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บริษทัโทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ส่วนที ่1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 

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

ถือหุน้เพื่อการลงทุนเชิงกลยทุธ์ (strategic investment holding company) บริษทัฯ มีธุรกิจหลกัอยู ่ 3 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลงังาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

(“กลุ่มบริษทัโทรีเซน”) ประกอบธุรกิจโดยการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือตั้งแต่ปี 2447 ใหบ้ริการ

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองตั้งแต่ปี 2528   และใหบ้ริการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังตั้งแต่

ปี 2538 ในปี 2552 กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดเ้พิ่มธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจเหมืองถ่านหินเขา้มาในกลุ่มธุรกิจ  
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2552  บริษทัฯ เป็นเจา้ของเรือทั้งส้ิน 36 ลาํ ซ่ึงประกอบดว้ยเรือบรรทุกสินคา้

ทัว่ไปและเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีใหบ้ริการอยูท่ ัว่โลก และบริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยายและปรับปรุงกอง

เรือภายในช่วงระยะเวลา 2 ถึง 3 ปี ขา้งหนา้น้ี นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนยงัมีเรือสนบัสนุนงานวศิวกรรม

โยธาใตน้ํ้ าจาํนวน 7 ลาํ และเรือขดุเจาะอีกจาํนวน 2 ลาํ รวมทั้งเรือซ่ึงสัง่ต่อใหม่อีกจาํนวน 4 ลาํ 

ประกอบดว้ยเรือขดุเจาะจาํนวน 1 ลาํ และเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจาํนวน 3 ลาํ ซ่ึงจะส่งมอบ

ภายในเดือนพฤษภาคม 2553  
 
 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2522 (“รอบบญัชี 2552”) บริษทัฯ ไดป้รับโครงการการ

ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจหลกัทั้งสามกลุ่ม โดยกลุ่มธุรกิจขนส่งประกอบดว้ยธุรกิจ

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง และธุรกิจงานบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือ อาทิ การใหบ้ริการเป็นตวัแทนเรือและ

การเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือ กลุ่มธุรกิจพลงังานประกอบดว้ยธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังและโครงการ

เหมืองถ่านหิน กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานประกอบดว้ยธุรกิจบริหารท่าเรือ บริการโลจิสติกส์แก่

บุคคลภายนอก ธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจคลงัสินคา้ 

 
กลุ่มบริษทัโทรีเซนบริหารงานโดยทีมผูบ้ริหารทั้งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติซ่ึงเพรียบพร้อม

ดว้ยประสบการณ์และความเช่ียวชาญ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจการถือหุน้ โดย

ลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมจาํนวน 64 บริษทั และบริษทัร่วม 5 บริษทั บริษทัฯ จด

ทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“SET”) ตั้งแต่ปี 2538 ภายใตส้ญัลกัษณ์ “TTA” และยงัเป็น

หน่ึงในบริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บคดัเลือกใหอ้ยูใ่นดชันีเซ็ท 50 ท่ีประกอบดว้ยบริษทัท่ีมีมูลค่าทางการตลาด

ขนาดใหญ่ 50 อนัดบัแรก  
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ในปี 2550 บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 169.80 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในรอบ

บญัชี 2552 บริษทัฯ ซ้ือคืนและยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 56.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 

33.22 ของหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งหมดท่ีออก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 มีจาํนวนเงินตน้คงคา้งภายใตหุ้น้กู้

แปลงสภาพเท่ากบั 113.40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 
กลุ่มธุรกิจขนส่งซ่ึงนาํโดยธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ประกอบธุรกิจโดยการใหบ้ริการแก่

เจา้ของและผูป้ระกอบการเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ บริษทัการคา้ บริษทัโลจิ

สติกส์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 กองเรือของบริษทัฯ มีเรือจาํนวนทั้งส้ิน 36 ลาํ ซ่ึงประกอบดว้ยเรือบรรทุก

สินคา้ทัว่ไปและเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ประเภท Handysize จาํนวน 28 ลาํ และประเภท Handymax 

จาํนวน 8 ลาํ รวมทั้งเช่าเรือประเภท Handysize และประเภท Handymax มาเสริมกองเรืออีก 1 ลาํและ 3 ลาํ 

ตามลาํดบั ซ่ึงมีระยะสญัญาเช่าถึง พ.ศ. 2554  ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทั้ง

แบบประจาํเสน้ทางและแบบไม่ประจาํเสน้ทาง การใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทางจะมีเสน้ทางการเดินเรือ

สายหลกัวิ่งระหวา่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละจีน  ไปยงัอ่าวเปอร์เซีย ทะเลแดง และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

ในขณะท่ีการใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทางจะไม่มีการกาํหนดเสน้ทางการเดินเรือ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความ

ตอ้งการของลูกคา้ การใหบ้ริการขนส่งแบบประจาํเสน้ทางและแบบไม่ประจาํเสน้ทางนั้น สามารถเอ้ือ

ประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจากหากมีการวา่จา้งเรือใหข้นส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางในเท่ียวขาออกไป

ยงัตะวนัออกกลาง ลูกคา้มกัจะวา่จา้งเรือใหข้นส่งสินคา้ในเท่ียวกลบัมาเป็นแบบไม่ประจาํเสน้ทาง ประเภท

ของการใหบ้ริการขนส่งแบบไม่ประจาํเสน้ทาง ไดแ้ก่ การเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา (period time charters) 

การเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ (contracts of affreightment) (“COA”) สัญญาเช่าระยะสั้นชนิดค่า

ระวางคงท่ี (short-term fixed contracts) และ สญัญาระยะสั้นตามราคาค่าระวางของตลาด ณ ขณะนั้น (spot 

rate contracts)  
 

ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ ประกอบดว้ยการใหบ้ริการเป็นตวัแทนเรือในประเทศไทย 

เวียดนาม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือทัว่ภูมิภาค 
 
กลุ่มธุรกิจพลงังานซ่ึงนาํโดยบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ใหบ้ริการขดุ

เจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า และ

รับเหมาเก่ียวกบังานขดุเจาะนอกชายฝ่ัง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 เมอร์เมดมีกองเรือสาํหรับปฏิบติังาน

วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจาํนวน 5 ลาํ และมีเรือขดุเจาะอีกจาํนวน 2 ลาํ นอกจากน้ี ยงัมีการเช่าเรือเพื่อสนบัสนุน

งานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า จาํนวน 2 ลาํ ซ่ึงมีสญัญาเช่าถึงปี 2552 เมอร์เมดไดข้ยายการดาํเนินงานไปยงั

ภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552   บริษทัฯ ถือหุน้อยูใ่นเมอร์เมดร้อยละ 57.14 บริษทัฯ ไดเ้ขา้

ซ้ือหุน้ร้อยละ 21.18 ของเมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี (Merton Group (Cyprus) Limited) ในเดือน
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สิงหาคม 2552 เป็นท่ีคาดวา่การประกอบการเหมืองถ่านหินในเชิงพาณิชยข์อง เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส)   

แอลทีดี จะเร่ิมตน้ข้ึนในเดือนเมษายน 2553 
  

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซ่ึงนาํโดยบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 

(“UMS”) ใหบ้ริการงานโลจิสติกส์แก่ลูกคา้เฉพาะกลุ่มหรือบุคคลภายนอก การขนถ่ายสินคา้ การใหเ้ช่า

คลงัสินคา้ และการบริหารท่าเรือในภูมิภาคเอเชียและตะวนัออกกลาง 
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ส่วนที ่2 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 

 

ช่ือบริษทั : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited (TTA) 

ประเภทธุรกิจ : 1. ธุรกิจขนส่ง 

2. ธุรกิจพลงังาน 

3. ธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

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 ์ : investors@thoresen.com 

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

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนเผชิญความเส่ียงหลายอยา่งท่ีอาจจะมีผลกระทบกบัธุรกิจ สถานะทางการเงิน 

และผลประกอบการของบริษทัฯ และของกลุ่มบริษทัฯ 

 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง  

ความผนัผวนของอัตราค่าเช่าเรืออาจมผีลกระทบอย่างมากต่อรายได้และรายรับของกลุ่ม 

 

อตัราค่าเช่าเรือท่ีจ่ายใหก้บัเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เป็นผลมาจากความสมดุลระหวา่งอุปสงค์

และอุปทานของเรือ และบริการต่างๆ ของเรือ ปัจจยัอ่ืนๆ รวมถึงอุปสงคข์องการผลิตสินคา้แหง้เทกอง ระยะ

ทางการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเล ความเปล่ียนแปลงของการคา้ทางทะเล และรูปแบบการขนส่งทาง

ทะเลอ่ืนๆ  จาํนวนการรับมอบเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ การปลดระวางเรือเก่า สภาพเศรษฐกิจโลก การพฒันาต่างๆ 

ในการคา้ระหวา่งประเทศ การแข่งขนัจากการขนส่งประเภทอ่ืน ความแออดัของท่าเรือและคลอง และ

จาํนวนของเรือท่ีไม่สามารถใหบ้ริการได ้ อาจมีอิทธิพลต่ออตัราค่าเช่าเรืออยา่งมีนยัสาํคญั ถา้อตัราค่าเช่าเรือ

ลดลง ผลประกอบการทางการเงิน การคาดการณ์ต่างๆ และความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตของกลุ่ม

บริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก การข้ึนลงของอตัราค่าเช่าเรืออาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนในรายได้

และกาํไรของกลุ่มบริษทัฯ 

 

เพื่อจาํกดัความผนัผวนน้ี จุดมุ่งหมายของกลุ่มบริษทัโทรีเซนคือการใหบ้ริการกองเรือท่ีหลากหลาย

และมีความสมดุล กลุ่มบริษทัฯ แบ่งเรือจาํนวนหน่ึงเพื่อใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะยาวซ่ึงมีสญัญารับขนส่ง

สินคา้ล่วงหนา้และใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทางเป็นธุรกิจเสริม กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดก้ระจายชนิดของ

สินคา้ท่ีขนส่งโดยพยายามไม่มุ่งเนน้ไปท่ีสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง   

 

มลูค่าตลาดของเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนอาจมคีวามผนัผวนอย่างมนัียสาํคัญและอาจมผีลกระทบต่อผล

ประกอบการและความสามารถในการลงทุนเพ่ิมเติมของกลุ่มบริษทัฯ 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีใชเ้งินทุนสูง ซ่ึงตอ้งการเงินทุนจาํนวนมากและมีค่าใชจ่้าย

ในระยะยาวอ่ืนๆ ดว้ย มูลค่าตลาดของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองผนัผวนตามสภาวะเศรษฐกิจและ

ตลาดโลกซ่ึงมีผลต่ออุตสาหกรรม อุปสงคข์องเรือขนส่งสินคา้ จาํนวน ประเภท อายแุละขนาดของเรือเทียบ

กบักองเรือโลก การแข่งขนั อตัราค่าเช่าเรือ กฎระเบียบ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละราคาของเรือใหม่ 

การซ้ือเรือเพิ่มในช่วงท่ีมีอุปสงคข์องการใชเ้รือสูงอาจจะเป็นเหตุผลในเชิงธุรกิจท่ีจาํเป็นตอ้งเพิ่มขนาดของ

กองเรือใหก้บักลุ่มบริษทัฯ ในระยะยาวซ่ึงอาจทาํใหมี้ผลกระทบต่อสภาพทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ใน
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กรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถหารายไดม้ากเพยีงพอ (เน่ืองจากอตัราค่าเช่าเรือลดลง) เพื่อหกักลบกบัค่าใชจ่้ายท่ี

เพิ่มมากข้ึน 

 

มูลค่าของเรือท่ีลดลง อาจมีผลกบัความสามารถของกลุ่มในการหาเงินสดใหเ้พียงพอ และสามารถ

นาํไปสู่การผดินดัชาํระหน้ีสญัญากูย้มืเงินของกลุ่มบริษทัฯ  นอกจากน้ีมูลค่าตลาดของกองเรือขนส่งสินคา้

แหง้เทกองอาจตกลงตํ่ากวา่มูลค่าทางบญัชี เน่ืองจากเรือมีอายเุพิ่มข้ึนและอาจเกิดผลขาดทุน ถา้กลุ่มบริษทัฯ 

ขายเรือในราคาตํ่ากวา่มูลค่าทางบญัชี 

 

นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือการปลดระวางหรือขายเรือของเราเม่ือเรือมีอายตุามเกณฑท่ี์

กาํหนดไว ้ และแทนท่ีดว้ยแผนการปรับปรุงกองเรือใหม่ กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัหาเงินทุนเพื่อรับนโยบายทยอย

ปรับปรุงกองเรือใหม่ในปี 2550 โดยการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (จาํนวน 169.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

และเงินกูร่้วมหลายสถาบนั (syndicated loans) (จาํนวน 396 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) เงินท่ีไดจ้ากการ

ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้น ไดน้าํมาใชใ้นการชาํระหน้ีเงินกูจ้ากธนาคารในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้   

เทกองของกลุ่มบริษทัฯ ทาํใหก้องเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของกลุ่มบริษทัฯ ในปัจจุบนัปลอดจากภาระ

จาํนองและขอ้ตกลงตามสญัญาเงินกูใ้ดๆ  

 

ความผนัผวนของการผลิตนํา้มนั ราคานํา้มนั และนํา้มนัเชือ้เพลิงอาจทาํให้มผีลกระทบต่อสภาวะทางการเงิน

และผลการดาํเนินการของกลุ่มบริษทัโทรีเซน 

 

บริษทัท่ีขนส่งสินคา้ทางทะเลจะมีค่าใชจ่้ายหลกัคือ ตน้ทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงในช่วงท่ีผา่นมาจะอยู่

ในช่วงร้อยละ 22.41 ถึง 27.73 ของตน้ทุนการดาํเนินงานของเรือทั้งหมด เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ีราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง

เพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมาก เม่ือส้ินรอบบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ราคานํ้ามนัดิบอยูใ่นระดบัราคา 34 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาเรลถึง 81 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาเรล กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงจากความ

ผนัผวนของราคานํ้ามนัในกรณีใหบ้ริการเดินเรือแบบประจาํเสน้ทาง รวมถึงสัญญารับส่งสินคา้ล่วงหนา้ 

(contracts of affreighment) เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งรับภาระจากการเพิ่มข้ึนของราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง

ก่อนท่ีจะมีการปรับราคาในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง  

 

ไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาน้ี แมว้า่ขอ้กาํหนดในการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ 

สามารถผลกัภาระตน้ทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงไปใหบ้ริษทัลูกคา้ และสามารถแกไ้ขเง่ือนไขในสญัญารับขนส่ง

สินคา้ล่วงหนา้สาํหรับการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงได ้ การเพิ่มของราคาตน้ทุนของนํ้ามนั

เช้ือเพลิงสามารถส่งผลกระทบต่อสภาวะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ในกรณีท่ีกลุ่ม

บริษทัฯ ไม่สามารถข้ึนอตัราค่าเช่าเรือ หรือไม่สามารถชดเชยตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงท่ีสูงข้ึนจากลูกคา้ได ้
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นอกจากน้ีการท่ีราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึนในอนาคตนั้นยงัส่งผลใหธุ้รกิจการขนส่งสินคา้

ทางเรือถูกลดความสามารถในการแข่งขนักบัการขนส่งสินคา้ในรูปแบบอ่ืน อาทิ การขนส่งโดยรถบรรทุก

หรือรถไฟ 

 

นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือการแบ่งกองเรือในสดัส่วนร้อยละ 20 ถึง 30 ไปใชใ้นการ

ใหบ้ริการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาซ่ึงจะช่วยจาํกดัความเส่ียงในดา้นนํ้ามนัเช้ือเพลิง นอกจากน้ีกลุ่ม

บริษทัฯ ยงัมีแผนจะทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียงจากราคานํ้ามนัเป็นคร้ังคราว ในสญัญารับขนส่งสินคา้

ล่วงหนา้  และเม่ือตน้ทุนนํ้ามนัมีการป้องกนัความเส่ียงแลว้ ตน้ทุนเหล่าน้ีอาจจะถูกผลกัภาระไปท่ีลูกคา้ 

 

สถานการณ์โลกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและสภาวะทางการเงินของกลุ่มบริษทัโทรีเซน 

 

 ภยัคุกคามจากการก่อร้ายในอนาคตไดส้ร้างความไม่มัน่คงและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่ม

บริษทัฯ   รวมถึงผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ในอดีต การขดัแยง้ทางการเมือง

ไดส่้งผลใหเ้กิดการจู่โจมเรือเดินทะเล การวางทุ่นระเบิดใตน้ํ้ า และการจู่โจมในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเป็นการ

ขดัขวางการเดินเรือระหวา่งประเทศ ทั้งน้ีพฤติกรรมการก่อการร้ายและโจรสลดัไดส่้งผลกระทบต่อเรือ

สินคา้ในน่านนํ้าทวีปต่างๆ อาทิ ในบริเวณทะเลตะวนัออกกลางและทะเลจีนใต ้ เหตุการณ์เหล่าน้ีลว้น

แลว้แต่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

 

 การจู่โจมโดยโจรสลดัท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง และจากการท่ีบริษทัฯ ไดป้ระสบกบัเหตุการณ์เรือถูกโจร

สลดัจบัเรียกค่าไถ่ในโซมาเลียเม่ือปีท่ีแลว้ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดจ้ดัหามาตรการเพิ่มเติมในเร่ืองของการป้องกนั 

การเตรียมความพร้อม การฝึกฝน กระบวนการ และการอบรมลูกเรือก่อนท่ีจะนาํเรือเขา้ไปในเขตของ      

โจรสลดั นอกจากน้ียงัรวมถึงมาตรการการติดตั้งแนวร้ัวลวดหนามท่ีพนัรอบตลอดลาํตวัเรือ การป้องกนั

หอ้งพกัของลูกเรือและหอ้งบงัคบัการเรือ เคร่ืองมือป้องกนัร่างกายและศีรษะแบบทหาร และการใชเ้สน้ทาง

เช่ือมต่อทางทะเลท่ีมีการตรวจตรา นอกจากน้ียงัมีการแสวงหามาตราการป้องกนัและขดัขวางอ่ืนๆ กบัท่ี

ปรึกษาฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอีกดว้ย 

 

แมว้า่กลุ่มบริษทัฯ จะพยายามอยา่งเตม็ท่ีในทุกๆ ดา้น เพื่อท่ีประเมินจุดแขง็ทางดา้นการเงินของ     

ผูเ้ช่าเรือ แต่วกิฤติการณ์ทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อผูเ้ช่าเรือท่ีทาํสญัญาไวก้บักลุ่มบริษทัฯ สภาวะการ

ลม้ละลายและปัญหาทางการเงินของผูเ้ช่าเรือ อาจทาํใหต้อ้งมีการเจรจาต่อรองกบัผูเ้ช่าเรือใหม่อีกคร้ัง หรือ

แมก้ระทัง่ตอ้งยกเลิกสญัญาเช่าเหมาลาํท่ีทาํไวก่้อนครบกาํหนด 
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ความเส่ียงของกลุ่มบริษทัโทรีเซนจากการให้บริการเช่าเหมาลาํระยะส้ันในตลาดเช่าเรือระยะส้ัน อาจทาํให้

เกิดความผนัผวนต่อความสามารถในการทาํกาํไร 

 

อตัราค่าเช่าเรือในตลาดเช่าเรือระยะสั้นหลายตลาดท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนดาํเนินธุรกิจอยูน่ั้นมีความ

หลากหลายอยา่งมากข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ จาํนวนเรือในกองเรือโลก การกระจายกาํลงัเรือ 

การท่ีมีเรือใหม่เขา้มาในตลาด การปลดระวางเรือเก่า และอุปสงคข์องสินคา้ท่ีจะขนส่ง นอกจากน้ีจุดท่ีเรือวิ่ง

รับขนส่งสินคา้ยงัมีผลต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการใชเ้รืออยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อตอบสนองต่อความผนัผวนของความตอ้งการในการเช่าเรือในระยะสั้น และสญัญารับขนส่งสินคา้

ล่วงหนา้ สาํหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ร้อยละ 88.43 ของรายไดจ้ากค่าระวางรวม และ

ร้อยละ 81.47 ของรายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละเท่ียวไดม้าจากการใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทาง การ

ใหเ้ช่าเหมาลาํและสญัญาอ่ืนๆ ท่ีมีการกาํหนดราคาตามตลาดเช่าเรือระยะสั้น จากการท่ีกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกอง มีรายไดบ้างส่วนจากการใหเ้ช่าเรือท่ีอตัราตลาดเช่าเรือระยะสั้น การลดลงของอตัราค่าเช่า

เรือในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงจึงมีผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ ในช่วงเวลานั้นๆ  

 

 นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือ การสร้างรายไดท่ี้สมํ่าเสมอตลอดปี โดยการทาํสญัญากบัลูกคา้

ไวล่้วงหนา้ชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาและจากสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ดงันั้นจึงสามารถช่วย

ลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราค่าเช่าเรือในตลาดเช่าเรือระยะสั้นได ้

 

ความสาํเร็จของกลุ่มบริษทัโทรีเซนในอนาคตขึน้อยู่กับความสามารถในการบริหารความเจริญเติบโตของ

กลุ่มธุรกิจ 

 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัโทรีเซนมีแผนงานในการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ กลุ่มบริษทัฯ ไดล้งนาม

ในสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่เป็นจาํนวนหลายลาํ และจะมองหาโอกาสในการซ้ือเรือใหม่ และ/หรือซ้ือเรือมือสอง

ต่อไปเร่ือยๆ ในการบริหารกองเรือและแผนการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ โดยไม่ลดคุณภาพ การ

บริการใหก้บับริษทัท่ีเป็นลูกคา้จะข้ึนอยูก่บัพนกังาน ลูกเรือ และเจา้หนา้ท่ีบนฝ่ัง รวมทั้งเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบต่างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งไรกดี็กลุ่มบริษทัฯ กไ็ม่สามารถมัน่ใจไดว้า่ทรัพยากร

บุคคลและเทคโนโลยขีองกลุ่มบริษทัฯ จะประสบผลสาํเร็จในการบริหารแผนการขยายและปรับปรุงกองเรือ

ใหม่ได ้

 

นอกเหนือจากแผนงานในการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ อีกส่วนของกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ 

คือการหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัภูมิภาคใหม่ๆ และหาบริการใหม่ๆ (ตวัอยา่งเช่น การขยายไปสู่การ

ใหบ้ริการต่างๆ นอกชายฝ่ัง) ซ่ึงจะช่วยทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถเพิ่มความแขง็แกร่งทางการแข่งขนั หรือ
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ต่อยอดจากสายธุรกิจท่ีมีอยูใ่นขณะน้ี กลุ่มบริษทัฯ อาจจะไม่ประสบความสาํเร็จจากการปฏิบติัตามกลยทุธ์

ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของกลยทุธ์ท่ีบริษทัฯ ไดว้างไว ้ 

 

นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซนคือการพฒันาบุคลากรท่ีสาํคญั และพฒันาระบบพื้นฐานอยา่ง

ต่อเน่ือง ในปี 2552 กลุ่มบริษทัฯ ไดท้าํการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจของตนอยา่งละเอียดเพื่อ

จุดประสงคท่ี์จะเพิ่มผลิตผลและประสิทธิภาพ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ไดท้าํการปรับปรุงโครงสร้างของ

องคก์รเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ในระยะกลาง 

 

ถ้ากลุ่มบริษทัโทรีเซนไม่สามารถแข่งขนัได้อย่างมปีระสิทธิผล ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

รายได้และความสามารถในการทาํกาํไรจะลดลง 

 

อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้แหง้เทกองเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง และผูป้ระกอบการ

ใหม่ๆ สามารถเขา้สู่ธุรกิจน้ีไดอ้ยา่งไม่ยากนกั (แมว้า่จะเป็นอุตสาหกรรมท่ีใชเ้งินทุนสูง) กลุ่มบริษทั         

โทรีเซนแข่งขนัโดยเนน้เร่ืองราคาและการบริการใหก้บัลูกคา้ โดยใชช่ื้อเสียงของกลุ่มบริษทัฯ และคุณภาพ

และความยดืหยุน่ของกองเรือบริษทัฯในการแข่งขนั ในการบริการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ คู่แข่งของ

กลุ่มบริษทัฯ หลายแห่งมีเงินทุนและทรัพยากรดา้นอ่ืนๆ มากกวา่ มีกองเรือใหญ่กวา่กองเรือของกลุ่มบริษทัฯ 

มีตน้ทุนการดาํเนินงานตํ่ากวา่ หรือมีการเขา้ไปในตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีดีกวา่ ส่วนแบ่งตลาดของ

บริษทัฯ ในตลาดระหวา่งประเทศไม่เพียงพอท่ีจะทาํให ้ บริษทัฯ มีอิทธิพลในการกาํหนดระดบัราคาได ้และ

อตัราค่าเช่าเรือ ถูกกาํหนดโดยปัจจยัต่างๆ ท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

 

ในช่วงขาข้ึนของตลาด มกัจะมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ตลาด (มีความเป็นไปไดท่ี้จะรวมถึง

ผูป้ระกอบการเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีมีขนาดใหญ่กวา่และผูป้ระกอบการเรือบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์

ในปัจจุบนั) ดงันั้นจึงทาํใหมี้ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาในอุตสาหกรรมมากข้ึน และส่งผลใหก้ารแข่งขนั

ในตลาดมีมากข้ึน ดงันั้นถา้ดูตามแนวโนม้ในอดีตกจ็ะเห็นวา่ เม่ือมีการเติบโตในตลาดโลกสูง หรือมีการ

เปล่ียนสมดุลการคา้ท่ีทาํใหเ้กิดตลาดท่ีเติบโตและมีอตัราค่าระวางสูง จากนั้นกจ็ะมีการเพิ่มขนาดระวาง

บรรทุกมากข้ึน ทาํใหอุ้ตสาหกรรมเปล่ียนไปสู่ช่วงซบเซา โดยความกดดนัทางดา้นราคาจะรุนแรงและอตัรา

ค่าเช่าเรืออาจลดตํ่าลงอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงกจ็ะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 
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กลุ่มบริษทัโทรีเซนอาจต้องมรีายจ่ายเพ่ือการบาํรุงรักษากองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองท่ีไม่ได้คาดการณ์

ล่วงหน้า 

 

ในกรณีท่ีเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนไดรั้บความเสียหาย (เช่น จากสภาพอากาศหรืออุบติัเหตุ) เรือ

เหล่าน้ีจะถูกนาํไปซ่อมแซมท่ีอู่แหง้ ซ่ึงตน้ทุนและระยะเวลาการซ่อมท่ีอู่แหง้นั้นไม่สามารถคาดการณ์ได ้จึง

เป็นไปไดท่ี้ค่าซ่อมแซมนั้นอาจเป็นเงินจาํนวนท่ีสูง และไม่อยูใ่นความคุม้ครองของบริษทัประกนั การ

สูญเสียรายไดใ้นระหวา่งท่ีเรือเหล่าน้ีถูกซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ รวมทั้งตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการ

ซ่อมแซมเหล่าน้ี จะทาํใหร้ายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ ลดลง นอกจากน้ีในบางคร้ังพื้นท่ีสาํหรับการนาํเรือเขา้อู่

แหง้นั้นมีจาํนวนจาํกดั และไม่ไดอ้ยูใ่นสถานท่ีท่ีสะดวกต่อการนาํเรือไปซ่อมแซมอีกดว้ย 

 

นอกจากน้ีความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีไม่ไดค้าดการณ์มาก่อนในดา้นของกฏระเบียบต่างๆ ของ

รัฐบาลและมาตรฐานดา้นความปลอดภยัหรือดา้นอุปกรณ์อ่ืนๆ อาจทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนแปลง 

หรือการเพิ่มเติมอุปกรณ์ใหม่ๆ ใหก้บัเรือท่ีมีสภาพเก่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานเหล่านั้น 

ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ อาจไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือบางลาํเป็นเวลานาน หรือเป็นเวลานานกวา่ท่ี

คาดการณ์ไว ้ ดงันั้นจึงไม่สามารถมัน่ใจไดว้า่เรือของกลุ่มบริษทัฯ จะไม่ตอ้งเขา้รับการซ่อมแซมเพิ่มเติม ซ่ึง

จะทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายจาํนวนมาก  

 

เรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนจะถูกหยดุการใชง้านในช่วงระยะเวลาหน่ึงเป็นประจาํ ทั้งน้ีเพื่อ

ตรวจเช็คสภาพเรือและการดูแลรักษาเรือตามปกติ ในกรณีท่ีเรือจาํเป็นตอ้งถูกซ่อมแซมมากกวา่ท่ีคาดการณ์

ไว ้ กจ็ะทาํใหเ้วลาท่ีจะนาํเรือกลบัมาใชป้ระโยชน์ขยายออกไป ความล่าชา้ดงักล่าวอาจทาํใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงกจ็ะมีผลต่อการดาํเนินงาน และสภาวะทางการเงิน 

 

นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือการลงทุนเป็นจาํนวนมากเพื่อรักษามาตรฐานของกองเรือขนส่ง

สินคา้แหง้เทกองใหอ้ยูใ่นระดบัสูง เพื่อจาํกดัระยะเวลาการหยดุใชง้าน อตัราการใชป้ระโยชน์ของกองเรือใน

รอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 คิดเป็นร้อยละ 97.67 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการ

กาํหนดช่วงเวลาการเขา้อู่แหง้ของกองเรือล่วงหนา้เป็นเวลาหน่ึงถึงสองปี และเจรจาขอพื้นท่ีในอู่แหง้

ล่วงหนา้ ในหลายๆ กรณีเราไดเ้จรจากบัอู่ต่อเรือท่ีเราตอ้งการเพื่อกาํหนดราคาการนาํเรือเขา้อู่แหง้ และ

เพื่อใหแ้น่ใจวา่เรือจะอยูใ่กลก้บัสถานท่ีเหล่าน้ี เม่ือถึงกาํหนดเวลาท่ีเรือตอ้งเขา้อู่แหง้ 
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ความล่าช้าในการรับมอบเรือใหม่ หรือการซ่อมแซมเรือท่ีมอียู่อาจทาํให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อรายได้

ของกลุ่มบริษทัโทรีเซน 

 

แผนงานในการทยอยปรับปรุงกองเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซน มีจุดประสงคเ์พื่อลดอายเุฉล่ียของ

