีภายนอกเหล่าน้ีดว้ยการจาํกดับริการท่ีไม่ไดรั้บการตรวจสอบใหอ้ยูใ่นบริการภาษี และท่ีเก่ียวกบั

การสอบบญัชีตามท่ีกาํหนด ทั้งน้ี มีการแต่งตั้งหวัหนา้ทีมผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกใหม่ ทุกๆ 5 ปี  

 

(ค.3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
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คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและเสนอการแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีภายนอกและค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีแก่ผูถื้อหุน้เพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปีทุกคร้ัง ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2549 ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 

 

1. แต่งตั้งนางอโนทยั ลีกิจวฒันะ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3442 หรือนางณฐพร พนัธ์ุอุดม     

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 หรือนางแน่งนอ้ย เจริญทวีทรัพย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3044 แห่ง

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจาํปีการเงิน 2549 

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจาํนวน 2.995 ลา้นบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ

บริษทัฯ และงบการเงินรวม   

 

หลงัพิจารณาขอ้กาํหนด และค่าธรรมเนียมในการวา่จา้งการสอบบญัชีตามท่ีมีการเสนอแลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดช้ี้แจงใหค้ณะกรรมการทราบถึงผลการประเมินของตน  และแนะนาํใหแ้ต่งตั้ง        

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเป็นผูส้อบบญัชีอีกคร้ัง โดยจะนาํเสนอผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้     

ประจาํปีคร้ังต่อไปท่ีกาํหนดจะจดัข้ึนในวนัท่ี 26 มกราคม 2550 แต่หวัหนา้ทีมผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก  

คนใหม่จะเป็นผูดู้แลงานสอบบญัชี 

 

(ค.4) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี นายบียอร์น ออสตรอม 

(ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจนถึงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2549 ก่อนจะลาออกเพื่อมุ่งเนน้

ทาํงานใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ) ดร. พิชิต นิธิวาสิน (ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน) 

นายสมพงส์ ธนะโสภณ และพลเรือ โทกิตติชยั เสนาณรงค ์ กรรมการทั้งหมดของคณะกรรมการกาํหนด     

ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งส้ิน คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประชุมกนั 2 คร้ังในปี 2549  

 

งานหลกัของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึง  

1. กาํหนดค่าตอบแทนใหก้บับุคลากรทั้งหมด โดยเนน้ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัอาวโุส

สาํคญัๆ 

2. กาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งหรือดาํเนินการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทั 

3. แต่งตั้งทรัสตี (หากมี) เพื่อดาํเนินการดงักล่าว 

4. ดูแลสงัเกตการณ์นโยบายท่ีกรรมการผูจ้ดัการใชใ้นการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารอาวโุส 

 

ในปี 2549 น้ี บริษทั ฮิววิท แอสโซซิเอทส์ จาํกดั (Hewitt Associates) ไดรั้บการวา่จา้งให้

ทาํการศึกษาในเร่ืองนโยบายค่าตอบแทนของบริษทัฯ ท่ีจ่ายใหก้บัผูบ้ริหารอาวโุส ขอบเขตในการทาํงาน
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ดงักล่าวรวมถึงการจดัทาํมาตรฐาน (benchmarking) โครงสร้างเงินเดือนของบริษทัในปัจจุบนั   และการ

พฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลการทาํงาน 

 

 

จากการศึกษาดงักล่าว มีการแนะนาํหลกัการสาํคญั ๆ ดงัน้ี  

1. โครงสร้างค่าตอบแทนควรจะสะทอ้นระบบการใหร้างวลัท่ียติุธรรม 

2. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนหลงัจากพิจารณาคาํแนะนาํต่างๆ รวมทั้งความสาํเร็จของ

บริษทัฯ แลว้   จะเป็นผูก้าํหนดนํ้าหนกั (quantum) ขององคป์ระกอบท่ีอาจนาํมาใชพ้ิจารณาค่าตอบแทน    

ทั้งหมด 

3. องคป์ระกอบสาํคญัๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะนาํมาเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จในการบรรลุ

เป้าหมายของการปฏิบติังาน 

4. ขอบเขตของการไดรั้บผลประโยชนใ์นรูปหุน้ของบริษทัฯ ของพนกังานบริหารระดบัสูงนั้นจะ

มีการกาํหนดใหผ้ลประโยชน์ของผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ไม่ขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั 

5. การประเมินผลการปฏิบติังานจะทาํทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ 

6. นโยบายและแนวทางการใหค่้าตอบแทนจะโปร่งใสมากท่ีสุดเท่าท่ีทาํไดท้ั้งกบัผูมี้ส่วนร่วมและ

ผูถื้อหุน้  

 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเสนอความเห็นเก่ียวกับการเพิ่มเงินเดือนประจาํปีกับคณะ    

กรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2549 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ระเมิน

ขอ้มูลในตลาดตลอดจนคาํแนะนําต่างๆ และใช้วิจารณญาณในการกาํหนดระดับเงินเดือน สําหรับการ

ประเมินผลการจ่ายเงินโบนัสให้กบับุคคลากรแต่ละรายในแต่ละปี คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะ

ทบทวนผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของคู่แข่งธุรกิจอยา่งรอบคอบ  

 

ขณะน้ี คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนกาํลงัจดัทาํแผนการจ่ายเงินค่าตอบแทนท่ีคิดตามผลการ

ปฏิบติังานมากข้ึน ซ่ึงจะเร่ิมนาํมาใชง้านในปี 2550 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะประกอบไปดว้ยเงินเดือน 

เงินโบนสัประจาํปี แรงจูงใจในระยะยาว กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์อ่ืนๆ  

 

คณะกรรมการกาํหนดระดบัเงินค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมดให้อยู่ภายใต้

ขีดจาํกดัท่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบ เงินท่ีจ่ายใหก้บักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารประกอบไปดว้ยเงินสดท่ีจ่าย

รายเดือน โดยมีส่วนเพิ่มใหก้บัตาํแหน่งท่ีมีความรับผดิชอบเพิ่มเติมเพื่อสะทอ้นการทาํงานท่ีมากข้ึน ทั้งน้ีไม่

มีการใหหุ้น้แก่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสาํหรับงานต่างๆ ท่ีทาํใหก้บัคณะกรรมการแต่ประการใด 
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(ง) ผลประโยชน์ทีข่ัดแย้ง  

(ง.1) ธุรกรรมทีอ่าจทาํให้เกดิผลประโยชน์ทีข่ัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัท  

คณะกรรมการเขา้ใจวา่ธุรกรรมท่ีอาจนาํไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกบั

คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งไดรั้บการพจิารณาอยา่งรอบคอบเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์

ซีส์ จาํกดั (มหาชน) นอกจากน้ี ธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้งทาํในลกัษณะเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอกท่ี

ไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด และดาํเนินการโดยใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีกบับริษทัฯ 

และ     ผูถื้อหุน้ทั้งหมด ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดและ

เง่ือนไขตามมาตรฐานทางการคา้ท่ียอมรับกนัทัว่ไปเสมอ บนัทึกท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมดงักล่าวทั้งหมดจะตอ้ง

นาํส่ง       คณะกรรมการเพื่อพิจารณาระหวา่งการประชุม ซ่ึงจะมีกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมอยูด่ว้ย  

 

คณะกรรมการยงัคอยดูแลติดตามการปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยเกณฑว์ธีิการ         และการเปิดเผย

ธุรกรรมดงักล่าวดว้ย บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลของธุรกรรมดงักล่าวอยา่งละเอียด ซ่ึงรวมถึง

จาํนวนเงิน คู่สญัญาในธุรกรรม เหตุผลของการทาํธุรกรรม และความจาํเป็นของธุรกรรมในรายงานประจาํปี

ของบริษทัฯ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะป้องกนัไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใชส้ถานภาพของตนเพื่อหา

ผลประโยชน์ส่วนตวั ดงันั้นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งละเวน้จากการทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง

ใดๆ ท่ีอาจนาํไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใดท่ีมี

ส่วนไดเ้สียไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรรมการจะถูกหา้ม     

ไม่ใหพ้จิารณาหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีตนมีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นประโยชน์  

 

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยงัไดย้ ํ้าเนน้การพิจารณาธุรกรรมระหวา่งบริษทั ซ่ึงหมายถึง ธุรกรรม

ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อยา่งรอบคอบและไม่มีอคติดว้ย 

 

(ง.2) การใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่ใหใ้ชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะทาํงาน

ในตาํแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อจดัตั้งธุรกิจท่ีแข่งหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั

ฯ ซ่ึงรวมถึงการหา้มใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัเพื่อซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพื่อ

ผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอยา่งเดด็ขาด และหา้มการใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อ

ซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
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กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานธุรกรรมการซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และฐานะ

การถือครองหุน้ของตนทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง คณะกรรมการมีนโยบายหา้มมิใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารอาวโุสทุกท่านซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 3 สปัดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการ

ดาํเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษทัฯ ขอ้หา้มน้ีใชบ้งัคบักบันิติบุคคลท่ีกรรมการของ

บริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นประโยชน์ นิติบุคคลท่ีวา่จา้งกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ีกรรมการของบริษทัฯ 

ทาํการเป็นตวัแทน  

 

(จ) การควบคุมภายใน  

บริษทัฯ ตระหนกัวา่การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและระบบการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงสาํคญัต่อการบริหารจดัการท่ีประสบผลสาํเร็จและมีประสิทธิผล 

รวมทั้งเป็นการป้องกนัปัจจยัท่ีอาจทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจและช่ือเสียงของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

จาํกดั (มหาชน) ตอ้งตกอยูใ่นความเส่ียง ระบบควบคุมท่ีสาํคญัคือ 

1. การปรับโครงสร้างองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย ธุรกิจ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และสาย

การรายงานระหวา่งหน่วยธุรกิจ  

2. การกาํหนดหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและพนกังานระดบัปฏิบติัการอยา่งชดัเจน มีการแยกอาํนาจการ

ใหค้วามเห็นชอบในการปฏิบติัการและหนา้ท่ีติดตามสอดส่องอยา่งชดัเจน เพื่อใหแ้น่ใจวา่มีสมดุลอาํนาจใน

องคก์รอยา่งเพยีงพอระหวา่งตาํแหน่งสาํคญัๆ ภายในโครงสร้างองคก์รเพื่อใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. นโยบายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร กฎและวธีิการ คู่มือปฏิบติัการ และแนวทางในการควบคุม   

ภายใน นอกจากน้ีหน่วยงานธุรกิจและบริษทัยอ่ยยงัไดจ้ดัทาํการประเมินความเส่ียง และแนวทางการควบคุม

ดว้ย  

4. การตรวจสอบภายในเป็นกลไกสาํคญัในการดูแลและตรวจสอบการปฏิบติังานในหน่วยธุรกิจ

และบริษทัยอ่ย แผนการตรวจสอบจะรวมถึงหนา้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงและงานดา้นปฏิบติัการทั้งหมด รวมถึง

การบริหารจดัการ การปฏิบติัการ การเงิน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการควบคุมด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5. คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ผา่น

การพิจารณาและเห็นชอบแผนการสอบบญัชี รายงานการสอบบญัชี ท่ีจดัทาํโดยฝ่ายสอบบญัชีภายในและ   

ผูส้อบบญัชีภายนอก ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบควบคุม การปฏิบติัตาม        

ขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบ การเกบ็รักษาสินทรัพย ์ การรายงานทางการเงิน และนโยบายดา้นบญัชีท่ีมีอยูใ่น

ขณะน้ี โดยมีการจดัการประชุมร่วมอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกไตรมาสและคณะกรรมการตรวจสอบจะ

ประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารเพื่อดูวา่บริษทัฯ มีระบบควบคุมเพียงพอหรือไม่   
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

(ฉ) ทีป่ระชุมคณะกรรมการ  

โดยทัว่ไป คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ย 5 คร้ังต่อปี การประชุมพิเศษจะจดัข้ึนตาม

ความจาํเป็นเพือ่แกไ้ขปัญหาเฉพาะอยา่ง ในปี 2549 คณะกรรมการประชุมทั้งหมด 10 คร้ัง วาระการประชุม

หลกัไดแ้ก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยทุธ์ของบริษทั แผนธุรกิจและงบประจาํปี รายงานการเงินรายไตรมาส 

และการเขา้ซ้ือและจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์สาํคญั โดยปกติเลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัเตรียมและส่งวาระการ

ประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุมแต่ละคร้ังและจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการ

ประชุมแต่ละคร้ัง เพื่อใหก้รรมการมีเวลาพิจารณาประเดน็การประชุม 

 

เลขานุการบริษทัจะจดบนัทึกการประชุม ซ่ึงจะส่งใหก้บักรรมการภายใน 14 วนัหลงัวนัประชุม  

รายงานการประชุมจะไดรั้บการลงมติในการประชุมคร้ังต่อไป และเกบ็ใหก้รรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

อ่ืนๆ ตรวจสอบต่อไป  

 

คณ ะกรรมการกําหนดให้สมาชิกของตนทั้ งหมดอุทิศเวลาอย่างเพี ยงพอให้กับงานของ

คณะกรรมการ ทาํหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและเขา้ประชุมคณะกรรมการ รายละเอียดการ

เขา้ประชุมคณะกรรมการในปี 2549 น้ีมีดงัน้ี  

 

รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2549  

 

ช่ือ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชุม

คณะกรรมการ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

ท่ีประชุม 

ปกติ 

ท่ีประชุม

เฉพาะกิจ 
รวม 

ท่ีประชุม

ปกติ 

ท่ีประชุม

เฉพาะกิจ 
รวม 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั  5/5 5/5 10/10 - - - - 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั  5/5 5/5 10/10 - - - 2/2 

