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บริษทัโทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ส่วนที ่1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นหน่ึงในผูน้าํในกลุ่มธุรกิจพาณิชย

นาวีในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทัโทรีเซน”) ประกอบธุรกิจโดย

การใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือตั้งแต่ปี 2447 ใหบ้ริการเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองตั้งแต่ปี 2528   

และใหบ้ริการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังตั้งแต่ปี 2538 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2550  บริษทัฯ 

เป็นเจา้ของเรือทั้งส้ิน 45 ลาํ ซ่ึงประกอบดว้ยเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไปและเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง  และ

บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยายและปรับปรุงกองเรือภายในช่วงระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี ขา้งหนา้น้ี นอกจากน้ีกลุ่ม

บริษทัโทรีเซนยงัเป็นเจา้ของกองเรือท่ีใชส้าํหรับปฏิบติังานนอกชายฝ่ัง จาํนวน 4 ลาํ และเรือขดุเจาะอีก

จาํนวน 2 ลาํ ซ่ึงมีแผนท่ีจะขยายและปรับปรุงกองเรือภายในช่วงระยะเวลา 2 ถึง 3 ปี ขา้งหนา้น้ีเช่นกนั  
 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนบริหารงานโดยทีมผูบ้ริหารทั้งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ นบัประสบการณ์

การทาํงานรวมกนัไดถึ้ง 245 ปี และผูจ้ดัการระดบัอาวโุสท่ีมีประสบการณ์การทาํงานเฉล่ียคนละ 22 ปี ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจการถือหุน้ โดยลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงิน

รวมจาํนวน 66 บริษทั และบริษทัร่วม 3 บริษทั บริษทัฯ จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(“SET”) ตั้งแต่ปี 2538 และยงัเป็นหน่ึงในบริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บคดัเลือกใหอ้ยูใ่นดชันีเซ็ท 50 ท่ี

ประกอบดว้ยบริษทัท่ีมีมูลค่าทางการตลาดขนาดใหญ่ 50 อนัดบัแรก 
 

ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัโทรีเซน ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม

ธุรกิจ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง กลุ่ม

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง และ กลุ่มธุรกิจงานบริการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ  

 
 

 

กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ประกอบธุรกิจโดยการใหบ้ริการแก่เจา้ของและผูป้ระกอบ 

การเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ บริษทัการคา้ บริษทัโลจิสติกส์ รวมทั้ง

ผูรั้บเหมางานเก่ียวกบัการสาํรวจและขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 กองเรือ

ของบริษทัฯ มีเรือจาํนวนทั้งส้ิน 45 ลาํ ซ่ึงประกอบดว้ยเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไปและเรือบรรทุกสินคา้แหง้   

เทกองประเภท Handysize จาํนวน 30 ลาํ และประเภท Handymax จาํนวน 15 ลาํ รวมทั้ง เช่าเรือประเภท 

Handymax มาเสริมกองเรืออีก 6 ลาํ ซ่ึงมีระยะสญัญาเช่าถึง พ.ศ. 2553  กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้      

เทกองใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทั้งแบบประจาํเสน้ทางและแบบไม่ประจาํเสน้ทาง การใหบ้ริการแบบประจาํ

เสน้ทางของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง จะมีเสน้ทางการเดินเรือสายหลกัวิ่งระหวา่งเอเชีย

ตาราง 1 : กลุ่มธุรกจิของโทรีเซน 

 กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 

 กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง  

 กลุ่มธุรกิจงานบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 
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ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละจีน  ไปยงัตะวนัออกกลาง อ่าวเปอร์เซีย ทะเลแดง และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในขณะ

ท่ีการใหบ้ริการแบบแบบไม่ประจาํเสน้ทางของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง จะไม่มีการกาํหนด

เสน้ทางการเดินเรือ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้ การใหบ้ริการขนส่งแบบประจาํเสน้ทางและแบบ

ไม่ประจาํเสน้ทางของธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองนั้น สามารถเอ้ือประโยชนซ่ึ์งกนัและกนั เน่ืองจาก

หากมีการวา่จา้งเรือใหข้นส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางในเท่ียวขาออกไปยงัตะวนัออกกลาง ลูกคา้มกัจะ

วา่จา้งเรือใหข้นส่งสินคา้ในเท่ียวกลบัมาเป็นแบบไม่ประจาํเสน้ทาง ประเภทของการใหบ้ริการขนส่งแบบ

ไม่ประจาํเสน้ทาง ไดแ้ก่ การเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา (period time charters) การเซ็นสญัญารับขนส่ง

ล่วงหนา้ (contracts of affreightment) สญัญาเช่าระยะสั้นชนิดค่าระวางคงท่ี (short-term fixed contracts) และ 

สญัญาระยะสั้นตามราคาค่าระวางของตลาด ณ ขณะนั้น (spot rate contracts)  
 

กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง ใหบ้ริการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังและงาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า และรับเหมาเก่ียวกบังานขดุเจาะนอกชายฝ่ัง โดยมีกอง

เรือสาํหรับปฏิบติังานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจาํนวน 4 ลาํ และมีเรือขดุเจาะอีกจาํนวน 2 ลาํ นอกจากน้ียงัมีการ

เช่าเรือ เพื่อสนบัสนุนงานวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ า จาํนวน 2 ลาํ ซ่ึงมีสญัญาเช่าถึงปี 2553 การดาํเนินงานจะเนน้

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) เป็นบริษทัท่ี

ประกอบการและเขา้เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550   

บริษทัฯ ถือหุน้อยูใ่นเมอร์เมดร้อยละ 78.09 แต่หลงัจากท่ีเมอร์เมดไดมี้การเสนอขายหุน้เพิ่มทุนแก่

ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (“IPO”) และไดจ้ดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์แลว้ ทาํ

ใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ในเมอร์เมดเหลือร้อยละ 55.29 
 

กลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือต่างๆ รวมทั้งการ

ใหบ้ริการเป็นตวัแทนเรือในประเทศไทย เวียดนาม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การใหบ้ริการจดัหาวสัดุ

อุปกรณ์บนเรือ การขนถ่ายสินคา้บนเรือ และการใหเ้ช่าคลงัสินคา้และใหบ้ริการงานโลจิสตติ์กส์ในประเทศ

ไทย และการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือทัว่ภูมิภาค 
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ส่วนที ่2 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 

 

ช่ือบริษทั : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited (TTA) 

ประเภทธุรกิจ : 1. ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 

2. ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง 

3. ธุรกิจงานบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 

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 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนเผชิญความเส่ียงหลายอยา่งท่ีอาจจะมีผลกระทบกบัธุรกิจ สถานะทางการเงิน 

และผลประกอบการของบริษทัฯ และของกลุ่ม 
 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และกลุ่มธุรกจิบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการ

เดินเรือ 

 

ความผนัผวนของค่าเช่าเรืออาจมีผลกระทบอย่างมากต่อรายได้และรายรับของกลุ่ม 

 

อตัราค่าเช่าเรือท่ีจ่ายใหก้บัเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เป็นผลมาจากความสมดุลยร์ะหวา่งอุปสงค์

และอุปทานของเรือ และบริการต่างๆ ของเรือ ปัจจยัอ่ืนๆ รวมถึงอุปสงคข์องการผลิตสินคา้แหง้เทกอง ระยะ

ทางการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเล ความเปล่ียนแปลงของการคา้ทางทะเล และรูปแบบการขนส่งทาง

ทะเลอ่ืนๆ  จาํนวนการรับมอบเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ การปลดระวางเรือเก่า สภาพเศรษฐกิจโลก การพฒันาต่างๆ 

ในการคา้ระหวา่งประเทศ การแข่งขนัจากการขนส่งประเภทอ่ืน ความแออดัของท่าเรือและคลอง และ

จาํนวนของเรือท่ีไม่สามารถใหบ้ริการได ้ อาจทาํใหมี้อิทธิพลต่ออตัราค่าเช่าเรืออยา่งมีนยัสาํคญั ถา้อตัราค่า

เช่าเรือลดลง ผลประกอบการทางการเงิน การคาดการณ์ต่างๆ และความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคต

ของกลุ่มบริษทั อาจไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก การข้ึนลงของอตัราค่าเช่าเรืออาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนใน

รายไดแ้ละกาํไรของกลุ่มบริษทั 

 

เพื่อจาํกดัความผนัผวนน้ี จุดมุ่งหมายของกลุ่มบริษทัโทรีเซนคือการใหบ้ริการกองเรือท่ีหลากหลาย

และมีความสมดุลย ์ กลุ่มบริษทัแบ่งเรือจาํนวนหน่ึงเพื่อใหเ้ช่าเหมาเรือแบบเป็นระยะเวลา การใหบ้ริการเรือ

แบบประจาํเสน้ทางซ่ึงอตัราค่าระวางเรือมีความผนัผวนนอ้ยกวา่ ยงัคงเป็นธุรกิจหลกั รวมทั้งมีสญัญารับ

ขนส่งสินคา้ล่วงหนา้และใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทางเป็นธุรกิจเสริม กลุ่มบริษทัโทรีเซนยงัไดข้ยาย

รูปแบบการขนส่งสินคา้และพยายามจะไม่มุ่งเนน้เจาะจงเฉพาะการขนส่งแบบใดแบบหน่ึง 

 

มูลค่าตลาดของเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจมีความผนัผวนอย่างมีนัยสําคญั และอาจมีผลกระทบต่อผล

ประกอบการและความสามารถในการลงทุนเพิม่เติมของกลุ่มบริษัท 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีใชเ้งินทุนสูง ซ่ึงตอ้งการเงินทุนจาํนวนมากและมีค่าใชจ่้าย

ในระยะยาวอ่ืนๆ ดว้ย มูลค่าตลาดของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองผนัผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ และตลาด 

โลกซ่ึงมีผลต่ออุตสาหกรรม อุปสงคข์องเรือขนส่งสินคา้ จาํนวน ประเภท อายแุละขนาดของเรือเทียบกบั
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กองเรือโลก การแข่งขนั อตัราค่าเช่าเรือ กฎระเบียบ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีราคาของเรือใหม่ การซ้ือ

เรือเพิ่มในช่วงท่ีมีอุปสงคข์องการใชเ้รือสูง อาจจะเป็นเหตุผลในเชิงธุรกิจท่ีจะมีความจาํเป็นตอ้งเพิ่มขนาด

ของกองเรือใหก้บักลุ่มบริษทั ในระยะยาวอาจทาํใหมี้ผลกระทบต่อสภาพทางการเงินของกลุ่มบริษทั ใน

กรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถหารายไดม้ากเพยีงพอ (เน่ืองจากอตัราค่าเช่าเรือลดลง) เพื่อหกัลบกลบค่าใชจ่้ายท่ี

เพิ่มมากข้ึน 

 

มูลค่าของเรือท่ีลดลงอาจมีผลกบัความสามารถของกลุ่มในการหาเงินสดใหเ้พยีงพอ และสามารถ

นาํไปสู่การผดินดัชาํระหน้ีสญัญากูย้มืเงินของกลุ่มบริษทั  นอกจากน้ีมูลค่าตลาดของกองเรือขนส่งสินคา้

แหง้เทกองอาจตกลงตํ่ากวา่มูลค่าทางบญัชี เน่ืองจากเรือมีอายเุพิ่มข้ึนและอาจทาํใหข้าดทุน ถา้กลุ่มบริษทั

ขายเรือในราคาตํ่ากวา่มูลค่าบญัชีท่ีลดตํ่าลง 

 

นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือการปลดระวางหรือขายเรือของเราเม่ือเรือมีอายงุานตามเกณฑท่ี์

กาํหนดไว ้ และแผนการท่ีจะค่อยๆ ปรับปรุงกองเรือใหม่ในอีกสามถึงหา้ปีขา้งหนา้ กลุ่มบริษทัโทรีเซนได้

จดัหาเงินทุนเพื่อรับนโยบายปรับปรุงกองเรือใหม่ในปี 2550 โดยการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 169.8 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและเงินกูร่้วมหลายสถาบนั (syndicated loans) จาํนวน 396 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา เงินท่ีไดจ้ากการขายหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้นไดน้าํมาใชใ้นการชาํระหน้ีเงินกูจ้ากธนาคารในกลุ่ม

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของกลุ่มบริษทั ทาํใหก้องเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของกลุ่มบริษทัใน

ปัจจุบนัปลอดจากภาระจาํนองและไม่มีสญัญาท่ีจะตอ้งคืนเงินกูใ้ดๆ คงคา้งอยู ่  

 

ความผนัผวนของการผลตินํา้มัน ราคานํา้มัน และนํา้มันเช้ือเพลงิ อาจทาํให้มีผลกระทบต่อสภาวะทาง

การเงินและผลการดําเนินการของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 

 

บริษทัท่ีขนส่งสินคา้ทางทะเลจะมีค่าใชจ่้ายหลกัคือ ตน้ทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงในช่วงท่ีผา่นมาจะอยู่

ในช่วงร้อยละ 22.48 ถึง 27.73 ของตน้ทุนการดาํเนินงานของเรือทั้งหมด เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี ราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง

เพิ่มข้ึนสูงเป็นอยา่งมาก ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 ราคาสูงสุดของนํ้ามนัดิบอยูท่ี่ 77.05 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อบาเรล ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ราคานํ้ามนัอาจยงัคงอยูใ่นระดบัสูงอยา่งน้ีต่อไป กลุ่มบริษทัฯ ยงั

มีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนัในกรณีใหบ้ริการเดินเรือแบบประจาํเสน้ทาง เน่ืองจากกลุ่ม

บริษทัอาจตอ้งรับ ภาระจากการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการของเรือทั้งหมด (เน่ืองจากการเพิ่มข้ึน

ของราคานํ้ามนั) ก่อนท่ีจะมีการปรับราคาในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง  

 

ไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาน้ีแมว้า่ขอ้กาํหนดในการใหเ้ช่าเหมาเรือแบบเป็นระยะเวลา ช่วยใหก้ลุ่มบริษทั

สามารถผลกัภาระตน้ทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงไปใหบ้ริษทัลูกคา้ท่ีขนส่งสินคา้ทางทะเล และมีการปรับเปล่ียน
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เง่ือนไขในสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ สาํหรับการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง การเพิ่มของ

ราคาตน้ทุนของนํ้ามนัเช้ือเพลิง เหล่าน้ีทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาวะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษทัในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถข้ึนอตัราค่าเช่าเรือหรือไม่สามารถชดเชยตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงท่ี

สูงข้ึนจากลูกคา้ได ้

 

นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือการแบ่งกองเรือในสดัส่วนร้อยละ 30 ถึง 40 ไปใชใ้นการ

ใหบ้ริการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาซ่ึงจะช่วยจาํกดัค่าใชจ่้ายของนํ้ามนัเช้ือเพลิง นอกจากน้ีกลุ่ม

บริษทัยงัมีแผนจะป้องกนัความเส่ียงจากราคานํ้ามนัเป็นคร้ังคราว  และเม่ือตน้ทุนนํ้ามนัมีการป้องกนัความ

เส่ียงแลว้ ตน้ทุนเหล่าน้ีอาจจะถูกผลกัไปท่ีลูกคา้ 

 

ความเส่ียงของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจากการให้บริการเช่าเหมาลาํระยะส้ันในตลาดเช่าเรือระยะส้ัน อาจทาํให้

เกดิความผนัผวนต่อความสามารถในการทาํกาํไร 

 

อตัราค่าเช่าเรือในตลาดเช่าเรือระยะสั้นหลายตลาดท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนดาํเนินธุรกิจอยูน่ั้น มีความ

หลากหลายอยา่งมากข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ จาํนวนเรือในกองเรือโลก การกระจายกาํลงัเรือ 

การท่ีมีเรือใหม่เขา้มาในตลาด การปลดระวางเรือเก่า และอุปสงคข์องสินคา้ท่ีจะขนส่ง จุดท่ีเรือวิง่รับขนส่ง

สินคา้ยงัมีผลต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการใชเ้รืออยา่งมีประสิทธิภาพ เพือ่ตอบสนองต่อความผนั

ผวนของความตอ้งการในการเช่าเรือในระยะสั้นและสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ สาํหรับรอบบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 ร้อยละ 72 ของรายไดจ้ากค่าระวางขั้นตน้ (gross) และร้อยละ 67 ของรายไดสุ้ทธิจาก

การเดินเรือในแต่ละเท่ียว ไดม้าจากการใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทาง การใหเ้ช่าเหมาเรือ และสญัญาอ่ืนๆ ท่ี

มีการกาํหนดราคาตามตลาดเช่าเรือระยะสั้น จากการท่ีกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีรายได้

บางส่วนจากการใหเ้ช่าเรือท่ีอตัราตลาดเช่าเรือระยะสั้น ดงันั้นการลดลงของอตัราค่าเช่าเรือในช่วงเวลาใด

เวลาหน่ึงจึงมีผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษทัโทรีเซนในช่วงเวลานั้นๆ  

 

 นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือ การสร้างรายไดท่ี้สมํ่าเสมอตลอดปี โดยการทาํสญัญากบัลูกคา้

ไวล่้วงหนา้ชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาและจากสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ดงันั้นจึงสามารถช่วย

ลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราค่าเช่าเรือในตลาดเช่าเรือระยะสั้นได ้
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ความสําเร็จของกลุ่มบริษัทโทรีเซนในอนาคต ขึน้อยู่กบัความสามารถในการบริหารความเจริญเติบโตของ

กลุ่มธุรกจิ 

 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัโทรีเซนมีแผนงานในการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ กลุ่มบริษทัโทรีเซนได้

ลงนามในสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่เป็นจาํนวนหลายลาํ และจะหาโอกาสต่อไปเร่ือยๆ ในการซ้ือเรือใหม่ และ/

หรือซ้ือเรือมือสอง การทาํงานของกลุ่มบริษทัโทรีเซนข้ึนอยูก่บัเจา้หนา้ท่ี ลูกเรือ และเจา้หนา้ท่ีบนฝ่ัง 

รวมทั้งเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบต่างๆ ของกลุ่มบริษทัในการบริการกองเรือและแผนท่ีจะการขยาย

และปรับปรุงกองเรือใหม่ โดยไม่ลดคุณภาพการบริการใหก้บับริษทัท่ีเป็นลูกคา้ อยา่งไรกดี็ไม่สามารถ

ประกนัไดว้า่ทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยขีองกลุ่มบริษทัโทรีเซน จะประสบผลสาํเร็จในการบริหารแผน

ท่ีจะการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ 

 

นอกเหนือจากแผนงานในการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ อีกส่วนของกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทั

โทรีเซนคือหาโอกาสการขยายธุรกิจไปยงัภูมิภาคใหม่ๆ และหาบริการใหม่ๆ (อยา่งเช่นการขยายไปสู่การ

ใหบ้ริการต่างๆ นอกชายฝ่ัง) ซ่ึงจะช่วยทาํใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซนสามารถเพิ่มความแขง็แกร่งทางการแข่งขนั 

หรือต่อยอดจากสายธุรกิจท่ีมีอยูใ่นขณะน้ี กลุ่มบริษทัโทรีเซนอาจจะไม่ประสบความสาํเร็จจากการปฏิบติั

ตามกลยทุธ์ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของกลยทุธ์ท่ีบริษทัฯ ไดว้างไว ้ 

 

นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซนคือการพฒันาบุคลากรท่ีเป็นหลกัของบริษทัฯ และพฒันาระบบ

พื้นฐานอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2550 กลุ่มเร่ิมทาํการปรับปรุงระบบสารสนเทศคร้ังใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ

ทาํใหร้ะบบสาํหรับกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองนั้นครบวงจรสมบูรณ์ในปี 2551 สาํหรับปี 2551 

และปีต่อๆ ไป ผูจ้ดัการระดบัอาวโุสของกลุ่มบริษทัโทรีเซนจะเขา้สู่ระบบ “การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน” 

โดยท่ีโบนสัในอนาคตจะเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินการของกลุ่มบริษทัฯ และผลงานของแต่ละบุคคล ตาม

เป้าหมายของกลุ่มบริษทัฯ ในระยากลาง 

 

ถ้ากลุ่มบริษัทโทรีเซนไม่สามารถแข่งขนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

รายได้และความสามารถในการทาํกาํไรจะลดลง 

 

อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูงและผูป้ระกอบการ

ใหม่ๆ สามารถเขา้สู่ธุรกิจน้ีอยา่งไม่ยากนกั (แมว้า่จะเป็นอุตสาหกรรมท่ีใชเ้งินทุนสูง) กลุ่มบริษทัโทรีเซน

แข่งขนัโดยเนน้เร่ืองราคาและการบริการใหก้บัลูกคา้ ช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัและคุณภาพและความยดืหยุน่

ของกองเรือบริษทั ในการบริการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ คู่แข่งของกลุ่มบริษทัหลายแห่งมีเงินทุนและ

ทรัพยากรดา้นอ่ืนๆ มากกวา่ มีกองเรือใหญ่กวา่ของกลุ่มบริษทั มีตน้ทุนการดาํเนินงานตํ่ากวา่ หรือมีการเขา้
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ไปในตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีดีกวา่ ส่วนแบ่งตลาดของบริษทัฯ ในตลาดระหวา่งประเทศไม่เพยีง

พอท่ีจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถมีอิทธิพลในการกาํหนดระดบัของราคาได ้ และอตัราส่วนแบ่งตลาดของกลุ่ม

บริษทัถูกกาํหนดโดยปัจจยัต่างๆ ท่ีกลุ่มบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้

 

ในช่วงขาข้ึนของตลาด มกัจะมีผูป้ระกอบการหนา้ใหม่เขา้สู่ตลาด (มีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะรวมถึง 

ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัเรือบรรทุกสินคา้แหง้กองท่ีมี และเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์รายใหญ่กวา่ในปัจจุบนั) 

ดงันั้นทาํใหมี้คู่แข่งหนา้ใหม่ในอุตสาหกรรมมากข้ึน และทาํใหก้ารแข่งขนัในตลาดเขม้ขน้ข้ึนไปอีก ดงันั้น

ถา้ดูตามแนวโนม้ในอดีตกจ็ะเห็นวา่ เม่ือมีการเติบโตในตลาดโลกสูง หรือมีการเปล่ียนการสมดุลยก์ารคา้ท่ี

ทาํใหเ้กิดตลาดท่ีเติบโตและมีอตัราค่าระวางสูง จากนั้นกจ็ะมีการเพิม่ขนาดระวางบรรทุกมากข้ึน ทาํให้

อุตสาหกรรมอ่อนไหวต่อการตกไปสู่ขาลงในช่วงซบเซาของอุตสาหกรรมดงักล่าว ความกดดนัทางดา้น

ราคาจะรุนแรงมากและอตัราค่าเช่าเรืออาจลดตํ่าลงอยา่งเห็นไดช้ดั และกระทบต่อรายไดข้องกลุ่มบริษทั   

โทรีเซน 

 

กลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจต้องมีรายจ่ายทีไ่ม่ได้คาดคดิมาก่อนเพ่ือบํารุงรักษากองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

 

ถา้เรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนไดรั้บความเสียหาย (เช่น จากสภาพอากาศหรืออุบติัเหตุ) เรือเหล่าน้ี

อาจตอ้งถูกซ่อมแซมท่ีอู่แหง้ ตน้ทุนและระยะเวลาการซ่อมท่ีอู่แหง้นั้นไม่สามารถคาดเดาได ้ ซ่ึงค่าซ่อมนั้น

อาจใชเ้งินจาํนวนมากและไม่ไดอ้ยูใ่นความคุม้ครองของบริษทัประกนั การสูญเสียของรายไดใ้นระหวา่งท่ี

เรือเหล่าน้ีกาํลงัถูกซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ รวมทั้งตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการซ่อมแซมเหล่าน้ี จะทาํให้

รายไดข้องกลุ่มบริษทัลดลง นอกจากน้ีพื้นท่ีของอู่แหง้นั้นมีจาํนวนจาํกดัในบางคร้ัง และไม่ไดอ้ยูใ่นสถานท่ี

ท่ีสะดวกต่อการเอาเรือไปซ่อมทั้งหมด  

 

นอกจากน้ีความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อนในดา้นของกฏระเบียบต่างๆ ของรัฐบาล

และมาตรฐานของอุปกรณ์อ่ืนๆ อาจทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายเพื่อทาํตามการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี หรือเพื่อการเพิ่ม

อุปกรณ์ใหม่ๆ ใหก้บัเรือท่ีมีสภาพเก่า ดงันั้นกลุ่มบริษทัโทรีเซนอาจไม่สามารถใชง้านเรือบางลาํเป็น

เวลานาน หรือเป็นเวลาหลายคร้ังท่ีนานกวา่คาดการไว ้ เพื่อดาํเนินการซ่อมแซมท่ีจาํเป็นหรือการปรับปรุง

เรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฏระเบียบต่างๆ ดงักล่าว จึงไม่สามารถประกนัไดว้า่เรือกลุ่มบริษทัโทรีเซนจะไม่ตอ้ง

เขา้รับการซ่อมแซมอยา่งมาก ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายจาํนวนมาก  

 

เรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนจะถูกพกัการปฏิบติังานเป็นประจาํเป็นช่วงๆ เพื่อการตรวจเช็คสภาพเรือ

และการดูแลรักษาเรือตามปกติ ถา้เรือตอ้งการการซ่อมแซมมากกวา่ท่ีคาดการไว ้ กจ็ะทาํใหเ้วลาท่ีจะนาํเรือ
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กลบัมาใชอี้กยดืไปอีก ความล่าชา้ดงักล่าวอาจทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัโทรีเซนผลการ

ดาํเนินงาน และสภาวะทางการเงิน 

 

นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือการลงทุนใหม้ากในการรักษากองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง

ใหมี้มาตรฐานอยูใ่นระดบัสูง เพื่อลดช่วงเวลาเคร่ืองเสีย กลุ่มบริษทัยงัมีแผนทาํตารางการเขา้อู่แหง้ของกอง

เรือล่วงหนา้เป็นเวลาหน่ึงถึงสองปี และเจรจาขอพื้นท่ีในอู่แหง้ล่วงหนา้ ในหลายๆกรณีเราไดเ้จรจาเพื่อ

กาํหนดราคาการเอาเรือเขา้อู่ซ่อมเรือแหง้ใหค้งท่ีกบัอู่ต่อเรือท่ีเราตอ้งการ และเพื่อเป็นการรับประกนัไดว้า่

เรือเหล่าน้ีจะอยูใ่กลก้บัสถานท่ีเหล่าน้ี เม่ือถึงกาํหนดเวลาท่ีเรือตอ้งเขา้อู่แหง้ 

 

ความล่าช้าในการรับมอบเรือใหม่ หรือการซ่อมแซมเรือทีมี่อยู่อาจทาํให้เกดิผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่ม

บริษัทโทรีเซน 

 

แผนงานในการปรับปรุงกองเรืออยา่งค่อยเป็นค่อยไปของกลุ่มบริษทัโทรีเซน มีจุดประสงคเ์พื่อลด

อายเุฉล่ียของกองเรือ โดยแผนท่ีจะซ้ือเรือสัง่ต่อใหม่ในอนาคตนั้น จะมีการรับมอบตรงเวลาและจะสามารถ

ใชง้านไดต้ามแบบท่ีกาํหนดไว ้ความล่าชา้อยา่งมากในการรับมอบเรือ หรือการไม่สามารถปฏิบติังานอยา่งมี

ประสิทธิภาพจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัโทรีเซน ผลการดาํเนินการและสถานภาพการเงินของ

บริษทัฯ ความล่าชา้ในการส่งมอบเรืออาจเกิดข้ึนจากปัญหาของอู่ต่อเรือ การไม่สามารถชาํระหน้ี หรือ

เหตุการณ์สุดวสิยัท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนหรืออู่ต่อเรือไม่สามารถควบคุมไดห้รือเหตุผลอ่ืนๆ ถา้เหตุการณ์

เหล่าน้ีและความสูญเสียต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไม่ไดรั้บการชดเชยความเสียหายหรือการประกนัอยา่งเพยีงพอ อาจมี

ผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริษทัโทรีเซน 

 

นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือการท่ีจะหาอู่ต่อเรือท่ีมีคุณภาพท่ีมีประสบการณ์การต่อเรือท่ี

เพียงพอ และมีทีมงานดูแลการต่อเรือใหม่ท่ีแขง็ขนั ซ่ึงจะทาํการตรวจสอบดูแลการสร้างต่อของกลุ่มบริษทั

โทรีเซนเป็นประจาํ เพื่อใหรั้บประกนัไดว้า่กลุ่มบริษทัโทรีเซนจะไดรั้บเรือท่ีมีคุณภาพและจะมีการแจง้กลุ่ม

บริษทัโทรีเซนแต่เน่ินๆ ถา้มีความเส่ียงท่ีอาจมีการรับมอบเรือล่าชา้ 

 

ต้นทุนการดําเนินการ และต้นทุนค่าใช้จ่ายจะเพิม่มากขึน้ และความสามารถในการใช้เช้ือเพลงิอย่างมี

ประสิทธิภาพจะลดลงในขณะทีเ่รือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนมีอายุงานมากขึน้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อรายได้

ของกลุ่มบริษทัโทรีเซน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 กองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของกลุ่มบริษทัโทรีเซนมีอายคุรบ 25 ปี  

มีขนาดระวางบรรทุกเฉล่ียประมาณ 28,145 เดทเวทตนั และมีอายเุฉล่ีย 18.04 ปี โดยทัว่ไป ตน้ทุนค่าใชจ่้าย
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และตน้ทุนอ่ืนๆ ในการรักษาเรือใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีจะเพิม่สูงข้ึนตามอายงุานของเรือ โดยปกติแลว้เรือเก่าจะ

มีค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาสูงกวา่เรือท่ีเพิ่งต่อข้ึนใหม่ เน่ืองจากมีความจาํเป็นตอ้งดูแลรักษามากข้ึน และมี

ความสามารถในการใชเ้ช้ือเพลิงอยา่งมีคุณภาพลดลง ซ่ึงอาจทาํใหส่้วนต่างกาํไรลดลงและลดความสามารถ

ในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษทัโทรีเซน นอกจากน้ีกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐบาล ความปลอดภยัหรือ

มาตรฐานของอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอายขุองเรือ อาจทาํใหต้อ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการปรับปรุง

เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ใหม่ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบเหล่านั้น และอาจจาํกดัลกัษณะของ

ประเภทการใหบ้ริการของเรือได ้ 

 

แผนการปรับปรุงกองเรืออยา่งค่อยเป็นค่อยไป มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอายเุฉล่ียของกองเรือ ในช่วง

ระยะเวลา 5 ปี ขา้งหนา้น้ี และโดยทัว่ไปแลว้ เรือสัง่ต่อใหม่ มกัจะมีความสามารถในการใชพ้ลงังานอยา่งมี

ประสิทธิภาพมากกวา่เรือเก่า 

 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจไม่สามารถได้รับใบรับรองของสถาบันจัดอนัดบัช้ันเรือ 

 

เรือแต่ละลาํจะตอ้งมีการตรวจสอบตามกาํหนด การตรวจสอบประจาํปี  การตรวจสอบเพื่อเขา้อู่แหง้ 

และการตรวจสอบแบบพิเศษต่างๆ และบางคร้ังเรือตอ้งผา่นการตรวจสอบอ่ืนๆ ตามกฏและขอ้บงัคบัของ

ประเทศท่ีเรือจดทะเบียนไว ้ โดยปกติแลว้จะมีการสาํรวจเพื่อเขา้อู่แหง้ ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบส่วนท่ีอยูใ่ต้

นํ้ าเป็นเวลาสองคร้ังภายในเวลาหา้ปี 

 

ถา้เรือลาํใดไม่สามารถรักษามาตรฐานหรือไม่ผา่นการตรวจสอบประจาํปี  การตรวจสอบเพื่อเขา้อู่

แหง้ และการตรวจสอบแบบพิเศษ หรือการตรวจสอบอ่ืนๆ ท่ีทาํโดยสถาบนัจดัอนัดบัเรือลาํนั้นจะไม่

สามารถทาํการทาํการคา้ระหวา่งท่าเรือและไม่สามารถปฏิบติังานได ้ การท่ีเรือไม่สามารถรักษามาตรฐาน

หรือไม่สามารถผา่นการสาํรวจนั้น อาจทาํใหเ้รือไม่เป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัท่ีเก่ียวขอ้ง และอาจทาํให้

บริษทัประกนัลดค่าคุม้ครอง การท่ีเรือไม่สามารถปฏิบติังานไดแ้ละการไม่สามารถปฏิบติัตามกรมธรรม์

ประกนัภยัของกลุ่มบริษทัโทรีเซนอาจทาํใหร้ายไดข้องกลุ่มบริษทัโทรีเซนลดลงอยา่งมาก 

 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบักลุ่มธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 

 

อุตสาหกรรมการให้บริการนอกชายฝ่ังน้ันขึน้อยู่กบัอุตสาหกรรมนํา้มันและก๊าซธรรมชาติซ่ึงได้รับ

ผลกระทบจากความผนัผวนของราคานํา้มันและก๊าซธรรมชาต ิ
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กลุ่มบริษทัโทรีเซนใหบ้ริการงานขดุเจาะนอกชายฝ่ังใหก้บัอุตสาหกรรมนํ้ามนั และก๊าซธรรมชาติ

โดยผา่นเมอร์เมด และธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซนไดรั้บผลกระทบจากความ        

ผนัผวนของอุปสงคแ์ละราคาของนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติของโลก โดยเฉพาะในกิจกรรมการสาํรวจ การ

พฒันา และการผลิต นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งเมอร์เมดใหบ้ริการอยู ่ 

 

บริษทัต่างๆ ท่ีสาํรวจนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอาจยกเลิกหรือลดกิจกรรมการสาํรวจ ข้ึนอยูก่บัราคา

ตลาดของนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจะทาํใหอุ้ปสงคข์องงานบริการนอกชายฝ่ังต่างๆ ของกลุ่มบริษทั     

โทรีเซนลดตามลงไปดว้ย แมว้า่กิจกรรมการขดุเจาะนอกชายฝ่ังและกิจกรรมการผลิตจะเพิ่มข้ึนในปี 2548 

และ 2549 ไม่สามารถประกนัไดว้า่กิจกรรมจะดาํเนินต่อไปในระดบัน้ีหรือเพิ่มมากข้ึนในอนาคต การใช้

เวลาขดุเจาะและการผลิตท่ียาวนานออกไปอาจมีผลต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัโทรีเซนและผลการทาํงานของ

กลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนมุ่งเนน้ไปท่ีธุรกิจเฉพาะต่างๆเช่น วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าและการขดุเจาะนํ้ามนั

เพื่อช่วยลดความผนัผวนของรายได ้ ธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าของกลุ่มบริษทัโทรีเซนจะมุ่งเนน้ไปท่ีธุรกิจ

ปลายนํ้า โดยเฉพาะการตรวจสอบ การซ่อมบาํรุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีมีอยู ่ ซ่ึงจะตอ้งผา่นมาตรฐาน

ความปลอดภยั ไม่วา่ราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติจะเป็นอยา่งไร เรือขดุเจาะจะนาํไปใชใ้นงานขดุเจาะใน

ส่วนของการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความผนัผวนนอ้ยกวา่ส่วนงานขดุเจาะดา้นอ่ืนๆ 

 

อุปสงค์ของธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากความผนัผวน และผลของการ

ดําเนินงานให้บริการนอกชายฝ่ังต่างๆ อาจมีความผนัผวน 

 

อุปสงคข์องการบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซน มีความผนัผวนโดยมีช่วงเวลาท่ีมีอุปสงค์

สูงแต่ขาดแคลนอุปทาน และเม่ืออตัราค่าระวางสูง มกัจะตามดว้ยช่วงเวลาท่ีมีอุปสงคต์ ํ่า ในขณะท่ีอุปทาน

ลน้ตลาด และอตัราค่าระวางตํ่า การท่ีมีเรือสัง่ต่อใหม่ เรือท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้าง เรือขดุเจาะ หรือเรือ

สนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าท่ีเขา้มาใหม่ในตลาดทาํใหเ้กิดอุปทานในตลาดมากข้ึน ซ่ึงจะทาํใหย้าก

ต่อการข้ึนอตัราค่าเช่า หรืออาจมีผลทาํใหอ้ตัราค่าเช่าลดลงไป ช่วงเวลาท่ีมีอุปสงคต์ ํ่าทาํใหมี้การแข่งขนัท่ี

รุนแรงมากข้ึน และทาํใหสิ้นทรัพยต่์างๆ จอดอยูเ่ฉยๆ ในหลายช่วงเวลา ทรัพยสิ์นท่ีใหบ้ริการนอกฝ่ังทะเล

ของบริษทัฯ อาจตอ้งจอดอยูเ่ฉยๆ หรือไม่เช่นนั้นแลว้กลุ่มบริษทัโทรีเซนตอ้งยอมทาํสญัญาท่ีให้

ค่าตอบแทนตํ่าตามสภาพตลาดในอนาคต นอกจากน้ีความสามารถของกลุ่มบริษทัโทรีเซนในการต่อสญัญา

ใหม่เหล่าน้ี หรือทาํสญัญาใหม่ๆ และเง่ือนไขของสญัญาเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะต่างๆ ของตลาดในเวลาท่ีมี

การพิจารณาสญัญาต่างๆ ดงักล่าว  
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นอกจากน้ี เน่ืองดว้ยสญัญาการใหบ้ริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นสญัญา

ระยะสั้น การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของสภาวะตลาดสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มธุรกิจน้ีอยา่ง

รวดเร็ว นอกจากน้ีเน่ืองดว้ยธุรกิจการงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซนเป็นธุรกิจท่ีทาํสญัญา

เป็นโครงการ ดงันั้นกระแสเงินสดหมุนเวยีนของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังจึงไม่อาจคาดเดาไดแ้ละ

อาจไม่สมํ่าเสมอ และจากความผนัผวนของอุปสงคข์องกลุ่มธุรกิจงานนอกชายฝ่ัง อาจทาํใหผ้ลประกอบการ

ของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังผนัผวนได ้

 

ธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซนมีความเส่ียงจากการดําเนินงานหลายอย่าง 

 

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซนมีความเส่ียงหลายอยา่ง ท่ีมาจากอุตสาหกรรม

นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ อาทิ ไฟไหม ้ ภยัธรรมชาติ ระเบิด การทะลกัของนํ้ามนัออกจากบ่อ การเผชิญกบั

ความดนัผดิปกติ การระเบิดของปล่องภูเขาไฟ ท่อนํ้ามนัแตกและนํ้ามนัร่ัว ความเส่ียงต่างๆ เหล่าน้ีอาจมีผล

ตามมาอยา่งร้ายแรง รวมทั้งการสูญเสียของชีวิตหรือบาดเจบ็อยา่งรุนแรง ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น และ

อุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัหรือของบริษทัลูกคา้ สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม การฟ้องร้องเรียกความเสียหายต่อ

การบาดเจบ็ของบุคคล ผลกระทบต่างๆ ทางการเมือง และความเสียหายต่อช่ือเสียงกลุ่มบริษทัฯ   

 

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซน ยงัมีความเส่ียงจากความขดัขอ้งของอุปกรณ์ 

ซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลาในการซ่อมแซมนานและทาํใหร้ายไดข้องกลุ่มบริษทัโทรีเซนตอ้งสูญเสียไป กลุ่มบริษทั

โทรีเซนอาจตอ้งหยดุการดาํเนินการบางส่วน ถา้มีอุปกรณ์สาํคญัส่วนใดชาํรุดจนกระทัง่กลุ่มบริษทัโทรีเซน

สามารถทดแทน และ/หรือ ซ่อมแซมส่วนนั้นได ้ความลม้เหลวในระบบการทาํงานท่ีสาํคญัอาจทาํใหเ้กิดการ

สูญเสียชีวิต หรือการบาดเจบ็ท่ีร้ายแรง ความเสียหายหรือความสูญเสียต่อเรือ และอุปกรณ์และขอ้พิพาททาง

การเมืองหรือทางกฏหมายท่ียดืเยื้อและมีผลเสียต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ  

 

กรณีท่ีกล่าวมามีผลกระทบต่อช่ือเสียงกลุ่มบริษทัฯ สภาวะทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน และ

ความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังต่อไป 
 
นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซนคือการลงทุนดว้ยเงินจาํนวนมาก ในการรักษากองเรือของกลุ่ม

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังใหมี้มาตรฐานใหอ้ยูใ่นระดบัสูงเพื่อลดช่วงเวลาเคร่ืองเสีย นอกจากน้ีจากการท่ี

ความปลอดภยั เป็นเร่ืองท่ีมีการเนน้ย ํ้ามากข้ึน ลูกคา้จึงมีการตรวจสอบกองเรืออยูเ่ป็นประจาํ และไดใ้ห้

ขอ้มูลกบับริษทัฯ เพื่อใส่ไวใ้นโครงการตรวจซ่อมและบาํรุงรักษากองเรือ 
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ลูกค้าในตลาดเฉพาะกลุ่มของธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ัง ทีก่ลุ่มบริษัทโทรีเซนดําเนินธุรกจิอยู่มีจํานวน

จํากดั และการสูญเสียลูกค้าทีสํ่าคญัอาจทาํให้เกดิผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลประกอบการทางด้านการเงิน

ของกลุ่มบริษทัโทรีเซน 

 

ลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในธุรกิจน้ีมีจาํนวนจาํกดัโดยเฉพาะในธุรกิจขดุเจาะ และจาํนวนโครงการท่ีมี

ศกัยภาพในธุรกิจท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนดาํเนินธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังกมี็จาํนวนจาํกดั เช่นกนั ในปีหน่ึงๆ 

จาํนวนสญัญาและโครงการไม่ก่ีโครงการ มีสดัส่วนท่ีสาํคญัในรายไดข้องธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่ม

บริษทั นอกจากน้ีเน่ืองดว้ยเมอร์เมดมีเรือขดุเจาะทั้งส้ิน 2 ลาํ จึงสามารถใหบ้ริการงานขดุเจาะแก่ลูกคา้ไม่

เกิน 2 ราย ในช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น การสูญเสียลูกคา้ของธุรกิจการขดุเจาะไปรายหน่ึงทาํใหมี้ผลกระทบต่อ

ธุรกิจการขดุเจาะ ถา้เมอร์เมดไม่สามารถหาลูกคา้รายใหม่มาทดแทนลูกคา้ท่ีสูญเสียไปได ้ เหตุผลดงักล่าว

อาจทาํใหก้ระทบต่อรายไดแ้ละผลกาํไรโดยรวมของกลุ่มบริษทั 

 

รายไดแ้ละความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง และผลประกอบการทาง

การเงินของกลุ่มบริษทัโทรีเซนอาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ลูกคา้สาํคญัรายใดของเมอร์เมดยกเลิกสญัญาหรือ

ปฏิเสธไม่ยอมทาํสญัญากบัเมอร์เมด และกลุ่มบริษทัโทรีเซนไม่สามารถหาลูกคา้รายใหม่มาทดแทนลูกคา้

เหล่าน้ีได ้

 

ถ้าธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ไม่สามารถบริหารความเจริญเติบโตของธุรกจิได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อาจกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2546 กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซนไดซ้ื้อเรือขดุ

เจาะ 2 ลาํ และเรือสนบัสนุนงานวิศกรรมโยธาใตน้ํ้ า 3 ลาํ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังไดป้ระกาศแผนท่ีจะ

ซ้ือเรือขดุเจาะใหม่1 ลาํ และเรือสนบัสนุนวิศวกรรมใตน้ํ้ าท่ีต่อใหม่อีก 1 ลาํ จะมีระยะเวลาห่างของเวลา

ระหวา่งเวลาท่ีกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังซ้ือเรือขดุเจาะ หรือเรือสนนัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 

และเวลาท่ีเรือขดุเจาะหรือเรือดงักล่าวเร่ิมปฏิบติังานได ้ ในช่วงเวลานั้นสภาวะต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมอาจเปล่ียนแปลง อยา่งเช่น กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังอาจไม่สามารถไดรั้บผลตอบแทน

อยา่งท่ีคาดหวงัได ้ ถา้กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังไม่สามารถบริหารเรือท่ีซ้ือมาใหม่ และเรือต่อใหม่ท่ี

จะไดม้าทั้งในปัจจุบนัและอนาคต อาจกระทบผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัโทรีเซนเป็นอยา่งมาก  

 

แผนการขยายกิจการของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังตอ้งการความเอาใจใส่ในการบริหารอยา่ง

มาก และตอ้งการทรัพยากรท่ีสาํคญั ทั้งในแง่การเงินและบุคลากร ความเจริญเติบโตของกลุ่มธุรกิจงาน

บริการนอกชายฝ่ังทาํใหเ้กิด และคาดวา่จะทาํใหเ้กิดต่อไปเร่ือยๆ ในดา้นความตอ้งการอยา่งสูงดา้น

- 13 -  

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ทรัพยากรบุคคล การจดัการและทรัพยากรอ่ืนๆ ถา้เมอร์เมดไม่สามารถดาํเนินการต่อไปหรือไม่สามารถหา

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ ไม่สามารถปรับปรุงการดาํเนินการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังและระบบทางการเงิน 

การบริหารจดัการ และขอ้มูลทางดา้นกฎหมาย/การปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ ใหท้นัต่อการเจริญเติบโต

ของธุรกิจนอกชายฝ่ังแลว้ อาจกระทบต่อผลการดาํเนินการของทั้งเมอร์เมดและของกลุ่มบริษทัโทรีเซนอยา่ง

มาก  

 

นโยบายของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง คือการพฒันาบุคลากรท่ีเป็นหลกัของบริษทัฯ และ

พฒันาระบบพื้นฐานอยา่งต่อเน่ือง  ผูจ้ดัการระดบัอาวโุสของเมอร์เมด จะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลของ

งาน ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัเป้าหมายของกลุ่มเมอร์เมดในระยะสั้นและระยะกลาง 

 

อุตสาหกรรมธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซน เป็นอุตสาหกรรมทีมี่การแข่งขนัสูง

ทางด้านราคา 

 

ตลาดและภูมิภาคท่ีกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังทาํธุรกิจอยูมี่การแข่งขนัสูง ราคามกัเป็นปัจจยั

สาํคญัในการกาํหนดวา่ผูรั้บเหมารายใดจะไดส้ญัญาไป คู่แข่งบางรายมีขนาดธุรกิจใหญ่กวา่กลุ่มบริษทัฯ 

โดยมีกองเรือท่ีหลากหลายกวา่หรือกองเรือท่ีมีลกัษณะจาํเพาะกวา่ มีทรัพยากรท่ีมากกวา่ของกลุ่ม และมี

ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั และสามารถเขา้ถึงไปยงัภูมิภาคต่างๆ ไดดี้กวา่ และ/หรือ ตน้ทุนทรัพยากรตํ่ากวา่กลุ่มฯ 

ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีทาํใหคู่้แข่งเหล่าน้ีสามารถรับสถานการณ์ขาลงของอุตสาหกรรมไดดี้กวา่ สามารถแข่งขนั

เร่ืองราคาได ้และเคล่ือนยา้ย สร้าง และ/หรือ หาสินทรัพยเ์พิ่มเติมได ้ ซ่ึงปัจจยัทั้งปวงน้ีมีผลต่อยอดขายและ

ความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษทั  

 

นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือการขยายกิจการของเมอร์เมดและการลดตน้ทุนของธุรกิจงาน

บริการนอกชายฝ่ัง 

 

ต้นทุนต่างๆ ทีเ่พีม่ขึน้ของธุรกจิบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจมีผลกระทบต่อความสามารถ

ในการทาํกาํไรในสัญญาระยะยาว 

 

สญัญาทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนทาํกบัลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง สาํหรับบริการ

การขดุเจาะและสญัญาบริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าบางฉบบั มีการกาํหนดราคาค่าบริการคงท่ีในระยะยาว 

สญัญาระยะยาวอตัราคงท่ีเหล่าน้ี จาํกดัความสามารถของกลุ่มบริษทั ในการปรับอตัราค่าบริการตามการ

เพิ่มข้ึนของตน้ทุน เช่นตน้ทุนเงินเดือน และตน้ทุนอะไหล่และสินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆ  ซ่ึงไม่สามารถ
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คาดเดาไดแ้ละผนัผวนตามเหตุการณ์ท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนไม่สามารถควบคุมได ้ การเพิ่มข้ึนของตน้ทุน

ดงักล่าวมีผลอยา่งมากต่อความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษทั 

 

การบํารุงรักษา และซ่อมแซมเรือขุดเจาะ และเรือของกลุ่มธุรกจิงานบริการนอกฝ่ังทะเลมีค่าใช้จ่ายสูง 

 

การดาํเนินงานของธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังข้ึนอยูก่บัทรัพยสิ์น อยา่งเช่นเรือขดุเจาะ และเรือ

สนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า  กลุ่มบริษทัโทรีเซนตอ้งบาํรุงรักษาเรือขดุเจาะและเรือเหล่าน้ีใหมี้

มาตรฐานระดบัหน่ึง และเพือ่รักษาใบรับรองของเรือขดุเจาะและเรือสนบัสนุนงานวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ า เช่น 

เรือขดุเจาะ และเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าตอ้งเขา้รับการบาํรุงรักษาท่ีอู่แหง้ทุกๆ 5 ปี การบาํรุง 

รักษาเรือท่ีอู่แหง้นั้นมีค่าใชจ่้ายจาํนวนมากและไม่สามารถประกนัไดว้า่จะไม่มีค่าใชจ่้ายเกินงบ กลุ่มบริษทั

อาจตอ้งซ่อมแซมหรือปรับปรุงเรือขดุเจาะหรือเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าใหม่ หรือตอ้งมี

ค่าใชจ่้ายจาํนวนมากในการซ้ืออะไหล่และทรัพยสิ์นเพิ่มเติม นอกจากน้ีเน่ืองจากเรือขดุเจาะและเรือหลายลาํ

ของกลุ่มบริษทัไม่ใช่เรือใหม่ ตน้ทุนการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมเรือเหล่านั้นอาจจะสูงกวา่เรือท่ีสัง่ต่อใหม่  

 

ไม่สามารถประกนัวา่ไดว้า่กลุ่มบริษทัฯ จะสามารถหาเงินสดจากการดาํเนินงานหรือเงินกูย้มืหรือ

จากการจดัหาเงินทุน โดยมีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมหรือเพียงพอเพื่อดาํเนินการตามน้ีได ้ ถา้กลุ่มบริษทัไม่

สามารถเขา้ถึงแหล่งทุนเพื่อการดาํเนินงานท่ีเพียงพอได ้ อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจ

งานบริการนอกชายฝ่ัง 

 

เมอร์เมดสามารถจดัหาเงินทุนจาํนวน 246 ลา้นดอลลาร์สิงคโ์ปร์จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน

แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และจากการมีงบดุลท่ีแขง็แกร่งจะทาํใหเ้มอร์เมดสามารถเขา้สู่ตลาด

หน้ี (debt markets) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหก้ารลงทุนในสินทรัพยไ์ม่ติดขดั 

 

ความเส่ียงทัว่ไปของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 

 

ธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซน ขึน้อยู่กฎ 

ระเบียบการเดินเรือทะเล และภาระผูกพนัต่างๆ ทีอ่าจนํามาซ่ึงค่าใช้จ่ายจํานวนมากและมีผลกระทบอย่าง

มากต่อผลการดําเนินงานและสถานภาพการเงินของกลุ่มบริษัท 

 

การดาํเนินงานการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเลและบริการนอกชายฝ่ัง มีกฎระเบียบมากมาย 

รวมทั้งกฎบตัรต่างๆ ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ท่ีวา่ดว้ยการบริหาร การขนส่ง การเกบ็รักษาสินคา้ และการ

ปล่อยปิโตรเลียมและสารพษิ ซ่ึงทั้งหมดน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อปกป้องรักษาส่ิงแวดลอ้ม จากมลภาวะ และเพื่อ
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รักษาชีวิตสตัวท์ะเล รวมทั้งกฏหมายและระเบียบของประเทศและรัฐบาลทอ้งถ่ินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นพื้นท่ีเรือ

ใหบ้ริการ หรือจดทะเบียน การดาํเนินงานการขนส่งทางทะเลของเรือสินคา้แหง้ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนใขการ

ประกนั และขอ้กาํหนดความรับผดิชอบทางดา้นการเงิน และอาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นเม่ือใดกไ็ด ้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือจะตอ้งทาํตามเง่ือนไขการดาํเนินงาน การบาํรุงรักษา การตรวจสอบ การอบรมและ

ดา้นโครงสร้างอยา่งเขม้งวด และตอ้งปฏิบติัตามการบริหารจดัการทางดา้นความปลอดภยัท่ีไดรั้บการรับรอง 

และกระบวนการเตรียมการฉุกเฉิน กฎระเบียบเหล่าน้ีรวมทั้ง ภาคผนวกท่ีหกของอนุสญัญาระหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยการป้องกนัมลภาวะจากเรือ ขอ้ปฏิบติัวา่ดว้ยการบริหารจดัการเพื่อการเดินเรือท่ีปลอดภยัและป้องกนั

มลภาวะ อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัของชีวิตในทะเล และกฎความปลอดภยัระหวา่ง

ประเทศเก่ียวกบัท่าเรือและเรือ  (International Convention for Prevention of Pollution from Vessels, 

Management Code for the Safe Operation of Ships and Pollution Prevention, the International Convention 

for Safety of Life at Sea และ the International Security Code for Ports and Ships.)  