กองเรือ โดยแผนท่ีจะสัง่ซ้ือเรือต่อใหม่ท่ีจะไดรั้บในอนาคตนั้นจะมีการรับมอบตรงเวลาและจะสามารถใช้

งานไดต้ามแบบท่ีกาํหนดไว ้ความล่าชา้อยา่งมากในการรับมอบเรือ หรือการมีขอ้บกพร่องในการปฏิบติังาน

อยา่งมีนยัสาํคญัจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงกจ็ะมีผลต่อผลการดาํเนินงานและสถานภาพ

การเงินของบริษทัฯ ความล่าชา้ในการส่งมอบเรืออาจเกิดข้ึนจากปัญหาของอู่ต่อเรือ การไม่สามารถชาํระหน้ี 

หรือเหตุสุดวสิยัท่ีกลุ่มบริษทัฯ หรืออู่ต่อเรือไม่สามารถควบคุมไดห้รือเหตุผลอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเหตุการณ์

เหล่าน้ี และความสูญเสียต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไม่ไดรั้บการชดเชยความเสียหายหรือมีการทาํประกนัไม่เพียงพอ 

อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

 

นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซนคือการท่ีจะหาอู่ต่อเรือท่ีมีคุณภาพ มีประสบการณ์การต่อเรือท่ี

เพียงพอ และมีทีมงานดูแลการต่อเรือใหม่ท่ีแขง็ขนั ซ่ึงจะทาํการตรวจสอบดูแลการต่อเรือของกลุ่มบริษทัฯ 

สมํ่าเสมอ ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่กลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บเรือท่ีมีคุณภาพ ไดรั้บการแจง้เตือน ถา้มีความเส่ียงท่ี

อาจมีผลต่อการส่งมอบเรือล่าชา้ นอกจากน้ีทางกลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาการซ้ือเรือมือสองโดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ในช่วงท่ีราคาเรือตกตํ่า ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนการปรับปรุงกองเรือ ระยะเวลาในการรับมอบเรือมือ

สองท่ีสั้นลงสามารถท่ีจะชดเชยการล่าชา้ในการรับมอบเรือท่ีสัง่ต่อใหม่จากอู่ต่อเรือ 

 

ต้นทุนการดาํเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะเพ่ิมมากขึน้ และความสามารถในการใช้เชือ้เพลิงอย่างมี

ประสิทธิภาพจะลดลงในขณะท่ีเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนมอีายงุานมากขึน้ ซ่ึงจะมผีลกระทบต่อรายได้

ของกลุ่มบริษทัฯ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 กองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของกลุ่มบริษทัโทรีเซนซ่ึงมีอายสูุงสุด 

25 ปี  มีขนาดระวางบรรทุกเฉล่ียประมาณ 27,185 เดทเวทตนั และมีอายเุฉล่ีย 19.05 ปี โดยทัว่ไปค่าใชจ่้าย

ฝ่ายทุนและตน้ทุนอ่ืนๆ ในการรักษาเรือใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีจะเพิ่มสูงข้ึนตามอายงุานของเรือ โดยปกติแลว้

เรือเก่าจะมีค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาสูงกวา่เรือท่ีเพิ่งต่อข้ึนใหม่ เน่ืองจากมีความจาํเป็นตอ้งดูแลรักษามาก

ข้ึน และมีความสามารถในการใชเ้ช้ือเพลิงอยา่งมีคุณภาพลดลง จึงอาจทาํใหก้าํไรจากการดาํเนินงานลดลง

และลดความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากน้ีกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐบาล ความ

ปลอดภยัหรือมาตรฐานของอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอายขุองเรือ อาจทาํใหต้อ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ใหม่ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบเหล่านั้น และอาจจาํกดัลกัษณะ

ของประเภทการใหบ้ริการของเรือได ้ 
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แผนการทยอยปรับปรุงกองเรือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอายเุฉล่ียของกองเรือในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

ขา้งหนา้น้ี และโดยทัว่ไปแลว้ เรือสัง่ต่อใหม่จะมีประสิทธิภาพในการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงดีกวา่เรือเก่า 

 

 กลุ่มบริษทัโทรีเซนอาจไม่ได้รับใบรับรองของสถาบันจัดอันดับช้ันเรือ 

 

เรือแต่ละลาํจะตอ้งมีการตรวจสอบตามกาํหนด การตรวจสอบประจาํปี การตรวจสอบระหวา่งกาล 

การตรวจสอบเพื่อเขา้อู่แหง้ และการตรวจสอบแบบพิเศษต่างๆ และบางคร้ังเรือตอ้งผา่นการตรวจสอบอ่ืนๆ 

ตามกฏและขอ้บงัคบัของประเทศท่ีเรือจดทะเบียนไว ้ โดยปกติแลว้จะมีการสาํรวจเพื่อเขา้อู่แหง้ ซ่ึงรวมถึง

การตรวจสอบส่วนท่ีอยูใ่ตน้ํ้าเป็นเวลาสองคร้ังภายในเวลาหา้ปี 

 

ถา้เรือลาํใดไม่สามารถรักษามาตรฐานหรือไม่ผา่นการตรวจสอบประจาํปี การตรวจสอบระหวา่ง

กาล การตรวจสอบเพื่อเขา้อู่แหง้ และการตรวจสอบแบบพิเศษ หรือการตรวจสอบอ่ืนๆ ท่ีทาํโดยสถาบนั   

จดัอนัดบั เรือลาํนั้นจะไม่สามารถทาํการคา้ระหวา่งท่าเรือและไม่สามารถปฏิบติังานได ้ การท่ีเรือไม่สามารถ

รักษามาตรฐานหรือไม่สามารถผา่นการตรวจสอบนั้น อาจทาํใหเ้รือไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกรมธรรม์

ประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้ง และอาจทาํใหบ้ริษทัประกนัลดความคุม้ครอง ซ่ึงการท่ีเรือไม่สามารถปฏิบติังานได้

และการไม่สามารถปฏิบติัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวอาจทาํใหร้ายไดข้องกลุ่มบริษทัโทรีเซนลดลง

อยา่งมาก 

 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 

อุตสาหกรรมการให้บริการนอกชายฝ่ังน้ัน ขึน้อยู่กับอุตสาหกรรมนํา้มนัและก๊าซธรรมชาติซ่ึงได้รับ

ผลกระทบจากความผนัผวนของราคานํา้มนัและก๊าซธรรมชาติ 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนใหบ้ริการงานขดุเจาะนอกชายฝ่ัง ใหก้บัอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ

โดยผา่นเมอร์เมด และธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวน

ราคาของนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีผลกระทบต่อกิจกรรมการสาํรวจ การพฒันา และการผลิตนํ้ามนัและ

ก๊าซธรรมชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งเมอร์เมดใหบ้ริการอยู ่ 

 

บริษทัต่างๆ ท่ีสาํรวจนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอาจยกเลิกหรือลดกิจกรรมการสาํรวจ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ราคาตลาดของนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจะทาํใหอุ้ปสงคข์องงานบริการนอกชายฝ่ังต่างๆ ของกลุ่มบริษทั

โทรีเซนลดตามลงไปดว้ย การผลิตท่ีลดตํ่าลงและการเล่ือนระยะเวลาการขดุเจาะออกไปมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจและการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัฯ 
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กลุ่มบริษทัโทรีเซนมุ่งเนน้ไปท่ีธุรกิจเฉพาะต่างๆ เช่น วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าและการขดุเจาะนํ้ามนั

เพื่อช่วยลดความผนัผวนของรายได ้ ธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าของกลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเนน้ไปท่ีธุรกิจปลาย

นํ้า (downstream) โดยเฉพาะการตรวจสอบ การซ่อมบาํรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างท่ีมีอยู ่ ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้ง

ผา่นมาตรฐานความปลอดภยั โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติจะเป็นอยา่งไร เรือขดุเจาะจะ

นาํไปใชใ้นงานขดุเจาะในส่วนของการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความผนัผวนนอ้ยกวา่ส่วนงานขดุ

เจาะดา้นอ่ืนๆ และยงัช่วยลดภาวะผลกระทบดา้นความเส่ียงจากการผนัผวนของราคานํ้ามนัและก๊าซ

ธรรมชาติในตลาดท่ีมีต่อกลุ่มบริษทัฯ 

 

อุปสงค์ของธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ มคีวามผนัผวน และผลของการดาํเนินงานบริการ

นอกชายฝ่ังต่างๆ อาจมคีวามผนัผวน 

 

อุปสงคข์องการบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ ในช่วงเวลาท่ีมีอุปสงคสู์งแต่อุปทานมีอยูจ่าํกดั

จะมีอตัราค่าเช่าเรือสูง แต่ส่วนใหญ่มกัจะตามดว้ยช่วงเวลาท่ีมีอุปสงคต์ ํ่า ทาํใหอุ้ปทานลน้ตลาด และมีผลทาํ

ใหอ้ตัราค่าเช่าเรือตํ่า การท่ีมีเรือสัง่ต่อใหม่ เรือท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้าง เรือขดุเจาะ หรือเรือสนบัสนุนงาน

วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าเขา้มาใหม่ในตลาดทาํใหเ้กิดอุปทานในตลาดมากข้ึน ซ่ึงจะทาํใหย้ากต่อการข้ึนอตัรา 

ค่าเช่า หรืออาจมีผลทาํใหอ้ตัราค่าเช่าลดลงไป ช่วงเวลาท่ีมีอุปสงคต์ ํ่าทาํใหมี้การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน 

และทาํใหสิ้นทรัพยต่์างๆ ไม่ไดถู้กนาํมาใชป้ระโยชน์ในบางช่วงเวลา ทรัพยสิ์นท่ีใหบ้ริการนอกชายฝ่ังของ

กลุ่มบริษทัฯ อาจตอ้งถูกปล่อยท้ิงไวโ้ดยไม่ไดใ้ชง้าน หรือไม่เช่นนั้นแลว้กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งยอมทาํสญัญาท่ี

ไดรั้บค่าตอบแทนตํ่าตามสภาพตลาดในอนาคต นอกจากน้ีความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการต่อสญัญา 

หรือทาํสญัญาใหม่ และเง่ือนไขของสญัญาเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะต่างๆ ของตลาดในเวลาท่ีมีการพิจารณา

สญัญาต่างๆ ดงักล่าว  

 

นอกจากน้ีเน่ืองดว้ยสญัญาการใหบ้ริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าส่วนใหญ่ มีลกัษณะเป็นสญัญา

ระยะสั้น การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของสภาวะตลาดสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มธุรกิจน้ีอยา่ง

รวดเร็ว นอกจากน้ีเน่ืองดว้ยธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซนเป็นธุรกิจท่ีทาํสญัญาเป็น

โครงการ ดงันั้นกระแสเงินสดหมุนเวียนของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังจึงไม่อาจคาดเดาได ้ และอาจ

ไม่สมํ่าเสมอ และจากความผนัผวนของอุปสงคข์องกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง อาจทาํใหผ้ล

ประกอบการของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังผนัผวนได ้

 

อยา่งไรกต็ามสินทรัพยห์ลายชนิดของกลุ่มบริษทัฯ มีการทาํสญัญาระยะยาวไปจนถึง 5 ปี 

โดยเฉพาะเรือขดุเจาะ ซ่ึงสามารถประกนัรายไดท่ี้ไม่ตอ้งไดรั้บผลกระทบจากสภาพตลาด และยงัเป็นเกราะ

ป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของตลาด 
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ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ มคีวามเส่ียงจากการดาํเนินงานหลายอย่าง 

 

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงหลายอยา่งท่ีมาจากอุตสาหกรรมนํ้ามนั

และก๊าซธรรมชาติ อาทิ อคัคีภยั ภยัธรรมชาติ ระเบิด การทะลกัของนํ้ามนัออกจากบ่อ การเผชิญกบัความดนั

ผดิปกติ การระเบิดของปล่องภูเขาไฟ ท่อนํ้ามนัแตกและนํ้ามนัร่ัว ความเส่ียงต่างๆ เหล่าน้ีอาจมีผลตามมา

อยา่งร้ายแรง รวมทั้งการสูญเสียของชีวิตหรือบาดเจบ็อยา่งรุนแรง ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น และอุปกรณ์

ของกลุ่มบริษทัฯ หรือของบริษทัลูกคา้ สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อการ

บาดเจบ็ของบุคคล ผลกระทบต่างๆ ทางการเมือง และความเสียหายต่อช่ือเสียงกลุ่มบริษทัฯ   

 

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงจากความขดัขอ้งของอุปกรณ์ ซ่ึงอาจ

ตอ้งใชเ้วลาในการซ่อมแซมนานและทาํใหร้ายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งสูญเสียไป กลุ่มบริษทัฯ อาจตอ้ง

หยดุการดาํเนินการบางส่วนถา้มีอุปกรณ์สาํคญัส่วนใดชาํรุดจนกวา่กลุ่มบริษทัฯ สามารถทดแทน และ/หรือ 

ซ่อมแซมส่วนนั้นได ้ ความลม้เหลวในระบบการทาํงานหลกัอาจทาํใหเ้กิดการสูญเสียชีวิต หรือการบาดเจบ็

ท่ีร้ายแรง ความเสียหายหรือความสูญเสียต่อเรือ และอุปกรณ์และขอ้พิพาททางการเมืองหรือทางกฏหมายท่ี

ยดืเยื้อและมีผลเสียต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ  

 

กรณีท่ีกล่าวมามีผลกระทบต่อช่ือเสียงกลุ่มบริษทัฯ สภาวะทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน และ

ความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการดาํเนินธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังต่อไป 
 
กลุ่มบริษทัโทรีเซนลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในกองเรือ โดยเนน้การบาํรุงรักษาอยา่งเตม็ท่ี รวมไปถึงการ

เขา้ซ่อมแซมตามกาํหนดระยะเวลา เพื่อท่ีจะลดความเส่ียงดา้นความบกพร่องของอุปกรณ์ นอกจากน้ีกลุ่ม

บริษทัฯ ยงัคงเนน้ย ํ้าดา้นความปลอดภยัอยูเ่สมอ โดยมีระบบบริหารจดัการความปลอดภยัท่ีครบถว้นพร้อม

ใชง้าน ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยแนวทางความปลอดภยัท่ีชดัเจน รวมไปถึงการจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั

อยา่งละเอียด และจดัโครงการเพื่อสร้างความตระหนกัถึงเร่ืองความปลอดภยั ยิง่ไปกวา่นั้นลูกคา้กมี็การ

ตรวจสอบกองเรืออยูเ่ป็นประจาํ และไดใ้หข้อ้มูลกบับริษทัฯ เพื่อบนัทึกในโครงการตรวจซ่อมและบาํรุง 

รักษากองเรือ 
 

ลกูค้าในตลาดเฉพาะกลุ่มของธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังมจีาํนวนจาํกดั และการสูญเสียลกูค้าท่ีสาํคัญอาจ

ทาํให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลประกอบการทางด้านการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

 

ลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในธุรกิจน้ีมีจาํนวนจาํกดั โดยเฉพาะในธุรกิจขดุเจาะ และจาํนวนโครงการท่ีมี

ศกัยภาพในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังกมี็จาํนวนจาํกดัเช่นกนั ในปีหน่ึงๆ จาํนวนสญัญา และโครงการไม่ก่ี
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โครงการมีสดัส่วนท่ีสาํคญัต่อรายไดข้องธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากน้ีเน่ืองดว้ย  

เมอร์เมดมีเรือขดุเจาะทั้งส้ิน 3 ลาํ จึงสามารถใหบ้ริการงานขดุเจาะแก่ลูกคา้ไม่เกิน 3 ราย ในช่วงเวลาหน่ึง

เท่านั้น การสูญเสียลูกคา้ของธุรกิจการขดุเจาะไปรายหน่ึงทาํใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจการขดุเจาะ ถา้เมอร์เมด

ไม่สามารถหาลูกคา้รายใหม่มาทดแทนลูกคา้ท่ีสูญเสียไปได ้ เหตุผลดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละ

ผลกาํไรโดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

 

รายไดแ้ละความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง และผลประกอบการทาง

การเงินของกลุ่มบริษทัโทรีเซนอาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ลูกคา้สาํคญัรายใดของเมอร์เมดยกเลิกสญัญาหรือ

ปฏิเสธไม่ยอมทาํสญัญากบัเมอร์เมด และกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถหาลูกคา้รายใหม่มาทดแทนลูกคา้เหล่าน้ี

ได ้

 

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งทาํงานอยา่งหนกัเพื่อรักษาความสมัพนัธ์ และช่ือเสียงท่ีดีของบริษทักบัลูกคา้     

รายใหญ่ทุกราย และ ณ ปัจจุบนัน้ี ยงัไม่มีลูกคา้รายใดเลยท่ียกเลิกสญัญาท่ีทาํไวก้บับริษทั หรือแมแ้ต่     

เมอร์เมดเองกไ็ม่เคยมีปัญหาในการเขา้ไปประมูลสญัญาฉบบัใหม่ๆ จากลูกคา้ท่ีเคยใหง้านประมูล ในเร่ือง

ของการปฏิบติังานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

 

ถ้าธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถบริหารการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

 

ในปี 2553 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังไดย้นืยนัแผนท่ีจะรับมอบเรือขดุเจาะใหม่ 1 ลาํ (KM-1) 

และ เรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าท่ีต่อใหม่อีก 3 ลาํ คือ เรือ Mermaid Sapphire เรือ Mermaid 

Asiana และ เรือ Mermaid Endurer จะมีระยะเวลาห่างระหวา่งเวลาท่ีกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังซ้ือเรือ 

และเวลาท่ีเรือดงักล่าวเร่ิมปฏิบติังานได ้ ในช่วงเวลานั้นสภาวะต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาจ

เปล่ียนแปลง และอาจส่งผลกระทบใหก้ลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีไดค้าดการณ์

ไว ้ 

 

แผนการขยายกิจการของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง ตอ้งการความใส่ใจในดา้นการบริหาร

อยา่งมาก และตอ้งการทรัพยากรท่ีสาํคญั ทั้งในดา้นการเงินและบุคลากร จากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจงาน

บริการนอกชายฝ่ัง ซ่ึงส่งผลใหมี้ความตอ้งการทางดา้นทรัพยากรบุคคล การจดัการและระบบทางการเงิน 

ระบบขอ้มูลทางดา้นกฎหมาย/การปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ 
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ในปี 2552 กลุ่มบริษทัโทรีเซนมีการดาํเนินงานหลายประการเพื่อตอบสนองความทา้ทายเหล่าน้ี ซ่ึง

รวมไปถึงการตั้งกลุ่มธุรกิจพลงังานข้ึนมาใหม่ และแต่งตั้งผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มธุรกิจพลงังาน 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ไดท้าํการแต่งตั้งคณะผูบ้ริหารในการบริหารงานหลกัข้ึนใหม่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

งานทรัพยากรบุคคล งานดา้นการเงิน ดา้นเทคโนโลย/ีสารสนเทศ และดา้นธุรกิจ รวมไปถึงการริเร่ิมทาํการ

ทบทวนและปรับปรุง ระบบและขั้นตอนทางธุรกิจอยา่งรอบคอบเพื่อสนบัสนุนทุกกลุ่มธุรกิจรวมถึง      

เมอร์เมด ขั้นตอนการทบทวนและปรับปรุงน้ีจะทาํอยา่งต่อเน่ืองไปตลอดปี 2553 นอกเหนือจากนั้น ผูจ้ดัการ

ระดบัอาวโุสของเมอร์เมดทุกๆ คน จะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลของงาน ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ของกลุ่มเมอร์เมดในระยะสั้นและระยะกลาง เพื่อช่วยในการรักษาบุคลากรไว ้ และเช่ือมผลงานของบุคลากร

ใหเ้ขา้กบัผลการดาํเนินงาน 

 

อุตสาหกรรมธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซน เป็นอุตสาหกรรมท่ีมกีารแข่งขนัสูง

ทางด้านราคา 

 

ตลาดและภูมิภาคท่ีกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังทาํธุรกิจอยูมี่การแข่งขนัสูง ราคามกัเป็นปัจจยั

สาํคญัในการกาํหนดวา่ผูรั้บเหมารายใดจะไดส้ญัญา คู่แข่งบางรายมีขนาดธุรกิจใหญ่กวา่กลุ่มบริษทัฯ โดยมี

กองเรือท่ีหลากหลายกวา่หรือกองเรือท่ีมีลกัษณะจาํเพาะกวา่ มีทรัพยากรท่ีมากกวา่ของกลุ่มบริษทัฯ และมี

ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั และสามารถเขา้ไปถึงภูมิภาคต่างๆ ไดดี้กวา่ และ/หรือ มีตน้ทุนเงินทุนท่ีตํ่ากวา่กลุ่ม  

บริษทัฯ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีทาํใหคู่้แข่งเหล่าน้ีสามารถรับสถานการณ์ขาลงของอุตสาหกรรมไดดี้กวา่ สามารถ

แข่งขนัเร่ืองราคาได ้ และเคล่ือนยา้ย สร้าง และ/หรือ หาสินทรัพยเ์พิ่มเติมได ้ ซ่ึงปัจจยัทั้งปวงน้ีมีผลต่อ

ยอดขายและความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษทัฯ 

 

การซ้ือเรือใหม่เพิ่มเติมของเมอร์เมดจะเพิม่ความหลากหลายของกองเรือ และทาํใหก้องเรือมี

ความสามารถมากข้ึน ซ่ึงจะทาํใหเ้มอร์เมดสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีคู่แข่ง

บางรายนั้นมีการแข่งขนัโดยยดึเอาความสามารถในการดาํเนินงานไดห้ลายๆ ภูมิภาค แต่เมอร์เมดจะ

ใหบ้ริการโดยเนน้ไปในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งเมอร์เมดไดส้ร้างช่ือเสียงท่ีดีในภูมิภาคน้ี และยงัมี

ความสมัพนัธ์ท่ีแขง็แกร่งกบัลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในภูมิภาคน้ีซ่ึงมีการคาดการณ์วา่จะมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ 

 

ต้นทุนต่างๆ ท่ีเพี่มขึน้ของธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซน อาจมผีลกระทบต่อ

ความสามารถในการทาํกาํไรของสัญญาระยะยาว 

  

สญัญาทั้งหมดท่ีไดท้าํกบัลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังสาํหรับบริการการขดุเจาะและ

สญัญาบริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าบางฉบบั มีการกาํหนดราคาค่าบริการคงท่ีในระยะยาว สญัญาระยะยาว

- 16 -  

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

อตัราคงท่ีเหล่าน้ี จาํกดัความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการปรับอตัราค่าบริการตามการเพิ่มข้ึนของตน้ทุน 

เช่น ตน้ทุนเงินเดือน และตน้ทุนอะไหล่และสินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆ  ซ่ึงไม่สามารถคาดเดาไดแ้ละ       

ผนัผวนตามเหตุการณ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนดงักล่าวมีผลอยา่งมากต่อ

ความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษทัฯ 

 

เมอร์เมดมีการทาํสญัญาระยะสั้นและระยะยาวผสมกนัอยู ่ ซ่ึงทาํใหเ้มอร์เมดสามารถทาํใหค้วาม

เส่ียงในดา้นความผนัผวนของราคาตลาดในสญัญาระยะสั้น กบัความเส่ียงดา้นตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนของราคาท่ี

กาํหนดไวข้องสญัญาระยะยาวนั้นสมดุลกนั 

 

การบาํรุงรักษา และซ่อมแซมเรือขดุเจาะ และเรือของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังมค่ีาใช้จ่ายสูง 

 

การดาํเนินงานของธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังข้ึนอยูก่บัทรัพยสิ์น อยา่งเช่นเรือขดุเจาะ และเรือ

สนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า  กลุ่มบริษทัโทรีเซนตอ้งบาํรุงรักษาเรือขดุเจาะและเรือเหล่าน้ีใหมี้

มาตรฐาน และเพื่อรักษามาตรฐานของเรือขดุเจาะและเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า เช่น เรือ       

ขดุเจาะและเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าตอ้งเขา้รับการบาํรุงรักษาท่ีอู่แหง้ทุกๆ 5 ปี การ

บาํรุงรักษาเรือท่ีอู่แหง้นั้นมีค่าใชจ่้ายจาํนวนมากและไม่สามารถประกนัไดว้า่จะไม่มีค่าใชจ่้ายเกินงบ กลุ่ม

บริษทัฯ อาจตอ้งซ่อมแซมหรือปรับปรุงเรือขดุเจาะหรือเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าใหม่ หรือ

ตอ้งมีค่าใชจ่้ายจาํนวนมากในการซ้ืออะไหล่และทรัพยสิ์นเพิ่มเติม นอกจากน้ี เน่ืองจากเรือขดุเจาะและเรือ

หลายลาํของกลุ่มบริษทัฯ ไม่ใช่เรือใหม่ ตน้ทุนการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมเรือเหล่านั้นอาจจะสูงกวา่เรือท่ี

สัง่ต่อใหม่  

 

เน่ืองจากไม่อาจมัน่ใจไดว้า่กลุ่มบริษทัฯ จะสามารถหาเงินสดจากการดาํเนินงาน หรือจดัหาเงินกูย้มื 

หรือเงินทุนโดยมีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมหรือเพียงพอเพื่อดาํเนินการตามน้ีได ้ ถา้กลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ถึง

แหล่งทุนท่ีเพยีงพอเพื่อการดาํเนินงานได ้ อาจส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจงาน

บริการนอกชายฝ่ัง 

 

เมอร์เมดสามารถจดัหาเงินทุนจาํนวน 156 ลา้นดอลลาร์สิงคโ์ปร์ จากการออกหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิม ซ่ึงทาํใหมี้ฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งโดยดูไดจ้ากอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ท่ี 0.22 เท่า ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2552 และจากกระแสเงินสดหมุนเวยีนท่ีแขง็แกร่ง ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากธุรกิจท่ีดาํเนินการอยูแ่ละ

จากเงินสดสาํรองท่ีมีอยูม่ากกวา่ 200 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ ทาํให ้ เมอร์เมดมีฐานท่ีมัน่คงพอท่ีจะจดัการกบั

ค่าใชจ่้ายจาํนวนมากท่ีอาจเกิดข้ึนได ้รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด 
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ความเส่ียงทัว่ไปของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัโทรีเซน ต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบการเดินเรือทะเล และภาระผกูพันต่างๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจาํนวนมากและอาจมี

ผลกระทบอย่างมากต่อผลการดาํเนินงานและสถานภาพการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

 

การดาํเนินงานขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเลและบริการนอกชายฝ่ัง ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง กฎบตัรต่างๆ ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศท่ีวา่ดว้ยการบริหาร การขนส่ง การเกบ็รักษาสินคา้ และการ

ปล่อยปิโตรเลียมและสารพษิ ซ่ึงทั้งหมดน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มจากมลภาวะ และเพื่อ

อนุรักษชี์วติสตัวท์ะเล รวมทั้งกฏหมายและระเบียบของประเทศ รัฐ และทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นพื้นท่ี

ท่ีเรือใหบ้ริการ หรือจดทะเบียน การดาํเนินงานขนส่งทางทะเลของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองตอ้งเป็นไป

ตามเง่ือนไขการประกนั และขอ้กาํหนดความรับผดิชอบทางดา้นการเงิน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนได ้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือจะตอ้งทาํตามเง่ือนไขการดาํเนินงาน การบาํรุงรักษา การตรวจสอบ การอบรมและ

ขอ้กาํหนดท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเขม้งวด และตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนการบริหารจดัการทางดา้นความปลอดภยัท่ี

ไดรั้บการรับรอง และกระบวนการเตรียมการป้องกนัเหตุฉุกเฉิน กฎระเบียบเหล่าน้ีรวมทั้ง ภาคผนวกท่ีหก

ของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลภาวะจากเรือ ขอ้ปฏิบติัวา่ดว้ยการบริหารจดัการเพื่อการ

เดินเรือท่ีปลอดภยัและป้องกนัมลภาวะ อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัของชีวิตในทะเล 

และกฎระเบียบวา่ดว้ยความปลอดภยัระหวา่งประเทศสาํหรับท่าเรือและเรือ  (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 ตอ้งไดรั้บการอนุญาตและการอนุมติัรับรองใน

การดาํเนินธุรกิจ ในอนาคต กลุ่มบริษทัฯ อาจตอ้งต่ออายใุบอนุญาตเพือ่ทาํธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง หรือ

ตอ้งขอรับใบอนุญาตและใบรับรองใหม่ อยา่งไรกต็าม ไม่อาจมัน่ใจไดว้า่กลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บการต่ออายุ

ใบอนุญาต หรือไดรั้บใบอนุญาตหรือใบรับรองดงักล่าวตามกรอบเวลาท่ีกลุ่มบริษทัฯ คาดไวห้รือไม่ ถา้กลุ่ม

บริษทัฯ ไม่สามารถต่ออาย ุ รักษา หรือไดม้าซ่ึงใบอนุญาตหรือใบรับรองดงักล่าว อาจทาํใหก้ารดาํเนินงาน

บริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ สะดุด หรือล่าชา้ และอาจส่งผลกระทบต่อการบริการนอกชายฝ่ังของ

กลุ่มบริษทัฯ และธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 

 

ธุรกิจของกลุ่มบริษทัโทรีเซนมคีวามเส่ียงทางธุรกิจอันเน่ืองมาจากความสูญเสียและภาระหนีสิ้น และถ้า

บริษทัฯ ไม่มกีารประกันท่ีเพียงพอต่อความสูญเสียท่ีเกิดขึน้จริงหรือภาระหนีสิ้นท่ีเกิดขึน้จริง อาจส่งผล

กระทบอย่างมากต่อสถานภาพทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ได้ 
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 ความสูญเสียของทรัพยสิ์นทางทะเลอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุต่างๆ ซ่ึงรวมถึงสภาพอากาศท่ีแปรปรวน 

การชน การเกยต้ืน อคัคีภยั เคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง ความผดิพลาดของบุคคลากร เรืออาจถูกกกับริเวณ หรือเรือ

อาจจมและมีการร่ัวไหลของนํ้ามนัท่ีทาํใหเ้กิดมลภาวะ ซ่ึงอาจทาํใหถู้กบุคคลอ่ืนเรียกร้องค่าเสียหาย 

นอกจากน้ี สินคา้ในเรืออาจติดไฟ ระเบิด และสารพิษอาจเป็นอนัตรายต่อเรือ คน และส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ี