3. นายสมพงส์ ธนะโสภณ  4/5 4/5 8/10 4/5 5/6 9/11 2/2 

4. พลเรือโท กิตติชยั เสนาณรงค ์ 5/5 5/5 10/10 5/5 6/6 11/11 2/2 

5. นายบียอร์น ออสตรอม 5/5 5/5 10/10 5/5 6/6 11/11 1/1 

6. นายเสฐียร เตชะไพบูลย ์ 3/5 4/5 7/10 - - - - 

7. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข 5/5 5/5 10/10 - - - - 

8. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว 4/5 5/5 9/10 - - - - 

9. ดร. พิชิต นิธิวาสิน  3/3 2/3 5/6 - - - 1/1 

10. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ 3/3 3/3 6/6 - - - - 

11. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น 3/3 3/3 6/6 - - - - 
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หมายเหตุ: ดร. พิชิต นิธิวาสิน เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2549  

 

 

 

 

(ช) การประเมินของคณะกรรมการและการลาออกตามวาระ 

(ช.1) การประเมินของคณะกรรมการและการลาออกตามวาระ 

คณะกรรมการประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน และ

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน ประวติักรรมการอยูใ่นหนา้ 151 - 157 กรรมการอาจไดรั้บการเลือกตั้งซํ้ า

ทุกๆ 3 ปี กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีสญัญาจา้งงานกบับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  
 

คณะกรรมการค่อยๆ ปรับเปล่ียนองคป์ระกอบในคณะกรรมการอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ทาํให้

ประสิทธิภาพในการทาํงานตอ้งดอ้ยลงแต่ประการใด ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2548 ซ่ึงจดัข้ึน

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2548 ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ไดรั้บเลือกตั้งใหสื้บทอดฐานะกรรมการต่อจาก นาย

อาร์เน่    ไทเกน้ และไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการผูจ้ดัการในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2549 

ดร.พิชิต นิธิวาสิน นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์และนายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น ซ่ึง 2 รายหลงัเป็นผูบ้ริหาร

อาวโุส ไดรั้บเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งแทนนายโอภาส เพชรมุณี นายโฟรเด ้ไทเกน้ และนายโอเล่ย ์ไทเกน้ 
 

นโยบายของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวกบัการจาํกดัเวลาการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ไดรั้บการแกไ้ข    

เพิ่มเติมในปี 2549 โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารโดยหลกัการไม่ควรดาํรงตาํแหน่งเกินกวา่ 10 ปี หรือ 4 

วาระ ไม่วา่จะต่อเน่ืองหรือโดยประการอ่ืน เวน้แต่จะมีเหตุผลท่ีสมควรหลงัพิจารณาความรับผดิชอบของ

บุคคลนั้น ตลอดจนการท่ีบุคคลดงักล่าวมีส่วนทาํประโยชน์ต่อใหบ้ริษทัฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและท่ี        

คาดการณ์ในอนาคต ในกรณีท่ีกรรมการท่านใดไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งแทนกรรมการท่ีอยูไ่ม่ครบ

วาระ กรรมการท่านนั้นจะตอ้งสมคัรเขา้รับการเลือกตั้งในโอกาสแรกท่ีมีทนัทีหลงัการแต่งตั้ง  
 

บทบาทสาํคญัประการหน่ึงของคณะกรรมการคือการกาํหนดผูรั้กษาการแทนกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึง

ส่วนหน่ึงในกระบวนการน้ีคือ กรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบเก่ียวกบับุคคลท่ีจะ

รักษาการในตาํแหน่งของตนในกรณีท่ีตนไม่สามารถทาํหนา้ท่ี 
 

(ซ) ค่าตอบแทน  

(ซ.1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

นโยบายของคณะกรรมการคือค่าตอบแทนของกรรมการควรสะทอ้นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใน

การบรรลุเป้าหมายท่ีคาดหวงัของผูถื้อหุน้ทั้งหมด นอกจากน้ีกรรมการยงัตอ้งมีประสบการณ์และคุณสมบติั

ท่ีเหมาะสมในการทาํหนา้ท่ีดงักล่าว 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปัจจุบนั ไดรั้บการเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 

2549 คณะกรรมการยงัไดก้าํหนดค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารอาวโุสจากคาํแนะนาํของคณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงจาํนวนเงินค่าตอบแทนน้ีจะพิจารณาจากความรับผดิชอบของผูบ้ริหารดงักล่าว 

ตลอดจนการมีส่วนทาํประโยชน์ของบุคคลดงักล่าวต่อบริษทัฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์ใน

อนาคตในกรณีท่ีเป็นไปได ้ ค่าตอบแทนดงักล่าวจะสะทอ้นระดบัค่าตอบแทนท่ีใหก้บัผูบ้ริหารอาวโุสใน

ตลาดธุรกิจอยา่งเดียวกนักบับริษทัฯ 

 

(ซ.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสในปี 2549  

(ซ.2.1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิสด  

 1.1) คณะกรรมการซ่ึงประกอบไปดว้ยกรรมการ 11 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนรวมทั้งส้ิน 6.16 

ลา้นบาท   

1.2) ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารท่ีรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการ รวม

ทั้งส้ิน 11 คน เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 82.69 ลา้นบาท  

1.3) คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนในการดาํรงตาํแหน่งเพิ่มเติม 1.26 ลา้นบาท  

 

รายละเอียดค่าตอบแทนทั้งหมดอยูใ่นตารางดา้นล่าง  

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  

หน่วย: บาท 

ช่ือ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั  3,360,000 - - 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั  - - - 

3. นายสมพงส์ ธนะโสภณ  420,000 420,000 - 

4. พลเรือโท กิตติชยั เสนาณรงค ์ 420,000 420,000 - 

5. นายบียอร์น ออสตรอม 420,000 420,000 - 

6. นายเสฐียร เตชะไพบูลย ์ 420,000 - - 

7. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข 420,000 - - 

8. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว 420,000 - - 

9. ดร. พชิิต นิธิวาสิน  280,000 - - 
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10. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ - - - 

11. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น - - - 

รวม 6,160,000 1,260,000 - 

  

(ซ.2.2) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีบริษทัฯ จ่ายใหก้บักรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารท่ีรายงานตรง

ต่อกรรมการผูจ้ดัการ รวม 11 ท่าน มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 4.25 ลา้นบาท  

 

(ฌ) การปฐมนิเทศและการพฒันากรรมการ  

กรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูจ้ดัการปฐมนิเทศใหก้บัสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการ ในการประชุม  

ดงักล่าว จะมีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัฯ และธุรกิจหลกัๆ รวมทั้งขอ้บงัคบับริษทัฯ การนาํเสนอเม่ือเร็วๆ 

น้ี ตลอดจนรายงานประจาํปีล่าสุดในคู่มือกรรมการ 

 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมหลกัสูตรหรือกิจกรรมท่ีมุ่งปรับปรุงการทาํงาน

ของกรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการ 8 ท่านไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรกรรมการ

ของสถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors (“IOD”)) ซ่ึงรวมถึงหลกัสูตร Director 

Certification Programme (“DCP”) และหลกัสูตร Director Accreditation Programme (“DAP”) 

 

6. จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 

(ก) แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบตัิการของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีแนวทางดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัการ ดงัน้ี 
 

(ก.1) ความยุติธรรม  
บริษัทฯ เช่ือในความยุติธรรมต่อคู่สัญญาทุกรายท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และ        

หลีกเล่ียงการปฏิบติัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงดีกว่าบุคคลอ่ืนหรือสถานการณ์ท่ีจะนําไปสู่การขดัแยง้ทาง      

ผลประโยชน์ 

 

(ก.2) ความเป็นมืออาชีพ 

บริษทัฯ รับผดิชอบงานของบริษทัฯ อยา่งมืออาชีพและมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการอยา่งเป็นเลิศดว้ยการ

ทาํงานใหไ้ดผ้ลในระดบัท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการใชว้ิธีการและเทคโนโลยใีหม่ๆ 

 

(ก.3) การทาํงานเชิงรุก  
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บริษทัฯ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้และการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เทคนิคและเศรษฐกิจ

และปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 

 

 

(ก.4) วนัิยและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ  

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยวนิยัและหลกัการดา้นจริยธรรม และทาํการทุกอยา่งใหม้ัน่ใจวา่ธุรกิจของ

บริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ  

 

(ข) จรรยาบรรณ 

คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นชอบกรอบค่านิยมขององคก์ร พนัธกิจ และวิสยัทศัน์ (VMV 

Framework) เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ขณะน้ีไดมี้การจดัทาํจรรยาบรรณขององคก์ร

เพื่อนาํกรอบค่านิยม พนัธกิจ และวิสยัทศันด์งักล่าวมาใช ้โดยเนน้ค่านิยมหลกั 4 ประการของบริษทัฯ  

 

ค่านิยมหลกั 4 ประการไดแ้ก่  

1. คุณธรรม: เราจะเป็นบุคคลท่ีเปิดเผย และซ่ือสตัยต่์อกนัและกนัในการทาํงานร่วมกนั จะปฏิบติั

ตามท่ีใหส้ญัญาไวต้ลอดเวลา และจะสร้างและรักษาความไวว้างใจในการทาํงานร่วมกนั  

2. ความเป็นเลศิ: เราจะทาํงานดว้ยมาตรฐานคุณภาพการบริการระดบัสูง มีความปลอดภยั รักษา

สภาพแวดลอ้มและความมัน่คง และจะทาํงานอยา่งบุคคลท่ีจะรอบรู้ในวิทยาการของแต่ละหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

3. จิตสํานึกของการร่วมกนัเป็นทมี: เราจะปฏิบติัตนในอนัท่ีจะส่งเสริม และสร้างสรรคก์าร     

ร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีม เราจะเคารพต่อกนัและกนั และเช่ือมัน่ในความสามารถของพวกเราทุกคนในการ

ทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

4. การยดึม่ันในพนัธะ: เราจะคาํนึงถึงอนาคตของบริษทัฯ ตลอดเวลา และจะเป็นผูรั้บผดิชอบ    

ต่อผลและความสาํเร็จทางธุรกิจของบริษทัฯ  

 

นอกจากน้ี กรรมการบริษทัฯ แต่ละรายไดรั้บคู่มือกรรมการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็น

ผูจ้ดัทาํ นโยบายของคณะกรรมการ คือ กรรมการจะตอ้งดาํเนินการอยา่งมีจริยธรรมในระดบัสูงสุดเพื่อ

ประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด คู่มือกรรมการมีเน้ือหาครอบคลุมหลกัการสาํคญัๆ ซ่ึงรวมถึงความ  

ซ่ือสตัย ์ความสุจริต การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 

 

คณะกรรมการยงัอนุญาตใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนๆ ท่ีไม่

จาํเป็นจะตอ้งอยูใ่นกลุ่มบริษทัโทรีเซน ทั้งน้ีโดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและความเห็นชอบของ
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คณะกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเม่ือไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนๆ นั้นจะรับค่าตอบแทน

จากบริษทัอ่ืนๆ นั้นเป็นรายไดส่้วนตวักไ็ด ้ โดยทัว่ไปการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทันอก

องคก์รจะจาํกดัใหเ้ป็นกรรมการไม่เกิน 2 บริษทัเท่านั้น ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหารอ่ืนอีกสองท่านไม่ไดท้าํหนา้ท่ีในคณะกรรมการนอกบริษทัแต่ประการใด กรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารสามารถทาํงานเป็นกรรมการในคณะกรรมการนอกบริษทัได ้ โดยมีขอ้แมว้า่จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึง

ความทุ่มเทในการทาํหนา้ท่ีของตนต่อบริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี 
 

คู่มือจรรยาบรรณของพนกังานกาํหนดมาตรฐานการปฎิบติัตน ในแง่อาชีพและจริยธรรมของ

พนกังานทุกคน พนกังานทุกระดบัไดรั้บการคาดหวงัใหป้ฏิบติัตนอยา่งซ่ือสตัย ์ขยนัขนัแขง็ และรับผดิชอบ 

และทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะช่วยสร้างและรักษาความมัน่ใจและความไวว้างใจในหมู่ผูมี้ส่วนไดเ้สียของ

บริษทัฯ 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

  

 คณะกรรมการหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่ใหใ้ชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะทาํงานใน

ตาํแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อจดัตั้งธุรกิจท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั

ฯ ซ่ึงรวมถึงการหา้มใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัเพื่อซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพื่อ

ผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นเดด็ขาด และหา้มการใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อซ้ือ

หรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

  

 กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานธุรกรรมการซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และฐานะการ

ถือครองหุน้ของตนทุกคร้ัง เม่ือมีการเปล่ียนแปลง คณะกรรมการมีนโยบายหา้มมิใหก้รรมการและผูบ้ริหาร

อาวโุสทุกท่านซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 3 สปัดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการดาํเนินงาน

ทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษทัฯ ขอ้หา้มน้ีใชบ้งัคบักบันิติบุคคลท่ีกรรมการของบริษทัฯ มี

ส่วนไดเ้สียท่ีเป็นประโยชน ์ นิติบุคคลท่ีวา่จา้งกรรมการของบริษทัฯ หรือกรรมการของบริษทัฯ ทาํการเป็น

ตวัแทน 

 

9.6 บุคลากร 

 

- ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 บริษทัมีพนกังานประจาํรวม 22 คน ถา้รวมพนกังานของบริษทัยอ่ย 

ทั้งหมดจะมีพนกังานประจาํรวม 573 คน และหากรวมคนประจาํเรือแลว้จะมีจาํนวนพนกังานทั้งส้ิน 1,847 

คน 
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 -  จาํนวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกัมีดงัน้ี 

 

สายงานหลกั บริษัทและบริษัทย่อย 

ฝ่ายบริหาร 11 

ฝ่ายบุคคลและบริหารส่วนกลาง 32 

ฝ่ายบญัชีและการเงินส่วนกลาง 62 

ฝ่ายตวัแทนเรือและตวักลางรับขนส่งสินคา้ 97 

ฝ่ายบริหารกองเรือ 133 

ฝ่ายขนถ่ายสินคา้ 17 

ฝ่ายนายหนา้เช่าเหมาเรือ 15 

ฝ่ายการใหบ้ริการธุรกิจนอกชายฝ่ัง 156 

ฝ่ายซ่อมแซมบาํรุงและดูแลเรือเดินทะเล 48 

ฝ่ายประสานงานใหก้บับริษทัประกนัภยั 2 

คนประจาํเรือ 1,274 

รวม 1,847 

 