 

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซน ตอ้งไดรั้บการอนุญาตและความเห็นชอบต่างๆ 

ในการดาํเนินธุรกิจ ในอนาคตกลุ่มบริษทัโทรีเซนอาจตอ้งต่ออายใุบอนุญาตเพือ่ทาํธุรกิจงานบริการนอก

ชายฝ่ัง หรือตอ้งขอรับใบอนุญาตและใบรับรองใหม่ ไม่สามารถประกนัไดว้า่กลุ่มบริษทัโทรีเซนจะไดรั้บ

การต่ออายใุบอนุญาต หรือไดรั้บใบอนุญาตหรือใบรับรองดงักล่าวหรือไม่ หรือจะไดต้ามกรอบเวลาท่ีกลุ่ม

บริษทัโทรีเซนคาดไว ้ถา้กลุ่มบริษทัโทรีเซนไม่สามารถต่ออาย ุรักษา หรือไดม้าซ่ึงใบอนุญาตหรือใบรับรอง

ดงักล่าว อาจทาํใหก้ารดาํเนินงานการบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซนสะดุด หรือล่าชา้ และอาจมี

ผลกระทบต่อการบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซนหรือธุรกิจของกลุ่มบริษทัโทรีเซน 

 

ธุรกจิของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีความเส่ียงตามปกตต่ิางๆ จากความการความสูญเสียและภาระผูกพนั และถ้า

บริษัทฯ ไม่มีการประกนัทีเ่พยีงพอต่อความสูญเสียทีเ่กดิขึน้จริงหรือภาระผูกพนัทีเ่กดิขึน้จริง อาจส่ง

กระทบต่อสถานภาพทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

 

ความสูญเสียของทรัพยสิ์นทางทะเลอาจเกิดจากสาเหตุหลายอยา่ง รวมทั้งสภาพอากาศท่ีแปรปรวน 

การชน การเกยต้ืน ไฟไหม ้ เคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง ความผดิพลาดของมนุษย ์ เรืออาจถูกกกับริเวณ หรือเรืออาจ

จม และมีการร่ัวไหลทาํใหเ้กิดมลภาวะ และอาจทาํใหบุ้คคลอ่ืนเรียกร้องค่าเสียหาย นอกจากน้ีสินคา้ในเรือ

อาจติดไฟ ระเบิด และสารพษิอาจเป็นอนัตรายต่อเรือ คน และส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนให้

ความสาํคญักบัความปลอดภยั ในการออกแบบและการปฏิบติัการของกองเรือ กลุ่มบริษทัโทรีเซนได้

ประสบกบัอุบติัเหตุเป็นบางคร้ังและเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัเรือ ไม่มีการประกนัไดว้า่จะไม่เกิดเหตุการณ์

ท่ีคลา้ยกนัอีกในอนาคต 
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แมว้า่กลุ่มบริษทัโทรีเซนจะสามารถเรียกค่าชดเชยความเสียหายบางส่วนได ้ จากบริษทัประกนัภยั 

ค่าชดเชยความเสียหายอาจตอ้งมีการหกัเงินความเสียหายส่วนตน้ และขอ้จาํกดัอ่ืนๆ และไม่มีการประกนัได้

วา่การประกนัภยัของกลุ่มบริษทัฯ จะสามารถชดเชยค่าใชจ่้ายจากเหตุการณ์ไดท้ั้งหมดเสมอ หรือแมว้า่กลุ่ม

บริษทัโทรีเซนจะสามารถทาํตามเง่ือนไขตามขอ้บงัคบัของการประกนัท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับการชดเชยความ

เสียหายจากบริษทัประกนัภยั ถา้เหตุการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัเกิดข้ึนอีกในอนาคต อาจทาํใหเ้กิดความสูญเสีย

ต่างๆ โดยตรงหรือมีภาระผกูพนัต่างๆ ความสูญเสียของกาํไร หรือตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงทาํใหมี้ผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานของบริษทัฯ สภาพการเงิน และผลการดาํเนินงาน  

 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนไม่ไดมี้การประกนัท่ีเก่ียวกบัความสูญเสียของกาํไร การสูญเสียของ

การวา่จา้ง ความล่าชา้ ความสูญเสียท่ีเป็นผลต่อเน่ือง หรือความสูญเสียของรายไดจ้ากการท่ีเรือไม่สามารถ

ปฏิบติังานได ้ยกเวน้เฉพาะกรณีท่ีเป็นขอ้เรียกร้องต่อบุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีความเส่ียงบางอยา่ง อยา่งเช่นท่ี

เก่ียวกบัความเสียหายทางเคมีชีวภาพไม่สามารถประกนัได ้ เน่ืองจากมีการเรียกร้องค่าเสียหายประกนัภยักนั

ทัว่ไป ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล ผูรั้บประกนัและสมาคมพีแอนดไ์ออาจขอเพิ่มค่าเบ้ียประกนัได ้

ถา้กลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถประกนัการดาํเนินธุรกิจไดห้รือขอรับประกนัในเง่ือนไขท่ีตอ้งการ หรือมีภาระ

ผกูพนัใดท่ีกลุ่มบริษทั ตอ้งรับผดิชอบและไม่สามารถเอาเงินประกนัมาชดใชไ้ดห้มด อาจส่งผลต่อการ

ดาํเนินงาน โอกาสในอนาคต สภาพการเงิน และผลการดาํเนินการของกลุ่มบริษทั 

 

สมาคมพแีอนด์ไอทีก่ลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นสมาชิกอยู่ อาจขอให้สมาชิกเพิม่การสนับสนุนทางการเงิน ซ่ึง

อาจมีผลกระทบต่อสภาวะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนจะไดรั้บการชดเชยความเสียหาย สาํหรับภาระบางอยา่งท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีเรือ

ของกลุ่มบริษทัโทรีเซนปฏิบติัการอยู ่ จากการเป็นสมาชิกของการคุม้ครองและการชดเชยความเสียหายหรือ

สมาคมพีแอนดไ์อ สมาคมพีแอนดไ์อเป็นสมาคมการประกนัท่ีสมาชิกตอ้งช่วยออกเงินเพื่อช่วยสมาชิกคน

อ่ืนรับผดิชอบความสูญเสียต่างๆ สมาคมพีแอนดไ์อมีจุดประสงคใ์นการใหป้ระกนัซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มโดย

วดัจากจาํนวนนํ้าหนกัเป็นตนัรวมของเรือสมาชิก การชดเชยความเสียหายจะจ่ายตามเบ้ียประกนัรวมของ

สมาชิกสมาคมทั้งหมด แมว้า่อาจมีการขอใหเ้พิ่มการสนบัสนุนทางดา้นการเงินเพิม่ ถา้เบ้ียประกนัรวมไม่

พอท่ีจะชาํระค่าเรียกร้องชดเชยความเสียหายท่ีส่งใหก้บัสมาคม การเรียกร้องความเสียหายท่ียืน่ใหก้บั

สมาคม อาจรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากสมาชิกของกลุ่มรวมทั้งการเรียกร้องต่างๆ ต่อ

สมาคมจากสมาคมพีแอนดไ์ออ่ืนๆ ท่ีทางสมาชิกมีขอ้ตกลงระหวา่งสมาคม สมาคมพีแอนดไ์อท่ีกลุ่มบริษทั

โทรีเซนเป็นสมาชิกอยูอ่าจของใหส้มาชิกจ่ายเงินเพิ่ม และการเพิ่มเงินสนบัสนุนสมาคมดงักล่าวอาจมี

จาํนวนมาก ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสภาพการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัโทรีเซน 
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 ถ้ากลุ่มบริษัทโทรีเซนไม่สามารถดึงดูดทรัพยากรบุคคลทีมี่คุณภาพ สําหรับธุรกจิของกลุ่มบริษัทโทรีเซน

อาจทาํให้เกดิผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือธุรกจิของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 

 

ปัจจยัท่ีสาํคญัต่อความสาํเร็จของธุรกิจของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือความสามารถในการหา อบรม 

และอบรมอยา่งต่อเน่ืองใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีเหมาะสม และมีประสบการณ์ในการประจาํการเรือ และเจา้หนา้ท่ี

ประจาํสาํนกังาน ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซนตอ้งการบุคลากรท่ีมีฝีมือเพื่อปฏิบติั 

การในเรือขดุเจาะ และเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า ตลาดของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีคุณภาพและมี

ประสบการณ์นั้น มีความแข่งขนัสูงและเติบโตข้ึนมากในไม่ก่ีปีมาน้ี เน่ืองจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 

โอกาสในการจา้งงานอ่ืนๆ และเงินเดือนท่ีสูงข้ึน ไม่สามารถประกนัไดว้า่กลุ่มบริษทัโทรีเซนจะประสบ

ความสาํเร็จในการสรรหาและอบรมบุคลากรท่ีมีฝีมือในราคาท่ีสมเหตุสมผล ถา้กลุ่มบริษทัโทรีเซนไม่

สามารถทาํเช่นนั้นได ้ จะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัโทรีเซน และความสามารถของกลุ่ม

บริษทัโทรีเซนในการดาํเนินการอยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพทางตน้ทุน นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัโทรีเซน

คาดวา่อตัราเงินเดือนสาํหรับเจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีเป็นคนไทยท่ีปฏิบติัการในทะเล จะเพิ่มข้ึนประมาณร้อย

ละ 7 ตามมาตรฐานแรงงานของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยแรงงานในทะเล (International Maritime 

Labour Convention) ในปี 2552 

 

การดําเนินการของกลุ่มบริษทัโทรีเซนมีความเส่ียงจากความน่าเช่ือถือของลูกค้า 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนมีความเส่ียงจากความความสูญเสียจากการไม่ชาํระเงินหรือการท่ีลูกคา้ไม่ปฎิบติั

ตามสญัญา ถา้ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัโทรีเซนรายสาํคญัรายใดไม่ชาํระเงินหรือไม่ปฏิบติัตามสญัญา โดย

เฉพาะท่ีเป็นช่วงซบเซาของธุรกิจ อาจทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพทางการเงินของกลุ่มบริษทัโทรีเซนหรือ

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัโทรีเซน  ถา้ลูกคา้สาํคญัรายใดของกลุ่มบริษทัโทรีเซนผดินดัชาํระหน้ี ผล

ประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริษทัโทรีเซนอาจไดผ้ลกระทบ ผลจากการท่ีลูกคา้ผดินดัชาํระหน้ีจะส่ง

กระทบรุนแรงกวา่กบัธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังท่ีอายสุญัญามีระยะเวลายาวนาน มูลค่าของสญัญาสูงกวา่

และมีจาํนวนสญัญานอ้ยกวา่ 

 

นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือการทาํงานร่วมกบับริษทัลูกคา้ท่ีมีคุณภาพสูงเป็นหลกั ซ่ึงไดท้าํ

การคดัเลือกจากภายในของกลุ่มบริษทัแลว้ หรือในกรณีท่ีเป็นไปได ้ กลุ่มบริษทัฯ จะใหลู้กคา้จ่ายเงิน

ล่วงหนา้ก่อนเร่ิมปฎิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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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 868,684,422 

บาท และทุนชาํระแลว้ 643,684,422 บาท 

 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจในระยะ 5 ปีท่ีผา่น

มาคือ  

 

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

เรือมาเพิ่มเติมจาํนวน 5 ลาํ เพื่อทดแทนเรือท่ีปลดระวางไปทาํใหก้องเรือมีจาํนวน 25 ลาํ ณ 

ส้ินสุดรอบบญัชี 30 กนัยายน 2545 

 

 - ขยายธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ โดยจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่จาํนวน 2 บริษทั คือ  

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

100) ประกอบธุรกิจตวัแทนเรือ) 

 

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

ถือหุน้ร้อยละ 99.9) และมีบริษทัร่วมซ่ึงบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือ

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

Services ประกอบธุรกิจการบริหารท่าเรือ (โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟ แซด อี ถือหุน้ใน Sharjah 

Ports Services ร้อยละ 49) 

 

 - เพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั จากเดิมร้อยละ 27 

เป็นร้อยละ 30.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั 

 

ปี 2546 - ขยายกองเรือของบริษทัจาก 25 ลาํ ณ 30 กนัยายน 2545 เป็น 33 ลาํ ในปี 2546 (ซ้ือเรือ

เพิ่มเติมจาํนวน 10 ลาํ และขายเรือออกไป 2 ลาํ) 
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 - เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัจากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 

บาท และปรับจาํนวนหน่วยกบัอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิชุดท่ี 2 จากเดิม    

ใบสาํคญัสิทธิ 1 หน่วย สามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

 

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

การซ้ือเรือเพิ่มเติม 12 ลาํ และขายเรือไป 2 ลาํ  

 

 - ขยายธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ โดยจดัตั้งบริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอสเอ 

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

ตวัแทนเรือในประเทศเวยีดนามและกมัพชูา 

 

 - เพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั จากเดิมร้อยละ 30.5 

เป็นร้อยละ 34.2 

 

- ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (TTA-W2) ครบกาํหนดวนัใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังสุดทา้ย ในวนัท่ี 30

กนัยายน 2547 และพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 

31 ตุลาคม 2547 เป็นตน้ไป 

 

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

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

อายเุฉล่ียของกองเรือลดลงจาก 18.6 ปี ในปี 2547 เป็น 17.31 ปี ในปี 2548   

 

- ขายหุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ ในบริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั ทั้งหมดใหก้บั

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

จาํกดั ไม่เป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ อีกต่อไป 

 

- ลงทุนในหุน้เพิ่มทุนของ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั เพื่อรักษาสดัส่วนเดิมไวท่ี้ร้อยละ 

50 และเพิม่สดัส่วนการถือหุน้เป็นร้อยละ 63.14 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม) ในเดือนธนัวาคม 

2548 
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- ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการแทนนายอาร์เน่   

ไทเกน้ ซ่ึงครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

 

- ประธานกรรมการยงัคงเป็น ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั และมีการเปล่ียนแปลง

ประธานกรรมการตรวจสอบจาก ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั เป็นนายบียอร์น         

ออสตรอม ในเดือนมกราคม 2548 

 

- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั Best Performance Award ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยนิตยสาร Forbes Asia 

 

ปี 2550 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 169.80 

ลา้นดออลาร์สหรัฐอเมริกาเพือ่นาํมาใชใ้นแผน และการขยาย และปรับปรุงกองเรือของ

บริษทัฯ  

 

 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การสัง่ต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง

ใหม่จาํนวน 5 ลาํ ขนาดระวางบรรทุกเฉล่ีย 53,000 เดทเวทตนั ซ่ึงจะไดรั้บมอบเรือในปี 2552 

และ 2554 

 

 - เมอร์เมดไดจ้ดัหาเงินทุนจาํนวน 246,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ จากการออกและเสนอขาย

หุน้กูแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

สิงคโปร์ นอกจากน้ียงัไดมี้การสัง่ต่อเรือขดุเจาะใหม่จาํนวน 1 ลาํ และเรือสนบัสนุนงาน

เทคนิคใตน้ํ้ าใหม่จาํนวน 1 ลาํ ซ่ึงจะไดรั้บมอบเรือในปี 2552 เมอร์เมดร่วมลงทุนร้อยละ 22.5 

โดยออ้มใน Allied Marine & Equipment Sdn. Bhd. และร่วมลงทุนกบั บริษทั เคนชาน่า 
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ปิโตรเลียม เบอร์แฮด เพื่อจดัตั้งบริษทัใหม่สาํหรับทาํการตลาดและบริหารเรือขดุเจาะใน

ประเทศมาเลเซีย 

 

 - กองเรือโทรีเซน ณ ปัจจุบนั (31 ธนัวาคม 2550) มีทั้งหมด 43 ลาํ (30 กนัยายน 2550 มี

ทั้งหมด 45 ลาํ) เป็นเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไปและเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง นอกจากน้ียงัมี

เรือสาํหรับใหบ้ริการนอกชายฝ่ังจาํนวน 4 ลาํ และเรือขดุเจาะอีก 2 ลาํ 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างธุรกิจในกลุ่มบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 
 

 
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง  
เยอรมันนี จีเอ็มบีเอช (10) 

บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) 

จํากัด (1) 
บริษัท  โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง 

(เอชเค) จํากัด 

บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง 
สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด 

บริษัทย่อย 49 บริษัท (3)
 

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ 
จํากัด (มหาชน) (12) 

บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ 
เซอรืวิสเซส จํากัด 

บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ 
จํากัด 

บริษัท  โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง 
(พีทีอี) จํากัด 

 

บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส 

แอนด์ ซัพพลายส์ จํากัด (5) 

บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน 
เอเยนต์ซีส์ จํากัด (4) 

บริษัท เฟิร์นเล่ย์ 
(ประเทศไทย) จํากัด (7) 

โทรีเซน อินโดไชน่า 
เอสเอ (4) 

บริษัท จีเอซี โทรีเซน  
โลจิสติกส์ จํากัด (5) 

บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี 

(ประเทศไทย) จํากัด (11) 

บริษัท ไทยพีแอนด์ไอ เซอร์วิสเซส 

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (6) 

บริษัท ท.ีเอส.ซี. 
มาริไทม์ จํากัด (8) 

โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี (9) 

ชาร์จา พอร์ต 

เซอร์วิสเซส แอลแอลซี (11) 

บริษัท เอเซีย โค้ทติ้ง 

เซอร์วิสเซส จํากัด (13) 

บริษัท ชิดลม ขนส่ง 

และบริการ จํากัด (5) 

99.9% 

100.0% 99.9% 

99.9% 

28.1% 

100.0% 95.0% 

50.0% 100.0% 

99.9% 99.9% 

50.0% 51.0% 

51.0% 51.0% 

90.0% 99.9% 

99.9% 

99.9% 

100.0% 

49.0% 

กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง 

กลุ่มธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ 

หมายเหตุ: 
(1) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจบริการจัดการกองเรือให้กับกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

(2) บริษัทนี้ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ทอร์ เฟรนชิป ชิ้ปปิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท ทอร์ ฮอไรซัน ชิปปิ้ง พีทีอี  
ลิมิเต็ด  ซึ่งแต่ละบริษัทเป็นเจ้าของเรือ 1 ลํา 

(3) บริษัทย่อย 49 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทเป็นเจ้าของเรือ 1 ลํา 

(4) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจตัวแทนเรือ 

(5) บริษัทเหล่านี้ประกอบธุรกิจบริการวัสดุจัดเรียงสินค้าบนเรือ โลจิสติกส์ ขนถ่ายสินค้า 

(6) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจประสานงานให้กับบริษัทประกันภัยต่างประเทศ 

(7) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจนายหน้าเช่าเหมาเรือ 

(8) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจซ่อมบํารุงและดูแลเรือเดินทะเล 

(9) บริษัทนี้จัดตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต 

(10) บริษัทนี้จัดตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน 

(11) กลุ่มบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทร่วม สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ - ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ” 

(12) หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทโทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยทางตรงคิดเป็นร้อยละ 35.40 และบริษัท โทรีเซน  
ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จํากัด ถือหุ้นโดยทางอ้อมคิดเป็นร้อยละ 19.89 

(13) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจบริการงานเคลือบพื้นผิวเพื่อการป้องกันต่าง ๆ 

100.0% 
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2.3 โครงสร้างรายได้ 

(ลา้นบาท) 

รายได ้ ประเภทธุรกิจ 2548 2549 2550 

 รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

1. ค่าระวาง ธุรกิจเดินเรือ 14,518.55 96.02 12,820.99 75.17 15,865.29 74.42 

2. ค่าบริการ ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 203.18 1.34 263.75 1.55 259.48 1.22 

3. ค่าบริการ ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง - - 2,752.82 16.14 4,025.55 18.88 

4. ค่านายหนา้ ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 165.25 1.10 159.65 0.94 205.75 0.97 

5. ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม  28.94 0.19 - 9.40 0.04 

6. อ่ืน ๆ  203.84 1.35 1,059.79 953.12 4.47 

รวม  15,119.76 100.00 17,057.00 100.00 21,318.59 100.00 

  

รายไดห้ลกัของบริษทัมาจากธุรกิจเดินเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง คิดเป็นร้อยละ 74.42 ของรายได้

รวม รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง คิดเป็นร้อยละ 18.88 ของรายไดร้วม ส่วนรายไดก้ลุ่มธุรกิจ

บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือมีรายไดจ้ากค่าบริการและค่านายหนา้ คิดเป็นร้อยละ  2.19 ของรายไดร้วม 

ลกัษณะรายไดข้องกลุ่มธุรกิจทั้งสามประเภทมีดงัน้ี 

 

ก. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิเดินเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

 

 การใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของบริษทัในกลุ่มโทรีเซน มีทั้งประเภทประจาํเสน้ทาง (Liner Service) 

และแบบไม่ประจาํเสน้ทาง (Tramp Service) 

 

 ก.1 การใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทาง 

 ลกัษณะรายไดจ้ากการใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทางจะอยูใ่นรูปค่าระวางสินคา้ โดยการคิดค่า

ระวางสินคา้สามารถคิดได ้2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรกจะคิดตามนํ้าหนกัของสินคา้ โดยคิดเทียบนํ้าหนกัต่อ 

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

สหรัฐ/ลูกบาศกเ์มตร) โดยในทางปฏิบติัจะเปรียบเทียบวา่ค่าระวางแบบใดสูงกวา่กจ็ะคิดแบบนั้น ส่วนอตัรา

ค่าระวางนั้นจะข้ึนอยูก่บัประเภทของสินคา้ ราคาหรือมูลค่า ลกัษณะหีบห่อ ตลอดจนอตัราเส่ียงในการสูญ

หายและความเสียหายของสินคา้แต่ละชนิด และอตัราค่าระวางจะมีการแปรผนัตามภาวะตลาดในขณะนั้น 

ซ่ึงจะถูกกาํหนดโดยอุปสงคอุ์ปทานของเสน้ทางเดินเรือนั้นๆ 

 

ก.2 การใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทาง 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือแบบไม่ประจาํเสน้ทางแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
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• 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 (ดอลลาร์สหรัฐ

ต่อวนั) ซ่ึงอตัราค่าเช่าจะแปรผนัตามอตัราค่าเช่าของตลาดโลก และถูกกาํหนดโดยอุปสงค ์ และอุปทานของ

เสน้ทางนั้น ๆ 

 

ข. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ัง 

 

• ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 

รายไดม้าจากการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงท่อนํ้ามนัและท่อแก๊สใตท้ะเล รวมทั้งโครงสร้างของแท่นขดุเจาะ 

โดยใชน้กัประดานํ้า และอุปกรณ์หุ่นยนตด์าํนํ้ า รายไดป้ระกอบดว้ยค่าเช่าเรือ อุปกรณ์ดาํนํ้า หุ่นยนต ์  

ดาํนํ้ า และค่าจา้งนกัประดานํ้า ตามวนัและเวลาท่ีใชจ้ริง 

 

• ธุรกิจใหบ้ริการเรือขดุเจาะ 

รายไดม้าจากค่าเช่าเรือขดุเจาะคิดเป็นรายวนั และทาํสญัญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลาตามท่ีตกลงกนั 

 

ค. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินเรือ 

 

 ลกัษณะรายไดข้องกลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ แบ่งออกเป็น 
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• 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 
 
• ธุรกิจบริการงานเคลือบพื้นผวิเพื่อการป้องกนัต่าง ๆ 

รายไดม้าจากค่าบริการ ซ่ึงคิดเป็นกรณีๆ ไป ตามปริมาณการใหบ้ริการ 
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3.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 

บริษทัฯ มีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง และธุรกิจ

บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ แต่รายไดห้ลกัจะเกิดจากธุรกิจเดินเรือ (ประมาณร้อยละ 74.42 ของรายได้

รวม) รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง คิดเป็นร้อยละ 18.88 ของรายไดร้วม ส่วนรายไดก้ลุ่มธุรกิจ

บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือมีรายไดจ้ากค่าบริการและค่านายหนา้ คิดเป็นร้อยละ 2.19 ของรายไดร้วม 

 

จุดแข็งในการแข่งขนัของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 
 

ความสาํเร็จของกลุ่มบริษทัโทรีเซนข้ึนอยูก่บัการบริหารกลุ่มธุรกิจหลกั และการดาํเนินการท่ี

รอบคอบและมีประสิทธิภาพท่ีสามารถทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ ขยายและปรับปรุงกองเรือไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ปรับปรุงการบริการท่ีเสนอใหก้บัลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน และชาํระหน้ีคืนไดต้ามกาํหนด  กลุ่มบริษทัฯ มีจุดแขง็ใน

การแข่งขนัดงัต่อไปน้ี 
 

เป็นผู้ เสนอธุรกจิบริการทางทะเลอย่างครบวงจร กลุ่มบริษทัโทรีเซนเป็นบริษทัชั้นนาํบริษทัหน่ึงท่ี

ใหบ้ริการธุรกิจทางทะเลอยา่งครบวงจร มีสาํนกังานใหญ่อยูใ่นประเทศไทย กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดข้ยาย

ธุรกิจของบริษทัโดยรวมไปถึง ธุรกิจเรือขนส่งสินคา้แหง้แบบเทกอง ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง บริการ

วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือต่างๆ กลุ่มบริษทัโทรีเซนยงัคงเป็นบริษทัท่ี

มีกองเรือขนาดใหญ่ท่ีสุดบริษทัหน่ึงในประเทศไทย และมีความหลากหลายของเรือท่ีใหบ้ริการมากท่ีสุด

บริษทัหน่ึง กองเรือของบริษทัฯ มีเรือจาํนวนทั้งส้ิน 45 ลาํ ซ่ึงประกอบดว้ยเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไปและเรือ

บรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือสนบัสนุนงานบริการนอกชายฝ่ัง 4 ลาํ และเรือขดุเจาะ 2  ลาํ (ไม่รวมเรือท่ีเช่า

มาเสริมกองเรือ) ความหลากหลายของกิจกรรมการเดินเรือเหล่าน้ี ทาํใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซนสามารถลด

ความผนัผวนของวฎัจกัรทางธุรกิจ และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดหมุนเวยีนของกลุ่มบริษทัฯ

ตวัอยา่งเช่น ในธุรกิจบริการขดุเจาะของกลุ่มบริษทัฯ จะใหบ้ริการแก่กลุ่มธุรกิจตน้นํ้า ในขณะท่ีธุรกิจ

วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจะใหบ้ริการแก่กลุ่มธุรกิจปลายนํ้า กลุ่มบริษทัโทรีโซนจึงสามารถลดความผนัผวนของ

รายได ้ นอกจากน้ีเน่ืองจากประเภทของสินคา้ท่ีใชข้นส่งโดยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองนั้น มีความ

หลากหลาย จึงช่วยลดความเส่ียงจากวฎัจกัรขาข้ึนและขาลงของสินคา้แต่ละตวัได ้ อีกทั้งการมีทั้งสญัญาเช่า

ระยะสั้น (spot rate) และสญัญาเช่าระยะยาว (charter contracts) ผสมผสานกนั ช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถ

ลดความผนัผวนของรายได ้และไดผ้ลดีเม่ืออตัราค่าเช่าเรือระยะสั้นเพิม่ข้ึน 
 

การเร่ิมธุรกจิในตลาดะเฉพาะและยงัคงพฒันาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่แรกเร่ิม กลุ่มบริษทัโทรีเซน

ใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง วิ่งระหวา่งเอเชียไปยงัตะวนัออกกลาง และถึงแมว้า่กลุ่ม

บริษทัฯ จะมีการขยายกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้ทเกองเม่ือไม่นานมาน้ี รายไดจ้ากการใหบ้ริการเรือขนส่ง

สินคา้แบบทางประจาํเสน้ทางยงัคงมีสดัส่วนร้อยละ 38 ของรายไดก้ารเดินเรือสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 
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2550 ซ่ึงเท่ากบัสดัส่วนประมาณร้อยละ 37 ของจาํนวนวนัเดินเรือทั้งหมดของกลุ่มบริษทัโทรีเซนท่ี

ใหบ้ริการเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง การท่ีมีสาํนกังานใหญ่อยูใ่นประเทศไทยช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ ได ้

เปรียบจากฐานทางภูมิศาสตร์ เพื่อใหบ้ริการในภูมิภาคและสามารถใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีบทบาทสาํคญัใน

เสน้ทางการเดินเรือในประเทศจีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และตะวนัออกกลาง ซ่ึงทาํใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซน

กลายเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อลูกคา้ท่ีอยูใ่นภูมิภาคดงักล่าว นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนถือเป็น

บริษทัแรกบริษทัหน่ึงท่ีมุ่งเนน้ใหบ้ริการลูกคา้ในตลาดเฉพาะของธุรกิจการขดุเจาะ และดา้นวิศวกรรมโยธา

ใตน้ํ้ าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยผา่นเมอร์เมด กลุ่มบริษทัโทรีเซนเช่ือวา่การมุ่งเนน้ท่ีตลาดเฉพาะจะช่วย

ใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถคงความสามารถในการแข่งขนัไวไ้ด ้
 

กองเรือและบริการทีมี่ความหลากหลายและมีคณุภาพสูง กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมี

กองเรือประเภท  Handysize 30 ลาํ และ ประเภท Handymax 15 ลาํ ทั้งน้ี 18 ลาํ เป็นเรือท่ีมีระวางสองชั้น และ

27 ลาํ เป็นเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ซ่ึงสามารถมัน่ใจไดว้า่เรือเหล่าน้ีสามารถขนส่งสินคา้ไดห้ลากหลาย

ชนิด และอาจนาํมาใชส้ลบัสบัเปล่ียนสาํหรับการใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางหรือบริการ

แบบไม่ประจาํเสน้ทางตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลาย กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดล้งทุนจาํนวนมาก

เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่เรือของกลุ่มบริษทัฯ จะรักษามาตรฐานใหสู้งกวา่ขอ้กาํหนดขั้นตํ่าท่ีสถาบนัจดัอนัดบัชั้น

เรือกาํหนดไว ้ กลุ่มธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ังมีกองเรือท่ีประกอบไปดว้ยเรือขดุเจาะ 2 ลาํ ท่ีใหบ้ริการขดุ

เจาะต่างๆ และเรือสนบัสนุนนอกชายฝ่ังจาํนวน 4 ลาํ ซ่ึงใหบ้ริการตรวจสอบใตน้ํ้ า บาํรุงรักษา งานก่อสร้าง

บางประเภท งานซ่อมแซมและช่วยเหลือฉุกเฉิน ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นหลกั กลุ่มธุรกิจงาน

บริการนอกชายฝ่ังเป็นเจา้ของสินทรัพยส์าํหรับขดุเจาะและสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า ช่วยใหก้ลุ่ม

บริษทัฯ สามารถใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ และสามารถควบคุมตน้ทุนการดาํเนินงานใหดี้ข้ึน รวมทั้ง 

สามารถเสนอราคาท่ีแข่งขนัในตลาดได ้ ซ่ึงไดผ้ลเป็นอยา่งมากในการสร้างช่ือของกลุ่มบริษทัฯ ใหเ้ป็นท่ี

รู้จกัโดยทัว่ไป และรักษาสมัพนัธภาพในระยะยาวกบัลูกคา้ของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกิจ

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังไดเ้ช่าเรือมาเสริมกองเรือเป็นคร้ังคราว ซ่ึง

ทาํใหบ้ริษทัมีความยดืหยุน่ในการเพิ่มความสามารถในการใหบ้ริการ โดยไม่ตอ้งเสียตน้ทุนเพิ่มแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ีกลุ่มเรือธุรกิจบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีแผนท่ีจะซ้ือเรือสัง่ต่อใหม่อยา่งนอ้ย 10 ลาํ และกลุ่ม

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังมีแผนท่ีจะซ้ือเรือขดุเจาะใหม่อยา่งนอ้ย 1 ลาํ และเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรม

โยธาใตน้ํ้ าใหม่อีก 1 ลาํ ภายใน 2 ถึง 3 ปี ขา้งหนา้น้ี อีกทั้งกลุ่มบริษทัโทรีเซนเช่ือวา่การท่ีกลุ่มบริษทัฯ 

มุ่งเนน้ความสาํคญัไปในเร่ืองของความปลอดภยั  ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากทีมเทคนิคท่ีมีความแขง็แกร่ง 

และงานการใหบ้ริการเสริมต่างๆ จากกลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือจะช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ 

สามารถรักษาประวติัการใหบ้ริการท่ีดีต่อไป และลดความเส่ียงของอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏบติังาน 
 

โครงสร้างพืน้ฐานและเครือข่ายการให้บริการทีเ่น้นความสําคญัของลกูค้า กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองไดส้ร้างเครือข่ายโดยมีตวัแทนในระดบัภูมิภาคท่ีมีประสิทธิภาพ และสาํนกังานต่างๆ ใน
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ตลาดท่ีสาํคญั รวมทั้งท่ีจีน อินเดีย เวียดนาม สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยอรมนั กลุ่มธุรกิจเรือ

บรรทุกสินคา้แหง้เทกองยงัไดพ้ฒันาความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัท่าเรือนานาชาติหลายแห่ง ซ่ึงทาํใหก้ลุ่ม

บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิพิเศษในการดาํเนินธุรกิจ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองยงัมีความไดเ้ปรียบจาก

การมีเครือข่ายตวัแทนเดินเรือและสาํนกังานต่างๆ รวมทั้งความสมัพนัธ์กบัท่าเรือ เพือ่ใหบ้ริการกบัลูกคา้ ซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ระยะยาวท่ีทาํธุรกิจดว้ยกนัหลายคร้ัง กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังมีโรงงาน

มาตรฐานระดบัโลกท่ีชลบุรี ประเทศไทย และมีหน่วยสนบัสนุนงานชายฝ่ังในประเทศมาเลเซีย (กวัลา 

ลมัเปอร์) ประเทศไทย (สงขลา) และประเทศอินโดนีเซีย (จาการ์ตา้)  เพื่อสนบัสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่ม

บริษทัฯ และยงัไดแ้ต่งตั้งตวัแทนในทอ้งถ่ินในตลาดลูกคา้ท่ีสาํคญั ซ่ึงจะช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถพฒันา

ความสมัพนัธ์ท่ีแขง็แกร่งกบับริษทันํ้ามนัในทอ้งถ่ินและก๊าซธรรมชาติท่ีดาํเนินธุรกิจอยูใ่นภูมิภาค 
 

มีลกูค้าทีมี่ความแข็งแกร่งและมีความหลากหลาย กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองใหบ้ริการ

ลูกคา้ท่ีมีความหลากหลายจาํนวนมากกวา่ 600 ราย รวมทั้งบริษทัการคา้ระหวา่งประเทศชั้นนาํ เจา้ของเรือ

และผูป้ระกอบการท่ีมีช่ือเสียง ผูผ้ลิตสินคา้รายใหญ่ และบริษทัท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ เน่ืองจากลูกคา้รายใหญ่

สิบอนัดบัแรกมีสดัส่วนเพยีงร้อยละ 29 ของรายไดจ้ากการเดินเรือทั้งหมด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550  รายได้

ของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจึงไม่อิงกบัลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง กลุ่มธุรกิจงานบริการนอก

ชายฝ่ังไดส้ร้างช่ือเสียงใหเ้ป็นท่ียอมรับกบัฐานลูกคา้ท่ีอยูใ่นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในฐานะท่ีเป็น

หน่ึงในผูใ้หบ้ริการงานวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ าและการบริการขดุเจาะชั้นนาํบริษทัหน่ึง โดยมีการใหบ้ริการท่ีมี

คุณภาพสูง มีความปลอดภยั และมีประสิทธิภาพใหก้บัคู่คา้ระดบัสูง อาทิ Amerada Hess, Chevron, British 

Petroleum และ   Exxon Mobil ซ่ึงเป็นบริษทันํ้ามนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกหลายบริษทั 
 

รูปแบบการทาํธุรกจิทีข่ยายได้ กลุ่มบริษทัโทรีเซน เร่ิมก่อตั้งคร้ังแรกในปี 2447 โดยเร่ิมจากเป็น

บริษทัเลก็ๆ ท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัการเดินเรือ ท่ีใหบ้ริการกบับริษทันอร์เวยร์อบๆ ฝ่ังของประเทศจีน นบั

จากนั้นมากลุ่มบริษทัฯ ไดแ้สดงใหเ้ห็นความสามารถในการปรับตวั และการขยายรูปแบบธุรกิจ โดยขยาย

การบริการต่างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ และการดาํเนินการไปสู่บริการเรือขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง งาน

บริการนอกชายฝ่ังและบริการอ่ืนๆ กลุ่มบริษทัฯ ไดส้ร้างฐานการดาํเนินธุรกิจท่ีแขง็แรง ท่ีทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ 

สามารถขยายธุรกิจต่อไปไดอี้กในอนาคต นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีทกัษะและมี

ความสามารถเป็นจาํนวนมาก 
 

ผลประกอบการทางการเงินทีแ่ข็งแกร่ง ผลประกอบการทางการเงินท่ีแขง็แกร่งของกลุ่มบริษทั     

โทรีเซน เห็นไดจ้ากรายไดจ้ากดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนจาก 3,546.9 ลา้นบาท ในรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30  

กนัยายน  2545 เป็น 20,356.1 ลา้นบาท ในรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และกาํไรก่อนดอกเบ้ีย/

ภาษี/ค่าเส่ือมและค่าใชจ่้ายตดัจาํหน่าย (EBITDA) จาก 794.7 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 30 

กนัยายน 2545 เป็น 6,995.0 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ 
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ไดด้าํเนินกลยทุธ์การทาํธุรกิจอยา่งรอบคอบในดา้นการกูเ้งิน ดงัจะเห็นไดจ้ากจาํนวนหน้ีทั้งหมดตาม

สดัส่วนของกาํไรก่อนดอกเบ้ีย/ภาษี/ค่าเส่ือมและค่าใชจ่้ายตดัจาํหน่าย  (EBITDA) ซ่ึงลดลงจาก 3.0 เท่า ในปี 

2545 เป็น 1.3 เท่า เม่ือส้ินรอบบญัชีปี 2550 ซ่ึงสะทอ้นความสาํเร็จในการดาํเนินกลยทุธ์ทางธุรกิจและ

ประวติัการเงินท่ีดี ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่สถานภาพท่ีเขม้แขง็ทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ จะทาํใหก้ลุ่ม

บริษทัฯ มีความสามารถท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ถา้ราคาเรือลดลง โดยสามารถซ้ือเรือในราคาท่ีถูก 

 

กลยุทธ์การทาํธุรกจิของกลุ่มโทรีเซน 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจพานิชยน์าวท่ีีมีศกัยภาพในการเติบโต และมีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะจะขยายธุรกิจใน 3 กลุ่มหลกัต่อไป ส่วนประกอบท่ีสาํคญัของกลยทุธ์การขยายธุรกิจของกลุ่ม

บริษทัฯ คือ (ก) ซ่อมแซม ปรับปรุงและขยายกองเรือของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง และกองเรือ

ของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังอยา่งต่อเน่ือง โดยการซ้ือเรือสัง่ต่อใหม่ และซ้ือเรือในตลาดมือสอง 

และ (ข) หาโอกาสการขยายธุรกิจและบริการไปยงัภูมิภาคใหม่ๆ (เช่นเดียวกบัท่ีไดข้ยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจงาน

บริการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังเม่ือไม่นานมาน้ี) ซ่ึงจะช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีจุดแขง็ใน

การแข่งขนัในตลาดมากข้ึน หรือช่วยต่อยอดธุรกิจท่ีมีอยู ่
 

กลยุทธ์ทางธุรกจิหลกัของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีดังนี ้
 

ทาํการขยายแผนธุรกจิครบวงจรต่อไป กลุ่มบริษทัโทรีเซนมีแผนจะส่งเสริมสถานภาพการเป็น

ผูป้ระกอบการในธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ธุรกิจงานบริการขดุเจาะนอกชายฝ่ังและวิศวกรรมโยธา

ใตน้ํ้ า และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ กลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัโทรีเซนคือการต่อยอดนโยบาย

ธุรกิจครบวงจรของกลุ่มบริษทัฯ และหาโอกาสหารายไดใ้หก้บักลุ่มบริษทัฯ มากข้ึนและมีกระแสเงินสดท่ี

มัน่คงในอนาคตขา้งหนา้ กลุ่มบริษทัฯ จะทาํการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อทาํใหส้ายธุรกิจในปัจจุบนัเขม้แขง็ข้ึน 

และทาํการเลือกขยายไปยงัตลาดเฉพาะท่ีช่วยสนบัสนุนธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัฯ เช่น แนวโนม้การวา่จา้ง

บริษทัภายนอกใหท้าํงานทางดา้นโลจิสติกส์มากข้ึน ซ่ึงทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถเพิ่มการลงทุนในกลุ่ม

ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้แผนท่ีจะทยอยซ้ือเรือและปรับปรุงกองเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีแผนท่ีจะซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มโดยเฉพาะเรือขดุเจาะ

และเรือสนบัสนุนงานนอกชายฝ่ัง เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง ซ่ึง

เป็นอุตสาหกรรมท่ีกลุ่มบริษทัฯ เห็นโอกาสในการเจริญเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงเป็น

ภูมิภาคท่ีกลุ่มบริษทัฯ มุ่งเนน้เป็นหลกั ในขณะท่ีทัว่โลกมีความตอ้งการมาตรฐานความปลอดภยัท่ีเพิ่มสูงข้ึน  

กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดใ้หค้วามสาํคญักบัคุณภาพ และความปลอดภยั และประวติัการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทัฯ ซ่ึงทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ปรียบในธุรกิจท่ีกลุ่มบริษทัฯ กาํลงัดาํเนินการอยู ่ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ 

ยงัไดว้างแผนใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถไดรั้บประโยชนจ์ากความตอ้งการในบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า

ท่ีคาดวา่จะเติบโตข้ึนอีก ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีค่อนขา้งจะมีคู่แข่งนอ้ยราย 

 - 30 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

ความหลากหลายของกองเรือ  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และกลุ่มลกูค้า กลยทุธ์ของอตัรา    

การใชป้ระโยชน์จากกองเรือในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง คือการเนน้ใหมี้แหล่งรายไดท่ี้

หลากหลาย กลุ่มธุรกิจบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีความตั้งใจท่ีจะผสมผสานรูปแบบของการใหบ้ริการขนส่ง

สินคา้ ทั้งแบบประจาํเสน้ทางและแบบไม่ประจาํเสน้ทางใหมี้ความสมดุลยก์นัใหค้งอยูต่่อไป ซ่ึงกลุ่ม   

บริษทัฯ เช่ือวา่จะสามารถลดความเส่ียงจากความผนัผวนของความตอ้งการขนส่งสินคา้ เรือเหล่าน้ีจะยงัคง

ขนส่งสินคา้ท่ีมีความหลายหลาย ซ่ึงเห็นไดจ้ากตวัเลขการขนส่งสินคา้หลายประเภทโดยเรือของกลุ่ม  

บริษทัฯ จาํนวน 13.32  ลา้นตนั ในรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2550 รวมทั้งผลิตภณัทท่ี์ทาํจากแร่/

สินแร่ (ประมาณร้อยละ 25) ผลิตภณัทเ์หลก็ (ประมาณร้อยละ 22) กระดาษและไม ้(ประมาณร้อยละ 17) ปุ๋ย 

(ประมาณร้อยละ 17) ผลิตภณัฑเ์กษตร (ประมาณร้อยละ 11) และสินคา้ทัว่ไป (ร้อยละ 8) นอกจากน้ีกลุ่ม

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจะพยายามกระจายกลุ่มลูกคา้ เพื่อลดความเส่ียงในการดาํเนินการ และ

ความเส่ียงทางการเงิน นอกจากจะมีกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายโดยใหบ้ริการทั้งในกลุ่มธุรกิจตน้นํ้าและปลาย

นํ้าแลว้ กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังยงัมีจุดมุ่งหมายในการท่ีจะรักษาความผสมผสานของระยะเวลา ใน

การทาํสญัญา ทั้งสญัญาการขดุเจาะระยะยาวและสญัญาวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าระยะสั้น ซ่ึงจะช่วยใหก้ลุ่ม

บริษทัฯ สามารถลดความผนัผวนของรายได ้
 

เน้นกลยทุธ์การซ้ือเรือและปรับปรุงกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง  เน่ืองจากฐานลูกคา้ของกลุ่ม

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองไดข้ยายตวัสูงข้ึนและมีอตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือท่ีสูงข้ึน กลุ่มบริษทัฯ 

ไดด้าํเนินการปรับปรุงกองเรือ เพื่อทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ อยูใ่นตลาดในฐานะผูใ้หบ้ริการเรือท่ีมีอายนุอ้ยกวา่

และมีประสิทธิภาพเหนือกวา่ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองคาดวา่แผนการปรับปรุงกองเรือจะทาํ

ใหมี้ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานมากข้ึน และมีความสามารถในการทาํกาํไรมากข้ึน โดยเพิ่มสมรรถภาพ

ของกองเรือซ่ึงจะช่วยในเร่ืองการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมุ่งเนน้

การซ้ือเรือสัง่ต่อใหม่มากข้ึน เทียบกบัในอดีตท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดเ้นน้ซ้ือเรือมือสองท่ีมีอายงุานระดบักลาง ใน

ปี 2550 กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองไดส้ัง่ต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองใหม่จาํนวน 5 ลาํ (ขนาด

ระวางเฉล่ียประมาณ 53,000 เดทเวทตนั) โดยคาดวา่จะมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายประมาณ 6,688.98 ลา้นบาท และ

คาดวา่จะมีการส่งมอบเรือในปี 2552 และ 2554 อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัฯ จะยงัซ้ือเรือมือสองและเรือใหม่

ต่อไปหากโอกาสอาํนวย 
 

ขยายอายกุารทาํงานของกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง นอกเหนือจากกลยทุธ์ซ้ือเรือและปรับปรุง

กองเรือของกลุ่มบริษทัฯ แลว้ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองยงัมีแผนขยายอายงุานของกองเรือ

จาํนวนหน่ึงท่ีมีอยูใ่นขณะน้ี ซ่ึงจะทาํใหเ้รือมีอายงุานยาวนานข้ึน สามารถทาํรายไดไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี และ

โดยเฉพาะเพื่อใหต้รงกบัความพอใจของลูกคา้ ในสภาวการณ์ของตลาด ณ ปัจจุบนัท่ีอตัราค่าเช่าเหมาเรือนั้น

สูง  กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีแผนท่ีจะใชท้รัพยากรจาํนวนมาก เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายการในรักษา

เรือใหอ้ยูใ่นสภาพดีท่ีผา่นขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสถาบนัจดัอนัดบัชั้นเรือต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น กลุ่มธุรกิจเรือ
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บรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีแผนท่ีจะใชเ้งินจาํนวน 21.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สาํหรับเรือ 22 ลาํ และ 

12.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สาํหรับเรือ 14 ลาํ ในปี 2550  และ 2551 ตามลาํดบั ในการนาํเรือเขา้อู่แหง้

และเขา้รับการตรวจสอบภาพเรือ  ภายในปี 2554 เรือจาํนวน 24 ลาํ จากจาํนวน 45 ลาํ ของกลุ่มธุรกิจเรือ

บรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีมีอยูจ่ะมีอาย ุ25 ปี 
 

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยใีหม่และนําเสนอวิธีการทาํงานแบบใหม่    ปัจจุบนักลุ่มบริษทัโทรีเซนได้

ทาํการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขั้นแรก การปรับปรุงขั้นแรกมีกาํหนดเวลา 18 

เดือน และมีค่าใชจ่้ายประมาณ 100 ลา้นบาท การปรับปรุงคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อทาํใหก้ระบวนการทาํงาน

ภายในมีประสิทธิภาพมากข้ึน และคาดวา่จะปรับปรุงการส่ือสารระหวา่งเรือกบัฝ่ัง และทาํใหร้ะบบการ

วิเคราะห์ขอ้มูลรวดเร็วข้ึน ดว้ยวิสยัทศัน์ท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพของการทาํงาน กลุ่มบริษทัฯ กาํลงัอยูใ่น

ขั้นตอนของการแกไ้ขเพิ่มเติมระบบค่าตอบแทนโดยดูจากผลของการทาํงาน (performance-related pay 

system) ซ่ึงจะทาํมาทดลองใชก้บัผูบ้ริหารระดบัสูงก่อน และนาํไปใชก้บักลุ่มบริษทัโทรีเซนทั้งหมดใน

ภายหลงั 

 

3.1 การประกอบธุรกจิเดินเรือ 

 

3.1.1 ลกัษณะบริการธุรกจิเดินเรือ 

 

ธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) เป็นบริษทัเดินเรือท่ีบริหารงานโดยคนไทยท่ี

ใหญ่ท่ีสุด โดยเป็นเจา้ของเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไป เรือ

บรรทุกสินคา้แหง้เทกองประเภท Handysize และ

ประเภท Handymax โดยขนาดของเรือมีตั้งแต่ 16,211 

เดทเวทตนั ไปจนถึง 52,375 เดทเวทตนั เรือของบริษทัฯ 

สามารถบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ทั้งแบบขนส่งเป็น

ปริมาณมากๆ ในคร้ังเดียว หรือขนส่งเป็นปริมาณไม่

มากในแต่ละเท่ียว ไม่วา่จะเป็น แร่เหลก็   ถ่านหิน เมลด็ธญัพืช ซีเมนต ์ ปุ๋ย ผลิตภณัฑเ์หลก็กลา้ และ

ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากป่าไม ้
 
 
 

สินค้าที่ขนส่งจําแนกตามประเภทของสินค้า

25%

22%
17%

17%

11%
8%

แร/่สินแร่

ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า

กระดาษ/ผลิตภัณฑ์ไม้

ปุ๋ย

ผลิตภัณฑ์เกษตร

สินค้าทั่วไป/อื่นๆ

ท่ีมา: TTA 
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ในปี 2550  บริษทัฯ ไดซ้ื้อเรือมือสองมา 1 ลาํ และสัง่ต่อเรือใหม่ 5 ลาํ ขนาดระวางบรรทุกเฉล่ีย 

53,000 เดทเวทตนั เพื่อทาํการส่งมอบในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 กองเรือ 

โทรีเซนเป็นเจา้ของเรือแต่ละลาํ โดยผา่นบริษทัยอ่ยท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง มีขนาด

ระวางบรรทุกสินคา้รวม 1,266,518 เดทเวทตนั ระวางบรรทุกเฉล่ีย 28,145 เดทเวทตนั และมีอายเุฉล่ีย 18.04 

ปี ขนาดของ   กองเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนไดเ้พิ่มจากจาํนวน 25 ลาํ ในปี 2545 เป็นจาํนวน 45 ลาํ ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และมีขนาดระวางบรรทุกสินคา้รวม 512,900 เดทเวทตนั ในปี 2545 เป็น 1,266,518 

เดทเวทตนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 
 

แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงพฒันาการของกองเรือโทรีเซนจากปี 2545 ถึง 2550 

จาํนวนเรือและระวางบรรทุกรวมในแต่ละปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: TTA 

 

การใหบ้ริการในธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองประกอบดว้ย (ก) การใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้

แบบประจาํเสน้ทาง เป็นการใหเ้ช่าเรือเพือ่วิ่งตามเสน้ทางท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ และเขา้จอดเทียบท่าตามท่ีได้

แจง้ไวล่้วงหนา้ และ (ข) การใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทาง เป็นการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา 

หรือรับส่งสินคา้ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา การใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง 

สามารถทาํรายไดท่ี้แน่นอนมากกวา่เม่ือเทียบกบัการใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทาง  
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กองเรือของบริษัท 
 

กองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ประกอบดว้ยเรือท่ีบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้ 

เทกองเป็นเจา้ของ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั มีหนา้ท่ีในการบริหารกองเรือในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกอง กองเรือท่ีมีอยูป่ระกอบดว้ย เรือท่ีมีระวางสองชั้น (tween-deckers) เรือท่ีมีระวางบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองโดยเฉพาะ (Open hatch/box-shaped vessels) และเรือบรรทุกสินคา้เทกองแบบมาตรฐาน 

(conventional bulk vessels) แมว้า่เรือแต่ละประเภทดงักล่าวจะสามารถใชส้ลบัสับเปล่ียนกนัในการขนส่ง

สินคา้ได ้เรือแต่ละประเภทกมี็ขอ้ดีของตวัเอง ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

คุณลกัษณะของเรือแต่ละประเภท 
 
แบบเรือ ลกัษณะ 
เรือท่ีมีระวางสองชั้น  เรือประเภทน้ีมีระวางกั้นกลางหรือมีระวางเพิ่มมาอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงทาํใหส้ะดวกมากข้ึนในการขนส่ง

สินคา้ท่ีเป็นกระสอบ เป็นช้ินๆ หรือท่ีไม่สามารถมดัรวมกนัได ้นอกจากน้ีเรือชนิดน้ียงัสามารถบรรทุก

สินคา้เทกองแบบทัว่ไปไดเ้ช่นกนั การใชป้ั้นจัน่หรือรอกสองหวัเขา้ดว้ยกนัยงัช่วยใหเ้รือสามารถยก

สินคา้ท่ีมีนํ้าหนกัมากได ้ 

เรือท่ีมีระวางบรรทุกสินคา้เทกอง

โดยเฉพาะ  
เรือบรรทุกสินคา้เทกองท่ีมีระวางบรรทุกสินคา้โดยเฉพาะ มีฝาระวางท่ีเปิดไดก้วา้งกวา่เรือบรรทุกสินคา้

เทกองแบบทัว่ไป ทาํใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ในการบรรทุกสินคา้ท่ีเป็นช้ินๆ เช่น เหลก็เส้น และ

ผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้นอกจากน้ีเรือชนิดน้ียงัสามารถบรรทุกสินคา้เทกองแบบทัว่ไปไดเ้ช่นกนั 

เรือบรรทุกสินคา้เทกองแบบ 
มาตรฐาน  

เรือบรรทุกสินคา้เทกองแบบมาตรฐาน เป็นเรือท่ีออกแบบมาใหเ้หมาะสมกบัการบรรทุกสินคา้เทกอง 

ทัว่ๆ ไป มากท่ีสุด สมกบัช่ือของเรือนัน่เอง  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของโทรีเซน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 

โครงสร้างกองเรือโทรีเซน 
 

จํานวนเรือ 

 จํานวนเรือ 

ทีบ่ริษทัเป็น

เจ้าของ 

เรือทีเ่ช่ามา เรือทีเ่ช่ามาซ่ึงจะ

ส่งมอบในอนาคต 

เรือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 

Handysize 30 - - - 30 
Handymax 15 4 2 5 26 
รวม 45 4 2 5 56 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