กลุ่มบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยั ในการออกแบบและการปฏิบติัการของกองเรือ กลุ่มบริษทั

โทรีเซนเคยประสบกบัอุบติัเหตุและเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัเรือเป็นบางคร้ัง และไม่อาจมัน่ใจไดว้า่จะไม่

เกิดเหตุการณ์ท่ีคลา้ยกนัอีกในอนาคต 

 

แมว้า่กลุ่มบริษทัโทรีเซนจะสามารถเรียกค่าชดเชยความเสียหายส่วนใหญ่ไดจ้ากบริษทัประกนัภยั 

ค่าชดเชยความเสียหายอาจตอ้งมีการหกัเงินความเสียหายส่วนตน้ และอาจมีขอ้จาํกดัอ่ืนๆ ซ่ึงทาํใหไ้ม่อาจ

แน่ใจไดว้า่การประกนัภยัของกลุ่มบริษทัฯ จะสามารถครอบคลุมค่าใชจ่้ายจากเหตุการณ์ต่างๆ ไดท้ั้งหมด

เสมอ หรือแมว้า่กลุ่มบริษทัฯ จะสามารถทาํตามเง่ือนไขตามขอ้บงัคบัของการประกนัท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการ

ชดเชยความเสียหายจากบริษทัประกนัภยั ถา้เหตุการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัเกิดข้ึนอีกในอนาคต อาจทาํใหเ้กิด

ความสูญเสียโดยตรงหรือมีภาระหน้ีสินต่างๆ ความสูญเสียของกาํไร หรือตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงอาจส่งผล

กระทบอยา่งมากต่อการดาํเนินงาน สภาพทางการเงิน และผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนไม่ไดมี้การประกนัท่ีเก่ียวกบัความสูญเสียของกาํไร การสูญเสียของการวา่จา้ง 

ความล่าชา้ ความสูญเสียท่ีเป็นผลต่อเน่ือง หรือความสูญเสียของรายไดจ้ากการท่ีเรือไม่สามารถปฏิบติังาน

ได ้ ยกเวน้เฉพาะกรณีท่ีเป็นขอ้เรียกร้องต่อบุคคลท่ีสาม นอกจากน้ี ความเส่ียงบางอยา่ง เช่น ความเสียหาย

ทางเคมีชีวภาพไม่สามารถประกนัได ้ และจากการท่ีมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในอุตสาหกรรมการ

ขนส่งทางทะเลเพิ่มมากข้ึน ผูรั้บประกนัและสมาคมพีแอนดไ์ออาจขอเพิ่มค่าเบ้ียประกนัได ้ ถา้กลุ่มบริษทัฯ 

ไม่สามารถรักษาเง่ือนไขของกรมธรรมท่ี์ตอ้งการ หรือมีความเสียหายใดท่ีกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งรับผดิชอบและ

ไม่ไดค้รอบคลุมดว้ยกรมธรรมท่ี์มีอยู ่ อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน โอกาสในอนาคต สภาพทาง

การเงิน และผลการดาํเนินการของกลุ่มบริษทัฯ 

 

สมาคมพีแอนด์ไอท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนเป็นสมาชิกอยู่ อาจขอให้สมาชิกเพ่ิมการสนับสนุนทางการเงิน ซ่ึง

อาจมผีลกระทบต่อสภาพทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนจะไดรั้บการชดเชยความเสียหายสาํหรับภาระหน้ีสินบางอยา่ง ท่ีเกิดข้ึนใน

ขณะท่ีเรือของกลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินการอยู ่ จากการเป็นสมาชิกของการคุม้ครองและการชดเชยความเสียหาย

หรือสมาคมพีแอนดไ์อ สมาคมพีแอนดไ์อเป็นสมาคมการประกนัท่ีสมาชิกตอ้งช่วยออกเงินเพื่อช่วยสมาชิก

คนอ่ืนรับผดิชอบความสูญเสียต่างๆ สมาคมพีแอนดไ์อมีจุดประสงคใ์นการใหป้ระกนัซ่ึงกนัและกนัในกลุ่ม
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โดยวดัจากจาํนวนนํ้าหนกัเป็นตนัรวมของเรือของสมาชิก การชดเชยความเสียหายจะจ่ายตามเบ้ียประกนั

รวมของสมาชิกสมาคมทั้งหมด แมว้า่อาจมีการขอใหเ้พิม่การสนบัสนุนทางดา้นการเงิน ถา้เบ้ียประกนัรวม

ไม่พอท่ีจะชาํระค่าเรียกร้องชดเชยความเสียหายท่ีส่งใหก้บัสมาคม การเรียกร้องความเสียหายท่ียืน่ใหก้บั

สมาคม อาจรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากสมาชิกของกลุ่มรวมทั้งการเรียกร้องต่างๆ ต่อ

สมาคมจากสมาคมพีแอนดไ์ออ่ืนๆ ท่ีมีขอ้ตกลงระหวา่งสมาคม สมาคมพีแอนดไ์อท่ีกลุ่มบริษทัฯ เป็น

สมาชิกอยูอ่าจขอใหส้มาชิกจ่ายเงินสนบัสนุนเพิ่ม และจาํนวนเงินเพิ่มดงักล่าวอาจมีจาํนวนมาก ซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบต่อสภาพทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

 

 ถ้ากลุ่มบริษทัโทรีเซนไม่สามารถดึงดูดและรักษาทรัพยากรบคุคลท่ีมคุีณภาพสาํหรับธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 

อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานหรือธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 

 

ปัจจยัท่ีสาํคญัต่อความสาํเร็จของธุรกิจของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือความสามารถในการจดัจา้ง

บุคลากร การอบรม และรักษาเจา้หนา้ท่ีท่ีมีประสบการณ์เพื่อปฏิบติังานและสนบัสนุนงานดา้นเทคนิคและ

หาลูกคา้ใหก้บับริษทัฯ ตลาดของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ์นั้น มีความแข่งขนัสูงและ

เติบโตข้ึนมากในไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาน้ี เน่ืองจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มข้ึนของจาํนวนเรือเดิน

ทะเลและเรือขดุเจาะ โอกาสในการจา้งงานจากแหล่งต่างๆ และเงินเดือนท่ีสูงข้ึน ไม่สามารถประกนัไดว้า่

กลุ่มบริษทัฯ จะประสบความสาํเร็จในการสรรหาและอบรมบุคลากรท่ีมีฝีมือในราคาท่ีสมเหตุสมผล ถา้กลุ่ม

บริษทัฯ ไม่สามารถทาํเช่นนั้นได ้จะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัฯ และความสามารถของ

กลุ่มบริษทัฯ ในการดาํเนินการอยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพทางตน้ทุน กลุ่มบริษทัฯ อาจประสบปัญหา

จากการท่ีบุคลากรของกลุ่มบริษทัฯ มีประสบการณ์ลดนอ้ยลงเน่ืองจากการหมุนเวยีนเขา้ออกของบุคลากร

เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงอาจนาํไปสู่ภาวะท่ีเกิดการหยดุทาํงานของเคร่ืองจกัรสูงข้ึนและอาจทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการ

ดาํเนินงานมากข้ึน เพื่อเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว กลุ่มบริษทัฯ จึงเพิ่มความพยายามในการจดัจา้ง พฒันา 

ฝึกอบรม รวมถึงโครงการใหผ้ลตอบแทนกบับุคลากร เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรท่ี

คาดหวงัไว ้ 

 

ความสามารถของกลุ่มบริษทัโทรีเซนท่ีจะขยายธุรกิจ โดยการซ้ือสินทรัพย์เพ่ิมขึน้ อาจจะได้รับผลกระทบ

จากวิกฤตการณ์การให้สินเช่ือท่ัวโลก 

 

ในอดีตท่ีผา่นมา การขยายตวัทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เกิดจากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ สามารถไดรั้บ

สินเช่ือจากสถาบนัการเงินต่างๆ  แต่จากวิกฤตการณ์สินเช่ือและการเงินทัว่โลกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ีทาํ

ใหก้ารไดรั้บสินเช่ือเพื่อใชข้ยายธุรกิจ รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนท่ีจะใหก้บัเรือขดุเจาะ เรือเดินทะเล และ

การซ้ือสินทรัพยอ่ื์นๆ ลดลง  และในกรณีท่ีสามารถหาสินเช่ือไดก้ม็กัจะมีตน้ทุนทางการเงินท่ีสูงข้ึนกวา่เดิม 
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ทาํใหก้ารลงทุนในสินทรัพยไ์ดผ้ลตอบแทนท่ีไม่จูงใจ ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อความสามารถของกลุ่ม

บริษทัฯ ในการขยายตวัดา้นรายรับท่ีเกิดจากสินทรัพยท่ี์มีตน้ทุนสูง 

 

นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซนคือ การทาํใหแ้น่ใจวา่สินทรัพยท่ี์ตกลงซ้ือไวแ้ลว้มีการสนบัสนุน

ทางการเงินรองรับ และแผนงานการขยายสินทรัพยใ์นอนาคตไดค้าํนึงถึงภาวะวิกฤตการณ์ทางการเงิน      

ทัว่โลกในปัจจุบนั รวมถึงโอกาสในการซ้ือสินทรัพยใ์หม่ๆ ในราคาท่ีคุม้ค่าท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงวกิฤตการณ์

น้ี 

 

การดาํเนินการของกลุ่มบริษทัโทรีเซนมคีวามเส่ียงจากความน่าเช่ือถือของลกูค้า 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนมีความเส่ียงจากความสูญเสียจากการไม่ชาํระเงิน หรือการท่ีลูกคา้ไม่ปฎิบติัตาม

สญัญา ถา้ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัฯ รายสาํคญัรายใดไม่ชาํระเงินหรือไม่ปฏิบติัตามสญัญา ในช่วงธุรกิจซบเซา

อาจส่งผลกระทบต่อสภาพทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ หรือผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ  ถา้ลูกคา้

สาํคญัรายใดของกลุ่มบริษทัฯ ผดินดัชาํระหน้ี ผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บ

ผลกระทบ ผลจากการท่ีลูกคา้ผดินดัชาํระหน้ีจะส่งผลกระทบรุนแรงมากต่อธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังท่ี

อายสุญัญามีระยะเวลายาวกวา่ มูลค่าของสญัญาสูงกวา่และมีจาํนวนสญัญานอ้ยกวา่ 

 

นโยบายของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือการทาํงานร่วมกบับริษทัลูกคา้ท่ีมีคุณภาพสูงเป็นหลกั ซ่ึงไดท้าํ

การคดัเลือกจากกลุ่มบริษทัฯ แลว้ หรือในกรณีท่ีเป็นไปได ้ กลุ่มบริษทัฯ จะใหลู้กคา้จ่ายเงินล่วงหนา้ก่อน

เร่ิมปฎิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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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) 
 

 - 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 
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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 
 

- 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 
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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 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อนาํมาใชใ้นแผนและการขยายและปรับปรุงกองเรือของบริษทัฯ 
 

 - เมอร์เมดไดจ้ดัหาเงินทุนจาํนวน 246 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ จากการออกและเสนอขายหุน้

สามญัเพิ่มทุนแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศสิงคโปร์ เมอร์เมดร่วมลงทุนทางออ้มร้อยละ 22.5 ในบริษทั อลัลายด ์ มารีน แอนด ์

อิควิปเมนท ์เอสดีเอน็ บีเอชดี และร่วมลงทุนกบั บริษทั เคนชาน่า ปิโตรเลียม เบอร์แฮด เพื่อ

จดัตั้งบริษทัใหม่สาํหรับทาํการตลาดและบริหารเรือขดุเจาะในประเทศมาเลเซีย 
 

ปี 2551  - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ขยายการลงทุนสู่ประเทศอินโดนีเชีย โดยได้

ลงทุนร้อยละ 49 ใน PT Perusahaan Pelayaran Equinox (“Equinox”)  
 

 

- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั Thailand’s Best-Managed 

Medium-Cap Corporation จากนิตยสาร Asiamoney 

 

ปี 2552 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดก่้อตั้งบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี 

แอลทีดี ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (holding company) เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ 

สินทรัพยห์รือลงทุนในบริษทันอกประเทศไทย 
 

- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ขยายการลงทุนสู่ประเทศเวยีดนาม โดย

ลงทุนใน บริษทั บาคองโค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจปุ๋ย ซ่ึงจะช่วยเก้ือหนุนธุรกิจ

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและสามารถพฒันาไปสู่การใหบ้ริการโลจิสติกส์ไดใ้นอนาคต 
 

- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุน้ร้อยละ 21.18 ในเมอร์ตนั กรุ๊ป 

(ไซปรัส) แอลทีดี ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อ

ขยายศกัยภาพของบริษทัฯ ในดา้นโลจิสติกส์และการขนส่งถ่านหิน 
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- เมอร์เมด ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุน้เพิ่มทุน (right issues) คิดเป็นเงินก่อนหกัค่าใชจ่้าย 

(gross proceeds) 156 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของเมอร์เมด 
 

- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินการซ้ือคืนพร้อมทั้งยกเลิกหุน้กู้

แปลงสภาพบางส่วนคิดเป็นเงินตน้จาํนวน 56.40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาของจาํนวนเงิน

ตน้คงคา้งภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 มูลค่าเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลง

สภาพคงคา้งภายหลงัการซ้ือคืนและยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภาพคิดเป็นเงิน 113.40 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 
 

- กองเรือโทรีเซน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนเป็นเจา้ของ มีทั้งหมด 36 ลาํ 

เป็นเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไปและเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือสาํหรับใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง

จาํนวน 7 ลาํ และมีเรือขดุเจาะอีก 2 ลาํ นอกจากน้ียงัมีเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองอีกเป็น

จาํนวนประมาณ 12 ลาํ และเรือบริการนอกชายฝ่ังอีก 2 ลาํ ท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนไดเ้ช่ามา

เสริมเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างธุรกิจในกลุ่มบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  

  

หมายเหตุ (1) โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 100 ในบริษทั บาคองโค  

  

จาํกดั ผา่นทาง EMC Gestion S.A.S 

 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 89.55 ใน  

  

บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 

 

(3) บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทางตรงร้อยละ 35.40  

  

และ โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุน้ร้อยละ 21.74 ในบริษทั เมอร์เมด  

  

มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

 

(4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ถือหุน้  

  

ร้อยละ 100 ใน Nemo Subsea IS และ Nemo Subsea AS 

 

(5) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 บริษทัยอ่ย 34 บริษทั เป็นเจา้ของเรือบริษทัละ 1 ลาํ 

 

(6) เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 2 ลาํ เป็นเจา้ของและบริหารงานโดย PT Perusahaan  

  

Pelayaran Equinox 

 

(7) ในงบการเงินรวมจดัให ้เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี เป็นการลงทุนทัว่ไป 
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2.3 โครงสร้างรายได้ 

(ลา้นบาท) 

รายได ้ ประเภทธุรกิจ 2550 2551 2552 

 รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

1. ค่าระวาง ธุรกิจเดินเรือ 15,865.29 74.42 28,453.61 80.42 13,842.17 65.06 

2. ค่าบริการ ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 259.48 1.22 383.85 1.08 379.89 1.78 

3. ค่าบริการ ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 4,025.55 18.88 5,258.48 14.86 5,173.92 24.32 

4. ค่านายหนา้ ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 205.74 0.97 297.45 0.84 198.14 0.93 

5. การขาย ธุรกิจการผลิตและขายปุ๋ย - - - - 365.80 1.72 

6. ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม 9.39 0.04 74.21 0.21 29.88 0.14 

7. อ่ืน ๆ 953.14 4.47 914.87 2.59 1,287.63 6.05 

รวม 21,318.59 100 35,382.47 100 21,277.43 100 

  

รายไดห้ลกัของบริษทัมาจากกลุ่มธุรกิจขนส่งซ่ึงมาจากธุรกิจเดินเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง คิด

เป็นร้อยละ 65.06 ของรายไดร้วม รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจพลงังานซ่ึงมาจากบริการนอกชายฝ่ัง คิดเป็นร้อยละ 

24.32 ของรายไดร้วม รายไดก้ลุ่มธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือมีรายไดจ้ากค่าบริการและค่า

นายหนา้ คิดเป็นร้อยละ  2.71 ของรายไดร้วม ส่วนรายไดจ้ากธุรกิจการผลิตและขายปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 1.72 

ของรายไดร้วม ลกัษณะรายไดข้องกลุ่มธุรกิจทั้งสามประเภทมีดงัน้ี 

 

ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิหลกั 

 

ก. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิขนส่ง 

 

 ก.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 การใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของบริษทัในกลุ่มโทรีเซน มีทั้งประเภทประจาํเสน้ทาง (Liner Service) 

และแบบไม่ประจาํเสน้ทาง (Tramp Service) 

 

 การใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทาง 

 ลกัษณะรายไดจ้ากการใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทางจะอยูใ่นรูปค่าระวางสินคา้ โดยการคิดค่า

ระวางสินคา้สามารถคิดได ้2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรกจะคิดตามนํ้าหนกัของสินคา้ โดยคิดเทียบนํ้าหนกัต่อ 

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

ลูกบาศกเ์มตร) โดยในทางปฏิบติัจะเปรียบเทียบวา่ค่าระวางแบบใดสูงกวา่กจ็ะคิดแบบนั้น ส่วนอตัราค่า

ระวางนั้นจะข้ึนอยูก่บัประเภทของสินคา้ ราคาหรือมูลค่า ลกัษณะหีบห่อ ตลอดจนอตัราเส่ียงในการสูญหาย

 - 27 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

และความเสียหายของสินคา้แต่ละชนิด และอตัราค่าระวางจะมีการแปรผนัตามภาวะตลาดในขณะนั้น ซ่ึงจะ

ถูกกาํหนดโดยอุปสงคอุ์ปทานของเสน้ทางเดินเรือนั้นๆ 

 

การใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทาง 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือแบบไม่ประจาํเสน้ทางแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

 

• รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว (Voyage Charter) 

ผูเ้ช่า (Charterer) จะจ่ายค่าเช่าเป็นค่าระวางต่อตนั หรือคิดเหมา (Lump sum) ใหก้บัเจา้ของเรือ 

เจา้ของเรือเป็นผูจ่้ายค่านํ้ามนัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งหมดรวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในท่าเรือ (Port 

disbursement) ค่าภาระยกขนสินคา้ รวมทั้งค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งตวัแทนเรือทั้งตน้ทางและ

ปลายทาง สาํหรับโครงสร้างรายไดก้ารใหบ้ริการเช่าเหมาลาํเป็นเท่ียวจะอยูใ่นรูปค่าระวางสินคา้ ซ่ึงการคิด

ค่าระวางสินคา้จะเหมือนกบัการคิดค่าระวางสินคา้สาํหรับการใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทาง 

 

• รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเหมาเป็นระยะเวลา (Time Charter) 

ผูเ้ช่าจะจ่ายค่าเช่าเรือตามระยะเวลาท่ีเช่าเรือ เช่น จ่ายเป็นต่อวนั (หรือต่อเดือน) และต่อเดทเวทตนั

ของเรือ ผูเ้ช่าจะเป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายดา้นนํ้ามนัเช้ือเพลิง รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในเมืองท่า (port 

disbursement) ตลอดจนการวา่จา้งตวัแทนเรือทั้งตน้ทางและปลายทาง และเจา้ของเรือเป็นผูรั้บผดิชอบ      

ค่าใชจ่้ายดา้นการดาํเนินงานของเรือทั้งหมด สาํหรับโครงสร้างรายไดก้ารใหบ้ริการเช่าเหมาเป็นเวลาจะอยู่

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

ต่อวนั) ซ่ึงอตัราค่าเช่าจะแปรผนัตามอตัราค่าเช่าของตลาดโลก และถูกกาํหนดโดยอุปสงค ์ และอุปทานของ

เสน้ทางนั้นๆ 

 

ก.2. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิตัวแทนเรือ 

ธุรกิจตวัแทนเรือ (Ship Agency) รายไดม้าจาก 

- ค่าบริการการเป็นตวัแทนเรือ คิดค่าบริการตามอตัราซ่ึงสมาคมเจา้ของและตวัแทนเรือกรุงเทพฯ 

กาํหนด 

- ค่าบริการในการรับส่งลูกเรือ คิดค่าบริการเป็นเท่ียวซ่ึงส่วนใหญ่จะข้ึนกบัระยะทางท่ีใหบ้ริการ 

- ค่าบริการจากการดาํเนินพิธีการศุลกากร คิดค่าบริการเป็นกรณีๆ ไปตามปริมาณของสินคา้ 

- ค่านายหนา้จากการจดัหาสินคา้ลงเรือใหก้บัเจา้ของเรือ คิดเป็นร้อยละของค่าระวางสินคา้ 

- ค่านายหนา้จากการจดัหาอุปกรณ์และเสบียงใหแ้ก่ลูกเรือและเจา้ของเรือ คิดเป็นร้อยละของ    

มูลค่าอุปกรณ์หรือการใหบ้ริการ 
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ก.3. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจินายหน้าเช่าเหมาเรือ 

รายไดม้าจากค่านายหนา้ คิดเป็นร้อยละของค่าระวางสินคา้ / หรือค่าเช่าเรือ 

 

ข. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิพลงังาน 

 

ข.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ 

รายไดม้าจากการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงท่อนํ้ามนัและท่อแก๊สใตท้ะเล รวมทั้งโครงสร้างของแท่นขดุ

เจาะ โดยใชน้กัประดานํ้า และอุปกรณ์หุ่นยนตด์าํนํ้ า รายไดป้ระกอบดว้ยค่าเช่าเรือ อุปกรณ์ดาํนํ้า 

หุ่นยนต ์  ดาํนํ้า และค่าจา้งนกัประดานํ้า ตามวนัและเวลาท่ีใชจ้ริง 

 

ข.2. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิให้บริการเรือขุดเจาะ 

รายไดม้าจากค่าเช่าเรือขดุเจาะคิดเป็นรายวนั และทาํสญัญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลาตามท่ีตกลงกนั 

 

ค. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 

 

ค.1. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิจัดหาอุปกรณ์บนเรือและโลจิสติกส์ 

รายไดม้าจากการขายอุปกรณ์สาํหรับรัดตรึงและปกป้องสินคา้บนเรือ ค่าเช่าพื้นท่ีในคลงัสินคา้ 
 

ค.2. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิบริหารท่าเรือ 

รายไดม้าจากค่าบริการขนถ่ายสินคา้ข้ึน/ลงเรือ, ค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้, ค่าเช่าโกดงัในท่าเรือ 

คิดค่าบริการจากนํ้าหนกัของสินคา้และระยะเวลาในการเช่าอุปกรณ์และโกดงั 

 

ค.3. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิโลจิสติกส์ถ่านหิน 

รายไดม้าจากการขายถ่านหินและการบริการขนส่งถ่านหิน 
 

ค.4. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิปุ๋ย 

รายไดม้าจากการขายปุ๋ยคิดเป็นกิโลกรัมหรือตนั 
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3.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 

 

บริษทัฯ มีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน  

 

จุดแข็งในการแข่งขนัของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 
 

เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัโทรีเซนข้ึนอยูก่บัการบริหารกลุ่มธุรกิจ และการดาํเนินการท่ี

รอบคอบและมีประสิทธิภาพท่ีสามารถทาํใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซน ขยายธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ปรับปรุงการ

บริการท่ีเสนอใหก้บัลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน และชาํระหน้ีคืนไดต้ามกาํหนด ในรอบปีบญัชี 2552 บริษทัฯ ได้

ประกาศเจตจาํนงท่ีจะมุ่งเนน้ในกลุ่มธุรกิจทั้งสามกลุ่ม รวมทั้งการกาํหนดแนวทางเชิงยทุธศาสตร์ในอนาคต

ของธุรกิจเหล่าน้ี บริษทัฯ ตอ้งการมีการเติบโตอยา่งสมดุลและสอดคลอ้งกนัในกลุ่มธุรกิจทั้งสามกลุ่ม ดว้ย

การมองหาและประเมินโอกาสในเชิงกลยทุธ์ เพื่อท่ีจะประสบความสาํเร็จใหถึ้งหรือสูงกวา่ระดบั

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาวท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

 

สภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินปัจจุบนัอาจมีผลกระทบในดา้นเวลาสาํหรับโอกาสต่างๆ แต่

บริษทัฯ กต็ั้งใจจะมุ่งท่ีการสร้างเมด็เงินจากสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยห์ลกัและการลงทุนบางอยา่ง รวมทั้ง

การจดัสรรกระแสเงินสดเพือ่ท่ีจะเร่งเป้าหมายในเชิงกลยทุธ์ระยะกลางของกลุ่มบริษทัโทรีเซน 

   

กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีจุดแข็งในการแข่งขันดังต่อไปนี ้

 

สร้างกลุ่มธุรกิจให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดล้งทุนในธุรกิจระหวา่งประเทศ

ท่ีมีความเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและหลากหลาย ซ่ึงปัจจุบนัประกอบดว้ยธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้แบบ       

เทกอง ธุรกิจงานขดุเจาะนอกชายฝ่ัง งานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือต่างๆ 

การผลิตปุ๋ย ธุรกิจเหมืองถ่านหินและการขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวกบัถ่านหิน โดยวตัถุประสงคห์ลกัใน

การสร้างความหลากหลายของธุรกิจคือเพื่อลดความผนัผวนของวฎัจกัรทางธุรกิจ และความไม่แน่นอนของ

กระแสเงินสดหมุนเวียนของกลุ่มบริษทัโทรีเซน เพื่อใหส้ามารถมุ่งเนน้ท่ีการมองหาการลงทุนใหม่ท่ีถ่วงดุล

กบัธุรกิจท่ีมีอยู ่ กลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือการเพิ่มความหลากหลายในการดาํเนินธุรกิจข้ึนอีกใน

อนาคต ตวัอยา่งเช่น ในธุรกิจบริการขดุเจาะของกลุ่มบริษทัโทรีเซน จะใหบ้ริการแก่กลุ่มธุรกิจการ         

ผลิตขั้นตน้นํ้า ในขณะท่ีธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจะใหบ้ริการแก่กลุ่มธุรกิจการผลิตขั้นปลายนํ้า กลุ่ม

บริษทัโทรีโซนจึงสามารถลดความผนัผวนของรายได ้ นอกจากน้ีเน่ืองจากประเภทของสินคา้ท่ีใชข้นส่งโดย

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองนั้นมีความหลากหลาย จึงช่วยลดความเส่ียงจากวฎัจกัรขาข้ึนและขาลงของ

สินคา้แต่ละตวัได ้ อีกทั้งการมีทั้งสญัญาเช่าระยะสั้น (spot rate) และสญัญาเช่าระยะยาว (charter contracts) 
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ผสมผสานกนั ช่วยใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซนสามารถลดความผนัผวนของรายได ้และไดผ้ลดีเม่ืออตัราค่าเช่าเรือ

ระยะสั้นเพิ่มข้ึน 

 

การทาํธุรกิจในตลาดเฉพาะท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่แรกเร่ิม กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดเ้ลือกท่ีจะ

มุ่งเนน้ใหบ้ริการลูกคา้ในตลาดเฉพาะ การท่ีมีสาํนกังานใหญ่อยูใ่นประเทศไทยช่วยใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซน 

ไดเ้ปรียบจากฐานทางภูมิศาสตร์ เพื่อใหบ้ริการในภูมิภาค ตวัอยา่งเช่น กลุ่มบริษทัโทรีเซนถือเป็นบริษทัแรก

บริษทัหน่ึงท่ีมุ่งเนน้ใหบ้ริการลูกคา้ในตลาดเฉพาะของธุรกิจการขดุเจาะ และดา้นวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ า ใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนยงัเป็นหน่ึงในบริษทัแรกท่ีมุ่งเนน้ใหบ้ริการ           

โลจิสติกส์ อยา่งมืออาชีพในประเทศเวยีดนาม และมีความไดเ้ปรียบจากการบุกเบิกตลาดในฐานะท่ีเป็นหน่ึง

ในผูบุ้กเบิกธุรกิจการผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชยใ์นเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัโทรีเซน

เป็นหน่ึงในบริษทัแรกท่ีมุ่งเนน้ใหบ้ริการโลจิสติกส์ถ่านหินแบบ “ตรงต่อเวลา” (“just-in-time”) ในประเทศ

ไทย และไดล้งทุนในโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพื่อท่ีจะทาํธุรกิจน้ี กลุ่มบริษทัโทรีเซนเช่ือวา่การมุ่งเนน้ท่ีตลาด

เฉพาะจะช่วยใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซน สามารถคงความสามารถในการแข่งขนัไวไ้ด ้

 

กองเรือและบริการท่ีมคีวามหลากหลายและมคุีณภาพสูง ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีกอง

เรือประเภท  Handysize 28 ลาํ และ ประเภท Handymax 8 ลาํ  ซ่ึงสามารถมัน่ใจไดว้า่เรือเหล่าน้ีสามารถ

ขนส่งสินคา้ไดห้ลากหลายชนิด และอาจนาํมาใชส้ลบัสบัเปล่ียนสาํหรับการใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้แบบ

ประจาํเสน้ทางหรือบริการแบบไม่ประจาํเสน้ทางตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลาย กลุ่มบริษทั     

โทรีเซนไดล้งทุนจาํนวนมาก เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่เรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซน จะรักษามาตรฐานใหสู้งกวา่

ขอ้กาํหนดขั้นตํ่าท่ีสถาบนัจดัอนัดบัชั้นเรือกาํหนดไว ้ เมอร์เมดมีกองเรือท่ีประกอบไปดว้ยเรือขดุเจาะ 2 ลาํ 

ท่ีใหบ้ริการขดุเจาะต่างๆ และเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจาํนวน 7 ลาํ ซ่ึงใหบ้ริการตรวจสอบ  

ใตน้ํ้ า งานซ่อมแซมและบาํรุงรักษา งานก่อสร้างบางประเภท งานซ่อมแซมและช่วยเหลือฉุกเฉิน ในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นหลกั เม่ือเร็วๆ น้ี เมอร์เมดไดข้ยายธุรกิจออกไปยงัจีน อินเดีย ตะวนัออกกลาง 

และบราซิล กลุ่มบริษทัโทรีเซนเป็นเจา้ของสินทรัพยส่์วนใหญ่ ซ่ึงช่วยใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซน สามารถ

ใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ และสามารถควบคุมตน้ทุนการดาํเนินงานใหดี้ข้ึน รวมทั้งสามารถเสนอราคาท่ี