- ผลตอบแทนรวมของพนกังานบริษทั20และบริษทัยอ่ย20  ไม่รวมผูบ้ริหารและกรรมการบริหาร (ใน

รูปเงินเดือน โบนสัและค่าล่วงเวลา) ไม่รวมคนประจาํเรือ ณ 30 กนัยายน 2549 เป็นเงินจาํนวน 416,837,124 

บาท 

 

- บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพแก่พนกังาน (ไม่รวมคนประจาํเรือ) เป็น

จาํนวน 19,150,926 บาท 

 

- นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

นโยบายพฒันาพนกังาน อยูใ่นรายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 3 (ข) หนา้ 101 
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10. การควบคุมภายใน 

 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน     

ทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังาน จึงไดมี้การดาํเนินการเพื่อกาํหนดภาระหนา้ท่ี อาํนาจการดาํเนินการ

ของผูป้ฏิบติังาน และของผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากน้ีบริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํ 

หนา้ท่ีตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกั และกิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ได้

ดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตแ้นวทางนโยบายทั้งหมดท่ีกาํหนดไวร้วมถึงกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการปฏิบติังานแต่ละแผนก และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากผูบ้ริหาร ในส่วนของการควบคุมภายใน

นั้น บริษทั     โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้นน้หลกั 5 ประการ คือ 

 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รอยา่งเหมาะสม เพื่อเอ้ืออาํนวยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และบริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการ    

ปฏิบติังานของพนกังาน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้การจดัทาํคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

เพื่อยดึถือเป็นแนวปฏิบติัสาํหรับบริษทัในเครือโทรีเซนรวมถึงพนกังานทุกคน  สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกบั

กฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการจะดาํเนินการจดัเตรียมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อนาํมา

ปฏิบติั เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การทาํงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีดีนั้นจะส่งให้

การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  

2. การบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯตระหนกั และเลง็เห็นถึงความสาํคญัของการประเมินความเส่ียงวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งบอก

ล่วงหนา้ถึงสญัญาณอนัตรายท่ีอาจสร้างความเสียหายใหแ้ก่บริษทัฯ ดงันั้น ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ

การประเมินความเส่ียงทั้งปัจจยัเส่ียงจากภายในและภายนอกองคก์ร รวมทั้งปัจจยัเส่ียงท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ อาทิ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ ราคานํ้ามนั อุบติัเหตุ การ

ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดก้าํหนด

มาตรการในการบริหารความเส่ียง เพื่อเป็นการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อองคก์ร และมีการทบทวน  

มาตรการอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัในแต่ละแผนกไว ้ และไดท้าํการติดตามตรวจสอบ

อยา่งสมํ่าเสมอ  กรณีท่ีบริษทัฯ มีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
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บุคคลดงักล่าว บริษทัฯ จะปฏิบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองหลกัเกณฑ ์ วิธีการ 

และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ีบริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบ

ควบคุมภายในระดบัปฏิบติังานเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดด้าํเนินการเพื่อ

กาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี ในการดาํเนินงานของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการ

ควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและ

ประเมินผลออกจากกนั เพื่อรักษาไวซ่ึ้งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัมี

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงินและบญัชี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานท่ีชดัเจนและ

เพียงพอเสนอต่อผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ 

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อการปฏิบติังานท่ีมี              

ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ ยงัให้

ความสาํคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาของขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ โดยเฉพาะท่ีมีนยัสาํคญั

โดยมีวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วของการติดต่อส่ือสาร ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 

เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ และฉบัไว โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการลงทุนใหมี้ช่องทางการส่ือสารทั้งภายใน

และภายนอกบริษทัฯ อยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ในดา้นเอกสารทางบญัชีนั้น บริษทัฯ มีการบนัทึก

บญัชีตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีอยา่งสมํ่าเสมอ ในส่วนของเอกสารท่ี

จดัส่งใหค้ณะกรรมการและผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดัส่งเป็นการล่วงหนา้ก่อนจดัการประชุมและมี

ขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจ 

 

5. ระบบการติดตาม 

การมีระบบขอ้มูลท่ีดีและทนักาลทาํใหฝ่้ายบริหาร และคณะกรรมการบริษทัสามารถติดตามรายการ

ทางบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมกบัสามารถทบทวนประเมินผล แนะนาํและปรับปรุงเก่ียวกบั      

แผนการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง ควบคู่ไปกบัการท่ีแผนกตรวจสอบภายในทาํการตรวจ

ปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ซ่ึงแผนกตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

อยา่งสมํ่าเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบประจาํปี และส่งรายงานการตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ณ ปัจจุบนั ยงัไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั แต่ไดใ้หค้วามเห็นในการปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายในบางจุดท่ีไดต้รวจพบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่

การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพภายใต้

แนวทางท่ีกาํหนด รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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11. รายการระหว่างกนั 

 

ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา กลุ่มบริษทัโทรีเซนไม่มีรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ คือ ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ กรรมการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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12. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

12.1 งบการเงิน 

 

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 

 

 จากรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัส้ินสุด 30 กนัยายน 2549 , 2548 และ 2547 ผูต้รวจสอบ

บญัชีไม่มีความเห็นใด ๆ ท่ีเป็นขอ้จาํกดัในการตรวจสอบบญัชีของบริษทั โดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั

ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุทาํใหเ้ช่ือไดว้า่งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะบริษทั ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 ไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดมี้

ความเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2548 และ 2547 

แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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ข. ตารางสรุปงบการเงินรวม 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์

0 % 0 % 0 %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,653,850 16.83 1,698,029 8.72 1,372,485 5.93

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระ 0 -     0 -       0 -       

เงินลงทุนระยะสั�น 245,781 1.56 562,727 2.89 245,719 1.06

ลูกหนี�การค้า  -  อื�น 771,858 4.90 1,026,817 5.27 1,827,232 7.90

                      -  บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 2,992 0.02 295 0.00 292 0.00

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

วัสดุและของใช้สิ�นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 418,170 2.65 535,297 2.75 698,560 3.02

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 232,882 1.48 390,436 2.01 650,767 2.81

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,325,533 27.43 4,213,601 21.64 4,795,055 20.72

เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 6,100 0.04 16,000 0.08 12,000 0.05

เงินลงทุนระยะยาว 393,178 2.49 920,637 4.73 79,110 0.34

ที�ดิน 106,026 0.67 162,149 0.83 204,313 0.88

อาคาร 177,657 1.13 214,516 1.10 451,037 1.95

ส่วนปรับปรุงอาคาร 54,128 0.34 70,383 0.36 91,865 0.40

เรือเดินทะเล 11,443,318 72.58 15,886,025 81.59 19,545,890 84.47

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและอุปกรณ์เครื�องใช้ 312,785 1.98 365,921 1.88 832,406 3.60

รถยนต์ 68,911 0.44 71,059 0.36 100,974 0.44

เรือยนต์ 4,251 0.03 3,922 0.02 10,126 0.04

เงินมัดจําซื�อเรือ 290,040 0 0.00 0 0.00

งานระหว่างก่อสร้าง 27,517 27,042 0.14 282,161 1.22

หักค่าเสื�อมราคาสะสม (1,856,882) (11.78) (3,028,429) (15.55) (4,575,674) (19.77)

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10,627,751 67.41 13,772,588 70.74 16,943,098 73.22

สินทรัพย์อื�น 414,430 2.63 546,558 2.81 1,311,131 5.67

รวมสินทรัพย์ 15,766,992 100.00 19,469,384 100.00 23,140,394 100.00

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที� 30 กันยายน

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2547

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2548

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2549
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หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

0 % 0 % 0 %

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 10,831 0.07 0 0.00 40,058 0.17

เงินกู้ระยะสั�น 0 0.00 0 0.00 160,000 0.69

เจ้าหนี�การค้า -  อื�น 869,154 5.51 932,331 4.79 1,403,750 6.07

                      -  บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 16,756 0.11 3,910 0.02 492 0.00

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 102,810 0.65 150,778 0.77 136,465 0.59

ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 633,748 4.02 1,208,242 6.21 1,450,127 6.27

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 45,203 0.29 39,079 0.20 47,465 0.21

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 258,481 1.64 447,026 2.30 396,862 1.72

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 44,787 0.28 70,708 0.36 170,384 0.74

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,981,770 12.57 2,852,074 14.65 3,805,603 16.45

เงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เงินกู้ระยะยาว 7,090,143 44.97 7,473,400 38.39 7,311,728 31.60

รวมหนี�สิน 9,071,913 57.54 10,325,474 53.03 11,117,331 48.04

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 24,755 0.16 45,270 0.23 838,505 3.62

ส่วนของผู้ถือหุ้น 0 0 0

ทุนจดทะเบียน 770,000 693,684 693,684

ทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว 0 0 0

  หุ้นสามัญ 639,568 4.06 643,684 3.31 643,684 2.78

  หุ้นบุริมสิทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้า 4,117 0.03 0 0.00 0 0.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,540,410 9.77 1,540,410 7.91 1,540,410 6.66

ผลต่างของการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ 869 0.01 638 0.00 (21,752) (0.09)

กําไร(ขาดทุน)ที�ยังไม่รับรู้จากมูลค่าหลักทรัพย์ 5,579 0.04 25,065 0.13 14,599 0.06

สํารองส่วนทุนจากการรวมส่วนได้เสีย (50,030) (0.32) (50,030) (0.26) (50,030) (0.22)

กําไรสะสม 0 0 0

  สํารองตามกฎหมาย 77,000 0.49 77,000 0.40 77,000 0.33

  ยังไม่ได้จัดสรร 4,452,811 28.24 6,861,873 35.24 8,980,647 38.81

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,670,324 42.31 9,098,640 46.73 11,184,558 48.33

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,766,992 100.00 19,469,384 100.00 23,140,394 100.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท)

มูลค่าที�ตราไว้   (บาท/หุ้น) (**)

จํานวนหุ้นสามัญปลายปีถัวเฉลี�ย (หุ้น) (**)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที� 30 กันยายน (ต่อ)

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2547

10.67

1.00

625,132,404

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2548

14.14

1.00

643,605,472

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2549

17.38

1.00

643,684,422
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

 

 

 

0 % 0 % 0 %

รายได้

ค่าระวาง 10,135,690 95.44 14,518,554 96.02 12,820,993 75.18

ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝั�ง 0 0.00 0 0.00 2,752,821 16.14

ค่าบริการอื�น 181,839 1.71 203,182 1.34 263,753 1.55

ค่านายหน้า 139,706 1.32 165,254 1.09 159,654 0.94

ดอกเบี�ยรับ 6,495 0.06 26,173 0.17 74,504 0.44

เงินปันผลรับ 7,061 0.07 23,137 0.15 7,040 0.04

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 0 0.00 16,172 0.11 742,093 4.35

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 37,314 0.35 28,943 0.19 (3,161) (0.02)

รายได้อื�น 111,745 1.05 138,342 0.91 236,144 1.38

     รวมรายได้ 10,619,850 100.00 15,119,757 100.00 17,053,841 100.00

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกี�ยวกับเรือเดินทะเล 4,343,286 72.52 6,520,583 75.56 8,167,239 65.49

ค่าใช้จ่ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝั�ง 0 0.00 0 0.00 1,566,277 12.56

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ถาวร 764,188 12.76 1,182,838 13.71 1,613,995 12.94

ค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร 628,569 10.49 920,833 10.67 1,116,591 8.95

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน 248,795 4.15 0 0.00 0 0.00

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,609 0.08 5,670 0.07 6,160 0.05

       รวมค่าใช้จ่าย 5,989,447 100.00 8,629,924 100.00 12,470,262 100.00

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนดอกเบี�ยจ่ายและภาษีเงินได้ 4,630,403 107.03 6,489,833 109.10 4,583,579 130.87

ดอกเบี�ยจ่าย (215,721) (4.99) (445,317) (7.49) (701,077) (20.02)

ภาษีเงินได้ (70,326) (1.63) (74,926) (1.26) (103,554) (2.96)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานหลังหักดอกเบี�ยจ่ายและภาษี 4,344,356 108.66 5,969,590 110.36 3,778,948 133.82

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ (18,269) (0.42) (20,938) (0.35) (276,505) (7.89)

รายการพิเศษ 0 0.00 0 0.00 0 0.00

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 4,326,087 (0.42) 5,948,652 (0.35) 3,502,443 (7.89)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  (บาท) (*)

มูลค่าที�ตราไว้   (บาท/หุ้น) (**)

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

30 กันยายน พ.ศ. 2547

6.92

1.00

625,132,404

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

งบกําไรขาดทุน

30 กันยายน พ.ศ. 2548

9.24

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1.00

643,605,472

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2549

5.44

1.00

643,684,422
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

(หน่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 4,326,087 5,948,651 3,502,443

ปรับปรุงด้วย : 0 0 0

ค่าเสื�อมราคา 764,188 1,182,838 1,613,994

ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 120,401 285,079 480,961

ค่าตัดจําหน่ายค่าความนิยม 575 627 17,961

(กําไร) ขาดทุนสุทธิจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (43,863) (15,196) (129,144)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 59 7,445 11,115

สํารองเผื�อการลดราคาของเงินลงทุนระยะสั�น 0 0 0

(กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0 (22,557) 0

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน (30,684) (67,573) 13,122

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (7,061) (23,137) (7,040)

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (688) 51,181 11,583

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากเงินกู้ระยะยาว 297,081 (42,323) (825,575)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจริงจากเงินกู้ระยะยาว 1,615 (3,522) (44,081)

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนของบริษัทร่วม (37,314) (28,943) 3,161

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 18,269 20,938 276,505

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 5,408,665 7,293,508 4,925,005