อายุเฉลีย่ของกองเรือโทรีเซน 

 จํานวนเรือ 

ทีบ่ริษทัเป็น

เจ้าของ 

เรือทีเ่ช่ามา เรือทีร่อการส่ง

มอบ 

เรือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 

Handysize 21.69 - - - 21.69 

Handymax 14.34 3.76 - - 11.65 

รวม 18.04 3.76 - - 15.97 
 
ท่ีมา: TTA 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

รายช่ือกองเรือโทรีเซน 

เรือทีม่ีระวางสองช้ัน 

ช่ือเรือ วนัทีส่่งมอบเรือ  เดทเวทตนั  อายุ ชนิดของเรือ การจัดช้ันเรือ 

1 ทอร์เซลเลอร์ 21/03/2529        16,248  21.54   ABS 

2 ทอร์ซี 28/04/2529        16,248  21.44   LR 

3 ทอร์สกิปเปอร์ 04/11/2529        16,211  20.92   LR 

4 ทอร์สกาย 18/12/2529        16,225  20.8 TD-15A LR 

5 ทอร์สปิริต 11/06/2529        16,248  21.32   LR 

6 ทอร์สตาร์ 22/11/2528        16,248  21.87   BV 

7 ทอร์ซนั 04/07/2529        16,223  21.25   LR 

8 ทอร์ มารีเนอร์ 18/01/2526        17,298  24.72   LR 

9 ทอร์ มาสเตอร์ 02/08/2525        17,298  25.18 Multi-Purpose LR 

10 ทอร์ เมอร์แชนท ์ 01/11/2525        17,326  24.93   BV 

11 ทอร์ เมอร์คิวร่ี 03/07/2527        17,322  23.26   BV 

12 ทอร์ นาวเิกเตอร์ 29/03/2530        20,358  20.52   LR 

13 ทอร์ นอติกา้ 09/12/2531        20,542  18.82   BV 

14 ทอร์ เนปจูน 01/03/2532        20,377  18.59   GL 

15 ทอร์ เน็กซสั 01/01/2532        20,377  8.76 Passat GL 

16 ทอร์ นอติลุส 06/05/2531        20,457  19.74   BV 

17 ทอร์ เนคตาร์ 01/01/2533        20,433  17.76   GL 

18 ทอร์ เนรัส 01/01/2531        20,380  19.76   GL 

       

ABS : American Bureau of Shipping      

BV   : Bureau Veritas       

DNV : Det Norske Veritas      

GL   : Germanischer 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 

19 ทอร์ ไพลอ็ต 22/05/2529        33,400  21.37     LR 

20 ทอร์ ออร์คิด 27/09/2528        34,800  22.02 Standard Bulk LR 

21 ทอร์ โลตสั 18/02/2528        35,458  22.63   < 40,000 dwt BV 

22 ทอร์ อลายอนัซ์ 27/06/2527        40,940  23.27     LR 

23 ทอร์ เวนเจอร์ 14/06/2529        41,824  21.31 Standard Bulk DNV 

24 ทอร์ ไดนามิค 30/04/2534        43,497  16.43   > 40,000 dwt BV 

25 ทอร์ อินทิกริต้ี 02/04/2544        52,375  6.5     BV 

26 ทอร์ จสัมิน 22/08/2528        36,633  22.12 Box Shape   DNV 

27 ทอร์ จูปิเตอร์ 18/08/2529        36,992  21.13   Bulk (Box) ABS 

28 ทอร์ เวฟ 30/07/2541        39,042  9.18 Open Hatch /  < 40,000 dwt ABS 

29 ทอร์ วนิ 18/11/2541        39,087  8.87  Box Shape   ABS 

30 ทอร์ การ์เดียน 29/05/2528        41,876  22.35 Box Shape   LR 

31 ทอร์ เอนเนอร์ย ี 16/11/2537        42,529  12.88     NKK 

32 ทอร์ เอนเดฟเวอร์ 11/04/2538        42,529  12.48 Open Hatch /  Bulk (Box) NKK 

33 ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ 28/07/2538        42,529  12.18  Box Shape > 40,000 dwt LR 

34 ทอร์ ฮาร์โมน่ี 21/03/2545        42,978  5.53     DNV 

35 ทอร์ ฮอไรซนั 01/10/2545        47,111  5.00     LR 

36 ทอร์ แชมเป้ียน 01/12/2525        25,150  24.85     GL 

37 ทอร์ กปัตนั 01/05/2526        25,085  24.43 Open Hatch /  Con-Bulkers  GL 

38 ทอร์ คอนฟิเดนซ์ 24/06/2526        24,900  24.28  Box Shape  (Box) GL 

39 ทอร์ คอมมานเดอร์ 01/05/2527        26,140  23.43     GL 

40 ทอร์ ทริบิวท ์ 03/01/2528        23,224  22.75     BV 

41 ทอร์ เทรดเดอร์ 20/11/2528        24,126  21.87     LR 

42 ทอร์ แทรเวลเลอร์ 30/11/2528        24,126  21.85 Open Hatch /  Wismar  LR 

43 ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ 08/08/2529        23,930  21.16  Box Shape  (Box) BV 

44 ทอร์ ทรานสิท 01/12/2529        23,042  20.84     ABS 

45 ทอร์ ไทรอมัพ ์ 30/09/2530        23,245  20.01     LR 

รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน                 1,266,518  เดทเวทตนั 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

  กองเรือของบริษทัฯ จดทะเบียนเป็นเรือ

สญัชาติไทย (ยกเวน้ เรือ ทอร์ ฮอไรซัน จด

ทะเบียนเป็นเรือสญัชาติสิงคโปร์) บริษทัฯ เป็น

เจา้ของเรือแต่ละลาํโดยผา่นบริษทัยอ่ย กลยทุธ์ใน

การบริหารกองเรือของบริษทัฯ ทาํใหบ้ริษทัฯ มี

สินคา้และลูกคา้ท่ีหลากหลาย บริษทัฯ พยายามท่ี

จะรักษาความสมดุล ระหวา่งการใหบ้ริการเรือ

ขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง การใหเ้ช่าเหมาลาํระยะยาว และการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะสั้น    
 

การให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจําเส้นทาง 
 

รูปภาพต่อน้ีแสดงเสน้ทางการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางของบริษทัฯ 
 

 
 
 

การใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง เป็นการขนส่งสินคา้แหง้ท่ีเป็นหีบห่อ (Pallets) ใน

หลายลกัษณะ ตั้งแต่แรกเร่ิมเสน้ทางเดินเรือสายหลกัจะวิง่ระหวา่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ปยงัอ่าวเปอร์เซีย 

ทะเลแดง และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จากการท่ีเศรษฐกิจของประเทศจีนเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ทาํให้

ปริมาณการขนส่งสินคา้จากประเทศจีนไปยงัตะวนัออกกลาง มีจาํนวนสูงท่ีสุดในเครือข่ายการเดินเรือแบบ

ประจาํเสน้ทางของบริษทัฯ ปัจจุบนัประเทศอินเดียไดมี้การบรรทุกสินคา้ในเท่ียวกลบัมายงัภูมิภาคเอเชีย

จาํนวนมาก กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง 3 ถึง 5 เท่ียวต่อเดือน ระหวา่ง

ประเทศจีน และ 7 ถึง 10 เท่ียวต่อเดือน ระหวา่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ปยงัตะวนัออกกลาง ขอ้ไดเ้ปรียบ

อยา่งหน่ึงของการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางกคื็อ สามารถทาํรายไดท่ี้แน่นอนมากกวา่เม่ือ

เทียบกบัการใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทาง รูปภาพต่อน้ีแสดงเสน้ทางการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบ

ประจาํเสน้ทางของบริษทัฯ 

การให้บริการของกองเรือโทรีเซนจําแนกตามวันเดินเรือ

22%
37%

41%

บริการแบบประจําเส้นทาง

บริการแบบไม่ประจําเส้นทาง

โดยให้เช่าชนิดเหมาลํา

เป็นระยะเวลา
บริการแบบไม่ประจําเส้นทาง

โดยให้เช่าเหมาลําแบบ

เป็นเที่ยว
ท่ีมา: TTA 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

สถิติการให้บริการในการเดินเรือแบบเส้นทางประจํา 

เส้นทางเดนิเรือ 
จํานวนเทีย่วเรือ ปริมาณสินค้า 

% ทีเ่พิม่ขึน้ สินค้าหลกัทีข่นส่ง 
2549 2550 2549 2550 

ประเทศจีน –  

ตะวนัออกกลาง 
33 32 1,131,847 1,121,950 7.96% 

ผลิตภณัฑจ์ากไม ้

และเหลก็ 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้–  

ตะวนัออกกลาง 
99 116 1,510,741 2,151,941 42.44% 

ผลิตภณัฑจ์ากไม ้

และเหลก็ 

อ่ืนๆ  6  202,335   ผลิตภณัฑจ์ากไม ้

รวม 138 148 2,844,923 3,373,891 18.59%   

ท่ีมา: TTA 

 

ในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง เรือจะวิ่งในเสน้ทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ ผูส่้งสินคา้

จะจ่ายค่าระวางเรือท่ีกาํหนดไวแ้ลว้คิดเป็นต่อตนั ในขณะท่ีบริษทัฯ จ่ายค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเดินเรือซ่ึง

ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการขนถ่ายสินคา้ข้ึนลงเรือ ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าธรรมเนียมการใชท่้าเรือ และ

ค่าธรรมเนียมตวัแทนเรือ ในการขนส่งสินคา้ประจาํเสน้ทางจะมีจาํนวนลูกคา้และสินคา้ท่ีหลากหลายมาก 

อตัราค่าเช่าเรือระยะสั้นจะผนัผวนไปตามสภาพตลาดเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในขณะนั้น ในขณะท่ี

อตัราค่าระวางของเรือขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางมกัจะเปล่ียนแปลงทีหลงั เพราะวา่การจองพื้นท่ีขนส่ง

สินคา้แบบประจาํเสน้ทางมกัจะทาํกนัล่วงหนา้ประมาณ 2 ถึง 4 เดือน  การบรรทุกสินคา้ในเท่ียวกลบัส่วน

ใหญ่แลว้จะทาํในรูปของการเซ็นสญัญารับขนส่งล่วงหนา้ (contracts of affreightment) หรือในรูปของการใช้

บริการแบบเช่าเหมาลาํ 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนใหบ้ริการเดินเรือแบบประจาํเสน้ทางกบัผูผ้ลิตสินคา้และผูส่้งสินคา้ หลากหลาย 

ซ่ึงจะแตกต่างกนัในแต่ละปี   จากการท่ีเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เติบโตอยา่งรวดเร็ว  ทาํให้

รูปแบบและปริมาณการคา้เพิ่มมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั  บริษทัฯ หาสินคา้ท่ีตอ้งการเรือบรรทุกสินคา้จาก

ตวัแทนเรือ นายหนา้เช่าเหมาเรือ และการติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆ ท่ีใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางจาก เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละจีนไปยงัตะวนัออกกลาง  ถึงแมว้า่คู่แข่งในอนัดบัตน้ๆ ของบริษทัฯ จะมีกองเรือท่ี

ใหญ่กวา่ แต่บริษทัฯ กเ็ช่ือวา่บริษทัฯ มีขอ้ไดเ้ปรียบ เช่น คุณภาพ ชนิดและความหลากหลายของเรือ ความถ่ี

ของตารางเดินเรือ เครือข่ายตวัแทนเรือ  นายหนา้เช่าเหมาเรือ และลูกคา้ในแถบเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออก

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

กลุ่มบริษทัโทรีเซนเร่ิมจากการเป็นผูใ้หบ้ริการขนส่งแบบประจาํเสน้ทาง แต่หลงัจากท่ีกองเรือของ

บริษทัเติบโตข้ึนมากในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมาสดัส่วนของเรือท่ีใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทางค่อยๆ ลดลงจาก

มากกวา่ร้อยละ 65 ในปี 2546 เป็นประมาณร้อยละ 37 ของจาํนวนวนัเดินเรือทั้งหมดในรอบบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 ถึงแมว้า่จะมีการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ประจาํเสน้ทางในเสน้ทางใหม่ๆ เพิ่มข้ึนก็

ตาม 
 

การบริการแบบไม่ประจําเส้นทาง 
 

การบริการแบบไม่ประจาํเสน้ทาง เป็นอีกบริการหน่ึงของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 

รายไดจ้ากการเดินเรือของบริษทัฯ มาจาก 

• การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นเท่ียว การใหเ้ช่าเหมาลาํในตลาดใหเ้ช่าระยะสั้น ซ่ึงคิดค่าเช่าตาม

อตัราของตลาด ณ ขณะนั้น  

• การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา เป็นการใหเ้ช่าเรือโดยกาํหนดระยะเวลาไว ้และโดยทัว่ไป

จะกาํหนดอตัราค่าเช่าแบบคงท่ี แต่มกัจะมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การปรับค่าเงินเฟ้อ หรืออตัราค่าเช่า

เรือของตลาดปัจจุบนั มาเป็นองคป์ระกอบในการคิดอตัราค่าเช่าเรือ และ 

• การเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ (contracts of affreightment) ซ่ึงบริษทัฯ จะรับขนส่ง

สินคา้จาํนวนหน่ึงใหแ้ก่ลูกคา้ในเสน้ทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
 

ตารางขา้งล่างน้ีแสดงขอ้แตกต่างท่ีสาํคญัของการเช่าและการทาํสญัญาแต่ละแบบ ในธุรกิจการเดินเรือของ

บริษทัฯ 
 

ประเภทของการเช่าเหมาเรือ 

 
การเช่าเหมาลาํ 

เป็นเทีย่ว 

การเช่าเหมาลาํ 

เป็นระยะเวลา 
การเช่าเรือเปล่า 

การเซ็นสัญญารับขนส่ง

สินค้าล่วงหน้า 

ระยะเวลาของสญัญา 
เป็นระยะเวลาสาํหรับการ

เดินทางเท่ียวเรือเดียว 
หน่ึงปีหรือมากกวา่ หน่ึงปีหรือมากกวา่ หน่ึงปีหรือมากกวา่ 

อตัราค่าเช่า 
แตกต่างกนัไปตามการเช่า

แต่ละเท่ียว 
คิดเป็นรายวนั คิดเป็นรายวนั โดยทัว่ไปคิดเป็นรายวนั 

ค่าใชจ่้ายของเรือ เจา้ของเรือจ่าย ลูกคา้จ่าย ลูกคา้จ่าย เจา้ของเรือจ่าย 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

เก่ียวกบัเรือ 
เจา้ของเรือจ่าย เจา้ของเรือจ่าย ลูกคา้จ่าย เจา้ของเรือจ่าย 

เม่ือเรืออยูใ่นระยะเวลาท่ีไม่

อาจใชป้ระโยชน์ได ้ 
(Off-hire) 

ลูกคา้ไม่ตอ้งจ่าย แลว้แต่ตกลง โดยทัว่ไปลูกคา้จ่าย โดยทัว่ไปลูกคา้ไม่ตอ้งจ่าย 
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บริษทัฯ ใหบ้ริการเดินเรือแบบเสน้ประจาํแบบขาเดียว (one-way liner services) จากเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตแ้ละจีนไปยงัตะวนัออกกลาง ดว้ยขนาดของกองเรือท่ีบริษทัฯ มีอยูท่าํใหบ้ริษทัฯ ไม่ตอ้งใหเ้รือวิ่ง

กลบัตรงมาท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละจีน บริษทัฯ สามารถท่ีจะปล่อยเรือขากลบัใหเ้ป็นการเช่าระยะสั้น

หรือขนสินคา้กลบัมาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเตรียมตวัในการเดินทางรอบต่อไป สินคา้ท่ีบรรทุกขากลบั

นั้นหามาโดยเป็นสญัญาเช่าขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ และแบบเช่าเหมาลาํแบบต่างๆ 

 

การใหบ้ริการเดินเรือแบบไม่ประจาํเสน้ทาง มีการแข่งขนัสูงซ่ึงมกัจะไดรั้บผลกระทบจากเรือขนาด

อ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนไม่ไดด้าํเนินการอยู ่เขา้มาแข่งขนัในตลาด เน่ืองจากความแตกต่างของขนาดเรือ เรือ 

Capesize มกัจะไม่มาแข่งขนักบัเรือ Handymax ในกรณีท่ีสินคา้มีลกัษณะเฉพาะแบบ เน่ืองจากเรือ Capesize มี

ขนาดใหญ่กวา่เรือ Handymax มาก อยา่งไรกต็าม การท่ีเรือ Capesize เขา้มาแข่งขนัในตลาดของเรือ Panamax 

และการท่ีเรือ Panamax เขา้มาแข่งขนัในตลาดของเรือ Handymax จะทาํใหก้ารแข่งขนัในตลาดรุนแรงข้ึนจาก

เดิมท่ีมีการแข่งขนักนัรุนแรงอยูแ่ลว้ 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซน ไดท้าํสญัญาเช่าเหมาลาํแบบระยะเวลาเป็นจาํนวนหลายลาํ ซ่ึงมีตั้งแต่หน่ึงปีถึง

สามปีและมีการกาํหนดการจ่ายเงินค่าเช่าคงท่ีเดือนละ 2 คร้ังล่วงหนา้ การเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา คือ

การเช่าเรือจากเจา้ของเรือเป็นระยะเวลาตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา ซ่ึงเจา้ของเรือจะตอ้งส่งมอบเรือ (รวม

ลูกเรือและอุปกรณ์) ท่ีพร้อมใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่า และผูเ้ช่าจ่ายค่าเช่าในอตัราคงท่ีท่ีคิดเป็นรายวนัเดือนละ 2 

คร้ัง และรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเท่ียวเรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าธรรมเนียมการ

ใชท่้าเรือและการผา่นคลอง ผูเ้ช่าเป็นผูก้าํหนดประเภทและปริมาณของสินคา้ท่ีจะขนส่งและท่าเรือท่ีจะขน

ถ่ายสินคา้ ในส่วนของการดาํเนินงานและการเดินเรือรวมถึงค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือ เช่น

เงินเดือนลูกเรือ ค่าประกนัภยั ค่าซ่อมบาํรุงและดูแลรักษาเรือ และค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ เจา้ของเรือจะ

เป็นผูรั้บผดิชอบ การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา ปกติระยะเวลาการใหเ้ช่าจะถูกจาํกดัอยูท่ี่ 12 ถึง 24 

เดือน 
 

 ในปี 2550 บริษทัฯ ไดมี้สญัญารับขนส่งสินคา้แบบเช่าเหมาลาํระยะยาวคิดเป็นร้อยละ 33 ของ

ระวางบรรทุกสินคา้ทั้งหมด และประมาณร้อยละ 22 ไดมี้การวา่จา้งเรือไวแ้ลว้ไวแ้ลว้ในปี 2551 ทางเลือก

หน่ึงท่ีจะทาํใหเ้รือไดรั้บการวา่จา้งกคื็อการใหเ้ช่าผา่นตวัแทนนายหนา้จดัหาสินคา้ ในตลาดใหเ้ช่าเรือระยะ

สั้นมีความเป็นไปไดท่ี้จะฉวยโอกาสจากการปรับตวัดีข้ึนของตลาด แต่กมี็ความเส่ียงในช่วงขาลงเช่นกนั 

จาํนวนเรือท่ีใหบ้ริการในตลาดใหเ้ช่าเรือระยะสั้น มกัจะมีจาํนวนไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัจาํนวนเรือท่ีเหลือมา

จากการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาและแบบประจาํเสน้ทาง 
 

ในการใหเ้ช่าเหมาเรือ  บริษทัฯ จะจ่ายค่านายหนา้ตั้งแต่ร้อยละ 1.25 ถึง 6.25 ของอตัราเช่ารายวนั

ทั้งหมดแก่บริษทันายหนา้ท่ีจดัหาผูเ้ช่าให ้
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 การใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทางของ

กลุ่มบริษทัโทรีเซน มีความผนัผวนไปตามอุปสงค์

และอุปทานของสินคา้แหง้เทกอง สาํหรับการให้

เช่าเหมาลาํในตลาดใหเ้ช่าระยะสั้น จากพื้นฐานของ

ราคา เสน้ทางการเดินเรือ ขนาด อายแุละสภาพของ

เรือ รวมไปถึงช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัโทรีเซน ใน

การเป็นทั้งผูป้ระกอบการ และเป็นเจา้ของเรือ 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัโทรีเซน ยงัตอ้งแข่งขนักบั 

ผูป้ระกอบการรายอ่ืนในตลาดของเรือขนาดกลาง (Handysize) และขนาดเลก็ (Handymax) อยา่งไรกดี็

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไป และเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ในโลกท่ีมีขนาดตั้งแต่ 

15,000 เดทเวทตนัถึง 50,000 เดทเวทตนั มีอยูค่่อนขา้งกระจดักระจาย และแบ่งออกเป็นเจา้ของเรือรายยอ่ยๆ 

ไดป้ระมาณ 1,163 ราย ซ่ึงเป็นเจา้ของเรือ ประมาณ 5,022 ลาํ  
 

ลกูค้าของบริษทัฯ 
 

  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัโทรีเซน บริหาร

กองเรือท่ีมีทั้ งเรือท่ีให้บริการแบบประจํา

เสน้ทาง แบบไม่ประจาํเสน้ทาง แบบเช่าเหมา

ลาํเป็นระยะเวลา และแบบท่ีเซ็นสัญญารับ

ขนส่งสินคา้ล่วงหน้า ลูกคา้ของบริษทัฯ จึง

ครอบคลุมไปถึงบริษทัผูค้า้ระหว่างประเทศ

ชั้นนาํ และผูป้ระกอบการเดินเรืออ่ืนดว้ย  จะ

ใช้กลยุทธ์ของบริษัทฯ คือการปล่อยเรือให้

เช่าแบบเหมาลาํกับบริษัทการคา้ขนาดใหญ่ (trading house) (ซ่ึงรวมถึงผูค้า้สินค้าด้วย) เจ้าของเรือและ

ผูป้ระกอบการดา้นเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง ผูผ้ลิตสินคา้รายใหญ่ และหน่วยงานราชการ มากกว่าบริษทั

ท่ีมีฐานะทางการเงินไม่มัน่คง กลุ่มบริษทัโทรีเซนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการเดินเรือในหลายรูปแบบ ใน

รอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 ลูกคา้หลกั 10 รายแรกของกลุ่มธุรกิจบรรทุกสินคา้แห้งเทกอง 

คิดเป็นร้อยละ 29 ของรายไดค่้าระวางทั้งหมดของกลุ่มบริษทัโทรีเซน  

 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนการถือครองเรือประเภทบรรทุกสินค้าทั่วไปและ

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง (15,000 - 50,000 เดทเวทตัน)

7%

27%

21%

31%

10%

4%
> 20 ลํา

15 - 19 ลํา

10 - 14 ลํา

5 - 9 ลํา

1 - 4 ลํา

ไม่เปิดเผย

ท่ีมา: Fairplay World Shipping Encyclopedia 

ลูกค้าจําแนกตามรายรับ

14%

10%

7%

12%
29%

15%
13%

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

ท่ีมา: TTA 
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คู่แข่ง 

 

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เป็นธุรกิจท่ีมี

การแข่งขนัสูง ตลาดในประเทศไทยเป็นตลาดท่ีมีส่วน

แบ่งกระจดักระจาย และคู่แข่งของกลุ่มบริษทัโทรีเซนมี

การดาํเนินงานท่ีเลก็กวา่ธุรกิจของกลุ่มบริษทัโทรีเซนมาก 

ตลาดระหวา่งประเทศ กมี็ส่วนแบ่งท่ีกระจดักระจายดว้ย

เช่นกนั และกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ข่งขนักบับริษทัขนส่งชั้นนาํ

ในเอเชียหลายบริษทั รวมทั้ง บริษทั เอสทีเอก็ซ์ แพนโอ

เช่ียน จาํกดั บริษทั ฮุนได เมอร์ชัน่ มารีน จาํกดั และบริษทั

ไชน่าโอเช่ียน ชิปป้ิง จาํกดั (กลุ่มบริษทั) คาดวา่การ

แข่งขนัจะเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากการรวมและการขยายกิจการของบริษทัขนส่งระดบันานาชาติขนาดใหญ่ และ

การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่เน่ืองจากสภาพตลาดท่ีอาํนวย 
 

ดงัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ในหวัขอ้ “จุดแขง็ทางการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัฯ” ธุรกิจของกลุ่มบริษทั  

โทรีเซนแข่งขนัในตลาดบางตลาด (เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จีน อินเดีย และ ตะวนัออกกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที ่6: คู่แข่งหลกัในการเดนิเรือแบบประจําเส้นทาง 

 บริษทั ฮุนได เมอร์ชัน่ มารีน จาํกดั 

 เรือ Handysize 13 ลาํ ระวางบรรทุก 301,751 เดทเวทตนั 

 เรือ Handymax 13 ลาํ ระวางบรรทุก 712,451 เดทเวทตนั 

 บริษทั เอสทีเอก็ซ์แพน โอเช่ียน จาํกดั 

 เรือ Handysize 31 ลาํ ระวางบรรทุก 864,528 เดทเวทตนั 

 เรือ Handymax 19 ลาํ ระวางบรรทุก 808,289 เดทเวทตนั 

 บริษทั ไชน่า โอเช่ียน ชิปป้ิง จาํกดั 

 เรือ Handysize 159 ลาํ ระวางบรรทุก 3.6 ลา้นเดทเวทตนั 

 เรือ Handymax 113 ลาํ ระวางบรรทุก 4.9 ลา้นเดทเวทตนั 

ท่ีมา: Fairplay World Shipping Encyclopedia 

 - 43 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

สิทธิประโยชน์ - บัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัเดินเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2550 มีดงัน้ีคือ 

 

ช่ือบริษัท ช่ือเรือ 
เลขที ่ วนัที่อนุมัต ิ ระยะเวลาที่ได้ 

บัตรส่งเสริม บัตรส่งเสริม รับยกเว้นภาษ ี(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 
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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 

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 
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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 

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 ยกเวน้เรือทอร์ ฮอไรซนั ซ่ึงจดทะเบียนเป็นเรือสญัชาติสิงคโปร์ 
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3.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขันธุรกจิเดนิเรือ 
 

อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศ 

ภาพรวมอุตสาหกรรมของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

อุตสาหกรรมพาณิชยน์าวเีป็นตวัเช่ือมท่ีสาํคญัอยา่งมากต่อการคา้ระหวา่งประเทศ การขนส่งสินคา้

ดว้ยเรือเดินทะเล เป็นวิธีการขนส่งสินคา้วตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปคร้ังละมากๆ ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

และบ่อยคร้ังท่ีการขนส่งสินคา้คร้ังละมากๆ นั้นทาํไดโ้ดยการขนส่งทางทะเลอยา่งเดียว สินคา้ท่ีขนส่งทาง

ทะเลจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ สินคา้แหง้ และวสัดุเหลว สินคา้แหง้รวมถึงสินคา้แหง้เทกอง สินคา้

บรรจุในตูค้อนเทนเนอร์ และสินคา้ท่ีบรรจุในตูค้อนเทนเนอร์ไม่ได ้ สินคา้แหง้เทกองจะบรรจุในเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกอง ในขณะท่ีสินคา้สาํหรับบรรจุในตูค้อนเทนเนอร์จะบรรจุในตูค้อนเทนเนอร์ ขนาด 20  หรือ 

40 ฟุต โดยวางบนเรือสาํหรับบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์โดยเฉพาะ  สินคา้ท่ีบรรจุในตูค้อนเทนเนอร์ไม่ได้

รวมถึงสินคา้แหง้อ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถบรรจุในคอนเทนเนอร์ได ้ เพราะมีขนาดนํ้าหนกัหรือมีขอ้จาํกดัในการ

ขนยา้ย เช่น เคร่ืองมือขนาดใหญ่ เคร่ืองจกัร หรือยานพาหนะขนาดใหญ่ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม สินคา้เหล่าน้ี

ส่วนใหญ่จะถูกบรรทุกไปในเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไปหรือเรือบรรทุกสินคา้เอนกประสงค ์ วสัดุเหลวรวมทั้ง

นํ้ ามนัดิบ ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่นํ้ ามนั ก๊าซเหลว เคมีภณัทแ์ละสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ทั้งหมดน้ีจะ

บรรทุกในเรือบรรทุกนํ้ามนั (tanker vessels) ท่ีออกแบบมาเพื่อบรรทุกสินคา้เหล่าน้ีโดยเฉพาะ 
 

ปริมาณการค้าทางทะเลของโลกปี 2544 และ 2549 

สินค้าทั้งหมด 

2544 
ตนั (ลา้น) 

2549 
ตนั (ลา้น) 

ซีเอจีอาร์(1)  
ร้อยละ 

2544 - 2550 

2544 
ร้อยละของปริมาณ

การคา้ทางทะเล

ทั้งหมด 

2550 
ร้อยละของปริมาณ

การคา้ทางทะเล

ทั้งหมด 
สินค้าทั้งหมด      

สินค้าแห้งเทกอง 3,196 4,500 7.1 50.8 54.3 
วสัดุเหลว 3,092 3,782 4.1 49.2 45.7 
รวม 6,288 8,282 5.7 100.0 100.0 

สินค้าแห้ง      
สินค้าแห้งเทกอง 2,142 2,771 5.3 34.1 33.4 
สินค้าทีข่นส่งจํานวนมากต่อคร้ัง 1,252 1,685 6.1 19.9 20.4 

ถ่านหิน 565 701 4.4 9.0 8.5 
แร่เหลก็ 452 722 9.8 7.2 8.7 
ธญัพืช 235 262 2.2 3.7 3.2 

สินค้าขนส่งจํานวนคร้ังละไม่มาก 890 1,086 4.1 14.2 13.1 
สินค้าบรรจุคอนเทนเนอร์ 648 1,161 12.4 10.3 14.0 
สินค้าไม่ได้บรรจุคอนเทนเนอร์/สินค้าทัว่ไป 406 568 6.9 6.5 6.9 
จํานวนสินค้าแห้งรวม 3,196 4,500 7.1 100.0 100.0 

(1) อตัราการเติบโตต่อปีรวม 

ท่ีมา : Drewry 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

ในปี  2549 สินคา้ทางทะเลสูงถึง 8.3 พนัลา้นตนั เทียบกบัจาํนวน 6.3  พนัลา้นตนั ในปี  2544 

ในช่วงเวลาน้ี อตัราการเติบโตรวมเฉล่ียต่อปี (“CAGR”) ในการขนส่งทางทะเล คิดเป็นร้อยละ 5.7 ซ่ึงเป็น

จาํนวนท่ีสูงข้ึนกวา่จาํนวนท่ีบนัทึกไวใ้นช่วงปี 2533-2543 มากกวา่เท่าตวั การคา้ไดเ้พิ่มสูงข้ึนอยา่งมาก

เน่ืองจากการเติบโตข้ึนอยา่งมากของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในประเทศ จีน อินเดีย และประเทศในแถบ

เอเชียอ่ืนๆท่ีเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
 

อตัราการเติบโตของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2544 ถึง 2549 

(ความเปลีย่นแปลงเป็นร้อยละเทียบกับปีก่อน) 

 
ปี 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

เศรษฐกิจโลก 2.4 3.0 4.1 5.3 4.7 5.2 
สหรัฐอเมริกา 0.3 1.6 2.7 3.9 3.2 3.3 
ยโุรป 1.7 1.1 1.1 2.1 1.6 2.8 
ญ่ีปุ่น 0.4 -0.3 1.8 2.7 1.9 2.2 
จีน 7.5 8.3 10.0 10.1 10.4 10.7 
อินเดีย 4.4 4.7 7.4 7.0 8.7 9.2 
ท่ีมา : Drewry 

 

การค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเล 
 

สินคา้แหง้เทกองสามารถนิยามต่อไปไดอี้กวา่ คือสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละ

เท่ียว (major bulks) และสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว (minor bulks) ซ่ึง

ทั้งหมดน้ีจะบรรทุกโดยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว

ไดแ้ก่ แร่เหลก็ ถ่านหิน และธญัพืช (รวมถึงขา้วสาลี ธญัพืชหยาบ และถัว่เหลือง) สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่ง

เป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์กษตร ผลิตภณัฑจ์ากแร่ (รวมทั้งสินแร่โลหะ) ซีเมนต ์

ผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้และผลิตภณัฑโ์ลหะต่างๆ 
 

ในช่วงปี 2523-2533 และช่วงปี 2533-2543 การเพิม่ข้ึนโดยเฉล่ียประจาํปีของการคา้สินคา้แหง้      

เทกองเพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 2.5 เพยีงเลก็นอ้ยต่อปี อยา่งไรกต็าม ในช่วงปี 2544  ถึง ปี  2549 การคา้สินคา้

แหง้เทกองทางทะเลเพิ่มข้ึนจาก 2.1 พนัลา้นตนั เป็น 2.8 พนัลา้นตนั คิดเป็นอตัราการเติบโตโดยเฉล่ียรวม 

(“CAGR”) เท่ากบัร้อยละ 5.3 ทาํใหอุ้ปสงคข์องการใชเ้รือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเพิม่ข้ึนอยา่งมาก แผนภูมิ

ต่อไปน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในการคา้ทางทะเลของสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นประมาณมากและ

ปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว ตั้งแต่ ปี 2544 ถึง 2549 
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การพฒันาของการค้าสินค้าแห้งเทกอง 

(ล้านตัน) 
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สินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมาก สินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มาก

 
ท่ีมา : Drewry 

 

สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 60.9 ของ

การคา้สินคา้แหง้เทกองทางทะเลทั้งหมดในปี 2549 ในจาํนวนน้ี ผลิตภณัฑจ์ากแร่เหลก็และถ่านหินเติบโต

เร็วท่ีสุด โดยมีอตัราการเติบโตรวมเฉล่ียต่อปี (“CAGR”) เท่ากบั ร้อยละ 9.8 และ ร้อยละ 4.4 ในปี 2544 และ 

2549 ตามลาํดบั 
 

ปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเลตั้งแต่ ปี 2544 ถึง 2549 

(ล้านตัน) 
 
 2544 2545 2546 2547 2548 2549 อตัราการเติบโตรวมปี 

2544/2549 ร้อยละ 

ถ่านหิน 565 570 619 650 675 701 4.4 
แร่เหลก็ 452 484 524 587 660 722 9.8 
ธัญพืช 235 245 240 248 253 262 2.2 
สินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็น

ปริมาณไม่มากในแต่ละเทีย่ว 
890 920 957 1,025 1,049 1,086 4.1 

รวม 2,142 2,219 2,340 2,510 2,637 2,771 5.3 
เปลีย่นแปลงต่อปี 1.6% 3.6% 5.5% 7.3% 5.1% 5.1%  
 
ท่ีมา : Drewry 

 

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างต่างๆ ของรูปแบบทางการคา้ อุปสงคต์นั

ไมลข์องสินแร่เหลก็ และถ่านหินเติบโตในอตัราท่ีเร็วกวา่การคา้ ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัเลขในตารางดงัต่อไปน้ี 
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อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกอง(1) 2544 ถึง 2549 

(พันล้านตัน-ไมล์) 
 
 2544 2545 2546 2547 2548 2549 อตัราการเติบโต

โดยรวม 

ปี 2544/2549 
ร้อยละ 

ถ่านหิน 2,532 2,531 2,852 3,319 3,565 3,716 8.0 
แร่เหลก็ 2,580 2,741 3,050 3,463 3,905 4,259 10.5 
ธัญพืช 1,319 1,218 1,251 1,277 1,301 1,347 0.4 
สินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็น

ปริมาณไม่มากในแต่ละเทีย่ว 
3,292 3,481 3,610 3,919 4,021 4,257 5.3 

รวม 9,723 9,971 10,763 11,978 12,792 13,579 6.9 
(1) ไม่รวมเรือท่ีมีขนาดระวางบรรทุกตํ่ากวา่ 10,000 เดทเวทตนั 

ท่ีมา : Drewry 

 

ในอดีตท่ีผา่นมามีเพียงบางประเทศเท่านั้น ท่ีมีบทบาทสาํคญัในการขบัเคล่ือนการคา้สินคา้แหง้     

เทกอง ในช่วงปี 2533 – 2543 ประเทศญ่ีปุ่นเป็นพลงัขบัเคล่ือนทางการคา้ท่ีสาํคญัของธุรกิจน้ี เม่ือการผลิต

ในทางอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นกระตุน้การนาํเขา้สินคา้แบบเทกอง เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาน้ี ประเทศจีน และตาม

ดว้ยอินเดีย ไดก้ลายมาเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีสาํคญัในการเพิ่มการคา้สินคา้แหง้เทกองทางทะเล 
 

ในระดบัโลกการผลิตและการใชเ้หลก็ของประเทศจีน กลายเป็นตวัผลกัดนัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหก้ารคา้

สินคา้แหง้เทกองนั้นเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงไดรั้บแรงสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีมาจากการคา้สินแร่เหลก็ 
 

การผลติเหลก็ดิบของโลก 

(ล้านตัน) 
 อยูี-15 สหรัฐ ญีปุ่่น จีน เกาหลี

ใต้ 
ไต้หวนั อนิเดยี รวมที่

สําคญั 
อ่ืนๆ รวม 

2544 158.5 90.1 102.9 150.9 43.9 17.2 27.3 590.8 260.0 850.8 
2545 158.1 91.6 107.7 179.7 45.4 18.3 28.8 629.6 272.3 901.9 
2546 159.5 90.9 110.5 219.3 46.3 19.1 31.8 677.4 285.9 963.3 
2547 169.7 98.6 112.7 269.3 47.5 19.5 32.6 749.9 304.2 1,054.4 
2548 164.2 93.8 112.5 349.3 47.7 18.5 38.1 824.1 305.1 1,129.2 
2549 (p)  
(ช่ัวคราว) 

173.5 98.5 116.2 422.1 48.4 20.2 42.8 921.7 317.8 1,239.5 

เปลีย่นแปลง 
ร้อยละ 
จาก 2544-2549 

9.5 9.3 12.9 179.7 10.3 17.4 56.8 56.0 22.2 45.7 

(p) คือ (ช่ัวคราว) 

 ท่ีมา : Drewry 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

การผลิตเหล็กกลา้ของจีน จากท่ีเคยผลิตไดป้ระมาณ 220 ลา้นตนั ในปี 2546 เพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 

270 ลา้นตนั ในปี 2547  (เพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 22.7 ต่อปี) และประมาณ 350 ลา้นตนัในปี 2548 (เพิ่มข้ึน

มากกว่าร้อยละ 29.6 ลา้นตนัต่อปี)  ในปี 2549 คาดว่าการผลิตเหล็กดิบจะเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20.9 ทาํให้ผล

ผลิตทั้งหมดจะอยูท่ี่ประมาณ 422 ลา้นตนั ปัจจยัน้ีแทบจะเป็นเหตุผลเดียวท่ีทาํใหมี้การเพิ่มอยา่งรวดเร็วของ

ตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

 

การผลติเหลก็ของโลกและส่วนแบ่งทางการตลาดของจีน 
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ท่ีมา : Drewry 

 

ในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมา การผลิตเหลก็กลา้ของจีนเติบโตข้ึนในอตัราเฉล่ียต่อปีท่ีร้อยละ 22.8 เทียบกบั

การเพิ่มการผลิตของโลกเฉล่ียร้อยละ 7.8 ต่อปี จากการเติบโตของการผลิตเหลก็กลา้ เป็นผลใหก้ารนาํเขา้แร่

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

การนําเข้าแร่เหลก็ของจีนจากประเทศต่างๆ 

(ล้านตัน) 

 
ท่ีมา : Drewry 

 

การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนในปี 2549 เท่ากบั 327.0 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.0 จากปี 2548 ซ่ึงมี

จาํนวนเท่ากบั 275.0 ลา้นตนั ทาํใหอ้ตัราการเติบโตรวมเฉล่ียต่อปีเพิ่มเป็นร้อยละ 23.0 ตั้งแต่ปี 2544 จีนมีอุป

สงคข์องการนาํเขา้แร่เหลก็อยา่งมาก ซ่ึงปกติแลว้จะนาํเขา้มาจากออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย  แอฟริกาใต ้

และเปรู ตั้งแต่ปี 2543 ส่วนแบ่งทางการตลาดของออสเตรเลียและแอฟริกาใตล้ดลง โดยท่ีส่วนแบ่งทาง

การตลาดของอินเดียและบราซิลเพิ่มข้ึนมาแทนท่ี การเปล่ียนแปลงน้ี เกิดจากการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของ

ปริมาณตนัไมลท่ี์เพิ่มข้ึนของแร่เหลก็เทียบกบัตลาดสินคา้แหง้เทกองทั้งหมด ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือประโยชน์

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

การค้าแร่เหลก็ทางทะเลของโลกและส่วนแบ่งทางการตลาดของจีน 
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การค้าแร่เหล็กทางทะเลของโลกคิดเป็นล้านตัน (แกนซ้าย) ส่วนแบ่งทางการตลาดของจีน (แกนขวา)

 
ท่ีมา : Drewry 
 

มีเสน้ทางการคา้หลกับางเสน้ทางสาํหรับสินคา้แหง้เทกอง ท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว 

ส่วนใหญ่ถ่านหินจะมีการขนส่งจากออสเตรเลียและแคนาดาไปยงัภูมิภาคตะวนัออกไกลและยโุรป  ในขณะ

ท่ีส่วนใหญ่แลว้แร่เหลก็จะถูกขนส่งจากออสเตรเลียและบราซิลไปยงัประเทศจีน ญ่ีปุ่นและยโุรป ส่วนใหญ่ 

ธญัพืช จะถูกขนส่งจากอ่าวสหรัฐอเมริกา บราซิล หรือ อาร์เจนตินา ไปยงัยโุรป และตะวนัออกไกล 
 

เส้นทางการขนส่งสินค้าแห้งแบบเทกองทางทะเลทีสํ่าคญั 
 

 
เส้นทางการขนส่งถ่านหิน เส้นทางการขนส่งธัญพชื เส้นทางการส่งแร่เหลก็ 

ออสเตรเลยี -  ญีปุ่่น อ่าวสหรัฐ – อเมริกาใต้ ออสเตรเลยี – ญีปุ่่น 
ออสเตรเลยี -  ยโุรปตะวันตก อ่าวสหรัฐ – ญีปุ่่น ออสเตรเลยี – จีน 
แอฟริกาใต้ -  ยโุรปตะวันตก อ่าวสหรัฐ – เอเชีย บราซิล – จีน 

จีน - เกาหลใีต้ อาร์เจนตินา – บราซิล บราซิล – ยโุรปตะวันตก 
โคลมัเบีย – ยโุรปตะวันตก   

จีน – ญีปุ่่น   
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 
ท่ีมา : Drewry 

ในขณะท่ีภาพทางดา้นบนแสดงเสน้ทางการคา้สินคา้แหง้เทกองท่ีสาํคญัในปัจจุบนั เป็นส่ิงสาํคญัท่ี

ตอ้งคาํนึงถึงวา่การคา้ทางทะเลเปล่ียนแปลงไปตามเวลา ยกตวัอยา่งเช่น จีนเคยเป็นประเทศผูส่้งออกถ่านหิน 

ในตลาดโลกขนาดใหญ่ แต่เม่ือไม่นานมาน้ีมีการเปล่ียนแปลงกลายเป็นประเทศนาํเขา้ถ่านหินในอตัราท่ี

สูงข้ึนเร่ือยๆ  เสน้ทาง และโอกาสทางการคา้ใหม่ๆ มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาตลอดเวลาในตลาดน้ี 

 

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เป็นปัจจยัท่ีมีความผนัผวนมากท่ีสุดในกองเรือโลกในแง่ท่ีวา่เรือสินคา้

ส่วนใหญ่แทบจะไม่ไดเ้ดินเสน้ทางไปกลบัเท่านั้น และมกัจะเดินทางไปเสน้ทางไปยงัแห่งอ่ืนๆ ก่อนจะ

กลบัมายงัจุดเร่ิมตน้ ดงันั้นระยะทางของเสน้ทางการคา้จึงมีความสาํคญัมากข้ึนในดา้นความสมดุลของอุป

สงคข์องการใชเ้รือ และการเพิ่มการขนส่งทางเรือระยะยาวทาํใหมี้ผลกระทบมากข้ึนต่ออุปสงคข์องการใช้

เรือโดยรวม 

 

อุปสงคข์องระวางบรรทุกของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ยงัไดรั้บผลกระทบจากประสิทธิภาพ

การดาํเนินงานของกองเรือโลก ในไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาการเจริญเติบโตของการคา้นาํไปสู่ความแออดัของท่าเรือ  

ทาํใหเ้รือหลายลาํตอ้งจอดรอนอกท่าเรือ เพื่อขนถ่ายสินคา้ข้ึนหรือลงเรือเน่ืองจากอุปทานท่ีจาํกดัของท่า

เทียบเรือในท่าเรือท่ีสาํคญั ส่ิงน้ีเป็นปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดภาวะตึงตวัในตลาด โดยเฉพาะในเรือท่ี

มีขนาดใหญ่ เช่น เรือ Panamax และ Capesize ซ่ึงยงัประสบปัญหาความล่าชา้หลายคร้ังท่ีท่าเรือสาํคญัใน

สถานท่ีอยา่งเช่น ออสเตรเลีย และบราซิล 
 

อุปทานของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
 

ในตอนแรกนั้นเรือบรรทุกสินคา้เทกองไดรั้บการพฒันามา เพื่อขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีถูกส่งคร้ัง

ละจาํนวนมากและไม่จาํเป็นตอ้งขนส่งในรูปแบบท่ีมีการบรรจุหีบห่อ ขอ้ไดเ้ปรียบของการขนส่งสินคา้  

แบบเทกองคือสามารถลดตน้ทุนในการบรรจุหีบห่อ และการขนสินคา้ข้ึนลงเรือสามารถทาํไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ณ ปัจจุบนักองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองของโลกน้ีจาํแนกออกเป็น 4 ประเภท ตาม

ขนาดระวางบรรทุกสินคา้ ไดแ้ก่ 

 

Capesize : เรือท่ีมีระวางบรรทุกมากกวา่ 100,000 เดทเวทตนั โดยปกติแลว้เรือประเภทน้ีจะใช้

บรรทุกสินคา้ประเภทแร่เหลก็และถ่านหินในเสน้ทางระยะไกล และการท่ีเรือมีขนาดใหญ่ทาํใหมี้ท่าเรือไม่ก่ี

แห่งในโลกสามารถรองรับการเทียบท่าได ้

 

Panamax  : เรือท่ีมีระวางบรรทุกระหวา่ง  60,000 ถึง 100,000 เดทเวทตนั เรือประเภทน้ีไดรั้บการ

ออกแบบมาเพือ่ใหส้ามารถแล่นผา่นช่องแคบปานามาได ้ (ดงันั้นจึงเรียกวา่ “Panamax” เรือประเภทท่ีใหญ่
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

ท่ีสุดท่ีสามารถแล่นผา่นคลองปานามา) ทาํใหเ้รือมีความคล่องแคล่วมากกวา่เรือประเภท Capesize เรือ

ประเภทน้ีใชบ้รรทุกถ่านหิน ธญัพืช และสินแร่ แมจ้ะเป็นจาํนวนนอ้ย เช่น โบไซท/์อลูมินา และหินฟอสเฟต 

เน่ืองจากจาํนวนเรือประเภท Capesize ท่ีใหบ้ริการลดลง จึงมีการใชเ้รือ Panamax ในการขนส่งสินคา้เหลก็

ดว้ย 

 

Handymax/Supramax :  เรือท่ีมีระวางบรรทุกระหวา่ง 30,000 ถึง 60,000 เดทเวทตนั เรือบรรทุก

ประเภทน้ีขนส่งอยูใ่นเสน้ทางกระจายทางภูมิศาสตร์ทัว่โลก โดยบรรทุกสินคา้ประเภทธญัพืชและสินคา้

แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียวเป็นหลกั ประเภทของเรือตามมาตรฐานมกัจะต่อข้ึน

พร้อมดว้ยอุปกรณ์ท่ีใชย้กสินคา้ข้ึนและลงเรือ ขนาด  25 ถึง 30 ตนั ซ่ึงทาํใหเ้รือสามารถขนถ่ายสินคา้ในท่ี

กรณีท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการขนถ่ายสินคา้แหง้เทกอง (โดยเฉพาะแร่ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม) และเพื่อทาํ

การขนส่งสินคา้ในประเทศและท่าเรือและท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกจาํกดั เรือประเภทเหล่าน้ีทาํใหมี้ความ

คล่องตวัทางการคา้ ดงันั้นจึงสามารถนาํมาใชใ้นการขนส่งสินคา้แบบเทกองหลายประเภทและการคา้สินคา้

เทกองประเภทใหม่ๆ 

 

Handysize :  เรือท่ีมีระวางบรรทุกระหวา่ง 10,000 ถึง 30,000 เดทเวทตนั ซ่ึงส่วนใหญ่จะขนส่ง

สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียวเป็นหลกั   เรือประเภทน้ีใชใ้นเสน้ทางการคา้

ระดบัภูมิภาคมากข้ึนเร่ือยๆ และสามารถเป็นเรือส่งต่อสินคา้ใหเ้รือท่ีใหญ่กวา่ดว้ย เรือประเภท Handysize มี

ขนาดพอเหมาะกบัท่าเรือขนาดเลก็ท่ีมีขอ้จาํกดัทางดา้นขนาด   อุปกรณ์ท่ีใชย้กสินคา้ข้ึนและลงเรือนั้นช่วย

ใหเ้รือสามารถใหบ้ริการในท่าเรือท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกจาํกดัสาํหรับการขนถ่ายสินคา้ข้ึนลง 

 

ในเดือนตุลาคม ปี 2550 กองเรือสินคา้บรรทุกสินคา้แหง้แบบเทกองของโลกประกอบไปดว้ยเรือ

ทั้งหมด 6,685 ลาํ ระวางบรรทุกรวมเท่ากบั 388.2 ลา้นเดทเวทตนั ตารางขา้งล่างน้ีแสดงกองเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองแยกประเภทตามขนาดระวาง ณ เดือนตุลาคม 2550 อายเุฉล่ียของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เท

กอง ณ เดือนตุลาคม 2550 คือ 15.5 ปี 
 

กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกอง เดือนตุลาคม 2550 

ขนาด 
ประเภท 

เดทเวทตัน จํานวนเรือ ร้อยละของ 
กองเรือรวม 

ระวางบรรทุกรวม 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ร้อยละของกองเรือ 
(เดทเวทตัน) 

Capesize 100,000+ 751 11.2 128.1 33.0 

Panamax 60,000-99,999 1,471 22.0 107.5 27.7 

Handymax 30,000-59,999 2,517 37.7 108.6 28.0 

Handysize 10,000-29,999 1,946 29.1 44.0 11.3 

รวม   6,685 100.0% 388.2 100.0% 

ท่ีมา : Drewry 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

ถึงแมว้า่กองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของโลกจะไดรั้บการพฒันาใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน เพื่อตอบ 

สนองกบัการเพิ่มข้ึนของการคา้ทางทะเลและอุปสงคข์องเรือ อุปทานของอตัราเติบโตโดยเฉล่ียโดยรวมต่อปี

หรือ CAGR ในช่วงปี 2544 ถึง 2549 ตามหน่วยเดทเวทตนั คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.6 เม่ือเทียบกบัการใชต้นั

ไมลท่ี์เพิ่มข้ึนท่ีร้อยละ 6.9 และช่วยอธิบายวา่ทาํไมตลาดการขนส่งทางทะเลจึงตึงตวัและอตัราค่าระวางของ

สินคา้แหง้เทกองจึงสูงข้ึน 
 

การสัง่เรือต่อใหม่มีเขา้มาอยา่งสมํ่าเสมอ และความสมัพนัธ์ระหวา่งรายการการสัง่ซ้ือรวมและ

จาํนวนกองเรือท่ีมีอยูเ่ป็นแนวทางแสดงใหเ้ห็นระดบัในอนาคตของอุปทาน ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2550 

รายการการสัง่ซ้ือเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของโลกมีจาํนวน 186.5 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 48.0 ของ

กองเรือสินคา้แหง้เทกองในปัจจุบนั ในบางกรณีการส่งมอบตามรายการสัง่ซ้ือน้ียดืไปถึงปี พ.ศ. 2555 
 

การส่ังซ้ือเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทีส่ั่งต่อใหม่ เดือนตุลาคม 2550 

ขนาด 
ประเภท 

เดทเวทตัน จํานวนเรือ ร้อยละของ 
กองเรือรวม 

ระวางบรรทุกรวม 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ร้อยละของกองเรือ 

(เดทเวทตัน) 
Capesize 100,000+ 501 66.7 92.8 72.4 

Panamax 60,000-99,999 500 34.0 40.5 37.7 

Handymax 30,000-59,999 1,065 42.3 50.5 46.5 

Handysize 10,000-29,999 119 6.2 2.6 5.7 

รวม   2,185 32.7% 186.5 48.0% 

ท่ีมา : Drewry 

 

การส่ังซ้ือเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทีส่ั่งต่อใหม่ เดือนตุลาคม 2550 

(ตามปีท่ีกาํหนดการส่งมอบ) 
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ตลาดขนส่งสินค้าทางทะเลและอตัราค่าเช่าเรือ 
 

อตัราค่าเช่าเรือของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองถูกกาํหนดโดยความสมดุลของอุปสงค ์ และอุปทาน

ของเรือบรรทุก แมว้า่จะเป็นจริงท่ีวา่ความรู้สึกของตลาดอาจมีส่วนในการกาํหนดแนวโนม้อตัราระยะสั้น 
 

อตัราการเช่าเรือยงัผนัผวนตามขนาดของเรือ อยา่งเช่นปริมาตรและรูปแบบการคา้ของวตัถุดิบไม่ก่ี

ชนิด (สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว) จะมีผลต่อความตอ้งการของเรือบรรทุกท่ีมี

ขนาดใหญ่กวา่ เพราะอุปสงคใ์นการใชเ้รือบรรทุกแหง้เทกองขนาดท่ีใหญ่กวา่ไดรั้บผลกระทบจากปริมาณ

และรูปแบบการคา้ของจาํนวนสินคา้วตัถุดิบไม่ก่ีตวั อตัราค่าเช่าเรือ (และมูลค่าของเรือ) ของเรือบรรทุกท่ี

ใหญ่ข้ึนมกัจะผนัผวนไดม้ากกวา่ ในทางกลบักนั การคา้วตัถุดิบหลายชนิด (สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็น

ปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว) เป็นตวัผลกัดนัอุปสงคข์องเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองขนาดท่ีเลก็กวา่ ดงันั้น

อตัราค่าเช่าเรือและมูลค่าของเรือสาํหรับเรือเหล่านั้นจึงมีความผนัผวนนอ้ยกวา่ 

 

อตัราเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา 1 ปี 

(ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั) 
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1* อัตราสาํหรับเรืออาย ุ1-5 ปี ยกเว้นเรือ Handysize ท่ีมอีาย ุ10 - 15 ปี 

ท่ีมา : Drewry 

 

ในตลาดการเช่าเรือเหมาลาํแบบเป็นระเวลา อตัราแตกต่างกนัตามระยะเวลาเช่าเหมาและปัจจยั

เฉพาะต่างๆ ของเรือบรรทุกอยา่งเช่นอาย ุความเร็ว และการเผาผลาญเช้ือเพลิง ในตลาดเรือเช่าเหมาแบบเป็น

เท่ียว อตัราจะถูกกาํหนดจากขนาดของสินคา้บรรทุก วตัถุดิบ เวลาท่ีถึงท่า และค่าธรรมเนียมการผา่นคลอง 

รวมทั้งภูมิภาคท่ีมีการส่งมอบและการส่งมอบอีกคร้ัง 
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ปัจจยัหลกัท่ีทาํใหอ้ตัราค่าระวางของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วตั้งแต่ ปี 2547 

คือความตอ้งการใชเ้รือสูง เน่ืองจากการนาํเขา้วตัถุดิบของประเทศจีนและประเทศในเอเชียอ่ืนท่ีมีความ

ตอ้งการเพิ่มมากข้ึน 
 

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง อตัราการเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา 1 ปี 

(ระยะเวลาโดยเฉลีย่ –ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั) 

ขนาด ประเภท Handysize Handymax Panamax Capesize 

เดทเวทตัน 
26-28,000 

10 - 15 ปี 

50-55,000 

1 - 5 ปี 

70-75,000 

1 - 5 ปี 

170,000+ 

1 - 5 ปี 

2544 5,629 8,472 9,543 14,431 

2545 4,829 7,442 9,102 13,608 

2546 8,289 13,736 17,781 30,021 

2547 14,413 31,313 36,708 55,917 

2548 12,021 23,038 27,854 49,333 

2549 12,558 21,800 22,475 45,646 

2550* 21,600 40,475 47,275 90,550 

ตุลาคม 2550 30,500 62,000 79,000 155,000 

* เฉลีย่ของปีจนถึงปัจจุบัน 

 ท่ีมา :  Drewry 

 

ตารางขา้งบนแสดงใหเ้ห็นการเพิ่มข้ึนอยา่งมากของอตัราการเช่าของเรือ Handysize และ Handymax 

และ เรือ Capesize สะทอ้นใหเ้ห็นความตอ้งการท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากเศรษฐกิจในเอเชีย 
 

ราคาเรือ 

ราคาเรือส่ังต่อใหม่ 
 

ราคาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองสัง่ต่อใหม่สูงข้ึนมากตั้งแต่ ปี 2546 เน่ืองจากภาวะตึงตวัของ

ความสามารถในการผลิตของอู่ต่อเรือ การสัง่ซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน และอตัราค่าเช่าเรือท่ีสูงข้ึน มีการประมาณการวา่

ราคาของเรือบรรทุกแหง้เทกองสัง่ต่อใหม่เพิ่มข้ึนเป็นเท่าตวัจากเดือนมกราคม 2545 ถึง เดือนตุลาคม ปี 

2550 
 

ราคาเรือมือสอง 
 

ในตลาดเรือมือสอง ราคาของเรือสัง่ต่อใหม่ท่ีสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วและและความแขง็แกร่งของตลาด

ค่าระวางสินคา้ยงัมีผลต่อราคาทาํใหร้าคาพุง่อยา่งรวดเร็วในปี 2547 ก่อนท่ีจะตกลงในช่วงแรกของปี 2549 

และข้ึนไปอีกคร้ังในช่วงปลายปี ในปี 2550 ราคายงัคงสูงอยู ่หลายคร้ังท่ีราคาข้ึนไปท่ีสร้างสถิติสูงสุดใหม่ๆ 

และราคาเรือบางชนิดสูงกวา่เรือต่อใหม่โดยเฉพาะเรือท่ียงัมีอายนุอ้ย 
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ดงันั้น ในปี 2548 และอีกคร้ังในขณะน้ี ในปี 2550 อุปสงคข์องเรือสมยัใหม่มีผลทาํใหร้าคาของเรือ

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมือสองประเภท Handysize, Handymax, Panamax และ Capesize บางลาํท่ีมีอายุ

ประมาณ 5 ปี มกัจะสูงกวา่เทียบกบัราคาของเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 

 

ราคาของเรือบรรทุกสินค้าเทกองส่ังต่อใหม่ ปี  2542 ถึง 2550 

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 
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ท่ีมา: Drewry 

   

ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง ปี 2542 ถึง 2550 
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ท่ีมา: Drewry 

 

 

ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง อายุ 5 ปี (ระยะเวลาโดยเฉลีย่) 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

3.2 การประกอบธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 
 

3.2.1 ลกัษณะธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 
 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั 

(มหาชน) (“เมอร์เมด”) เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2525 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้เป็นผูถื้อหุน้ของเมอร์เมด

ในปี 2538 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 

บริษทัฯ ถือหุน้ในเมอร์เมดร้อยละ 78.09  โดย

หุน้จาํนวนร้อยละ 50.00 ถือโดยบริษทัฯ โดยตรงและ อีกร้อยละ 28.09 ถือผา่นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้

อยูร้่อยละ 100 คือบริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั เมอร์เมดรับผดิชอบในการเป็นผูใ้หบ้ริการ    

นอกชายฝ่ังของบริษทัฯ โดยใหบ้ริการในอุตสาหกรรมขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ังในเอเชียตะวนัออก

เฉียงให ้โดยเฉพาะบริเวณนํ้าต้ืนนอกฝ่ังประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวยีดนาม เมอร์เมดมีท่ีทาํการ

ท่ีจงัหวดัชลบุรี ประเทศไทย และมีฐานปฏิบติังานสนบัสนุนงานบนฝ่ังในกวัลาลมัเปอร์ มาเลเซีย สงขลา 

ประเทศไทย และ จากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย  เพื่อสนบัสนุนการขยายกิจการไปในส่วนของภูมิภาค ในท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2550 ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดรั้บทราบมติของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ในการอนุมติัใหเ้มอร์เมดออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพือ่ขายใหป้ระชาชนทัว่ไปเป็น    

คร้ังแรก (IPO)  และเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2550 เมอร์เมดไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

สิงคโปร์ (“SGX”) และไดเ้งินจากการซ้ือขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นเงินจาํนวน 246 ลา้นดอลลาร์

สิงคโปร์ เน่ืองจากบริษทัฯไม่ไดเ้ขา้ไปซ้ือหุน้ออกใหม่ดงักล่าว สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ในเมอร์เมด

จึงลดลงเหลือร้อยละ 55.29 

 

เมอร์เมดถือเป็นบริษทัลาํดบัตน้ๆ บริษทัหน่ึง ท่ีใหบ้ริการขดุเจาะนอกชายฝ่ังในประเทศไทย และ

ไดก้ลายเป็นหน่ึงในจาํนวนไม่ก่ีบริษทัท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการดงักล่าวแบบครบวงจรในเอเชีย การท่ีมีฐานธุรกิจใน

ประเทศไทย ช่วยใหเ้มอร์เมดสามารถรักษาความไดเ้ปรียบจากตน้ทุนท่ีตํ่า เม่ือเทียบกบัคู่แข่งในประเทศ

เพื่อนบา้น เมอร์เมดดาํเนินธุรกิจหลกัสองประเภท คือการใหบ้ริการขดุเจาะนอกชายฝ่ัง และบริการงาน

วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 
 

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์ จาํกดั (“MDL”) เป็นบริษทัยอ่ยของเมอร์เมด โดยเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อย

ละ 95  MDL ปฏิบติัการโดยใชเ้รือขดุเจาะ 2 ลาํ และใหบ้ริการการขดุเจาะท่ีเก่ียวขอ้งในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ เรือขดุเจาะของ MDL   ถูกออกแบบใหใ้ชใ้นท่ีนํ้าลึกถึง 100 เมตรและมีความสามารถใน

การขดุเจาะ 24 ชัว่โมง ต่อวนั โดยสามารถเจาะไปถึงความลึกท่ี 6,100 ฟุตสาํหรับเรือขดุเจาะเอม็อาร์ที-1  

ตาราง xxx : บริษทัย่อยทีสํ่าคญัของเมอร์เมด  

 บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั (“MOS”) ใหบ้ริการ

งานวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ าโดยมีเรือท่ีใชส้นบัสนุนงานดงักล่าว ท่ี

พร้อมดว้ยนกัประดานํ้าและเคร่ืองตรวจสอบใตน้ํ้ า 

 บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั  (MDL) ใหบ้ริการเรือขดุเจาะเพือ่

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

และ 5,900 ฟุต สาํหรับ เอม็อาร์ที-2 เรือขดุเจาะสามารถจอดท่ีความลึกถึง 6,500 ฟุตโดยใชก้ารทอดสมอจอด

เรือท่ีเตรียมไว ้   

 

 บริษทัฯ ใหบ้ริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าผา่นบริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 

(“MOS”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของเมอร์เมด โดยเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 100 MOS มีกองเรือท่ีใหบ้ริการ 4 ลาํ 

และเรือท่ีเช่ามาเพิ่มเติมเพื่อใหบ้ริการอีก 2 ลาํ และใหบ้ริการนกัประดานํ้าและเคร่ืองตรวจสอบใตน้ํ้ า   กอง

เรือของ MOS ไดถู้กออกแบบใหเ้หมาะสาํหรับงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า ซ่ึงสามารถควบคุมการทาํงานโดย

นกัประดานํ้าหรือควบคุมดว้ยยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV) และรวมทั้งเรือท่ีมีระบบการบงัคบัตาํแหน่งของเรือ

แบบอตัโนมติัเช่ือมต่อกบัสญัญาณดาวเทียม (dynamically positioned vessels) เรือดงักล่าวสามารถปฏิบติังาน

ประดานํ้าท่ีความลึกกวา่ 300 เมตรไดโ้ดยใชร้ะบบควบคุมและอุปกรณ์สาํหรับดาํนํ้าลึก (saturation diving 

system) สาํหรับเรือบริการและสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าท่ีควบคุมดว้ยยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV) 

สามารถทาํงานในนํ้าไดใ้นความลึกกวา่ 1 กิโลเมตร การใหบ้ริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าของบริษทัฯ มี

หลากหลาย ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบ การซ่อมและการบาํรุงรักษา และงานสานต่อโครงการใหส้มบูรณ์ 

(Commissioning Projects) 
 

 ตั้งแต่ปี 2546 เมอร์เมดไดข้ยายกองเรือสาํหรับใหบ้ริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า โดยการเขา้ซ้ือเรือ 4 

ลาํ ไดแ้ก่  เรือ เมอร์เมด เรสพอนเดอร์ (ในเดือนสิงหาคม 2546) เรือ เมอร์เมด ซพัพอร์ตเตอร์ (ในเดือน

กนัยายน 2548) และ เรือ เมอร์เมด เพอฟอร์มเมอร์ (ในเดือนตุลาคม 2547)  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2550     

เมอร์เมดไดท้าํการเช่าเรือท่ีใชส้นบัสนุนงานขดุเจาะนอกชายฝ่ังมาเสริมกองเรืออีกจาํนวน 2 ลาํ โดยมีสญัญา

เช่าถึงปี 2553 เมอร์เมดมีแผนท่ีจะซ้ือเรือขดุเจาะใหม่มือสอง และ/หรือเรือท่ีสนบัสนุนงานขดุเจาะนอก

ชายฝ่ังหากมีโอกาสและกาํลงัท่ีจะซ้ือ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์การขยายกิจการในส่วนของงานบริการ

นอกชายฝ่ัง ในวนัท่ี 22 ตุลาคม  2550 เมอร์เมดไดต้กลงลงนามในสญัญาสัง่ต่อเรือขดุเจาะใหม่ ซ่ึงจะทาํการ

รับมอบในปี 2552 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2550 เมอร์เมดไดถื้อหุน้โดยออ้มร้อยละ 22.5 ใน Allied 

Marine & Equipment Sdn. Bhd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าในประเทศ

มาเลเซีย โดยการถือหุน้ผา่น Worldclass Inspiration Sdn. Bhd. ร้อยละ 25 และไดท้าํสญัญาสัง่ต่อเรือท่ี

สนบัสนุนงานเทคนิคใตน้ํ้ าใหม่ 1 ลาํ ซ่ึงจะทาํการรับมอบในปี 2552 

 

เมอร์เมดไดรั้บการรับรองโดยสถาบนัจดัชั้นเรือซ่ึงเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากลหลายสถาบนั ท่ี

มีช่ือวา่ International Marine Contractors’ Association (IMCA) ปัจจุบนัน้ี เมอร์เมดเป็นบริษทัเดียวในประเทศ

ไทยท่ีสามารถใหบ้ริการและสนบัสนุนงานขดุเจาะนอกชายฝ่ังทั้งบนบกและใตน้ํ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังไดจ้ากการทาํงานของ MDL ในส่วนของงานขดุเจาะ

นอกชายฝ่ัง และการดาํเนินงานของ MOS ท่ีเก่ียวกบั การบริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้า 
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ส่วนงานขุดเจาะทีเ่ป็นนํา้มันและก๊าซธรรมชาตนิอกชายฝ่ัง 

 

MDL เป็นเจา้ของและผูป้ระกอบการเรือขดุเจาะท่ีมีคุณภาพสูงโดยประหยดัตน้ทุนใหม้ากท่ีสุด การ

ดาํเนินงานจะเนน้ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ กลยทุธ์ของ MDL คือการเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการ

ใหบ้ริการขดุเจาะ โดยทาํสญัญาระยะเวลากลางถึงระยะยาวเพื่อใหมี้กระแสเงินสดอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

รายช่ือกองเรือขุดเจาะ  

ช่ือเรือ 
ปีทีส่ร้าง/ปีทีม่ี 

การปรับปรุงล่าสุด 

การจัดอนัดบั 

ช้ันเรือ 

ความลกึใต้ทะเล 

(เมตร) 

ความลกึทีขุ่ดได้ 

(เมตร) 
ขนาดบรรทุก 

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

เอม็ทีอาร์-2 2524/2540 BV 100 5,900 115 คน 

ท่ีมา: TTA 

 

เรือขดุเจาะของ MDL เป็นเรือขดุเจาะท่ีซ้ือมาจากตลาดมือสอง ในเดือนเมษายน และกรกฏาคม ปี 

2548 ตามลาํดบั เรือขดุเจาะทั้ง 2 ลาํ จดทะเบียนเป็นเรือสญัชาติไทย โดยมีบริษทัยอ่ยของ บริษทั เมอร์เมด 

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

เป็นเจา้ของเรือ เรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 สร้างข้ึนในปี 2521  และไดรั้บการซ่อมบาํรุงในปี 2541 สามารถอยู่

ในระดบันํ้าลึกไดถึ้ง 100 เมตร และสามารถเจาะลึกลงไปในความลึกถึง 6,100 เมตร ของผวิดิน และบรรทุก

คนไดถึ้ง 112 คน เรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-2 สร้างข้ึนในปี 2524  และไดรั้บการซ่อมบาํรุงในปี 2540 สามารถอยู่

ในระดบันํ้าลึกไดถึ้ง 100 เมตร และสามารถเจาะลึกลงไปในความลึกถึง 5,900 เมตร ของผวิดิน และบรรทุก

คนไดถึ้ง 115 คน 

 

บริษทัท่ีเป็นลูกคา้ของ MDL จะเป็นบริษทัขา้มชาติ องคก์รของรัฐ และบริษทันํ้ามนัและก๊าซ

ธรรมชาติขนาดใหญ่  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 เมอร์เมดไดรั้บสญัญาวา่จา้งในการขดุเจาะ จาก  Amerada 

Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd. และ Chevron Thailand Exploration และ Production Ltd. โดย MDL โดยระยะ

ของสญัญาขดุเจาะครอบคลุมไปถึงปี 2552 และ 2553 

 

สญัญาวา่จา้งในการขดุเจาะไดรั้บมาจากการประมูลหรือจากการเจรจา  ระยะเวลาของสญัญาก็

แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ สภาพธรณีวทิยาท่ีจะตอ้งขดุเจาะ อุปกรณ์และการบริการ สภาพ

พื้นท่ีท่ีจะขดุเจาะ  และระยะเวลาการทาํงานท่ีคาดวา่จะแลว้เสร็จ  

 

เรือขดุเจาะทั้งสองลาํไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นเรือจากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือท่ีมีช่ือเสียง โดยจดัลาํดบั

จากมาตรฐานของการปฏิบติังานและความปลอดภยั เรือขดุเจาะทั้ง 2 ลาํ ดงักล่าว ไดถู้กจดัลาํดบัโดยสมาคม
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จดัชั้นเรือนานาชาติ อาทิ Det Norske Veritas (“DNV”), American Bureau of Shipping (“ABS”), or Bureau 

Veritas (“BV”) โดยเรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 ถูกจดัลาํดบัชั้นโดย ABS และเรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 ถูกจดัลาํดบั

ชั้นโดย BV สมาคมจดัชั้นเรือดงักล่าวจะเขา้มาตรวจสภาพเรือทุกปี เรือขดุเจาะทั้ง 2 ลาํ เขา้อู่แหง้ทุกๆ 5 ปี 

และไดรั้บการตรวจสภาพแบบพิเศษจากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือต่างๆ ดงักล่าว 
 

คู่แข่งหลกัของ MDL คือบริษทัท่ีใหบ้ริการเรือขดุเจาะท่ีอยูใ่นภูมิภาคและจากทัว่โลก รวมถึง 

Seadrill Limited และ Global Geo Services ASA ราคานั้นเป็นปัจจยัในอนัดบัตน้ๆ ในการท่ีตดัสินใจเลือกผูรั้บ

งานขดุเจาะ ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น เรือขดุเจาะท่ีพร้อมใชง้าน ประวติัการทาํงานท่ีปลอดภยั ช่ือเสียงดา้นคุณภาพ 

ประสบการณ์ของเจา้หนา้ท่ี และประสิทธิภาพและคุณภาพของอุปกรณ์ 
 

ตารางน้ีแสดงถึงบริษทัผูเ้ป็นเจา้ของเรือขดุเจาะ 

ตลาดเรือขุดเจาะ  

ช่ือบริษทัทีเ่ป็นเจ้าของเรือ จํานวนเรือทีเ่ป็นเจ้าของ จํานวนเรือทีก่าํลงัสร้าง รวม 

SeaDrill Ltd. 13 2 15 

KCA Deutag 4 0 4 

Mermaid Drilling Ltd. 2 1 3 

Global Geo Services ASA 3 0 3 

PDVSA  2 0 2 

Other 2 1 3 

ท่ีมา : เฟิร์นเล่ย์  

 

ในรอบบญัชี 2550 MDL สามารถทาํรายไดร้้อยละ 30.0 ใหแ้ก่รายไดร้วมของ เมอร์เมด 
 

ส่วนงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ 
 

ในปี 2550 กองเรือของ MOS ประกอบดว้ยเรือท่ีใหบ้ริการและสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 4 

ลาํ ระบบควบคุมอุปกรณ์ดาํนํ้าลึกแบบเคล่ือนท่ีได ้1 เคร่ือง และระบบควบคุมยานสาํรวจใตน้ํ้ า 7 เคร่ือง  ซ่ึง

กองเรือของบริษทัจดทะเบียนเป็นเรือสญัชาติไทยและ MOS เป็นเจา้ของโดยตรง นอกจากน้ี MOS ยงัเช่าเรือ

มาเพิ่มเติมอีก 1 ลาํ ซ่ึงใหบ้ริการและสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าเป็นเรือท่ีมีอุปกรณ์พิเศษเฉพาะท่ีจะ

ใหบ้ริการสนบัสนุนนกัประดานํ้า ระบบควบคุมยานสาํรวจใตน้ํ้ า และอุปกรณ์พิเศษเฉพาะเรือ MOS มีนกั

ประดานํ้า และนกัสาํรวจใตน้ํ้ ามากกวา่ 150 คน และมีบุคลากรสาํหรับปฏิบติังานในโครงการงานวศิวกรรม

โยธาใตน้ํ้ า 
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  การใหบ้ริการวิศวกรรมโยธาใตท้ะเลรวมถึง การตรวจสอบ การซ่อม การซ่อมบาํรุง ใหก้บัแท่นขดุ

เจาะท่ีอยูน่อกชายฝ่ัง ส่ิงก่อสร้างใตน้ํ้ า และเรือ เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามเกณฑข์องสถาบนัจดัชั้นเรือ ส่วนงาน

บริการดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ งานวิศวกรรมของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การติดตั้งแท่นขดุเจาะนํ้ามนั การ

วางท่อ การวางสายเคเบ้ิลใตท้ะเล การยดึแท่นขดุเจาะใหแ้ขง็แรงข้ึนและการปรับปรุงแท่นขดุเจาะโดยใช้

เทคนิคต่างๆ รวมถึงงานเช่ือมใตท้ะเล   
 

MOS ยงัใหบ้ริการในการทดสอบใตท้ะเลท่ีไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงรวมถึงการทดสอบความ

แขง็แกร่งของตวัเรือและโครงสร้าง และส่วนท่ีสึกหรอ เพื่อจะบาํรุงซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยัอยา่ง

เหมาะสม และการซ่อมแซมท่อและโครงสร้างของเรือท่ีเสียหายในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน 
 

ในปี 2542 เมอร์เมด ไดก่้อสร้างศูนยฝึ์กการดาํนํ้า การตรวจสอบ และการเช่ือม โดยไดรั้บความ

ร่วมมือกบัสถาบนั  Welding Institute (“TWI”) จากประเทศองักฤษ MOS ไดรั้บการรับรองโดยสถาบนัจดัชั้น

เรือซ่ึงเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากลหลายสถาบนั และเป็นสมาชิกของสถาบนั International Marine 

Contractors’ Association (“IMCA”) ดว้ย กองเรือของ MOS ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนั DNV และ 

ABS ซ่ึงทั้ง 2 สถาบนัเป็นสถาบนัจดัชั้นเรือชั้นแนวหนา้ เรือของ MOS ตอ้งเขา้รับการตรวจสภาพเรืออยา่ง

จากสถาบนัจดัชั้นเรือ นอกเหนือจากการเขา้อู่แหง้และเขา้ซ่อมบาํรุงตามระยะเวลา  
 

กองเรือของเมอร์เมดสาํหรับใหบ้ริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า มีดงัตารางต่อไปน้ี 
 

รายช่ือกองเรือทีใ่ห้บริการนอกชายฝ่ัง 

ช่ือเรือ คาํอธิบาย 
ปีที่สร้าง 

(พ.ศ.) 
สัญชาต ิ

การจัดอนัดบั 

ช้ันเรือ 

ความยาว 

(เมตร) 

ห้องพกั

(จํานวนคน) 

ระบบควบคุม

ตําแหน่งเรือ 

เมอร์เมด  

คอมมานเดอร์ 

เป็นเรือใหบ้ริการและสนบัสนุนการ

ตรวจสอบซ่อมแซม ก่อสร้างใตน้ํ้ า

โดยระบบควบคุมการดาํนํ้าลึก 

(Saturation Systems) 

2530 ไทย DNV 90 96 DP 2 

เมอร์เมด 

เพอร์ฟอร์มเมอร์ 

เป็นเรือใหบ้ริการดา้นการสาํรวจ และ

ตรวจสอบโครงสร้างใตน้ํ้ าของแท่น

ขดุเจาะนํ้ามนั  

2525 ไทย DNV 49 30 4-point 

เมอร์เมด 

เรสปอนเดอร์ 

เป็นเรือใหบ้ริการในดา้นการ

ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างใต้

นํ้ าและแท่นขดุเจาะนํ้ามนั โดยใชภ้าพ

ควบคุมการดาํนํ้าแบบ AIR Diving 

และ Mix Gas Diving 

2526 ไทย ABS 56 58 4-point 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

เมอร์เมด  

ซพัพอร์ตเตอร์ 

เป็นเรือใหบ้ริการในดา้นการ

ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างใต้

นํ้ าและแท่นขดุเจาะนํ้ามนั โดยใชภ้าพ

ควบคุมการดาํนํ้าแบบ AIR Diving 

และ Mix Gas Diving 

2525 ไทย DNV 39 26 Anchor 

ทีมสยาม(1) 

เป็นเรือท่ีใหบ้ริการดา้นการก่อสร้าง

โครงสร้างใตน้ํ้ าของแท่นขดุเจาะ

นํ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ โดยใชอุ้ปกรณ์

บงัคบัตาํแหน่งเรืออตัโนมติั เช่ือมต่อ

สญัญาณดาวเทียมและอุปกรณ์ควบคุม

การดาํนํ้าลึก (Saturation Systems) 

2545 จาไมกา้ DNV 90 142 DP 2 

เรือ บิณฑมิ์ณฑ์(1)  
เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยาน

สาํรวจใตน้ํ้ าและนกัประดานํ้า 
2545 เวยีดนาม  61 42  

หมายเหต:ุ (1) เป็นเรือท่ีเช่ามาโดย MOS 

ท่ีมา: TTA 

 

จากปริมาณงานโครงการต่างๆ ท่ี MOS ไดรั้บมาทาํให ้MOS มีลูกคา้จาํนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น

บริษทัสาํรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและนํ้ามนัรายใหญ่ๆ บริษทัท่ีใหบ้ริการงานขดุเจาะนอกชายฝ่ัง งาน

ติดตั้ง งานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า และบริษทัผูรั้บเหมางานก่อสร้าง ในปี 2550 MOS รับสญัญาวา่จา้งงานจาก 

บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  และจากบริษทัอ่ืนๆ  
 

คู่แข่งทางการคา้ของ MOS เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจใหบ้ริการงานดา้นวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้า 

ระดบัภูมิภาค ไดแ้ก่ Global GEO Services ASA,  Hallin marine Subsea International Plc., และ Sarku 

Engineering Services Sdn. Bhd. รวมถึงบริษทัขา้มชาติขนาดใหญ่ท่ีอยูใ่นยโุรปหรือสหรัฐอเมริกา เช่น Subsea 

7 Inc., Global Marine Systems Limited, Acergy S.A. และ  Helix Energy Solutions Group Inc. บริษทัเหล่าน้ี

ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจทางดา้นงานวิศวกรรมโยธานอกชายฝ่ัง และนายหนา้รับเหมาโครงการ 

 
ในรอบบญัชี 2550 MOS สามารถทาํรายไดร้้อยละ 69.4 ใหแ้ก่เมอร์เมด 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

สิทธิประโยชน์ - บัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัเรือของกลุ่มบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 30 กนัยายน 

2550 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  

3. จะตอ้งไม่จาํนอง จาํหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดรั้บยกเวน้

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

 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 

8.3 จะตอ้งมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

 9. จะตอ้งจดัทาํบญัชีรายรับ - รายจ่ายสาํหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแยกต่างหากจาก

กิจการส่วนอ่ืน 

10. เรือท่ีจดัซ้ือตอ้งเป็นเรือท่ีไดรั้บการจดัชั้นเรือ (Class) ไวก้บัสถาบนัจดัชั้นเรือ (Classification 

Society) ท่ีเช่ือถือได ้

11. เรือท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตอ้งจดทะเบียนเป็นเรือไทยก่อนเปิดดาํเนินการ 

 

ปัจจุบนับริษทัเดินเรือของกลุ่มบริษทัเมอร์เมดมาริไทม ์ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไดจ้ดทะเบียน

เป็นเรือไทยแลว้ และไดด้าํเนินการใหมี้คุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน

เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

3.2.2 ภาวะตลาดธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 

 

ความตอ้งการบริการการขดุเจาะและวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้า เกิดจากการลงทุนและกิจกรรมในการ

สาํรวจ การพฒันา และการผลิตนํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติ  ระดบัการลงทุนข้ึนอยูก่บักระแสเงินสดของ

บริษทันํ้ามนั และ รายได ้ พื้นท่ีสาํหรับการสาํรวจและการพฒันา รวมทั้งราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 

 

บริษทัผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติเม่ือไม่นานมาน้ีไดเ้พิ่มการใชจ่้าย เพื่อการสาํรวจและการผลิต

เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนเชิงรุกท่ีจะเพิ่มการผลิตปริมาณสาํรองและส่วนแบ่งการตลาด  โครงการการพฒันา

พื้นท่ีหลายโครงการท่ีก่อนหนา้น้ีไดถู้กชะลอไปไดก้ลบัมาเร่ิมดาํเนินการอีกคร้ัง กิจกรรมการขดุเจาะซ่ึงมี

จาํนวนนอ้ยในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาทาํใหค้วามตอ้งการบริการดา้นดงักล่าวในปัจจุบนัเพิ่มข้ึน พิจารณาจาก

ความตอ้งการของลูกคา้ จึงน่าเช่ือวา่งบประมาณเพื่อการสาํรวจและการพฒันาจะเพิม่ข้ึนและนาํไปสู่ระดบัท่ี

ย ัง่ยนืของกิจกรรมในตลาดการใหบ้ริการการขดุเจาะและวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 

 

ตามรายงานของ Fearnleys ตลาดบริการการขดุเจาะและวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าในเอเชียเป็นตลาดท่ีมี

ศกัยภาพ เน่ืองจากความตอ้งการนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีเพิ่มข้ึนในภูมิภาค การเติบโตอยา่งมีนยัสาํคญัของ

เศรษฐกิจในภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศอินเดีย และโครงการใหม่ๆ ของบริษทัสาํรวจและ

ผลิตในเอเซีย ตลาดบริการการขดุเจาะเป็นตลาดวฎัจกัรและมีความผนัผวน เร่ิมจากการสาํรวจท่ีมีความผนั

ผวนสูงสู่ตลาดการบริการผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีมีเสถียรภาพมากกวา่ การบริการเรือขดุเจาะแบบ 

Tender Rig และวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าตอบสนองตลาดการผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นตลาดแบบ

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

ราคานํา้มันและก๊าซธรรมชาต ิ

 

ราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดในประวติัศาสตร์ และมากกวา่อตัราทางการเงินท่ี

บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติใชเ้ป็นตวัตดัสินใจในการท่ีจะพฒันาโครงการ 

 

องคป์ระกอบอยา่งเช่นความตอ้งการทัว่โลกท่ีเพิ่มข้ึน ระดบัการผลิตท่ีลดลง ภาวะสภาพภูมิอากาศท่ี

มีการเปล่ียนแปลงมาก และความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศผูผ้ลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติบาง

ประเทศ เป็นปัจจยัท่ีทาํใหร้าคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงข้ึน 

 

ในปี 2549 ราคาเฉล่ียรายปีของนํ้ามนัดิบ Brent ท่ีวดัตามอตัราท่ีเป็นตวัเงินจริงสูงกวา่ 60 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเป็นคร้ังแรก ราคาดงักล่าวเพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 15 จากราคาในปี 2548   

นอกจากน้ีราคานํ้ามนัดิบ Brent ทาํสถิติใหม่ท่ี 77.05 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 

2550 

 

แผนภูมิแสดงราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในอดีต 

ราคานํา้มันในอดีต 

ราคานํ�ามันดิบ Brent
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

ราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ในอดตี 

ราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub
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ท่ีมา : Fearnleys  

 

การผลติและการบริโภคนํา้มันและก๊าซธรรมชาต ิ

 

ระหวา่งปี 2538 ถึง 2549  การบริโภคนํ้ามนัเพิ่มข้ึนจาก 69,830 ลา้นบาร์เรลต่อวนัเป็น 83,719 ลา้น

บาร์เรลต่อวนั ขณะท่ีการผลิตนํ้ามนัเพิ่มข้ึนจาก 68,125 ลา้นบาร์เรลต่อวนั เป็น 81,663 ลา้นบาร์เรลต่อวนั

เช่นเดียวกนั ระหวา่งช่วงเวลาดงักล่าว  การบริโภคก๊าซธรรมชาติเพิ่มข้ึนจาก 208 พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั

เป็น 276 พนัลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั ขณะท่ีการผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มข้ึนจาก 207 พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั

เป็น 277 พนัลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั 

 

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

การผลติและการบริโภคนํา้มันทัว่โลก (พ.ศ. 2523-2549) 
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ท่ีมา : BP Statistical Review of World Energy June 2007 

 

การผลติและการบริโภคก๊าซธรรมชาติทัว่โลก  (พ.ศ. 2523-2549) 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการนํ้ามนัในโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงมีผลทาํใหป้ริมาณสาํรองจากแหล่ง 

บนบกลงลด ผูผ้ลิตพลงังานไดเ้พิ่มความสนใจในการสาํรวจและผลิตแหล่งนอกชายฝ่ังทะเล   การผลิตนํ้ามนั

จากแหล่งนอกชายฝ่ังทะเลส่วนมากเป็นการขดุเจาะระดบันํ้าต้ืน   ดงันั้นบริเวณนํ้าลึกเป็นพื้นท่ีใหม่ท่ีมี

ศกัยภาพการเติบโตสาํหรับการสาํรวจและผลิตพลงังานนอกชายฝ่ังทะเล เม่ือไม่นานมาน้ีจึงมีการมุ่งเนน้การ

สาํรวจและผลิตพลงังานในพื้นท่ีท่ีนํ้ าลึกข้ึน  การพฒันาดา้นเทคโนโลยทีาํใหก้ารสาํรวจและผลิตในบริเวณ

ดงักล่าวเป็นไปไดม้ากข้ึนและมีตน้ทุนท่ีลดลง 

 

การใช้จ่ายด้านการสํารวจและการผลติ 

 

ราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติเป็นตวัตดัสินการใชจ่้ายดา้นการสาํรวจและการผลิต ขณะท่ีการใชจ่้าย

ดา้นการสาํรวจและการผลิตกเ็ป็นตวัผลกัดนับริการการขดุเจาะและวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า    

 

แผนภูมิดา้นล่างแสดงถึงค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและการผลิตทัว่โลกและราคานํ้ามนั 

 ตารางค่าใช้จ่ายในการสํารวจและการผลติและราคานํา้มัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา : Fearnleys 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
 

ภาวะอุตสาหกรรมบริการการขุดเจาะ 
 

อุตสาหกรรมการขดุเจาะเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง ความตอ้งการของการขดุเจาะและ

บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผลมาจากหลายปัจจยั รวมทั้งราคาในปัจจุบนัและราคาท่ีคาดหวงัในอนาคตของ

นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ และระดบัของกิจกรรมของการสาํรวจและการผลิตนํ้ามนัและก๊าซ 
 

การปฏิบติังานสาํรวจและขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ 

ทัว่โลก โดยเคล่ือนยา้ยเรือขดุเจาะจากภูมิภาคหน่ึงไปอีกภูมิภาค แต่ตน้ทุนการเคล่ือนยา้ยเรือขดุเจาะและ

จาํนวนเรือขดุเจาะท่ีเคล่ือนท่ีไดท่ี้วา่งอยู ่ อาจทาํใหค้วามสมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานแตกต่างไประหวา่ง

ตามภูมิภาค อยา่งไรกต็ามโดยทัว่ไปแลว้ความแตกต่างระหวา่งภูมิภาคเกิดข้ึนในระยะสั้นเท่านั้น  เน่ืองจาก

เรือขดุเจาะนั้นเคล่ือนท่ีได ้
 

แบบของเรือขดุเจาะ 

เรือขดุเจาะแบบ Tender 
 

 เรือขดุเจาะชนิดน้ีมีรูปร่างเป็นเรือทอ้งแบน สามารถผกูยดึกบัแท่นขดุเจาะได ้ บนเรือประกอบดว้ย

หอ้งพกัอาศยัสาํหรับลูกเรือ ถงัเกบ็โคลน ป๊ัมสาํหรับสูบถ่ายโคลนท่ีใชป้ระกอบการปฏิบติังานขณะขดุเจาะ 

และเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์อยา่งเดียวท่ีจะเคล่ือนยา้ยไปยงัท่ีแท่นขดุเจาะในขณะท่ีปฏิบติังานคือ

ชุดอุปการณ์ขดุเจาะ เรือขดุเจาะแบบ Tender มีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขดุเจาะพร้อมอยูบ่นเรือโดยมีป้ันจัน่ท่ี

สามารถยกแม่แรงบนแท่นขดุเจาะ จึงไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัเรือแม่แรงและอุปกรณ์อ่ืน 
 

เรือขดุเจาะแบบ Tender น้ีไดถู้กพฒันาสาํหรับใชก้บัการผลิตนํ้ามนัหรือก๊าซจากแท่นขดุเจาะหลกั

ซ่ึงใหบ้ริการสาํหรับบ่อขดุเจาะนํ้ามนัขนาดเลก็ เรือขดุเจาะชนิดน้ีจะเคล่ือนยา้ยไปปฏิบติังานตามแท่นขดุ

เจาะไดโ้ดยมีชุดอุปกรณ์ขดุเจาะพร้อมบนเรือ โดยปกติแลว้ เรือเจาะแบบทอ้งแบนนั้น มีขนาดยาว 300 ฟุต 

กวา้ง 80 ฟุต มีระวางบรรทุกประมาณ 4,500 ตนั และสามารถใชไ้ดใ้นระดบัความลึกท่ีบริเวณ 30 – 400 ฟุต 

เรือเจาะทอ้งแบนน้ียงัสามารถผกูยดึไดใ้นท่ีความลึกถึง 6,500 ฟุต โดยการใชท่ี้ผกูยดึท่ีเตรียมไว ้ มีท่ีพกัให้

ลูกเรือไดม้ากกวา่ 100 คน   
 

เรือขดุเจาะแบบ Jack-up 
 

เรือขดุเจาะแบบ Jack-up สามารถเคล่ือนยา้ยไดต้ามพื้นท่ีท่ีตอ้งปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานขดุ

เจาะไดจ้ากตวัเรือโดยตรง ประกอบไปดว้ย ขา 3 ขา ท่ียนือยูบ่นพื้นทอ้งทะเลเพื่อใชย้กตวัเรือใหล้อยสูงจาก

ระดบันํ้าทะเลขณะปฏิบติัการขดุเจาะ และเม่ือตอ้งการยา้ยตาํแหน่งในการปฏิบติังานจะกระทาํไดโ้ดยลด

ระดบัเรือใหล้อยอยูบ่นนํ้าทะเล แลว้ทาํการเคล่ือนยา้ยตวัเรือไปยงัตาํแหน่งท่ีตอ้งการโดยอาศยัเรือท่ีใชส่้ง

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

เรือขดุเจาะแบบ Jack-up รุ่นใหม่มีคานสาํหรับไวเ้คล่ือนยา้ยอุปกรณ์ขดุเจาะตามตาํแหน่งท่อต่างๆ 

บนหลุมท่ีจะทาํการขดุเจาะ โดยไม่ตอ้งยา้ยการติดตั้งอุปกรณ์ขดุเจาะหรือตวัเรือ เรือขดุเจาะแบบ Ultra 

Premium Jack-up มีขีดความสามารถปฏิบติังานไดใ้นท่ีนํ้าทะเลลึกมากกวา่ 300 ฟุต 

 

เรือขดุเจาะแบบ  Semi-submersible 

 

เรือขดุเจาะแบบ Semi-submersible เป็นแท่นขดุเจาะท่ีลอยอยูเ่หนือนํ้ามีระบบปรับระดบักินนํ้าลึก

ของเรือเพื่อใชป้ฏิบติัการท่ีระดบัความลึกของนํ้าทะเลต่างๆ ไดโ้ดยใชถ้งัถ่วงนํ้าอบัเฉาในการปรับแต่ง และ

เพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบจากสภาวะต่างในทะเล (คล่ืน ลม และกระแสนํ้า) และช่วยการทรงตวัของเรือ

ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เรือขดุเจาะแบบ Semi-submersible สามารถติดตรึงอยูก่บัท่ีขณะปฏิบติังานขดุ

เจาะโดยใชก้ารท้ิงสมอหลายๆ ตวั เพื่อยดึตวัเรือหรือระบบคอมพิวเตอร์ปรับแต่งตาํแหน่งเรือผา่นสญัญาณ

ดาวเทียม (Dynamic Positioning)   

 

เรือขดุเจาะแบบ Semi-submersible บางรุ่นมีเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนตวัเองไปยงัตาํแหน่ง

ใหม่ได ้ถึงแมว้า่เรือขดุเจาะส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัเรือส่งกาํลงับาํรุงในการลากจูง 

 

เรือขดุเจาะแบบ Drillships 

 

เรือขดุเจาะแบบ Drillships เป็นเรือท่ีมีเคร่ืองจกัรเคล่ือนตวัเอง รูปร่างคลา้ยเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไป 

สามารถเคล่ือนยา้ยไปปฏิบติังานในพื้นท่ีต่างๆ ไดม้ากกวา่เรือขดุเจาะชนิดอ่ืนๆ การปฏิบติังานขดุเจาะจะ

ดาํเนินการโดยผา่นจากช่องใตท้อ้งเรือท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ (“moon pools”) เรือแบบ Drillships จะมีขีด

ความสามารถในการปฏิบติังานและบรรทุกนํ้าหนกัไดม้ากกวา่เรือขดุเจาะแบบ Semi-submersible rigs และ

เหมาะสาํหรับการขดุเจาะนอกชายฝ่ังในและพื้นท่ีห่างไกล เน่ืองจากความสามารถในการบรรทุกนํ้าหนกัได้

มากกวา่และความสามารถในการเคล่ือนยา้ย การตรึงตวัเรือขณะปฏิบติังานขดุเจาะใชว้ิธีการท้ิงสมอหลายตวั 

หรือระบบคอมพิวเตอร์ปรับแต่งตาํบลท่ีเช่ือมอตัโนมติัผา่นสญัญาณดาวเทียม เฉกเช่นเดียวกนักบัเรือขดุเจาะ

แบบ Semi-submersible  

 

กองกาํลงัเรือขุดเจาะเคล่ือนทีไ่ด้นอกชายฝ่ังทะเล 

 

การใชป้ระโยชน์จากเรือขดุเจาะเคล่ือนท่ีไดน้อกชายฝ่ังทะเล (“MODUs”) อยูใ่นระดบัสูงเป็น

ประวติัการณ์ อตัราค่เช่าต่อวนัของเรือประเภทน้ียงัสูงต่อไปจนแตะระดบัสูงสุดใหม่ๆ เน่ืองจากจาํนวนเรือ

ขดุเจาะวา่งท่ีมีจาํกดั ในขณะน้ีบริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติจึงทาํสญัญาล่วงหนา้ในการขดุเจาะก่อนท่ี
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สญัญาจะเร่ิมตน้ อุตสาหกรรมมีความเห็นตรงกนัวา่ระดบัการใชป้ระโยชน์ของเรือประเภทน้ีจะยงัคงสูง

ต่อไปอยา่งนอ้ยในอีกหา้ปีขา้งหนา้ โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากการท่ีบริษทันํ้ามนัและก๊าซพยายามทาํสญัญา

ล่วงหนา้เพื่อใหใ้หไ้ดม้าซ่ึงความสามารถในการขดุเจาะในอีกสามถึงหา้ปี 

  

กองเรือขุดเจาะเคล่ือนทีไ่ด้นอกชายฝ่ังทะเล ณ ธันวาคม 2550 

 

บริเวณ Jack-ups Semisubmersibles Drillships Tenders 

แอฟริกา-ท่ีอ่ืน  2   

แอฟริกา-ตะวนัตก 25 18 10 7 

เอเชีย-แคสเปียน 9 7   

เอเชีย-ตะวนัออกไกล 23 21 22  

เอเชีย-ใต ้ 37 3 6  

เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ 80 29 6 22 

ออสเตรเลีย 5 10 1  

ทะเลดาํ 5 1   

ยโุรป-ตะวนัออก 5 4   

ยโุรป-ทะเลเหนือ 36 39 1  

เมดิเตอร์เรเนียน 10 6 3  

ตะวนัออกกลาง-อ่าวเปอร์เชีย 95 5   

ตะวนัออกกลาง-ทะเลแดง 13    

อเมริกาเหนือ-แคนาดา 

แอตแลนติค  1   

อเมริกาเหนือ-เมก็ซิโก 34 6   

อเมริกาเหนือ-US GOM 98 30 6  

อเมริกาใต-้บราซิล 8 25 7  

อเมริกาใต-้อ่ืนๆ&แคริบเบียน 6 4   

อเมริกาใต-้เวเนซูเอล่า 2   2 

รวม 491 211 62 31 

ท่ีมา : Fearnleys 
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แผนภูมิข้างล่างแสดงอุปสงค์และอุปทานของเรือขุดเจาะเคล่ือนทีไ่ด้นอกชายฝ่ังทะเล  

อุปสงค์และอุปทานทัว่โลกของเรือขุดเจาะแบบ Semisubmersibles, Jack-up, Drillships 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : Fearnleys 

 

อตัราค่าเช่าเรือขดุเจาะแบบ Jack-Ups ในอดีต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา : Fearnleys 

 

สญัญาการขดุเจาะนั้นมกัจะมอบใหก้บับริษทัผูช้นะการประมูลหรือจากการเจรจา ราคามกัจะเป็น

ปัจจยัท่ีสาํคญัในการมอบสญัญาการขดุเจาะ จาํนวนของเรือท่ีพร้อมใชง้านและประวติัความปลอดภยัและ

ช่ือเสียงในดา้นคุณภาพของผูรั้บเหมาแต่ละรายเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการกระบวนการคดัเลือกดว้ย 
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Avg. International 300C GoM
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ตลาดของเรือขุดเจาะแบบ Tender    

 

ตามการประเมินของ Fearnleys กองเรือขดุเจาะแบบ Tender ทัว่โลกมีเรือจาํนวน 31 ลาํ ณ เดือน

ธนัวาคม 2550 รวมทั้งเรือใหม่ท่ียงัอยูใ่นระหวา่งต่อเรือ ส่วนใหญ่ปฏิบติัการณ์อยูท่ี่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

และมีสญัญาไปอีกหน่ึงถึงสามปีขา้งหนา้ โดยทาํงานใหก้บับริษทันํ้ามนัและก๊าซในภูมิภาคน้ี 

 

โดยปกติแลว้ตลาดของเรือขดุเจาะแบบ Tender เป็นตลาดเฉพาะท่ีมกัจะมีวงจรวฏัจกัร เหมือนกบั

ตลาดของเรือขดุเจาะเคล่ือนท่ีไดน้อกชายฝ่ังทะเลอ่ืนๆ โดยเฉพาะเรือจุดเจาะแบบ Jack-up 

 

อยา่งไรกต็ามเรือขดุเจาะแบบ Tender มกัจะเป็นท่ีนิยมของบริษทันํ้ามนัและก๊าซท่ีมีแท่นขดุเจาะ

นํ้ามนั ท่ีสามารถรับทั้งเรือขดุเจาะแบบ Tender และ Jack-up การใชเ้รือขดุเจาะแบบ Tender ช่วยลดตน้ทุน

ใหก้บับริษทันํ้ามนัและก๊าซ เน่ืองจากเรือขดุเจาะแบบ Tender ทาํใหน้ํ้ าหนกัของแท่นขดุเจาะนํ้ามนัลดลง ลด

เวลาการก่อสร้างโดยลดความยุง่ยากของแท่นขดุเจาะนํ้ามนัและเป็นผลทาํใหช่้วยใหล้ดความเส่ียงจากการ

ก่อสร้าง 

 

เรือขดุเจาะแบบ Tender มีความพิเศษเฉพาะตรงท่ีสามารถทาํงานในบริเวณความลึกของนํ้าท่ีเรือ 

Jack-up ไม่สามารถทาํได ้ อตัราค่าเช่าต่อวนัท่ีสูงกวา่ของเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ยงัช่วยสร้างโอกาสใหก้บั

เรือแบบ Tender ท่ีสามารถทาํงานเดียวกนัไดเ้หมือนกนัดว้ยราคาท่ีตํ่ากวา่ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวในขณะท่ีการ

ใชป้ระโยชนจ์ากเรือขดุเจาะแบบ Jack-up เพิ่มมากข้ึน และอตัราค่าเช่าต่อวนัเพิ่มข้ึน ความตอ้งการเรือขดุ

เจาะแบบ Tender กเ็พิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย 

 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใหเ้ป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเรือขดุเจาะแบบ Tender ตามดว้ย แอฟริกา

ตะวนัตก ระดบักิจกรรมของเรือขดุเจาะแบบ Tender ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัคงมีสูง โดยอุตสาหกรรม

มีความเห็นตรงกนัวา่ระดบักิจกรรมการใชง้านยงัคงสูงอยา่งน้ีต่อไปอยา่งนอ้ยหน่ึงถึงสามปี  
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กองเรือขุดเจาะแบบ Tender ทัว่โลก 

ช่ือเรือขุดเจาะ Manager Rig Type Current Region Current Status 

Seahawk Atwood Oceanics Tender แอฟริกา-ตะวนัตก ขดุเจาะ 

Charley Graves KCA Deutag Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ขดุเจาะ 

Searex 10 KCA Deutag Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ปรับโครงสร้างตามความตอ้งการของงาน 

Searex 9 KCA Deutag Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ปรับโครงสร้างตามความตอ้งการของงาน 

W. D. Kent KCA Deutag Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ปรับโครงสร้างตามความตอ้งการของงาน 

Mermaid Tender TBN 1 Mermaid Drilling Ltd. Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ กาํลงัก่อสร้าง 

 Mermaid Tender TBN 2 Mermaid Drilling  Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ กาํลงัก่อสร้าง 

MTR-1 Mermaid Drilling  Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ขดุเจาะ 

MTR-2 Mermaid Drilling  Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ อยูใ่นระหวา่งการซ่อมบาํรุง 

GP-14 PDVSA Tender อเมริกาใต-้เวเนซูเอล่า เตรียมพร้อม 

GP-18 PDVSA Tender อเมริกาใต-้เวเนซูเอล่า เตรียมพร้อม 

Al Baraka 1 Pride International Inc. Tender แอฟริกา-ตะวนัตก ขดุเจาะ 

Alligator Pride International Inc. Tender แอฟริกา-ตะวนัตก ขดุเจาะ 

Barracuda Pride International Inc.  Tender แอฟริกา-ตะวนัตก ขดุเจาะ 

Baruna I PT Patra Tender เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ไม่ปฏิบติังานขดุเจาะ 

TAD-1 Saipem Tender แอฟริกา-ตะวนัตก ขดุเจาะ 

T-10 SeaDrill Ltd. Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ขดุเจาะ 

T-11 SeaDrill Ltd. Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ กาํลงัก่อสร้าง 

T-3 SeaDrill Ltd. Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ขดุเจาะ 

T-4 SeaDrill Ltd. Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ขดุเจาะ 

T-6 SeaDrill Ltd. Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ขดุเจาะ 

T-7 SeaDrill Ltd. Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ขดุเจาะ 

T-8 SeaDrill Ltd Tender แอฟริกาตะวนัตก ขดุเจาะ 

T-9 SeaDrill Ltd. Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ขดุเจาะ 

Teknik Berkat SeaDrill Lt Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ขดุเจาะ 

West Alliance SeaDrill Ltd. Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ขดุเจาะ 

West Berani SeaDrill Ltd. Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ขดุเจาะ 

West Menang SeaDrill Ltd. Tender แอฟริกาตะวนัตก ขดุเจาะ 

West Pelaut SeaDrill Ltd. Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ขดุเจาะ 

West Setia SeaDrill Ltd. Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ ขดุเจาะ 

West TBN SeaDrill Ltd. Tender เอเชีย-ตะวนัออกเฉียงใต ้ กาํลงัก่อสร้าง 

ท่ีมา : Fearnleys 
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ณ เดือน ธนัวาคม 2550 อตัราการใชป้ระโยชน์ในตลาดของเรือขดุเจาะแบบ Tender กาํลงัจะถึง

จุดสูงสุด โดยท่ีลูกคา้ไดแ้นะนาํวา่การใชป้ระโยชนย์งัคงจะสูงอยา่งน้ีต่อไป อยา่งนอ้ยหน่ึงถึงสามปี 

 

สญัญาของเรือขดุเจาะแบบ Tender อยูร่ะหวา่งหกเดือนถึงสามปี ดงันั้นอตัราค่าเช่าต่อวนัจึงมีความ

แตกต่างกนัมาก ข้ึนอยูก่บัวนัท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช ้ นอกจากน้ีสภาพทางภูมิศาสตร์ยงัอาจมีผลกระทบต่อ

อตัราค่าเช่าต่อวนั 

 

อยา่งไรกต็ามอตัราค่าเช่าต่อวนัในตลาดเรือขดุเจาะแบบ Tender โดยทัว่ไปมกัจะตามตลาดเรือขดุ

เจาะแบบ Jack-up เน่ืองจากวฎัจกัรของทั้งสองตลาดถูกผลกัดนัโดยวงจรของอุตสาหกรรมของนํ้ามนัและ

ก๊าซธรรมชาติ ขอ้มูลจาก Fearnleys แสดงใหเ้ห็นวา่อตัราค่าเช่าในปัจจุบนัของตลาดเรือขดุเจาะแบบ Tender 

อยูร่ะหวา่ง 40,000-145,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่ึงวนั ข้ึนอยูก่บัสถานท่ีและลกัษณะของเรือขดุเจาะ 

 

อตัราค่าเช่าต่อวนัของเรือขุดเจาะแบบ Tender 
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ท่ีมา : Fearnleys 

 

ภาวะอุตสาหกรรมวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ 

 

อุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าท่ีเก่ียวกบัการสาํรวจนํ้ามนัและก๊าซประกอบไปดว้ย กิจกรรม

มากมายหลายประเภทซ่ึงรวมการพฒันานอกชายฝ่ังต่างๆ ทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการ โดย

ในปัจจุบนัน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีกิจกรรมการสาํรวจและการผลิตท่ีกาํลงัเฟ่ืองฟ ู  ซ่ึงเป็นปัจจยัเดียวท่ีจะก่อใหเ้กิดการ

เร่ิมตน้ของโครงการท่ีเก่ียวกบันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ เม่ือเร่ิมโครงการสาํรวจ ซ่ึงจะมีการติดตั้งอุปกรณ์