แข่งขนัในตลาดได ้ ซ่ึงไดผ้ลเป็นอยา่งมากในการสร้างช่ือของกลุ่มบริษทัโทรีเซน ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป 

และรักษาสมัพนัธภาพในระยะยาวกบัลูกคา้ ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและเมอร์เมดไดเ้ช่าเรือมา

เสริมกองเรือเป็นคร้ังคราว ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ มีความยดืหยุน่ในการเพิม่ความสามารถในการใหบ้ริการโดยไม่

เกิดค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองไดมี้การตกลงสัง่ซ้ือเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองใหม่ 5 ลาํ และเมอร์เมดไดมี้การตกลงสัง่ซ้ือเรือขดุเจาะใหม่ 1 ลาํ และเรือสนบัสนุนงาน

วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าใหม่ 3 ลาํ ซ่ึงจะส่งมอบในอีก 2 ถึง 3 เดือนขา้งหนา้ 
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โครงสร้างพืน้ฐานและเครือข่ายการให้บริการท่ีเน้นความสาํคัญของลกูค้า ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้

แหง้เทกองไดพ้ฒันาความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัท่าเรือนานาชาติหลายแห่ง ซ่ึงทาํใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซน 

ไดรั้บสิทธิพิเศษในการดาํเนินธุรกิจ ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองยงัมีความไดเ้ปรียบจากการมีเครือข่าย

ตวัแทนเดินเรือและสาํนกังานต่างๆ รวมทั้งความสมัพนัธ์กบัท่าเรือ เพื่อใหบ้ริการกบัลูกคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ลูกคา้ระยะยาวท่ีทาํธุรกิจดว้ยกนัหลายคร้ัง เมอร์เมดมีโรงงานมาตรฐานระดบัโลกท่ีชลบุรี ประเทศไทย และ

มีหน่วยสนบัสนุนงานชายฝ่ังในกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงจาการ์ตา้ ประเทศอินโดนีเซีย 

รวมทั้งในประเทศสิงคโ์ปร์ และประเทศกาตาร์ในตะวนัออกกลาง เพื่อสนบัสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่ม

บริษทัโทรีเซน และยงัไดแ้ต่งตั้งตวัแทนในทอ้งถ่ินในตลาดลูกคา้ท่ีสาํคญั ซ่ึงจะช่วยใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซน 

สามารถพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีแขง็แกร่งกบับริษทันํ้ามนัในทอ้งถ่ินและก๊าซธรรมชาติท่ีดาํเนินธุรกิจอยูใ่น

ภูมิภาค 

 

มลีกูค้าท่ีมคีวามแขง็แกร่งและมคีวามหลากหลาย ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองใหบ้ริการลูกคา้

ท่ีมีความหลากหลายจาํนวนมากกวา่ 700 ราย รวมทั้งบริษทัการคา้ระหวา่งประเทศชั้นนาํ เจา้ของเรือและ

ผูป้ระกอบการท่ีมีช่ือเสียง ผูผ้ลิตสินคา้รายใหญ่ และบริษทัท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ เน่ืองจากลูกคา้รายใหญ่สิบ

อนัดบัแรกมีสดัส่วนเพยีงร้อยละ 47.75 ของรายไดจ้ากการเดินเรือทั้งหมด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 รายได้

จึงไม่อิงกบัลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เมอร์เมดไดส้ร้างช่ือเสียงใหเ้ป็นท่ียอมรับกบัฐานลูกคา้ท่ีอยูใ่นภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าและการบริการขดุเจาะ

ชั้นนาํบริษทัหน่ึง โดยมีการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูง มีความปลอดภยั และมีประสิทธิภาพใหก้บัคู่คา้

ระดบัสูง อาทิ Amerada Hess, Chevron และ British Petroleum  

 

รูปแบบการทาํธุรกิจท่ีขยายได้ กลุ่มบริษทัโทรีเซน เร่ิมก่อตั้งคร้ังแรกในปี 2447 โดยเร่ิมจากเป็น

บริษทัเลก็ๆ ท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัการเดินเรือ ท่ีใหบ้ริการกบับริษทันอร์เวยร์อบๆ ฝ่ังของประเทศจีน นบั

จากนั้นมา กลุ่มบริษทัโทรีเซน ไดแ้สดงใหเ้ห็นความสามารถในการปรับตวั และการขยายรูปแบบธุรกิจ โดย

ขยายการบริการต่างๆ ของกลุ่มบริษทัโทรีเซน และการดาํเนินการไปสู่บริการเรือขนส่งสินคา้แบบประจาํ

เสน้ทาง งานบริการนอกชายฝ่ัง และบริการอ่ืนๆ  กลุ่มบริษทัโทรีเซน ไดส้ร้างฐานการดาํเนินธุรกิจท่ี

แขง็แรง ท่ีทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถขยายธุรกิจไปยงัแขนงท่ีอาจส่งเสริมหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่ม

บริษทัโทรีเซนท่ีมีอยูแ่ลว้ 

 

สถานภาพทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง ถึงแมว้า่รอบบญัชี 2552 เป็นปีท่ีประสบปัญหา กลุ่มบริษทั       

โทรีเซนยงัคงสามารถสร้างรายไดจ้ากดาํเนินงานจาํนวน 19,959.92 ลา้นบาท และกาํไรก่อนดอกเบ้ีย/ภาษี/ 

ค่าเส่ือมและค่าใชจ่้ายตดัจาํหน่าย (EBITDA) จาํนวน 5,266.55 ลา้นบาท นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัโทรีเซน ได้

ดาํเนินกลยทุธ์การทาํธุรกิจอยา่งรอบคอบในการรักษาสดัส่วนหน้ีสินต่อทุน ดงัจะเห็นไดจ้ากสดัส่วนหน้ี
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ทั้งหมดต่อกาํไรก่อนดอกเบ้ีย/ภาษี/ค่าเส่ือมและค่าใชจ่้ายตดัจาํหน่าย  (EBITDA) ซ่ึงเท่ากบั 1.33 เท่า ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2552 ซ่ึงสะทอ้นความสาํเร็จในการดาํเนินกลยทุธ์ทางธุรกิจและประวติัการเงินท่ีดี ดงันั้นกลุ่ม

บริษทัโทรีเซน เช่ือวา่สถานภาพท่ีเขม้แขง็ทางการเงินของกลุ่มบริษทัโทรีเซน ทาํใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซนมี

ความไดเ้ปรียบเม่ือภาวะการณ์ทางธุรกิจถดถอยโดยสามารถซ้ือสินทรัพยใ์นราคาท่ีถูก 

 

กลยุทธ์การทาํธุรกจิของกลุ่มโทรีเซน 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนมีความตั้งใจท่ีจะสร้างความเติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการประกอบ

ธุรกิจโดยการถือหุน้เพื่อการลงทุนเชิงกลยทุธ์ (strategic investment holding company)  นอกจากน้ียงัคาดวา่

จะลงทุนเพิ่มเติมในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจเก่ียวกบัพลงังาน และธุรกิจเก่ียวกบัโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

(infrastructure) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มธุรกิจซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความสมดุลของกลุ่มธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม

ของบริษทัฯ มากข้ึน ส่วนประกอบท่ีสาํคญัของกลยทุธ์การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทัโทรีเซน คือ (ก) หา

โอกาสการขยายธุรกิจและบริการไปยงัภูมิภาคใหม่ๆ ซ่ึงจะช่วยใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซน มีจุดแขง็ในการ

แข่งขนัในตลาดมากข้ึน หรือช่วยต่อยอดธุรกิจท่ีมีอยู ่ (ข) ซ่อมแซม ปรับปรุง และขยายกองเรือของกลุ่ม

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง และกองเรือขดุเจาะอยา่งต่อเน่ือง โดยการต่อเรือใหม่และซ้ือเรือในตลาด

มือสอง และ (ค) รักษาส่วนประกอบของรายไดแ้ละผลกาํไรท่ีมัน่คงใหมี้คุณภาพสูง เพื่อช่วยใหก้ลุ่มบริษทั

โทรีเซน มีกระแสเงินสดเพยีงพอพร้อมสาํหรับค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน การชาํระคืนหน้ี การลงทุนใหม่ 

และการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 

 

กลยุทธ์ทางธุรกจิหลกัของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีดังนี ้

 

การตัดสินใจลงทุนด้วยหลกัของเหตผุล และแผนการขยายธุรกิจแบบครบวงจร  กลยทุธ์ของกลุ่ม

บริษทัโทรีเซนคือการต่อยอดนโยบายธุรกิจครบวงจรของกลุ่มบริษทัโทรีเซน และหาโอกาสหารายไดท่ี้

มัน่คงใหก้บักลุ่มบริษทัโทรีเซน มากข้ึนและมีกระแสเงินสดในอนาคตขา้งหนา้ กลุ่มบริษทัโทรีเซน จะทาํ

การลงทุนเพิ่มเติม เพื่อทาํใหส้ายธุรกิจในปัจจุบนัเขม้แขง็ข้ึนและขยายไปยงัตลาดเฉพาะใหม่ต่างๆ ตวัอยา่ง 

เช่น จากการเขา้ซ้ือหุน้ของเมอร์ตนัและ UMS เม่ือเร็วๆ น้ี จะทาํใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซนมีความสามารถจดัหา

และทาํเหมืองถ่านหิน รวมทั้งขนส่งถ่านหินดว้ยเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซน และขายถ่านหินใหแ้ก่ลูกคา้ของ

กลุ่มบริษทัฯ กลุ่มบริษทัโทรีเซนอาจเลิกบริษทัท่ีมีอยูท่ี่ไม่สร้างรายไดแ้ละกาํไรท่ีดีและหนัมามุ่งเนน้กบั

ธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตและใหผ้ลลพัธ์ในอตัรากา้วกระโดด และเพิ่มมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดย

จะตอ้งเป็นธุรกิจท่ีจะเติบโตไดต้ามท่ีตอ้งการและเหมาะสมกบัตน้ทุนทางการเงิน กลุ่มบริษทัโทรีเซนได้

ดาํเนินนโยบายปรับปรุงและขยายกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองอยา่งต่อเน่ือง และมีการสัง่ซ้ือเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองจาํนวน 5 ลาํเรือขดุเจาะจาํนวน 1 ลาํ และเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจาํนวน 3 
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ลาํ ในขณะท่ีทัว่โลกมีความตอ้งการมาตรฐานความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีเพิ่มสูงข้ึน กลุ่มบริษทั        

โทรีเซนไดใ้หค้วามสาํคญักบัคุณภาพ ความปลอดภยั และประวติัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัโทรีเซน ซ่ึง

ทาํใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซนมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ในกลุ่มธุรกิจท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนกาํลงัดาํเนินการ

อยู ่  

                        

ความหลากหลายของกองเรือ  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และกลุ่มลกูค้า ในรอบบญัชี  2552 

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและเมอร์เมดไดส้ร้างรายไดเ้ป็นจาํนวนร้อยละ 65.86 และ ร้อยละ  24.83 

ของรายไดร้วมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ กลุ่มบริษทัโทรีเซน 

ตั้งใจท่ีจะสร้างความสมดุลและความหลากหลายของธุรกิจโดยจาํแนกเป็นธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจเก่ียวกบั

พลงังาน และธุรกิจเก่ียวกบัโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (infrastructure) ความสมดุลและความหลากหลายในกลุ่ม

ธุรกิจน้ีจะมุ่งเนน้ไปยงัระบบภายในหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยดว้ย ธุรกิจบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีความตั้งใจ

ท่ีจะเพิ่มสดัส่วนของสญัญาเช่าระยะกลางชนิดค่าระวางคงท่ี (medium-term fixed rate contracts) ซ่ึงกลุ่ม

บริษทัโทรีเซน เช่ือวา่จะสามารถลดความผนัผวนได ้ เรือเหล่าน้ีจะยงัคงขนส่งสินคา้ท่ีมีความหลายหลาย ใน

รอบบญัชี  2552 ประกอบดว้ย ผลิตภณัทเ์หลก็ (ประมาณร้อยละ 30) ปุ๋ย (ประมาณร้อยละ 25) กระดาษและ

ผลิตภณัฑไ์ม ้(ประมาณร้อยละ 9) ถ่านหิน (ประมาณร้อยละ 9) ผลิตภณัฑเ์กษตร (ประมาณร้อยละ 9) สินแร่ 

(ประมาณร้อยละ 7) แร่เหลก็ (ประมาณร้อยละ 5)  และสินคา้ทัว่ไป (ประมาณร้อยละ 6) นอกจากจะมีกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีหลากหลายโดยใหบ้ริการทั้งในกลุ่มธุรกิจตน้นํ้าและปลายนํ้าแลว้ เมอร์เมดยงัมีจุดมุ่งหมายในการท่ี

จะรักษาความผสมผสานของระยะเวลาในการทาํสญัญา ทั้งสญัญาการขดุเจาะระยะยาวและสญัญาวิศวกรรม

โยธาใตน้ํ้ าระยะสั้น ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถลดความผนัผวนของรายได ้เมอร์เมดตั้งใจท่ีจะเพิ่มจาํนวน

สญัญาระยะยาวในธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า เพื่อท่ีจะลดความผนัผวนของรายไดใ้หม้ากยิง่ข้ึน 

 

เน้นกลยทุธ์การลงทุน การซ้ือเรือ และปรับปรุงกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ธุรกิจเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองไดด้าํเนินการปรับปรุงกองเรือ เพื่อทาํใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซน อยูใ่นตลาดในฐานะผูใ้ห ้

บริการเรือท่ีมีอายนุอ้ยกวา่และมีประสิทธิภาพเหนือกวา่ ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจะตั้งเป้าหมายท่ี

การผสมผสานกนัระหวา่งการซ้ือเรือสัง่ต่อใหม่และการซ้ือเรือมือสอง เน่ืองจากราคาของเรือไดล้ดลงในปีท่ี

ผา่นมา ยกตวัอยา่งเช่น เมอร์เมดไดซ้ื้อเรือเมอร์เมด เอเชียน่าและเรือเมอร์เมด เอนดวัเรอร์ ในตลาดเรือมือ

สองในราคาท่ีไม่แพง เพื่อท่ีจะขยายธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า  

 

ขยายอายกุารทาํงานของกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง นอกเหนือจากกลยทุธ์ซ้ือเรือและปรับปรุง

กองเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนแลว้ กลุ่มบริษทัโทรีเซน ยงัมีแผนขยายอายงุานของกองเรือจาํนวนหน่ึงท่ีมี

อยูใ่นขณะน้ี ซ่ึงจะทาํใหเ้รือมีอายงุานยาวนานข้ึน สามารถทาํรายไดไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเป็นท่ีน่าสนใจใน

ภาวะตลาดท่ีอตัราค่าเช่าเรือลดตํ่าลง เน่ืองจากตน้ทุนส่วนใหญ่ไดมี้การตดัจาํหน่ายค่าเส่ือมราคาไปแลว้  
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ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองใชท้รัพยากรจาํนวนมาก เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายการในรักษาเรือใหอ้ยูใ่นสภาพ

ดีท่ีผา่นขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสถาบนัจดัอนัดบัชั้นเรือต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง

ใชเ้งินจาํนวน 519.71 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี 2552 สาํหรับเรือ 12 ลาํ ในการนาํเรือเขา้อู่แหง้และ

เขา้รับการตรวจสอบสภาพเรือ ภายในปี 2555 เรือจาํนวน 16 ลาํ จากจาํนวน 36 ลาํ จะมีอาย ุ25 ปี 

 

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยใีหม่และนาํเสนอวิธีการทาํงานแบบใหม่    ในรอบบญัชี 2552  กลุ่ม

บริษทัโทรีเซนมุ่งเนน้ท่ีการปรับปรุงกระบวนการทาํงานของธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตผลงาน

และความมีประสิทธิภาพของงาน รวมถึงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การปรับปรุงเหล่าน้ีใน

ส่วนของบริษทัฯ และธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2553 โดยกลุ่มบริษทัโทรีเซน

มีแผนท่ีจะดาํเนินการปรับปรุงในลกัษณะเดียวกนัน้ีทัว่ทั้งกลุ่มบริษทัโทรีเซน นอกจากน้ีการพฒันาระบบ

ต่างๆ น้ีคาดวา่จะช่วยระบบการวิเคราะห์ขอ้มูลใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน และช่วยในการตดัสินใจท่ีดีข้ึน  

 

3.1 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

ธุรกจิหลกัของบริษัทฯ 

ธุรกิจของบริษทัในกลุ่มโทรีเซน ประกอบดว้ย 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจ

พลงังาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

 

3.1.1 กลุ่มธุรกจิขนส่ง 

 

ธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัเดินเรือท่ีบริหารงานโดยคนไทยท่ีใหญ่ท่ีสุด 

โดยเป็นเจา้ของเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไป เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองประเภท  Handysize และประเภท Handymax 

โดยขนาดของเรือมีตั้งแต่ 16,211 เดทเวทตนั ไปจนถึง 52,375 เดทเวทตนั เรือของบริษทัฯ สามารถบรรทุกสินคา้

แหง้เทกองทั้งแบบขนส่งเป็นปริมาณมากๆ ในคร้ังเดียวหรือขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว ไม่วา่จะเป็น 

แร่เหลก็   ถ่านหิน เมลด็ธญัพืช ซีเมนต ์ปุ๋ย ผลิตภณัฑเ์หลก็กลา้ และผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากป่าไม ้
 

ในรอบบญัชี 2552  บริษทัฯ ไดข้ายเรือมือสอง 8 ลาํ  บริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อเรือใหม่ 5 ลาํ ขนาดระวาง

บรรทุกเฉล่ีย 53,000 เดทเวทตนั เพื่อทาํการส่งมอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2552 กองเรือโทรีเซนมีขนาดระวางบรรทุกสินคา้รวม 1,050,893 เดทเวทตนั ระวางบรรทุกเฉล่ีย 27,185 เดท

เวทตนั และมีอายเุฉล่ีย 19.05 ปี ขนาดของกองเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนไดล้ดลงจากจาํนวน 48 ลาํ ในปี 

2548 เป็นจาํนวน 36 ลาํ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 และมีขนาดระวางบรรทุกสินคา้รวมลดลงจาก 1,230,514 
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เดทเวทตนั เป็น 1,050,839 เดทเวทตนัในระยะเวลาเดียวกนั  แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงพฒันาการของกองเรือ 

โทรีเซนจากปี 2549 ถึง 2552 
 

จํานวนเรือและระวางบรรทุกรวมในแต่ละปี 

 
ท่ีมา : TTA 

 

 

ปุ�ย

24.99%

ผลิตภัณฑ์เกษตร

9.01%

กระดาษ/

ผลิตภัณฑไ์ม้

9.35%
แร่/สินแร่

7.45%

สินแร่เหล็ก

5.01%

ถ่านหิน

9.11%

ผลิตภัณฑ์

เหล็กกล้า

29.39%

สินค้าทั่วไป/อื่นๆ

5.69%

สินค้าท่ีขนส่งจําแนกตามประเภทของสินค้า

 
ท่ีมา : TTA 
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ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองประกอบดว้ย (ก) การใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้แบบประจาํ

เสน้ทาง เป็นการใหเ้ช่าเรือเพื่อวิ่งตามเสน้ทางท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ และเขา้จอดเทียบท่าตามท่ีไดแ้จง้ไว้

ล่วงหนา้ และ (ข) การใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทาง เป็นการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา หรือรับส่ง

สินคา้ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา  
 

กองเรือของบริษัทฯ 

 

บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั (“TCB”) มีหนา้ท่ีดูแลจดัการการดาํเนินงานในเชิงพาณิชยแ์ละ

เทคนิคของกองเรือในธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง กองเรือท่ีมีอยูป่ระกอบดว้ย เรือท่ีมีระวางสองชั้น 

(tween-deckers) เรือท่ีมีระวางบรรทุกสินคา้แหง้เทกองโดยเฉพาะ (Open hatch/box-shaped vessels) และเรือ

บรรทุกสินคา้เทกองแบบมาตรฐาน (conventional bulk vessels) ถึงแมว้า่เรือแต่ละประเภทดงักล่าวจะสามารถ

ใชส้ลบัสบัเปล่ียนกนัในการขนส่งสินคา้ได ้เรือแต่ละประเภทกมี็ขอ้ดีของตวัเอง ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

 

แบบเรือ ลกัษณะ 

เรือท่ีมีระวางสองชั้น  เรือประเภทน้ีมีระวางกั้นกลางหรือมีระวางเพิ่มมาอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงทาํใหส้ะดวก

มากข้ึนในการขนส่งสินคา้ท่ีเป็นกระสอบ เป็นช้ินๆ หรือท่ีไม่สามารถมดั

รวมกนัได ้ นอกจากน้ีเรือชนิดน้ียงัสามารถบรรทุกสินคา้เทกองแบบทัว่ไปได้

เช่นกนั การใชป้ั้นจัน่หรือรอกสองหวัเขา้ดว้ยกนัยงัช่วยใหเ้รือสามารถยก

สินคา้ท่ีมีนํ้ าหนกัมากได ้ 
เรือท่ีมีระวางบรรทุกสินคา้ 
เทกองโดยเฉพาะ  

เรือบรรทุกสินคา้เทกองท่ีมีระวางบรรทุกสินคา้โดยเฉพาะ มีฝาระวางท่ีเปิดได้

กวา้งกวา่เรือบรรทุกสินคา้เทกองแบบทัว่ไป ทาํใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ใน

การบรรทุกสินคา้ท่ีเป็นช้ินๆ เช่น เหลก็เสน้ และผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้

นอกจากน้ีเรือชนิดน้ียงัสามารถบรรทุกสินคา้เทกองแบบทัว่ไปไดเ้ช่นกนั 
เรือบรรทุกสินคา้เทกอง 
แบบมาตรฐาน  

เรือบรรทุกสินคา้เทกองแบบมาตรฐาน เป็นเรือท่ีออกแบบมาใหเ้หมาะสมกบั

การบรรทุกสินคา้เทกองทัว่ๆ ไป มากท่ีสุด สมกบัช่ือของเรือนัน่เอง  
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ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของโทรีเซน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2552 
 

จํานวนเรือ 

 จํานวนเรือ 

ทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของ 

เรือทีเ่ช่ามา 

(ระยะกลาง) 

เรือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 

Handysize 28 1 - 29 

Handymax 8 3 5 16 

รวม 36 4 5   45 
 
 
 

อายุเฉลีย่ของกองเรือโทรีเซน 

 เรือทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของ เรือทีเ่ช่ามา 

(ระยะกลาง) 

เรือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 

Handysize 22.07 23.18 - 22.12 

Handymax 13.24 4.94 - 10.75 

รวม 19.05 8.46 - 17.42 

 
ท่ีมา : TTA 
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รายช่ือกองเรือโทรีเซน 

 

เรือทีม่ีระวางสองช้ัน 

ช่ือเรือ 
วนัทีส่่งมอบเรือจาก

อู่ต่อเรือ 
 เดทเวทตนั  อายุ ชนิดของเรือ การจัดช้ันเรือ 

1 ทอร์เซลเลอร์ 21-03-29 16,248 23.55 

TD-15A 

 ABS  

2 ทอร์ซี 28-04-29 16,248 23.44  LR  

3 ทอร์สกิปเปอร์ 04-11-29 16,211 22.92 LR 

4 ทอร์สปิริต 11-06-29 16,225 22.80 LR 

5 ทอร์สตาร์ 22-11-28 16,248 23.32 LR 

6 ทอร์ซนั 04-07-29 16,223 23.26 LR 

7 ทอร์ นาวเิกเตอร์ 29-03-30 20,358 22.52 

Passat 

LR 

8 ทอร์ นอติกา้ 09-12-31 20,542 20.82 BV 

9 ทอร์ เนปจูน 01-03-32 20,377 20.60 GL 

10 ทอร์ เน็กซสั 01-01-32 20,377 20.76 GL 

11 ทอร์ นอติลุส 06-05-31 20,457 21.42  BV  

12 ทอร์ เนคตาร์ 01-01-33 20,433 19.76  GL  

13 ทอร์ เนรัส 01-01-31 20,380 21.76  LR  

       ABS : Amercian 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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เรือบรรทุกสินค้าเทกอง 

ช่ือเรือ 
วนัทีส่่งมอบเรือ

จากอู่ต่อเรือ 
 เดทเวทตนั  อายุ ชนิดของเรือ การจัดช้ันเรือ 

14 ทอร์ ไพลอ็ต 22-05-29 33,400 23.38     LR 

15 ทอร์ ออร์คิด 27-09-28 34,800 24.02 Standard Bulk BV 

16 ทอร์ โลตสั 18-02-28 35,458 24.63   < 40,000 dwt BV 

17 ทอร์ เวนเจอร์ 14-06-29 41,824 23.31 

  

LR 

18 ทอร์ ไดนามิค 30-04-34 43,497 18.43 Standard  Bulk BV 

19 ทอร์ อินทิกริต้ี 02-04-44 52,375 8.50   > 40,000 dwt BV 

20 ทอร์ จสัมิน 22-08-28 36,633 24.12 Box Shape   DNV 

21 ทอร์ จูปิเตอร์ 18-08-29 36,992 23.13   Bulk (Box) ABS 

22 ทอร์ เวฟ 30-07-41 39,042 11.18 Open Hatch /  < 40,000 dwt ABS 

23 ทอร์ วนิ 18-11-41 39,087 10.87  Box Shape   ABS 

24 ทอร์ เอนเนอร์ย ี 16-11-37 42,529 14.88     NKK 

25 ทอร์ เอนเดฟเวอร์ 11-04-38 42,529 14.48 Open Hatch /  Bulk (Box) NKK 

26 ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ 28-07-38 42,529 14.19  Box Shape > 40,000 dwt DNV 

27 ทอร์ ฮาร์โมน่ี 21-03-45 47,111 7.53     DNV 

28 ทอร์ ฮอไรซนั 01-10-45 47,111 7.00     BV 

29 ทอร์ แชมเป้ียน 01-12-25 25,150 26.85     GL 

30 ทอร์ กปัตนั 01-05-26 25,085 26.44 Open Hatch /  Con-Bulkers  GL 

31 ทอร์ คอนฟิเดนซ์ 24-06-26 24,900 26.29 Box Shape  (Box)  GL 

32 ทอร์ คอมมานเดอร์ 01-05-27 26,140 25.43     LR 

33 ทอร์ ทริบิวท ์ 03-01-28 23,224 24.76     BV 

34 ทอร์ แทรเวลเลอร์ 30-11-28 24,126 23.85 Open Hatch /  Wismar  LR 

35 ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ 08-08-29 23,930 23.16  Box Shape (Box)  BV 

36 ทอร์ ทรานสิท 01-12-29 23,042 22.85     ABS 

รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน                 1,050,839  เดทเวทตนั 

 

ท่ีมา : TTA 
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  กองเรือของบริษทัฯ จดทะเบียนเป็นเรือสญัชาติไทย (ยกเวน้ เรือ ทอร์ ฮอไรซัน จดทะเบียนเป็นเรือ

สญัชาติสิงคโปร์) บริษทัฯ เป็นเจา้ของเรือแต่ละลาํโดยผา่นบริษทัยอ่ย กลยทุธ์ในการบริหารกองเรือของ

บริษทัฯ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีสินคา้และลูกคา้ท่ีหลากหลาย บริษทัฯ พยายามท่ีจะรักษาความสมดุลระหวา่งการ

ใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง การใหเ้ช่าเหมาลาํระยะยาว และการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะ

สั้น    

26%

36%

37%

การให้บริการของกองเรือโทรีเซน จําแนกตามวนัเดินเรือ

บริการแบบประจาํเส้นทาง

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง 

โดยใหเ้ชา่ชนิดเหมาลําเป�น

ระยะเวลา

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง 

โดยใหเ้ชา่เหมาลําแบบเป�น

เท่ียว

 
 

การให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจําเส้นทาง 
 

รูปภาพต่อไปน้ีแสดงเสน้ทางการใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางของบริษทัฯ 
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การใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง เป็นการขนส่งสินคา้แหง้ท่ีเป็นหีบห่อ (Pallets) ใน

หลายลกัษณะ ตั้งแต่แรกเร่ิมท่ีมีการเดินเรือประจาํเสน้ทาง เสน้ทางเดินเรือสายหลกัจะวิ่งระหวา่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตไ้ปยงัอ่าวเปอร์เซีย ทะเลแดง และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในรอบบญัชี 2552 กลุ่มบริษทั   

โทรีเซนไดใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางเฉล่ีย 2 เท่ียวต่อเดือน ระหวา่งประเทศจีน และ 2 ถึง 5 

เท่ียวต่อเดือน ระหวา่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ปยงัตะวนัออกกลาง  
 

เส้นทางเดนิเรือ 
จํานวนเทีย่วเรือ ปริมาณสินค้า (ตนั) 

% ทีเ่พิม่ขึน้ สินค้าหลกัทีข่นส่ง 
2551 2552 2551 2552 

ประเทศจีน –  

ตะวนัออกกลาง 

28 14 1,100,671 410,473 -62.71% ผลิตภณัฑจ์ากไม ้

และเหลก็ 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้–  

ตะวนัออกกลาง 

133 87 1,266,248 1,266,248 -50.36% ผลิตภณัฑจ์ากไม ้

และเหลก็ 

อ่ืน ๆ   1  14,497  ผลิตภณัฑจ์ากไม ้

รวม 161 102 3,651,357 1,691,218 100%   

 
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

ใหญ่แลว้จะทาํในรูปของการเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ (contracts of affreightment) หรือในรูปของ

การใชบ้ริการแบบเช่าเหมาลาํ 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนใหบ้ริการเดินเรือแบบประจาํเสน้ทางกบัผูผ้ลิตสินคา้ และผูส่้งสินคา้หลากหลาย 

ซ่ึงจะแตกต่างกนัในแต่ละปี จากการท่ีเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เติบโตอยา่งรวดเร็ว  ทาํให้

รูปแบบและปริมาณการคา้เพิ่มมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั บริษทัฯ หาสินคา้ท่ีตอ้งการเรือบรรทุกสินคา้จาก

ตวัแทนเรือ นายหนา้เช่าเหมาเรือ และการติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง 
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กลุ่มบริษทัโทรีเซนแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆ ท่ีใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางจากเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละจีนไปยงัตะวนัออกกลาง  ถึงแมว้า่คู่แข่งในอนัดบัตน้ๆ ของบริษทัฯ จะมีกองเรือท่ี