เงินทุนหมุนเวียน 0 0 0

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

ลูกหนี�การค้า - อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (494,339) (263,140) (350,669)

ลูกหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง (1,984) 2,697 3

ลูกหนี�อื�น - ขายอาคารลดลง 0 0 0

วัสดุและของใช้สิ�นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล (เพิ�มขึ�น) (104,084) (131,969) (150,480)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (112,741) (202,659) (70,228)

สินทรัพย์อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง 2,180 (38,493) (11,748)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง) 0 0 0

เจ้าหนี�การค้า - อื�น (ลดลง) 293,786 119,242 24,942

เจ้าหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น (ลดลง) 10,150 (12,846) (3,418)

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ�มขึ�น (ลดลง) 33,279 47,968 (14,313)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ�มขึ�น (ลดลง) 35,073 (6,124) (27,822)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ�มขึ�น (ลดลง) 118,231 188,490 (164,628)

หนี�สินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น 7,539 25,923 49,871

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดําเนินงาน 5,195,755 7,022,597 4,206,515

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

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. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2548 30 กันยายน พ.ศ. 2549

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.18 1.48 1.26

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.85 1.15 0.91

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 3.07 2.91 1.26

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า เท่า 20.08 16.55 9.28

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย วัน 17.93 21.75 38.79

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี� เท่า 7.02 8.26 7.95

ระยะเวลาชําระหนี� วัน 51.30 43.58 45.29

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร  (PROFITABILIT  0.00 0.00 0.00

อัตรากําไรขั�นต้น % 57.88 55.76 38.91

อัตรากําไรสุทธิ % 40.74 39.34 20.54

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 103.56 75.45 34.54

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY 0.00 0.00 0.00

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 40.19 33.76 16.44

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 67.42 58.45 33.31

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.99 0.86 0.80

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL POLIC  0.00 0.00 0.00

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.36 1.13 0.99

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี�ย เท่า 21.29 14.51 6.54

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่า 0.61 0.59 0.44

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 65.03 37.87 24.81

ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE) 0.00 0.00 0.00

มูลค่าที�ตราไว้ต่อหุ้น บาท 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 10.67 14.14 17.38

กําไรสุทธิต่อหุ้น บาท 6.92 9.24 5.44

เงินปันผลต่อหุ้น บาท 4.50 3.50 1.35

อัตราการเติบโต  (GROWTH RATE) 0.00 0.00 0.00

รายได้จากการดําเนินงาน % 119.73 42.36 7.46

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน % 38.70 49.67 45.81

กําไรสุทธิ % 331.40 37.51 (41.12)

สินทรัพย์รวม % 173.56 23.48 18.86

หนี�สินรวม % 122.76 13.82 7.67

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 ไดใ้ชนิ้ยามและแนวคิดต่างๆ     

ทั้งทางการเงินและการดาํเนินการมาประกอบการวิเคราะห์ดงัน้ี 

 

วนัเดินเรือ/วนัเดินเรือขดุเจาะในรอบปีปฏิทินในรอบปีปฏิทิน (Calendar-Ship-Days/ Calendar-Rig-

Days) หมายถึง จาํนวนวนัทั้งหมดท่ีบริษทัฯ เร่ิมเป็นเจา้ของเรือและเรือขดุเจาะและเร่ิมเดินเรือทั้งเรือขดุเจาะ

และเรือขนส่งสินคา้ในรอบปีปฏิทิน  

 

วนัเดินเรือท่ีมีอยู ่ (Available Days) หมายถึง จาํนวนวนัเดินเรือ/วนัเดินเรือขดุเจาะทั้งหมดในรอบปี

ปฏิทิน หกัดว้ยจาํนวนวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือ (off-hire) เน่ืองจากเรือเขา้อู่ซ่อมหรือเขา้รับการ

ปรับปรุงสภาพเรือตามกาํหนด และหกัดว้ยจาํนวนวนัท่ีใชใ้นการเดินเรือใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีตอ้งการ วนั

เดินเรือชนิดน้ีจะเป็นจาํนวนวนัซ่ึงเรือสามารถสร้างรายไดใ้หบ้ริษทัฯ    

 

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

จาํนวนวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือ (off-hire) เน่ืองจากสาเหตุใดๆ กต็ามรวมถึงสถานการณ์ท่ีไม่

สามารถคาดเดาได ้วนัเดินเรือชนิดน้ีจะเป็นวนัท่ีกองเรือสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัฯ จริงๆ     

 

อตัราการใชป้ระโยชนจ์ากเรือ (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 การผสมผสานของรูปแบบการใชเ้รือ เช่น เพื่อ

ใชใ้นการเดินเรือประจาํเสน้ทาง เพื่อใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา ใหเ้ช่าเหมาลาํเ19ป็นเท่ียว หรือใหเ้ช่าเหมาลาํ
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ชนิดเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ไวล่้วงหนา้ ซ่ึงจะมีผลต่อรายไดจ้ากการเดินเรือในแต่ละเท่ียวได ้ นอกจากน้ี 

อตัราค่าเช่าเรือแบบเหมาล◌ําเป็นเท่ียวจะมีความผนัผวนมากกวา่ เน่ืองจากจะผกูกบัอตัราตลาดในขณะนั้น 

 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว (Voyage Expenses) ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในแต่ละเท่ียวคือ   

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นการเดินเรือในเท่ียวนั้นๆ ซ่ึงรวมถึงค่านํ้ามนั ค่าธรรมเนียมท่าเรือ ค่าขนถ่ายสินคา้ 

ข้ึนลงเรือ ค่าธรรมเนียมการผา่นคลอง ค่าธรรมเนียมตวัแทนเรือ และค่านายหนา้ โดยปกติแลว้ลูกคา้จะเป็น 

ผูจ่้ายค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในแต่ละเท่ียวในกรณีท่ีเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา ส่วนค่าใชจ่้ายในการ  

เดินเรือแต่ละเท่ียวในกรณีท่ีเป็นแบบประจาํเสน้ทาง และแบบเช่าเหมาลาํเป็นเท่ียวรวมทั้งท่ีมีการเซ็นสญัญา

รับขนส่งสินคา้ไวล่้วงหนา้ บริษทัฯ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระเองทั้งหมด ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว

นั้น บริษทัฯ ไดร้วมอยูใ่นอตัราค่าเช่าแลว้โดยใชว้ิธีประมาณการค่าใชจ่้าย บริษทัฯ คาดวา่ค่าใชจ่้ายจากการ

ขนถ่ายสินคา้ข้ึนลงเรือ และค่านํ้ามนัจะเป็นค่าใชจ่้ายหลกัของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียวทั้งหมดของ

บริษทัฯ เน่ืองจากเรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะใชส้าํหรับรับขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางและแบบไม่

ประจาํเสน้ทางทั้งท่ีมีการเซ็นสญัญา รับขนสินคา้ไวล่้วงหนา้ 

 

รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละเท่ียว (Net Voyage Revenues) รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือใน  

แต่ละเท่ียวคาํนวณจากรายไดจ้ากการเดินเรือในแต่ละเท่ียว ลบดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว    

เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียวท่ีเกิดข้ึน จะแตกต่างกนัไปตามรูปแบบของการใหบ้ริการ บริษทั

ฯ จึงใชร้ายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละเท่ียวมาใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของการใหบ้ริการใน

รูปแบบต่างๆ  

 

อตัราค่าเช่าเรือ (Time Charter Equivalent Rates) เป็นการนาํรายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละ

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

จะเป็นหน่วยวดัผลงานหลกั ท่ีใชเ้ทียบรายไดต่้อวนัท่ีไดรั้บจากการใหเ้ช่าแบบเป็นระยะเวลากบัแบบใหเ้ช่า

เป็นเท่ียว หรือรายไดจ้ากเรือประจาํเสน้ทางหรือสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่โดยปกติ

ค่าระวางเรือท่ีไดรั้บ ไม่วา่จะเป็นการใหบ้ริการแบบใดกต็ามดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ จะไม่ไดแ้สดงออกมาเป็น

รายวนั ในขณะท่ีค่าเช่าเรือชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาจะแสดงออกมาเป็นรายวนั 

 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล (Vessel Operating Expenses)  ค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล โดยรวมเรือใหเ้ช่าเหมาลาํทุกประเภทยกเวน้การเช่าเรือเปล่า บริษทัฯ        

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานซ่ึงประกอบดว้ยเงินเดือนลูกเรือและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าใชจ่้ายดา้น

ประกนัภยั ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการซ่อมและบาํรุงรักษาเรือ ค่าอะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง ค่ารักษาสถานภาพ

ทะเบียนเรือ และค่าใชจ่้ายจิปาถะอ่ืนๆ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเลของบริษทัฯ โดย   
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ทัว่ไปถือวา่จะเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ี ซ่ึงจะเพิม่ข้ึนตามขนาดกองเรือ มีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

บริษทัฯ ท่ีอาจจะส่งผลใหค่้าใชจ่้ายประเภทน้ีเพิ่มข้ึนได ้ตวัอยา่งเช่น หากจาํนวนอุบติัเหตุทางทะเลทัว่โลกมี

เพิ่มข้ึนมากกวา่ในอดีตมากอาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งช่วยร่วมจ่ายเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึน หรือตน้ทุน

นํ้ามนัเคร่ืองท่ีอาจสูงข้ึนตามภาวะการข้ึนราคานํ้ามนัดิบท่ีสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว  

 

การนาํเรือเขา้อู่แหง้ (Dry-docking) โดยปกติบริษทัฯ จะตอ้งนาํเรือและเรือขดุเจาะของบริษทัฯ เขา้ 

อู่แหง้เพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา รวมไปถึงการปรับปรุงเรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด

ต่างๆ โดยหน่วยงานรัฐหรือโดยขอ้กาํหนดท่ีตอ้งปฏิบติัตามในการประกอบธุรกิจเดินเรือ ซ่ึงโดยปกติบริษทั

ฯจะนาํเรือเขา้ตรวจเช็คทุกๆ สองปีคร่ึงและถา้เป็นเรือขดุเจาะจะทาํทุกๆ 5 ปี ซ่ึงค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการนาํเรือ

เขา้อู่แหง้จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอตดัจาํหน่าย (capitalisation) โดยวิธีตดัจาํหน่ายแบบเสน้ตรง โดยคาํนวณ

ใหพ้อกบัระยะเวลาท่ีจะตอ้งเขา้อู่ในปีต่อๆ ไปนบัจากวนัท่ีเรือออกจากอู่แหง้ บริษทัฯ บนัทึก          ค่าใชจ่้าย

ท่ีเก่ียวกบัการซ่อมแซม และบาํรุงรักษาเรือตามปกติเป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวด ในกรณีท่ีเห็นวา่การ  ซ่อมแซม

ดงักล่าวของเรือมิใช่เป็นการปรับปรุงหรือเพื่อต่ออายกุารใชง้านออกไป  

 

ค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่าย (Depreciation and Amortisation) ค่าเส่ือมราคาและการ             

ตดัจาํหน่าย ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคาซ่ึงคิดจากราคาของเรือท่ีซ้ือมาหกัลบดว้ยมูลค่าซาก

โดยประมาณ ค่าเส่ือมราคาคาํนวณดว้ยวิธีเสน้ตรงซ่ึงมากกวา่อายกุารใชง้านท่ีประมาณไว ้ ซ่ึงบริษทัฯ 

ประมาณไวท่ี้ 25 ปีนบัจากวนัส่งมอบเรือคร้ังแรกจากอู่ต่อเรือใหก้บัเจา้ของเรือคนแรก นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงั

ไดก้าํหนดมูลค่าซากของเรือโดยประมาณไวท่ี้ 140 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนั ค่าเส่ือมราคาจะเพิม่ข้ึนตาม

ขนาดกองเรือ ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีสอง คือ การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการนาํเรือเขา้อู่แหง้ ซ่ึงจะบนัทึกไว้

ในค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล 

 

ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหาร (General and Administrative Expenses) ค่าใชจ่้ายทัว่ไป

และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานท่ีอยูบ่นบก เช่น เงินเดือน ค่าเช่า     

สาํนกังาน ค่าใชจ่้ายทางดา้นท่ีปรึกษากฎหมายและค่าบริการวิชาชีพ รวมทั้งค่าใชจ่้ายทัว่ไปอ่ืนๆ บริษทัฯ 

คาดวา่ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารจะเพิ่มข้ึนตามขนาดกองเรือ  
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ตารางเปรียบเทียบผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการ

นอกชายฝ่ัง 
 

  

2549 

กลุ่มธุรกจิเรือบรรทุก 

สินค้าแห้งเทกอง 

กลุ่มเรือบริการ 

วศิวโยธาใต้นํ้า 

กลุ่มธุรกจิ 

เรือขุดเจาะ 
รวม 

รายไดจ้ากการเดินเรือ                      12,821                                -                                  -                   12,820.99  

รายไดจ้ากธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง                               -                      1,717.36                    1,225.59                    2,942.95  

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ                        6,731                                -                                  -                      6,730.91  

ค่าใชจ่้ายของธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง                               -                         956.28                       601.93                    1,558.21  

ค่าใชจ่้ายในการเช่าเรือ                        1,565                       173.57                                -                      1,739.00  

กาํไรสุทธิจากการเดนิเรือ/ 

จากธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 
                       4,525                       587.51                       623.66                    5,735.82  

ค่าเส่ือมราคา                        1,278                       114.39                       170.12                    1,562.31  

ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและ 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร(1) 
                           388                       132.69                       108.62                       629.66  

ขาดทุน/(กาํไร) จากการขายเรือ 

และอุปกรณ์ 
                    (102.48)                                -                         (91.41)                     (111.89)  

ผลประกอบการ                        2,961                       340.43                       354.33                    3,655.74  

หมายเหตุ : (1) รวมค่าใชจ่้ายทัว่ไปและบริหารทางตางและทางออ้มซ่ึงซ่ึงเฉล่ียค่าใชจ่้ายไปใหแ้ต่ละส่วนงานตามการใช้