ต่างๆ แลว้ นอกเหนือไปจากการปรับปรุงยกระดบัและทาํการสาํรวจตามแผนท่ีวางไว ้ การซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษาจะดาํเนินการควบคู่กนัไปตลอดดโครงการ เพื่อใหง้านวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าสามารถดาํเนินไป
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อยา่งต่อเน่ือง และหลงัจากเสร็จส้ินโครงการจะมีการถอนเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ออกไปจากสถานท่ีนั้น 

(เป็นเร่ืองปกติท่ีบริษทันํ้ามนั และก๊าซจะตอ้งรับผดิชอบต่อการถอนเคร่ืองมืออุปกรณ์นอกชายฝ่ังทั้งหมด

ออกหลงัจากการปฏิบติัการ) โดยมีโครงการทาํงานประจาํและต่อเน่ือง นอกจากน้ีบริการต่างๆ ของการ

บริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า ยงัรวมถึงการซ่อมแซมฉุกเฉิน และการบริการเรียกใช ้ ประกอบดว้ยการดาํนํ้า

แบบ air/saturation และบริการ ROV ต่างๆ ปกติแลว้งานการปฏิบติัการประกอบดว้ย 

 

• การตรวจสอบและการทดลองแบบไม่ทาํลายของส่วนโครงสร้างนอกชายฝ่ังท่ีอยู1่9ใตน้ํ้ า19และเรือ 

• การตรวจสอบของระบบท่อส่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติกน้ทะเล 

• การซ่อมแซมของระบบท่อใตท้ะเลใดๆและโครงสร้าง 

• การยดึติดนอกชายฝ่ัง 

• การช่วยเรือและการซ่อมแซมใตน้ํ้ า และ  

• การทาํความสะอาดและการเคล่ือนยา้ยส่ิงท่ีงอกข้ึนในทะเล 

 

งานใตน้ํ้ าของอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติมีประวติัไม่ยาวนานนกั โดยท่ีการพฒันาคร้ัง

ใหญ่ๆ เกิดข้ึนเม่ือมีการพฒันาท่ีแหล่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีทะเลเหนือเม่ือประมาณ 40 ปีมาแลว้ 

 

คาดวา่ส่ิงท่ีผลกัดนัสาํคญัใหต้ลาดอุตสาหกรรมใตน้ํ้ ามุ่งไปขา้งหนา้ คือราคานํ้ามนัและก๊าซ

ธรรมชาติท่ีพุง่สูงข้ึน การพฒันาของเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ในนํ้าลึกขนาดปานกลางและนํ้าลึกมากๆ การ

ขยายตวัของการติดตั้งในปัจจุบนั และการเพิ่มกิจกรรมการบาํรุงรักษาของแหล่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีมี

อายมุากข้ึน 

 

ในขณะท่ีขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปริมาณและสถานท่ีทางภูมิศาสตร์ของกิจกรรมการสาํรวจ และการผลิต

ต่างๆ ไดม้าจากหลายแหล่ง แต่ขอ้มูลทาง“การใหบ้ริการ in-service” การถอนกาํลงัและโดยเฉพาะค่าใชจ่้าย

ในการซ่อมแซม ซ่ึงเป็นส่ิงบ่งบอกสาํคญัของขนาดของตลาดการใหบ้ริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ ามีเผยแพร่

นอ้ยกวา่ แมว้า่จะมีการเช่ือมโยงท่ีเห็นไดช้ดัระหวา่งกิจกรรมการสาํรวจและการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนและกิจกรรม

เหล่าน้ี 

 

ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (โดยเฉพาะประเทศไทย) การผลิตก๊าซธรรมชาติมีความสาํคญั

มากกวา่การผลิตนํ้ามนั ดงันั้นจึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของการเปล่ียนแปลงราคาอยา่งรวดเร็วนอ้ยกวา่

ท่ีประสบอยูใ่นอุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามนั ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการท่ีก๊าซธรรมชาติไม่ไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์

วตัถุดิบระดบัโลก เน่ืองจากมีความยากลาํบากในการขนส่งสาํหรับระยะทางไกลมากกวา่นํ้ามนั โดยท่ีผูใ้ช้

มกัจะอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงมีความเส่ียงจากความผนัผวนทางการเมืองระดบัภูมิภาคนอ้ยกวา่     
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อตัราค่าเช่าสาํหรับบริการเรือวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ ากาํลงัอยูใ่นขาข้ึน ปัจจยับ่งช้ีในดา้นลูกคา้ทาํให้

คาดวา่ความตอ้งการของบริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจะยงัคงแขง็แกร่งต่อไป ในอีกหน่ึงถึงสามปีเป็นอยา่ง

นอ้ย 

 
การบริหารจัดการกองเรือ ความปลอดภยั และการบํารุงรักษาเรือ 
 

 กลุ่มบริษทัโทรีเซนเป็นผูรั้บผดิชอบและกาํกบัดูแลงานทั้งทางดา้นการคา้ ดา้นเทคนิค และการ

วางแผนงานบริหารจดัการกองเรือ ไม่วา่จะเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือสนบัสนุนงานวศิวกรรม

โยธาใตน้ํ้ า และเรือขดุเจาะ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 บริษทัฯ มีบุคลากรท่ีทาํงานประจาํสาํนกังาน

ทั้งหมด 545 คน และบุคลากรท่ีทาํงานบนเรือ จาํนวน 1,420 คน 

 กลุ่มบริษทัโทรีเซนมีหนา้ท่ีในการบริหารกองเรือ 

 

• การบริการการจดัการดา้นการคา้ รวมถึง บริหารใหเ้รือบรรทุกสินคา้และเรือขดุเจาะไดรั้บ

การวา่จา้งอยูต่ลอดเวลา และการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับรรดาบริษทัลูกคา้  

• การบริการดา้นบญัชีและการเงิน 

• การบริการการจดัการดา้นเทคนิค รวมถึง การบริหารจดัการกองเรือและตรวจตรากองเรือ

แบบวนัต่อวนั การดูแลใหเ้รือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสมาคมจดัชั้นเรือ การจดัจา้งบุคลากร

และลูกเรือท่ีมีคุณภาพ การจดัทาํประกนัภยัเรือ และการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส้ินเปลืองต่างๆ 

อะไหล่ และอุปกรณ์ใหม่ๆ  
 

 นอกจากน้ีกลุ่มโทรีเซนไดใ้ชบ้ริการดา้นเทคนิคจากวิศวกรของบริษทัผลิตอุปกรณ์ช้ินส่วนอะไหล่ท่ี

เป็นตน้แบบเพื่อนาํเทคนิคมาใชก้บับุคลากรของบริษทัในกลุ่มโทรีเซนเองดว้ย กลุ่มโทรีเซนบริหารความ

เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดในดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของ

ธุรกิจประเภทน้ี โดยการดูแลอบรมบุคลากรและปรับปรุงกองเรือ และมุ่งมัน่ท่ีจะกาํจดัเหตุการณ์ท่ีจะสร้าง

ความไม่ปลอดภยัใหแ้ก่กองเรือและบุคลากรในกลุ่มโทรีเซน 
  
 เพื่อท่ีจะใหเ้รือมีการใชง้านไปจนถึงอายท่ีุจะถูกปลดระวางนั้น กลุ่มโทรีเซนจึงพยายามท่ีจะจดัหา 

ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเรือบรรทุกสินคา้ และเรือขดุเจาะใหไ้ดม้าตรฐานเป็นอยา่งดี เน่ืองจากกลุ่มโทรีเซน

มองเห็นวา่เป็นวิธีท่ีประหยดัท่ีสุดในการถนอมอายกุารใชง้านของเรือ และโดยทัว่ไปจะช่วยลดเวลาการท่ี

เคร่ืองจกัรเสียหายได ้ ซ่ึงในบางกรณีทาํใหเ้รือบางลาํมีอายกุารใชง้านท่ีนานข้ึนเน่ืองจากการบาํรุงและรักษา

สภาพเรืออยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  
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กฎระเบียบต่างๆ 
 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายในประเทศและกฎหมายสากล รวมถึง ระเบียบต่างๆ 

สญัญา และขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ  
 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อขอ

และมีใบอนุญาติ ใบรับรองต่างๆ ซ่ึงกฎต่างๆ เหล่าน้ี มีผลต่อการบริหารและจดัการกองเรืออยา่งชดัเจน กลุ่ม

บริษทัโทรีเซนตอ้งปฏิบติัตามอนุสญัญาระหวา่งประเทศ และกฎหมายรวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ในนานา

ประเทศท่ีเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนวิ่งรับขนส่งสินคา้ บริษทัฯ เช่ือวา่กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดป้ฏิบติัตาม

กฎระเบียบต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ในการบริหารจดัการกองเรือในกลุ่มโทรีเซน 
 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนตอ้งปฏิบติังานตามกฎระเบียบ ซ่ึงจะขอทาํการตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ีของ

ท่าเรือ (กรมการขนส่งทางนํ้า หรือเทียบเท่า) สมาคมจดัชั้นเรือ ผูป้ระกอบการท่าเรือ ทั้งท่ีเป็นแบบมี

กาํหนดการไวล่้วงหนา้และไม่มีกาํหนดการ องคก์รเอกชนเหล่าน้ีจะออกขอ้กาํหนดใหเ้รือของบริษทัฯ หรือ

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งมีใบรับรอง ใบอนุญาต หรือมีการจดัชั้นเรือในการดาํเนินกิจการ หากกลุ่มบริษทัโทรีเซน

ไม่ไดด้าํเนินการหรือไม่ไดรั้บการรับรอง หรือใบอนุญาต ตามขอ้กาํหนดจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 

หรือทาํใหเ้รือบรรทุกสินคา้หรือเรือขดุเจาะตอ้งหยดุการดาํเนินงานชัว่คราว 

 

ประเดน็ดา้นส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพของเรือท่ีสูงข้ึนจะทาํใหบ้ริษทัประกนัภยัเรือ ผูเ้ช่าเรือ ผูอ้อก

กฎระเบียบต่างๆ มีมาตรการท่ีเขม้งวดเก่ียวกบัความปลอดภยัและการตรวจสอบเรือมากข้ึนทั้งเรือบรรทุก

สินคา้และเรือขดุเจาะ และอาจจะเป็นการเร่งการปลดระวางเรือบรรทุกสินคา้และเรือขดุเจาะท่ีมีอายมุากข้ึน

ดว้ย ดงันั้นกลยทุธ์ในการบริหารกองเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซน จึงมุ่งเนน้ไปทางดา้นการบาํรุงรักษาเรือ

อยา่งมีคุณภาพ มาตรการรักษาความปลอดภยัในการทาํงานบนเรือ การฝึกอบรมลูกเรือและเจา้หนา้ท่ีประจาํ

เรืออยา่งต่อเน่ือง และการปฏิบติัตามกฎระเบียบระหวา่งประเทศ 
 

องคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศ หรือ IMO ไดป้ระกาศสนธิสญัญาวา่ดว้ยความรับผดิชอบของผูท่ี้

ก่อใหเ้กิดมลพษิจากนํ้ามนัในน่านนํ้าสากล หรือน่านนํ้าในอาณาเขต นอกจากนั้น IMO ยงัไดบ้งัคบัใช้

ภาคผนวกท่ี 6 ของอนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ วา่ดว้ยเร่ืองมาตรการการ

ป้องกนัมลภาวะท่ีมาจากควนัพิษจากเรือ ทั้งน้ีกองเรือของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจนผา่นเกณฑท์ั้งหมดใน

สนธิสญัญาน้ี 

 

 การบริหารกองเรือของกลุ่มบริษทัอ่ืนๆ  ยงัตอ้งปฏิบติัตามตามเง่ือนไขอีกประการหน่ึงขององคก์ร

ทางทะเลระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่  ISM Code ซ่ึง เป็นประมวลกฎระเบียบเก่ียวกบัการจดัการเพื่อความ

ปลอดภยัระหวา่งประเทศ ซ่ึงวา่ดว้ยความปลอดภยัจากการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนั
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มลพิษต่างๆ จากเรือ โดยระบุใหเ้จา้ของเรือทั้งหลาย พฒันาและรักษามาตรฐานในการทาํงานท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม ในขณะเดียวกนักต็อ้งมีความปลอดภยัในการทาํงานไปพร้อมๆ กนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐาน ISM Code ประกาศนียบตัรดา้นการจดัการความปลอดภยัของบริษทัฯ จึงตอ้งมีการตรวจสอบโดย

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบทั้งจากภายในกลุ่มบริษทัโทรีเซน และจากหน่วยงานภายนอกท่ีมาจากสถาบนัจดัชั้นเรือ

ต่างๆ กองเรือของกลุ่มโทรีเซนไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานระบบ ISM Code 
 

ระเบียบขององคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) นั้นรวมถึงอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ย

ความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (“SOLAS”) และการแกไ้ขปรับปรุงอนุสญัญา SOLAS ก่อใหเ้กิดอนุสญัญา

การรักษาความปลอดภยัของเรือและท่าเรือระหวา่งประเทศ (“ISPS”) ออกระเบียบเก่ียวกบัการสร้างเรือและ

อุปกรณ์สาํหรับเรือพาณิชยแ์ละรวมถึงกฏต่างๆ สาํหรับการปฏิบติังานท่ีปลอดภยั อนุสญัญาระหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (“SOLAS”) และระเบียบขององคก์รทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) 

ต่างๆ นั้น ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยั อุปกรณ์การช่วยชีวิต และอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ไดน้าํมาใชใ้น

การปฏิบติังาน การไม่ปฏิบติัตามกฎขององคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศนั้นอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัฯ มี

ภาระเพิ่มข้ึนในการจ่ายค่าปรับ รวมถึงการปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ไปยงัท่าเรือบางแห่ง 
 

 กองเรือของกลุ่มบริษทัฯ อาจจะนาํเรือเขา้เขา้อู่แหง้เพือ่รับการตรวจสอบสภาพ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ีง

ของมาตรการการจดัชั้นเรือท่ีออกโดยสถาบนัจดัชั้นเรือนานาชาติ หรือ IACS นอกเหนือจากการตรวจเรือ

โดยสถาบนัการจดัชั้นเรือ กย็งัมีการตรวจสอบเรือโดยลูกคา้ ซ่ึงจะกาํหนดเง่ือนไขไวก่้อนท่ีจะเช่าเรือหรือ

เรือขดุเจาะของกลุ่มบริษทัฯ การตรวจสอบปกติ (regular inspection) เป็นการปฏิบติักนัโดยทัว่ไปหากมีการ

เช่าเรือในระยะยาว โดยปกติกองเรือของกลุ่มบริษทัฯ กถู็กตรวจสอบอยูเ่ป็นประจาํโดยลูกเรือของกลุ่ม

บริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูดู้แลบาํรุงรักษาอยูเ่ป็นประจาํ ช่างเทคนิคและผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิคท่ีประจาํบนฝ่ังจะ

ตรวจสอบเรือปีละสองคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย หลงัจากเสร็จส้ินการตรวจสอบในแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัฯ จะจดัทาํ

แผน ปฏิบติัการ (action plans) เพื่อท่ีจะใส่รายการท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงลงไป 
 

การประกนัภัย 
 

ในการประกอบธุรกิจเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองระหวา่งประเทศทางทะเล หรือเรือขดุเจาะ 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนอาจตอ้งเผชิญความเส่ียงท่ีเกิดจาก เคร่ืองยนตก์ลไกขดัขอ้ง การชนกนัของเรือ การ     

สูญหายหรือเสียหายของสินคา้หรือทรัพยสิ์นต่างๆ การสะดุดหยดุลงของธุรกิจ นอกจากน้ียงัมีความเป็นไป

ไดท่ี้จะเกิดอุบติัเหตุทางทะเล ซ่ึงรวมถึงนํ้ามนัเช้ือเพลิงร่ัวลงทะเล ความแปรปรวนของสภาพส่ิงแวดลอ้ม 

และความรับผดิชอบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเป็นเจา้ของเรือ และเป็นผูป้ระกอบธุรกิจการเดินเรือระหวา่ง

ประเทศ  
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กลุ่มบริษทัโทรีเซน ไดท้าํประกนัภยัเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและตวัเรือ การประกนัภยัความเส่ียงจาก

สงคราม การคุม้ครองความเสียหาย และความรับผดิชอบต่อบุคคลใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรือ และ

ครอบคลุมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ประกนัตวัเรือและเคร่ืองจกัรครอบคลุมความสูญเสีย และความเสียหาย

ท่ีจะเกิดกบัตวัเรือได ้ เช่น การชน การเกยต้ืนและอากาศแปรปรวน โดยกลุ่มบริษทัโทรีเซนจะตอ้ง

รับผดิชอบความเสียหายส่วนตน้ในวงเงิน 100,000 ถึง 150,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่ออุบติัเหตุ 1 คร้ัง 

กองเรือของบริษทัฯ จะทาํประกนักบับริษทัผูรั้บประกนัภยัรายใหญ่หลายรายซ่ึงไดรั้บการจดัอนัดบัอยูใ่น

ระดบัดีเยีย่ม นอกจากน้ีกองเรือโทรีเซนยงัไดรั้บความคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรือ

ท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคลใดๆ โดยเป็นการประกนัภยักบัชมรมพีแอนดไ์อ (International P&I Club)  สูงสุดถึง 3.0 

พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยกเวน้ในกรณีมลพิษท่ีเกิดจากนํ้ามนัจะไดรั้บความคุม้ครอง 1.05 พนัลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มบริษทัโทรีเซนจะตอ้งรับผดิชอบความเสียหายส่วนตน้ในวงเงิน 10,000 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่ออุบติัเหตุ 1 คร้ัง สาํหรับเรือท่ีทาํการเช่าแบบเหมาลาํเขา้มาโดยกลุ่มบริษทัโทรีเซน 

จะไดรั้บวงเงินประกนัภยัคุม้ครองสูงสุดไม่เกิน 350 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี วงเงินประกนัภยัของ

เคร่ืองจกัรและตวัเรือจะมีความแตกต่างกนัออกไป โดยจะข้ึนอยูก่บันโยบายของบริษทัท่ีเป็นเจา้ของเรือนั้นๆ 

และวงเงินประกนัภยัจะมีตั้งแต่ 6.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ถึง 53.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดท้าํประกนัภยัดา้นการคุม้ครองความเสียหาย และความรับผดิชอบต่อบุคคล

ใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรือ  เป็นการประกนัภยักบัชมรมพีแอนดไ์อโดยคุม้ครองในส่วนความ

รับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อบุคคลใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรือ รวมทั้งชดเชย

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอนัเกิดจากการท่ี ลูกเรือ ผูโ้ดยสาร และบุคคลท่ีสามไดรั้บบาดเจบ็หรือถึงแก่ชีวิต 

ความสูญเสียหรือเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่สินคา้ ขอ้พิพาทท่ีเกิดจากเรือชนกนั ความเสียหายท่ีเกิดแก่ทรัพยสิ์น

ของบุคคลท่ีสาม มลพิษท่ีเกิดจากนํ้ามนั สารเคมีและขยะ การลากเรือและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การ

ยา้ยซากเรือ กองเรือโทรีเซนไดท้าํประกนัภยัไวก้บักลุ่มสมาชิกชมรมพีแอนดไ์อทั้ง 13 แห่ง ในเดือน

กมุภาพนัธ์  2550 กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดรั้บการเขา้เป็นสมาชิกของชมรม Britannia P&I ซ่ีงเป็นหน่ึงในชมรม

พีแอนดไ์อชั้นนาํของโลก 
 

กลุ่มบริษทัโทรีเซน ไดท้าํประกนัภยัท่ีครอบคลุมความเส่ียงจากสงคราม รวมถึงการปลน้ และการ

ก่อการร้าย แต่ไม่ครอบคลุมถึงการสูญเสียรายไดอ้นัเน่ืองมาจากวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือได ้(off-

hire) หลงัจากไดพ้ิจารณาจากค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งสูญเสียรายได ้ เปรียบเทียบประวติัของวนัท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์

จากเรือเท่าท่ีผา่นมาจะไม่คุม้กบัการทาํประกนัภยัเฉพาะกรณีน้ี กลุ่มบริษทัโทรีเซนมัน่ใจวา่ชนิดของ

ประกนัภยัปัจจุบนันั้นเพียงพอท่ีจะป้องกนัความเส่ียง ท่ีจะเกิดอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดาํเนินงานได ้ 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดมี้การตรวจสอบวงเงินประกนัภยัเป็นประจาํทุกๆ 6 เดือน ก่อนท่ีจะต่อสญัญา

ประกนัภยัและอาจจะมีการปรับวงเงินประกนัตามราคาตลาดปัจจุบนัท่ีมีการประมาณไว ้ณ เวลานั้น  เพื่อให้

แน่ใจวา่บริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการคุม้ครองในการทาํประกนัภยัและค่าเบ้ียประกนัท่ีจ่ายไป 
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3.3 การประกอบธุรกจิบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินเรือ 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนเร่ิมใหบ้ริการเป็นตวัแทนเรือในประเทศไทย เม่ือปี 2469 และขยายไปสู่ธุรกิจ

เดินเรือทะเล ในส่วนธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือไดข้ยายออกไปจนครอบคลุมธุรกิจหลาย

ประเภท เช่น การขนถ่ายสินคา้ นายหนา้เช่าเหมาเรือ การซ่อมบาํรุงและดูแลเรือเดินทะเล การบริหารท่าเรือ  
 

การเติบโตของธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือนั้น   เป็นไปตามกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัโทรี

เซน ท่ีจะขยายขอบเขตของธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ โดยอยูใ่นความรับผดิชอบของกลุ่มธุรกิจ

บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 

 

3.3.1 ลกัษณะบริการ 

 

ธุรกจิตัวแทนเรือ 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนเป็นกลุ่มบริษทัตวัแทนเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยโดยเป็นตวัแทนเรือทุก

ประเภท ในประเทศไทย ธุรกิจตวัแทนเรือในกลุ่มบริษทัโทรีเซนจะดาํเนินการโดยสามบริษทั คือ  
 

1) บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (“ITA”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ 

ถือหุน้ร้อยละ 100  

2) บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประทศไทย) จาํกดั (“GAC”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯซ่ึงเป็น

การร่วมทุนระหวา่งบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 51 และบริษทั กลัฟ       

เอเจนซ่ี กมัปะนี จาํกดั Liechtenstein ถือหุน้ร้อยละ 49  

ITA มีจุดขายจากการเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายในกลุ่มบริษทัอินชเ์คป ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัตวัแทน

เรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก GAC เป็นบริษทัชั้นนาํแห่งหน่ึงในโลกในดา้นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เดินเรือ ธุรกิจเดินเรือ และโลจิสติกส์ 

3) โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TIS”) ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหวา่ง บริษทั โทรีเซนไทย             

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 ถือโดยนกัลงทุนทัว่ไป TIS ใหบ้ริการดา้น

ธุรกิจตวัแทนเรือในประเทศเวียดนามและกมัพชูาตั้งแต่ปี 2526 TIS เป็นหน่ึงในบริษทัตวัแทนเรือท่ีใหญ่

ท่ีสุดในเมืองโฮจิมินห์ และในเขตพื้นท่ีวงั เตา (Vung Tau) อีกทั้งยงัมีความเช่ียวชาญในธุรกิจการขนส่งสินคา้ 

และกาํลงัพฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวกบัโลจิสติกส์ในประเทศเวียดนาม อีกดว้ย 
 

ทั้งสามบริษทัใหบ้ริการดา้นธุรกิจตวัแทนเรือดงัน้ี จดัหาท่าเรือใหเ้รือเทียบท่า ขนถ่ายสินคา้ข้ึนลง 

จดัหาสินคา้ลงเรือ เตรียมเสบียง เช่น นํ้ามนัเช้ือเพลิง นํ้ า ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สบัเปล่ียนลูกเรือ 
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และอ่ืนๆ นอกจากน้ี บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัมีความชาํนาญในการใหบ้ริการ

ในการส่งกาํลงับาํรุง (โลจิสติกส์) ซ่ึงครอบคลุมการกระจายสินคา้ทั้งทางบกและทางอากาศ  การรับส่งสินคา้

จากตน้ทางถึง  ปลายทาง การเคล่ือนยา้ยสินคา้และพสัดุระหวา่งประเทศ 
 

ธุรกจิการเป็นผู้ประสานงานให้กบับริษัทประกนัภัย 
 

บริษทั ไทยพีแอนดไ์อ เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“TPI”) ก่อตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการเม่ือ

เดือนกุมภาพนัธ์ 2543 โดยก่อนหน้านั้นบริษทัน้ีเป็นแผนกหน่ึงของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงปัจจุบนัถือหุ้นร้อยละ 90 ใน TPI โดยทาํหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานให้กับบริษทัประกันภยั

ต่างประเทศท่ีอยูใ่นชมรมพีแอนดไ์อ และบริษทัประกนัภยั ในส่วนของตวัเรือและเคร่ืองจกัร  
 

TPI ใหบ้ริการครอบคลุมหลายอยา่งสาํหรับเรือท่ีเขา้มาเทียบท่าในประเทศไทย เช่น การสาํรวจ

สินคา้ท่ีเสียหาย โดยบริการดว้ยความรวดเร็วแต่แม่นยาํในการประเมิน การสาํรวจความเสียหายของสินคา้ 

หรือตวัเรือในกรณีท่ีเรือชนกนั การสาํรวจความเสียหายของส่ิงติดตั้งและวตัถุท่ีลอยนํ้าไดใ้นทะเล การไกล่

เกล่ียกรณีพิพาทและการเป็นตวัแทนในคดีความทางกฎหมาย  
 

ทีมงานของ TPI ไดท้าํหนา้ท่ีอยา่งเตม็กาํลงั เพื่อใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายและเทคนิค 

สาํหรับความเสียหายต่างๆ โดยมีการทบทวนอยา่งถ่ีถว้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั กฎหมายของ

ประเทศต่างๆ และขอ้ปฏิบติัตามกรมธรรม ์ ซ่ึงส่งผลใหก้ารเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และหาขอ้ยติุไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยมีมูลค่าความเสียหายท่ีเป็นธรรม 
 

ธุรกจิจัดหาอุปกรณ์บนเรือ บริการส่งกาํลงับํารุง(โลจิสตกิส์) และ ธุรกจิขนถ่ายสินค้า 
 

บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั (“CMSS”) ซ่ึงบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์

ซีส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้อยูท่ ั้งหมด ใหบ้ริการจดัหาอุปกรณ์ท่ีใชบ้นเรือและบริการเก่ียวกบัการส่งกาํลงั

บาํรุง (โลจิสติกส์) รวมถึงการจดัหาวสัดุท่ีใชใ้นการดูแลสินคา้ระหวา่งขนส่ง เช่น ไมร้องคํ้าสินคา้ การจดัหา

อุปกรณ์ในการขนถ่ายสินคา้การใหบ้ริการตรวจนบัสินคา้ ใหบ้ริการรถยกสินคา้ การใหเ้ช่าพื้นท่ีจดัเกบ็

สินคา้ รวมทั้งการบริหารและกระจายการส่งสินคา้ นอกจากน้ี CMSS ยงัใหบ้ริการดา้นการขนถ่ายสินคา้ข้ึน/

ลงเรือ บรรจุและขนส่งสินคา้ไปยงัเรือและผูรั้บปลายทาง อีกดว้ย 
 

ในเดือนตุลาคม 2549 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี  

คมัปะนี จาํกัด Liechtenstein (“GACL”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มบริษทักัลฟ เอเจนซ่ี ได้ร่วมกัน

ก่อตั้งบริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั (“GACTL”) ซ่ึงเป็นกลยทุธ์หน่ึงของกลุ่มบริษทัโทรีเซนในการ

ท่ีจะขยายธุรกิจเก่ียวกบัการส่งกาํลงับาํรุง (โลจิสติกส์) ไปสู่ระดบัทอ้งถ่ิน บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน 

GACTL และท่ีเหลือร้อยละ 29 ถือโดย GACL (เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของธุรกิจคลงัสินคา้) และอีก
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ร้อยละ 20 ถือโดยนายลาร์ส ชาเวสตอร์ม ซ่ึงเป็นประธานของกลุ่มบริษทักลัฟ เอเจนซ่ี GACTL ไดด้าํเนิน

โครงการสร้างคลงัเก็บสินคา้ขนาด 10,000 ตารางฟุต  ในการนิคมอุตสาหกรรมอมตนคร ประเทศไทย เพื่อ

ใหบ้ริการส่งกาํลงับาํรุง (โลจิสติกส์) 
 

นายหน้าเช่าเหมาเรือ 
 

บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“FTL”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โทรีเซนไทย               

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และ

กลุ่มบริษทัเฟิร์นเล่ย ์ ของประเทศนอร์เวย ์ (“เฟิร์นเล่ย”์) โดยถือหุน้ร้อยละ 51 และ ร้อยละ 49 ตามลาํดบั 

เฟิร์นเล่ยเ์ป็นหน่ึงในบริษทันายหนา้เช่าเหมาเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดาํเนินธุรกิจในการเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบั

เรือบรรทุกสินคา้แหง้ เรือบรรทุกนํ้ามนั เรือบรรทุกแก๊ส การซ้ือและขายเรือ FTL บริษทัยอ่ยคือ บริษทั พีที 

เฟิร์นเล่ย ์ อินโดนีเซีย ซ่ึงใหบ้ริการในการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในประเทศ

อินโดนีเซีย และบริษทั เฟิร์นเล่ย ์ชิปโบรกก้ิง ไพรเวท ลิมิเตด็ โดย FTL ถือหุน้อยูร้่อยละ 99 ซ่ึงใหบ้ริการใน

การเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในประเทศอินเดีย 
 

 นอกเหนือจากจดัหาตลาดใหก้บักองเรือโทรีเซนแลว้ เฟิร์นเล่ย ์ ยงัดาํเนินธุรกิจเป็นบริษทันายหนา้

เช่าเหมาเรือในตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งสูง โดยเป็นตวักลางระหวา่งเจา้ของเรือและผูเ้ช่าเรือทั้งประเทศ

ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละทัว่โลก  
 

การซ่อมบํารุงและดูแลเรือเดินทะเล 
 

บริษทั ที.เอส.ซี.มาริไทม ์ จาํกดั (“TSC”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 100  เป็นบริษทัท่ีไดรั้บใบรับรอง ISO 9001 จากลอยด ์รีจิสเตอร์ (Lloyds Register of 

Shipping) วตัถุประสงคเ์ม่ือเร่ิมตั้งบริษทั คือการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงเรือเดินทะเลในกลุ่มบริษทัโทรีเซนท่ีเขา้

มาแวะจอดเทียบท่าในประเทศไทย 
 

การให้บริการเกีย่วกบังานเคลือบพืน้ผวิเพ่ือการป้องกนัต่างๆ 
 

บริษทั เอเชีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (“ACS”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั โทรีเซนไทย              

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 100 มีหนา้ท่ีใหบ้ริการในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคลือบ

พื้นผวิเพื่อการป้องกนัต่างๆ รวมถึงงานเคลือบพื้นผวิเพื่อป้องกนัความร้อน ป้องกนัสารเคมี และปกป้อง

พื้นผวิจากการผหุรือกดักร่อน และงานทาสีทัว่ไปและยงัสามารถประยกุตใ์ชก้บั ท่อ ถงันํ้ าโลหะ ถงัคอนกรีต 

โครงสร้างโลหะ คอนกรีต ตูค้อนเทนเนอร์ หลงัคา ผนงั และอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ 
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การบริหารท่าเรือ 
 

บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั (“SPS”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั โทรีเซนไทย         
เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นการร่วมทุนระหวา่งการท่าเรือชาร์จา ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

และ โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟ แซด อี (“TSF”) โดยถือหุน้ร้อยละ 51 และ ร้อยละ 49 ตามลาํดบั TSF เป็นบริษทั

ยอ่ยของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ี ท่าเรือชาร์จาไดรั้บสมัปทานในการขนถ่าย

สินคา้ การจดัการและเกบ็รักษาสินคา้ การส่งสินคา้ การดูแลดา้นการตลาดใหก้บัสินคา้ทัว่ไป สินคา้แหง้เท

กอง และสินคา้แช่แขง็ ท่ีท่าเรือคาลิด ท่าเรือฮมัริจาร์ และท่าเรือชาร์จา ครีก เป็นเวลา 10 ปี โดยสามารถต่อ

สญัญาได ้เม่ือครบกาํหนด 10 ปี 

 

SPS ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือเดือนมิถุนายน 2545 โดยเป็นส่วนหน่ึงของโครงการแปรรูปท่าเรือรัฐวิสาหกิจ

เป็นท่าเรือเอกชน ทั้งน้ีพนกังานทั้งหมด และอุปกรณ์ต่างๆ ในท่าเรือ ถูกโอนเขา้มายงับริษทัน้ีทั้งหมด 

 

  ท่าเรือคาลิดเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดาท่าเรือทั้งสามแห่งท่ีอยูภ่ายใตส้ญัญาสมัปทาน และตั้ง 

อยูห่่างจากดูไบไปทางใตป้ระมาณ 16 กิโลเมตร ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 ท่าเรือทั้งสามแห่ง

ใหบ้ริการรับ-ส่งปริมาณสินคา้รวมกนัไดม้ากกวา่ 5 ลา้นตนั เม่ือปีท่ีผา่นมา และมีศกัยภาพในการเติบโต

เพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

 

การดําเนินธุรกจิอ่ืนๆ ในแถบประเทศตะวนัออกกลาง 
 

โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี (“TSF”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนถือหุน้ร้อยละ 100 ไดถู้ก

ก่อตั้งข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสํานักงานภูมิภาคในแถบตะวนัออกกลาง TSF สนับสนุนเรือท่ีให้บริการแบบประจาํ

เส้นทางของกลุ่มบริษัทโทรีเซนท่ีแวะไปยงัประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และท่าเรืออ่ืนๆ ในแถบ

ตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นการประหยดัตน้ทุนในการดาํเนินการของเรือสินคา้ของโทรีเซนท่ีขนส่งสินคา้ไปยงั

ภูมิภาคดงักล่าว 
 

TSF ใหบ้ริการเรือท่ีเขา้ไปจอดเทียบท่าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากกวา่ 100 ลาํต่อปี และ

ติดต่อประสานงานในดา้นการปฏิบติัการเรือกบัท่าเรืออ่ืนๆ โดยมีตวัเลขของเรือท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการไม่

ต่างกนั บริษทัฯ มีความชาํนาญทางดา้นพิธีศุลกากร และใหบ้ริการขนส่งสินคา้มากกวา่ 2,400 รายแก่ผูรั้บ

สินคา้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมานและจุดหมายปลายทางท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
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3.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขันธุรกจิบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินเรือ 
 

แรกเร่ิมนั้น ธุรกิจของโทรีเซน คือ การใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ เม่ือเวลาผา่นไปโทรีเซน

ไดพ้ฒันามาเป็นเจา้ของเรือเดินทะเล และดาํเนินธุรกิจขนส่งสินคา้ทางทะเล ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไป 

และเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง โดยมีเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 

เรือขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ในปัจจุบนัธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือของบริษทัฯ ประกอบ

ไปดว้ย การใหบ้ริการดา้นการขนถ่ายสินคา้ การเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือ การซ่อมและดูแลบาํรุงเรือเดิน

ทะเล และการบริหารท่าเรือ แต่เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมากลุ่มธุรกิจอ่ืนของโทรีเซน มีการเติบโตในดา้น

สินทรัพยม์าก ทาํใหร้ายรับและส่วนแบ่งกาํไรจากธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือลดลง 
 

ส่วนแบ่งกาํไรจากธุรกจิบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินเรือ 
 

ในรอบปีบญัชี 2550 ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากกลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ คิดเป็น

เงินจาํนวน 145.1 ลา้นบาท เทียบกบั 142.3 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชี 2549 ทั้งน้ีกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง

ไดอ้ยูใ่นกลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ จนกระทัง่มีการแยกธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังออกจาก

กลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือและนาํมารวมอยูใ่นงบการเงินรวม โดยเร่ิมตั้งแต่รอบปีบญัชี 

2549 ซ่ึงทาํใหส่้วนแบ่งกาํไรจากกลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือลดลงตั้งแต่รอบปีบญัชี 2549 

เป็นตน้มา ซ่ึงดงัแสดงในตารางขา้งล่างน้ี 

 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากกลุ่มธุรกจิบริการที่เกีย่วข้องกบัการเดินเรือ 
 

 รอบปีบัญชี 2549 รอบปีบัญชี 2550 

กลุ่มธุรกิจ กาํไรสุทธิ  

(ลา้นบาท) 

กาํไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 

เทียบกบัส่วนแบ่ง 

กาํไรสุทธิของกลุ่ม 

ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัการเดินเรือ 

กาํไรสุทธิ (ลา้น

บาท) 

กาํไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 

เทียบกบัส่วนแบ่ง 

กาํไรสุทธิของกลุ่ม 

ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัการเดินเรือ 

ธุรกิจตวัแทนเรือ 41.5 29.2 18.4 12.7 

ธุรกิจนายหนา้เช่าเหมาเรือ 21.7 15.2 37.0 25.5 

ธุรกิจขนถ่ายสินคา้ (0.9) (0.6) 1.3 0.9 

ธุรกิจส่ือสารทางทะเล -  - - - 

ธุรกิจประสานงานใหก้บับริษทัประกนัภยั 4.9 3.4 3.1 2.1 

ธุรกิจจดัหาอุปกรณ์บนเรือและโลจิสติกส์ 10.0 7.0 5.6 3.9 

ธุรกิจการบริหารท่าเรือ 69.1 48.6 95.5 65.8 

ธุรกิจการซ่อมบาํรุงและดูแลเรือ (4.0) (2.8) (15.8) (10.9) 

รวม 142.3 100.0 145.1 100.0 

 

 

 

ในรอบปีบญัชี 2550 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี มีส่วนแบ่งกาํไรสุทธิสูงท่ีสุดในกลุ่มธุรกิจ

บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ ในขณะท่ีท่าเรือคาลิดมีการใชป้ระโยชน์จนเกือบเตม็แลว้ การขยายท่าเรือ 
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ฮมัริจาห์ อาจเป็นหนทางสู่โอกาสในการลงทุนของบริษทัฯ ซ่ึงการท่ีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

ตะวนัออกกลางเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วจึงเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจท่ีสาํคญัในอนาคต นอกจากน้ีเรือของ

บริษทัฯ ท่ีวิ่งแบบประจาํเสน้ทางไปยงัตะวนัออกกลางยงัไดป้ระโยชนจ์ากบริษทัร่วมทุนดงักล่าว ถึงแมว้า่

ผลประโยชน์เหล่าน้ีจะถูกบนัทึกเป็นกาํไรของกลุ่มบริษทัในธุรกิจเดินเรือกต็าม โดยสงัเกตไดจ้ากการ

ใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้ในปริมาณมากข้ึนกวา่เดิม โดยส่วนแบ่งผลกาํไรสุทธิจากธุรกิจน้ีในรอบปีบญัชี 2550 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 38.2 เป็น 95.5 ลา้นบาท 

 

บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีส่วนแบ่งผลกาํไรสุทธิท่ีใหก้บับริษทั โทรีเซนไทย             

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ในรอบปีบญัชี 2550 เท่ากบั 29.0 ลา้นบาท เทียบกบั 16.5 ลา้นบาทในรอบปี

บญัชี 2549 สาเหตุท่ีส่วนแบ่งกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึน เน่ืองจากอตัราค่าระวางท่ีสูงในปี 2550 ซ่ึงทาํใหบ้ริษทั  

เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั มีรายไดจ้ากค่านายหนา้เช่าเหมาเรือเพิม่ข้ึน 

 

บริษทั ชิดลม ขนส่งและบริการ จาํกดั และ บริษทัชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ ซพัพลายส์ 

จาํกดั ไดป้รับเปล่ียนกลยทุธ์ทางธุรกิจจากเดิมท่ีเนน้การขนถ่ายสินคา้ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงไปยงั

การขายอุปกรณ์และวสัดุส้ินเปลืองสาํหรับใชบ้นเรือ และธุรกิจรับฝากสินคา้ในคลงัสินคา้ บริษทั ชิดลม    

มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัลลายส์ จาํกดั ไดด้าํเนินการสร้างคลงัสินคา้ จาํนวน 1 แห่ง แลว้เสร็จในปี 2550 

และมีสญัญาเช่าจากลูกคา้ชั้นนาํไวเ้ตม็แลว้ ซ่ึงลูกคา้ชั้นนาํท่ีใชบ้ริการในอนัดบัตน้ๆ รวมถึงบริษทั ซีเมนต์

ไทย โลจิสติกส์ จาํกดั (เครือบริษทั สยามซีเมนต ์ จาํกดั) บริษทั ดีเอชแอล เอก็เซล ซพัพลายส์ จาํกดั และ

บริษทั เอก็เซล โลจิสติคส์ จาํกดั (ฟาร์อีสท)์ นอกจากน้ี บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั ยงัไดส้ร้าง

ศูนยก์ระจายสินคา้ (distribution centre) 1 แห่ง เพื่อใหบ้ริษทั บริสตอล-ไมเยอร์ สควิปป์ ไทย จาํกดั ไดใ้ช้

บริการอีกดว้ย 

 

 จากทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คาดวา่ส่วนแบ่งผล

กาํไรจากธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือจะเติบโตข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในรอบปีบญัชีหนา้ 
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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 

2550 สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 

ตารางแสดงสินทรัพยข์องบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ณ 30 กนัยายน 2550 

 

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. 

185.68 114.49 ติดจาํนอง

บางส่วน 

อาคารชุดจาํนวน 14  

ยนิูต ติดจาํนองใน 

วงเงินรวม 170 ลา้น

บาท ส่วนท่ีเหลืออีก  

3 ยนิูต ปลอดจาํนอง 

เฟอร์นิเจอร์และ 

อุปกรณ์สาํนกังาน 

- 628 57.24 50.40 เป็นเจา้ของ - 

พาหนะ (รถยนต)์ - 3 8.43 18.67 เป็นเจา้ของ - 

เรือยนตแ์ละอุปกรณ์ท่ี

ใชใ้น 

การขนถ่าย 

สินคา้ทางทะเล 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ค่าปรับปรุงอาคาร - - 75.30 44.94 - - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

(Software) 

- 21 54.90 54.48 - - 
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ตารางแสดงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย ณ 30 กนัยายน 2550 

 

ลาํ ช่ือบริษทั สินทรัพย์ ปีที ่ อายุที ่ มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผูกพนั 

ดบั   ซ้ือ ใช้งานแล้ว 30 ก.ย. 50 ตามบญัชี  

ที ่    (ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  

1. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

(มหาชน) 

ท่ีดิน – ป่ินทอง  2546 4 24.72 24.70 ติดจาํนองเงินกูร้ะยะยาว,  

วงเงินเบิกเกินบญัชี, หนงัสือคํ้าประกนั 

รวมวงเงิน 230 ลา้นบาท 

2. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

(มหาชน) 

ท่ีดิน - แหลมฉบงั 2544 6 10.41 10.41 ติดจาํนองเงินเบิกเกินบญัชี 

และตัว๋สญัญาใชเ้งิน  

วงเงิน 30 ลา้นบาท 

3. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

(มหาชน) 

ท่ีดิน - สงขลา 2543 7 6.33 6.33 ติดจาํนองเงินกูเ้บิกเกินบญัชี 

และหนงัสือคํ้าประกนั  

รวมวงเงิน 15 ลา้นบาท 

4. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

(มหาชน) 

อาคารสาํนกังาน, 

โรงงาน A&B - ป่ินทอง  

2548 2 135.42 120.57 ติดจาํนองเงินกูร้ะยะยาว,    

วงเงินเบิกเกินบญัชี, หนงัสือคํ้าประกนั 

รวมวงเงิน 230 ลา้นบาท 

5. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

(มหาชน) 

อาคารสาํนกังาน,  

โรงงาน C ป่ินทอง 

2548 2 53.70 48.84 ติดจาํนองเงินกูร้ะยะยาว, 

วงเงินเบิกเกินบญัชี, หนงัสือคํ้าประกนั 

รวมวงเงิน 230 ลา้นบาท 

6. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

(มหาชน) 

อาคารสาํนกังาน – 

สงขลา 1 

2543 7 4.99 3.50 ติดจาํนองเงินกูเ้บิกเกินบญัชี 

และหนงัสือคํ้าประกนั  

รวมวงเงิน 15 ลา้นบาท 

7. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

(มหาชน) 

อาคารสาํนกังาน – 

สงขลา 2 

2546 4 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 2550 กลุ่มธุรกิจเดินเรือเป็นเจา้เรือเดินทะเลจาํนวน 45 ลาํ เป็นเรือบรรทุก    

สินคา้ทัว่ไปและเรือบรรทุกสินคา้เทกอง ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ลาํ ช่ือบริษทั ช่ือเรือ ขนาดระวาง ปีท่ี อายเุรือท่ี มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผกูพนั 

ดบั   บรรทุก สร้างเรือ ใชง้านแลว้ 30 ก.ย. 50 ตามบญัชี  

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

1. บ. ทอร์ นาวเิกเตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Navigator 20,358 2530 20.52 299.40 207.33 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 

2. บ. ทอร์ ทรานสปอร์เตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Transporter 23,930 2529 21.16 196.94 119.71 ปลอดภาระจาํนอง 

3. บ. ทอร์สตาร์ ชิปป้ิง จก. Thor Star 16,248 2528 21.87 143.26 49.38 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 

4. บ. ทอร์สกิปเปอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Skipper 16,211 2529 20.92 116.47 48.56 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 

5. บ. ทอร์เซลเลอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Sailor 16,248 2529 21.54 133.64 50.47 ปลอดภาระจาํนอง 

6. บ. ทอร์สกาย ชิปป้ิง จก. Thor Sky 16,225 2529 20.80 142.10 53.25 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
7. บ. ทอร์ซนั ชิปป้ิง จก. Thor Sun 16,223 2529 21.25 142.35 55.09 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
8. บ. ทอร์สปิริต ชิปป้ิง จก. Thor Spirit 16,248 2529 21.32 131.41 50.81 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
9. บ. ทอร์ซี ชิปป้ิง จก. Thor Sea 16,248 2529 21.44 188.92 74.18 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
10. บ. ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิง จก. Thor Merchant 17,326 2525 24.93 82.71 49.48 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
11. บ. ทอร์ มารีเนอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Mariner 17,298 2526 24.72 92.80 54.07 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
12. บ.ทอร์ เมอร์คิวร่ี ชิปป้ิง จก. Thor Mercury 17,322 2527 23.26 92.15 60.63 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
13. บ.ทอร์ มาสเตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Master 17,298 2525 25.18 84.12 51.38 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
14. บ. ทอร์ ออร์คิด ชิปป้ิง จก. Thor Orchid 34,800 2528 22.02 216.05 105.64 ปลอดภาระจาํนอง 
15. บ. ทอร์ กปัตนั ชิปป้ิง จก. Thor Captain 25,085 2526 24.43 175.19 60.46 ปลอดภาระจาํนอง 
16. บ. ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จก. Thor Pilot 33,400 2529 21.37 199.05 110.86 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
17. บ. ทอร์ จสัมิน ชิปป้ิง จก. Thor Jasmine 36,633 2528 22.12 258.16 134.82 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
18. บ. ทอร์ แชมเป้ียน ชิปป้ิง จก. Thor Champion 25,150 2525 24.85 163.88 50.67 ปลอดภาระจาํนอง 
19. บ. ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จก. Thor Lotus 35,458 2528 22.63 270.31 125.20 ปลอดภาระจาํนอง 
20. บ. ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Commander 26,140 2527 23.43 221.53 100.77 ปลอดภาระจาํนอง 
21. บ. ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Trader 24,126 2528 21.87 175.94 101.78 ปลอดภาระจาํนอง 
22. บ. ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Traveller 24,126 2528 21.85 182.32 106.05 ปลอดภาระจาํนอง 
23. บ. ทอร์ เวนเจอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Venture 41,824 2529 21.31 313.05 168.60 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
24. บ. ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จก. Thor Nautica 20,542 2531 18.82 331.08 244.48 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
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ลาํ ช่ือบริษทั ช่ือเรือ ขนาดระวาง ปีท่ี อายเุรือท่ี มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผกูพนั 

ดบั   บรรทุก สร้างเรือ ใชง้านแลว้ 30 ก.ย. 50 ตามบญัชี  

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

25. บ. ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จก. Thor Confidence 24,900 2526 24.28 200.47 73.17 ปลอดภาระจาํนอง 
26. บ. ทอร์ การ์เดียน ชิปป้ิง จก. Thor Guardian 41,876 2528 22.35 281.79 138.62 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
27. บ. ทอร์ ไทรอมัพ ์ชิปป้ิง จก. Thor Triumph 23,245 2530 20.01 225.63 139.95 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
28. บ. ทอร์ เน็กซสั ชิปป้ิง จก. Thor Nexus 20,377 2532 18.76 277.00 191.73 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
29. บ. ทอร์ เนปจูน ชิปป้ิง จก. Thor Neptune 20,377 2532 18.59 277.53 192.98 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
30. บ. ทอร์ ทริบิวท ์ชิปป้ิง จก. Thor Tribute 23,224 2528 22.75 200.55 104.28 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
31. บ. ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Jupiter 36,992 2529 21.13 341.66 196.66 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
32. บ. ทอร์ อลายอนัซ์ ชิปป้ิง จก. Thor Alliance 40,940 2527 23.27 324.81 137.79 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
33. บ. ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จก. Thor Nautilus 20,457 2531 19.41 312.21 223.54 ปลอดภาระจาํนอง 
34. บ. ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จก. Thor Wind 39,087 2541 8.87 742.21 616.82 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
35. บ. ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จก. Thor Wave 39,042 2541 9.18 749.00 624.10 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
36. บ. ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จก. Thor Dynamic 43,497 2534 16.43 795.66 578.40 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
37. บ. ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปป้ิง จก. Thor Enterprise 42,529 2538 12.18 1,069.73 860.33 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
38. บ. ทอร์ ฮาร์โมน่ี ชิปป้ิง จก. Thor Harmony 47,111 2545 5.53 1,230.58 1,061.96 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
39. บ. ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จก. Thor Integrity 52,375 2544 6.50 1,029.08 899.46 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
40. บ. ทอร์ ทรานสิท ชิปป้ิง จก. Thor Transit 23,042 2529 20.84 378.03 243.14 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
41. บ. ทอร์ เนรัส ชิปป้ิง จก. Thor Nereus 20,380 2531 19.76 425.14 289.05 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
42. บ. ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จก. Thor Nectar 20,433 2533 17.76 456.94 338.75 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
43. บ. ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Endeavour 42,529 2538 12.48 1,045.40 882.71 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
44. บ. ทอร์ เอนเนอร์ย ีชิปป้ิง จก. Thor Energy 42,529 2537 12.88 1,029.51 878.66 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 
45. บ. ทอร์ ฮอไรซนั ชิปป้ิง พีทีอี จก. Thor Horizon 47,111 2545 5.00 1,277.33 1,239.24 อยูใ่นขั้นตอนการ

ถอนจาํนองเรือ 

  รวม 1,266,518 - - 17,023.09 12,145.01 - 

หมายเหตุ : เรือของบริษทัจาํนวน 34 ลาํ อยูใ่นขั้นตอนการถอนจาํนองเรือ และเรือจาํนวน 11 ลาํ ปลอดภาระจาํนอง 

 : มูลค่าทุนและมูลค่าตามบญัชีของเรือไม่รวมเฟอร์นิเจอร์บนเรือ 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังเป็นเจา้ของเรือใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง

จาํนวน 4 ลาํ และเรือขดุเจาะจาํนวน 2 ลาํ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ลาํ ช่ือบริษทั ช่ือเรือ ขนาด ปีท่ี อายเุรือท่ี มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผกูพนั 

ดบั   ตนักรอส สร้างเรือ ใชง้านแลว้ 30 ก.ย. 50 ตามบญัชี  

ท่ี     (ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  

1. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Supporter 

342 

 

2525 25 34.15 19.64 ติดจาํนองเงินกู ้

ระยะยาว 

2. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Commander  

1,190 2530 20 956.41 831.92 ติดจาํนองเงินกู ้

ระยะยาว 

3. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Responder  

1,190 2536 14 153.32 117.19 ติดจาํนองเงินกู ้

ระยะยาว 

4. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Performer  

783 2525 25 127.82 93.24 ติดจาํนองเงินกู ้

ระยะยาว 

5 บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั MTR-1 5,947 2521 29 891.16 639.90 ติดจาํนองเงินกูร้ะยะ 

ยาวและคํ้าประกนั 

6 

 

บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั MTR-2 7,989 2519 31 1,254.20 915.97 ติดจาํนองเงินกูร้ะยะ 

ยาวและคํ้าประกนั 

  รวม - - - 3,417.06 2,617.86 - 

 

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ ตามบญัชี

วิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่ารวม 17,090 ลา้นบาท (เงินลงทุนวิธีราคาทุน 9,989 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 

 

 ไม่มีขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพยสู์งกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

 - 98 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

8.  โครงสร้างเงินทุน 

8.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

 

ก. บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ 30 กนัยายน 2550 จาํนวน 868,684,422 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

868,684,422 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

บริษทัมีทุนชาํระแลว้ ณ 30 กนัยายน 2550 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 28 กนัยายน 2550 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวน 

178,612,132 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 27.75 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 28 

กนัยายน 2550 ซ่ึงจาํนวนหุน้สามญัท่ีบริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั ลงทุนหรือมีไวน้ี้จะไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมของบริษทั 

 

จ. 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
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ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไปแลว้ รวมจาํนวน 50 ลา้นหุน้ ยงัคงเหลือหุน้สามญัท่ีสาํรองไวเ้พื่อจดัสรร

ใหน้กัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงอีก 50 ลา้นหุน้ 

 

ฉ. ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2550 ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้มีมติท่ีเก่ียวกบัการออกหลกัทรัพยด์งัน้ี 

 

ฉ.1. อนุมติัใหบ้ริษทัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 693,684,422 บาท แบ่งออกเป็นหุน้

สามญัจาํนวน 693,684,422 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงั

มิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวนน 50,000,000 หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิม 693,684,422 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 643,684,422 บาท แบ่งออกเป็น 643,684,422 หุน้ มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

ฉ.2. อนุมติัใหบ้ริษทัฯ ออกหุน้สามญัเพิ่มเติมจาํนวน 225,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั

จาํนวน 225,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อการจดัสรรดงัน้ี 

 

ฉ.2.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน 175,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับ

การใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

ฉ.2.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้ เพือ่เสนอขายในคราวเดียวกนั 

หรือต่างคราวกนัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอ

ขาย เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร รวมถึงการพิจารณา

กาํหนดราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเก่ียวขอ้ง 

 

ฉ.3. อนุมติัใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในวงเงินไม่เกิน 170,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ

เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2550 บริษทัฯ ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ 

บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูใ้นวนัท่ี 24 กนัยายน 2550 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือเฉพาะหุน้กู ้ : หุน้กูแ้ปลงสภาพ "US$ 169,800,000 2.50 percent. 