ใหญ่กวา่ แต่บริษทัฯ กเ็ช่ือวา่บริษทัฯ มีขอ้ไดเ้ปรียบ เช่น คุณภาพ ชนิดและความหลากหลายของเรือ ความถ่ี

ของตารางเดินเรือ เครือข่ายตวัแทนเรือ  นายหนา้เช่าเหมาเรือ และลูกคา้ในแถบเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออก

กลางท่ีกวา้งขวางกวา่   

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนเร่ิมจากการเป็นผูใ้หบ้ริการขนส่งแบบประจาํเสน้ทาง แต่หลงัจากท่ีกองเรือของ

บริษทัเติบโตข้ึนมากในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมาสดัส่วนของเรือท่ีใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทางค่อยๆ ลดลงจาก

มากกวา่ร้อยละ 65 ในปี 2546 เป็นประมาณร้อยละ 26 ของจาํนวนวนัเดินเรือทั้งหมดในรอบบญัชีส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ถึงแมว้า่จะมีการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ประจาํเสน้ทางในเสน้ทางใหม่ๆ เพิ่มข้ึนก็

ตาม 

 

การบริการแบบไม่ประจําเส้นทาง 
 

การบริการแบบไม่ประจาํเสน้ทาง เป็นอีกบริการหน่ึงของธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง รายได้

จากการเดินเรือของบริษทัฯ มาจาก 

• การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นเท่ียว การใหเ้ช่าเหมาลาํในตลาดใหเ้ช่าระยะสั้น ซ่ึงคิดค่าเช่าตาม

อตัราของตลาด ณ ขณะนั้น  

• การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา เป็นการใหเ้ช่าเรือโดยกาํหนดระยะเวลาไว ้และโดยทัว่ไป

จะกาํหนดอตัราค่าเช่าแบบคงท่ี แต่มกัจะมีปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น การปรับค่าเงินเฟ้อ หรืออตัราค่าเช่า

เรือของตลาดปัจจุบนั มาเป็นองคป์ระกอบในการคิดอตัราค่าเช่าเรือ และ 

• การเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ (contracts of affreightment) ซ่ึงบริษทัฯ จะรับขนส่ง

สินคา้จาํนวนหน่ึงใหแ้ก่ลูกคา้ในเสน้ทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
 

ตารางในหนา้ถดัไปแสดงขอ้แตกต่างท่ีสาํคญัของการเช่าและการทาํสญัญาแต่ละแบบ ในธุรกิจการ

เดินเรือของบริษทัฯ 
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การเช่าเหมาลาํ 

เป็นเทีย่ว 

การเช่าเหมาลาํ 

เป็นระยะเวลา 
การเช่าเรือเปล่า 

การเซ็นสัญญารับขนส่ง

สินค้าล่วงหน้า 

ระยะเวลาของสัญญา 
เป็นระยะเวลาสาํหรับ 

การเดินทางเท่ียวเรือเดียว 
หน่ึงปีหรือมากกวา่ หน่ึงปีหรือมากกวา่ หน่ึงปีหรือมากกวา่ 

อตัราค่าเช่า 
แตกต่างกนัไปตาม 

การเช่าแต่ละเท่ียว 
คิดเป็นรายวนั คิดเป็นรายวนั โดยทัว่ไปคิดเป็นรายวนั 

ค่าใชจ่้ายของเรือ เจา้ของเรือจ่าย ลูกคา้จ่าย ลูกคา้จ่าย เจา้ของเรือจ่าย 

ค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือ 
เจา้ของเรือจ่าย เจา้ของเรือจ่าย ลูกคา้จ่าย เจา้ของเรือจ่าย 

เม่ือเรืออยูใ่นระยะเวลา

ท่ีไม่อาจใชป้ระโยชน์

ได ้(Off-hire) 

ลูกคา้ไม่ตอ้งจ่าย แลว้แต่ตกลง โดยทัว่ไปลูกคา้จ่าย 
โดยทัว่ไปลูกคา้ 

ไม่ตอ้งจ่าย 

 

บริษทัฯ ใหบ้ริการเดินเรือแบบเสน้ประจาํแบบขาเดียว (one-way liner services) จากเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตแ้ละจีนไปยงัตะวนัออกกลาง ดว้ยขนาดของกองเรือท่ีบริษทัฯ มีอยูท่าํใหบ้ริษทัฯ ไม่ตอ้งใหเ้รือวิ่งกลบั

ตรงมาท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละจีน บริษทัฯ สามารถท่ีจะปล่อยเรือขากลบัใหเ้ป็นการเช่าระยะสั้นหรือขน

สินคา้กลบัมาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเตรียมตวัในการเดินทางรอบต่อไป สินคา้ท่ีบรรทุกขากลบันั้นหามาโดย

เป็นสญัญาเช่ารับส่งสินคา้ล่วงหนา้ 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 ไดท้าํสญัญาเช่าเหมาลาํแบบระยะเวลาสาํหรับเรือส่วนหน่ึง 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
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เป็นผูรั้บผดิชอบ การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา ปกติระยะเวลาการใหเ้ช่าจะถูกจาํกดัอยูท่ี่ 12 ถึง 24 

เดือน 
 

 ในรอบบญัชี 2552 บริษทัฯ ไดมี้สญัญารับขนส่งสินคา้แบบเช่าเหมาลาํระยะยาวคิดเป็นร้อยละ 

14.19 ของระวางบรรทุกสินคา้ทั้งหมด และในปี 2553 ไดมี้การทาํสญัญาล่วงหนา้แบบเช่าเหมาลาํระยะยาว

ไวแ้ลว้ร้อยละ 12.76 ของระวางบรรทุกสินคา้ทั้งหมด ทางเลือกหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้รือไดรั้บการวา่จา้งกคื็อการ

ใหเ้ช่าผา่นตวัแทนนายหนา้จดัหาสินคา้ ในตลาดใหเ้ช่าเรือระยะสั้นมีความเป็นไปไดท่ี้จะฉวยโอกาสจากการ

ปรับตวัดีข้ึนของตลาด แต่กมี็ความเส่ียงในช่วงขาลงเช่นกนั จาํนวนเรือท่ีใหบ้ริการในตลาดใหเ้ช่าเรือระยะ

สั้น มกัจะมีจาํนวนไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัจาํนวนเรือท่ีเหลือมาจากการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาและ

แบบประจาํเสน้ทาง 
 

ในการใหเ้ช่าเหมาเรือ  บริษทัฯ จะจ่ายค่านายหนา้ตั้งแต่ร้อยละ 0.625 ถึง 6.25 ของอตัราเช่ารายวนั

ทั้งหมดแก่บริษทันายหนา้ท่ีจดัหาผูเ้ช่าให ้
 

 การใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทางของกลุ่มบริษทัโทรีเซน มีความผนัผวนไปตามอุปสงคแ์ละ

อุปทานของสินคา้แหง้เทกอง การเช่าเรือมีปัจจยัจากราคา เสน้ทางการเดินเรือ ขนาด อายแุละสภาพของเรือ 

รวมไปถึงช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัโทรีเซน ในการเป็นทั้งผูป้ระกอบการและเป็นเจา้ของเรือ นอกจากน้ีกลุ่ม

บริษทัโทรีเซน ยงัตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนในตลาดของเรือขนาดกลาง (Handysize) และขนาด

เลก็ (Handymax) อยา่งไรกดี็ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไป และเรือบรรทุกสินคา้แหง้เท

กอง ในโลกท่ีมีขนาดตั้งแต่ 15,000 เดทเวทตนัถึง 50,000 เดทเวทตนั มีอยูค่่อนขา้งกระจดักระจาย และแบ่ง

ออกเป็นเจา้ของเรือรายยอ่ย ๆ ไดป้ระมาณ 1,435 ราย ซ่ึงเป็นเจา้ของเรือ ประมาณ 5,458 ลาํ  

39.34%

12.02%7.46%

8.06%

33.13%

สัดส่วนการถือครองเรือประเภทบรรทุกสินค้าทั่วไป   

                   และเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

                   (15,000-50,000 เดทเวทตัน)

1-4 ลํา

5-9 ลํา

10-14 ลํา

15-19 ลํา

> 20 ลํา

 
ท่ีมา : Fairplay World Shipping Encyclopedia 
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ลกูค้าของบริษทัฯ 
 

  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัโทรีเซน บริหารกองเรือท่ีมีทั้งเรือท่ีใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทาง และแบบไม่

ประจาํเสน้ทาง ลูกคา้ของบริษทัฯ จึงครอบคลุมไปถึงบริษทัผูค้า้ระหวา่งประเทศชั้นนาํ และผูป้ระกอบการ

เดินเรืออ่ืนดว้ย  กลยทุธ์ของบริษทัฯ คือการปล่อยเรือใหเ้ช่าแบบเหมาลาํกบับริษทัการคา้ขนาดใหญ่ (trading 

house) (ซ่ึงรวมถึงผูค้า้สินคา้ดว้ย) เจา้ของเรือและผูป้ระกอบการดา้นเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง ผูผ้ลิต

สินคา้รายใหญ่ และหน่วยงานราชการ มากกวา่บริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินไม่มัน่คง กลุ่มบริษทัโทรีเซนมี

ความมุ่งมัน่ท่ีจะใหบ้ริการเดินเรือในหลายรูปแบบ ในรอบบญัชี 2552 ลูกคา้หลกั 10 รายแรกของธุรกิจเรือ

บรรทุกสินคา้แหง้เทกอง คิดเป็นร้อยละ 47.75 ของรายไดค่้าระวางทั้งหมดของกลุ่มบริษทัโทรีเซน  

48%

8%3%

11%

12%

8%

10%

ลูกค้าจําแนกตามรายรับ

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 
 

คู่แข่ง 
 

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เป็นธุรกิจท่ี

มีการแข่งขนัสูง ตลาดในประเทศไทยเป็นตลาดท่ีมีส่วน

แบ่งกระจดักระจาย และคู่แข่งของกลุ่มบริษทัโทรีเซนมี

การดาํเนินงานท่ีเลก็กวา่ธุรกิจของกลุ่มบริษทัโทรีเซน

มาก ตลาดระหวา่งประเทศกมี็ส่วนแบ่งท่ีกระจดักระจาย

ดว้ยเช่นกนั และกลุ่มบริษทัโทรีเซน ไดแ้ข่งขนักบั

บริษทัขนส่งชั้นนาํในเอเชียหลายบริษทั รวมทั้ง บริษทั 

เอสทีเอก็ซ์ แพนโอเช่ียน จาํกดั บริษทั ฮุนได เมอร์ชัน่ 

มารีน จาํกดั และบริษทัไชน่าโอเช่ียน ชิปป้ิง จาํกดั 

(กลุ่มบริษทั) คาดวา่การแข่งขนัจะเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจาก

การรวมและการขยายกิจการของบริษทัขนส่งระดบั

นานาชาติขนาดใหญ่ และการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่เน่ืองจากสภาพตลาดท่ีอาํนวย 

ตารางที่ 7: คู่แข่งหลกัในการเดนิเรือแบบประจําเส้นทาง 

 บริษทั ฮุนได เมอร์ชัน่ มารีน จาํกดั 

เรือ Handysize 0 ลาํ  

เรือ Handymax 3 ลาํ ระวางบรรทุก 138,589เดทเวทตนั 

 บริษทั เอสทีเอก็ซ์แพน โอเช่ียน จาํกดั 

เรือ Handysize 14 ลาํ ระวางบรรทุก 404,130 เดทเวทตนั 

เรือ Handymax 20 ลาํ ระวางบรรทุก 894,646 เดทเวทตนั 

 บริษทั ไชน่า โอเช่ียน ชิปป้ิง จาํกดั 

เรือ Handysize 97 ลาํ ระวางบรรทุก 1,979,308 เดทเวท

ตนั 

เรือ Handymax 113 ลาํ ระวางบรรทุก 5,228,800 เดทเวท

ตนั 

ท่ีมา: เวบ็ไซตบ์ริษทัต่างๆ 
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ดงัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ในหวัขอ้ “จุดแขง็ในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัโทรีเซน” ธุรกิจของกลุ่ม

บริษทัโทรีเซนแข่งขนัในตลาดบางตลาด (เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จีน อินเดีย และ ตะวนัออกกลาง) 

 

สิทธิประโยชน์ - บัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัเดินเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2552 มีดงัน้ีคือ 

 

ช่ือบริษัท ช่ือเรือ 
เลขที ่ วนัที่อนุมัต ิ ระยะเวลาที่ได้ 

บัตรส่งเสริม บัตรส่งเสริม รับยกเว้นภาษี (ปี) 

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

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

บริษทั ทอร์ เมอร์คิวร่ี ชิปป้ิง จาํกดั Thor Mercury 1836(2)/2543 27 ธ.ค. 43 8 

บริษทั ทอร์ มาสเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Master 1316(2)/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(2)/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 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 
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ช่ือบริษัท ช่ือเรือ 
เลขที ่ วนัที่อนุมัต ิ ระยะเวลาที่ได้ 

บัตรส่งเสริม บัตรส่งเสริม รับยกเว้นภาษี (ปี) 

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

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

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

บริษทั ทอร์ ทรานสิท ชิปป้ิง จาํกดั Thor Transit 2073(2)/2547 01 ธ.ค. 47 8 

บริษทั ทอร์ เนรัส ชิปป้ิง จาํกดั Thor Nereus 1035(2)/2548 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 การ์เดียน ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 75 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 

 

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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 นอกจากธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองแลว้ กลุ่มธุรกิจขนส่งยงัประกอบดว้ยธุรกิจการใหบ้ริการ

เป็นตวัแทนเรือ และการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือ 
 

ธุรกจิตัวแทนเรือ 
 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนเป็นกลุ่มบริษทัตวัแทนเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยเป็นตวัแทนเรือทุก

ประเภท ในประเทศไทย ธุรกิจตวัแทนเรือในกลุ่มบริษทัโทรีเซนจะดาํเนินการโดยส่ีบริษทั 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 และ กลัฟ เอเจนซ่ี   

คมัปะนี จาํกดั ในประเทศลิชเทนสไตน์ ถือหุน้ร้อยละ 49  

ITA มีจุดขายจากการเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายในกลุ่มบริษทัอินชเ์คป ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัตวัแทน

เรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก GAC เป็นบริษทัชั้นนาํแห่งหน่ึงในโลกในดา้นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เดินเรือ ธุรกิจเดินเรือ และโลจิสติกส์ 

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

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

บริษทัตวัแทนเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองโฮจิมินห์ และในเขตพื้นท่ีวงั เตา (Vung Tau) อีกทั้งยงัมีความเช่ียวชาญ

ในธุรกิจการขนส่งสินคา้ และกาํลงัพฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวกบัโลจิสติกส์ในประเทศเวียดนาม อีกดว้ย 

4) PT Perusahaan Pelayaran Equinox (“Equinox”) เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัการเดินเรืออยา่งเตม็

รูปแบบในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นผูดู้แลการตลาดใหก้บัเรือประจาํเสน้ทางท่ีวิ่งออกจากประเทศ

อินโดนีเซีย 

 

ในรอบปีบญัชี 2552 Equinox เป็นเจา้ของเรือ 2 ลาํ ไดแ้ก่ เรือทอร์ เวนเจอร์ และเรือทอร์ เซลเลอร์ 

และใหบ้ริการขนส่งทั้งในและต่างประเทศแก่ลูกคา้ รวมถึงการใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองและ

บริการงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพาณิชยน์าวใีหก้บัอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ รวมถึงเรือ 

FPSO และ FSO นอกจากน้ี Equinox ยงัใหบ้ริการเป็นตวัแทนเรืออยา่งเตม็รูปแบบ การบริหารจดัการเรือ

ทางดา้นเทคนิค และการบริหารจดัการลูกเรือแก่บุคคลภายนอกอีกดว้ย 

 

ทั้งส่ีบริษทัใหบ้ริการดา้นธุรกิจตวัแทนเรือดงัน้ี จดัหาท่าเรือใหเ้รือเทียบท่า ขนถ่ายสินคา้ข้ึนลง 

จดัหาสินคา้ลงเรือ เตรียมเสบียง เช่น นํ้ามนัเช้ือเพลิง นํ้ า ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สบัเปล่ียนลูกเรือ 

และอ่ืนๆ นอกจากน้ีบริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัมีความชาํนาญในการใหบ้ริการใน
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การส่งกาํลงับาํรุง (โลจิสติกส์) ซ่ึงครอบคลุมการกระจายสินคา้ทั้งทางบกและทางอากาศ  การรับส่งสินคา้

จากตน้ทางถึง ปลายทาง การเคล่ือนยา้ยสินคา้และพสัดุระหวา่งประเทศ 

 

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 มีบริษทัยอ่ยคือ บริษทั 

เฟิร์นเล่ย ์ ชิปโบรกก้ิง ไพรเวท ลิมิเตด็ โดย FTL ถือหุน้อยูร้่อยละ 99 ซ่ึงใหบ้ริการในการเป็นนายหนา้เช่า

เหมาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในประเทศอินเดีย และบริษทั เฟิร์นเล่ย ์ ดรายคาร์โก (สิงคโปร์) พีทีอี        

ลิมิเตด็ โดย FTL ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ซ่ึงใหบ้ริการในการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง

ในประเทศสิงคโปร์ 

 

 นอกเหนือจากจดัหาตลาดใหก้บักองเรือโทรีเซนแลว้ เฟิร์นเล่ย ์ ยงัดาํเนินธุรกิจเป็นบริษทันายหนา้

เช่าเหมาเรือในตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งสูง โดยเป็นตวักลางระหวา่งเจา้ของเรือและผูเ้ช่าเรือทั้งประเทศ

ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละทัว่โลก  

 

การดําเนินธุรกจิในแถบประเทศตะวนัออกกลาง 

 

โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี (“TSF”) ซ่ึงบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ไดถู้ก

ก่อตั้งข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสาํนกังานภูมิภาคในแถบตะวนัออกกลาง TSF สนบัสนุนเรือท่ีใหบ้ริการแบบประจาํ

เสน้ทางของกลุ่มบริษทัโทรีเซนท่ีแวะไปยงัประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และท่าเรืออ่ืนๆ ในแถบ

ตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นการประหยดัตน้ทุนในการดาํเนินการของเรือสินคา้ของโทรีเซนท่ีขนส่งสินคา้ไปยงั

ภูมิภาคดงักล่าว 

 

TSF ใหบ้ริการเรือท่ีเขา้ไปจอดเทียบท่าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากกวา่ 100 ลาํต่อปี และ

ติดต่อประสานงานในดา้นการปฏิบติัการเรือกบัท่าเรืออ่ืนๆ โดยมีตวัเลขของเรือท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการใน

ท่าเรืออ่ืนๆ ไม่ต่างกนั บริษทัฯ มีความชาํนาญทางดา้นพิธีศุลกากร และใหบ้ริการขนส่งสินคา้มากกวา่ 3,000 

รายแก่ผูรั้บสินคา้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน และจุดหมายปลายทางท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
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3.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
 

ธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ัง  
 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั 

(มหาชน) (“เมอร์เมด”) เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2525 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 บริษทัฯ ถือ

หุน้ในเมอร์เมดร้อยละ 57.14  โดยหุน้จาํนวนร้อย

ละ 35.40 ถือโดยบริษทัฯ โดยตรงและ อีกร้อยละ 

21.74 ถือโดยบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิง พีทีอี   

แอลทีดี เมอร์เมดเป็นผูใ้หบ้ริการนอกชายฝ่ังของ

บริษทัฯ โดยใหบ้ริการในอุตสาหกรรมขดุเจาะ

นํ้ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ังในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เม่ือเร็ว ๆ น้ี เมอร์เมดไดข้ยายธุรกิจงานวิศวกรรมโยธา

ใตน้ํ้ าออกไปยงัจีน อินเดีย ตะวนัออกกลาง บราซิล และไหล่ทวีปของสหราชอาณาจกัร  (United Kingdom 

Continental Shelf (“UKCS”)) เมอร์เมดมีท่ีทาํการท่ีจงัหวดัชลบุรี ประเทศไทย และมีฐานปฏิบติังาน

สนบัสนุนงานบนฝ่ังในกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย  รวมทั้ง

ในประเทศสิงคโปร์ และประเทศกาตาร์ในตะวนัออกกลาง เพื่อสนบัสนุนการขยายกิจการไปในส่วนของ

ภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2550 เมอร์เมดไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ 

(“SGX”) และไดเ้งินจากการซ้ือขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นเงินจาํนวน 246 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  ณ 

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2552 เมอร์เมดไดเ้งินจากการออกหุน้เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นเงิน

จาํนวน 156 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 

 

เมอร์เมดถือเป็นบริษทัลาํดบัตน้ๆ บริษทัหน่ึง ท่ีใหบ้ริการขดุเจาะนอกชายฝ่ังในประเทศไทย และ

ไดก้ลายเป็นหน่ึงในจาํนวนไม่ก่ีบริษทั ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการดงักล่าวแบบครบวงจรในเอเชีย เมอร์เมดดาํเนิน

ธุรกิจหลกัสองประเภท คือการใหบ้ริการขดุเจาะนอกชายฝ่ัง และบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ 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 เมตร สาํหรับเรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 

และ 5,943 เมตร สาํหรับ เอม็ทีอาร์-2    

 

ตาราง 8 : บริษัทย่อยทีสํ่าคญัของเมอร์เมด  

 บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

(“MOS”) ใหบ้ริการงานวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้าโดยมี

เรือท่ีใชส้นบัสนุนงานดงักล่าว ท่ีพร้อมดว้ยนกั

ประดานํ้าและเคร่ืองตรวจสอบใตน้ํ้า 

 บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั  (“MDL”) ใหบ้ริการ

เรือขดุเจาะเพ่ือใชใ้นการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซ

ธรรมชาติ นอกชายฝ่ัง 
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 บริษทัฯ ใหบ้ริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าผา่นบริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 

(“MOS”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของเมอร์เมด โดยเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 100 MOS มีกองเรือท่ีใหบ้ริการงาน

วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 5 ลาํ และเรือท่ีเช่ามาเพิ่มเติมเพื่อใหบ้ริการอีก 2 ลาํ และใหบ้ริการนกัประดานํ้าและ

เคร่ืองตรวจสอบใตน้ํ้ า กองเรือของ MOS ไดถู้กออกแบบใหเ้หมาะสาํหรับงานวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ า ซ่ึง

สามารถควบคุมการทาํงานโดยนกัประดานํ้าหรือควบคุมดว้ยยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV) และรวมทั้งเรือท่ีมี

ระบบการบงัคบัตาํแหน่งของเรือแบบอตัโนมติัเช่ือมต่อกบัสญัญาณดาวเทียม (dynamically positioned 

vessels) เรือดงักล่าวสามารถปฏิบติังานประดานํ้าท่ีความลึกกวา่ 300 เมตรไดโ้ดยใชร้ะบบควบคุมและ

อุปกรณ์สาํหรับดาํนํ้าลึก (saturation diving system) สาํหรับเรือบริการและสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า

ท่ีควบคุมดว้ยยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV) สามารถทาํงานในนํ้าไดใ้นความลึกกวา่ 2,000 เมตร การใหบ้ริการ

งานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าของบริษทัฯ มีหลากหลาย ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบ การซ่อมและการบาํรุงรักษา 

และงานก่อสร้างและติดตั้งและงานสานต่อโครงการใหส้มบูรณ์ (Commissioning Projects) 

 

 กองเรือของ MOS เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยล่าสุดในปี 2551 MOS ไดรั้บมอบเรือ เมอร์เมด       

ชาเลนเจอร์ เป็นเรือลาํท่ี 5 และยงัมีเรืออีก 3 ลาํ ท่ีจะมีการส่งมอบในปี 2553 เมอร์เมดมีแผนท่ีจะซ้ือเรือขดุ

เจาะใหม่มือสอง และ/หรือเรือท่ีสนบัสนุนงานขดุเจาะนอกชายฝ่ังหากมีโอกาสและกาํลงัท่ีจะซ้ือ ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของกลยทุธ์การขยายกิจการในส่วนของงานบริการนอกชายฝ่ัง ในวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550  

เมอร์เมดไดต้กลงลงนามในสญัญาสัง่ต่อเรือขดุเจาะใหม่ คือ “เคเอม็-1” ซ่ึงจะทาํการรับมอบในปี พ.ศ. 2553 

นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2550 เมอร์เมดไดถื้อหุน้โดยออ้มร้อยละ 22.5 ในบริษทั อลัลายด ์ มารีน      

อิควิปเมนท ์เอสดีเอน็ บีเอชดี ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าในประเทศมาเลเซีย โดย

การถือหุน้ผา่น บริษทั เวิลลค์ลาส อินสไปเรชัน่ เอสดีเอน็ บีเอชดี ร้อยละ 25 และเม่ือตน้ปี 2551 MOS ไดเ้ขา้

ไปถือหุน้ร้อยละ 80 ในกลุ่มบริษทั ซีสเคป เซอร์เวย ์ ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการการสาํรวจและหาตาํแหน่งงาน

ซ่อมแซมใตผ้วินํ้ าท่ีมีฐานการทาํงานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ จึงเป็นการเสริมใหธุ้รกิจ MOS 

สามารถเป็นผูใ้หบ้ริการในธุรกิจงานสาํรวจและซ่อมแซมอุปกรณ์ใตน้ํ้าแบบครบวงจร 

 

MOS ไดรั้บการรับรองโดยสถาบนัจดัชั้นเรือซ่ึงเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากลหลายสถาบนั และ

เป็นสมาชิกขององคก์รการคา้ท่ีมีช่ือวา่ International Marine Contractors Association (IMCA) ซ่ึงเป็นองคก์ร

ทางการคา้ทัว่โลก สาํหรับบริษทัท่ีประกอบการธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 
 

รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจพลงังานมาจากเมอร์เมด โดยมาจากส่วนงานขดุเจาะซ่ึงดาํเนินการโดย MDL 

และส่วนงานวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ าโดย MOS 
 

 

 - 53 - 



ส่วนงานขุดเจาะทีเ่ป็นนํา้มันและก๊าซธรรมชาตนิอกชายฝ่ัง 

 
 MDL เป็นผูใ้หบ้ริการรับจา้งดาํเนินงานขดุเจาะหลุมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังระหวา่ง

ประเทศ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 MDL ถือหุน้หรือเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิส่วนใหญ่ในเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ัง

แบบเคล่ือนยา้ยได ้ (mobile offshore drilling units) จาํนวน 3 ลาํ ธุรกิจหลกัของ MDL คือการรับจา้ง

ใหบ้ริการเรือขดุเจาะและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจดัหาแรงงานซ่ึงคิดค่าจา้งแบบรายวนัเป็นหลกั เพื่อการ

ขดุเจาะหลุมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 กองเรือขดุเจาะของ MDL ปฏิบติัอยูใ่น

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 

กองเรือขุดเจาะ 

 

MDL ปฏิบติัการเรือขดุเจาะแบบ Tender (tender-assisted drilling rig) เป็นหลกั อุปกรณ์ขดุเจาะของ 

MDL มีความเหมาะสมต่องานขดุเจาะเพื่อการผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ (production drilling) เรือขดุเจาะ

ของ MDL เป็นแบบเคล่ือนยา้ยได ้ และสามารถยา้ยไปยงัพื้นท่ีใหม่ตามความตอ้งการของลูกคา้ เรือขดุเจาะ

ของ MDL ไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถทาํงานนอกท่าเรือเป็นระยะเวลานาน และส่วนใหญ่จะมีหอ้งพกั

อาศยัสาํหรับลูกเรือ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และพื้นท่ีจดัเกบ็สาํหรับท่อและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขดุเจาะ 
 

รายช่ือกองเรือขุดเจาะ  
 

ช่ือเรือ 
ปีทีส่ร้าง/ปีทีม่ ี

การปรับปรุงล่าสุด 

สมาคมจัดอนัดับ 

ช้ันเรือ 

ความลกึใต้ทะเล 

(เมตร) 

ความลกึทีขุ่ดได้ 

(เมตร) 
ขนาดบรรทุก 

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

เอม็ทีอาร์-2 2524/2540/2550 BV 100 5,943 115 คน 

เคเอม็-1 
2553 (กาํหนดเวลารับ

มอบท่ีคาด) 
ABS 243 7,600 145 คน 

 

ท่ีมา: TTA 

 

เรือขดุเจาะของ MDL เป็นเรือขดุเจาะท่ีซ้ือมาจากตลาดมือสองในเดือนเมษายนและกรกฏาคม ปี 

2548 ตามลาํดบั เรือขดุเจาะทั้ง 2 ลาํ จดทะเบียนเป็นเรือสญัชาติไทย โดยมีบริษทัยอ่ยของ บริษทั เมอร์เมด 

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

เป็นเจา้ของเรือ เรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 สร้างข้ึนในปี 2521  และไดรั้บการซ่อมบาํรุงในปี 2541 และ 2549 

สามารถอยูใ่นระดบันํ้าลึกไดถึ้ง 100 เมตร และสามารถเจาะลึกลงไปในความลึกถึง 6,100 เมตร ของผวิดิน 

และบรรทุกคนไดถึ้ง 112 คน เรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-2 สร้างข้ึนในปี 2524  และไดรั้บการซ่อมบาํรุงในปี 2540 
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สามารถอยูใ่นระดบันํ้าลึกไดถึ้ง 100 เมตร และสามารถเจาะลึกลงไปในความลึกถึง 5,943 เมตร ของผวิดิน 

และบรรทุกคนไดถึ้ง 115 คน เมอร์เมดไดส้ัง่ต่อเรือขดุเจาะลาํท่ีสาม ช่ือ “เคเอม็-1” ในประเทศมาเลเซีย โดย

ผา่นบริษทัยอ่ยท่ีเมอร์เมดถือหุน้เป็นส่วนใหญ่ คือ บริษทั เมอร์เมด เคนชาน่า ริก 1 พีทีอี ลิมิเตด็ (“เอม็เคอาร์-

1”) เรือขดุเจาะเคเอม็-1 จะเร่ิมตน้ดาํเนินงานตามสญัญาวา่จา้งงานขดุเจาะนอกชายฝ่ังกบับริษทั ปิโตรนาส  

คาริกาลี เอสดีเอน็ บีเอชดี (“ปิโตรนาส”) ในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีระยะเวลา 5 ปีนบัจากมีการส่งมอบ ซ่ึง