ทรัพยากรขอแต่ละส่วนงานโดยประมาณ 

 

กลุ่มธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

ปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

1. อตัราค่าเช่าเรือในตลาด และระยะเวลาการเช่าเรือ 

2. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล และตน้ทุนต่อเท่ียวเรือ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น    

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

3. ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในการนาํเรือเขา้อู่แหง้ ซ่ึงถือเป็นตน้ทุนของการเดินเรือ ตน้ทุน

ในการปรับปรุงเรือคร้ังใหญ่ อายกุารใชง้านท่ีเหลืออยูข่องเรือ และ 

4. ตน้ทุนทางการเงินซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินของบริษทัฯ 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 บริษทัฯ มีเรือทั้งส้ิน 45 ลาํ และมีเรืออีก 2 ลาํท่ีบริษทัฯ เช่ามาเพื่อเสริม

กองเรือ โดยระยะเวลาเช่ายงัคงเหลืออีก 2-3 ปี กองเรือของบริษทัฯ มีระวางบรรทุกสินคา้ทั้งส้ิน 1,230,514 

เดทเวทตนั และเรืออีก 2 ลาํท่ีบริษทัฯ เช่ามาเพื่อเสริมกองเรือ มีระวางบรรทุกบรรทุกสินคา้รวม 106,650 

เดทเวทตนั 

 

ตามมาตรฐานการบญัชี บริษทัฯ ไดร้ายงานรายไดร้วมทั้งหมดจากการเดินเรือในงบกาํไรขาดทุน 

ก่อนหกัค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทางตรงกบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน อยา่งไรกต็ามการจดัสรรกองเรือ

ในเชิงพาณิชยจ์ะดูจากอตัราค่าระวางท่ีคาดวา่จะไดรั้บ อตัราค่าระวางตามรูปแบบของการใหบ้ริการของกอง

เรือโทรีเซนแสดงไวต้ามตารางดงัน้ี 

 

อตัราค่าระวางตามรูปแบบการให้บริการของกองเรือโทรีเซน 

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

อตัราค่าระวางเรือ 
รอบปีบัญชี 30 

กนัยายน 2547 

รอบปีบัญชี  

30 กนัยายน 2548 

รอบปีบัญชี  

30 กนัยายน 2549 

บริการแบบประจาํเส้นทาง                 9,784                12,628                  9,453  

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทางชนิดเซ็นสญัญาไวล่้วงหนา้               10,595                13,476                  5,022  

บริการแบบไม่จาํเส้นทางชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว               11,722                12,216                  6,786  

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทางชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํในระยะสั้น               15,334                15,114                  9,919  

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทางชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํในระยะยาว               15,291                16,992                16,090  

 

ในขณะท่ีความตอ้งการใชเ้รือบรรทุกสินคา้แหง้แบบเทกอง และอตัราค่าระวางในตลาดเช่าเรือระยะ

สั้นในปี 2549 มีการปรับตวัสูงข้ึนจากปีก่อน แต่รายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัฯ นั้นไดมี้การตกลงกบัลูกคา้ไว้

แลว้ดว้ยอตัราค่าระวางในระหวา่งปี 2548 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีอตัราค่าระวางมีการปรับราคาลดลง ดงันั้นบริษทัฯ 

จึงแสดงอตัราค่าระวางโดยเฉล่ียสาํหรับปี 2549 ลดตํ่าลงร้อยละ 25.92 เป็น 11,079 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ

วนัต่อลาํเปรียบเทียบกบั 14,955 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัต่อลาํในปี 2548 ในอีกดา้นหน่ึงอตัราค่าระวาง

ในปี 2548 มีการปรับตวัลดลง แต่บริษทัฯ บนัทึกรายไดค่้าระวางท่ีสูง เน่ืองจากรายไดใ้นปี 2548 ไดถู้กตกลง

กบัลูกคา้ไวแ้ลว้ในปี 2547 ซ่ึงเป็นปีท่ีอตัราค่าระวางโดยเฉล่ียสูงมากเช่นกนั 

 

ตารางในหนา้ถดัไปไดแ้สดงการเปล่ียนแปลงของขนาดของเรือโดยดูจาวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน

ของเรือของโทรีเซนและเรือท่ีเช่า 
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หน่วย : วนั 

วนัเดนิเรือในปีปฏิทิน 

รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2547 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2548 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2549 

จํานวนวนั จํานวนวนั 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
จํานวนวนั 

เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

เรือของโทรีเซน               14,631                17,217  17.67%               17,031  (1.08%) 

เรือท่ีเช่ามาเพิ่มเติม                     718                  1,124  56.55%                 2,299  104.54% 

รวม               15,349                18,341  19.49%               19,330  5.39% 

 

ขนาดของกองเรือเฉล่ียลดลงร้อยละ 1.08 จาก 17,217 วนัเดินเรือในปี 2548 เป็น 17,031 วนัเดินเรือ

ในปี 2549 เน่ืองจากขายเรือเก่าแบบซานตา-เฟไป 3 ลาํในปี 2549 และเพื่อท่ีจะใหบ้ริษทัฯ สามารถขนส่ง  

สินคา้ไดม้ากข้ึน บริษทัฯ ไดเ้ช่าเรือเพิ่มเติมหลายลาํในปี 2549 

 

 รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือแต่ละเท่ียว: รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละเท่ียวในปี 2549 ลดลง

ร้อยละ 29.46 เป็น 7,262.76 ลา้นบาท เทียบกบั 10,296.04 ลา้นบาทในปี 2548 เน่ืองจากการลดลงของค่า

ระวางเรือ และวนัเดินเรือทาํการท่ีลดลง 350 วนั ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 31.63 เป็น 5,558.23 

ลา้นบาท ในปี 2549 เน่ืองจากค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีสูงข้ึนและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัการสินคา้กเ็พิ่มข้ึนอีก

ดว้ย ในปี 2549 เรือท่ีเช่ามาเพิ่มเติมส่วนใหญ่จะถูกนาํมาใชเ้พื่อการเดินเรือประจาํเสน้ทาง ในดา้นอตัราการ

ใชเ้รือในปี 2548 และ 2549 ยงัอยูใ่นภาวะทรงตวั ในดา้นค่าธรรมเนียมท่าเรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.57 เน่ืองจาก

ความกงัวลในเร่ืองมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีมีเพิ่มข้ึนทัว่โลก 

  

จํานวนวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทนิ 

รายการ 

รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2547 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2548 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2549 

จํานวนวนั จํานวนวนั 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
จํานวนวนั 

เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

วนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 14,631 17,217 17.67% 17,031 (1.08)% 

วนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน ์

จากเรือท่ีทราบล่วงหนา้ 
511 367 (28.23)% 552 50.41% 

วนัเดนิเรือที่มีอยู่ 14,120 16,850 19.33% 16,479 (2.20)% 

วนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน ์

จากเรือท่ีไม่ทราบล่วงหนา้ 
323 423 30.94% 402 (4.96)% 

วนัเดนิเรือทําการ 13,797 16,427 19.06% 16,077 (2.13)% 

อตัราการใช้ประโยชน์จากเรือ 97.71% 97.49% (0.22)% 97.56% 0.07% 
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ปริมาณสินค้าตามประเภทของการให้บริการ 

หน่วย : ตนั 

รูปแบบการให้บริการ 

รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2547 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2548 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2549 

ปริมาณ ปริมาณ 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
ปริมาณ 

เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

บริการแบบประจาํเส้นทาง 1,394,565         2,391,656  71.50%         2,844,923  18.95% 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง 

ชนิดใหเ้ซ็นสญัญาไวล่้วงหนา้ 
1,137,211         1,126,357  -0.95%             795,532  -29.37% 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง 

ชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว 
1,474,290         1,462,813  -0.78%         1,877,081  28.32% 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง 

ชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา 
3,730,561         8,128,996  117.90%         8,556,374  5.26% 

รวม 7,736,627       13,109,823  69.45%       14,073,910  7.35% 

   

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกีย่วกบัเรือเดินทะเล: ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเลใน

ปี 2549 เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.21 เป็น 2,738.11 ลา้นบาท หรือ 4,177 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือ    

เทียบกบั 2,465.08 ลา้นบาท หรือ 3,576 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือในปี 2548 ค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเพิ่มข้ึนเน่ืองจากราคาของราคาของค่านํ้ามนัหล่อล่ืน ช้ินส่วนอะไหล่ ค่าซ่อมเรือเพิ่ม

สูงข้ึน โดยค่าซ่อมบาํรุงรักษาเรือมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 56.82 ของค่าใชจ่้ายหลกัๆ ในการดาํเนินงาน     

เก่ียวกบัเรือเดินทะเล ไดแ้ก่เงินเดือนลูกเรือ ค่าเบ้ียประกนั ค่าอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ และการซ่อมแซม

เรือท่ีอยูน่อกเหนือจากประกนั และนํ้ามนัหล่อล่ืน เป็นค่าใชจ่้ายประจาํท่ีเกิดข้ึนสาํหรับเรือทุกลาํ  

 

ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลาํเป็นระยะเวลา: ค่าใชจ่้ายในการเช่าเรือแบบเหมาลาํเป็นระยะ 

เวลาในปี 2549 เพิ่มข้ึนร้อยละ 148.91 เป็น 1,565.43 ลา้นบาท เทียบกบั 628.92 ลา้นบาทในปี 2548 เน่ืองจาก

การเช่าเรือเพิ่มเพื่อมาเสริมกองเรือ ในปี 2549 บริษทัฯ เช่าเรือ 36 ลาํ ทั้งท่ีเป็นการเช่ามาเป็นเท่ียวหรือแบบ

ระยะสั้นเพื่อนาํมาใชบ้ริการขนส่งสินคา้ในเสน้ทางประจาํ และท่ีมีสญัญารับขนส่งไวล่้วงหนา้ เทียบกบัปี 

2548 บริษทัฯ เช่าเรือมาเพิ่มเติมจาํนวน 19 ลาํเพื่อใชใ้นวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกนักบัท่ีกล่าวมาแลว้ 

นอกจากน้ีอตัราค่าเช่าเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 26.53 เป็น 17,689 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 2549 

เทียบกบั 13,980 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 2548  

 

ค่าเส่ือมและการตัดจําหน่าย: ค่าเส่ือมและการตดัจาํหน่ายในปี 2549 เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.81 เป็น 

1,277.80 ลา้นบาทในปี 2549 เทียบกบั 1,142.81 ลา้นบาทในปี 2548 เน่ืองจากการต่อขยายตวัเรือออกจาํนวน 
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3 ลาํ เป็นเงิน 370.73 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การหกัลบไปกบัการขายเรือ  3 ลาํท่ีกล่าวไปแลว้ การนาํเรือเขา้อู่แหง้

ในปี 2549 กเ็พิ่มข้ึนร้อยละ 83.22 เป็น 694.30 ลา้นบาท เทียบกบั 378.95 ลา้นบาท ในปี 2548 การตดั

จาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการนาํเรือเขา้อู่แหง้ในปี 2549 เป็นเงิน 471.29 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2548 การเพิ่มข้ึน

ของค่าตดัจาํหน่ายในการนาํเรือเขา้อู่แหง้มีสาเหตุจากจาํนวนเรือท่ีตอ้งเขา้อู่แหง้มีจาํนวนเพิ่มข้ึนในปี 2549 

ค่าใชจ่้ายรอตดัจาํหน่ายสาํหรับการนาํเรือเขา้อู่แหง้มีจาํนวน 40 ลาํ ซ่ึงเท่ากนักบัปี 2548 

 

รายได้จากการขายเรือ: ในปี 2549 บริษทัฯ มีกาํไรจากการขายเรือไป 3 ลาํ คิดเป็นเงิน 99.38 ลา้น

บาท เทียบกบัปี 2548  บริษทัฯ มีกาํไรจากการขายเรือคิดเป็นเงิน 13.81 ลา้นบาท  

 

กลุ่มเรือให้บริการนอกชายฝ่ัง 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทินของเรือ ท่ีใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 

(ไดแ้ก่เรือท่ีใชใ้นงานสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าของกลุ่มบริษทัเมอร์เมด) ซ่ึงรวมทั้งเรือท่ีเมอร์เมด 

เป็นเจา้ของและเช่ามาเพิ่มเติม 

 

วนัเดินเรือในรอบปีปฏิทนิของกองเรือให้บริการนอกชายฝ่ัง 

หน่วย : วนั 

วนัเดนิเรือในปีปฏิทิน 

รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2547 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 25448 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2549 

จํานวนวนั จํานวนวนั 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
จํานวนวนั 

เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

เรือของโทรีเซน                     365                      365  0                 1,313  259.72% 

เรือท่ีเช่ามาเพิ่มเติม                         0                     279  100%                     320  14.69% 

รวม                     365                      644  76.44%                 1,633  153.57% 

 

ขนาดของกองเรือเฉล่ียในกลุ่มเรือบริการนอกชายฝ่ังเพิ่มข้ึนร้อยละ 153.57 ในปี 2549 เน่ืองจากมี

การซ้ือเรือเพิ่ม 3 ลาํ และบริษทัไดเ้ช่าเรือเพิ่มอีก 1 ลาํ โดยเร่ิมเช่าในเดือนธ◌ันวาคม 2547 

 

รายได้จากค่าบริการ: รายไดจ้ากค่าบริการของเรือท่ีใหบ้ริการนอกชายฝ่ังในปี 2549 เพิ่มข้ึนร้อยละ 

184.08 เป็น 1,717.36 ลา้นบาท หรือ 27,001 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือ โดยเพิ่มข้ึนจาก 604.54 

ลา้นบาท หรือ 23,475 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือในปี 2548 อตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือเพิ่มข้ึน

จาก 406 วนัในปี 2548 เป็น 970 วนัในปี 2549 ซ่ึงเป็นผลมาจากมีโครงการดา้นวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าเพิ่มมาก