Convertible Bonds due 2012" 

ประเภทของหุน้กู ้ : หุน้กูแ้ปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ย

สิทธิ ไม่มีประกนั  
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มูลค่ารวม : จาํนวน 169,800,000 เหรียญสหรัฐ  

มูลค่าท่ีตราไว ้ : 300,000 เหรียญสหรัฐ/หน่ึงหุน้กู ้

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ แต่ไม่เสนอขาย

ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคล / นิติบุคคล

สญัชาติอเมริกนั 

อาย ุ : 5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

อตัราการแปลงสภาพ : จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ หารดว้ยราคา

แปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ : 59.90 บาทต่อหุน้ ซ่ึงคิดคาํนวณจากราคาตลาดถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้ของบริษทัท่ีทาํการซ้ือขาย

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 17-19 กนัยายน 2550 บวก

ส่วนเพิ่ม (Conversion Premium) ในอตัราร้อยละ 15 

ทั้งน้ี ราคาแปลงสภาพอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม

เง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีกาํหนดไว ้

ผลกระทบของผูถื้อหุน้ของ

บริษทั หากมีการใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพครบถว้นตามหุน้

กูแ้ปลงสภาพ 

: กรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ในการซ้ือหุน้ท่ี

สาํรองไวท้ั้งหมด บริษทัคาดวา่ผลกระทบต่อราคา

ตลาดของหุน้ (price dilution) จะไม่เกิดข้ึนหรือหาก

เกิดข้ึนจะเป็นอตัราท่ีนอ้ยมาก เน่ืองจากราคาการ

แปลงสภาพท่ีกาํหนดไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาดปัจจุบนั ณ 

เวลาท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผลกระทบต่อสิทธิใน

การออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม และส่วนแบ่งกาํไร 

(control dilution) จะลดลงไม่เกินกวา่ร้อยละ 15 

อตัราดอกเบ้ีย : ร้อยละ 2.50 ต่อปี 

อตัราผลตอบแทน 

(Yield to Maturity) 

: ร้อยละ 5.50 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 24 กนัยายน 2550 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ : 24 กนัยายน 2553, 24 กนัยายน 2554 และ 24 

กนัยายน 2555 
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การไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด  : บริษทัและผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิขอไถ่ถอน

หุ้นกู้ก่อนครบกําหนดได้ตามท่ีข้อกําหนดสิทธิ

กาํหนดไว ้

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ : DB Trustees (Hong Kong) Limited 

นายทะเบียนหุน้กู ้ : Deutsche Bank Luxembourg S.A. 

 

  ทั้งน้ีหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2550 

 

8.2 ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 28 

กนัยายน 2550 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 

1. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 178,612,132 27.75 

2. Goldman Sachs International 39,675,000 6.16 

3. The Bank of New York (Nominee) Limited 26,300,449 4.09 

4. State Street Bank and Trust Company 18,958,689 2.95 

5. State Street Bank and Trust Company, For London 15,603,300 2.42 

6. State Street Bank and Trust Company, For Australia 15,226,500 2.37 

7. HSBC (Singapore) Nominee Pte Ltd 14,814,380 2.30 

8. UOB Kay Hian Private Limited 10,692,000 1.66 

9. Somers (U.K.) Limited 10,652,600 1.65 

10. Mellon Bank, N.A. 10,407,262 1.62 

 รวม 340,942,312 52.97 

หมายเหตุ ทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2550 คือ 643,684,422 บาท 
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8.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

 

 ช่วงเวลาและจาํนวนเงินปันผล (ถา้มี) ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงาน สถานะทางการเงิน ความตอ้งการ

ใชเ้งินสดและเงินสดท่ีมีอยู ่ ขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีระบุไวต้ามสญัญากูเ้งิน และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  จากการท่ีบริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยการเขา้ไปถือหุน้ และไม่ไดเ้ป็น

เจา้ของสินทรัพยใ์ดๆ นอกจากหุน้ท่ีถืออยูใ่นบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงันั้นความสามารถในการจ่ายเงิน

ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จะข้ึนอยูก่บัผลกาํไรและกระแสเงินสดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
 

 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน

อตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัภาษีเงินได ้  โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ 

อาจจะพจิารณาทบทวนและแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโต

ทางธุรกิจของบริษทัฯในอนาคต และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ทั้งน้ีบริษทัฯ วางแผนท่ีจะสร้างการเติบโตทางธุรกิจ

โดยการคดัเลือกและซ้ือเรือเพิ่มเติมในเวลาท่ีเหมาะสม และลงทุนในธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 

ในทางท่ีจะสร้างผลกาํไรและเงินปันผลต่อหุน้ใหม้ากข้ึน 
 
 การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายไทย ตวัอยา่งเช่น กฎหมายกาํหนด

ไวว้า่การประกาศและจ่ายเงินปันผลประจาํปีจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะพิจารณา

ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ และในกรณีการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ นอกจากน้ีกฎหมายไทยยงัหา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน นอกจากกาํไร (กาํไรสุทธิ

รวมกาํไรสะสมและหกัขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งน้ีบริษทัจะตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองจนกวา่จะมี

จาํนวนถึงหน่ึงในสิบของทุนของบริษทั หรือมากกวา่นั้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั อีกทั้งหา้มจ่ายเงินปันผล

หากบริษทัอยูใ่นภาวะลม้ละลายหรืออาจเขา้ข่ายลม้ละลาย ถา้ทาํการจ่ายเงินปันผล 
 
 บริษทัยอ่ยของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทั 

โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ย ยกเวน้  บริษทั 

เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซ่ึงจากการท่ีเมอร์เมดเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ คณะกรรมการของเมอร์เมดจะใชดุ้ลยพินิจในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียว 

กบัคณะกรรมการบริษทัฯ การจ่ายเงินปันผลของเมอร์เมดในอนาคตข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ ประการ รวมถึง 

ผลตอบแทนต่อหุน้ กาํไรสะสม ผลประกอบการท่ีคาดไวใ้นอนาคต ประมาณค่าใชจ่้ายฝ่ายทุน และแผนการ

ลงทุนอ่ืนๆ รวมทั้งขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจดัหาทุนเงินกูต่้างๆ เป็นตน้ 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

9.   การจัดการ 

 

9.1 โครงสร้างการจัดการ 

แผนผงัการจดัการองคก์ร 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : โครงสร้างธุรกิจอยูใ่นหวัขอ้ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 23 

 

บริษทัฯ มีคณะกรรมการยอ่ย 3 ชุดคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการสรรหา 

 

 

 

 

 

 

กรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายบคุคลและบริหาร 

สว่นกลาง 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

สว่นกลาง 

คณะกรรมการ 

แผนกตรวจสอบภายใน สํานกังานเลขานกุาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 

 

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

คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 

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

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ 

4. ดร. พิชิต นิธิวาสิน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการ

สรรหาและกรรมการอิสระ 

5. นายบียอร์น ออสตรอม กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการ/กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหาและ

กรรมการอิสระ 

7. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา/กรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 

8. นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย ์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

9. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

10. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

11. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 

ก. คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายบียอร์น ออสตรอม 

2. ดร. ศิริ การเจริญดี 

3. นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย ์

 

ข. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 รายช่ือคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

1. ดร. พิชิต นิธิวาสิน 

2. ดร. ศิริ การเจริญดี 

3. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ค. คณะกรรมการสรรหา 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหา  

1. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 

2. ดร. พิชิต นิธิวาสิน 

3. ดร. ศิริ การเจริญดี 

4. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ 

 

เจา้หนา้ท่ีระดบับริหารของบริษทั 

 

ช่ือ     ตาํแหน่ง 

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั  กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  

2. นางสาวนุช กลัยาวงศา   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3. นายพงษศ์กัด์ิ กาญจนาคพนัธ์ุ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบุคคลและบริหาร 

4. นายแอนดรูว ์จอร์น แอร่ีย ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายกองเรือ 

5. นายยอดชาย รัตนชีวกร  ผูจ้ดัการฝ่ายกองเรือ 

6. นายอีวาร์ ฮาร์ราลด ์ซอสส์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายกองเรือประจาํเสน้ทาง 

7. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการพาณิชย ์

 

ผูบ้ริหารบริษทัยอ่ย 

8. นายเฮลเก ้บรุนส์   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

9. กปัตนัชาํนาญ ชมสุนทร  กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

10. กปัตนัวจิิตร กลุวโรตตมะ  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ที.เอส.ซี. มาริไทม ์จาํกดั และ 

     บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั 

11. นายเดวิด เอส ซิมป์สนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

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

     และกรรมการบริหาร บริษทั ไทย พแีอนดไ์อ เซอร์วิสเซส 

     อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

13. นายวิลเล่ียม อาร์เธอร์ วิลคอกซ์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

 

เลขานุการบริษทั    นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 

หมายเหตุ  ขอ้มูลของกรรมการบริษทั เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร และเลขานุการบริษทัอยูใ่นเอกสารแนบ 1 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 

2. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 

- 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 

 

 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 

-  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน 

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

9.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 

9.3.1 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร อยูใ่นหวัขอ้รายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 5 

(ซ) หนา้ 133 

 

9.3.2  การถือครองหุน้โดยกรรมการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 

 

รายช่ือกรรมการ ณ 30 กนัยายน 2549 เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2550 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค  จนัทรทตั 725,030 (200,000) 525,030 

    คู่สมรส 494,000 (227,000) 267,000 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 157,580 15,500 173,080 

    คู่สมรส 0 0 0 

3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม * 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

4.  ดร. พิชิต นิธิวาสิน 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

5. นายบียอร์น  ออสตรอม 0 0 0 

6. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ ** 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

7. ดร. ศิริ การเจริญดี * 20,500 (20,500) 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

8. นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย ์* 20,000 0 20,000 

    คู่สมรส 0 0 0 

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

     คู่สมรส 0 0 0 

10. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ 0 0 0 

      คู่สมรส 0 0 0 

11. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น 45,000 0 45,000 

รวม 2,619,110 (432,000) 2,187,110 

หมายเหตุ : * นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม ดร. ศิริ การเจริญดี นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั โทรีเซน

ไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2550 

 ** นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 15 

พฤษภาคม 2550 
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9.3.3 การถือครองหุน้โดยผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550  

 

รายช่ือผูบ้ริหาร ณ 30 กนัยายน 2549 เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2550 

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 157,580 15,500 173,080 

     คู่สมรส 0 0 0 

2. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

3. นายอีวาร์ ฮาร์ราลด ์ซอสส์ 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

4. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น 45,000 0 45,000 

5. นางสาวนุช กลัยาวงศา 6,750 5,000 11,750 

6. นายพงษศ์กัด์ิ กาญจนาคพนัธ์ุ 2,000 0 2,000 

     คู่สมรส 0 0 0 

รวม 211,330 20,500 231,830 

 

9.4 รายงานว่าด้วยการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

หลกัการวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดรั้บการเนน้ย ํ้ามากข้ึน ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั    

โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ีบริษทัฯ เช่ือวา่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจะทาํใหบ้ริษทัฯ 

สามารถบรรลุพนัธกิจของตนไดส้าํเร็จ การกาํกบัดูแลกิจการเป็นตวักาํหนดโครงสร้างและกระบวนการของ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนัและคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวพร้อมกบัการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้

ส่วนไดเ้สียรายอ่ืนดว้ย  

 

คณะกรรมการบริษทั (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “คณะกรรมการ” และจะเรียกกรรมการแต่ละท่านวา่ 

“กรรมการ”) มีบทบาทสาํคญัหลายประการ หน่ึงในบทบาทดงักล่าวคือการดูแลการกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี

ในการบริหารกิจการถูกมอบหมายใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการและทีมบริหาร ซ่ึงจะปฏิบติัตามนโยบายดา้นการ

กาํกบัดูแลกิจการต่างๆท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดติ้ดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ท่ีประกาศใชแ้ละปรับแนว

ปฏิบติัของบริษทัฯ ใหเ้ขา้กบักฎระเบียบดงักล่าว การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน
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อยา่งดีจากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัและตวัอยา่งท่ีเหมาะสมทัว่ทั้งบริษทัในกลุ่ม

โทรีเซน  

 

1. นโยบายด้านการกาํกบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ทุกคน และพยายามศึกษาทาํความเขา้ใจความตอ้งการ

ของผูถื้อหุน้ ตลอดจนพจิารณาประเดน็ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และจริยธรรมท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งมีระบบ กรรมการแต่ละท่านเป็นผูมี้ความซ่ือสตัยสุ์จริต   ทุ่มเท 

และมีความเป็นอิสระในเชิงความคิดและการตดัสินใจในระดบัสูง อีกทั้งยงัคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้

ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ อีกดว้ย  

 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการน้ีตระหนกัถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเป็นตวัเช่ือมใน

ห่วงโซ่อาํนาจระหวา่งผูถื้อหุน้และกรรมการผูจ้ดัการและทีมบริหาร นอกจากน้ีนโยบายยงัมีเน้ือหา

ครอบคลุมอยา่งชดัเจนถึงบทบาทควบคู่ของกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารอ่ืนๆ ทั้งในฐานะ

ท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัอาวโุส  

 

ในปี 2550 คณะกรรมการไดท้บทวนและปรับเปล่ียนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

หลายประการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัสากล นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดนโยบายและทิศทางในการ

ดาํเนินธุรกิจเพื่อเสริมประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ เพื่อเป็นเคร่ืองมือใน

การกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารปฏิบติังานภายใตน้โยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหธุ้รกิจของบริษทัฯ มี

ความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีในการจดัทาํแผนการดาํเนินการและการตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจ

วา่องคก์รปฏิบติัตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวนและปรับเปล่ียนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการอยา่ง

สมํ่าเสมอเพื่อใหน้โยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

โดยในปีท่ีผา่นมาแผนกตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

ภายใตก้ารกาํหนดทิศทางของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีความรับผดิชอบในการดูแลการปฏิบติัตาม

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมเป็นของประธานคณะกรรมการ  

 

นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดใหป้ระธานคณะกรรมการ มีบทบาทหลกัในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ  แต่จะไม่ไดรั้บการวา่จา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารเตม็เวลา ในระยะก่อนการประชุมคณะกรรมการ

นดัต่างๆ ประธานคณะกรรมการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดาํเนินการใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการและ

ฝ่ายบริหารเป็นไปอยา่งซ่ือสตัยสุ์จริตและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงประธานคณะกรรมการจาํเป็นตอ้งมี       
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ปฏิสมัพนัธ์กบักรรมการผูจ้ดัการระหวา่งการประชุมคณะกรรมการ และตอ้งติดต่อกบักรรมการท่านอ่ืน

ตลอดจนผูถื้อหุน้  

 

นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเน้ือหาในหวัขอ้ต่อไปน้ี  

 

1. สิทธิและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้และการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. นโยบายดา้นผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

4. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 

 

2. ผู้ถือหุ้น: สิทธิและการปฏิบตัิอย่างเท่าเทยีมกนั  

 

(ก) สิทธิทัว่ไปและความเท่าเทยีมกนั  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ทั้งในแง่การเปิดเผย    

ขอ้มูล วิธีทาํบญัชี การใชข้อ้มูลภายในและผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีจริยธรรมและการ

ตดัสินใจใดๆ จะตอ้งทาํดว้ยความซ่ือสตัย ์ยติุธรรม และเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผูถื้อหุน้  

 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ มีหนา้ท่ี

ปกป้องผลประโยชนแ์ละสิทธิของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลและรับทราบขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งและเพียงพอจากบริษทัฯ   ในเวลาอนัสมควรอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัฯ ยงัมีหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลอยา่ง

โปร่งใส และแสดงความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารผา่นการจดัประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีธรรม

เนียมปฎิบติัท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ท่ีในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง  

 

นโยบายของบริษทัฯ กาํหนดวา่ ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ใดกต็าม ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะไดรั้บขอ้มูล

ท่ีครบถว้นและเพยีงพอเก่ียวกบัวาระการประชุมท่ีมีการนาํเสนอ ซ่ึงจะแนบไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าว

การประชุม โดยหนงัสือบอกกล่าวการประชุมดงักล่าวจะส่งไปใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนวนั

ประชุม  

 

ระหวา่งการประชุม ผูถื้อหุน้มีสิทธิถามคาํถาม แสดงความคิดเห็น ใหค้าํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะ 

และลงคะแนนเสียง นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ยงัสามารถขอขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีท่ีสาํคญั โดย 

บริษทัฯ สนบัสนุนการเปิดเผยขอ้มูลและธุรกรรมทางธุรกิจ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีความเขา้ใจในการดาํเนินธุรกิจ
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ของบริษทัฯ อยา่งชดัเจน ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้รายยอ่ยต่างไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ 

นโยบายดา้นบริหารจดัการและรายงานการเงินอยา่งเท่าเทียม อีกทั้งยงัมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรม

ในการจดัสรรเงินปันผลและค่าตอบแทนอีกดว้ย  

 

ผูถื้อหุน้จะไดรั้บแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งตวัแทนหรือเลือก

กรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูรั้บมอบอาํนาจในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงมติในท่ีประชุม

แทนตน  

 

เพื่อเพิ่มช่องทางการส่ือสารและการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายใหผู้ถื้อหุน้

มีโอกาสในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2550 

เป็นตน้มา ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามมายงับริษทัและเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดๆ  โดยบริษทัฯ พยายามตอบทุกคาํถาม

ของผูถื้อหุน้ นอกจากน้ีบริษทัฯ กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการจดัทาํแนวปฏิบติัเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือ

กรรมการ ซ่ึงคาดวา่จะสามารถนาํมาลงในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดใ้นอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้น้ี 

 

(ข) การประชุมผู้ถือหุ้น  

นโยบายของบริษทัฯ คือจะจดัประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใช้

สิทธิของตนอยา่งเตม็ท่ีโดยไดรั้บขอ้มูลอยา่งดีก่อนหนา้ท่ีจะใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯ จะจดัการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดปีงบการเงินของบริษทัฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ี

ใชบ้งัคบัและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นบัตั้งแต่การเรียกประชุม การแจง้วาระการ

ประชุม การส่งเอกสารการประชุม การดาํเนินการประชุม ไปจนถึงการนาํส่งรายงานการประชุม 

 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดตี้พิมพห์นงัสือบอกกล่าวการประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทย

อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั และหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 3 

วนัก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่ละคร้ัง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวการ

ประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีกดว้ย บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมใหใ้ชก้ารส่ือสารทางอีเลค็โทรนิคใน

การรายงาน ดงันั้นเอกสารเก่ียวกบัการประชุมทั้งหมดไดถู้กนาํมาลงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี 

http://www.thoresen.com อยา่งไรกต็ามการเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวการประชุมของบริษทัฯ ในเวบ็ไซดมี์

ระยะเวลานอ้ยกวา่ 30 วนั  

 

รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง มีดงัน้ี  
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(ข.1) วธีิการก่อนการประชุม  

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2550 โดยบริษทัฯ ไดส่้ง

หนงัสือบอกกล่าวการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550 น้ีใหก้บัผูถื้อหุน้และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2550 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดวา่จะตอ้งส่งหนงัสือ

บอกกล่าวการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการประชุมแต่ละคร้ัง  การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ จดั

ข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2550 โดยบริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ดงัล่าวน้ีใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550 

 

ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีหรือการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังใด ผูถื้อหุน้จะไดรั้บ

รายละเอียดการประชุม เช่น เวลา สถานท่ี และท่ีจดัประชุม วาระการประชุม รายงานประจาํปีของบริษทั 

แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะและรายการเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการเขา้ร่วมประชุม เพื่อช่วยผูถื้อหุน้ในการใช้

สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม นอกจากน้ีเพื่ออาํนวยความสะดวก บริษทัฯ ยงัจดัช่อง

ลงทะเบียนแยกระหวา่งผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดน้าํระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการ

ลงทะเบียนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม อยา่งไรกต็าม ระบบบาร์โคด้ยงัมิไดถู้กนาํมาใชใ้นการนบัคะแนน จึงได้

มีการจดัทาํบตัรลงคะแนนแยกตามแต่ละวาระ 

 

ขอ้มูลท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึง 

1. รายละเอียดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง เหตุผล และคาํแนะนาํของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม 

2. ขอ้มูล เช่น รายช่ือและประวติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระในปีดงักล่าว ตลอดจนรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและสมาชิกในคณะ 

กรรมการชุดยอ่ย 

3. รายละเอียดเก่ียวกบักระบวนการประชุมและการแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงั

ไดแ้นะนาํใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของตนดว้ย  

 

(ข.2) ระหว่างการประชุม  

ประธานคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550 มีกรรมการ 8 

ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน ซ่ึงรวมทั้งประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ เขา้ร่วมประชุม การประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ปี 2550 ประธานคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมเช่นกนั มีกรรมการ 9 ท่าน 

จาก 11 ท่าน เขา้ร่วมประชุม ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการทาํหนา้ท่ีตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อ

หุน้ โดยก่อนการประชุมจะเร่ิมข้ึนอยา่งเป็นทางการ ประธานคณะกรรมการไดอ้ธิบายถึงวิธีลงคะแนนเสียง 

และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเม่ือจบแต่ละวาระการประชุม 
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เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน มีการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการ

นาํเสนอระหวา่งการประชุมทั้งหมด บริษทัฯ จดัการประชุมตามวาระท่ีไดก้าํหนดและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ทุกคนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยา่งเท่าเทียมกนั ประธานคณะกรรมการใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเพียงพอ

ในการตั้งคาํถามและใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินการของบริษทัฯ  ตลอดจนรายงานการเงินประจาํปี โดย

ไม่ทาํใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ใดตอ้งเส่ือมเสีย ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการใหค้วามกระจ่าง

ระหวา่งการประชุมและยงัไดพ้บปะกบัผูถื้อหุน้อยา่งไม่เป็นทางการหลงัจากนั้น คะแนนเสียงทั้งหมดในท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ไม่วา่ท่ีออกโดยผูถื้อหุน้เองหรือโดยผูรั้บมอบฉนัทะไดรั้บการนบั ซ่ึงในปี 2550 น้ี บริษทัฯ มี

ความยนิดีท่ีจะเรียนใหท้ราบวา่ ในการประชุมวิสามญัปี 2550 มีคะแนนเสียงมากกวา่ร้อยละ 97 เห็นดว้ยตาม

คาํแนะนาํของคณะกรรมการ ส่วนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550 มีคะแนนเสียงร้อยละ 68 เห็น

ดว้ยตามคาํแนะนาํของกรรมการ เน่ืองจากมีบริษทั ไทย เอน็วีดีอาร์ จาํกดั เขา้ร่วมประชุมดว้ย  แต่ไม่ใชสิ้ทธิ

ออกเสียงในท่ีประชุม 

 

(ข.3) วธีิการหลงัการประชุม  

บริษทัฯ จดัเตรียมและนาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด คือ ภายใน 14 วนัหลงัการประชุม รายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญั

ประจาํปี 2550 ไดรั้บการบนัทึกและนาํส่งใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 

2550 หรือ 13 วนัหลงัจากวนัประชุม รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ในปี 2550 ไดรั้บการบนัทึกและ

นาํส่งใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2550 หรือ 14 วนัหลงัจากวนัประชุม 

นอกจากน้ียงัมีการเผยแพร่รายงานการประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (http://www.thoresen.com) ภายใต้

หวัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์”  

 

3. นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เลง็เห็นและตระหนกัถึงความสาํคญัของกลุ่มผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และดว้ยบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การสนบัสนุนของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจะช่วยสร้างความ

ยัง่ยนืใหก้บัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร กล่าวคือ ผูถื้อหุน้ พนกังานและฝ่าย

บริหาร และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร เช่น เจา้หน้ี คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน หน่วยงานราชการและองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  และมีนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลดงักล่าวดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั

ต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนกาํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและตรวจสอบการ

ปฏิบติัตามดว้ย  
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ทั้งน้ีเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการปฏิบติัจากบริษทัฯ อยา่งเท่าเทียมกนัและเพื่อเปิดโอกาส

ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัใหมี้การ

เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส และทนัต่อเวลา ทั้งน้ี 

ตั้งแต่ปี 2549 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมใชน้โยบายเก่ียวกบัการรับแจง้ประเดน็ขอ้สงสยัต่างๆ ท่ีผูมี้ส่วนได้

เสียตอ้งการซกัถามบริษทัฯ โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้ขอ้ซกัถามมายงัคณะกรรมการตรวจสอบผา่นทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงประเดน็ขอ้ซกัถามดงักล่าวจะถูกนาํมาหารือ และประเดน็ท่ีมีความสาํคญัจะถูก

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ อาจมีคาํสัง่ใหท้าํการสืบสวนประเดน็เหล่าน้ี

เพิ่มเติมต่อไป นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจเสร็จเรียบร้อยแลว้ และจะแจกจ่ายแก่

พนกังานราวตน้ปี 2551 ซ่ึงจะไดมี้การเผยแพร่ลงในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ต่อไป 

 

(ก) ผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ดว้ยการจดัการเพื่อ

สร้างความเติบโตและความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งรักษาความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัโดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางธุรกิจในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งรอบคอบ บริษทัฯ เนน้การดาํเนินการ

เพื่อสร้างผลกาํไรอยา่งสมํ่าเสมอผา่นการพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง การบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ การ

ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบตรวจสอบ และการบริหารความเส่ียง บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมด

อยา่งยติุธรรมและโปร่งใสในเวลาอนัสมควร และพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะปกป้องทรัพยสิ์น และช่ือเสียง

ของบริษทัฯ  

 

(ข) พนักงาน  

บริษทัฯ ถือวา่พนกังานเป็นสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัฯ จึงไดว้า่จา้งพนกังานท่ีมีความสามารถ

และประสบการณ์อยา่งต่อเน่ืองตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการของบริษทัฯ และดูแลใหพ้นกังาน

เหล่านั้นอยูค่งอยูก่บับริษทัฯ  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัการฝึกอบรมท่ีจาํเป็นเพื่อเพิม่พนูความสามารถของ

พนกังานอยา่งต่อเน่ือง มีการส่งเสริมวฒันธรรมและบรรยากาศท่ีดีในสถานประกอบการ ตลอดจนปฏิบติัต่อ

พนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมและยติุธรรม บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการใหก้บัพนกังาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์

ต่างๆ เช่นประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพ ประกนัทนัตกรรม และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั

สนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้โอกาสเรียนรู้และเพิ่มเติมทกัษะใหม่ๆ ผา่นการฝึกอบรมท่ีจดัโดยบุคคลภายนอก 

ตลอดจนใหทุ้นการศึกษาแก่พนกังานเพื่อใหพ้นกังานไดศึ้กษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัอีกดว้ย  

 

(ค) ฝ่ายบริหาร  

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ฝ่ายบริหารเป็นปัจจยัสู่ความสาํเร็จท่ีสาํคญัประการหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ 

ดว้ยเหตุน้ี จึงไดมี้การจดัทาํโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารอยา่งเหมาะสม ในระดบัท่ีเปรียบเทียบไดก้บั
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ผูอ่ื้นในธุรกิจเรือเดินทะเลและบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย นอกจากน้ีฝ่ายบริหารยงัมีอิสระในการ

ทาํงานในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยปราศจากการแทรกแซง

อีกดว้ย  

 

(ง) คู่สัญญา 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจกบัหุน้ส่วน คู่แข่ง เจา้หน้ี คู่คา้และอ่ืนๆ ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการซ้ือขาย

ท่ีไดท้าํเป็นสญัญาอยา่งยติุธรรมและมีจริยธรรม บริษทัฯ มีนโยบายหลีกเล่ียงการกระทาํใดกต็ามท่ีอาจส่งผล

ใหเ้กิดความไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต หรือท่ีอาจละเมิดสิทธิของคู่สญัญาของบริษทัฯ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือท่ี

ไดต้กลงร่วมกนั  

 

(จ) ลูกค้า  

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ลูกคา้มีความสาํคญัอยา่งยิง่ยวดต่อความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

บริษทัฯ จึงมุ่งท่ีจะสร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการ

และความคาดหวงัของลูกคา้อยา่งยติุธรรมและอยา่งมืออาชีพ ดว้ยความตระหนกัถึงความสาํคญัของลูกคา้ 

บริษทัฯ จึงทุ่มเททั้งฝีมือและประสบการณ์และใหค้วามเอาใจใส่แก่ลูกคา้เป็นอยา่งดี ปกป้องความลบัของ

ลูกคา้และสร้างความไวว้างใจใหก้บัลูกคา้ ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้จะไดรั้บการเกบ็รักษาเป็นอยา่งดี 

การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะกระทาํต่อเม่ือเป็นไปตามขอ้บงัคบัตามกฎหมายหรือไดรั้บความยนิยอมจากผูท่ี้

เก่ียวขอ้งก่อนเท่านั้น 

 

(ฉ) ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ยมาตรฐานท่ีสูงอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ ยดึมัน่ใน

การรักษามาตรฐานดา้นความปลอดภยัและการควบคุมมลภาวะในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ ใหค้วามใส่ใจ 

กบัประเดน็ต่างๆท่ีกระทบต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมการกศุลจาํนวนมาก

ตลอดจนสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความห่วงใยต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน

ของบริษทัฯ ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญัตลอดจนขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้หรือ

การตดัสินใจท่ีจะลงทุนหรือราคาหุน้และหลกัทรัพยใ์ดท่ีบริษทัฯ ออกอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ เพยีงพอและ

ครบถว้น ขอ้มูลน้ีจะเผยแพร่ในเวลาอนัเหมาะสมดว้ยวิธีท่ีโปร่งใสผา่นช่องทางท่ีเป็นธรรม  และเช่ือถือได ้

 - 116 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

โดยมีเป้าหมายหลกัคือเพื่อใหก้ารตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นไปบนพื้นฐานของการ

ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอ  

 

ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ คือ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ 

ผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ผูท้าํหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลเหล่าน้ีไดป้ระชุมและใหข้อ้มูลแก่

ผูส้นใจในหลายโอกาส ดงัน้ี  

1. การประชุมตวัต่อตวักบัผูถื้อหุน้ เจา้หน้ีและนกัวิเคราะห์ (มากกวา่ 100 คร้ังในปี 2550) 

2. การประชุมรายไตรมาสกบันกัวเิคราะห์เพื่อพดูคุยถึงผลการดาํเนินงานทางการเงินคร้ังล่าสุด

ของบริษทัฯ 

3. การประชุมนกัลงทุน (4 คร้ังในปี 2550) 

4. โรดโชว ์(5 คร้ังในปี 2550) 

 

นอกจากโอกาสขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ไดใ้ชช่้องทางการส่ือสารอีกหลายช่องทางซ่ึงรวมถึงรายงาน

ประจาํปี รายงานการเงินประจาํปี เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี บริษทัฯ ส่งเสริมการใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทัฯ ใหเ้ป็นอีกช่องทางหน่ึงในการส่ือสารเพื่อเปิดเผย    

ขอ้มูลของบริษทัฯ   นอกจากน้ีบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ยงัมีแถลงข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รายงานการวิจยัใหม่ การนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งบทสมัภาษณ์ทางโทรทศัน์ และนิตยสารของบริษทัฯ

อีกดว้ย  

 

นอกเหนือไปจากการจดักิจกรรมเพื่อนกัลงทุนแลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดังานแถลงข่าวเป็นประจาํเพื่อ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ เช่น การดาํเนินธุรกิจและกลยทุธ์ทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นการ

ดาํเนินการเพิม่เติมจากการเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางอ่ืนท่ีบริษทัฯ ไดก้ระทาํอยูแ่ลว้  

 

ท่านใดท่ีตอ้งการติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์สามารถติดต่อไดท่ี้เบอร์โทรศพัท ์ 0-2250-0569 ต่อ 

144 หรืออีเมล ์investors@thoresen.com  

 

5.  คณะกรรมการ 

(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ  

จาํนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงกาํหนดวา่คณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ปัจจุบนัคณะ 

กรรมการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 11 ท่าน และกรรมการส่วนใหญ่ (จาํนวน 6 ท่านจากทั้งหมด 11 
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ท่าน) เป็นกรรมการอิสระคณะกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะมีจาํนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ

จาํนวนคณะกรรมการทั้งหมด  

 

กรรมการทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลายประการ ซ่ึงรวมถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

1. การเขา้ถึงขอ้มูลการเงิน และขอ้มูลธุรกิจอ่ืนอยา่งเพยีงพอ เพื่อทาํงานของตนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2. กรรมการควรเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยและ

ควรตั้งคาํถามท่ีสาํคญั เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของ

บริษทัฯ  ตลอดจนกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัท่ีดี 

3. กรรมการควรมีความสามารถและยนิดีท่ีจะเรียนรู้ธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนสามารถแสดง

ความคิดเห็นของตนอยา่งอิสระ โดยจะตอ้งสละเวลาและใหค้วามใส่ใจอยา่งเพยีงพอใหก้บัเร่ืองท่ีมีความ 

สาํคญัทุกเร่ือง 

4. กรรมการควรจดัประชุม โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารร่วมประชุมอยูด่ว้ยอยา่งสมํ่าเสมอ

และพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาโอกาสท่ีจะพดูคุยประเดน็ธุรกิจกบัฝ่ายบริหาร  

5. กรรมการอิสระควรส่งหนงัสือยนืยนัใหก้บับริษทัฯ เพื่อรับรองความเป็นอิสระของตนตามคาํ

จาํกดัความของบริษทัฯ ในวนัท่ีกรรมการอิสระยอมรับการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง และทุกๆ ปีหลงัจากนั้น

หากไดมี้การกาํหนดไว ้

6.  โดยหลกัแลว้ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่ควรดาํรงตาํแหน่งเกินกวา่เวลาท่ีกาํหนด อยา่งไรกดี็ 

ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งอาจข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนดว้ย ซ่ึงรวมไปถึงการท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถสรรหาผูท่ี้

เหมาะสมใหเ้ขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทนได ้รวมทั้งประโยชน์ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์และสมัพนัธภาพในการ

ทาํงานในคณะกรรมการท่ีบุคคลนั้นๆไดส้ัง่สมมาเป็นระยะเวลาหลายปี ตลอดจนความเขา้ใจในธุรกิจของ

บริษทัฯ ทั้งน้ี แมว้า่บริษทัฯ จะยงัมิไดก้าํหนดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอยา่งเป็นทางการ  

แต่บริษทัฯ กไ็ดท้าํการปรับเปล่ียนนโยบายในเร่ืองดงักล่าวเพิ่มเติมในปี 2549 ซ่ึงกาํหนดวา่โดยทัว่ไป

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่ควรดาํรงตาํแหน่งเกิน 10 ปีหรือ 4 วาระไม่วา่จะต่อเน่ืองหรือไม่ 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดเป็นหลกัการไวว้า่กรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งไม่เป็นกรรมการ

ในบริษทัฯ ต่างๆ เกิน 5 บริษทัฯ เพื่อใหก้รรมการสามารถอุทิศตนใหก้บัธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ 

 

อยา่งไรกดี็ หน่ึงในกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ก่ ดร. ศิริ การเจริญดี ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

บริษทัในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมากกวา่ 5 บริษทั แต่บริษทัฯ พจิารณาแลว้

เห็นวา่ประสบการณ์ดา้นการเงินและการบริหารของ ดร. ศิริ สามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ดงันั้น  

บริษทัฯ จึงไดเ้สนอช่ือท่านเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
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(ก.1) กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร  

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร คือกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการเตม็เวลา และไดรั้บ

ค่าตอบแทนเป็นประจาํทุกเดือนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า  

 

(ก.2) กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความ

อิสระจากคณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  

 

คุณสมบติัประการสาํคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง   

- กรรมการอิสระรวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไม่ถือหุน้มากกวา่ร้อยละ 5 ซ่ึงรวมถึงหุน้ท่ีถือ

โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ของหุน้ท่ีออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ี

เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุน้ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5  

- กรรมการอิสระตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ

เงินเดือนจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ใดกต็าม  

- กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ในการบริหารจดัการ

และในธุรกิจปัจจุบนัทั้งในทางตรงหรือทางออ้มของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืนใด หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่  

- กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือเป็นญาติกบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี

บริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ใด 

- กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ทาํการเป็นตวัแทนอยา่งเปิดเผย หรืออยา่งไม่เปิดเผยของกรรมการ    

ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใด หรือเป็นญาติของผูถื้อหุน้รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใด 

- กรรมการอิสระจะตอ้งทาํหนา้ท่ีและใชว้ิจารณญาณของตนโดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการท่ี

เป็นผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติ  

 

(ก.3) คณะกรรมการ  

ปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 3 ท่าน (ประมาณร้อยละ 27 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน 

(ประมาณร้อยละ 18 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการอิสระ 6 ท่าน (ประมาณร้อยละ 55 จาก

จาํนวนกรรมการทั้งหมด) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 คณะกรรมการประกอบไปดว้ยกรรมการดงัต่อไปน้ี 
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รายนามคณะกรรมการ  

ช่ือ ตาํแหน่ง 

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

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 

4. ดร. พิชิต นิธิวาสิน กรรมการอิสระ 

5. นายบียอร์น ออสตรอม กรรมการอิสระ 

6. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการอิสระ 

7. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ 

8. นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย ์ กรรมการอิสระ 

9. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

10. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
11. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

  

(ก.4) การแยกตําแหน่ง  

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารหน่ึงคนใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการ ประธาน

คณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากประธานกรรมการ

ปัจจุบนัเป็นบิดาของกรรมการผูจ้ดัการ จึงมิอาจกล่าวไดว้า่เป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ แมท่้านจะเป็น

กรรมท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารกต็าม 

 

ประธานคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ตามท่ี

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาและจดัทาํข้ึน ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการดาํเนิน

ไปจนสาํเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคาํถามสาํคญัๆ ระหวา่งการประชุม

แต่ละคร้ัง 

 

อาํนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ไดรั้บการจาํกดัความและแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

กรรมการจะประชุมกนัเป็นคร้ังคราวเพื่อใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนฝ่ายบริหารผา่นกรรมการผูจ้ดัการ ใน

ขณะเดียวกนั   คณะกรรมการจะไม่ยุง่เก่ียวกบังานประจาํ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตค้วามรับผดิชอบของ

ฝ่ายบริหาร กรรมการผูจ้ดัการเท่านั้นท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการใหท้าํงานเหล่าน้ี ดงันั้นอาํนาจ

และความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการจึงสอดรับกบัฝ่ายบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีบริษทัฯ 

ยงัไดมี้การระบุขอบเขตหนา้ท่ีและอาํนาจของฝ่ายบริหารทุกระดบัไวอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อความ

ชดัเจน 
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(ข) บทบาทและความรับผดิชอบของโครงสร้างการจัดการ  

(ข.1) คณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะตอ้งประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบติัตาม

กฎหมาย กฎและระเบียบทั้งหมด คณะกรรมการมีหนา้ท่ีหลกัในการกาํกบัและกาํหนดทิศทางการบริหาร

จดัการ เพื่อประโยชน์ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)   ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการดาํเนินการ

โดยตรงหรือผา่นคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน คณะกรรมการพึงมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อประเมินวา่มีการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสมหรือไม่และ

เพื่อใหก้ารดาํเนินกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บริหารการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละกฎ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

3. จดัทาํและใหค้วามเห็นชอบวตัถุประสงค ์  แผนงาน  ตลอดจนการดาํเนินการทางการเงินท่ี

สาํคญั 

4. ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบการเปล่ียนแปลงสาํคญัๆ ในหลกัการและแนวปฏิบติัดา้นการ

ตรวจสอบบญัชีและการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ  

5. ประเมินปัจจยัความเส่ียงสาํคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และทบทวน

มาตรการเพื่อนาํมาแกไ้ขและบรรเทาความเส่ียงดงักล่าว  

6. ประเมินผลการทาํงานและความสามารถของตน และการปรับปรุงวิธีการทาํงานตามความ

จาํเป็น 

7. ใหค้วามเห็นชอบค่าตอบแทนของพนกังาน 

8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเหมาะสมเพือ่บริหารธุรกิจของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย  

 

คณะกรรมการไดม้อบหมายอาํนาจและความรับผดิชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงจะทาํงานร่วมกบั

เจา้หนา้ท่ีบริหารอ่ืนๆ ในการบริหารจดัการธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของบริษทัฯ และเพื่อให้

เป็นไปตามแผน คาํสัง่หรือทิศทางอยา่งหน่ึงอยา่งใดของคณะกรรมการ  

 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงท่ี

เหมาะสมกบักิจการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินอยูใ่นปัจจุบนั โดยคณะกรรมการจะทาํงานร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่ง

ใกลชิ้ดในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบักรอบค่านิยมหลกั พนัธกิจ และวิสยัทศัน์ (Core Value, Mission, and 

Vision (VMV) Framework) ของบริษทัฯ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษทัฯ 
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(ข.2) กรรมการผู้จัดการ  

อาํนาจและหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร รวมถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1. ดูแลใหก้ารปฏิบติัการของบริษทัฯ เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย งบประมาณ และแผน

ท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบ โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของ

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ติดตามและจดัทาํรายงานท่ีเก่ียวกบัสภาพธุรกิจ และฐานะทางการเงินของบริษทัฯ รวมทั้งการ

ใหค้าํแนะนาํวา่ดว้ยทางเลือกและกลยทุธ์ ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและสภาพตลาด 

3. พิจารณาและการใหค้วามเห็นชอบธุรกรรมทางธุรกิจตามคาํสัง่ของคณะกรรมการ และภายใต้

ขอบเขตท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

4. จดัการและดูแลหน่วยงานภายในองคก์รทั้งหมด ทั้งฝ่ายธุรกิจและฝ่ายสนบัสนุน ซ่ึงรวมไปถึง

ฝ่ายการเงิน การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การปฏิบติัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และธุรการ 

5. เป็นตวัแทนบริษทัฯ รวมทั้งมีอาํนาจในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานรัฐและผูมี้อาํนาจ

ในการควบคุม 

6. ดูแลการติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย และดาํเนินการในดา้นการส่งเสริมช่ือเสียงและ     

ภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ 

7. ทาํงานท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆมอบหมาย 

8. ดูแลใหมี้การดาํเนินการตามแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

9. กลัน่กรองเร่ืองราวต่างๆ ก่อนนาํส่งคณะกรรมการ  

 

(ข.3) ประธานคณะกรรมการ  

ประธานคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และใน

การประชุมผูถื้อหุน้ หากประธานคณะกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการจะเลือกกรรมการ

ท่ีเขา้ร่วมประชุมหน่ึงท่านใหเ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้น ประธานคณะกรรมการรับผดิชอบดูแลใหก้าร

ประชุมเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวกบัการประชุม (ถา้มี) ตลอดจน

จดัการใหก้ารประชุมเป็นไปตามวาระแห่งการประชุมนั้น  

 

(ค) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตดัสินใจนโยบายเชิงกลยทุธ์เป็นของตน คณะกรรมการจะ

มอบหมายการพิจารณาเร่ืองในรายละเอียด ใหก้บัคณะกรรมการชุดยอ่ยและเจา้หนา้ท่ี (ในกรณีท่ีเป็น

กระบวนการของตน) หรือกรรมการผูจ้ดัการ (ในกรณีท่ีเป็นการบริหารจดัการกิจกรรมทางธุรกิจของ   

บริษทัฯ)  
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คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) และคณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee) รายละเอียดเก่ียวกบัองคป์ระกอบ หนา้ท่ี และความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการทั้งสามคณะน้ีปรากฎอยูด่า้นล่างน้ี และในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

(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) ดร. ศิริ การเจริญดี และนางปรารถนา มโนมยัพิบูลย ์กรรมการในคณะกรรมการ

ตรวจสอบทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบประชุมกนัทั้งหมด 10 คร้ังในปี 2550 และ

ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ความรอบรู้และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงิน ซ่ึงจาํเป็น

ต่อการทาํงานในหนา้ท่ีของตน หวัหนา้ทีมผูส้อบบญัชีภายนอก ก่อนการเปิดเผยรายงานการเงินรายไตรมาส

ของบริษทัฯ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ต่างเขา้ร่วม

การประชุมสาํคญัทุกคร้ัง ในระหวา่งปีคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและกบั

ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในแยกต่างหาก โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมในการประชุมแต่ประการใด  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บอาํนาจอยา่งเตม็ท่ีจากคณะกรรมการใหท้าํงานของตน ซ่ึงรวมถึงการ

ติดตามการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ และการดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่การเปิดเผยขอ้มูลและการจาํกดัอาํนาจ

ทางดา้นการเงินของผูบ้ริหารเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนด ในแต่ละปีจะมีการกาํหนดวาระ

ล่วงหนา้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจดัการความเส่ียงทางการเงินท่ีระบุ

ในแผนธุรกิจประจาํปีของบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ

 - 123 - 

http://www.thoresen.com/
http://www.thoresen.com/


บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการทนัทีหลงัการประชุมทุกคร้ัง ระหวา่งการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาประเดน็ท่ีเกิดข้ึนกบัผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ รวมทั้งผูส้อบบญัชีภายนอก 

 

หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง 

1. การพิจารณาวา่กระบวนการรายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งเพยีงพอ น่าเช่ือถือและมีความเป็น

กลางหรือไม่ โดยประสานงานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัเตรียมรายงาน

การเงินรายไตรมาสและรายปี 

2. การทบทวนวา่ระบบควบคุมภายใน และหนา้ท่ีการตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพหรือไม่โดยประสานงานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูส้อบบญัชีภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่

ระบบควบคุมภายในและหนา้ท่ีในการตรวจสอบภายในเพียงพอ 

3. การพิจารณาวา่การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เพยีงพอหรือไม่ และการจดัการใหม้ัน่ใจวา่

การบริหารความเส่ียงเป็นไปตามแนวทางของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายภายในของบริษทัฯ 

4. การพิจารณาการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และการตรวจสอบวา่ไม่มีการขดัแยง้ดา้น

ผลประโยชน์ โดยนาํธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาพิจารณาดว้ย 

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 

 

งานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ระทาํสาํเร็จในปี 2550 น้ี รวมถึง  

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงานการเงินรายปีและรายไตรมาสทั้งหมด ก่อนแนะนาํ

ใหค้ณะกรรมการเผยแพร่รายงานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้ภิปรายและทาํการตดัสินใจอยา่งใช้

วิจารณญาณเตม็ท่ีและสร้างสรรคใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบายการบญัชีและประมาณการสาํคญัๆ โดยใชข้อ้มูล

จากรายงานท่ีไดจ้ดัเตรียม การนาํเสนอขอ้มูล รวมทั้งคาํแนะนาํอิสระท่ีไดจ้ากผูส้อบบญัชีภายนอก 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงานเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง และการ

ควบคุมภายในในแผนกเทคโนโลยแีละสารสนเทศ แผนกบญัชี ฝ่ายปฏิบติัการเรือ และ บริษทั เมอร์เมด  

มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

3. แผนกตรวจสอบภายในไดใ้หค้าํแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพใน

การควบคุมของบริษทัฯ ประจาํปี มีการพิจารณารายงานท่ีไดจ้ากการตรวจสอบภายในและการสนองตอบ

ของฝ่ายบริหารอยา่งละเอียด การอภิปรายรายงานเหล่าน้ีมีส่วนต่อความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ี

เก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินการทาํงาน และสอบถามถึงความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง 

และความสามารถในการทาํงานของผูส้อบบญัชีภายนอก บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาความเป็นอิสระของ

ผูส้อบบญัชีภายนอกเหล่าน้ีดว้ยการจาํกดับริการท่ีไม่เก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชีใหอ้ยูใ่นบริการภาษี และ

การตรวจสอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

(ค.3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณา และเสนอการแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีภายนอกและค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีแก่ผูถื้อหุน้เพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปีทุกคร้ัง ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550 ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 

 

1. แต่งตั้งนางสาวแน่งนอ้ย เจริญทวีทรัพย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3044 หรือนางณฐพร        

พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 หรือนางสาวสุวรรณี ภูริปัญโญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3371 แห่งไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจาํปีการเงิน 2550 

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจาํนวน 3.186 ลา้นบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ

บริษทัฯ และงบการเงินรวม   

 

หลงัพิจารณาขอ้กาํหนดและค่าธรรมเนียมในการวา่จา้งการสอบบญัชีตามท่ีมีการเสนอแลว้ คณะ 

กรรมการตรวจสอบไดช้ี้แจงใหค้ณะกรรมการทราบถึงผลการประเมินของตน  และแนะนาํใหแ้ต่งตั้ง        

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเป็นผูส้อบบญัชีอีกคร้ัง โดยจะนาํเสนอผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้     

ประจาํปีคร้ังต่อไปท่ีกาํหนดจะจดัข้ึนในวนัท่ี 31 มกราคม 2551  

 

(ค.4) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี ดร. พิชิต นิธิวาสิน (ประธาน

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน) ดร. ศิริ การเจริญดี นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการในคณะกรรมการ
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กาํหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งส้ิน คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประชุมกนั 9 คร้ังในปี 

2550 และไดรั้บคาํแนะนาํอยา่งเป็นอิสระ ซ่ึงสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง 

 

หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึง  

1. กาํหนดค่าตอบแทนใหก้บับุคลากรทั้งหมด โดยเนน้ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัอาวโุส

สาํคญัๆ 

2. กาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งหรือดาํเนินการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทัฯ 

3. แต่งตั้งทรัสตี (หากมี) เพื่อดาํเนินการดงักล่าว 

4. เฝ้าสงัเกตนโยบายท่ีกรรมการผูจ้ดัการใชใ้นการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารอาวโุส 

 

ในปี 2550 น้ี บริษทั ฮิววิท แอสโซซิเอทส์ จาํกดั (Hewitt Associates) ไดรั้บการวา่จา้งให้

ทาํการศึกษาในเร่ืองนโยบายค่าตอบแทนของบริษทัฯ ท่ีจ่ายใหก้บัผูบ้ริหารอาวโุส ขอบเขตในการทาํงาน

ดงักล่าวรวมถึงการจดัทาํมาตรฐาน (benchmarking) โครงสร้างเงินเดือนของบริษทัฯ ในปัจจุบนั   และการ

พฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลการปฏิบติังาน รวมถึงการใหค้าํแนะนาํแผนในการใหผ้ลตอบแทนเชิงแข่งขนั

ทั้งในระยะสั้นและระยะกลางดว้ย 

 

จากการศึกษาดงักล่าว มีการแนะนาํหลกัการสาํคญั ๆ และไดน้าํมาปฏิบติั ดงัน้ี  

1. โครงสร้างค่าตอบแทนควรจะสะทอ้นระบบการใหร้างวลัท่ียติุธรรม 

2. องคป์ระกอบสาํคญัๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะนาํมาเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จในการบรรลุ

เป้าหมายของการปฏิบติังาน ซ่ึงรวมถึงการนาํผลตอบแทนในส่วนของผูถื้อหุน้เช่ือมโยงกบัผลประโยชน์

ตอบแทนของผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ 

3. การประเมินผลการปฏิบติังานจะทาํทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการกาํหนดตวัวดัผลการ

ปฏิบติังานและความสามารถเป็นเกณฑ ์

4. นโยบายและแนวทางการใหค่้าตอบแทนจะโปร่งใสมากท่ีสุดเท่าท่ีทาํไดท้ั้งกบัผูมี้ส่วนร่วมและ

ผูถื้อหุน้ 

 

ทั้งน้ีนโยบายค่าตอบแทนของบริษทัฯ ฉบบัใหม่จะเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่งบการเงินปี 2551 เป็น

ตน้ไป 

 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้มูลในตลาด เพื่อประกอบการพจิารณา

กาํหนดระดบัเงินเดือน ในการพิจารณาการจ่ายเงินโบนสัใหก้บับุคคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี 
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คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะทบทวนผลการดาํเนินงานและความสาํเร็จของบริษทัฯ และผลการ

ดาํเนินงานของคู่แข่งธุรกิจอยา่งรอบคอบ  

  

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะประกอบไปดว้ยเงินเดือน เงินโบนสัประจาํปี ผลตอบแทนจูงใจใน

ระยะยาว กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์อ่ืนๆ  

 

คณะกรรมการกาํหนดระดบัเงินค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมด ใหอ้ยูภ่ายใต้

ขีดจาํกดัท่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบ จากแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยเก่ียวกบั

แนวปฏิบติัท่ีดีในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ฉบบัเดือนกนัยายน 2549 คณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน ไดเ้สนอแผนการใหผ้ลตอบแทนแบบใหม่ใหก้บักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยประกอบดว้ย 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และโบนสัในกรณีท่ีบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเกิน 2,000 ลา้นบาท ซ่ึง

ขอ้เสนอน้ีจะนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัต่อไป 

 

(ง) คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ประกอบดว้ย นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม (ประธาน

คณะกรรมการสรรหา) ดร. พิชิต นิธิวาสิน  ดร. ศิริ การเจริญดี  และนายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ ซ่ึงทุกท่านเป็น