คาดวา่จะอยูใ่นปี พ.ศ. 2553 

 

เรือขดุเจาะทั้งสองลาํไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นจากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือท่ีมีช่ือเสียง โดยจดัลาํดบั

จากมาตรฐานของการปฏิบติังานและความปลอดภยั เรือขดุเจาะทั้งสองลาํดงักล่าวไดถู้กจดัลาํดบัโดยสมาคม

จดัชั้นเรือนานาชาติ อาทิ Det Norske Veritas (“DNV”), American Bureau of Shipping (“ABS”) หรือ Bureau 

Veritas (“BV”) โดยเรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 ถูกจดัลาํดบัชั้นโดย ABS และเรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-2 ถูกจดัลาํดบั

ชั้นโดย BV สมาคมจดัชั้นเรือดงักล่าวจะเขา้มาตรวจสภาพเรือทุกปี เรือขดุเจาะทั้ง 2 ลาํ เขา้อู่แหง้ทุกๆ 5 ปี 

และไดรั้บการตรวจสภาพแบบพิเศษจากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือต่าง ๆ ดงักล่าว 

 

ตลาด 
 

การดาํเนินงานของ MDL กระจายอยูต่ามพื้นท่ีภูมิศาสตร์ต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งสาํรวจและพฒันานํ้ามนั

และก๊าซธรรมชาติ ถึงแมว้า่ค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยเรือขดุเจาะ และความพร้อมของเรือท่ีใชใ้นการ

เคล่ือนยา้ยเรือขดุเจาะอาจทาํใหส้มดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานในภูมิภาคต่างๆ มีความแตกต่างกนั แต่มี

แนวโนม้วา่ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัน้ี จะไม่มีอยูต่่อไปในระยะยาวเน่ืองจากความสามารถในการ

เคล่ือนยา้ยไดข้องเรือขดุเจาะ ดงันั้น MDL จึงมีการดาํเนินงานอยูใ่นตลาดเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังทัว่โลกท่ี

นบัเป็นตลาดเดียว ในรอบหลายปีท่ีผา่นมา บริษทันํ้ามนัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสาํรวจไฮโดรคาร์บอนใน

เขตนํ้าลึกมากยิง่ข้ึน ซ่ึงเหตุผลหน่ึงในการน้ีกคื็อการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยท่ีีทาํใหก้ารสาํรวจนั้นมีความ

เป็นไปไดแ้ละคุม้ค่ามากยิง่ข้ึน ดว้ยเหตุน้ีความสามารถในการทาํงานท่ีระดบันํ้าลึกจึงเป็นองคป์ระกอบ

สาํคญัในการพิจารณาวา่เรือขดุเจาะมีความเหมาะสมสาํหรับโครงการขดุเจาะนั้นๆ หรือไม่ โดยทัว่ไป MDL 

จะถือวา่ส่วนของตลาดระดบันํ้าลึก (deepwater) คือส่วนซ่ึงเร่ิมตน้ท่ีระดบันํ้าลึกประมาณ 4,500 ฟุต และ

ขยายไปจนถึงระดบันํ้าลึกท่ีสุดเท่าท่ีเรือขดุเจาะจะสามารถทาํการขดุเจาะได ้ ซ่ึงปัจจุบนัคือท่ีระดบันํ้าลึก 

12,000 ฟุต และส่วนของตลาดระดบันํ้าปานกลาง (midwater) คือส่วนท่ีมีระดบันํ้าลึกประมาณ 300 ฟุตถึง 

4,500 ฟุต 
 

ส่วนของตลาดเรือขดุเจาะแบบ Tender และ Jack-up ทัว่โลกจะครอบคลุมถึงระดบันํ้าลึก 400 ฟุต 

ส่วนน้ีไดรั้บการพฒันามากกวา่ส่วนของตลาดระดบันํ้าลึกอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากระดบันํ้าท่ีต้ืนกวา่ของ

ส่วนน้ีทาํใหเ้รือสามารถเขา้ถึงไดม้ากกวา่ส่วนของตลาดท่ีมีระดบันํ้าลึกกวา่ 
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บริการรับจ้างขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 
 

สญัญาใหบ้ริการขดุเจาะนอกชายฝ่ังของ MDL จะมีการเจรจาต่อรองเป็นรายๆ ไป และมีเง่ือนไข

และขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนั MDL ไดรั้บสญัญามาจากการประมูลแข่งขนักบัผูรั้บจา้งรายอ่ืนๆ เป็นส่วนใหญ่ 

สญัญาวา่จา้งในการขดุเจาะจะกาํหนดเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นอตัรารายวนั โดยใชอ้ตัราท่ีสูงกวา่ในช่วงท่ี

เรือขดุเจาะปฏิบติังาน และอตัราท่ีตํ่าลงในช่วงของการเตรียมการหรือเม่ือการปฏิบติังานขดุเจาะหยดุชะงกั

หรือถูกจาํกดัเน่ืองจากความเสียหายของอุปกรณ์ สภาพอากาศท่ีร้ายแรง หรือสภาพอ่ืนๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของ MDL  
 
 

สญัญาวา่จา้งในการขดุเจาะไดรั้บมาจากการประมูลหรือจากการเจรจา ระยะเวลาของสญัญาก็

แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ สภาพธรณีวทิยาท่ีจะตอ้งขดุเจาะ อุปกรณ์และการบริการ สภาพ

พื้นท่ีท่ีจะขดุเจาะ  และระยะเวลาการทาํงานท่ีคาดวา่จะแลว้เสร็จ  

 

สญัญาใหบ้ริการขดุเจาะซ่ึงใชอ้ตัราค่าบริการรายวนั มกัมีระยะเวลาท่ีครอบคลุมช่วงเวลาของงาน

ขดุเจาะสาํหรับหลุมเด่ียวหรือหลุมท่ีเป็นกลุ่ม หรือมีระยะเวลาตามท่ีกาํหนด สาํหรับสญัญาบางฉบบัท่ี MDL 

เขา้ทาํกบัลูกคา้ ลูกคา้สามารถขอใชสิ้ทธิบอกเลิกไดโ้ดยชาํระค่าปรับในการบอกเลิกสญัญาก่อนกาํหนด 

อยา่งไรกต็ามค่าปรับในการบอกสญัญาก่อนกาํหนดดงักล่าว อาจจะไม่สามารถชดเชยสาํหรับการสูญเสีย

สญัญาใหแ้ก่ MDL ไดท้ั้งหมด ตามธรรมเนียมปฏิบติั สญัญาจะรวมขอ้กาํหนดการบอกเลิกสญัญาโดย

อตัโนมติัหรือการใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาโดยลูกคา้ โดยไม่ตอ้งชาํระค่าปรับในการบอกเลิกสญัญาก่อน

กาํหนดในกรณีต่างๆ อาทิ การไม่ปฏิบติัตามสญัญา การท่ีเคร่ืองจกัรไม่สามารถทาํงานได ้ หรือความ

บกพร่องในการปฏิบติังานอนัเน่ืองจากอุปกรณ์ หรือปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินงาน หรือเม่ือเคร่ืองจกัรไม่

สามารถทาํงานไดเ้ป็นระยะเวลานานเน่ืองจากเหตุสุดวิสยั ซ่ึงกรณีต่างๆ เหล่าน้ีส่วนใหญ่อยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของ MDL นอกจากน้ีในบางคร้ังลูกคา้อาจขอใชสิ้ทธิขยายระยะเวลาของสญัญาออกไปเพื่อทาํการ 

ขดุเจาะหลุมเพิ่มเติม หรืออาจขอขยายระยะเวลาของสญัญาออกไปอีกระยะหน่ึง 

 

ในบางภูมิภาคของโลก มีธรรมเนียมและวิธีปฏิบติัในทอ้งถ่ิน หรือขอ้กาํหนดของรัฐบาลซ่ึง

กาํหนดใหต้อ้งจดัตั้งกิจการร่วมคา้ข้ึนร่วมกบัผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินซ่ึง MDL อาจมีอาํนาจควบคุมไดห้รือ 

ไม่มีอาํนาจควบคุม MDL เป็นผูร่้วมจดัตั้งบริษทั เคนชาน่า เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์เอสดีเอน็ บีเอชดี ซ่ึงเป็นบริษทั

ขดุเจาะท่ีเป็นกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึงในมาเลเซีย นอกจากน้ี MDL ถือหุน้อยูร้่อยละ 75 ในเอม็เคอาร์-1 ซ่ึง

เป็นเจา้ของเรือขดุเจาะเคเอม็-1 ลาํใหม่  
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ลูกค้ารายสําคญั 
 

MDL ดาํเนินงานขดุเจาะนอกชายฝ่ังใหแ้ก่บริษทันํ้ามนัระหวา่งประเทศชั้นนาํหลายบริษทั รวมทั้ง

บริษทันํ้ามนัซ่ึงอยูใ่นความควบคุมของรัฐบาลและบริษทันํ้ามนัอิสระ ในรอบบญัชี 2552 ลูกคา้รายสาํคญั

ท่ีสุดของ MDL คือ Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd. มีส่วนแบ่งรายไดใ้หก้บั MDL คิดเป็นร้อยละ 49 Chevron 

Exploration and Production Ltd. และ Chevron Indonesia Company มีส่วนแบ่งรายไดใ้หก้บั MDL ร่วมกนั    

คิดเป็นร้อยละ 51  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 เรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 ไดใ้หบ้ริการตามสญัญาวา่จา้งในการ 

ขดุเจาะท่ีทาํกบั Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd. เสร็จเรียบร้อยแลว้ ส่วนเรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-2 ยงัคง

ใหบ้ริการตามสญัญาวา่จา้งในการขดุเจาะท่ีทาํกบั Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. ซ่ึงได้

ถูกโอนไปใหแ้ก่ Chevron Indonesia Company ในเวลาต่อมา งานขดุเจาะน้ีจะดาํเนินต่อไปจนถึงปี 2553 

 

พนักงาน 

 

MDL ตอ้งการบุคลากรซ่ึงมีทกัษะความสามารถสูงเพื่อการปฏิบติังานเรือขดุเจาะ ดงันั้น MDL จึงได้

ดาํเนินโครงการจดัหาและฝึกอบรมบุคคลากร และโครงการเพื่อความปลอดภยัของบุคลากรอยา่งครอบคลุม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 MDL มีพนกังานประมาณ 80 คน และมีการใชบุ้คลากรอีกประมาณ 300 คนผา่น

ทางผูใ้หบ้ริการจดัหาแรงงานตามสญัญา 
 

คู่แข่ง 
 

คู่แข่งรายสาํคญัของ MDL คือบริษทัผูใ้หบ้ริการขดุเจาะนอกชายฝ่ังทัว่โลกหรือในภูมิภาค ซ่ึงรวมถึง 

SeaDrill Limited และ Global Tender Barges ในการพจิารณาคดัเลือกผูรั้บจา้งซ่ึงมีเรือขดุเจาะท่ีเหมาะสมเพื่อเขา้

ปฏิบติังาน ราคามกัเป็นปัจจยัหลกั นอกจากน้ียงัมีปัจจยัในการแข่งขนัอ่ืนๆ อีกไดแ้ก่ ความพร้อมของเรือ  

ขดุเจาะ ประวติัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ช่ือเสียงทางดา้นคุณภาพ ประสบการณ์ของลูกเรือ และ

สภาพของอุปกรณ์และประสิทธิภาพ 
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ตารางดา้นล่างน้ีแสดงถึงบริษทัผูเ้ป็นเจา้ของเรือขดุเจาะ 
 
 

ช่ือบริษัททีเ่ป็นเจ้าของเรือ 
จํานวนเรือทีเ่ป็น

เจ้าของ 
จํานวนเรือทีก่าํลงัสร้าง รวม 

SeaDrill Ltd. 14 3 17 

KCA Deutag 7 0 7 

Mermaid Drilling Ltd. 2 1 3 

Global Tender Barges 3 0 3 

PDVSA 2 0 2 

Others 0 3 3 

รวม 28 7 35 

 

ท่ีมา : Fearnleys 
 

สาํหรับรอบบญัชี 2552 MDL สามารถทาํรายไดร้้อยละ 48.48 ใหแ้ก่รายไดร้วมของเมอร์เมด ไม่รวม

ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

งานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 กองเรือของ MOS ประกอบดว้ยเรือท่ีใหบ้ริการและสนบัสนุนงาน

วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 5 ลาํ ระบบควบคุมอุปกรณ์ดาํนํ้าลึก 4 เคร่ือง (รวมระบบท่ีอยูใ่นแผนการสัง่ต่อเรือใหม่ 

ณ ปัจจุบนั) ระบบควบคุมการดาํนํ้าแบบ air diving นอกชายฝ่ัง 10 เคร่ือง และระบบควบคุมยานสาํรวจใตน้ํ้ า 

14 เคร่ือง รวมทั้งระบบสนบัสนุนงานก่อสร้างหนกัในนํ้าลึกและนํ้าลึกมาก (deepwater and ultra-deepwater 

heavy construction class systems)  นอกจากน้ี MOS ยงัเช่าเรือมาเพิ่มเติมอีก 2 ลาํ ซ่ึงใหบ้ริการและสนบัสนุน

งานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าเป็นเรือท่ีมีอุปกรณ์พิเศษเฉพาะท่ี จะใหบ้ริการสนบัสนุนนกัประดานํ้า ระบบ

ควบคุมยานสาํรวจใตน้ํ้ า และอุปกรณ์พิเศษเฉพาะเรือ MOS จา้งผูเ้ช่ียวชาญโดยผา่นสญัญา sub-contract 

ประมาณ 400 คน นอกเหนือจากพนกังานประจาํท่ีมีอยูแ่ลว้ เพื่อทาํงานเก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ ท่ีใหบ้ริการ

งานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 
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บริการของ MOS รวมถึง 

 

การสนับสนุนงานสาํรวจ  ซ่ึงไดแ้ก่ การสาํรวจก่อนการติดตั้ง การกาํหนดตาํแหน่งและการใหค้วาม

ช่วยเหลือในการติดตั้งแท่นขดุเจาะ และการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ใตน้ํ้ า 

 

การพัฒนา ซ่ึงไดแ้ก่ การติดตั้งท่อส่งใตน้ํ้ า ท่อขนส่ง เชือกช่วยชีวิต (control umbilicals) ท่อและเสา 

การวางและฝังท่อ การติดตั้งและยดึเสาและอุปกรณ์ท่อ การเดินเคร่ือง การทดสอบและการตรวจสอบ และ

การวางและเช่ือมต่อสายเคเบ้ิลและเชือกช่วยชีวิต 

 

การผลิต ซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจสอบ การซ่อมบาํรุงและการซ่อมแซมโครงสร้างท่ีใชใ้นการผลิต เสา 

ท่อส่ง และอุปกรณ์ใตน้ํ้ า 

 

การร้ือถอน ซ่ึงไดแ้ก่ บริการร้ือถอนและแกไ้ขฟ้ืนฟูสถานท่ี บริการอุดหลุมและสละหลุมถาวร 

บริการกูซ้ากและขนยา้ยแท่น บริการสละท่อส่งถาวร และการตรวจสอบพื้นท่ี 

 

กองเรือของ MOS ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนั DNV หรือ ABS ซ่ึงทั้ง 2 สถาบนัเป็น

สถาบนัจดัชั้นเรือชั้นแนวหนา้ เรือของ MOS ตอ้งเขา้รับการตรวจสภาพเรืออยา่งสมํ่าเสมอจากสถาบนัจดัชั้น

เรือ นอกเหนือจากการเขา้อู่แหง้และเขา้ซ่อมบาํรุงตามตารางท่ีกาํหนดไว ้

 

กองเรือของเมอร์เมดสาํหรับใหบ้ริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า มีดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ช่ือเรือ คาํอธิบาย 
ปีทีส่ร้าง 

(พ.ศ.) 
สัญชาติ ความยาว (เมตร) 

ห้องพกั

(จํานวนคน) 

เมอร์เมด 

คอมมานเดอร์ 

เรือใหบ้ริการและสนบัสนุนการ

ตรวจสอบซ่อมแซม ก่อสร้างใตน้ํ้าโดย

ระบบควบคุมการดาํนํ้าลึก (Saturation 

Systems) 

2530 ไทย 90 96 

เมอร์เมด 

เพอร์ฟอร์มเมอร์ 

เรือใหบ้ริการดา้นการสาํรวจ และ

ตรวจสอบโครงสร้างใตน้ํ้าของแท่นขดุ

เจาะนํ้ามนั  

2525 ไทย 49 30 
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ช่ือเรือ คาํอธิบาย 
ปีทีส่ร้าง 

(พ.ศ.) 
สัญชาติ ความยาว (เมตร) 

ห้องพกั

(จํานวนคน) 

เมอร์เมด 

เรสปอนเดอร์ 

เรือใหบ้ริการในดา้นการตรวจสอบและ

ซ่อมแซมโครงสร้างใตน้ํ้าและแท่นขดุ

เจาะนํ้ามนั โดยใชภ้าพควบคุมการดาํ

นํ้าแบบ AIR Diving และ Mix Gas 

Diving 

2526 ไทย 56 58 

เมอร์เมด 

ซพัพอร์ตเตอร์ 

เรือใหบ้ริการในดา้นการตรวจสอบและ

ซ่อมแซมโครงสร้างใตน้ํ้าและแท่นขดุ

เจาะนํ้ามนั โดยใชภ้าพควบคุมการดาํ

นํ้าแบบ AIR Diving และ Mix Gas 

Diving 

2525 ปานามา 39 26 

เมอร์เมด 

ชาเลนเจอร์ 

เรือวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ าชนิด

อเนกประสงค ์
2551 ไทย 61 38 

ทีมสยาม(1) 

เรือท่ีใหบ้ริการดา้นการก่อสร้าง

โครงสร้างใตน้ํ้าของแท่นขดุเจาะนํ้ามนั 

ก๊าซธรรมชาติ โดยใชอุ้ปกรณ์บงัคบั

ตาํแหน่งเรืออตัโนมติั เช่ือมต่อสัญญาณ

ดาวเทียมและอุปกรณ์ควบคุมการดาํนํ้า

ลึก (Saturation Systems) 

2545 จาไมกา้ 90 142 

บิณฑมิ์ณฑ์(1) 
เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยาน

สาํรวจใตน้ํ้าและนกัประดานํ้า 
2545 เวยีดนาม 61 42 
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รายช่ือกองเรือทีใ่ห้บริการงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ซ่ึงส่งมอบ/จะส่งมอบภายหลงัวนัที ่30 กนัยายน 2552 
 

ช่ือเรือ คาํอธิบาย 
ปีทีส่ร้าง 

(พ.ศ.) 
สัญชาติ ความยาว (เมตร) 

ห้องพกั

(จํานวนคน) 

เมอร์เมด 

แซฟไฟร์ 

เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยาน

สาํรวจใตน้ํ้าและนกัประดานํ้า 

2552 

(กาํหนดรับ

มอบในเดือน

พฤศจิกายน 

2552) 

ปานามา 63 60 

เมอร์เมด เอเชียน่า 

เรือใหบ้ริการและสนบัสนุนการ

ตรวจสอบซ่อมแซม ก่อสร้างใตน้ํ้าโดย

ระบบควบคุมการดาํนํ้าลึก (Saturation 

Systems) 

2553 

(กาํหนดรับ

มอบท่ีคาด) 

หมู่เกาะมา

แชลล ์
99 100 

เมอร์เมด เอนดวั

เรอร์ 

เรือใหบ้ริการและสนบัสนุนการ

ตรวจสอบซ่อมแซม ก่อสร้างใตน้ํ้าโดย

ระบบควบคุมการดาํนํ้าลึก (Saturation 

Systems) 

2553 

(กาํหนดรับ

มอบท่ีคาด) 

ปานามา 95 86 

 
หมายเหตุ: (1) เป็นเรือท่ีเช่ามาโดย MOS เรือบิณฑมิ์ณฑจ์ะหมดสัญญาเช่าในเดือนพฤศจิกายน 2552 

ท่ีมา: TTA   
 
 

ลูกค้า 

 

 ลูกคา้ของ MOS ประกอบดว้ยผูผ้ลิตและจดัหานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอิสระรายใหญ่ บริษทัขนส่ง

ทางท่อ และบริษทัก่อสร้างและวิศวกรรมนอกชายฝ่ัง ระดบัการบริการท่ีลูกคา้แต่ละรายตอ้งการข้ึนอยูก่บั

งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนของลูกคา้รายนั้นในปีนั้นๆ ดงันั้นลูกคา้ท่ีสร้างรายไดเ้ป็นสดัส่วนท่ีมีนยัสาํคญัใน

ปีหน่ึงอาจสร้างรายไดจ้ากสญัญาเป็นสดัส่วนท่ีไม่มีนยัสาํคญัในปีต่อๆ ไป กไ็ด ้ ลูกคา้ 5 อนัดบัแรกของ

ธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าของ MOS และสดัส่วนรายไดท่ี้ไดรั้บจากลูกคา้ดงักล่าวต่อรายไดร้วมของ

ธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า มีดงัน้ี 

 

ปี พ.ศ. 2552  ไดแ้ก่ Subtech Ltd., Global Industries Offshore LLC, CUEL Ltd., ARV Offshore 

Co., Ltd. และ Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 71 ของรายไดจ้าก

ธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 
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ปี พ.ศ. 2551  ไดแ้ก่ CUEL Ltd., PT Offshore Services Indonesia, China Offshore Oil Engineering 

Corporation Ltd., Chevron Thailand Exploration and Production Ltd และ Saipem Asia Sdn. Bhd. ซ่ึงคิด

เป็นร้อยละ 79 ของรายไดจ้ากธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 

 

 MOS ประมาณวา่ในปี พ.ศ. 2552 MOS ไดใ้หบ้ริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าแก่ลูกคา้กวา่ 22 ราย ใน

อดีต โครงการรับจา้งของ MOS มีระยะเวลาท่ีสั้น และมกัไดรั้บการตอบรับเขา้ทาํสญัญาในระยะเวลาอนัสั้น

ก่อนการเตรียมการ ตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ. 2551 MOS ไดเ้ขา้ทาํสญัญาระยะยาวหลายฉบบัสาํหรับเรือจาํนวนหน่ึง 
 

การแข่งขนั 
 

 อุตสาหกรรมการเดินเรือมีการแข่งขนัสูงมาก ในขณะท่ีราคาเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึง แต่ความสามารถท่ี

จะจดัหาเรือพิเศษ และวา่จา้งและรักษาบุคลากรท่ีมีทกัษะความสามารถ รวมทั้งแสดงประวติัการมีความ

ปลอดภยัท่ีดี กเ็ป็นส่วนท่ีสาํคญัเช่นกนั คู่แข่งของ MOS ไดแ้ก่ Global GEO ASA,  Hallin Marine Subsea 

International Plc. และ Sarku Engineering Services Sdn. Bhd. รวมถึงบริษทัขา้มชาติขนาดใหญ่ท่ีเป็นบริษทั

ของยโุรปหรือสหรัฐอเมริกา เช่น Subsea 7 Inc., Acergy S.A. และ  Helix Energy Solutions Group Inc. บริษทั

ขา้มชาติเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจทางดา้นงานวิศวกรรมโยธา งานจดัหา และนายหนา้รับเหมา

โครงการ  

 

พนักงาน 

 

 MOS จาํเป็นตอ้งพึ่งพาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 MOS มีพนกังานประมาณ 

337 คน โดยพนกังานเกือบ 253 คนเป็นบุคลากรท่ีไดรั้บเงินเดือน 

 
ในรอบบญัชี 2552 MOS สามารถทาํรายไดร้้อยละ 57.52 ใหแ้ก่รายไดร้วมของเมอร์เมด ไม่รวมผล

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

สิทธิประโยชน์ - บัตรส่งเสริมการลงทุน 

 

บริษทัเรือของกลุ่มบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 30 

กนัยายน 2552 มีดงัน้ีคือ 
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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 7 ก.ย. 48 8 

  Mermaid Commander 1845(4)/2548 7 ก.ย. 48 8 

  Mermaid Performer 1845(4)/2548 7 ก.ย. 48 8 

 Mermaid Asiana 1665(1)/2552 15 ก.ค. 52 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. ตามมาตรา 25 ใหไ้ดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้ว ซ่ึงเป็นช่างผมืีอหรือผูช้าํนาญการคู่สมรสและ

บุคคลซ่ึงอยูใ่นอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจาํนวน และกาํหนด

ระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

2. ตามมาตรา 26 ใหค้นต่างดา้ว ซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่น

ราชอาณาจกัรตามมาตรา 25 ไดรั้บอนุญาตทาํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วาม

เห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

3. ตามมาตรา 28 ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

4.  ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการ

ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน

หมุนเวียนมีกาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 วรรคสอง ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี

ไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น สาํหรับกิจการ

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (สาํหรับบตัร 2163(2)/2550) 

 วรรคส่ี  ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุน ในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

วรรคหน่ึง ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมจะไดรั้บอนุญาตใหน้าํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเวลานั้นไปหกั

ออกจากกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกินหา้ปีนบั

แต่วนัพน้กาํหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด ้

5. ตามมาตรา 34 ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

 6. ตามมาตรา 37 ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่าง 

ประเทศได ้
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เง่ือนไขทีสํ่าคญั 
 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญัท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนดงัน้ี 

 1. กรณีไดรั้บสิทธิตามมาตรา 25 และมาตรา 26 จะตอ้งไม่ใชห้รือยนิยอมใหช่้างฝีมือหรือ

ผูช้าํนาญการ ซ่ึงเป็นคนต่างดา้วท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บอนุญาตใหน้าํเขา้มาในประเทศเพื่อประโยชนแ์ก่

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมนั้นไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดนอกเหนือขอบเขตหนา้ท่ีของ

ตาํแหน่งท่ีไดรั้บอนุญาต และเม่ือช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการผูใ้ดพน้จากตาํแหน่งหนา้ท่ีดงักล่าว ตอ้งแจง้ให้

สาํนกังานทราบภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีผูน้ั้นพน้จากตาํแหน่ง 

 จะตอ้งเร่งรัดฝึกอบรม และสนบัสนุนคนไทยใหส้ามารถปฏิบติังานตามโครงการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมแทนช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการซ่ึงเป็นคนต่างดา้ยภายในเวลาท่ีกาํหนด 

  จะตอ้งรายงานการปฏิบติังานของช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว ท่ีไดรั้บอนุญาต

ใหเ้ขา้เมืองวา่ไดฝึ้กอบรมใหค้นไทยไดรั้บความรู้ความชาํนาญเพียงไร ตามแบบและวิธีการท่ีสาํนกังาน

กาํหนด 

2. กรณีไดรั้บสิทธิตามมาตรา 27 จะตอ้งใชท่ี้ดินท่ีไดรั้บอนุญาตเพื่อประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมเท่านั้น 

3. กรณีไดรั้บสิทธิตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

  3.1 ในกรณีท่ีมีการคํ้าประกนัเคร่ืองจกัร จะตอ้งจดัส่งเอกสารรายการเคร่ืองจกัรท่ีขอยกเวน้

หรือลดหยอ่นอากรขาเขา้ตามแบบ วิธิการ และเง่ือนไขท่ีสาํนกังานกาํหนดใหแ้ก่สาํนกังาน เพื่อใหไ้ดรั้บการ 

อนุมติัใหเ้สร็จส้ินลงไดภ้ายในหน่ึงปี นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการนาํเขา้ เม่ือพน้กาํหนดหน่ึงปีดงักล่าว

แลว้คณะกรรมการจะเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในการยกเวน้ หรือลดหยอ่ยอากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร

เฉพาะรายการท่ีนาํเขา้มาและยงัอยูใ่นระหวา่งการใชห้นงัสือคํ้าประกนัของธนาคารเป็นประกนัอากรขาเขา้ 

3.2 จะตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดอ้นุมติัใหย้กเวน้ หรือลดหยอ่นอากรขาเขา้เฉพาะในกิจการตาม

บตัรส่งเสริม 

3.3 จะตอ้งไม่จาํนอง จาํหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดรั้บการ

ยกเวน้หรือลดหยอ่นอากรขาเขา้ 

3.3.1 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บอนุญาตใหจ้าํนองเคร่ืองจกัร หากมีการฟ้องบงัคบั

จาํนองเคร่ืองจกัรดงักล่าว จะตอ้งแจง้ใหส้าํนกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีศาลประทบัรับฟ้อง และ

หากผูรั้บจาํนองไม่อาจชาํระภาษีอากรเคร่ืองจกัรท่ีบงัคบัจาํนองไดค้รบถว้นตามมาตรา 42 แห่งพระราช 

บญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมจะตอ้งรับผดิในการชาํระภาษีอากรเคร่ืองจกัรจน

ครบถว้นตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราศุลกากร 

3.3.2 ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตใหโ้อนเคร่ืองจกัรไปเพื่อทาํสญัญาเช่าแบบลิสซ่ิง หรือทาํ

สญัญาเช่าซ้ือ ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธิการท่ีสาํนกังานกาํหนด 
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 4. จะตอ้งแจง้ยนืยนัการดาํเนินการตามโครงการต่อสาํนกังานเม่ือครบ 1 ปี และ ครบ 2 ปี นบัแต่

วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม (สาํหรับบตัร 1547(2)/2546) 

  จะตอ้งแจง้ยนืยนัการดาํเนินการตามโครงการต่อสาํนกังานเม่ือครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี และครบ 

2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม (สาํหรับบตัร1845(4)/2548) (สาํหรับบตัร 2163(2)/2550) 

  กรณีไดรั้บสิทธิตามมาตรา 36 (1) วตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นนั้น จะตอ้งใชใ้นการผลิต ผสม หรือ

ประกอบผลิตภณัฑเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการส่งออก และฉพาะในกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเท่านั้น (สาํหรับบตัร 

1845(4)/2548)  (สาํหรับบตัร 2163(2)/2550) 

  กรณีไดรั้บสิทธิตามมาตรา 30 วตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นนั้นจะตอ้งใชเ้ฉพาะในกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมเท่านั้น และตอ้งยืน่รายการเพือ่ขออนุมติัการนาํเขา้วตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นก่อนการนาํเขา้ไม่นอ้ย

กวา่สองเดือน (สาํหรับบตัร 2163(2)/2550) 

5. กรณีไดรั้บสิทธิตามมาตรา 31 จะตอ้งจดัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่าย สาํหรับกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอ่ืนไม่วา่จะไดรั้บการส่งเสริมหรือไม่กต็ามเพื่อประโยชน์ในการคาํนวณ

กาํไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (สาํหรับบตัร 2163(2)/2550) 

6. เม่ือเปิดดาํเนินการแลว้ จะตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานตามโครงการ และการดาํเนินงานให้

สาํนกังานทราบดงัต่อไปน้ี 

6.1 การเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการถือหุน้ระหวา่งผูมี้สญัชาติไทย และคนต่างดา้ว และการ

เปล่ียนแปลงการถือหุน้ของคนต่างดา้วต่างสญัชาติทุกคร้ัง 

6.2 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานตามแบบท่ีสาํนกังานกาํหนด โดยจะตอ้งรายงานทุก

รอบปีภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม ของปีถดัไป 

6.3 เร่ืองอ่ืนๆ เป็นคร้ังคราว ตามแบบและภายในระยะเวลาท่ีสาํนกังานกาํหนด 

7. จะตอ้งจดัใหมี้การใชร้ะบบป้องกนั ควบคุมมิใหเ้กิดผลเสียหายต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือท่ี

ก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือความเดือดร้อยรําควณแก่ผูอ้ยูใ่กลเ้คียง โดยไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. การหยดุดาํเนินการกิจการเป็นระยะเวลาเกินกวา่สองเดือน ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสาํหนกังาน 

10. จะตอ้งอาํนวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบ 

11. กรรมวิธีการผลิตหรือการบริการ จะตอ้งเป็นไปตามโครงการท่ีเสนอและไดรั้บการอนุมติั 

12. คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตหรือประกอบได ้ จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและหากไดมี้

การประกาศกาํหนดมาตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมแลว้ จะตอ้งดาํเนินการ

ใหไ้ดรั้บใบอนุญาตใหแ้สดงเคร่ืองหมายมาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมดว้ย 
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13. กรณีท่ีมีการยา้ยภูมิลาํเนาของผูไ้ดรั้บการส่งเสริม ตอ้งแจง้ใหส้าํนกังานทราบทุกคร้ังพร้อมดว้ย

หนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์ มิฉะนั้นใหถื้อวา่คงมีภูมิลาํเนาตามท่ีไดแ้จง้ใหส้าํนกังานทราบคร้ัง

สุดทา้ย และถือวา่ไดรั้บเอกสาร ประกาศ หรือคาํสัง่ต่าง ๆ จากสาํนกังานท่ีส่งไปยงภูมิลาํเนาท่ีแจง้ไวน้ั้นโดย

ชอบแลว้ 
 

เง่ือนไขเฉพาะโครงการ 

1. เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

1.1 จะตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรตามโครงการท่ีเสอขอรับการส่งเสริมและคณะกรรมการอนุมติั ทั้งน้ี 

จะตอ้งใหส้ถาบนัท่ีเช่ือถือไดรั้บรองประสิทธิภาพและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

1.2 เคร่ืองจกัรซ่ึงไดรั้บยกเวน้หรือลดหยอ่นอากรขาเขา้นั้น จะตอ้งนาํเขา้มาภายในวนัท่ี 30 

มีนาคม 2549 (สาํหรับบตัร 1547(2)/2546) วนัท่ี 15 มีนาคม 2551 (สาํหรับบตัร 1845(4)/2548) วนัท่ี 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 (สาํหรับบตัร 2163(2)/2550 

1.3 จะตอ้งยืน่ขออนุมติับญัชีรายการเคร่ืองจกัรก่อนการใชสิ้ทธิประโยชนย์กเวน้หรือลดหยอ่น

อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร ตามแบบและวิธีการท่ีสาํนกังานกาํหนด 

2. จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จพร้อมท่ีจะเปิดดาํเนินการไดภ้ายในกาํหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือน 

นบัแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม โดยจะตอ้งเป็นหนงัสือใหส้าํนกังานทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั เพื่อทาํ

การตรวจสอบก่อนเปิดดาํเนินการ (สาํหรับบตัร 1547(2)/2546) 

 จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จพร้อมท่ีจะเปิดดาํเนินการไดภ้ายในกาํหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือน 

นบัแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม โดยจะตอ้งแจง้ขอเปิดดาํเนินการตามแบบท่ีสาํนกังานกาํหนด (สาํหรับบตัร 

1845(4)/2548 และ บตัร 2163(2)/2550) 
 

3. จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ดงัน้ีคือ 

ช่ือบริษัท เลขที่บัตรส่งเสริม ทุนจดทะเบียน 

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

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 1845(4)/2548 ไม่นอ้ยกวา่ 350 ลา้นบาท 

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 2163(2)/2550 ไม่นอ้ยกวา่ 550 ลา้นบาท 

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 1665(1)/2552 ไม่นอ้ยกวา่ 2003 ลา้นบาท 

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

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

4. ตอ้งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

5. จะตอ้งดาํเนินการตามสาระสาํคญัของโครงการท่ีไดก้ารส่งเสริมดงัน้ีคือ 
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 (สําหรับบัตรเลขที ่1547(2)/2546)  

5.1 ชนิดการบริการ : บริการตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์ใตน้ํ้ า และตรวจสอบ

มลภาวะของนํ้าทะเล   

5.2 ขนาดของกิจการ : ใหบ้ริการตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์ใตน้ํ้ า และตรวจสอบ

ภาวะของนํ้าทะเล ประมาณ 86 งาน/ปี 

(สําหรับบัตรเลขที ่1845(4)/2548)  

5.1 ชนิดของกิจการ : บริการทดสอบทางวิทยาศาตร์ 

5.2 ขอบข่ายธุรกิจ : บริการทดสอบและสาํรวจโครงสร้างของแท่นขดุเจาะ และ

ตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมสาํรวจ และขดุเจาะ

ปิโตรเลียมปีละประมาณ 40 งาน/ปี 

(สําหรับบัตรเลขที ่2163(2)/2550)  

5.1 ชนิดของกิจการ : ขนส่งทางเรือ และบริการทดสอบทางวิทยาศาตร์ 

5.2 ขนาดของกิจการ : มีกาํลงัการผลิต ดงัน้ี 

 - ขนส่งทางเรือ : จะตอ้งมีเรือท่ีใชใ้นกิจการพเิศษเพื่อสนบัสนุนการสาํรวจและส่ง

กาํลงับาํรุงใหแ้ก่อุตสาหกรรมปิโตรเลียมในทะเลนอกชายฝ่ัง 

จาํนวน 1 ลาํ 

 - บริการทดสอบ : ขอบข่ายธุรกิจ บริการทดสอบและสาํรวจโครงสร้างของแท่นขดุ 

    ทางวิทยาศาสตร์  เจาะ และตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในอุตสาหกรรมสาํรวจและ

ขดุเจาะปิโตรเลียม ปีละประมาณ 40งาน 

 - ชนิดการบริการ : ขนส่งทางเรือ  

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

5.1 ขนาดของกิจการ :  

 5.1.1 บริการตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์ใตน้ํ้ า และตรวจสอบมลภาวะของนํ้าทะเล 

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

 5.1.2 บริการตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์ใตน้ํ้ า และตรวจสอบมลภาวะของนํ้าทะเล 

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

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

  มีเรือบาร์จ จาํนวน 1 ลาํ สาํหรับบตัรเลขท่ี 1101(2)/2549 

6. จะตอ้งมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท (สาํหรับบตัร 

1547(2)/2546 และบตัร 1845(4)/2548) ไม่นอ้ยกวา่ 2 ลา้น (สาํหรับบตัร 2163(2)/2550) 
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7. จะตอ้งจดัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายสาํหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม แยกต่างหากจากกิจการ

ส่วนอ่ืน (สาํหรับบตัร 1547(2)/2546 และบตัร 1845(4)/2548) 

8. จะตอ้งยืน่แบบขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และรายงานผลการดาํเนิน 

งานท่ีฝ่ายการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ใหส้าํนกังานเห็นชอบภายใน 120 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชี เพื่อการขอรับสิทธิและประโยชนใ์นการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของรอบระยะเวลาบญัชี 

9. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง มีมูลค่าไม่เกิน 299,260,000 บาท 

ทั้งน้ีจะปรับเปล่ียนตามจาํนวนเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีนท่ีแทจ้ริงในวนัเปิดดาํเนินการ

ตามโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม (สาํหรับบตัร 1547(2)/2546) 

10. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง สาํหรับกิจการขนส่งทางเรือ มี

มูลค่าไม่เกิน 552,268,000 บาท ทั้งน้ีจะปรับเปล่ียนตามจาํนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุน

หมุนเวียนท่ีแทจ้ริงในวนัเปิดดาํเนินการตามโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม (สาํหรับบตัร 2163(2)/2550) 

11. จะตอ้งดาํเนินการใหไ้ดรั้บใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐาน 

สากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการ หากไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในกาํหนดเวลา

ดงักล่าว จะถูกเพิดถอนสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 1 ปี   (สาํหรับบตัร 1547(2)/ 

2546) 

12. จะตอ้งดาํเนินการใหไ้ดรั้บใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือ 

มาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการ หากไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายใน

กาํหนดเวลาดงักล่าว จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 1 ปี   (สาํหรับ

บตัร 1845(4)/2548) 

 13. จะตอ้งดาํเนินการใหไ้ดรั้บใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 9000 สาํหรับกิจการ

ขนส่งทางเรือ และจะตอ้งดาํเนินการใหไ้ดรั้บใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สาํหรับ

กิจการบริการทดสอบทางวทิยาศาตร์หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดดาํเนิน 

การ หากไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในกาํหนดเวลาดงักล่าว จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 1 ปี 

 14. จะตอ้งซ้ือเรือจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขขา้งตน้หรือในหนงัสืออนุญาตหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั

ตามเง่ือนไขดงักล่าว อาจถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนท์ั้งหมดหรือบางส่วน 

ปัจจุบนับริษทัเดินเรือของกลุ่มบริษทัเมอร์เมดมาริไทม ์ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไดจ้ดทะเบียน

เป็นเรือไทยแลว้ และไดด้าํเนินการใหมี้คุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน

เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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ธุรกจิเหมืองถ่านหิน 

 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิง พีทีอี แอลทีดี  ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 21.18 

ของเมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี (“เมอร์ตนั”) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการเขา้ถือหุน้ใน SKI Energy 

Resources Inc. (“SERI”) ซ่ึงเป็นกิจการผลิตถ่านหิน และเพื่อการขยายการลงทุนไปในประเทศฟิลิปปินส์ 

SERI มีพื้นท่ีเหมืองทั้งหมด 13,000 เฮกตาร์ภายใตส้ญัญา Coal Operating Contracts (“COC”) ท่ีใหโ้ดย

กระทรวงพลงังานของประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบนั SERI เป็นเจา้ของเหมืองสองแห่งท่ีนากา (Naga) ซ่ึงอยูใ่น

เซบู (Cebu) และท่ีดาเนา (Danao) ซ่ึงอยูใ่น Cebu เช่นกนั 

 

การบริหารจัดการกองเรือ ความปลอดภยั และการบํารุงรักษาเรือ 

 

 กลุ่มบริษทัโทรีเซนเป็นผูรั้บผดิชอบและกาํกบัดูแลงานทั้งทางดา้นการคา้ ดา้นเทคนิค และการ

วางแผนงานบริหารจดัการกองเรือ ไม่วา่จะเป็นเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือสนบัสนุนงานวศิวกรรม

โยธาใตน้ํ้ า และเรือขดุเจาะ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 กลุ่มบริษทัโทรีเซน มีบุคลากรท่ีทาํงานประจาํ

สาํนกังานทั้งหมด 1,091 คน และบุคลากรท่ีทาํงานบนเรือ จาํนวน 1,245 คน 

 

 กลุ่มบริษทัโทรีเซนมีหนา้ท่ีดงัน้ี  

• การบริการการจดัการดา้นการคา้ รวมถึง บริหารใหเ้รือบรรทุกสินคา้และเรือขดุเจาะไดรั้บการ

วา่จา้งอยูต่ลอดเวลา และการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับรรดาบริษทัลูกคา้ 

• การบริการดา้นบญัชีและการเงิน  

• การบริการการจดัการดา้นเทคนิค รวมถึง การบริหารจดัการกองเรือและตรวจตรากองเรือแบบ

วนัต่อวนั การดูแลใหเ้รือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสมาคมจดัชั้นเรือ การจดัจา้งบุคลากรและลูกเรือท่ีมี

คุณภาพ การจดัทาํประกนัภยัเรือ และการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส้ินเปลืองต่าง ๆ อะไหล่ และอุปกรณ์ใหม่ ๆ 

 

นอกจากน้ีกลุ่มโทรีเซนไดใ้ชบ้ริการดา้นเทคนิคจากวิศวกรของบริษทัฯ ผลิตอุปกรณ์ช้ินส่วน

อะไหล่ท่ีเป็นตน้แบบเพื่อนาํเทคนิคมาใชก้บับุคลากรของบริษทัในกลุ่มโทรีเซนเองดว้ย กลุ่มโทรีเซนบริหาร

ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดในดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไป

ของธุรกิจประเภทน้ี โดยการดูแลอบรมบุคลากรและปรับปรุงกองเรือ และมุ่งมัน่ท่ีจะกาํจดัเหตุการณ์ท่ีจะ

สร้างความไม่ปลอดภยัใหแ้ก่กองเรือและบุคลากรในกลุ่มโทรีเซน กลุ่มบริษทัโทรีเซน บริหารกองเรือและ

เรือขดุเจาะโดยมีความตั้งใจท่ีจะปกป้องดูแลความปลอดภยัและสุขภาพของพนกังาน ประชาชนทัว่ไป และ

ส่ิงแวดลอ้ม 
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 เพื่อท่ีจะใหเ้รือมีการใชง้านไปจนถึงอายท่ีุจะถูกปลดระวางนั้น กลุ่มบริษทัโทรีเซนจึงพยายามท่ีจะ

จดัหา ซ่อมแซม และบาํรุงรักษาเรือบรรทุกสินคา้ และเรือขดุเจาะใหไ้ดม้าตรฐานเป็นอยา่งดี เน่ืองจากกลุ่ม

โทรีเซนมองเห็นวา่เป็นวิธีท่ีประหยดัท่ีสุดในการถนอมอายกุารใชง้านของเรือ และโดยทัว่ไปจะช่วยลดเวลา

การท่ีเคร่ืองจกัรเสียหายได ้ ซ่ึงในบางกรณีทาํใหเ้รือบางลาํมีอายกุารใชง้านท่ีนานข้ึนเน่ืองจากการบาํรุงและ

รักษาสภาพเรืออยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 

 กลุ่มบริษทัโทรีเซน มีดชันีช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (key performance indicators) เพื่อท่ีช่วยตรวจสอบ

ผลการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดต้ั้งเป้าหมายเป็นรายปี เพื่อท่ีจะ

สนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และมีการทบทวนดชันีช้ีวดัผลการปฏิบติังานอยูส่มํ่าเสมอเพื่อ

ประกอบการตดัสินใจวา่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ขหรือไม่ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายบริษทัฯ 

 

กฎระเบียบต่าง ๆ 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนจะตอ้งปฏิบติังานตามหมายในประเทศและกฏหมายสากล รวมถึง ระเบียบ     

ต่างๆ สญัญา และขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อขอและมี

ใบอนุญาต ใบรับรองต่างๆ ซ่ึงกฏต่างๆ เหล่าน้ี มีผลต่อการบริหารและจดัการกองเรืออยา่งชดัเจน กลุ่ม

บริษทัโทรีเซนตอ้งปฏิบติัตามอนุสญัญาระหวา่งประเทศ และกฏหมายรวมทั้งกฏระเบียบต่างๆ ในนานา

ประเทศท่ีเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนวิ่งรับขนส่งสินคา้ กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดป้ฏิบติัตามกฏระเบียบต่างๆ 

เป็นส่วนใหญ่ในการบริหารจดัการกองเรือในกลุ่มโทรีเซน 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนตอ้งปฏิบติังานตามกฎระเบียบ ซ่ึงจะขอทาํการตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ีของ

ท่าเรือ (กรมการขนส่งทางนํ้า หรือเทียบเท่า) สมาคมจดัชั้นเรือ ผูป้ระกอบการท่าเรือ ทั้งท่ีเป็นแบบมี

กาํหนดการไวล่้วงหนา้และไม่มีกาํหนดการ องคก์รเอกชนเหล่าน้ีจะออกขอ้กาํหนดใหเ้รือของบริษทัฯ หรือ

กลุ่มบริษทัโทรีเซน ตอ้งมีใบรับรอง ใบอนุญาต หรือมีการจดัชั้นเรือในการดาํเนินกิจการ หากกลุ่มบริษทัโท

รีเซนไม่ไดด้าํเนินการหรือไม่ไดรั้บการรับรอง หรือใบอนุญาต ตามขอ้กาํหนดจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีค่าใชจ่้าย

เพิ่มข้ึน หรือทาํใหเ้รือบรรทุกสินคา้หรือเรือขดุเจาะตอ้งหยดุการดาํเนินงานชัว่คราว 

 

ประเดน็ดา้นส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพของเรือท่ีสูงข้ึนจะทาํใหบ้ริษทัประกนัภยัเรือ ผูเ้ช่าเรือ ผูอ้อก

กฎระเบียบต่างๆ มีมาตรการท่ีเขม้งวดเก่ียวกบัความปลอดภยัและการตรวจสอบเรือมากข้ึน ทั้งเรือบรรทุก

สินคา้และเรือขดุเจาะ และอาจจะเป็นการเร่งการปลดระวางเรือบรรทุกสินคา้และเรือขดุเจาะท่ีมีอายมุากดว้ย 
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ดงันั้นกลยทุธ์ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัโทรีเซน จึงมุ่งเนน้ไปทางดา้นการบาํรุงรักษาเรืออยา่งมี

คุณภาพ มาตรการรักษาความปลอดภยัในการทาํงานบนเรือ การฝึกอบรมลูกเรือและเจา้หนา้ท่ีประจาํเรือ

อยา่งต่อเน่ือง 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

มลพิษต่างๆ จากเรือ โดยระบุใหเ้จา้ของเรือทั้งหลาย พฒันาและรักษามาตรฐานในการทาํงานท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม ในขณะเดียวกนักต็อ้งมีความปลอดภยัในการทาํงานไปพร้อมๆ กนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐาน ISM Code ประกาศนียบตัรดา้นการจดัการความปลอดภยัของบริษทัฯ จึงตอ้งมีการตรวจสอบโดย

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบทั้งจากภายในกลุ่มบริษทัโทรีเซน และจากหน่วยงานภายนอกท่ีมาจากสถาบนัจดัชั้นเรือ

ต่าง ๆ กองเรือของกลุ่มโทรีเซนไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานระบบ ISM Code 

 

ระเบียบขององคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) นั้นรวมถึงอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ย

ความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (“SOLAS”) และการแกไ้ขปรับปรุงอนุสญัญา SOLAS ก่อใหเ้กิดอนุสญัญา

การรักษาความปลอดภยัของเรือและท่าเรือระหวา่งประเทศ (“ISPS”) ออกระเบียบเก่ียวกบัการสร้างเรือและ

อุปกรณ์สาํหรับเรือพาณิชยแ์ละรวมถึงกฏต่างๆ สาํหรับการปฏิบติังานท่ีปลอดภยัอนุสญัญาระหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (“SOLAS”) และระเบียบขององคก์รทะเลระหวา่งประเทศ (IMO)   

ต่างๆ นั้น ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยั อุปกรณ์การช่วยชีวิต และอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯ ไดน้าํมาใชใ้นการ

ปฏิบติังาน การไม่ปฏิบติัตามกฎขององคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศนั้นอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัโทรีเซน 

มีภาระเพิ่มข้ึนในการจ่ายค่าปรับ รวมถึงการปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ไปยงัท่าเรือบางแห่ง 

 

 กองเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซน อาจจะนาํเรือเขา้เขา้อู่แหง้เพื่อรับการตรวจสอบสภาพ ซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของมาตรการการจดัชั้นเรือท่ีออกโดยสถาบนัการจดัอนัดบัชั้นเรือนานาชาติ หรือ IACS นอกเหนือจาก

การตรวจเรือโดยสถาบนัการจดัชั้นเรือ กย็งัมีการตรวจสอบเรือโดยลูกคา้ ซ่ึงจะกาํหนดเง่ือนไขไวก่้อนท่ีจะ

เช่าเรือของบริษทัฯ การตรวจสอบปกติ (regular inspection) เป็นการปฏิบติักนัโดยทัว่ไปหากมีการเช่าเรือใน
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ระยะยาว โดยปกติกองเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซน กถู็กตรวจสอบอยูเ่ป็นประจาํโดยลูกเรือของบริษทัฯ ซ่ึง

เป็นผูดู้แลบาํรุงรักษาอยูเ่ป็นประจาํ ช่างเทคนิคและผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิคท่ีประจาํบนฝ่ังจะตรวจสอบเรือปี

ละสองคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย หลงัจากเสร็จส้ินการตรวจสอบในแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัโทรีเซน จะจดัทาํแผน 

ปฏิบติัการ (action plans) เพือ่ท่ีจะใส่รายการท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงลงไป 

 

การประกนัภัย 

 

ในการประกอบธุรกิจเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองระหวา่งประเทศทางทะเล หรือเรือขดุเจาะ 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนอาจตอ้งเผชิญความเส่ียงท่ีเกิดจากเคร่ืองยนตก์ลไกขดัขอ้ง การชนกนัของเรือ การสูญ

หายหรือเสียหายของสินคา้หรือทรัพยสิ์นต่างๆ การสะดุดหยดุลงของธุรกิจ นอกจากน้ียงัมีความเป็นไปไดท่ี้

จะเกิดอุบติัเหตุทางทะเล ซ่ึงรวมถึงนํ้ามนัเช้ือเพลิงร่ัวลงทะเล ความแปรปรวนของสภาพส่ิงแวดลอ้ม และ

ความรับผดิชอบท่ีอาจเกิดข้ึน จากการเป็นเจา้ของเรือและเป็นผูป้ระกอบธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศ  

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดท้าํประกนัภยัเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและตวัเรือ การประกนัภยัความเส่ียงจาก

สงคราม การคุม้ครองความเสียหาย และความรับผดิชอบต่อบุคคลใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรือ และ

ครอบคลุมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ประกนัตวัเรือและเคร่ืองจกัรครอบคลุมความสูญเสีย และความเสียหาย

ท่ีจะเกิดกบัตวัเรือได ้ เช่น การชน การเกยต้ืนและอากาศแปรปรวน โดยกลุ่มบริษทัโทรีเซนจะตอ้ง

รับผดิชอบความเสียหายส่วนตน้ในวงเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่ออุบติัเหตุ 1 คร้ัง กองเรือของ

บริษทัฯ จะทาํประกนักบับริษทัผูรั้บประกนัภยัรายใหญ่หลายราย ซ่ึงไดรั้บการจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

นอกจากน้ีกองเรือโทรีเซนยงัไดรั้บความคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรือ ท่ีเกิดข้ึนแก่

บุคคลใดๆ โดยเป็นการประกนัภยักบัชมรมพีแอนดไ์อ (International P&I Club)  สูงสุดถึง 3.0 พนัลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยกเวน้ในกรณีมลพษิท่ีเกิดจากนํ้ามนัจะไดรั้บความคุม้ครอง 1.00 พนัลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มบริษทัโทรีเซนจะตอ้งรับผดิชอบความเสียหายส่วนตน้ในวงเงิน 10,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่ออุบติัเหตุ 1 คร้ัง สาํหรับเรือท่ีทาํการเช่าแบบเหมาลาํเขา้มาโดยกลุ่มบริษทัโทรีเซนจะไดรั้บ

วงเงินประกนัภยัคุม้ครองสูงสุดไม่เกิน 350 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี วงเงินประกนัภยัของเคร่ืองจกัร

และตวัเรือจะมีความแตกต่างกนัออกไป โดยจะข้ึนอยูก่บันโยบายของบริษทัท่ีเป็นเจา้ของเรือนั้นๆ และ

วงเงินประกนัภยัจะมีตั้งแต่ 5.0 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ถึง 60.0 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดท้าํประกนัภยัดา้นการคุม้ครองความเสียหาย และความรับผดิชอบต่อบุคคล

ใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรือ  เป็นการประกนัภยักบัชมรมพีแอนดไ์อโดยคุม้ครองในส่วนความ

รับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อบุคคลใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรือ รวมทั้งชดเชย

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอนัเกิดจากการท่ี ลูกเรือ ผูโ้ดยสาร และบุคคลท่ีสามไดรั้บบาดเจบ็หรือถึงแก่ชีวิต 
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ความสูญเสียหรือเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่สินคา้ ขอ้พิพาทท่ีเกิดจากเรือชนกนั ความเสียหายท่ีเกิดแก่ทรัพยสิ์น

ของบุคคลท่ีสาม มลพิษท่ีเกิดจากนํ้ามนั สารเคมีและขยะ การลากเรือและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การ

ยา้ยซากเรือ กองเรือโทรีเซนไดท้าํประกนัภยัไวก้บักลุ่มสมาชิกชมรมพีแอนดไ์อทั้ง 13 แห่ง  

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดท้าํประกนัภยัท่ีครอบคลุมความเส่ียงจากสงคราม รวมถึงการปลน้ และการ

ก่อการร้าย แต่ไม่ครอบคลุมถึงการสูญเสียรายไดอ้นัเน่ืองมาจากวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือได ้(off-

hire) หลงัจากไดพ้ิจารณาจากค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งสูญเสียรายได ้ เปรียบเทียบประวติัของวนัท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์

จากเรือเท่าท่ีผา่นมาจะไม่คุม้กบัการเพิ่มเบ้ียประกนัภยัเฉพาะกรณีน้ี กลุ่มบริษทัโทรีเซนมัน่ใจวา่ชนิดของ

ประกนัภยัปัจจุบนันั้นเพียงพอท่ีจะป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดาํเนินงานได ้ 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดมี้การตรวจสอบวงเงินประกนัภยัเป็นประจาํทุกๆ 6 เดือน ก่อนท่ีจะต่อสญัญา

ประกนัภยัและอาจจะมีการปรับวงเงินประกนัตามราคาตลาดปัจจุบนัท่ีมีการประมาณไว ้ ณ เวลานั้น เพื่อให้

แน่ใจวา่บริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการคุม้ครองในการทาํประกนัภยัและค่าเบ้ียประกนัท่ีจ่ายไป 

 

3.1.3 กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 

 

ธุรกจิจัดหาอุปกรณ์บนเรือ บริการส่งกาํลงับํารุง(โลจิสตกิส์) และ ธุรกจิขนถ่ายสินค้า 

 

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

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้อยูท่ ั้งหมด ใหบ้ริการจดัหาอุปกรณ์ท่ีใชบ้นเรือและบริการเก่ียวกบัการส่ง

กาํลงับาํรุง (โลจิสติกส์) รวมถึงการจดัหาวสัดุท่ีใชใ้นการดูแลสินคา้ระหวา่งขนส่ง เช่น ไมร้องคํ้าสินคา้ การ

จดัหาอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินคา้การใหบ้ริการตรวจนบัสินคา้ ใหบ้ริการรถยกสินคา้ การใหเ้ช่าพื้นท่ีจดัเกบ็

สินคา้ รวมทั้งการบริหารและกระจายการส่งสินคา้ นอกจากน้ี CMSS ยงัใหบ้ริการดา้นการขนถ่ายสินคา้ข้ึน/

ลงเรือ บรรจุและขนส่งสินคา้ไปยงัเรือและผูรั้บปลายทาง อีกดว้ย 

 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั กลัฟ         

เอเจนซ่ี คมัปะนี จาํกดั ในประเทศลิชเทนสไตน ์(“GACL”) ไดร่้วมกนัก่อตั้งบริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ 

จาํกดั (“GACTL”) ซ่ึงเป็นกลยทุธ์หน่ึงของกลุ่มบริษทัโทรีเซนในการท่ีจะขยายธุรกิจเก่ียวกบัการส่งกาํลงั

บาํรุง (โลจิสติกส์) ไปสู่ระดบัทอ้งถ่ิน บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 51 ใน GACTL และ ท่ีเหลือร้อยละ 29 ถือโดย 

GACL (เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของธุรกิจคลงัสินคา้) และอีกร้อยละ 20 ถือโดยนายลาร์ส ชาเวสตอร์ม 

ซ่ึงเป็นประธานของกลุ่มบริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี GACTL ไดด้าํเนินโครงการสร้างคลงัเกบ็สินคา้ขนาด 10,000 

ตารางฟุต  ในการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ประเทศไทย เพือ่ใหบ้ริการส่งกาํลงับาํรุง (โลจิสติกส์) 
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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 SPS ไดรั้บสมัปทานในการขนถ่ายสินคา้ การ

จดัการและเกบ็รักษาสินคา้ การส่งสินคา้ การดูแลดา้นการตลาดใหก้บัสินคา้ทัว่ไป สินคา้แหง้เทกอง และ

สินคา้แช่แขง็ ท่ีท่าเรือคาลิด ท่าเรือฮมัริจาร์ และท่าเรือชาร์จา ครีก เป็นเวลา 10 ปี โดยเม่ือครบกาํหนด 10 ปี 

จะมีการต่อสญัญาโดยอตัโนมติัเป็นเวลาอีก 5 ปี  

 

SPS ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือเดือนมิถุนายน 2545 โดยเป็นส่วนหน่ึงของโครงการแปรรูปท่าเรือรัฐวิสาหกิจ

เป็นท่าเรือเอกชน ทั้งน้ีพนกังานทั้งหมดและอุปกรณ์ต่างๆ ในท่าเรือ ถูกโอนเขา้มายงับริษทัน้ีทั้งหมด 

 

  ท่าเรือคาลิดเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดาท่าเรือทั้งสามแห่งท่ีอยูภ่ายใตส้ญัญาสมัปทาน และ

ตั้งอยูห่่างจากดูไบไปทางใตป้ระมาณ 16 กิโลเมตร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ท่าเรือทั้งสามแห่งใหบ้ริการ

รับ-ส่งปริมาณสินคา้รวมกนัไดม้ากกวา่ปีละ 5 ลา้นตนั  

 

ธุรกจิปุ๋ย 

 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิง พีทีอี แอลทีดี ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 100 ของ 

EMC Gestion S.A.S. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทั บาคองโค จาํกดั (“บาคองโค”) เวยีดนาม เพื่อเขา้