ข้ึน อยา่งไรกต็าม อตัราการใชป้ระโยชนจ์ากเรือในปี 2549 ลดลงร้อยละ 59 เม่ือเทียบกบัปี 2548 เน่ืองจาก

เรือบางลาํตอ้งเขา้อู่แหง้ 
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อตัราการใช้ประโยชน์ของกองเรือให้บริการนอกชายฝ่ัง 

รายการ 

รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2547 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2548 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2549 

จํานวนวนั จํานวนวนั 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
จํานวนวนั 

เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

วนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 365 644 76.44%                 1,633  153.57% 

วนัเดนิเรือที่มีอยู่ 365 644 76.44%                 1,633  15.57% 

วนัเดนิเรือทําการ 180 406 125.56%                     970  138.92% 

อตัราการใช้ประโยชน์จากเรือ 49.32% 63.04% (13.72)% 59.40% (3.64)% 

 

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ: ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 137.96 เป็น 956.28 ลา้นบาท 

หรือ 15,0356 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือ เทียบกบั 401.87 ลา้นบาท หรือ 20,412 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือในปี 2548 ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากจาํนวนลูกเรือท่ีเพิ่มข้ึน ค่าซ่อมแซมท่ีเพิ่ม

มากข้ึนและค่าเบ้ียประกนัท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีเรือเพิ่มข้ึนสามลาํ 

 

ค่าใช้จ่ายของการเช่าเรือ: ค่าใชจ่้ายของการเช่าเรือในปี 2549 เพิ่มข้ึนร้อยละ 40.24 เป็น 173.57 ลา้น

บาทเทียบกบั 123.77 ลา้นบาทในปี 2548 ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนมีสาเหตุเหลกัจากจาํนวนวนัเดินเรือทาํการ

เพิ่มข้ึนในปี 2548 และปี 2549 บริษทัฯ เช่าเรือมาเพียง 1 ลาํ แต่อตัราค่าเช่านัน่เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 จาก 16,000 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 2548 เป็น 16,800 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 2549 

 

ค่าเส่ือมและค่าตัดจําหน่าย: ค่าเส่ือมและค่าตดัจาํหน่ายในปี 2549 จาํนวนร้อยละ 441.36 เป็น 

114.39 ลา้นบาท เทียบกบั 21.13 ลา้นบาทในปี 2548 ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน 93.26 ลา้นบาทเน่ืองจากการซ้ือเรือ

สาํหรับงานบริการนอกชายฝ่ังจาํนวน 3 ลาํ ทั้งน้ีไม่มีค่าใชจ่้ายในการเขา้อู่แหง้ในปี 2548-2549 

 

ตารางในหนา้ถดัไปแสดงการเปล่ียนแปลงของวนัเดินเรือของกองขดุเจาะ คิดตามวนัเดินเรือในรอบ

ปีปฏิทิน 

 

วนัเดินเรือในรอบปีปฏิทนิของกองเรือขุดเจาะ 

วนัเดนิเรือในปีปฏิทิน 
รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2548 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2549 

จํานวนวนั จํานวนวนั เปลีย่นแปลงร้อยละ 

เรือขดุเจาะของบริษทัฯ 173                     652  100% 

เรือท่ีเช่ามาเพิ่มเติม 0                         0                         0 

รวม 173                     652  100% 
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จํานวนวนัเดินเรือของกองเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทนิ 

รายการ 
รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2548 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2549 

จํานวนวนั จํานวนวนั เปลีย่นแปลงร้อยละ 

วนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 173 652 0 

วนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือท่ีทราบล่วงหนา้ 0 0 0 

วนัเดนิเรือที่มีอยู่ 173 652 0 

วนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือท่ีไม่ทราบล่วงหนา้ 0 11 0 

วนัเดนิเรือทําการ 0 629 0 

อตัราการใช้ประโยชน์จากเรือ 100.00% 96.47% 0 

 

ผลการดาํเนินงานในส่วนเรือขดุเจาะสะทอ้นใหเ้ห็นถึง การทาํงานอยา่งเตาท่ีของเรือขดุเจาะทั้งสอง

ลาํท่ีไดซ้ื้อมาในเดือนเมษายนและกรกฏาคม 2549 ซ่ึงก่อนหนา้ท่ีจะไม่มีผลการดาํเนินงานของเรือขดุเจาะ

ก่อนการซ้ือเรือขดุเจาะดงักล่าว 
 

รายได้จากค่าบริการ: รายไดจ้ากค่าบริการในปี 2549 เพิ่มข้ึนร้อยละ 398.76 เป็น 1,255.59 ลา้นบาท 

หรือ 48,262 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัทาํงานเทียบ 245.73 หรือ 36,521 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 

2548 รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนเน่ืองจากเรือขดุเจาะมีจาํนวนวนัท่ีสามารถปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึนและอตัราค่าเช่าต่อวนั

สูงข้ึน เน่ืองจากเรือขดุเจาะ MTR-1 สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ปี และเรือขดุเจาะ MTR-2 สามารถปฏิบติังาน

ในระยะเวลา 9 เดือนในปี 2549  
 

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ: ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการในปี 2549 เพิ่มข้ึนร้อยละ 244.75 เป็น 601.93

ลา้นบาท หรือ 23,703 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั เทียบกบั 174.60 ลา้นบาท หรือ 25,233 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวนัทาํงานในปี 2548 ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผลมาจากการปฏิบติังานเตม็ท่ีของเรือขดุเจาะ

ทั้งสองลาํ  แต่ในดา้นค่าใชจ่้ายต่อวนันั้นลดลงเพราะในปี 2548 มีค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยเรือขดุเจาะและ

ค่าใชจ่้ายเร่ิมดาํเนินงานรวมอยู ่
 

ค่าเส่ือมราคา : ค่าเส่ือมราคาในปี 2549 เพิ่มข้ึนร้อยละ 238.61 เป็น 170.12 ลา้นบาทเทียบกบั 50.24 

ลา้นบาทในปี 2548 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดเ้ป็นเจา้ของเรือขดุเจาะทั้ง 2 ลาํเตม็ปีในปีน้ี 
 

ผลการดําเนินงานด้านอ่ืนๆ 
 

ค่าใช้จ่ายทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร: ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2549 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.18 เป็น 1,122.75 ลา้นบาทในปี 2549 เทียบกบั 926.50 ลา้นบาทในปี 2548 หน่ึงในปัจจยั

หลกัท่ีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนคือ การรวมผลการดาํเนินงานของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั เขา้มาในงบ
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การเงินของบริษทัฯ ดว้ย ทั้งน้ีในปี 2549 ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั เท่ากบั 

322.02 ลา้นบาท ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและกลุ่มธุรกิจบริการ

อ่ืนลดลงร้อยละ 13.57 เป็น 800.73 ลา้นบาท 

 

ดอกเบีย้จ่าย: ดอกเบ้ียจ่ายในปี 2549 เพิ่มข้ึนร้อยละ 57.43 เป็น 701.08 ลา้นบาท ในส่วนของกลุ่ม

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองไม่ไดซ้ื้อเรือเพิ่มและไดจ่้ายคืนหน้ีมากกวา่ 40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ในปี 2549 อยา่งไรกต็ามดอกเบ้ียจ่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.19 เป็น 535.30 ลา้นบาท เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงิน

สกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีสูงข้ึนสาํหรับบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั มียอดหน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนเป็น 

65.90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 จากการท่ีบริษทัฯ มีรายไดเ้ป็นสกลุเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ทาํใหบ้ริษทัฯ เลือกท่ีจะซ้ือสินทรัพยโ์ดยกูเ้งินเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกนั 

ในปี 2549 ยอดเงินกูร้ะยะยาวคงเหลือเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.48 เป็น 232.40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

นอกเหนือจากยอดเงินกูค้งเหลือเฉล่ียเพิ่มข้ึนแลว้ อตัราดอกเบ้ีย Libor ดอลลาร์สหรัฐอเมริกากป็รับตวัสูงข้ึน

ดว้ย 

 

รายได้จากดอกเบีย้และเงินปันผลรับ: รายไดจ้ากดอกเบ้ียและเงินปันผลรับในปี 2549 เพิ่มข้ึนร้อยละ 

65.36 เป็น 81.54 ลา้นบาทเทียบกบั 49.31 ลา้นบาทในปี 2548 บริษทัฯ คงเหลือเงินสดไวน้อ้ยกวา่เดิม โดย

นาํเงินมากระจายการลงทุนหลายๆประเภท ทั้งท่ีเป็นกองทุนรวม และตราสารทุน ณ ส้ินรอบบญัชี 2549 

บริษทัฯ มีเงินสดคงเหลือเฉล่ีย 1,535.26 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั 2,175.94 ลา้นบาทในปี 2548   

 

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม: ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมลดลงจากท่ีมี

กาํไร 28.94 ลา้นบาทในปี 2548 เป็นขาดทุน 3.16 ลา้นบาท ในปี 2549 เน่ืองจากมีการเปล่ียนหน่วยงานใน

รายงานการเงินคือกลุ่มบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํก ัดจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยในปี 2549 กลุ่มบริษทั 

เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั ไดบ้นัทึกขาดทุนจาํนวน 15.51 ลา้นบาท ก่อนท่ีจะเปล่ียนสถานะมาเป็นบริษทัยอ่ย 

ส่วนบริษทัร่วมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี (คมัปะนี) ประเทศไทย จาํกดั และโทรีเซน (อินโดไชน่า) 

เอส.เอ ไดบ้นัทึกผลกาํไรเท่ากบั 12.35 ลา้นบาท ในปี 2549  

 

 กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น : ในปี 2549 บริษทัฯ มีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง

ประเทศ 742.09 ลา้นบาท เน่ืองจากการแขง็ค่าของค่าเงินบาทต่อสกลุเงินเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา        

ส่วนใหญ่การกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัฯ เกิดจากการแปลงค่ารายการเงินกูส้กลุเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาท ณ วนัส้ินรอบบญัชี ซ่ึงในส่วนกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนนั้น

เป็นกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ณ วนัท่ีจดัทาํรายงานประจาํปีฉบบัน้ี รายไดท่ี้
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เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามียอดท่ีใกลเ้คียงกบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรวมเงินตน้และดอกเบ้ีย

จ่ายท่ีเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

รายได้ (ขาดทุน): รายไดอ่ื้นๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 70.70 เป็น 236.15 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นกาํไรจาก

การขายเรือ 3 ลาํ คิดเป็นกาํไรจาํนวน 99.38 ลา้นบาท และค่าขายอุปกรณ์สาํหรับตรึงและมดัสินคา้ในเรือ

จาํนวน 37.23 ลา้นบาท 

 

 จากสาเหตุต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมด รวมทั้งการตดัรายการระหวา่งกนัในกลุ่มทาํใหก้าํไร

สุทธิของบริษทัฯ ลดลงเป็น 3,502.44 ลา้นบาทในปี 2549 เทียบกบั 5,948.65 ลา้นบาทในปี 2548 

  

สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน 

ตารางต่อไปน้ีแสดงเงินทุนของบริษทัฯ เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั  

 

เงินทุนทั้งหมดของบริษัทฯ 

หน่วย : บาท 

รายการ 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 

2547 2548 2549 

หนีสิ้น:       

วงเงินเบิกเกินบญัชี                     10,831,177  --                     40,058,490  

หน้ีระยะสั้น -- --                   160,000,000  

ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงกาํหนดภายใน 1 ปี                   633,747,932                1,208,241,668                1,450,126,683  

หน้ีระยะยาว               7,090,142,952                7,473,400,059                7,311,727,988  

รวมหนีสิ้น               7,734,722,061                8,681,641,727                8,961,913,161  

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท จาํนวน 693,684,422 หุน้ 

หุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้เตม็มูลค่า  

643,684,422 หุน้ 

                  643,684,422                    643,684,422                    643,684,422  

เงินรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้               1,540,410,208                1,540,410,208                1,540,410,208  

กาํไรสะสม               4,529,810,841                6,938,873,031                9,057,647,332  

อ่ืนๆ                     18,826,796                      20,942,322                    781,320,831  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น               6,695,078,675                9,143,909,983              12,023,062,793  

รวมเงนิทุนทั้งหมด             14,429,800,736              17,825,551,710              20,984,975,954  

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนท้ังหมด                                  0.54                                   0.49                                   0.43  
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อตัราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อทุนสุทธิ                                  0.42                                   0.41                                   0.38  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 1,372.49 ลา้นบาท เทียบกบั 

1,698.03 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2548 โดยในปี 2549 สภาพคล่องทางการเงินของ

บริษทัฯ ไดแ้ก่ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ ( Undrawn borrowing ) 

เท่ากบั 2,900.43 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 ลดลงจาก 3,568.13 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548  

สภาพคล่องท่ีลดลงนั้นเป็นผลมาจากการจ่ายคืนหน้ีระยะยาว ค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนและการลงทุน  และการ

จ่ายเงินปันผลซ่ึงเงินสดท่ีใชไ้ปกบัรายการต่างๆ ดงักล่าว  ส่วนหน่ึงไดใ้ชเ้งินสดท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานและ

การขายเรือ บริษทัฯ มีความเห็นวา่เงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปัจจุบนัเพียงพอต่อ

ความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัฯ ในปัจจุบนั 

 

ในปี 2549 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานลดลงเป็น 4,206.52 ลา้นบาท เทียบกบั 7,022.60 ลา้น

บาทในปี 2548 ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราค่าเช่าเรือโดยเฉล่ียท่ีลดลงและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

รวมทั้งระยะเวลาในการเกบ็เงินโดยเฉล่ีย (average collection period) ของลูกหน้ีทางการคา้ของบริษทั    

เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั นานกวา่กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 

 

เงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2549 เท่ากบั 2,483.75 ลา้น

บาท เน่ืองมาจากการต่อขยายตวัเรือออกสามลาํ และการซ้ือหุน้บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั เพิ่มข้ึนเทียบ

กบั 5,442.45 ลา้นบาท ในปี 2548 ซ่ึงส่วนใหญ่ใชไ้ปในการลงทุนซ้ือเรือ 6 ลาํ 

 