กรรมการอิสระ  คณะกรรมการสรรหามีการประชุมทั้งส้ิน 2 คร้ัง ในปี 2550 โดยทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบ

ทุกคร้ัง 

 

หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการสรรหาไดแ้ก่ 

1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจุบนัวา่ มีความเหมาะสมกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ 

และความจาํเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ หรือไม่ 

2. เสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการ 

3. สรรหารายช่ือผูท่ี้สมควรเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

4. สมัภาษณ์ผูท่ี้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ และเสนอรายช่ือใหค้ณะกรรมการ

พิจารณานาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังต่อไป 

 

คณะกรรมการไดท้าํแผนการสืบทอดงาน (succession planning) อยา่งเป็นระบบ เพื่อใหโ้ครงสร้าง

ของคณะกรรมการท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหม่ ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน โดยนายศกัด์ิ   

เอ้ือชูเกียรติ ไดเ้ขา้มาร่วมงานกบัคณะกรรมการบริษทัเม่ือเดือนพฤษภาคม 2550 และในการประชุมสามญั   

ผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังต่อไปจะมีการเสนอช่ือกรรมการอิสระ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแทน นายแลนซ์ คาร์ล 

เดพิว ซ่ึงครบวาระ 
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(จ) ผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้  

(จ.1) ธุรกรรมท่ีอาจทาํใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้และธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ   

คณะกรรมการเขา้ใจวา่ธุรกรรมท่ีอาจนาํไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกบั

คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งไดรั้บการพจิารณาอยา่งรอบคอบเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษทั โทรีเซนไทย         

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) นอกจากน้ีธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้งทาํในลกัษณะเสมือนทาํรายการกบับุคคล 

ภายนอกท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด และดาํเนินการโดยใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีกบั

บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ทั้งหมด ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดและ

เง่ือนไขตามมาตรฐานทางการคา้ท่ียอมรับกนัทัว่ไปเสมอ บนัทึกท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมดงักล่าวทั้งหมดจะตอ้ง

นาํส่งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาระหวา่งการประชุม 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

ส่วนไดเ้สียจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรรมการจะถูกหา้ม

ไม่ใหพ้จิารณาหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอาจมีการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกบั

บริษทัฯ 

 

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยงัไดย้ ํ้าเนน้การพิจารณาธุรกรรมระหวา่งบริษทั ซ่ึงหมายถึง ธุรกรรม

ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อยา่งรอบคอบและไม่มีอคติดว้ย 

 

(จ.2) การกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่ใหใ้ชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะทาํงาน

ในตาํแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อจดัตั้งธุรกิจท่ีแข่งหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ   

บริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการหา้มใชข้อ้มูลภายในท่ีสาํคญัเพือ่ซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพื่อ
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ผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอยา่งเดด็ขาด และหา้มการใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อ

ซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  

 

กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานธุรกรรมการซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และฐานะ

การถือครองหุน้ของตนทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง คณะกรรมการมีนโยบายหา้มมิใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารอาวโุสทุกท่านซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 3 สปัดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการ

ดาํเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษทัฯ ขอ้หา้มน้ีใชบ้งัคบักบันิติบุคคลท่ีกรรมการของ

บริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นประโยชน์ นิติบุคคลท่ีวา่จา้งกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ีกรรมการของบริษทัฯ 

ทาํการเป็นตวัแทน  

 

(ฉ) การควบคุมภายใน  

บริษทัฯ ตระหนกัวา่การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ และระบบการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงสาํคญัต่อการบริหารจดัการท่ีประสบผลสาํเร็จ และมีประสิทธิผล 

รวมทั้งเป็นการป้องกนัปัจจยัท่ีอาจทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจและช่ือเสียงของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

จาํกดั (มหาชน) ตอ้งตกอยูใ่นความเส่ียง ระบบควบคุมท่ีสาํคญัคือ 

 

1. การปรับโครงสร้างองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย ธุรกิจ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และสาย

การรายงานระหวา่งหน่วยธุรกิจ  

2. การกาํหนดหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและพนกังานระดบัปฏิบติัการอยา่งชดัเจน มีการแยกอาํนาจการ

ใหค้วามเห็นชอบในการปฏิบติัการและหนา้ท่ีติดตามสอดส่องอยา่งชดัเจน เพื่อใหเ้กิดสมดุลอาํนาจใน

องคก์รอยา่งเพยีงพอระหวา่งตาํแหน่งสาํคญัๆ ภายในโครงสร้างองคก์รอนัจะนาํไปสู่การกาํกบัดูแลกิจการท่ี

ดี 

3. การออกนโยบาย กฎและวิธีการ คู่มือปฏิบติัการ และแนวทางในการควบคุมภายในท่ีเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร นอกจากน้ีหน่วยงานธุรกิจและบริษทัยอ่ยยงัไดจ้ดัทาํแนวปฏิบติัสาํหรับการประเมินและ

ควบคุมความเส่ียงอีกดว้ย 

4. การตรวจสอบภายในเป็นกลไกสาํคญัในการดูแล และตรวจสอบการปฏิบติังานในหน่วยธุรกิจ

และบริษทัยอ่ย แผนการตรวจสอบจะรวมถึงหนา้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงและงานดา้นปฏิบติัการทั้งหมด รวมถึง

การบริหารจดัการ การปฏิบติัการ การเงิน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการควบคุมดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5. คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ผา่น

การพิจารณาและเห็นชอบแผนการสอบบญัชี รายงานการสอบบญัชี ท่ีจดัทาํโดยฝ่ายสอบบญัชีภายในและ   

ผูส้อบบญัชีภายนอก ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบควบคุม การปฏิบติัตาม
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ขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบ การเกบ็รักษาสินทรัพย ์ การรายงานทางการเงิน และนโยบายดา้นบญัชีท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนั โดยมีการจดัการประชุมร่วมอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกไตรมาสและคณะกรรมการตรวจสอบจะ

ประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารเพื่อหารือวา่บริษทัฯ มีระบบควบคุมเพียงพอหรือไม่   

 

(ช) ทีป่ระชุมคณะกรรมการ  

โดยทัว่ไปคณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ย 5 คร้ังต่อปี การประชุมพิเศษจะจดัข้ึนตาม

ความจาํเป็นเพือ่แกไ้ขปัญหาเฉพาะอยา่ง ในปี 2550 คณะกรรมการประชุมทั้งหมด 13 คร้ัง วาระการประชุม

หลกัไดแ้ก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ แผนธุรกิจและงบประจาํปี รายงานการเงินรายไตรมาส 

และการเขา้ซ้ือและจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์สาํคญั โดยปกติเลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัเตรียมและส่งวาระการ

ประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุมแต่ละคร้ังและจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการ

ประชุมแต่ละคร้ัง เพื่อใหก้รรมการมีเวลาพิจารณาประเดน็การประชุม 

 

เลขานุการบริษทัจะจดบนัทึกการประชุม ซ่ึงจะส่งใหก้บักรรมการภายใน 14 วนัหลงัวนัประชุม 

รายงานการประชุมจะไดรั้บการลงมติในการประชุมคร้ังต่อไป และเกบ็ใหก้รรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

อ่ืนๆ ตรวจสอบต่อไป  

 

คณะกรรมการกาํหนดใหส้มาชิกทุกคน อุทิศเวลาอยา่งเพยีงพอใหก้บังานของคณะกรรมการ 

รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของกรรมการ และพยายามอยา่งสุดความสามารถท่ีจะเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง 

รายละเอียดการเขา้ประชุมคณะกรรมการในปี 2550 มีดงัน้ี  
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รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการในปี 2550 

 

ช่ือ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ ทปีระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทีป่ระชุม

คณะกรรมกา

รกาํหนด

ค่าตอบแทน 

ทีป่ระชุม

ปกต ิ

ทีป่ระชุม

เฉพาะกจิ 
รวม 

ทีป่ระชุม

ปกต ิ

ทีป่ระชุม

เฉพาะกจิ 
รวม 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั  5/5 8/8 13/13 - - - - 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั  5/5 8/8 13/13 - - - - 

3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 3/3 2/5 5/8 - - - - 

4. ดร. พิชิต นิธิวาสิน  4/5 6/8 10/13 - - - 9/9 

5. นายบียอร์น ออสตรอม 5/5 7/8 12/13 5/5 5/5 10/10 - 

6. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ  2/2 2/3 4/5 - - - 5/5 

7. ดร. ศิริ การเจริญดี 2/3 5/5 7/8 3/3 3/3 6/6 7/7 

8. นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย ์ 3/3 4/5 7/8 3/3 3/3 6/6 - 

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

10. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ 5/5 8/8 13/13 - - - - 

11. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น 5/5 8/8 13/13 - - - - 

 

(ซ) การประเมินของคณะกรรมการและการลาออกตามวาระ 

(ช.1) การประเมินของคณะกรรมการและการลาออกตามวาระ 

คณะกรรมการประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ 6 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน และ

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน กรรมการอาจไดรั้บการเลือกตั้งซํ้ าทุกๆ 3 ปี กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมี

สญัญาจา้งงานกบับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  

 

คณะกรรมการมีการปรับเปล่ียนสมาชิกภายในคณะกรรมการอยา่งต่อเน่ือง และค่อยเป็นค่อยไป 

โดยไม่ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานดอ้ยลงแต่ประการใด ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2548 

ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2548 ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ไดรั้บเลือกตั้งใหสื้บทอดตาํแหน่งกรรมการ

ต่อจากนายอาร์เน่ ไทเกน้ และไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการผูจ้ดัการ และในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2550 ดร. ศิริ การเจริญดี นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม และนางปรารถนา มโนมยัพิบูลย ์ ไดรั้บเลือกให้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนนายสมพงส์ ธนะโสภณ พลเรือโทกิตติชยั เสนาณรงค ์ และนายพชิยั จีรังค์

สรรพสุข ซ่ึงครบวาระ 
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ในปี 2549 บริษทัฯ ไดท้าํการปรับเปล่ียนนโยบายวา่ดว้ยระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของ

กรรมการเพิ่มเติม โดยกาํหนดวา่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารโดยหลกัการไม่ควรดาํรงตาํแหน่งเกินกวา่ 10 ปี 

หรือ 4 วาระ ไม่วา่จะต่อเน่ืองหรือไม่ เวน้แต่จะมีเหตุผลท่ีสมควรหลงัพิจารณาความรับผดิชอบของบุคคล

นั้น ตลอดจนการท่ีบุคคลดงักล่าวมีส่วนทาํประโยชน์ต่อใหบ้ริษทัฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์ใน

อนาคต ในกรณีท่ีกรรมการท่านใดไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งแทนกรรมการท่ีอยูไ่ม่ครบวาระ 

กรรมการท่านนั้นตอ้งเขา้รับการเลือกตั้งในทนัทีหลงัไดรั้บแต่งตั้งแลว้  

 

บทบาทสาํคญัประการหน่ึงของคณะกรรมการ คือการกาํหนดผูสื้บทอดตาํแหน่งท่ีน่าจะเป็นแทน

กรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงส่วนหน่ึงในกระบวนการน้ี คือกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบ

เก่ียวกบับุคคลท่ีจะสืบทอดตาํแหน่งของตนในกรณีท่ีตนไม่สามารถทาํหนา้ท่ี 

 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยกาํหนดเสร็จส้ินแลว้ แต่ยงัมิไดด้าํเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการ เน่ืองจากมี

กรรมการใหม่จาํนวน 3 ท่านท่ีเพิ่งไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือปีก่อน บริษทัฯ จึงเห็นวา่ ยงัเป็นการเร็วเกินไปท่ีจะ

ประเมินผลงานของคณะกรรมการ 

 

(ซ) ค่าตอบแทน  

(ซ.1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

นโยบายของคณะกรรมการคือค่าตอบแทนของกรรมการควรสะทอ้นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใน

การบรรลุเป้าหมายท่ีคาดหวงัของผูถื้อหุน้ทั้งหมด นอกจากน้ีกรรมการยงัตอ้งมีประสบการณ์และคุณสมบติั

ท่ีเหมาะสมในการทาํหนา้ท่ีดงักล่าว 

 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปัจจุบนั ไดรั้บการเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 

2550 คณะกรรมการยงัไดก้าํหนดค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารอาวโุสจากคาํแนะนาํของคณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงจาํนวนเงินค่าตอบแทนน้ีจะพิจารณาจากความรับผดิชอบของผูบ้ริหารดงักล่าว 

ตลอดจนการมีส่วนทาํประโยชน์ของบุคคลดงักล่าวต่อบริษทัฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และท่ีคาดการณ์ใน

อนาคต และหากเป็นไปไดค่้าตอบแทนดงักล่าวจะสะทอ้นระดบัค่าตอบแทนท่ีใหก้บัผูบ้ริหารอาวโุสใน

ตลาดธุรกิจอยา่งเดียวกนักบับริษทัฯ 
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(ซ.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสในปี 2550  

(ซ.2.1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิสด  

1.1) คณะกรรมการซ่ึงประกอบไปดว้ยกรรมการ 11 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนรวมทั้งส้ิน 5.62 

ลา้นบาท   

1.2) ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารท่ีรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการ รวม

ทั้งส้ิน 12 คน เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 86.69 ลา้นบาท  

1.3) คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนในการดาํรงตาํแหน่งเพิ่มเติม 0.98 ลา้นบาท  

 

รายละเอียดค่าตอบแทนทั้งหมดปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย  

หน่วย: บาท 

ช่ือ คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน 

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

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั  - - - 

3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม* 280,000 - - 

4. ดร. พิชิต นิธิวาสิน  420,000 - - 

5. นายบียอร์น ออสตรอม 420,000 420,000 - 

6. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ* 157,500 - - 

7. ดร. ศิริ การเจริญดี* 280,000 280,000 - 

8. นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย*์ 280,000 280,000 - 

9. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว 420,000 - - 

10. นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ - - - 

11. นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น - - - 

รวม 5,167,500 980,000 - 

* หมายเหตุ : กรรมการทั้ง 4 ท่าน เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการระหวา่งรอบปีบญัชี 2550 
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(ซ.2.2) ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นเงินสด 

เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีบริษทัฯ จ่ายใหก้บักรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารท่ีรายงานตรง

ต่อกรรมการผูจ้ดัการ รวม 12 ท่าน มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 5.15 ลา้นบาท  

 

(ฌ) การปฐมนิเทศและการพฒันากรรมการ  

กรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูจ้ดัการปฐมนิเทศใหก้บัสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการ ในการประชุม

ดงักล่าว จะมีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัฯ และธุรกิจหลกัๆ รวมทั้งขอ้บงัคบับริษทัฯ การนาํเสนอ 

(presentations) เม่ือเร็วๆ น้ี ตลอดจนรายงานประจาํปีล่าสุดในคู่มือกรรมการ 

 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมหลกัสูตรหรือกิจกรรมท่ีมุ่งปรับปรุงการทาํงาน

ของกรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการ 7 ท่านไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรกรรมการ

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association (“IOD”)) ซ่ึง

รวมถึงหลกัสูตร Director Certification Program (“DCP”) และหลกัสูตร Director Accreditation Program 

(“DAP”) 

 

บริษทัฯ สนบัสนุนใหก้รรมการท่ียงัมิไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เขา้รับการ

อบรมในหลกัสูตรดงักล่าวโดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการอบรม 

 

6. จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 

(ก) แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบตัิการของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีแนวทางดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัการ ดงัน้ี 

 
(ก.1) ความยุติธรรม  

บริษทัฯ เช่ือในความยติุธรรมต่อคู่สญัญาทุกรายท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ และ

หลีกเล่ียงการปฏิบติัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงดีกวา่บุคคลอ่ืนหรือสถานการณ์ท่ีจะนาํไปสู่การขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ 

 

(ก.2) ความเป็นมืออาชีพ 

บริษทัฯ รับผดิชอบงานของบริษทัฯ อยา่งมืออาชีพและมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการอยา่งเป็นเลิศ

ดว้ยการทาํงานใหไ้ดผ้ลในระดบัท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการใชว้ิธีการและเทคโนโลยใีหม่ๆ 
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(ก.3) การทาํงานเชิงรุก  

บริษทัฯ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้และการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เทคนิคและ

เศรษฐกิจและปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 

 

(ก.4) วนัิยและการปฏิบัตติามกฎระเบียบ  

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยวนิยัและหลกัการดา้นจริยธรรม และทาํการทุกอยา่งใหม้ัน่ใจวา่

ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ  

 

(ข) จรรยาบรรณ 

คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นชอบกรอบค่านิยมขององคก์ร พนัธกิจ และวิสยัทศัน์ (VMV 

Framework) เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ขณะน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือจรรยาบรรณ

ธุรกิจเพื่อนาํกรอบค่านิยม พนัธกิจ และวิสยัทศัน์ดงักล่าวมาใช ้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 และจะเป็นผูรั้บผดิชอบต่อ

ผลและความสาํเร็จทางธุรกิจของบริษทัฯ  

 

นอกจากน้ี กรรมการบริษทัฯ แต่ละรายไดรั้บคู่มือกรรมการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็น

ผูจ้ดัทาํ นโยบายของคณะกรรมการ คือ กรรมการจะตอ้งดาํเนินการอยา่งมีจริยธรรมในระดบัสูงสุดเพื่อ

ประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด คู่มือกรรมการมีเน้ือหาครอบคลุมหลกัการสาํคญัๆ ซ่ึงรวมถึงความ  

ซ่ือสตัย ์ความสุจริต การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 

 

คณะกรรมการยงัอนุญาตใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนๆ ท่ีไม่

จาํเป็นจะตอ้งอยูใ่นกลุ่มบริษทัโทรีเซน ทั้งน้ีโดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและความเห็นชอบของคณะ 
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กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเม่ือไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนๆ นั้นจะรับค่าตอบแทนจาก

บริษทัอ่ืนๆ นั้นเป็นรายไดส่้วนตวักไ็ด ้ โดยทัว่ไปการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทันอก

องคก์รจะจาํกดัใหเ้ป็นกรรมการไม่เกิน 2 บริษทัเท่านั้น ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหารอ่ืนอีกสองท่านไม่ไดท้าํหนา้ท่ีในคณะกรรมการนอกกลุ่มบริษทัแต่ประการใด กรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารสามารถทาํงานเป็นกรรมการในคณะกรรมการนอกกลุ่มบริษทัได ้ โดยมีขอ้แมว้า่จะตอ้งแสดงให้

เห็นถึงความทุ่มเทในการทาํหนา้ท่ีของตนต่อบริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี 

 

คู่มือจรรยาบรรณของพนกังานกาํหนดมาตรฐานการปฎิบติัตน ในแง่อาชีพและจริยธรรมของ

พนกังานทุกคน พนกังานทุกระดบัไดรั้บการคาดหวงัใหป้ฏิบติัตนอยา่งซ่ือสตัย ์ขยนัขนัแขง็ และรับผดิชอบ 

และทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะช่วยสร้างและรักษาความมัน่ใจและความไวว้างใจในหมู่ผูมี้ส่วนไดเ้สียของ

บริษทัฯ 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

  

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่

บริษทัฯ ในวนัเดียวกบัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้กาํหนดของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัการรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ และใหป้ฏิบติัตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนโดยใชข้อ้มูลภายในโดย

กรรมการและผูบ้ริหารจะละเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน หรือสาร 

สนเทศท่ีสาํคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในหวัขอ้รายงานวา่ดว้ยการ

กาํกบัดูแลบริการ  
 

9.6 บุคลากร 

 

- ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 บริษทัมีพนกังานประจาํรวม 20 คน ถา้รวมพนกังานของบริษทัยอ่ย 

ทั้งหมดจะมีพนกังานประจาํรวม 545 คน และหากรวมคนประจาํเรือแลว้จะมีจาํนวนพนกังานทั้งส้ิน 1,965 

คน 
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 -  จาํนวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกัมีดงัน้ี 

 

สายงานหลกั บริษัทและบริษัทย่อย 

ฝ่ายบริหาร 13 

ฝ่ายบุคคลและบริหารส่วนกลาง 43 

ฝ่ายบญัชีและการเงินส่วนกลาง 48 

ฝ่ายตวัแทนเรือและตวักลางรับขนส่งสินคา้ 89 

ฝ่ายบริหารกองเรือ 117 

ฝ่ายขนถ่ายสินคา้/โลจิสติกส์ 15 

ฝ่ายนายหนา้เช่าเหมาเรือ 13 

ฝ่ายการใหบ้ริการธุรกิจนอกชายฝ่ัง 125 

ฝ่ายซ่อมแซมบาํรุงและดูแลเรือเดินทะเล 80 

ฝ่ายประสานงานใหก้บับริษทัประกนัภยั 2 

คนประจาํเรือ 1,420 

รวม 1,965 

 

- ผลตอบแทนรวมของพนกังานบริษทั20และบริษทัยอ่ย20  ไม่รวมผูบ้ริหารและกรรมการบริหาร (ใน

รูปเงินเดือน โบนสัและค่าล่วงเวลา) ไม่รวมคนประจาํเรือ ณ 30 กนัยายน 2550 เป็นเงินจาํนวน  399,395,145 

บาท 

 

- บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพแก่พนกังาน (ไม่รวมคนประจาํเรือ) เป็น

จาํนวน 16,997,718 บาท 

 

- นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

นโยบายพฒันาพนกังาน อยูใ่นรายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 3 (ข) หนา้ 115 
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10. การควบคุมภายใน 

 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อระบบการควบคุมภายใน 

เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบติังานในทุกระดบั  บริษทัฯไดก้าํหนดและ

แบ่งแยกหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ รวมถึงอาํนาจบริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากน้ีฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ยงัช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษทั ในการประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเดน็ทางดา้นการ

บญัชีการเงิน การปฏิบติัตามระบบและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน

เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจและความเส่ียงทางการเงินอีกดว้ย ทั้งน้ีสาํหรับการควบคุม

ภายใน บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัใน 5 องคป์ระกอบหลกั ดงัต่อไปน้ี  

 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รอยา่งเหมาะสม เพื่อเอ้ืออาํนวยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และบริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้การจดัทาํคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

เพื่อยดึถือเป็นแนวปฏิบติัสาํหรับบริษทัในเครือโทรีเซนรวมถึงพนกังานทุกคน  สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกบั

กฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการจะดาํเนินการจดัเตรียมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อนาํมา

ปฏิบติั เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การทาํงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีดีนั้นจะส่งให้

การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  

2. การบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ ตระหนกัและเลง็เห็นถึงความสาํคญัของการประเมินความเส่ียงวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งบอก

ล่วงหนา้ถึงสญัญาณอนัตรายท่ีอาจสร้างความเสียหายใหแ้ก่บริษทัฯ ดงันั้นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํการ

ประเมินความเส่ียงทั้งปัจจยัเส่ียงจากภายใน และภายนอกองคก์ร 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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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

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 อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในดา้นเอกสารทางบญัชีนั้น บริษทัฯ มีการบนัทึก

บญัชีตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีอยา่งสมํ่าเสมอ ในส่วนของเอกสารท่ี

จดัส่งใหค้ณะกรรมการและผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดัส่งเป็นการล่วงหนา้ก่อนจดัการประชุมและมี

ขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจ 

 

5. ระบบการติดตาม 

การมีระบบขอ้มูลท่ีดีและทนักาลทาํใหฝ่้ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัสามารถติดตามรายการ

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 2550 , 2549 และ 2548 ผูต้รวจสอบ

บญัชีไม่มีความเห็นใด ๆ ท่ีเป็นขอ้จาํกดัในการตรวจสอบบญัชีของบริษทั โดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั

ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุทาํใหเ้ช่ือไดว้า่งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะบริษทั ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 ไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดมี้

ความเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2549 และ 2548 

แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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ข. ตารางสรุปงบการเงินรวม 

 

สินทรัพย์

0 % 0 % 0 %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,698,029 8.72 1,372,485 5.93 3,745,161 13.31

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระ 0 -       0 -       0 -       

เงินลงทุนระยะสั�น 562,727 2.89 245,719 1.06 300,595 1.07

ลูกหนี�การค้า  -  อื�น 1,026,817 5.27 1,827,232 7.90 2,169,546 7.71

                      -  บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 295 0.00 292 0.00 296 0.00

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

วัสดุและของใช้สิ�นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 535,297 2.75 698,560 3.02 724,943 2.58

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 390,436 2.01 650,767 2.81 922,115 3.28

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,213,601 21.64 4,795,055 20.72 7,862,656 27.94

เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 16,000 0.08 12,000 0.05 15,323 0.05

เงินลงทุนระยะยาว 920,637 4.73 79,110 0.34 81,702 0.29

ค่าความนิยม 594,666 2.11

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 64,795 0.23

ที�ดิน 162,149 0.83 204,313 0.88 245,555 0.87

อาคาร 214,516 1.10 451,037 1.95 644,695 2.29

ส่วนปรับปรุงอาคาร 70,383 0.36 91,865 0.40 105,200 0.37

เรือเดินทะเล 15,886,025 81.59 19,545,890 84.47 21,738,796 77.24

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและอุปกรณ์เครื�องใช้ 365,921 1.88 832,406 3.60 1,004,917 3.57

รถยนต์ 71,059 0.36 100,974 0.44 91,993 0.33

เรือยนต์ 3,922 0.02 10,126 0.04 10,933 0.04

เงินมัดจําซื�อเรือ 0 0.00 0 0.00 0 0.00

งานระหว่างก่อสร้าง 27,042 0.14 282,161 1.22 919,992 3.27

หักค่าเสื�อมราคาสะสม (3,028,429) (15.55) (4,575,674) (19.77) (6,091,200) (21.64)

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13,772,588 70.74 16,943,098 73.22 18,670,881 66.34

สินทรัพย์อื�น 546,558 2.81 1,311,131 5.67 853,940 3.03

รวมสินทรัพย์ 19,469,384 100.00 23,140,394 100.00 28,143,963 100

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที� 30 กันยายน

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2550

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2549

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2548
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หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

0 % 0 % 0 %

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0 0.00 40,058 0.17 20,274 0.07

เงินกู้ระยะสั�น 0 0.00 160,000 0.69 210,778 0.75

เจ้าหนี�การค้า -  อื�น 932,331 4.79 1,403,750 6.07 1,713,606 6.09

                      -  บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 3,910 0.02 492 0.00 18 0.00

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 150,778 0.77 136,465 0.59 415,718 1.48

ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 1,208,242 6.21 1,450,127 6.27 1,239,980 4.41

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 39,079 0.20 47,465 0.21 36,115 0.13

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 447,026 2.30 396,862 1.72 641,999 2.28

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 70,708 0.36 170,384 0.74 205,416 0.73

รวมหนี�สินหมุนเวียน 2,852,074 14.65 3,805,603 16.45 4,483,904 15.93

เงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 0 0.00 0 0.00 0 0.00

หุ้นกู้แปลงสภาพ 5,665,203 20.13

เงินกู้ระยะยาว 7,473,400 38.39 7,311,728 31.60 1,940,323 6.89

รวมหนี�สิน 10,325,474 53.03 11,117,331 48.04 12,089,430 42.96

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 45,270 0.23 838,505 3.62 901,675 3.20

ส่วนของผู้ถือหุ้น 0 0 0

ทุนจดทะเบียน 693,684 693,684 693,684

ทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว 0 0 0

  หุ้นสามัญ 643,684 3.31 643,684 2.78 643,684 2.29

  หุ้นบุริมสิทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้า 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,540,410 7.91 1,540,410 6.66 1,540,410 5.47

ผลต่างของการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ 638 0.00 (21,752) (0.09) (106,517) (0.38)

กําไร(ขาดทุน)ที�ยังไม่รับรู้จากมูลค่าหลักทรัพย์ 25,065 0.13 14,599 0.06 21,545 0.08

สํารองส่วนทุนจากการรวมส่วนได้เสีย (50,030) (0.26) (50,030) (0.22) (50,030) (0.18)

กําไรสะสม 0 0 0

  สํารองตามกฎหมาย 77,000 0.40 77,000 0.33 77,000 0.27

  ยังไม่ได้จัดสรร 6,861,873 35.24 8,980,647 38.81 13,026,766 46.29

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,098,640 46.73 11,184,558 48.33 15,152,858 53.84

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,469,384 100.00 23,140,394 100.00 28,143,963 100.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท)

มูลค่าที�ตราไว้   (บาท/หุ้น) (**)

จํานวนหุ้นสามัญปลายปีถัวเฉลี�ย (หุ้น) (**)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที� 30 กันยายน (ต่อ)

23.54

1.00

643,684,422

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2550

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2549

17.38

1.00

643,684,422

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2548

14.14

1.00

643,605,472  
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

0 % 0 % 0 %

รายได้

ค่าระวาง 14,518,554 96.02 12,820,993 75.18 15,865,291 93.03

ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝั�ง 0 0.00 2,752,821 16.14 4,025,549 23.60

ค่าบริการอื�น 203,182 1.34 263,753 1.55 259,476 1.22

ค่านายหน้า 165,254 1.09 159,654 0.94 205,746 0.97

ดอกเบี�ยรับ 26,173 0.17 74,504 0.44 71,901 0.34

เงินปันผลรับ 23,137 0.15 7,040 0.04 0 0.00

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 16,172 0.11 742,093 4.35 723,363 3.39

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 28,943 0.19 (3,161) (0.02) 9,389 0.04

รายได้อื�น 138,342 0.91 236,144 1.38 157,876 0.74

     รวมรายได้ 15,119,757 100.00 17,053,841 100.00 21,318,591 123.33

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกี�ยวกับเรือเดินทะเล 6,520,583 75.56 8,167,239 65.49 9,280,362 74.42

ค่าใช้จ่ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝั�ง 0 0.00 1,566,277 12.56 2,713,748 21.76

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ถาวร 1,182,838 13.71 1,613,995 12.94 1,781,391 11.53

ค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร 920,833 10.67 1,116,591 8.95 1,668,458 10.80

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ค่าตอบแทนกรรมการ 5,670 0.07 6,160 0.05 6,300 0.04

       รวมค่าใช้จ่าย 8,629,924 100.00 12,470,262 100.00 15,450,259 118.55

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนดอกเบี�ยจ่ายและภาษีเงินได้ 6,489,833 109.10 4,583,579 130.87 5,868,332 118.11

ดอกเบี�ยจ่าย (445,317) (7.49) (701,077) (20.02) (665,467) (13.39)

ภาษีเงินได้ (74,926) (1.26) (103,554) (2.96) (87,117) (1.75)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานหลังหักดอกเบี�ยจ่ายและภาษี 5,969,590 110.36 3,778,948 133.82 5,115,748 119.86

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ (20,938) (0.35) (276,505) (7.89) (147,233) (2.96)

รายการพิเศษ 0 0.00 0 0.00 0 0.00

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 5,948,652 (0.35) 3,502,443 (7.89) 4,968,515 (2.96)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  (บาท) (*)

มูลค่าที�ตราไว้   (บาท/หุ้น) (**)

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

30 กันยายน พ.ศ. 2550

7.72

1.00

643,684,422

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

30 กันยายน พ.ศ. 2549

5.44

1.00

643,684,422

1.00

643,605,472

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2548

9.24
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

(หน่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 5,948,651 3,502,443 4,968,515

ปรับปรุงด้วย :

ค่าเสื�อมราคา 1,182,838 1,613,994 1,781,391

ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 285,079 480,961 532,801

ค่าตัดจําหน่ายค่าความนิยม 627 17,961 68,627

(กําไร) ขาดทุนสุทธิจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (15,196) (129,144) (24,641)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 7,445 11,115 25,225

(กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0 0 (2,995)

(กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (22,557) 0 0

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน (67,573) 13,122 (17,031)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (23,137) (7,040) (2,502)

ดอกเบี�ยจ่ายจากหุ้นกู้แปลงสภาพ 0 0 5,927

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญและสํารองสําหรับภาษีมูลค่าเพิ�มที� 
   คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
 51,181 11,583 76,251

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากเงินกู้ระยะยาว (42,323) (825,575) (605,453)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจริงจากเงินกู้ระยะยาว (3,522) (44,081) (66,687)

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (28,943) 3,161 (9,389)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 20,938 276,505 147,233

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 0 0 (82,842)

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 7,293,508 4,925,005 6,794,430

เงินทุนหมุนเวียน 0 0 0

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

ลูกหนี�การค้า - อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (263,140) (350,669) (351,903)

ลูกหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง 2,697 3 (4)

ลูกหนี�อื�น - ลดลง 0 0 0

วัสดุและของใช้สิ�นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล (เพิ�มขึ�น) (131,969) (150,480) (63,678)

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ�มขึ�น) 0 0 (20,002)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (202,659) (70,228) (350,848)

สินทรัพย์อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (38,493) (11,748) (29,893)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง) 0 0 0

เจ้าหนี�การค้า - อื�น (ลดลง) 119,242 24,942 313,807

เจ้าหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น (ลดลง) (12,846) (3,418) (475)

เจ้าหนี�อื�น (ลดลง) 0 0 3,795

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ�มขึ�น (ลดลง) 47,968 (14,313) 279,253

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ�มขึ�น (ลดลง) (6,124) (27,822) (9,817)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ�มขึ�น (ลดลง) 188,490 (164,628) 228,284

หนี�สินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น 25,923 49,871 55,698

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดําเนินงาน 7,022,597 4,206,515 6,848,647

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

(หน่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระ (เพิ�มขึ�น) ลดลงสุทธิ 0 0 0

เงินจ่ายซื�อเงินลงทุน (1,442,637) (1,157,307) (2,894,603)

เงินรับจากการขายเงินลงทุน 1,212,749 1,450,771 2,863,705

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 23,137 7,040 2,502

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

เงินจ่ายลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (540,921) (1,014,768) (240,985)

เงินรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0 0 42,394

เงินจ่ายลงทุนในหุ้นสามัญ 0 0 0

เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 62,938 0 0

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 1,397 0 7,774

เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า 0 3,325 4,869

เงินรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 103,225 308,006 336,290

เงินจ่ายซื�อสินทรัพย์ถาวร (4,428,052) (935,791) (3,807,813)

เงินจ่ายเพื�อซ่อมเรือครั�งใหญ่ (420,386) (533,189) (679,081)

จ่ายคืนเงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (13,900) 0 (7,323)

รับชําระคืนเงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 0 2,000 6,000

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (5,442,450) (1,869,913) (4,366,271)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 0 0 0

เงินรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (10,831) 40,058 (19,784)

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

เงินรับจากเงินกู้ระยะสั�น 0 0 211,904

จ่ายคืนเงินกู้ระยะสั�น 0 0 (160,000)

เงินรับจากเงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 0 0 0

จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 0 0 0

เงินรับจากเงินกู้ระยะยาว 1,647,054 425,971 1,259,492

จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว (632,233) (1,942,675) (6,151,469)

เงินรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ 0 0 5,675,985

เงินรับล่วงหน้าเพื�อแปลงในสําคัญแสดงสิทธิเป็นทุน 0 0 0

เงินรับจากการแปลงในสําคัญแสดงสิทธิเป็นทุน 0 0 0

เงินค่าหุ้นรับจากผู้ถือหุ้น 0 0 0

เงินรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2 2 36,750

เงินรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 0 0 0

เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (370) (321) (29,550)

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (3,539,589) (1,383,669) (922,397)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,535,967) (2,860,634) (99,069)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

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

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (955,820) (524,032) 2,383,307

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,653,849 1,698,029 1,372,485

เงินสดเพิ�มขึ�นจากการโอนบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย 0 198,488 0

เงินสดเพิ�มขึ�นจากการโอนบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย 0 0 (10,631)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นปี 1,698,029 1,372,485 3,745,161

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

จ่ายดอกเบี�ย 398,569 742,037 716,103

รับดอกเบี�ย 25,451 58,959 77,865

จ่ายภาษี 69,249 174,778 133,486

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

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

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

30 กันยายน พ.ศ. 2548 30 กันยายน พ.ศ. 2549 30 กันยายน พ.ศ. 2550

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.48 1.26 1.75

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.15 0.91 1.39

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 2.91 1.26 1.65

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า เท่า 16.55 9.28 8.17

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย วัน 21.75 38.79 44.05

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี� เท่า 8.26 7.95 7.02

ระยะเวลาชําระหนี� วัน 43.58 45.29 51.25

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร  (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากําไรขั�นต้น % 55.76 38.89 40.29

อัตรากําไรสุทธิ % 39.34 20.54 23.31

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 75.45 34.54 37.73

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 33.76 16.44 19.38

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 58.45 33.31 37.91

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.86 0.80 0.83

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.13 0.99 0.80

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี�ย เท่า 14.51 6.54 8.80

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่า 0.59 0.44 1.49

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 37.87 24.81 21.38

ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE)

มูลค่าที�ตราไว้ต่อหุ้น บาท 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 14.14 17.38 23.54

กําไรสุทธิต่อหุ้น บาท 9.24 5.44 7.72

เงินปันผลต่อหุ้น บาท 3.50 1.35 1.65

อัตราการเติบโต  (GROWTH RATE)

รายได้จากการดําเนินงาน % 42.36 7.46 27.25

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน % 49.67 45.81 25.92

กําไรสุทธิ % 37.51 (41.12) 41.86

สินทรัพย์รวม % 23.48 18.86 21.62

หนี�สินรวม % 13.82 7.67 8.74

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 ทั้ง

ทางการเงินและการดาํเนินการมาประกอบการวิเคราะห์ดงัน้ี          

 

วนัเดินเรือ/วนัเดินเรือขดุเจาะในรอบปีปฏิทิน (Calendar-Ship-Days/Calendar-rig-days) หมายถึง 

จาํนวนวนัทั้งหมดท่ีบริษทัฯ เร่ิมเป็นเจา้ของเรือและเร่ิมเดินเรือทั้งเรือขดุเจาะและเรือขนส่งสินคา้ในรอบปี

ปฏิทิน  

 

วนัเดินเรือท่ีมีอยู ่ (Available Days) หมายถึง จาํนวนวนัเดินเรือ/วนัเดินเรือขดเจาะทั้งหมดในรอบปี

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     

 

อตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือ (Fleet Utilisation) เป็นอตัราท่ีคาํนวณการใชป้ระโยชน์จากเรือ โดย

การนาํวนัเดินเรือทาํการ (operating days) หารดว้ยวนัเดินเรือท่ีมีอยู ่ (available days) อตัราการใชป้ระโยชน์

จากเรือจะเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิภาพของบริษทัฯ ในการจดัสรรเรือและการลดวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์

จากเรือ เน่ืองจากเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่การเขา้อู่ซ่อมตามปกติ หรือการปรับปรุงและปรับสภาพเรือใหดี้ข้ึน 

หรือการใชเ้วลาเดินเรือเพื่อใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีตอ้งการ 

 

รายไดจ้ากการเดินเรือในแต่ละเท่ียว (Voyage Revenues) รายไดจ้ากการเดินเรือในแต่ละเท่ียว เป็น

รายไดจ้ากการใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทาง แบบไม่ประจาํเสน้ทางชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว และแบบ

เป็นระยะเวลา รวมทั้งแบบเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ไวแ้ลว้ มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีผลต่อรายได้

ชนิดน้ี ซ่ึงรวมถึงอตัราค่าเช่าเรือและระยะเวลาการใหเ้ช่าเรือ การผสมผสานของรูปแบบการใชเ้รือ เช่น เพื่อ
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ใชใ้นการเดินเรือประจาํเสน้ทาง เพื่อใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา ใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว หรือใหเ้ช่าเหมาลาํ

ชนิดเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ไวล่้วงหนา้ซ่ึงจะมีผลต่อรายไดจ้ากการเดินเรือในแต่ละเท่ียวได ้ นอกจากน้ี 

อตัราค่าเช่าเรือแบบเหมาลาํเป็นเท่ียวจะมีความผนัผวนมากกวา่ เน่ืองจากจะผกูกบัอตัราตลาดในขณะนั้น 

 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว (Voyage Expenses) ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในแต่ละเท่ียวคือ 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นการเดินเรือในเท่ียวนั้นๆ ซ่ึงรวมถึงค่านํ้ามนั ค่าธรรมเนียมท่าเรือ ค่าขนถ่ายสินคา้ 

ข้ึนลงเรือ ค่าธรรมเนียมการผา่นคลอง ค่าธรรมเนียมตวัแทนเรือ และค่านายหนา้ โดยปกติแลว้ลูกคา้จะเป็น 

ผูจ่้ายค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในแต่ละเท่ียวในกรณีท่ีเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา ส่วนค่าใชจ่้ายในการ

เดินเรือแต่ละเท่ียวในกรณีท่ีเป็นแบบประจาํเสน้ทาง และแบบเช่าเหมาลาํเป็นเท่ียวรวมทั้งท่ีมีการเซ็นสญัญา

รับขนส่งสินคา้ไวล่้วงหนา้ บริษทัฯ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระเองทั้งหมด ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว

นั้นบริษทัฯ ไดร้วมอยูใ่นอตัราค่าเช่าแลว้โดยใชว้ิธีประมาณการค่าใชจ่้าย  บริษทัฯ คาดวา่ค่าใชจ่้ายจากการ

ขนถ่ายสินคา้ข้ึนลงเรือ และค่านํ้ามนัจะเป็นค่าใชจ่้ายหลกัของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียวทั้งหมดของ  

บริษทัฯ เน่ืองจากเรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะใชส้าํหรับรับขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางและแบบไม่

ประจาํเสน้ทางทั้งท่ีมีการเซ็นสญัญารับขนสินคา้ไวล่้วงหนา้ 

 

รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละเท่ียว (Net Voyage Revenues) รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่

ละเท่ียวคาํนวณจากรายไดจ้ากการเดินเรือในแต่ละเท่ียว ลบดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว เน่ืองจาก

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียวท่ีเกิดข้ึนจะแตกต่างกนัไปตามรูปแบบของการใหบ้ริการ บริษทัฯ จึงใช้

รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละเท่ียวมาใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของการใหบ้ริการในรูปแบบ

ต่างๆ  

 

อตัราค่าเช่าเรือ (Time Charter Equivalent Rates) เป็นการนาํรายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละ

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

จะเป็นหน่วยวดัผลงานหลกัท่ีใชเ้ทียบรายไดต่้อวนั ท่ีไดรั้บจากการใหเ้ช่าแบบเป็นระยะเวลากบัแบบใหเ้ช่า

เป็นเท่ียว หรือรายไดจ้ากเรือประจาํเสน้ทางหรือสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่โดยปกติ

ค่าระวางเรือท่ีไดรั้บไม่วา่จะเป็นการใหบ้ริการแบบใดกต็ามดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ จะไม่ไดแ้สดงออกมาเป็น

รายวนั ในขณะท่ีค่าเช่าเรือชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาจะแสดงออกมาเป็นรายวนั 

 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล (Vessel Operating Expenses)  ค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล โดยรวมเรือใหเ้ช่าเหมาลาํทุกประเภทยกเวน้การเช่าเรือเปล่า บริษทัฯ 

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานซ่ึงประกอบดว้ยเงินเดือนลูกเรือและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าใชจ่้ายท่ี

เก่ียวกบัการซ่อมและบาํรุงรักษาเรือ ค่าใชจ่้ายดา้นประกนัภยั ค่าอะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง ค่ารักษา
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สถานภาพทะเบียนเรือ และค่าใชจ่้ายจิปาถะอ่ืนๆ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเลของ  

บริษทัฯ โดยทัว่ไปถือวา่จะเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ี ซ่ึงจะเพิม่ข้ึนตามขนาดกองเรือ มีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ

การควบคุมของบริษทัฯ ท่ีอาจจะส่งผลใหค่้าใชจ่้ายประเภทน้ีเพิ่มข้ึนได ้ ตวัอยา่งเช่น หากจาํนวนอุบติัเหตุ

ทางทะเลทัว่โลกมีเพิ่มข้ึนมากกวา่ในอดีตมากอาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งช่วยร่วมจ่ายเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึน 

หรือตน้ทุนนํ้ามนัเคร่ืองท่ีอาจสูงข้ึนตามภาวะการข้ึนราคานํ้ามนัดิบท่ีสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว  

 

การนาํเรือเขา้อู่แหง้ (Dry-docking) โดยปกติบริษทัฯ จะตอ้งนาํเรือและเรือขดุเจาะของบริษทัเขา้    

อู่แหง้เพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา รวมไปถึงการปรับปรุงเรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด

ต่างๆ โดยหน่วยงานรัฐหรือโดยขอ้กาํหนดท่ีตอ้งปฏิบติัตามในการประกอบธุรกิจเดินเรือ ซ่ึงโดยปกติ 

บริษทัฯ จะนาํเรือเขา้ตรวจเช็คทุกๆสองปีคร่ึง และถา้เป็นเรือขดุเจาะจะทาํทุกๆ 5 ปี ซ่ึงค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ

นาํเรือเขา้อู่แหง้จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอตดัจาํหน่าย (capitalisation) โดยวิธีตดัจาํหน่ายแบบเสน้ตรงโดย

คาํนวณใหพ้อกบัระยะเวลาท่ีจะตอ้งเขา้อู่ในปีต่อๆ ไปนบัจากวนัท่ีเรือออกจากอู่แหง้ บริษทัฯ บนัทึก

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเรือตามปกติเป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวด ในกรณีท่ีเห็นวา่การ

ซ่อมแซมดงักล่าวของเรือและเรือขดุเจาะมิใช่เป็นการปรับปรุงหรือเพื่อต่ออายกุารใชง้านออกไป  

 

ค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่าย (Depreciation and Amortisation) ค่าเส่ือมราคาและการตดั

จาํหน่าย 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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ตารางเปรียบเทยีบผลประกอบการของกลุ่มธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และกลุ่มธุรกจิให้บริการนอก

ชายฝ่ัง 

                      หน่วย : ลา้นบาท 

  2550 

  

กลุ่มธุรกจิเรือ

บรรทุกสินค้า 

แห้งเทกอง 

กลุ่มเรือบริการ

วศิวกรรมโยธาใต้นํา้ 

กลุ่มธุรกจิบริการ 

เรือขุดเจาะ 
รวม 

รายไดจ้ากการเดินเรือ 15,856.29 - - 15,865.29 

รายไดจ้ากธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง - 2,867.21 1,140.08 4,007.29 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 6,572.02 - - 6,572.02 

ค่าใชจ่้ายของธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง - 1,932.91 416.85 2,349.76 

ค่าใชจ่้ายในการเช่าเรือ 2,708.34 329.80 - 3,038.14 

กาํไรสุทธิจากการเดนิเรือ/จากธุรกจิ

บริการนอกชายฝ่ัง 
6,584.93 604.50 723.23 7,912.66 

ค่าเส่ือมราคา 1,338.32 168.22 198.16 1,704.70 

ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายใน 

การบริหาร 
638.71 95.52 474.79 1,209.02 

ขาดทุน/(กาํไร) จากการขายเรือ 

และอุปกรณ์ 
(14.91) - 24.63 9.72 

ผลประกอบการ 4,622.81 340.76 25.65 4,982.22 

 

กลุ่มธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 บริษทัฯ มีเรือทั้งส้ิน 45 ลาํ และมีเรืออีก 6 ลาํท่ีบริษทัฯ เช่ามาเพื่อเสริม

กองเรือ โดยระยะเวลาเช่ายงัคงเหลืออีก 2-3 ปี กองเรือของบริษทัฯ มีระวางบรรทุกสินคา้ทั้งส้ิน 1,266,518 

เดทเวทตนั และเรืออีก 6 ลาํ ท่ีบริษทัฯ เช่ามาเพื่อเสริมกองเรือมีระวางบรรทุกสินคา้รวม 301,598 เดทเวทตนั 

 

ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษทัฯ ไดร้ายงานรายไดร้วมทั้งหมดจากการเดินเรือในงบ

กาํไรขาดทุนก่อนหกัค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทางตรงกบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืนๆ อยา่งไรกต็ามการ

จดัสรรกองเรือในเชิงพาณิชยจ์ะดูจากอตัราค่าเช่าเรือท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
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ตารางขา้งล่างน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของขนาดของกองเรือ โดยดูจากวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน

ของเรือของ   โทรีเซนและเรือท่ีเช่ามาเพื่อเสริมกองเรือ 

 

วนัเดินเรือในรอบปีปฏิทนิของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

หน่วย : วนั 

วนัเดนิเรือในปีปฏิทนิ 

รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2549 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2550 

จํานวนวนั 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
จํานวนวนั 

เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

เรือของโทรีเซน 17,031 (1.08)% 16,402 (3.69) 

เรือท่ีเช่ามาเพิ่มเติม 2,299 104.54% 3,199 39.14 

รวม 19,330 5.39% 19,601 1.40 

 

ขนาดของกองเรือเฉล่ียลดลงร้อยละ 3.69 จาก 17,031 วนัเดินเรือในปี 2549 เป็น 16,402 วนัเดินเรือ

ในปี 2550 เน่ืองจากมีการขายเรือเฮอร์มิสท่ีสร้างในปี 2520 ไปในรอบปีบญัชีน้ี  และเพื่อท่ีจะใหบ้ริษทัฯ 

สามารถขนส่งสินคา้ไดม้ากข้ึนตามความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัฯ ไดเ้ช่าเรือเพิ่มเติมมากข้ึนกวา่เดิมหลาย

ลาํในปี 2550 

 

 รายได้สุทธิจากการเดินเรือ: รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในปี 2550 เพิ่มข้ึนร้อยละ 25.36 เป็น 

9,104.64 ลา้นบาท เทียบกบั 7,262.76 ลา้นบาทในปี 2549 เน่ืองจากมีการเพิ่มสดัส่วนของเรือท่ีใหบ้ริการใน

ตลาดใหเ้ช่าเรือระยะสั้นมากข้ึน ในปี 2550 จาํนวนเรือท่ีใหบ้ริการแบบใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาคิดเป็น

ร้อยละ 32.73 ของกองเรือบริษทัฯ  เทียบกบัปี 2549 ซ่ึงมีร้อยละ 43.04  ของกองเรือบริษทัฯ  และส่วนท่ี

เหลือนาํไปใหบ้ริการรับขนส่งสินคา้ในตลาดใหเ้ช่าเรือระยะสั้นมากข้ึน รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือท่ีราคา

อา้งอิงจากตลาดใหเ้ช่าเรือระยะสั้นเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 84.85 เน่ืองจากมากกวา่ร้อยละ 54.39  ของกองเรือ

บริษทัฯ ถูกนาํไปใหเ้ช่าแบบประจาํเสน้ทางหรือใหเ้ช่าเป็นเท่ียวระยะสั้น 

 
 การเพิม่ขึน้ของรายได้สุทธิจากการเดินเรือ ถูกหกัลบดว้ยจาํนวนวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จาก

เรือท่ีไม่ทราบล่วงหนา้ 2 ลาํ รวมทั้งส้ิน 173 วนั ทาํใหอ้ตัราการใชป้ระโยชนจ์ากเรือลดลง  ค่าใชจ่้ายในการ

เดินเรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 26.51 เป็น 6,760.65 ลา้นบาท ในปี 2550 เน่ืองจากค่าเช่าเรือท่ีมาเสริมกองเรือและ

ราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากตลาดค่าระวางท่ีแขง็แกร่ง ส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถผลกัภาระ

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือท่ีสูงข้ึนเหล่าน้ีได ้ กาํไรระหวา่งรายไดค่้าระวางขั้นตน้และค่าใชจ่้ายการเดินเรือมี

จาํนวนร้อยละ 57.39 ซ่ึงมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัปี 2549 ปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งลดลงร้อยละ 5.36 เน่ืองจาก
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บริษทัฯ เปล่ียนประเภทการเดินเรือเป็นแบบใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียวระยะยาว ซ่ึงทาํใหร้ายไดสุ้ทธิจากการ

เดินเรือสูงกวา่ 

 

ตารางขา้งล่างน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่อตัราค่าเช่าเรือในทุกรูปแบบ การใหบ้ริการสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 

ยกเวน้การใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาในระยะยาว เน่ืองจากเรือส่วนใหญ่ถูกเช่าไวด้ว้ยอตัราค่าเช่าเรือท่ี   

ตกลงกนัไวล่้วงหนา้แลว้จากปี 2549 ในปี 2550 อตัราค่าเช่าเฉล่ียของกองเรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 36.14 เป็น 

15,410 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั เทียบกบั 11,079 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 2549  

  

อตัราค่าเช่าเรือตามรูปแบบการให้บริการของกองเรือโทรีเซนเท่านั้น 

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

อตัราค่าเช่าเรือ  รอบปีบัญชี  2549 รอบปีบัญชี  2550 % 

บริการแบบประจาํเส้นทาง 9,453 15,473 63.68 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทางชนิดเซ็นสัญญาไวล้่วงหนา้ 5,022 12,692 152.73 

บริการแบบไม่จาํเส้นทางชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว 6,786 12,224 80.14 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทางชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํในระยะสั้น 9,919 16,801 69.38 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทางชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํในระยะยาว 16,090 16,802 (0.05) 

 

อตัราการใช้ประโยชน์จากเรือ 

รายการ 

รอบปีบัญชี 2549 รอบปีบัญชี 2550 

จํานวนวนั 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
จํานวนวนั 

เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

วนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 17,031 (1.08)% 16,402 (3.70)% 

วนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ 

จากเรือท่ีทราบล่วงหนา้ 
552 50.41% 548 (0.72)% 

วนัเดนิเรือทีม่ีอยู่ 16,479 (2.20)% 15,854 (3.79)% 

วนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ 

จากเรือท่ีไม่ทราบล่วงหนา้ 
402 (4.96)% 493 22.64% 

วนัเดนิเรือทาํการ 16,077 (2.13)% 15,361 (4.45)% 

อตัราการใช้ประโยชน์จากเรือ 97.56% 0.07% 96.89% (0.69)% 
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สินค้าตามประเภทของการให้บริการ 

หน่วย : ตนั 

รูปแบบการให้บริการ 

รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2549 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2550 

ปริมาณ 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
ปริมาณ 

เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

บริการแบบประจาํเส้นทาง         2,844,923  18.95% 3,373,891 18.59% 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง 

ชนิดใหเ้ซ็นสัญญาไวล้่วงหนา้ 

            