ในปี 2549  บริษทัฯ ไดใ้ชเ้งินสดไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (financing activities) เท่ากบั  2,860.64 

ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้และการจ่าย ทั้งน้ีบริษทัฯ มีนโยบายท่ีชดัเจนในการ

ลดอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 อตัราส่วนหน้ีสินจากเงินกูธ้นาคารต่อทุนเท่ากบั 0.43 

เท่า เปรียบเทียบกบั 0.49 เท่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548  อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุนสุทธิเท่ากบั  0.38 และ 

0.41 เท่า ตามลาํดบั และมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.74 เท่า และ 0.95  เท่า ตามลาํดบั  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549  บริษทัฯ มีหน้ีระยะยาวจาํนวน 231.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เทียบ

กบั 210.33 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548  ยอดเงินกูค้งคา้งสาํหรับกลุ่มเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองเท่ากบั 165.40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 เปรียบเทียบกบั 

210.33  ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548   บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั  มียอดเงินกู้

คงคา้งจาํนวน 65.90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 เปรียบเทียบกบั 53.55 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 
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บริษทัฯ มีเงินตน้ท่ีจะตอ้งครบกาํหนดชาํระจาํนวน 29.11 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี 2549  

โดยมีการชาํระคืนหน้ีก่อนกาํหนด 15.80 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี 2549  บริษทัฯ ใชเ้งินสดจากการ

ดาํเนินงานและจากการขายเรือเพื่อชาํระยอดเงินกูล่้วงหนา้ บริษทัฯ ยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ีหมุนเวยีนยงัไม่ได้

เบิกจาํนวน 31 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยจากสถาบนัการเงินในต่างประเทศ และ 380 ลา้นบาทจาก

สถาบนัการเงินในประเทศ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 บริษทัฯ ไดเ้บิกถอนวงเงินสินเช่ือมาใชจ้าํนวน 200.06 

ลา้นบาท วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนดงักล่าว มีหลกัประกนัเป็นเรือของบริษทัฯ จาํนวนหน่ึง รวมทั้งท่ีดินและ

อาคารสาํนกังานบางส่วน 

 

โดยทัว่ไปการขอกูเ้งินเพื่อซ้ือเรือจะตอ้งจดจาํนองเรือหน่ึงลาํหรือมากกวา่นั้น เพื่อเป็นหลกัประกนั

เงินกู ้ การมอบผลประโยชน์ในกรมธรรม ์ รายไดจ้ากค่าระวาง และค่าชดเชยต่างๆ  นอกจากน้ีอาจมีเง่ือนไข

อ่ืนๆ อีกเช่น บริษทัฯ จะไม่ก่อหน้ีหรือภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนๆ   

 

ภายใตส้ญัญาเงินกูร้ะยะยาว บริษทัฯจะตอ้งรักษาสดัส่วนสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเป็นราคาตลาดต่อ

เงินกู ้ และปฏิบติัตามเง่ือนไขขั้นตํ่าทางการเงินต่างๆ รวมทั้งการกาํหนดเบ้ียปรับหากมีการชาํระคืนเงินกู้

ก่อนกาํหนด นอกจากน้ีสญัญาเงินกูบ้างฉบบักาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งคงเงินสดไวอ้ยา่งนอ้ย 15 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 

 

กิจกรรมทางการเงินของบริษทัฯ จะเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ท่ีจะใหต้น้ทุนการกูเ้งินตํ่าสุด

และในขณะเดียวกนักจ็ะคาํนึงถึงการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนอยา่งสูงสุด อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ ยงั

ตอ้งรักษาสภาพคล่องใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจได ้ขณะน้ีบริษทัฯ ถือครองเงิน

สดในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ และท่ีเหลือเป็นสกลุเงินบาท 

 

ในปี 2549 ไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้คิดเป็นเงินทั้งสิน 1,383.67 ลา้นบาท 

 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน 

ในปี 2549 บริษทัฯ ซ้ือเรือสามลาํรวมเงินค่าใชจ่้าย 27.38 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยบริษทั 

เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั เป็นเจา้ของ  บริษทัฯ ซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวโดยใชเ้งินจากหลายแหล่ง เช่น เงินสด

คงเหลือ ณ ปัจจุบนั เงินหมุนเวยีนท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน และการกูย้มืสินเช่ือต่างๆ สาํหรับกลุ่มธุรกิจเรือ

สินคา้แหง้เทกองไดมี้การขยายตวัเรือสามลาํ เป็นเงินทั้งส้ิน 370.73 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษทัฯ ใช้

เงินในการขยายตวัเรือดงักล่าวจากเงินทุนหมุนเวยีนท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน 
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นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายจากการซ้ือเรือซ่ึงจะเกิดข้ึนในอนาคตแลว้ บริษทัฯ อาจมีค่าใชจ่้ายฝ่ายทุน

เพิ่มข้ึนอีกในปี 2549 เน่ืองจากเรือจาํนวน 15 ลาํ ของบริษทัฯ ครบกาํหนดเขา้อู่แหง้เพื่อทาํการซ่อมแซมและ

ตรวจสภาพเรือตามกาํหนด 

 

ตลอดระยะเวลา 4 รอบปีบญัชี ขา้งหนา้ เรือเดินทะเลของบริษทัฯ จาํนวน 14 ลาํ จะมีอายคุรบ 25 ปี 

ซ่ึงอาจทาํใหเ้รือดงักล่าวถูกปลดระวางในทนัที 

 

เรือทีอ่ายุครบ 25 ปี 

เรือที่อายุครบ 25 ปี 
รอบปีบัญชี  

30 กนัยายน 2550 

รอบปีบัญชี 

 30 กนัยายน 2551 

รอบปีบัญชี  

30 กนัยายน 2552 

รอบปีบัญชี  

30 กนัยายน 2553 

จาํนวน (ลาํ) 1 5 3 5 

เดทเวทตนั 17,298 109,759 84,402 717,991 

 

จากการท่ีฐานของลูกคา้ของบริษทัฯ จะมีจาํนวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งซ้ือเรือ

เพิ่มข้ึน ไม่เพยีงเฉพาะเพื่อชดเชยเรือท่ีปลดระวางไปเท่านั้น แต่จะขยายกองเรือดว้ย ซ่ึงบริษทัฯ จาํเป็นตอ้ง

รอระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการซ้ือเรือเขา้มาเพิ่มเติม ดงันั้นภาระค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนในอนาคตจะข้ึนกบัราคา

เรือท่ีบริษทัฯ พิจารณาวา่จะสามารถซ้ือมาเพิ่มเติมได ้

 

บริษทัฯ วางกลยทุธ์ทางธุรกิจในการเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นธุรกิจพาณิชยนาวแีบบครบวงจร ซ่ึง     

นอกจากการลงทุนในการขยายกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองแลว้  บริษทัฯ ยงัไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั 

เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั อีกเป็นเงินจาํนวน  1,014.77 ลา้นบาท โดยซ้ือหุน้ของบริษทัดงักล่าวอีกจาํนวน 

ร้อยละ 24.01 จากผูถื้อหุน้เดิม 5 ราย บริษทัฯ ไดว้างแผนท่ีจะซ้ือสินทรัพยไ์ดแ้ก่ เรือขดุเจาะ เรือใหบ้ริการ

นอกชายฝ่ังเพือ่สนบัสนุนอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังเพิ่มเติมอีก 

 

ความเส่ียงทางการตลาดในเชิงตัวเลขและคุณภาพ 

 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 

เน่ืองจากธุรกิจเดินเรือทะเลระหวา่งประเทศ เป็นธุรกิจซ่ีงใชส้กลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการ

ดาํเนินธุรกิจเป็นหลกั ดงันั้นรายไดท้ั้งหมดและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะเป็น 

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

เก่ียวกบัเรือเดินทะเล ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการนาํเรือเขา้อู่แหง้ และค่าใชจ่้ายผนัแปรบางประเภทท่ีเป็นสกลุ

 - 145 - 
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เงินตราต่างประเทศอ่ืนดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสกลุเงินยโูรและสกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ในรอบปีบญัชี

ส้ินสุด 30 กนัยายน 2549 ประมาณร้อยละ 18.55 ของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเท่ียวเรือ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

เก่ียวกบัเรือเดินทะเล ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการนาํเรือเขา้อู่แหง้และค่าใชจ่้ายผนัแปร เป็นสกลุเงินตรา

ต่างประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 

 บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ไวแ้ลว้เพื่อป้องกนัความผนัผวนของค่าเงิน

บาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 มูลค่ายติุธรรมทางการตลาดของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

เท่ากบั 1,710.11 ลา้นบาท ตารางต่อไปน้ีแสดงจาํนวนเงินท่ีทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

รายการสรุปสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

รายการ 
รอบปีบัญชี  

30 กนัยายน 2550 

รอบปีบัญชี  

30 กนัยายน 2551 

จาํนวนดอลลาร์สหรัฐท่ีทาํสญัญาไว ้              36,000,000                 6,000,000  

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีทาํไวใ้นสญัญา 39.1433 39.1433 

 

บริษทัฯ รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เม่ือมีการส่งมอบ

เงินตราต่างประเทศ  
 

ความเส่ียงในเร่ืองของอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงทางการตลาด จากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นสกลุเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากเงินกูข้องบริษทัฯ เกือบทั้งหมดเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยมี

อตัราดอกเบ้ีย LIBOR บริษทัฯ จ่ายดอกเบ้ียในอตัรา LIBOR บวกร้อยละ 2.25 - 3 อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ได้

ทาํสญัญาเพื่อจาํกดัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียแลว้ เพื่อลดผลกระทบกบักาํไรและกระแส

เงินสดของบริษทัฯ ตารางในหนา้ถดัไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงเงินกูข้องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 ซ่ึง

อาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 

 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่ประสงคท่ี์จะทาํธุรกรรมเก่ียวกบัอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ียเพื่อการเกง็กาํไร  
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ยอดเงินกู้ระยะยาว และอตัราดอกเบีย้จ่ายสูงสุดหน่วย  

หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

รายการ 
ภายในกาํหนด 1 

ปี 

ภายในกาํหนด 1 ปี 

แต่ไม่เกนิ 2 ปี 

ภายในกาํหนด 2 ปี 

แต่ไม่เกนิ 5 ปี 
หลงัจากน้ัน รวม 

หนีร้ะยะยาว           

ยอดเงินกูร้ะยะยาวท่ีเป็นสกลุ

เงินดอลลาร์ 
               36.07                 40.39                 91.76  57.05 221.20 

ยอดเงินกูท่ี้เป็นสกลุเงินบาท 2.04 2.04 5.62 0.40 10.10 

ภาระผูกพนั           

การชาํระค่าเรือท่ีสัง่ต่อใหม่                14.93                     3.46                  58.85                         -                    77.24  

เรือท่ีสัง่ซ้ือใหม่                33.30                         -                           -                           -                    33.30  

สญัญาเช่าเรือ 32.44 38.90 14.78 - 86.12 

อตัราดอกเบีย้จ่ายสูงสุดที่บริษัทได้ทําสัญญาไว้       

เงินกูท่ี้ทาํสญัญาเพื่อจาํกดัความ

เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
             200.00                200.00                200.00                         -                  200.00  

อตัราดอกเบ้ียจ่ายสูงสุด 

โดยเฉล่ีย 
6.09% 6.28% 6.53% - 6.33% 

 
 
12.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี

สงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 13,611,139 บาท (สิบสามลา้นหกแสนหน่ึงหม่ืน

หน่ึงพนัหน่ึงร้อยสามสิบเกา้บาท) 

 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

-ไม่มี- 
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13. ข้อมูลอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 

- ไม่มี - 
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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 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

 

 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. ดร. พิชิต นิธิวาสิน กรรมการ  

9. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ กรรมการ  

10. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น 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 76 -B.A. Honours (Economics) 0.19 2537 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ  University of Cambridge, England  2534 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซี.เอส. แคปปิตอล จาํกดั 

    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 40 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.02 ก.พ. 48 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

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

  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์    และบริษทัในกลุ่มโทรีเซนจาํนวน 49 บริษทั 

     มหาวทิยาลยัมินิโซตา้   กรรมการ บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

  - หลกัสูตร Director Certification   กรรมการ บริษทั ที.เอส.ซี. มาริไทม ์จาํกดั 

     Program (DCP 70/2549)   กรรมการ บริษทั ชิดลม ขนส่งและบริการ จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   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 2549 

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    เม.ย. 45 – ก.พ. 48 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษทั มอร์แกน สแตนเลย ์(สิงคโปร์) 

    ก.พ. 43 – มี.ค. 45 ผูจ้ดัการ กลุ่มบริษทั เจพี มอร์แกน (ฮ่องกง) 

    ม.ค. 37 – ม.ค. 43 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

     ฝ่ายธุรกิจโครงการ  

    พ.ค. 36 – พ.ค. 37 ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายการเงิน ธนาคารแห่งอเมริกา (กรุงเทพ) 

    ส.ค. 34 – พ.ค. 36 ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่าย Financial ธนาคารแห่งอเมริกา (ฮ่องกง) 

     Engineering Risk Management  

    พ.ค. 32 – ก.ค. 34 ผูช่้วยผูจ้ดัการ  ธนาคารแห่งอเมริกา (ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย) 

     ฝ่าย Capital Markets Credit  

นายบียอร์น  ออสตรอม 60 - Bachelor of Law, 0 ม.ค. 48 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

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

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

กรรมการอิสระ  - หลกัสูตร Director Certification   2540 – 2543 ท่ีปรึกษา สมาคมขนส่งสินคา้ทางทะเล ประเทศสิงคโปร์ 

     Program (DCP รุ่นท่ี 64/2548)   2529 – 2543 รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารคริสเตียเนีย สาขาสิงคโปร์ 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั  2528 – 2529 กรรมการ Asia Shipping Group ธนาคาร พีเค คริสเตียเนีย ฮ่องกง 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)  2522 – 2527 กรรมการ แบงก ์เดอ ลา โซสิเอตเต ้ฟินานซิแยร์ ยโูรเปียน ปารีส 