795,532  
(29.37)% 1,596,298 100.66% 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง 

ชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว 
        1,877,081  28.32% 1,646,659 (12.28)% 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง 

ชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา 
        8,556,374  5.26% 6,702,923 (21.66)% 

รวม       14,073,910  7.35% 13,319,771 (5.36)% 

 

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกีย่วกบัเรือเดินทะเล - ส่วนของเจ้าของเรือ: ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

เก่ียวกบัเรือเดินทะเลในปี 2550 ลดลงร้อยละ 7.98 เป็น 2,519.71 ลา้นบาท เทียบกบั 2,738.11 ลา้นบาทในปี 

2549  สาเหตุหลกัเน่ืองจาก บริษทัฯ มีมาตรการควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่งเขม้งวด ทาํใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายใน

การซ่อมบาํรุงเรือและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือได ้ ค่าใชจ่้ายท่ีลดลงส่วนหน่ึงไดมี้การหกักลบไปดว้ยค่าเบ้ีย

ประกนัท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากวงเงินประกนัภยัของกองเรือสูงข้ึน รวมถึงค่าตดัจาํหน่ายจากการนาํเรือเขา้อู่แหง้

เพิ่มข้ึน จาํนวนเงิน 52.77 ลา้นบาท ในปี 2550 มีค่าใชจ่้ายรอตดัจาํหน่ายจากการนาํเรือเขา้อู่แหง้จาํนวน 42 

ลาํ ซ่ึงสูงกวา่ปี 2549 ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเรือคิดเป็นร้อยละ 55.52 ของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

เก่ียวกบัเรือเดินทะเล ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกัๆ ไดแ้ก่ เงินเดือนลูกเรือ ค่าเบ้ียประกนัภยั ค่าอะไหล่และ

อุปกรณ์ต่างๆ ค่าซ่อมแซมเรือท่ีอยูน่อกเหนือจากประกนั และนํ้ามนัหล่อล่ืน ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายประจาํท่ีจะ

เกิดข้ึนสาํหรับเรือทุกลาํ ค่าของเงินบาทต่อสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยเฉล่ียแขง็ข้ึนร้อยละ 9.8 ในปี 

2550 ทาํใหค่้าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเลต่อวนัเดินเรือตามปฏิทินสูงข้ึนจาก 4,177 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 2549 เป็น 4,422 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 2550 

 

ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลาํเป็นระยะเวลา : ค่าใชจ่้ายในการเช่าเรือแบบเหมาลาํเป็น

ระยะเวลาในปี 2550 เพิ่มข้ึนร้อยละ 73.01 เป็น 2,708.34 ลา้นบาท เทียบกบั 1,565.43 ลา้นบาทในปี 2549 

เน่ืองจากมีการเช่าเรือเพิ่มเพือ่มาเสริมกองเรือเพิ่มข้ึน ในปี 2550 บริษทัฯ เช่าเรือ 29 ลาํ (หรือ 46 เท่ียวเรือ) 

ทั้งท่ีเป็นการเช่ามาเป็นเท่ียวหรือแบบระยะสั้น เพื่อนาํมาใชบ้ริการขนส่งสินคา้ในเสน้ทางประจาํและท่ีมี

สญัญารับขนส่งไวล่้วงหนา้ เทียบกบัปี 2549 ท่ีบริษทัฯ เช่าเรือมาเพิ่มเติมจาํนวน 22 ลาํ (หรือ 36 เท่ียวเรือ) 
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เพื่อใชใ้นวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกนักบัท่ีกล่าวมาแลว้ นอกจากน้ีอตัราค่าเช่าเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 29.48 

เป็น 22,904 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 2550 จาก 17,689 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 2549 

 

ค่าเส่ือมราคาและการตัดจําหน่าย  : ค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่ายในปี 2550 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.74 

เป็น 1,338.32 ลา้นบาทเทียบกบั 1,277.80 ลา้นบาทในปี 2549 เน่ืองจากมีการซ้ือเรือมือสองจาํนวน 1 ลาํ    

ทาํใหมี้รายจ่ายเพิ่มข้ึน 42.07 ลา้นบาท ซ่ึงการเพิ่มข้ึนน้ีไดถู้กหกักลบดว้ยการขายเรือออกไป 1 ลาํ ดงัท่ีได้

กล่าวไวข้า้งตน้   

 

รายได้จากการขายเรือ : ในปี 2550 บริษทัฯ มีกาํไรจากการขายเรือเก่า 1 ลาํเป็นเงิน 16.45 ลา้นบาท 

เทียบกบัปี 2549 บริษทัฯ มีกาํไรจากการขายเรือเป็นเงิน 99.38 ลา้นบาท  

 

กลุ่มธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ัง 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทินของกองเรือท่ีใหบ้ริการนอก

ชายฝ่ัง   

 

วนัเดินเรือในรอบปีปฏิทนิของกองเรือให้บริการนอกชายฝ่ัง 

หน่วย : วนั 

วนัเดนิเรือในปีปฏิทนิ 

รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2549 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2550 

จํานวนวนั 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
จํานวนวนั 

เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

เรือท่ีใหบ้ริการนอกชายฝ่ังท่ี 

บริษทัเป็นเจา้ของ 
1,313 259.73% 1,460 11.20% 

เรือท่ีเช่ามาเพ่ิมเติม 320 14.70% 365 14.06% 

รวม 1,633 153.57% 1,825 11.76% 

 

ขนาดเฉล่ียของกองเรือในกลุ่มเรือบริการนอกชายฝ่ังเพิม่ข้ึนร้อยละ 11.20 ในปี 2550 เน่ืองจากเรือ

มือสองท่ีซ้ือเขา้มาในปี 2549 ใชง้านไดเ้ตม็ปีในปี 2550 และดว้ยเหตุผลเดียวกนั ทาํใหว้นัเดินเรือของเรือท่ี

เช่ามาเพิ่มเติมสูงข้ึน แมว้า่  บริษทัฯ จะไม่ไดเ้ช่าเรือมาเพิ่มเติมเลยกต็ามในปี 2550  

 

รายได้จากค่าบริการ : รายไดจ้ากค่าบริการของเรือท่ีใหบ้ริการนอกชายฝ่ังในปี 2550 เพิ่มข้ึนร้อยละ 

66.97 เป็น 2,867.44 ลา้นบาท หรือ 44,012 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือ เทียบกบั 1,717.36 ลา้นบาท 

หรือ 27,001 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือในปี 2549 จาํนวนวนัท่ีใชป้ระโยชนจ์ากเรือเพิ่มข้ึนจาก 
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970 วนัในปี 2549 เป็น 1,349 วนัในปี 2550 เป็นผลใหอ้ตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือคิดเป็นร้อยละ  77.17 

ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการและจาํนวนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้าท่ีสูงมาก บริษทัฯใหบ้ริการงานใหญ่ 

จาํนวน 40 งานในปี 2550 และจาํนวน 47 งานในปี 2549   ในปี 2550 ระยะเวลาเฉล่ียในการทาํงานต่องาน

นั้นมากกวา่ และมีมูลค่าเพิม่ในงานท่ีใหบ้ริการมากกวา่ เช่น การใหบ้ริการโดยใชย้านสาํรวจใตน้ํ้ าโดยให้

รีโมทคอนโทรล ซ่ึงบริษทัฯ มีอุปกรณ์มากข้ึน 

 

อตัราการใช้ประโยชน์ของกองเรือให้บริการนอกชายฝ่ัง  

รายการ 

รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2549 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2550 

จํานวนวนั 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
จํานวนวนั 

เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

วนัเดนิเรือในรอบปีปฏิทิน 1,633 153.57% 1,825 11.76% 

วนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ 

จากเรือท่ีทราบล่วงหนา้ 
0 0% 77 100% 

วนัเดนิเรือทีม่ีอยู่ 1,633 153.57% 1,748 7.04% 

วนัเดนิเรือทาํการ 970 138.92% 1,349 39.07% 

อตัราการใช้ประโยชน์จากเรือ 59.40% (3.64) % 77.17% 29.92% 

 

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ : ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการในปี 2550 เพิ่มข้ึนร้อยละ 70.82 เป็น 1,932.91 

ลา้นบาท หรือ 29,668 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือ เทียบกบั 1,131.54 ลา้นบาท หรือ 17,764 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือ ในปี 2549 ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เน่ืองจากอตัราการใชป้ระโยชน์

จากเรือสูงข้ึน จาํนวนลูกเรือท่ีเพิ่มข้ึน และค่าเบ้ียประกนัท่ีเพิ่มข้ึน 

 

ค่าเส่ือมราคาและการตัดจําหน่าย :  ค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่ายในปี 2550 เพิ่มข้ึนร้อยละ 

49.26 เป็น 168.22 ลา้นบาท เทียบกบั 112.70 ลา้นบาทในปี 2549 ค่าเส่ือมราคาท่ีเพิ่มข้ึน 55.52 ลา้นบาท

เน่ืองจากมีการรับรู้ค่าเส่ือมราคาเตม็ปีสาํหรับเรือมือสองสองลาํในปี 2550 โดยเปรียบเทียบกบัการรับรู้ค่า

เส่ือมไม่เตม็ปีของเรือลาํดงักล่าวในปี 2549  
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ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของวนัเดินเรือของกองเรือขดุเจาะคิดตามวนัเดินเรือในรอบปี

ปฏิทิน 

 

วนัเดินเรือในรอบปีปฏิทนิของกองเรือขุดเจาะ 

วนัเดนิเรือในปีปฏิทนิ 

รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2549 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2550 

จํานวนวนั เปลีย่นแปลงร้อยละ จํานวนวนั 
เปลีย่นแปลง

ร้อยละ 

เรือขดุเจาะของบริษทัฯ 652 276.88% 730 11.96% 

เรือขดุเจาะท่ีเช่ามาเพ่ิมเติม 0 0 0 0 

รวม 652 276.88% 730 11.96% 

 

อตัราการใช้ประโยชน์จากเรือของกองเรือขุดเจาะ 

รายการ 
รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2549 รอบปีบัญชี 30 กนัยายน 2550 

จํานวนวนั เปลีย่นแปลงร้อยละ จํานวนวนั เปลีย่นแปลงร้อยละ 

วนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 652 276.88% 730 11.96% 

วนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือท่ีทราบล่วงหนา้ 0 0% 70 100% 

วนัเดนิเรือที่มีอยู่ 652 276.88% 660 1.23% 

วนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือท่ีไม่ทราบล่วงหนา้ 23 100% 178 673.91% 

วนัเดนิเรือทําการ 629 263.58% 482 (23.37)% 

อตัราการใช้ประโยชน์จากเรือ 96.47% 3.53% 73.03% (23.29)% 

 

รายได้จากค่าบริการ : รายไดจ้ากค่าบริการในปี 2550 ลดลงร้อยละ 6.19 เหลือ 1,149.69 ลา้นบาท 

หรือ 44,116 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือ เทียบกบั 1,225.59 ลา้นบาท หรือ 48,262 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือในปี 2549 รายไดท่ี้ลดลงเกิดจากอตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือขดุเจาะลดลง

เหลือร้อยละ 73.03 โดยมีเรือขดุเจาะ 1 ลาํท่ีตอ้งเขา้รับการตรวจสอบเรือระดบัพิเศษ (special survey) ท่ี

กาํหนดไวล่้วงหนา้ ตามระยะเวลาทุก 5 ปี และการหยดุทาํงานของเรือขดุเจาะลาํเดิมจาํนวนอีก 87 วนั 

เน่ืองจากเกิดอุบติัเหตุไฟไหม ้

 

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ : ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการในปี 2550 เพิ่มข้ึนร้อยละ 35.35 เป็น 814.72 

ลา้นบาท หรือ 31,263 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือ เทียบกบั 601.93 ลา้นบาท หรือ 23,703 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือในปี 2549 ค่าใชจ่้ายท่ีลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละค่า

ซ่อมแซมบาํรุงรักษาเรือขดุเจาะท่ีเกิดจากอุบติัเหตุไฟไหม ้รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 129.80 ลา้นบาท ถึงแมว้า่อตัรา
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การใชป้ระโยชน์จากเรือลดลงในปี 2550 แต่ตน้ทุนในการจ่ายค่าตอบแทนใหลู้กเรือสูงข้ึน เน่ืองจากจาํนวน

ลูกเรือท่ีมีทกัษะในธุรกิจขดุเจาะหายากข้ึน 

 

ค่าเส่ือมราคาและการตัดจําหน่าย : ค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่ายในปี 2550 เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.49 

เป็น 198.16 ลา้นบาทเทียบกบั 170.12 ลา้นบาทในปี 2549 ส่วนใหญ่เน่ืองจากมีการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ต่างๆ เก่ียวกบัเรือขดุเจาะมากข้ึน 

 
ผลการดําเนินงานด้านอ่ืนๆ 

 
ค่าใช้จ่ายทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร : ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2550 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 49.13 เป็น 1,674.76 ลา้นบาท เทียบกบั 1,122.75 ลา้นบาทในปี 2549 ปัจจยัหลกัสาํคญั

ประการหน่ึงท่ีค่าใชจ่้ายเพิม่ข้ึน คือ การตั้งสาํรองค่าใชจ่้ายผนัแปรเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานจาํนวน

รวมทั้งส้ิน 188.15 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืนๆ ของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองและกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังเพิม่ข้ึนร้อยละ 38.40 เป็น 935.84 ลา้นบาท ในปี 2550 

เน่ืองจากมีการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ จาํนวน 6 บริษทั ทาํใหมี้ตน้ทุนค่าบริการทางตรงและค่าท่ีปรึกษา

กฎหมายสาํหรับการจดัตั้งบริษทัเหล่าน้ีเพิม่สูงข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการคืนเงินกูใ้น

กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองก่อนกาํหนดใหแ้ก่ธนาคารจาํนวน 18.04 ลา้นบาท โดยการจ่ายคืน

เงินกูก่้อนกาํหนดดงักล่าวใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ นอกจากน้ีมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ

ป้องกนัความเส่ียงของสกลุเงินตราต่างประเทศสาํหรับการสัง่ต่อเรือใหม่จากญ่ีปุ่นจาํนวน 2 ลาํ ค่าใชจ่้าย

ทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารของเมอร์เมดลดลงร้อยละ 6.67 เป็น 301.90 ลา้นบาท ในปี 2550 เน่ืองจาก

มีการปิดบริษทัยอ่ยของเมอร์เมดจาํนวน 4 บริษทั  

 

ดอกเบีย้จ่าย : ดอกเบ้ียจ่ายในปี 2550 ลดลงร้อยละ 5.08 เป็น 665.47 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดมี้การ

ชาํระคืนเงินกูจ้าํนวนทั้งส้ิน 37.44 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และคืนเงินกูก่้อนกาํหนดจาํนวน 9.22  ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ก่อนท่ีจะไดรั้บเงินจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จนถึงส้ินปีงบการเงิน 2550 กลุ่ม

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองไดช้าํระคืนเงินกูธ้นาคารจาํนวน 131.01 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยใช้

เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ส่วนเมอร์เมดกส็ามารถลดยอดหน้ีสินรวมลงเหลือ 63.39 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 ยอดหน้ีสินเฉล่ียของทั้งกลุ่มบริษทัซ่ึงรวมหุน้กูแ้ปลง

สภาพเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.24 เป็น 263.97 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่จะมีการจ่ายคืนเงินกูข้องกลุ่มธุรกิจเรือ

บรรทุกสินคา้แหง้เทกองจาํนวน 23.16 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2550 

โดยใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ นอกจากน้ี อตัราดอกเบ้ีย LIBOR ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ี

สูงข้ึนทาํใหค่้าใชจ่้ายดอกเบ้ียลดลงไดไ้ม่มากนกั 
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รายได้จากดอกเบีย้และเงินปันผลรับ : รายไดจ้ากดอกเบ้ียและเงินปันผลรับในปี 2550 ลดลงร้อยละ 

8.54 เป็น 74.58 ลา้นบาท เทียบกบั 81.54 ลา้นบาทในปี 2549 ในปี 2550 บริษทัฯ รักษาเงินสดคงเหลือให้

สูงข้ึน แต่ส่วนใหญ่นาํไปฝากไวก้บัธนาคารเป็นส่วนใหญ่ ในเงินสดท่ีเหลืออยูน้ี่มีจาํนวนไม่มากนกัท่ีนาํไป

ลงทุนในการลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เช่น ตราสารหน้ี และหลกัทรัพย ์  ในส่วนของพอร์ตการ

ลงทุนในตราสารทุน และเงินปันผลรับจากการลงทุนในตราสารทุนลดลงมากเม่ือเทียบกบัปี 2549  ณ ส้ิน

รอบบญัชี 2550 บริษทัฯ มีเงินสดคงเหลือเฉล่ีย 2,558.82 ลา้นบาท เทียบกบั 1,535.26 ลา้นบาทในปี 2549 

 

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม : ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมดีข้ึนจาก

ขาดทุน 3.16 ลา้นบาทในปี 2549 เป็นกาํไร 9.39 ลา้นบาท ในปี 2550 เน่ืองจากมีการเปล่ียนหน่วยงานใน

รายงานการเงิน คือกลุ่มบริษทั เมอร์เมด จากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยในปี 2549 กลุ่มบริษทัเมอร์เมด ได้

บนัทึกขาดทุนจาํนวน 15.51 ลา้นบาท ก่อนท่ีจะเปล่ียนสถานะมาเป็นบริษทัยอ่ย ส่วนบริษทัร่วมอ่ืน ไดแ้ก่ 

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัประนี (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ ไดบ้นัทึกผล

กาํไรเท่ากบั 9.39 ลา้นบาทในปี 2550 

 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น : ในปี 2550 บริษทัฯ มีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 723.36 ลา้น

บาท เน่ืองจากการแขง็ค่าของเงินบาทต่อสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่การกาํไรหรือขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล่ียนของบริษทัฯ เกิดจากการแปลงค่ารายการเงินกูส้กลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาท 

ณ วนัส้ินรอบบญัชี ซ่ึงในส่วนกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนนั้นเป็นกาํไรหรือขาดทุนจากอตัรา

แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  

  

รายได้ (ขาดทุน) อ่ืน : รายไดอ่ื้นๆ ลดลงร้อยละ 34.28 เป็น 155.20 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ เลิก

การขายอุปกรณ์สาํหรับตรึงและมดัสินคา้ในเรือใหแ้ก่บุคคลภายนอก อีกทั้งมีวนัท่ีเรือขดุเจาะหยดุทาํงาน

เพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหร้ายไดจ้ากลูกคา้ในปี 2550 ลดลง ซ่ึงถูกหกักลบดว้ยการเพิ่มข้ึนของกาํไรจากการขาย

หลกัทรัพยจ์าํนวน 17.03 ลา้นบาท  

 

จากสาเหตุต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดรวมทั้งการตดัรายการระหวา่งกนัในกลุ่มทาํใหก้าํไร

สุทธิของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนเป็น 4,968.52 ลา้นบาทในปี 2550 เทียบกบั 3,502.44 ลา้นบาทในปี 2549  

  

 

 

 

 - 160 - 
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สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน 

ตารางต่อไปน้ีแสดงเงินทุนของบริษทัฯ เปรียบเทียบ 1 ปียอ้นหลงั  

 

เงินทุนทั้งหมดของบริษัทฯ 

หน่วย : บาท 

รายการ 
รอบปีบัญชี 

2549 2550 

หนีสิ้น:   

เงินเบิกเกินบญัชี 40,058,490 20,274,164 

หน้ีระยะสั้น 160,000,000 210,777,752 

ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงกาํหนดภายใน 1 ปี 1,450,126,683 1,239,979,268 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ -- 5,665,202,823 

หน้ีระยะยาว 7,311,727,988 1,940,323,187 

รวมหนีสิ้น 8,961,913,161 9,076,557,194 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้เตม็

มูลค่า  
643,684,422 643,684,422 

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

กาํไรสะสม 9,057,647,332 13,103,766,043 

อ่ืนๆ 781,320,831 766,672,612 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,023,062,793 16,054,533,285 

รวมเงินทุนทั้งหมด 20,984,975,954 25,131,090,479 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนทั้งหมด 0.43 0.36 

อตัราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อทุนสุทธิ 0.38 0.24 

 
กระแสเงินสด 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ท่ีไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม

ดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน 
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สรุปรายการกระแสเงินสด 
 

               รอบปีบญัชี 2549 รอบบญัชี 2550 
 

            รอบปีบญัชี 2550   
 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,206,516,415 6,848,647,052 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (1,869,914,089) (4,366,270,411) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (2,860,635,320) (99,069,489) 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 3,745.16 ลา้นบาท เทียบกบั 

1,372.49 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2550 สภาพคล่องทางการเงินโดยรวม

ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้(Undrawn borrowing) 

เท่ากบั 4,646.28 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 2,900.43 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 สภาพคล่องท่ีเพิ่มข้ึน

นั้นเป็นผลมาจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีเพิม่มากข้ึน และมีเงินเหลือจากเงินของหุน้กูแ้ปลงสภาพ

จาํนวน 23.16 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงบริษทัฯ สาํรองไวส้าํหรับเตรียมจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวของกลุ่ม

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองใหก้บัธนาคารในเดือนพฤศจิกายน และธนัวาคม 2550 

 

ในปี 2550 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานเพิ่มข้ึนเป็น 6,848.65 ลา้นบาท เทียบกบั 4,206.52 

ลา้นบาทในปี 2549 ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราค่าเช่าเรือโดยเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนและรายรับจากกลุ่มธุรกิจงานบริการ

นอกชายฝ่ังท่ีเพิ่มข้ึน  

 

ในปี 2550 เงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน เท่ากบั 4,366.27 ลา้นบาท ในปี 2549 เงินสดสุทธิท่ี

ใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเท่ากบั 1,869.91 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากมีการสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 5 ลาํ และมี

การสัง่ซ้ืออุปกรณ์ของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง  

 

ในปี 2550  บริษทัฯ ไดใ้ชเ้งินสดไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (financing activities) เท่ากบั  (99.07) ลา้น

บาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้และการจ่ายคืนเงินกู ้บริษทัฯ ไดมี้การชาํระคืนเงินกูต้าม

กาํหนดจาํนวน 40.28 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี 2550 และจ่ายก่อนกาํหนดจาํนวน 9.22 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ก่อนท่ีจะไดรั้บเงินจากการขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษทัฯ ไดใ้ชเ้งินท่ีไดจ้ากกิจกรรม

ดาํเนินงานและเงินท่ีไดจ้ากการขายเรือเพือ่นาํไปคืนเงินกูแ้ละคืนเงินกูก่้อนกาํหนดดงักล่าว การจ่ายเงิน

ดงักล่าวหกัลบดว้ยเงินท่ีไดรั้บจากการขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 169.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ

เงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 290.93 ลา้นบาทจากธนาคารเพื่อการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้และคลงัสินคา้ รวมทั้ง

การซ้ืออุปกรณ์ของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง  ทั้งน้ีบริษทัฯ มีนโยบายท่ีชดัเจนในการลดอตัราส่วน

หน้ีสินต่อทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 อตัราส่วนหน้ีสินจากเงินกูธ้นาคารต่อทุนเท่ากบั 0.36 เท่า 

เปรียบเทียบกบั 0.43 เท่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549  อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิจากเงินกูธ้นาคารต่อทุนสุทธิ
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เท่ากบั 0.24 เท่า และ 0.38 เท่า ตามลาํดบั และมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.57 เท่า และ 0.74 เท่า 

ตามลาํดบั  ณ วนัเดียวกนั 

  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550  บริษทัฯ มีหน้ีระยะยาวจาํนวน 261.38 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เทียบ

กบั 231.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีวงเงินสินเช่ือ

หมุนเวียนจาํนวน 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเป็นสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินในต่างประเทศ 

และ 365 ลา้นบาทจากสถาบนัการเงินในประเทศ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 บริษทัฯ ไดเ้บิกถอนวงเงิน

สินเช่ือมาใชจ้าํนวน 201.60 ลา้นบาท วงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนดงักล่าว มีหลกัประกนัเป็นเรือของบริษทัฯ 

จาํนวนหน่ึง รวมทั้งท่ีดินและอาคารสาํนกังานบางส่วน 

 

โดยทัว่ไปการขอกูเ้งินเพื่อซ้ือเรือจะตอ้งจดจาํนองเรือหน่ึงลาํหรือมากกวา่นั้น เพื่อเป็นหลกัประกนั

เงินกู ้ การมอบผลประโยชน์ในกรมธรรม ์ รายไดจ้ากค่าระวาง และค่าชดเชยต่างๆ  นอกจากน้ีอาจมีเง่ือนไข

อ่ืนๆ อีกเช่น บริษทัฯ จะไม่ก่อหน้ีหรือภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนๆ   

 

ภายใตส้ญัญาเงินกูร้ะยะยาว บริษทัฯ จะตอ้งคงสดัส่วนสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเป็นราคาตลาดต่อ

เงินกูแ้ละปฏิบติัตามเง่ือนไขขั้นตํ่าทางการเงินต่างๆ รวมทั้งใหสิ้ทธิในการชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด (โดยมี

เบ้ียปรับ) สญัญากูบ้างฉบบักาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งรักษาเงินหมุนเวยีนในระบบไว ้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2550 คือจาํนวนเงิน 15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 

                  กิจกรรมทางการเงินของบริษทัฯ จะเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ท่ีจะใหต้น้ทุนการกูเ้งิน

ตํ่าสุดและในขณะ เดียวกนักจ็ะคาํนึงถึงการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนอยา่งสูงสุด อยา่งไรกต็าม 

บริษทัฯ ยงัตอ้งรักษาสภาพคล่องใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจได ้ ขณะน้ีบริษทัฯ 

ถือครองเงินสดในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ และท่ีเหลือเป็นเงินบาท 

 

ในปี 2550 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้คิดเป็นเงินทั้งสิน 922.40 ลา้นบาท 

 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน 

 

ในปี 2550 บริษทัฯ ซ้ือเรือมือสองจาํนวน 1 ลาํ ราคาตน้ทุน 37.41 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ

จ่ายเงินมดัจาํในการสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 5 ลาํ เป็นเงินทั้งส้ิน 45.04 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  เงินลงทุน

ในการซ้ือเรือ 6 ลาํ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 212.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ในการซ้ือเรือมือสองลาํดงักล่าว 

บริษทัฯ ใชเ้งินจากหลายแหล่ง เช่น เงินสดคงเหลือ และเงินกูจ้ากธนาคาร ซ่ึงเงินกูย้มืจากธนาคารไดมี้การ
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ชาํระคืนแลว้ โดยใชเ้งินท่ีไดจ้ากการขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ส่วนเงินมดัจาํในการสัง่ต่อเรือใหม่ทั้งหมดใชเ้งิน

จากกระแสเงินสดภายในบริษทัฯ ในปี 2550 มีเรือจาํนวน 18 ลาํท่ีครบกาํหนดเขา้อู่แหง้ คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 

558.76 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา    

 

เมอร์เมดจ่ายค่างวดอยา่งต่อเน่ืองสาํหรับเรือท่ีสร้างใหม่ 1 ลาํ และยานสาํรวจใตน้ํ้ าโดยใชร้ะบบ

รีโมทคอนโทรล 2 ลาํ และเครน 1 ตวั คิดเป็นเงินทั้ง 546.13 ลา้นบาท โดยใชเ้งินจากเงินสดคงเหลือและ

เงินกู ้เมอร์เมดมีเรือสนบัสนุนงานเทคนิคใตน้ํ้ าจาํนวน 2 ลาํ และเรือขดุเจาะ 1 ลาํ ท่ีเขา้อู่แหง้ในปี 2550 รวม

เป็นเงินทั้งส้ิน 109.60 ลา้นบาท 

 

ตลอดระยะเวลา 4 รอบปีบญัชีขา้งหนา้ เรือเดินทะเลของบริษทัฯ จาํนวน 24 ลาํ จะมีอายคุรบ 25 ปี 

ซ่ึงอาจทาํใหเ้รือดงักล่าวถูกปลดระวางในทนัที 

 

เรือทีอ่ายุครบ 25 ปี 

เรือทีอ่ายุครบ 25 ปี 
รอบปีบัญชี  

30 กนัยายน 2551 

รอบปีบัญชี 

 30 กนัยายน 2552 

รอบปีบัญชี  

30 กนัยายน 2553 

รอบปีบัญชี  

30 กนัยายน 2554 

จาํนวน (ลาํ) 6 3 5   10 

เดทเวทตนั 127,057 84,402 171,991 249,364 

 

จากการท่ีฐานลูกคา้ของบริษทัฯ จะมีจาํนวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งซ้ือเรือเพิ่ม 

ไม่เพียงเฉพาะเพื่อชดเชยเรือท่ีปลดระวางไปเท่านั้น แต่เพื่อการขยายกองเรือดว้ย ซ่ึงบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งรอ

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการซ้ือเรือเขา้มาเพิ่มเติม ดงันั้นภาระค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนในอนาคตจะข้ึนกบัราคาเรือท่ี

บริษทัฯ พิจารณาวา่จะสามารถซ้ือมาเพิ่มเติมได ้

 

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือเดินทะเล มีรายการเงินลงทุนจาํนวน 291.49 ลา้น

บาทในปี 2550 ซ่ึงเป็นการลงทุนในการสร้างคลงัรับฝากสินคา้เน้ือท่ีขนาด 8,580 ตารางเมตร (ของบริษทั  

ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ ซพัพลายส์ จาํกดั) และการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้เน้ือท่ี 10,000 ตาราง

เมตร (ของบริษทั จีเอเซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั) โดยสินทรัพยท์ั้งสองชนิดน้ี เร่ิมทาํรายไดใ้หแ้ก่กลุ่ม

บริษทัฯ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2550 และ พฤศจิกายน 2549  

 

กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ คือ การมีธุรกิจเก่ียวกบัพาณิชยน์าวีท่ีครบวงจร ดงันั้น 

นอกจากเงินลงทุนท่ีใชไ้ปในการขยายกองเรือแลว้ บริษทัฯ ยงัไดใ้ชเ้งินจาํนวน 234.5 ลา้นบาทในการลงทุน

 - 164 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

เพิ่มเติมในเมอร์เมดอีกร้อยละ 4.08 โดยซ้ือหุน้เพิ่มเติมจาํนวนน้ีจากผูถื้อหุน้เดิมของเมอร์เมด คือ ยไูนเตด็ 

แอสเซ็ท กรุ๊ป ลิมิเตด็ 

 

เมอร์เมดมีแผนท่ีจะขยายสินทรัพย ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือขดุเจาะและเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรม

โยธาใตน้ํ้ า โดยใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของเมอร์เมดและวงเงินสินเช่ือท่ีอยูใ่นขั้นตอน

การเจรจา  

 

ความเส่ียงทางการตลาดในเชิงตัวเลขและคุณภาพ 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 

เน่ืองจากธุรกิจเดินเรือทะเลระหวา่งประเทศ เป็นธุรกิจซ่ีงใชส้กลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการ

ดาํเนินธุรกิจเป็นหลกั ดงันั้นรายไดท้ั้งหมดและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะเป็นสกลุ

เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

เก่ียวกบัเรือเดินทะเล ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการนาํเรือเขา้อู่แหง้ และค่าใชจ่้ายผนัแปรบางประเภทท่ีเป็นสกลุ

เงินตราต่างประเทศอ่ืนดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสกลุเงินยโูรและสกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ในปี 2550 

ประมาณร้อยละ 39.22 ของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเท่ียวเรือ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล 

ค่าใชจ่้ายผนัแปรและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการนาํเรือเขา้อู่แหง้ เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่สกลุเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 

 บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาขายและซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ไวแ้ลว้เพื่อป้องกนัความผนัผวนของ

ค่าเงินบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 มูลค่ายติุธรรมทางการตลาดของสญัญาขายและซ้ือเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้เท่ากบั 366.72 ลา้นบาทและ 59.23 ลา้นบาทตามลาํดบั 
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 ตารางต่อไปน้ีแสดงจาํนวนเงินท่ีทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

รายการสรุปสัญญาขายและซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

รายการ 
รอบปีบัญชี  

30 กนัยายน 2551 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

จาํนวนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีจะส่งมอบเป็นเงินไทยท่ีทาํสัญญาไว ้ 9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีทาํไวใ้นสัญญา 36.67 

สัญญาซ้ือเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

จาํนวนเงินบาทท่ีจะส่งมอบเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีทาํสัญญาไว ้ 1.63 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีทาํไวใ้นสัญญา 34.27 

จาํนวนเงินบาทท่ีจะส่งมอบเป็นเงินปอนดอ์งักฤษท่ีทาํสัญญาไว ้ 0.05 ลา้นปอนดอ์งักฤษ 

อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีทาํไวใ้นสัญญา 68.00 

 

บริษทัฯ รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เม่ือมีการส่งมอบ

เงินตราต่าง ประเทศ 

 

 ในรอบปีบญัชี 2550 บริษทัฯ ไดท้าํสญัญา foreign currency collar เพื่อป้องกนัความผนัผวนของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาก่อสร้างเรือจาํนวน 2 ลาํในสกลุเงินเยน เป็นมูลค่า

ทั้งส้ิน 7,353 ลา้นเยน สญัญาดงักล่าวกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนตํ่าสุดและสูงสุดอยูร่ะหวา่ง 105 เยน ถึง 120 

เยน ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2549 ถึงวนัท่ี 12 

กนัยายน 2554 สาํหรับสญัญาฉบบัแรก และวนัท่ี 27 ธนัวาคม  2549 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2552 สาํหรับ

สญัญาฉบบัท่ีสอง    

 

ความเส่ียงในเร่ืองของอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงทางการตลาดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นสกลุเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเน่ืองจากเงินกูข้องบริษทัฯ เกือบทั้งหมดเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมี

อตัราดอกเบ้ีย LIBOR บริษทัฯ จ่ายดอกเบ้ียในอตัรา LIBOR บวกส่วนเพิ่มจาํนวนหน่ึง หุน้กูแ้ปลงสภาพมี

ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.50 ต่อปี นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดท้าํสญัญาเพื่อจาํกดัความเส่ียงจากความผนัผวนของ

อตัราดอกเบ้ียแลว้ เพื่อบริหารผลกระทบกบักาํไรและกระแสเงินสดของบริษทัฯ ตารางในหนา้ถดัไปแสดง
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ใหเ้ห็นถึงรายการเงินกูท่ี้จะครบกาํหนดชาํระและอตัราจ่ายดอกเบ้ียสูงสุดของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2550  
 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่ประสงคท่ี์จะทาํธุรกรรมเก่ียวกบัอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

และดา้นอตัราดอกเบ้ียเพื่อการเกง็กาํไร  

 

ยอดเงินกู้ และอตัราดอกเบีย้จ่ายสูงสุด  

หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

รายการ 
รอบบัญชี  

2551  

รอบบัญชี  

2552 

รอบบัญชี  

2553-2555 
หลงัจากน้ัน รวม 

หนีร้ะยะยาว         
 

  

ยอดเงินกูท่ี้เป็นสกลุเงินดอลลาร์

สหรัฐ โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
- - 169.80 - 169.80 

ยอดเงินกูท่ี้เป็นสกลุเงินดอลลาร์

สหรัฐ โดยมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร 
32.59 9.42 25.92 9.22 77.15 

ยอดเงินกูท่ี้เป็นสกลุเงินบาทโดยมี

อตัราดอกเบ้ียผนัแปร 
3.10 3.21 6.98 1.14 14.43 

ภาระผูกพนั      

การชาํระค่าเรือท่ีสั่งต่อใหม่ 6.53 17.75 131.55 - 155.83 

เรือท่ีสั่งซ้ือใหม่ - - - - - 

เรือท่ีเช่ามาเพ่ิมเติม 53.62 35.59 18.75 - 107.96 

อตัราดอกเบีย้จ่ายสูงสุดทีบ่ริษัทได้ทาํสัญญาไว้       

จาํนวนเงินกูท่ี้ทาํสัญญา 200.00 200.00 200.00 - - 

อตัราดอกเบ้ียจ่ายสูงสุดโดยเฉล่ีย 6.31% 6.50% 6.63% - - 
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12.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ สาํนกังานสอบบญัชีในรอบปีบญัชีท่ี

ผา่นมาเป็นเงินรวม 27,240,743 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายการเก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศของเมอร์เมด 

 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา

เป็นเงิน 18,248,242 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเก่ียวกบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั

ฯ และการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ของเมอร์เมด 
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13. ข้อมูลอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 

- ไม่มี - 
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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 2550 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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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. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการตรวจสอบ  

4. นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ  

5. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว กรรมการ  

6. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม กรรมการ  

7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ 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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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

คณะกรรมการ 
 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั 77 -B.A. Honours (Economics) 0.08 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 41 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.03 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 

     ประธานกรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

     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 2550 

2) สัดส่วนการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารไดน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะแลว้ 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (ต่อ)    มิ.ย. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีีอี ลิมิเตด็ 

กรรมการผูจ้ดัการ    ต.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 

    เม.ย. 50 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วสิเซส 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  

นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 56 - BA/MA Jurisprudence, Oxford 0 ม.ค. 50 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, ประธานคณะกรรมการ     University (Open Exhibition)  2546 – ปัจจุบนั หุน้ส่วน Wikborg Rein 

สรรหาและกรรมการอิสระ  - Solicitor, England & Wale  2538 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Masterbulk Pte Ltd 

  - Solicitor, Hong Kong  2541 – 2546 ท่ีปรึกษา Watson, Farley & Williams 

  - Graduate Certificate in International  2541 – 2543 กรรมการผูจ้ดัการ Argonaut Shipping Pte ltd 

     Arbitration  2529 – 2541 หุน้ส่วน Sinclair Roche & Temperley, Singapore 

  - Fellow, Singapore Institute of  2526 – 2528 Assistant Solicitor Sinclair Roche & Temperley, London/Singapore 

     Arbitrators  2522 – 2526 Assistant Solicitor Clifford Turner 

    2521 Assistant Solicitor Baker & McKenzie, Bangkok 

    2519 – 2520 Assistant Solicitor Baker & McKenzie, Hong Kong 

    2517 – 2519 Articled Clerk Norton Rose Botterell &Roche, London 

 

 - 173 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

ดร. พิชิต นิธิวาสิน 61 - 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 

ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ     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 

นายบียอร์น  ออสตรอม 61 - 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) 

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

และกรรมการอิสระ  - 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 
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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 

นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ 58 - Bachelor of Science (Management 0 พ.ค. 50 – ปัจจุบนั กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, กรรมการกาํหนดค่า     Science), Colorado State   และกรรมการสรรหา  

ตอบแทน, กรรมการสรรหาและ     University, USA  2533 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ    2548 – 2549 กรรมการและกรรมการตวจสอบ, ธนาคาร จีอี มนัน่ี เพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการค่าตอบแทนและกรรมการ  

     สรรหา  

    2547 – 2548 ผูบ้ริหารควบคุมงานดา้นการ บริษทั จีอี มนัน่ี ไฟแนนซ์ จาํกดั (มหาชน) 

     ตรวจสอบภายใน  

    2546 – 2547 ผูจ้ดัการ สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

    2542 – 2545 ประธานฝ่ายปฏิบติัการ (COO) บริษทั อลัฟ่า แคปปิตอล เอเอม็ซี จาํกดั 

    2534 – 2541 กรรมการผูช่้วยกรรมการ ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

     ผูจ้ดัการใหญ่  

    2529 – 2534 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

    2520 – 2529 ผูอ้าํนวยการ ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

    2518 – 2520 เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

    2516 – 2518 เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ บริษทั คอนติเนนทลั อิลินอยส์ (ประเทศไทยป จาํกดั 

ดร. ศิริ การเจริญดี 59 - Ph.D.-Monetary Economics and 0 ม.ค. 50 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,     Econometrics & Operations    กรรมการสรรหา  

กรรมการสรรหา, กรรมการกาํหนด     Research Monash University,  2539 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั 

ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ     Australia  2542 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั โพสต ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 

  - M.Ec.-Economic Statistics and    และกรรมการบริษทั  

     Monetary Economics, University of  2543 – ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการและ บริษทั นํ้ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) 

     Sydney, Australia   กรรมการตรวจสอบ  

  - B.Ec.(Hons)-Economic Statistics,  2548 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

     University of Sydney, Australia  2547 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั อินโดรามา โพลีเมอร์ส 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. ศิริ การเจริญดี (ต่อ)  - หลกัสูตร Director Accreditation   2544 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,     Program (DAP รุ่นท่ี 4/2546)   2546 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกรรมการ     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั  2534 – 2541 ผูช่้วยผูว้า่การอาวโุส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อิสระ     กรรมการบริษทัไทย (IOD)  2535 – 2540 ผูช่้วยผูว้า่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  - หลกัสูตร Director Certification      

     Program (DCP รุ่นท่ี 60/2548)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั     

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)     

นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย ์ 43 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.003 ม.ค. 50 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2542 – ปัจจุบนั กรรมการและประธาน บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ  - หลกัสูตร Chief Financial Officer   เจา้หนา้ท่ีการเงิน  

     Certificate Program รุ่นท่ี 1 จาก  2541 – ปัจจุบนั กรรมการและประธาน บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

     สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับ   เจา้หนา้ท่ีการเงิน  

     อนุญาตแห่งประเทศไทย  2539 – 2541 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Certification   2535 – 2539 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

     Program จากสมาคมส่งเสริม   และบญัชี  

     สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  2533 – 2535 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและ บริษทั ไทยแอร์พอร์ตกราวดเ์ซอร์วสิเซส จาํกดั 

  - หลกัสูตร Director Accreditation    บญัชี  

     Program จากสมาคมส่งเสริม  2529 – 2531 หวัหนา้หน่วยการเงิน องคก์าร USAID/THAILAND 

     สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)     

 

 

 

 

 - 176 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายแลนซ28◌์ คาร์ล เดพิว 43 - 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)     

นายแอนดรูว ์จอห์น แอร่ีย ์ 53 - Diploma in Management of  0 ม.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ    Ship Operations, University of  มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

    Strathclyde, Scotland  เม.ย. 48 – ก.ค. 50 กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Certification   พ.ย. 45 – เม.ย. 50 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  
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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 

นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น 40 - Nykoebing F. Commercial  0.007 ม.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ     Collage, Denmark  มิ.ย. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเตด็ 

  - หลกัสูตร Director Certification   มี.ค. 50 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช 

     Program (DCP 78/2549)   เม.ย. 48 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการทัว่ไป บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ฝ่ายการพาณิชย ์  

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

     กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

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

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

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

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

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

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

    ส.ค. 29 – ก.ค. 31 พนกังานฝึกงาน แคสเปอร์ แอนเดรีย (นาคสกอฟ เดนมาร์ก) 
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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 41 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.03 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 

     ประธานกรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

     กรรมการ โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

     กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั 

     กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั 

    มิ.ย. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเตด็ 

    ต.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 

    เม.ย. 50 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วสิเซส 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) 
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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)    ส.ค. 34 – พ.ค. 36 ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่าย Financial ธนาคารแห่งอเมริกา (ฮ่องกง) 

กรรมการผูจ้ดัการ     Engineering Risk Management  

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

     ฝ่าย Capital Markets Credit  

นางสาวนุช  กลัยาวงศา 54 - บญัชีมหาบณัฑิต 0.002 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) 

นายพงษศ์กัด์ิ  กาญจนาคพนัธุ ์ 55 - 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   2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2543 – ก.ค. 50 กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษทั ไทยพีแอนดไ์อ เซอร์วสิเซส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

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

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

    2528 – 2531 อาจารยป์ระจาํหอสมุด มหาวทิยาลยัโอคลาโฮมา, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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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 ์ 53 - Diploma in Management of  0 ม.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ    Ship Operations, University of  มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

    Strathclyde, Scotland  เม.ย. 48 – ก.ค. 50 กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Certification   พ.ย. 45 – เม.ย. 50 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  

นายยอดชาย รัตนชีวกร 47 - ปริญญาโท สาขาการบริหารจดัการ 0 2549 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายกองเรือ กลุ่มบริษทัโทรีเซน 

ผูจ้ดัการฝ่ายกองเรือ     ภาครัฐและภาคเอกชน จากสถาบนั  2537 – 2539 ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายปฏิบติัการ กลุ่มบริษทัโทรีเซน 

     พฒันบริหารศาสตร์   กองเรือ  

  - ปริญญาตรี จากศูนยฝึ์กพาณิชยนาว ี  2535 – 2537 ผูจ้ดัการส่วนปฎิบติัการกองเรือ กลุ่มบริษทัโทรีเซน 

     ประเทศไทย  2533 – 2535 กปัตนัเรือ กลุ่มบริษทัโทรีเซน 

นายอีวาร์ ฮาร์ราลด ์ซอสส์ 59 - 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 

นายอนัส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น 40 - Nykoebing F. Commercial  0.007 ม.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ     Collage, Denmark  มิ.ย. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเตด็ 

  - หลกัสูตร Director Certification   มี.ค. 50 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช 

     Program (DCP 78/2549)   เม.ย. 48 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการทัว่ไป บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ฝ่ายการพาณิชย ์  

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

     กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

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

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

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

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

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

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

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

นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 42 - 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 เฮรอน ชิปป้ิง จาํกดั 13. บริษทั ทอร์ซี ชิปป้ิง จาํกดั 

 2. บริษทั ทอร์ นาวเิกเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 8.  บริษทั เฮอร์เมลิน ชิปป้ิง จาํกดั 14. บริษทั ทอร์สกาย ชิปป้ิง จาํกดั 

 3. บริษทั เฮอร์มิส ชิปป้ิง จาํกดั 9. บริษทั ทอร์สตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั 15. บริษทั ทอร์ สปิริต ชิปป้ิง จาํกดั 

 4. บริษทั ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 10. บริษทั ทอร์สกิปเปอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 16. บริษทั ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิง จาํกดั 

 5. บริษทั เฮราเคิลส์ ชิปป้ิง จาํกดั 11. บริษทั ทอร์เซลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 17. บริษทั ทอร์ มารีเนอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 

 6. บริษทั ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 12. บริษทั ทอร์ซนั ชิปป้ิง จาํกดั 18. บริษทั ทอร์ เมอร์คิวร่ี 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.  นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม /                   

4. ดร. พิชิต นิธิวาสิน  /                   

5.  นายบียอร์น  ออสตรอม /                   

6.  นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ /                   

7. ดร. ศิริ การเจริญดี /                   

8. นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย ์ /                   

9. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว /                   

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 มาสเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 25. บริษทั ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จาํกดั 31. บริษทั ทอร์ การ์เดียน ชิปป้ิง จาํกดั 

 20. บริษทั ทอร์ ออร์คิด ชิปป้ิง จาํกดั 26. บริษทั ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 32. บริษทั ทอร์ ไทรอมัพ ์ชิปป้ิง จาํกดั 

 21. บริษทั ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จาํกดั 27. บริษทั ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 33. บริษทั ทอร์ เน็กซสั ชิปป้ิง จาํกดั 

 22. บริษทั ทอร์ จสัมิน ชิปป้ิง จาํกดั 28. บริษทั ทอร์ เวนเจอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 34. บริษทั ทอร์ เนปจูน ชิปป้ิง จาํกดั 

 23. บริษทั ทอร์ กปัตนั ชิปป้ิง จาํกดั 29. บริษทั ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จาํกดั 35. บริษทั ทอร์ ทริบิวท ์ชิปป้ิง จาํกดั 

 24. บริษทั ทอร์ แชมเป้ียน ชิปป้ิง จาํกดั 30. บริษทั ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จาํกดั 36. บริษทั ทอร์ จูปิเตอร์ 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.  นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม /                   

4. ดร. พชิิต นิธิวาสิน  /                   

5.  นายบียอร์น  ออสตรอม /                   

6.  นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ /                   

7. ดร. ศิริ การเจริญดี /                   

8. นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย ์ /                   

9. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว /                   

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 อลายอนัซ์ ชิปป้ิง จาํกดั 43. บริษทั ทอร์ ฮาร์โมน่ี ชิปป้ิง จาํกดั 49. บริษทั ทอร์ เอนเนอร์ย ีชิปป้ิง จาํกดั 

 38. บริษทั ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จาํกดั 44. บริษทั ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั 50. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั 

 39. บริษทั ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จาํกดั 45. บริษทั ทอร์ เนรัส ชิปป้ิง จาํกดั 51. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเตด็ 

 40. บริษทั ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จาํกดั 46. บริษทั ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จาํกดั 52. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช 

 41. บริษทั ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จาํกดั 47. บริษทั ทอร์ ทรานสิท ชิปป้ิง จาํกดั  

 42. บริษทั ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปป้ิง จาํกดั 48. บริษทั ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จาํกดั  

รายช่ือ บริษทัโทรีเซนไทย บริษทัยอ่ย (กลุ่มธุรกิจเดินเรือ) 

 เอเยนตซี์ส์ จาํกดั  

 (มหาชน) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1.  ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั X                 

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

3.  นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม /                 

4. ดร. พิชิต นิธิวาสิน  /                 

5.  นายบียอร์น  ออสตรอม /                 

6.  นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ /                 

7. ดร. ศิริ การเจริญดี /                 

8. นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย ์ /                 

9. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว /                 

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 6. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 1. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 2. บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 7. บริษทั ไทยพีแอนดไ์อ เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 2. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี 

 3. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั  8. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) กิจการร่วมคา้ 

 4. บริษทั ที.เอส.ซี. มาริไทม ์จาํกดั 9. บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั 1. โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

 5. บริษทั ชิดลม ขนส่งและบริการ จาํกดั 10. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั  

 

รายช่ือ บริษทัโทรีเซนไทย บริษทัยอ่ย (กลุ่มธุรกิจบริการ) บริษทัร่วม กิจการ 

 เอเยนตซี์ส์ จาํกดั   ร่วมคา้ 

 (มหาชน) 1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 1 2 1 

1.  ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั X              

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

3.  นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม /              

4. ดร. พิชิต นิธิวาสิน  /              

5.  นายบียอร์น  ออสตรอม /              

6.  นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ /              

7. ดร. ศิริ การเจริญดี /              

8. นางปรารถนา มโนมยัพิบูลย ์ /              

9. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว /              

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 2550 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 

 

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติั

ตามขอ้กาํหนดเร่ืองความเป็นอิสระท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย นาย บียอร์น ออสตรอม 

(ประธานกรรมการตรวจสอบ) ดร. ศิริ การเจริญดี และนางปรารถนา มโนมยัพิบูลย ์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานตามความ

รับผดิชอบไดเ้ป็นผลสาํเร็จ โดยการช่วยกาํกบัดูแลในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1. ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลทางการเงิน 
2. การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 
3. คุณสมบติัและความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชี 
4. ผลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัติดตามและสนับสนุนให้เกิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดย

เสริมสร้างให้เกิดการรับรู้และให้คาํแนะนําแก่ฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและแนวปฏิบติั

เก่ียวกบัการควบคุมภายใน 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและความรับผดิชอบหลกั 

ดงัน้ี 
 

 การรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจาํปีเพื่อให้

คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัในการอนุมติังบการเงินดงักล่าว ทั้งน้ี ในการสอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานโดยให้ความสําคญัในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

นโยบายบญัชีและขั้นตอนการปฏิบติังาน การตดัสินใจในเร่ืองหลกัๆ ท่ีสําคญัและมีความเส่ียง 

รายการปรับปรุงทางบัญชีของผูต้รวจสอบบัญชีท่ีมีสาระสําคญั สมมติฐานเก่ียวกับการดาํเนิน

กิจการอยา่งต่อเน่ือง การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีรวมถึงกฎและระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 การตรวจสอบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบจะหารือกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกเก่ียวกบัแผนการตรวจสอบ รายงาน

การตรวจสอบงบการเงินประจาํปี สอบทานหนงัสือแจง้ถึงฝ่ายบริหารและผลการตอบกลบัของฝ่าย

บริหาร รวมถึงสอบทานวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบและความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชี

จากฝ่ายบริหารและบริษทัฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้าํแนะนาํ
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แก่คณะกรรมการบริษทัในการคดัเลือกและแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี รวมถึงการพิจารณาค่าสอบ

บญัชีดว้ย 
 

 การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานขอบเขตการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน แนวการตรวจสอบ 

และประเด็นท่ีมีสาระสําคญัท่ีตรวจพบในระหว่างปี รวมถึงการตอบสนองต่อประเด็นท่ีตรวจพบ

ของฝ่ายบริหาร เพื่อความเช่ือมัน่ต่อความเพียงพอของการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
 

 การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานถึงประสิทธิภาพของการควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ ซ่ึง

ประกอบดว้ย การควบคุมดา้นการเงิน การกาํกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ  และ

การบริหารความเส่ียง เพื่อรักษาผลประโยชน์จากการลงทุนของผูถื้อหุน้ และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
 

 รายการคา้ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการคา้ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ 

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ในระหว่างรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุม

รวมทั้งส้ิน 10 คร้ัง เพื่อสอบทานระบบบญัชี และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนรายงานทางการเงินทั้ง

รายไตรมาสและประจาํปีก่อนนาํเสนอสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยการ

สอบทานประเดน็ต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ระทาํโดยอิสระ และไดร่้วมหารือและแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกับผูต้รวจสอบบญัชี ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง และผูต้รวจสอบภายใน นอกจากน้ีรายงานการประชุม

ทั้งหมดของคณะกรรมการตรวจสอบไดถู้กนาํเสนอให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส

เพื่อรับทราบขอ้มูลและพิจารณา 

 
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ การดาํเนินงานของบริษทัฯในปีท่ีผา่น

มา มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รายงานขอ้มูลทางการเงินจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชี

ท่ีรับรองทัว่ไป และไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีโดยอิสระ และมีสิทธิและดุลพินิจเต็มท่ีในการเชิญกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีบริหารเขา้ร่วม

ประชุม รวมถึงไม่มีขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงขอ้มูล 
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สําหรับงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหพ้ิจารณาแต่งตั้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบ

บญัชีของบริษทัฯ ต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงและมีมาตรฐานการ

ตรวจสอบเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง  การแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปีของผูถื้อหุน้ท่ีจะมีข้ึนในเดือนมกราคม 2551 เพื่อใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

 
 
 
 
(นาย บียอร์น ออสตรอม ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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