    2518 – 2522 ผูบ้ริหารอาวโุส ธนาคาร แฮมโบรส แบ๊งค ์ลอนดอน 

นายสมพงส์  ธนะโสภณ 77 - M.A. (Economics) 0 2542 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระและ    University of Wisconsin, USA  2537 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

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

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2528 – 2533 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) 

  - วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  2522 – 2527 รองผูว้า่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

     รุ่นท่ี 22     
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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 ์ 73 - Defense Management, USA 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  

  - หลกัสูตร Director Accreditation    ประจาํผูบ้งัคบับญัชา  

     Program (DAP 55/2549)   2532 รองผูบ้ญัชาการ กองทพัเรือ 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   โรงเรียนนายเรือ  

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)  2531 เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ กองทพัเรือ 

    2527 – 2530 ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารเรือ กองทพัเรือ 

     ประจาํกรุงปารีส  

นายแลนซ28◌์ คาร์ล เดพิว 42 - 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 

  - หลกัสูตร Director Certification   2532 – 2535 ท่ีปรึกษาดา้นการเงินอาวโุส บริษทั เค พี เอม็ จี พีท มาร์วคิ 

     Program (DCP 78/2549)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั     

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)     
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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 

นายเสฐียร  เตชะไพบูลย ์ 67 - M.A. Honours (Economics), 0.61 2537 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  

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

     Los Angeles, USA  2510 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เตชะไพบูลย ์จาํกดั 

  - B.A. (Economics) University of     

     California, Los Angeles, USA     

  - หลกัสูตร Director Certification      

     Program (DCP 77/2549)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั     

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)     

  - หลกัสูตร Director Accreditation      

     Program (DAP 53/2549)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั     

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)     
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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 

นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข 52 - ปริญญาตรี ดา้นการบญัชี 0 ส.ค. 47 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ก.ย. 49 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Accreditation    กลุ่มงานธุรกิจสาขาภาคใต ้1  

     Program (DAP 22/2547)   เม.ย. 48 – ก.ย. 49 เจา้หนา้ท่ีบริหาร ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   งานธุรกิจสาขาภาคใต ้1  

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)  ก.ย. 47 – มี.ค. 48 เจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจลูกคา้ ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

     ขนาดกลางภูมิภาค 4  

     (ภาคใต)้  

    2546 – ส.ค. 47 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

    2545 – 2546 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

     ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ  

    2543 – 2544 ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจ บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

     ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

    2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นครไทยสตริปมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

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

    2540 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วงัใต ้จาํกดั 

    2541 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั บิสสิเนส ครีเอชัน่ จาํกดั 

    2541 – 2545  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 

ดร. พิชิต นิธิวาสิน 60 - ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขา 0 ม.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ,     Operation Research,  2526 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 

ประธานคณะกรรมการกาํหนด     University of California,   ธ.ค. 42 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จาํกดั 

ค่าตอบแทน     Berkeley, USA  2540 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โฟมเมก็ซ์ เอเชีย จาํกดั 

  - วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต  ม.ค. 34 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จาํกดั 

     สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าและ  2530 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 

     คอมพิวเตอร์ University of  ธ.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

     California, Berkeley, USA  เม.ย. 41 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มาบตาพดุ แทงก ์เทอร์มินลั จาํกดั 

  - วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต  เม.ย. 40 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์ 

     สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ    (ประเทศไทย) จาํกดั 

     University of California,   ม.ค. 40 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จาํกดั  

     Berkeley, USA  ธ.ค. 38 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จาํกดั 

  - วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  2531 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปลิเมอส์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 

     สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ  2491 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฮัว่ก่ีเปเปอร์ จาํกดั 

     University of California,   ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นารายณ์โฮเตล็ จาํกดั  

     Berkeley, USA  เม.ย. 39 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางกอก โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั  

    ส.ค. 32 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บี ไอ จี มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 
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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 

นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ 52 - Diploma in Management of  0 ม.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ    Ship Operations, University of  เม.ย. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

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

  - หลกัสูตร Director Certification   พ.ย. 45 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ที.เอส.ซี. มาริไทม ์จาํกดั 

     Program (DCP 78/2549)   2547 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการทัว่ไปฝ่ายกองเรือ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั  2540 – 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายกองเรือ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)  2536 – 2540 ผูจ้ดัการฝ่ายการพฒันาธุรกิจ บริษทั เนวโิก ้เมเนจเมน็ต ์จาํกดั (ไซปรัส) 

    2534 – 2536 ผูช่้วยผูจ้ดัการ บริษทั เนวโิก ้เมเนจเมน็ต ์จาํกดั (ไซปรัส) 

    2531 – 2534 ผูจ้ดัการงานติดต่ออุปกรณ์ บริษทั แอตแลนติค ดริลล่ิง จาํกดั (สก็อตแลนด)์ 

     แท่นขดุเจาะปิโตรเลียม  

     นอกชายฝ่ังและกปัตนัเรือ  

นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น 39 - Nykoebing F. Commercial  0.0069 ม.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ     Collage, Denmark  เม.ย. 48 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการทัว่ไป บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

  - หลกัสูตร Director Certification    ฝ่ายการพาณิชย ์  

     Program (DCP 78/2549)   มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)  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) 
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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 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 40 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.02 ก.พ. 48 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

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

  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์    และบริษทัในกลุ่มโทรีเซนจาํนวน 49 บริษทั 

     มหาวทิยาลยัมินิโซตา้   กรรมการ บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

  - หลกัสูตร Director Certification   กรรมการ บริษทั ที.เอส.ซี. มาริไทม ์จาํกดั 

     Program (DCP 70/2549)   กรรมการ บริษทั ชิดลม ขนส่งและบริการ จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   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 

    มี.ค. 48 – ก.ย. 48 กรรมการ บริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั 

    เม.ย. 45 – ก.พ. 48 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษทั มอร์แกน สแตนเลย ์(สิงคโปร์) 

    ก.พ. 43 – มี.ค. 45 ผูจ้ดัการ กลุ่มบริษทั เจพี มอร์แกน (ฮ่องกง) 

    ม.ค. 37 – ม.ค. 43 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

     ฝ่ายธุรกิจโครงการ  

    พ.ค. 36 – พ.ค. 37 ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายการเงิน ธนาคารแห่งอเมริกา (กรุงเทพ) 

    ส.ค. 34 – พ.ค. 36 ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่าย Financial ธนาคารแห่งอเมริกา (ฮ่องกง) 

     Engineering Risk Management  

    พ.ค. 32 – ก.ค. 34 ผูช่้วยผูจ้ดัการ  ธนาคารแห่งอเมริกา (ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย) 

     ฝ่าย Capital Markets Credit  
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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 

นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ 52 - Diploma in Management of  0 ม.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายกองเรือ    Ship Operations, University of  เม.ย. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

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

  - หลกัสูตร Director Certification   พ.ย. 45 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ที.เอส.ซี. มาริไทม ์จาํกดั 

     Program (DCP 78/2549)   2547 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการทัว่ไปฝ่ายกองเรือ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั  2540 – 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายกองเรือ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)  2536 – 2540 ผูจ้ดัการฝ่ายการพฒันาธุรกิจ บริษทั เนวโิก ้เมเนจเมน็ต ์จาํกดั (ไซปรัส) 

    2534 – 2536 ผูช่้วยผูจ้ดัการ บริษทั เนวโิก ้เมเนจเมน็ต ์จาํกดั (ไซปรัส) 

    2531 – 2534 ผูจ้ดัการงานติดต่ออุปกรณ์ บริษทั แอตแลนติค ดริลล่ิง จาํกดั (สก็อตแลนด)์ 

     แท่นขดุเจาะปิโตรเลียม  

     นอกชายฝ่ังและกปัตนัเรือ  

นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น 39 - Nykoebing F. Commercial  0.0069 ม.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพาณิชย ์     Collage, Denmark  เม.ย. 48 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการทัว่ไป บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

  - หลกัสูตร Director Certification    ฝ่ายการพาณิชย ์  

     Program (DCP 78/2549)   มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)  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) 

 

 

 - 159 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายพงษศ์กัด์ิ  กาญจนาคพนัธุ ์ 54 - M.A. (Political Science) 0.0003 ม.ค. 49 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ กลุ่มบริษทัโทรีเซน 

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

  - M.A. (Political Science)  2532 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป กลุ่มบริษทัโทรีเซน 

    Eastern New Mexico University,   ฝ่ายบุคคลและบริหาร  

    U.S.A.  2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

  - รัฐศาสตร์บณัฑิต   2543 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   กรรมการ บริษทั ไทยพีแอนดไ์อ เซอร์วสิเซส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

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

    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 53 - บญัชีมหาบณัฑิต 0.001 ม.ค. 49 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ กลุ่มบริษทัโทรีเซน 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   ฝ่ายบญัชีและการเงิน  

  - บญัชีบณัฑิต  2530 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป กลุ่มบริษทัโทรีเซน 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   ฝ่ายบญัชีและการเงิน  

    2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

    2533 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เกษตรสมุทร จาํกดั 

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

    2522 – 2530 ผูช่้วยสมุห์บญัชี บริษทั วทิยาคม จาํกดั (มหาชน) 

นายอีวาร์ ฮาร์ราลด ์ซอสส์ 58 - Master (Captain) Certificate 0 มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายเรือ    Stavanger Navel Academy   กรรมการ โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 

ประจาํเส้นทาง     กรรมการ ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิ แอล แอล ซี 

    มี.ค. 23 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     ฝ่ายเรือประจาํเส้นทาง  
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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 

นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 41 - 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.  นายเสฐียร  เตชะไพบูลย ์ /                   

4.  นายบียอร์น  ออสตรอม /                   

5.  พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์ /                   

6.  นายสมพงส์  ธนะโสภณ /                   

7. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข /                   

8. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว /                   

9. ดร. พิชิต นิธิวาสิน /                   

10. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ / /                  

11. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น / /                  
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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.  นายเสฐียร  เตชะไพบูลย ์ /                   

4.  นายบียอร์น  ออสตรอม /                   

5.  พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์ /                   

6.  นายสมพงส์  ธนะโสภณ /                   

7. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข /                   

8. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว /                   

9. ดร. พิชิต นิธิวาสิน /                   

10. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ /                   

11. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น /                   
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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.  นายเสฐียร  เตชะไพบูลย ์ /                

4.  นายบียอร์น  ออสตรอม /                

5.  พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์ /                

6.  นายสมพงส์  ธนะโสภณ /                

7. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข /                

8. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว /                

9. ดร. พิชิต นิธิวาสิน /                

10. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ /                

11. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น /                
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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  

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

 4. บริษทั ที.เอส.ซี. มาริไทม ์จาํกดั 8. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 1. โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

 

รายช่ือ บริษทัโทรีเซนไทย บริษทัยอ่ย (กลุ่มธุรกิจบริการ) บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ 

 เอเยนตซี์ส์ จาํกดั    

 (มหาชน) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 

1.  ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั X           

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

3.  นายเสฐียร  เตชะไพบูลย ์ /           

4.  นายบียอร์น  ออสตรอม /         /  

5.  พลเรือโทกิตติชยั  เสนาณรงค ์ /           

6.  นายสมพงส์  ธนะโสภณ /           

7. นายพิชยั จีรังคส์รรพสุข /           

8. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว /           

9. ดร. พิชิต นิธิวาสิน /           

10. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ /    /    /   

11. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น / /          
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 3 

 

1. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ในการดูแลกิจการบริษทัฯ 

ใหมี้การจดัการท่ีดี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุม          

ผูถื้อหุน้ดว้ยความ ซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทั ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไป     

โดยกาํกบัดูแลใหร้ายงานทางการเงินของบริษทัฯ มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สามารถ

สะทอ้นฐานะการเงินและผลดาํเนินงานท่ีเป็นจริงของบริษทั 

  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีเป็น   

ผูท้รงคุณวฒิุมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ขา้มาทาํหนา้ท่ี

สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานการเงินอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน รวมทั้งมี 

สอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงาน

ผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ 

 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ งบการเงินประจาํปี 2549 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 และส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจด

ทะเบียน เพื่อใหบ้ริษทัฯมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนใหค้าํแนะนาํในเร่ืองการบริหารความเส่ียงและ

ระบบ 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 

- สอบทานการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย       

ขอ้ผกูพนัท่ีมีไวก้บับุคคลภายนอก กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

- พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี และนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย  

ในระหวา่งรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุม

รวมทั้งส้ิน 11 คร้ัง เพื่อสอบทานระบบบญัชี และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนรายงานทางการเงินทั้ง

รายไตรมาสและประจาํปีก่อนนาํเสนอสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และสาธารณชน  การพิจารณา

ประเดน็ต่างๆ กระทาํดว้ยความเป็นอิสระ โดยไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง และผูต้รวจ

สอบภายในเขา้ร่วมประชุม นอกจากน้ีรายงานการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการตรวจสอบไดถู้ก

นาํเสนอ  ใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเป็นรายไตรมาสเพื่อรับทราบขอ้มูลและพิจารณา 
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โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่ งบการเงิน

ของบริษทัฯ ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยขอ้มูล

ท่ีเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และไม่พบประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญัในเร่ืองไม่ปฏิบติัตามกฎ 

ระเบียบ และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยอิสระ และ   ไม่ถูก

จาํกดัในการเขา้ถึงขอ้มูลในการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ จะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้

บริษทัฯมีการพฒันาและดาํรงไวซ่ึ้งการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

สาํหรับงบการเงินประจาํปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ให้

พิจารณาแต่งตั้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อเน่ืองจาก 

ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง และมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นท่ียอมรับอยา่ง

กวา้งขวาง การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ เพื่อใหค้วาม

เห็นชอบต่อไป 

 

 

 

(นาย บียอร์น ออสตรอม ) 

            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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