ไปทาํธุรกิจในการนาํเขา้และส่งออกปุ๋ย โรงงานปุ๋ยของบาคองโค มีพื้นท่ี 56,000 ตารางเมตร และตั้งอยูใ่น 

Phu My ซ่ึงอยูติ่ดกบัท่าเรือ Baria Serece นอกจากการผลิตปุ๋ย บาคองโค มีใบอนุญาตใหเ้ช่าคลงัสินคา้

บางส่วน ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถพฒันาไปสู่ธุรกิจโลจิสติกส์มืออาชีพในอนาคต  

 

ธุรกจิโลจิสติกส์ถ่านหิน 

 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“อะธีน”)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ   

ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.9 ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 48.46 ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 

(“UMS”) จากผูถื้อหุน้รายใหญ่จาํนวนสองรายของ UMS และไดเ้ขา้ซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิร้อยละ 5.55 ของ 

UMS จากผูถื้อหุน้รายใหญ่รายหน่ึงของ UMS ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 อะธีน ทาํคาํเสนอซ้ือหุน้และ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิของ UMS และไดหุ้น้สามญัของ UMS เพิ่มอีกร้อยละ 41.09 และใบสาํคญัแสดงสิทธิของ 
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UMS อีกร้อยละ 91.64 ซ่ึงทาํใหอ้ะธีน ถือหุน้ใน UMS คิดเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ินร้อยละ 89.55 UMS ทาํธุรกิจ

เก่ียวกบัการคา้ถ่านหิน และบริการโลจิสติกส์แบบ “จากตน้ทางถึงปลายทาง” (end-to-end) และ “ตรงต่อ

เวลา” (“just-in-time”) ในประเทศไทย UMS เป็นเจา้ของโรงโม่ถ่านหิน และคลงัสินคา้ 2 แห่ง เรือลาํเลียง 12 

ลาํ และรถบรรทุก 26 คนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการถ่านหินในประเทศท่ีสูงข้ึนของลูกคา้กลุ่ม

อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอ่มซ่ึงใชเ้คร่ืองกาํเนิดไอนํ้าเช้ือเพลิงจากถ่านหิน 

 

 

 

3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

 

3.2.1 อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
 
ภาพรวมอุตสาหกรรมของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
 

การขนส่งสินคา้ทางทะเลเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการคา้ระหวา่งประเทศ เน่ืองจากเป็นวิธีการขนส่ง

สินคา้วตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปไดใ้นปริมาณมากๆ ในทีเดียวท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และบ่อยคร้ังท่ี

การขนส่งสินคา้คร้ังละมากๆ ทาํไดโ้ดยการขนส่งสินคา้ทางทะเลอยา่งเดียว สินคา้ท่ีขนส่งทางทะเลจาํแนก

ออกเป็น 2 ประเภท คือ สินคา้แหง้ และวสัดุเหลว ทั้งน้ีสินคา้แหง้รวมถึงสินคา้แหง้เทกอง สินคา้บรรจุใน    

ตูค้อนเทนเนอร์ และสินคา้ท่ีบรรจุในตูค้อนเทนเนอร์ไม่ได ้ ส่วนสินคา้แหง้เทกองท่ีจะบรรจุในเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองไดน้ั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว 

(major bulks) 5 กลุ่ม และสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว (minor bulks)  สินคา้

แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว (major bulks) 5 ชนิด ซ่ึงเป็นสินคา้แหง้เทกองประเภท

หลกัท่ีขนส่งโดยเรือบรรทุกสินคา้แบบเทกอง ประกอบดว้ยแร่เหลก็ ถ่านหิน ธญัพืช แร่ฟอสเฟตและแร่ 

บอกไซต ์ส่วนสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว (minor bulks) ประกอบดว้ยสินคา้

ประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงสินคา้หลกัๆ ไดแ้ก่ ซีเมนต ์ แร่ยบิซัม่ แร่โลหะท่ีไม่ใช่แร่เหลก็ นํ้ าตาล เกลือกาํมะถนั 

ผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้ ไมแ้ละเคมีภณัฑ ์  วสัดุเหลวจะบรรทุกในเรือประเภทเรือบรรทุกนํ้ามนั (tank ship) ซ่ึง

สินคา้หลกัคือนํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑจ์ากนํ้ามนั สินคา้เหลวและเคมีภณัฑ ์ 
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ปริมาณการค้าทางทะเลของโลกปี 2543 และ 2551 

(ล้านตัน) 

ปี 

แร่สิน

เหลก็ 

ถ่าน

หิน ธัญพืช 

แร่บอก

ไซต์และ

อลูมนิา 
แร่

ฟอสเฟต นํา้มนัดบิ 
ผลติภณัฑ์

จากนํา้มนั 
สินค้าอ่ืนๆ 

(โดยประมาณ) 

 
ปริมาณการค้า

รวม 
(โดยประมาณ) 

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

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

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

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

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

2548 652 710 307 73 30 1,720 495 2,617 6,604 

2549 734 754 325 78 30 1,756 525 2,853 7,055 

2550 787 806 341 83 31 1,775 553 3,052 7,428 

2551 845 834 344 81 31 1,800 575 3,235 7,745 

 

ท่ีมา : Fearnleys  

 

ในปี  2551 ปริมาณส◌ินคา้ท่ีขนส่งทางทะเลมีประมาณ 7.7 พนัลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปริมาณ 5.6 

พนัลา้นตนั ในปี 2543 ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาน้ี มีการเติบโตทางการคา้ในระดบัสูงเน่ืองมาจากการเติบโต

ของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศจีนและอินเดีย ดงัจะเห็นไดจ้าก

ตารางต่อไปน้ี เฟิร์นเล่ยไ์ดค้าดการณ์วา่ตลอดปี 2552 เป็นปีท่ีการขนส่งทางทะเลทรุดตวั โดยคาดวา่ปริมาณ

การคา้ทางทะเลจะลดลง โดยปริมาณการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเลคาดวา่จะลดลงประมาณร้อยละ 5  
 

อตัราการเติบโตของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2545 ถึง 2551 

 

(ความเปล่ียนแปลงเป็นร้อยละเทียบกบัปีก่อน) 

ปี 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
เศรษฐกิจโลก 3.6 4.9 4.5 5.1 5.2 3.0 

สหรัฐอเมริกา 2.5 3.6 3.1 2.7 2.1 0.4 

ยโุรป 0.8 2.2 1.7 2.9 2.7 0.7 

ญ่ีปุ่น 1.4 2.7 1.9 2.0 2.3 -0.7 

จีน 10.0 10.1 10.4 11.6 13.0 9.0 

อินเดีย 6.9 7.9 9.2 9.8 9.4 7.3 

ท่ีมา : Fearnleys  
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การค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเล 

 

ปริมาณการคา้ทางทะเลของสินคา้แหง้เทกองเติบโตอยูใ่นระหวา่งร้อยละ 3 และร้อยละ 8 ในช่วง 6 

ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเลเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย 

 

แผนภูมิและตารางดงัต่อไปน้ีแสดงถึงปริมาณการคา้ทางทะเล ทั้งในส่วนของสินคา้แหง้เทกองท่ี

ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียวและสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว ในช่วงปี 

2546 ถึงปี 2551 สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียวไดแ้บ่งออกเป็นแร่เหลก็ ถ่านหิน 

ธญัพืช (รวมถึงขา้วสาลี ธญัพืชหยาบ และถัว่เหลือง) ฟอสเฟต และแร่บอกไซต/์อะลูมินา และในส่วนของ

สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียวจะอยูใ่นหมวดอ่ืนๆ 

 

การพฒันาของปริมาณการค้าของสินค้าแห้งเทกอง 

 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2546 2547 2548 2549 2550 2551

ถ่านหิน แร่เหล็ก ธัญพืช แร่บอกไซต/์อะลูมินา แร่ฟอสเฟต อ่ืนๆ

 
ท่ีมา : Fearnleys  

 
 
 
 
 
 
 
 

(ลา้นตนั) 
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ปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเลตั้งแต่ ปี 2545 ถึง 2551 

(ลา้นตนั) 
 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

ถ่านหิน 619 664 710 754 806 834 

แร่เหลก็ 524 589 652 734 787 845 

ธัญพืช 240 236 307 325 341 344 

แร่บอกไซต์/ อะลูมนิา 63 68 73 78 83 81 

แร่ฟอสเฟต 29 31 30 30 31 31 

อ่ืนๆ 865 926 896 927 960 975 

รวม 2,340 2,514 2,668 2,848 3,008 3,110 

เปลีย่นแปลงต่อปี 5.5% 7.4% 6.1% 6.7% 5.6% 3.4% 

 
ท่ีมา : Fearnleys 
 

ปริมาณการคา้ทางทะเลของสินคา้แหง้เทกองไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 34.7 ในช่วงระหวา่งปี 2546 และปี  

2551 สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 68.5 ของ

การคา้สินคา้แหง้เทกองทางทะเลทั้งหมดในปี 2551 ในจาํนวนน้ีผลิตภณัฑจ์ากแร่เหลก็เติบโตเร็วท่ีสุด โดยมี

อตัราการเติบโตเท่ากบัร้อยละ 61 ในช่วงระหวา่งปี 2546 และปี 2551 การเติบโตของอุปสงค ์ (วดัเป็นตนั

ไมล)์ ไดเ้พิ่มในอตัราท่ีเร็วยิง่กวา่ท่ีเคยเป็นมาในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทาง

โครงสร้างของรูปแบบการคา้ ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางดงัต่อไปน้ี 
 

อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกอง 
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ท่ีมา : Fearnleys 

(พันล้านตัน-ไมล์) 
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อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกองปี  2546 ถึง 2551 

(พนัลา้นตนั-ไมล)์ 
 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
ถ่านหิน 2,810 2,960 3,113 3,540 3,778 3,905 

แร่เหลก็ 3,035 3,444 3,918 4,192 4,544 4,849 

ธัญพืช 1,273 1,350 1,686 1,822 1,927 2,029 

แร่บอกไซต์/ อะลูมนิา 198 231 248 267 271 267 

แร่ฟอสเฟต 148 154 154 155 159 159 

อ่ืนๆ 3,680 3,940 4,021 4,180 4,340 4,290 

รวม 11,144 12,079 13,140 14,156 15,019 15,499 

เปลีย่นแปลงต่อปี 6.7% 8.4% 8.8% 7.7 % 6.1% 3.2% 

 

ท่ีมา : Fearnleys 

 

 สองถึงสามปีท่ีผา่นมา จีนและตามดว้ยอินเดียเป็นตวัผลกัดนัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหป้ริมาณการคา้สินคา้

แหง้เทกองเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว  การผลิตและการใชเ้หลก็ภายในประเทศจีนไดส้ร้างอุปสงคใ์นระดบัสูง

ต่อการคา้แร่เหลก็ การขาดแคลนวตัถุดิบภายในประเทศไดส่้งผลใหมี้การนาํสินคา้เขา้จากประเทศ

ออสเตรเลียและบราซิลมากข้ึน 

การผลติเหลก็ดิบของโลก 

(ลา้นตนั) 
 อยูี-15 สหรัฐ ญี่ปุ่น จีน เกาหลใีต้ ไต้หวนั อนิเดยี อ่ืนๆ รวม 

2546 159.5 90.9 110.5 219.3 46.3 19.1 31.8 285.9 963.3 

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

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

2549 173.5 98.5 116.2 421.5 48.4 20.2 42.8 297.9 1,219.0 

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

2551 166.1 91.5 118.7 500.5 53.5 20.2 55.1 324.1 1,329.70 

เปลีย่นแปลง 

จากร้อยละ  

2546-2551 

4.1 0.7 7.4 128.2 15.6 5.8 73.3 13.4 38.0 

 

ท่ีมา : Fearnleys 
   

การผลิตเหลก็ดิบของจีน ไดเ้พิ่มข้ึนเป็นประมาณ 269 ลา้นตนั ในปี 2547  จากท่ีเคยผลิตไดป้ระมาณ 

219 ลา้นตนั ในปี 2546 (เพิม่ข้ึนมากกวา่ร้อยละ 23 เม่ือเทียบปีต่อปี) และเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 349 ลา้นตนั
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ในปี 2548 (เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 30 เม่ือเทียบปีต่อปี)  ในปี 2549 ปริมาณการผลิตเหลก็ดิบไดเ้พิ่มข้ึนอีก

ร้อยละ 21 ทาํใหผ้ลผลิตทั้งหมดจะอยูท่ี่ประมาณ 422 ลา้นตนั ในปี 2550 การผลิตเหลก็ดิบเพิ่มข้ึนเป็น 487 

ลา้นตนั หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในปี 2551 การเติบโตของการผลิตนั้นชา้ลงและเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 2.7 การผลิตเหลก็ของจีนนบัไดว้า่เป็นปัจจยัหลกัเพียงปัจจยัเดียว ท่ีทาํใหมี้การขยายของตลาดขนส่ง

สินคา้แหง้เทกองในสองถึงสามปีท่ีผา่นมา ในปี 2552  คาดวา่ปริมาณการผลิตเหลก็ของโลกจะมีถึงประมาณ 

1.2 พนัลา้นตนั  โดยมีแรงผลกัดนัหลกัมาจากการผลิตเหลก็ในจีนท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงคาดวา่จะมีประมาณ 550 ลา้น

ตนั 

 

 การผลติเหลก็ของโลกและส่วนแบ่งทางการตลาดของจีน 
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ท่ีมา : Fearnleys  

 

ในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมา การผลิตเหลก็ของจีนเติบโตข้ึนในอตัราเฉล่ียต่อปีท่ีร้อยละ 18 เทียบกบัการ

เติบโตของการผลิตของโลกซ่ึงเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 7 ต่อปี จากการท่ีการผลิตเหลก็เติบโตข้ึน ส่งผลใหก้าร

นาํเขา้แร่เหลก็ของจีนเติบโตอยา่งมากตามไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 

(ลา้นตนั) 
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 การนําเข้าแร่เหลก็ของจีน 
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ท่ีมา : Fearnleys  
 

การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนในปี 2551 เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.8 เม่ือเทียบกบัปี 2550 โดยมีการนาํเขา้ 444.1 

ลา้นตนั ในช่วงปี 2543 ถึงปี 2551 การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 535 โดยหลกัๆ แลว้จีนไดน้าํเขา้

แร่เหลก็มาจากประเทศออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย และแอฟริกาใต ้ การนาํเขา้แร่เหลก็จากบราซิลนั้นกไ็ด้

เพิ่มข้ึนในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา และไดส่้งผลใหมี้การเพิ่มปริมาณตนัไมลร์วมทั้งความตอ้งการเรือบรรทุก

สินคา้แบบเทกองท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน คาดวา่การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนจะแตะระดบัสูงสุดใหม่ในปี 2552 ท่ี

ประมาณ 600 ลา้นตนั 

 

เส้นทางการขนส่งสินค้าแห้งแบบเทกองทางทะเลทีสํ่าคญั 
 

ในการขนสินคา้แหง้เทกองนั้นกจ็ะมีเสน้ทางการคา้หลกัๆ อยูถ่า้หากคาํนึงถึงการขนส่งเป็นปริมาณ

มากในแต่ละเท่ียว โดยหลกัแลว้ถ่านหินจะมีการส่งจากประเทศออสเตรเลียและแคนาดา ไปสู่ภูมิภาค

ตะวนัออกไกลและยโุรป  ในขณะเดียวกนัแร่เหลก็จะถูกส่งจากประเทศออสเตรเลียและบราซิลไปสู่ประเทศ

จีน ญ่ีปุ่นและยโุรป ส่วนธญัพืช จะถูกขนส่งจากอ่าวเมก็ซิโก บราซิล หรือ อาร์เจนตินา ไปยงัยโุรป และ

ตะวนัออกไกล 

 

ในขณะท่ีมีเสน้ทางการคา้สินคา้แหง้เทกองหลกัๆ อยู ่ การคา้ทางทะเลกย็งัมีการเปล่ียนเสน้ทางและ

ทิศทางไปตามกาลเวลาเช่นกนั ดงัเช่นประเทศจีนซ่ึงเคยเป็นประเทศผูน้าํการส่งออกหลกัของถ่านหิน แต่เม่ือ

(ลา้นตนั) 
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ไม่นานมาน้ีกไ็ดมี้การเปล่ียนแปลงกลายเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินอยูใ่นอตัราท่ีสูงข้ึน การเปล่ียนเสน้ทางการ

เดินเรืออยา่งเนืองนิจและโอกาสทางการคา้ใหม่ๆ จึงกลายเป็นส่ิงท่ีอาจพบเห็นไดบ่้อยๆ ในตลาดประเภทน้ี 

 

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เป็นเรือประเภทท่ีมีการใชง้านไดห้ลายรูปแบบมากท่ีสุดประเภทหน่ึง 

ในบรรดากองเรือท่ีมีอยูใ่นโลกในแง่ของการนาํมาใชง้าน โดยสามารถจดัเสน้ทางไดต้ามความตอ้งการ  

โดยทัว่ไปแลว้เรือแทบจะไม่ไดเ้ดินเสน้ทางไปกลบัอยา่งตายตวั และมกัจะมีเสน้ทางเดินเรือโดยการแวะ

เทียบท่าระหวา่งทางก่อนถึงปลายทางอีกอยา่งนอ้ยแห่งหน่ึง ดงันั้นระยะทางของเสน้ทางการคา้จึงมีความ 

สาํคญัต่อความสมดุลของอุปสงคข์องการใชเ้รือ และการเพิ่มระยะทางในการขนส่งจะมีผลกระทบมากข้ึน

ต่ออุปสงคข์องการใชเ้รือโดยรวม 

 

อุปสงคข์องการขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ยงัไดรั้บผลกระทบจากประสิทธิภาพ

ในการดาํเนินงานของกองเรือโลก ในไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา การเจริญเติบโตทางการคา้นาํไปสู่ภาวะความแออดั

ของท่าเรือ  ทาํใหเ้รือหลายลาํตอ้งจอดรอนอกท่าเรือ เพือ่ขนถ่ายสินคา้ข้ึนหรือลงจากเรือเน่ืองจากอุปทานท่ี

จาํกดัของท่าเทียบเรือในท่าเรือท่ีสาํคญัหลายแห่ง ส่ิงน้ีเป็นปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดภาวะตึงตวัใน

ตลาด โดยเฉพาะกบัเรือขนาดใหญ่ 

 

อุปทานของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 

แต่เดิมนั้นเรือบรรทุกสินคา้เทกองไดรั้บการพฒันามา เพื่อขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีถูกส่งคร้ังละ

จาํนวนมากและไม่จาํเป็นตอ้งขนส่งในรูปแบบท่ีมีการบรรจุหีบห่อ ขอ้ไดเ้ปรียบของการขนส่งสินคา้แบบ  

เทกองคือสามารถลดตน้ทุนในการบรรจุหีบห่อ และการขนสินคา้ข้ึนลงเรือสามารถทาํไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ณ ปัจจุบนั  กองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองสามารถจาํแนกออกเป็น 4 ประเภท ตาม

ขนาดระวางบรรทุกสินคา้ ไดแ้ก่ 

 

Capesize : เรือท่ีมีระวางบรรทุกมากกวา่ 100,000 เดทเวทตนั โดยปกติแลว้เรือประเภทน้ีจะใช้

บรรทุกสินคา้ประเภทแร่เหลก็และถ่านหินในเสน้ทางระยะไกล โดยเรือ Capesize จะบรรทุกสินคา้ประเภท 

แร่เหลก็และถ่านหินมากกวา่ ร้อยละ 95 ของสินคา้ทั้งหมดของเรือขนาดน้ี และการท่ีเรือมีขนาดใหญ่ทาํใหมี้

ท่าเรือไม่ก่ีแห่งในโลกสามารถรองรับการเทียบท่าได ้

 

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

เพื่อใหส้ามารถแล่นผา่นช่องแคบปานามาได ้ (ดงันั้นจึงไดช่ื้อวา่ “Panamax” เรือประเภทท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ี

สามารถแล่นผา่นคลองปานามา) ทาํใหเ้รือมีความคล่องแคล่วมากกวา่เรือประเภท Capesize เรือประเภทน้ีใช้
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บรรทุกถ่านหิน ธญัพืช และสินแร่ เช่น โบไซท/์อลูมินา และหินฟอสเฟตเป็นลาํดบัต่อมา เม่ือจาํนวนเรือ

ประเภท Capesize ใหบ้ริการลดลง จึงมีการใชเ้รือ Panamax ในการขนส่งสินคา้เหลก็ดว้ย โดยเรือ Panamax 

จะบรรทุกสินคา้ประเภทถ่านหิน แร่เหลก็ และธญัพืชประมาณ ร้อยละ 75 ของสินคา้ทั้งหมดในเรือ 

 

Handymax/Supramax :  เรือท่ีมีระวางบรรทุกระหวา่ง 40,000 ถึง 60,000 เดทเวทตนั ขนส่งอยูใ่น

เสน้ทางกระจายทางภูมิศาสตร์ทัว่โลก โดยบรรทุกสินคา้ประเภทธญัพืช เหลก็กลา้ ท่อนไม ้ แผน่ไม ้

เศษเหลก็ และสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียวอ่ืนๆ  เป็นหลกั ประเภทของเรือ

ตามมาตรฐานมกัจะต่อข้ึนพร้อมดว้ยป้ันจัน่ท่ีใชย้กสินคา้ข้ึนและลงเรือ ท่ีรองรับนํ้าหนกั  25 ถึง 30 ตนั ซ่ึง

ทาํใหเ้รือสามารถขนถ่ายสินคา้ ในท่ีกรณีท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองกา้มปูช่วยในการขนถ่ายสินคา้แหง้เทกอง 

(โดยเฉพาะแร่ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม) และเพือ่ทาํการขนส่งสินคา้ในประเทศและท่าเรือและท่ีมีพื้นฐาน

โครงสร้างจาํกดั เรือประเภทเหล่าน้ีทาํใหมี้ความคล่องตวัทางการคา้ ดงันั้นจึงสามารถนาํมาใชใ้นการขนส่ง

สินคา้แบบเทกองหลายประเภทและการคา้สินคา้เทกองประเภทใหม่ๆ 

 

Handysize :  เรือท่ีมีระวางบรรทุกระหวา่ง 10,000 ถึง 40,000 เดทเวทตนั ซ่ึงส่วนใหญ่จะขนส่ง

สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียวเป็นหลกั เช่น เหลก็กลา้ ท่อนไม ้ แผน่ไม ้

และเศษเหลก็ เรือประเภทน้ีใชใ้นเสน้ทางการคา้ระดบัภูมิภาคมากข้ึนเร่ือยๆ และสามารถเป็นเรือส่งต่อ

สินคา้ใหเ้รือท่ีใหญ่กวา่ดว้ย เรือประเภท Handysize มีขนาดพอเหมาะกบัท่าเรือขนาดเลก็ท่ีมีพื้นฐาน

โครงสร้างจาํกดั และการท่ีเรือประเภทน้ีมกัมีอุปกรณ์ท่ีใชย้กสินคา้ข้ึนและลงเรืออยูใ่นตวั ทาํใหเ้รือประเภท

น้ีสามารถยกสินคา้ข้ึนลงไดเ้ม่ือเทียบท่าเรือท่ีมีพื้นฐานจาํกดั 

 

ในช่วงตน้เดือนธนัวาคม ปี 2552 กองเรือสินคา้บรรทุกสินคา้แหง้แบบเทกองทัว่โลกมีเรือทั้งหมด 

7,234  ลาํ ระวางบรรทุกรวมเท่ากบั 451.5 ลา้นเดทเวทตนั ตารางต่อไปน้ีแสดงกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้    

เทกองแยกประเภทตามขนาดระวางบรรทุก ณ ตน้เดือนธนัวาคม 2552 อายเุฉล่ียของเรือบรรทุกสินคา้แหง้ 

เทกอง ณ เดือนธนัวาคม 2552 คือ 12.2  ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - 83 - 



กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกอง เดือนธันวาคม 2552 
 

ขนาด 
ประเภท 

เดทเวทตนั จ◌ํานวนเรือ 
ระวางบรรทุกรวม 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ร◌้อยละของกองเรือ 
(เดทเวทตนั) 

Capesize  100,000+ 934 165.5 36.6 

Panamax  60,000 – 100,000 1,635 120.9 26.8 

Supramax 50,000 – 60,000 800 45.4 10.1 

Handymax  40,000 – 50,000 971 43.6 9.7 

Handysize  10,000 – 40,000 2,851 76.1 16.9 

รวม  7,234 451.5 100.0 

 

ท่ีมา : Fearnleys 

 

ถึงแมว้า่กองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของโลกจะเติบโตข้ึน เพื่อตอบสนองกบัการขยายตวัของ

การคา้ทางทะเลและอุปสงคใ์นการขนส่งทางเรือ แต่อุปทานกย็งัมีจาํกดัในหลายๆ ปีท่ีผา่นมา ทาํใหธุ้รกิจ

การขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเติบโตอยา่งรวดเร็วดงัท่ีเห็นในปี 2550/2551 อยา่งไรกต็าม 

ในปี 2552 มีการส่งมอบเรือต่อใหม่ตามท่ีมีการสัง่ซ้ือจาํนวนมาก และเร่ิมเขา้มาใหบ้ริการขนส่ง ทาํใหเ้กิด

ความไม่สมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานมากข้ึน  

 

การสัง่เรือต่อใหม่ยงัคงมีอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ และความสมัพนัธ์ระหวา่งรายการการสัง่ซ้ือเรือต่อใหม่

โดยรวมและจาํนวนกองเรือท่ีมีอยูส่ามารถบ่งบอกปริมาณเรือในอนาคต ณ ส◌ิ◌้นเดือนพฤศจิกายน 2552 

รายการการสัง่ซ้ือเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองทัว่โลกมีอยูท่ี่ปริมาณ 262.2 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 58.1 

ของกองเรือสินคา้แหง้เทกองในปัจจุบนั ในบางกรณีการส่งมอบตามรายการสัง่ซ้ือน้ียดืไปถึงปี พ.ศ. 2557 

 

การส่ังซ้ือเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทีส่ั่งต่อใหม่ เดือนตุลาคม 2552 

ขนาด 
ประเภท 

เดทเวทตนั จ◌ํานวนเรือ 
ระวางบรรทุกรวม 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ร◌้อยละของกองเรือปัจจุบัน 
(เดทเวทตนั) 

Capesize  100,000+ 719 138.8                                                                                                                                                                                                      83.9 

Panamax  60,000 – 100,000 688 55.4 45.9 

Supramax 50,000 – 60,000 800 45.3 99.7 

Handymax  40,000 – 50,000 18 0.8 1.9 

Handysize  10,000 – 40,000 677 21.8 28.7 

รวม  2,902 262.2 58.1 

 ท่ีมา : Fearnleys 
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 การส่ังซ้ือเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทีส่ั่งต่อใหม่ เดือนธันวาคม 2552 

 

    

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2552 2553 2554 2555 2556 2557

'0
00

 D
W

T

10-25 25-40 40-50 50-60 60-100 100-150 150-200 200+

 

ท่ีมา : Fearnleys 

 
ตลาดขนส่งสินค้าทางทะเลและอตัราค่าเช่าเรือ 

 

อตัราค่าเช่าเรือของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจะถูกกาํหนด โดยความสมดุลของอุปสงคแ์ละ

อุปทาน แมว้า่ความเช่ือมัน่ตลาดมีส่วนในการกาํหนดแนวโนม้ของอตัราค่าเช่าเรือในระยะสั้นๆ  
 

อตัราค่าเช่าเรือยงัผนัผวนตามขนาดของเรือ อยา่งเช่นปริมาณและรูปแบบการคา้ของสินคา้ไม่ก่ีชนิด

ของสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว (major bulks) จะมีผลกระทบต่อความตอ้งการ

ของเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ อตัราค่าเช่าเรือ (และมูลค่าของเรือ) ของเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีขนาด

ใหญ่กวา่จึงมกัจะผนัผวนไดม้ากกวา่ ในทางกลบักนั การคา้สินคา้หลายชนิดของสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่ง

เป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว (minor bulks) เป็นตวัผลกัดนัอุปสงคข์องเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง

ขนาดท่ีเลก็กวา่ ดงันั้น อตัราค่าเช่าเรือและมูลค่าของเรือสาํหรับเรือขนาดเลก็จึงมีความผนัผวนนอ้ยกวา่ 

 
 
 
 
 

(ตามปีท่ีกาํหนดการส่งมอบ)  
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อตัราค่าเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา 1 ปี 
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Handymax Panamax Capesize 150' Capesize 170'

 
ท่ีมา : Fearnleys 

  

ในตลาดการเช่าเรือเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา อตัราค่าเช่าเรือจะแตกต่างกนัตามระยะเวลาเช่าเหมา

และปัจจยัเฉพาะต่างๆ ของเรือท่ีใชบ้รรทุก เช่น อาย ุ ความเร็ว และการเผาผลาญเช้ือเพลิง ในตลาดเรือเช่า

เหมาลาํแบบเป็นเท่ียว อตัราค่าเช่าจะถูกกาํหนดจากขนาดของสินคา้ท่ีบรรทุก วตัถุดิบ เวลาท่ีถึงท่า และ

ค่าธรรมเนียมการผา่นคลอง รวมทั้งภูมิภาคท่ีมีการส่งมอบ 

 

 ปัจจยัหลกัท่ีทาํใหอ้ตัราค่าเช่าเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วตั้งแต่ ปี 2547 คือ     

อุปสงคท่ี์เพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากการนาํเขา้วตัถุดิบของประเทศจีน และประเทศในเอเชียอ่ืนท่ีเพิ่มมากข้ึน 

จะเห็นไดว้า่อตัราค่าเช่าเรือลดลงอยา่งรวดเร็วในช่วงกลางปี 2551 ซ่ึงเป็นผลมาจากวิกฤติการณ์การเงินโลก 

ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกนักบัท่ีมีเรือใหม่เขา้สู่ตลาดมากกวา่เดิม อีกทั้งอุปสงคก์ล็ดลงดว้ย ในปี 2552 จะเห็นไดว้า่

อตัราค่าเช่าเรือแขง็แกร่งข้ึน เทียบกบัอตัราค่าเช่าเรือท่ีตกตํ่าในเดือนธนัวาคม 2551 
 
 
 
 
 

 

(ดอลลาร์สหรัฐอเมริการต่อวนั)  
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เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง-อตัราค่าเช่าเรือเหมาลาํระยะเวลา 1 ปี 

(ระยะเวลาโดยเฉล่ีย –ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั) 

ปี Handymax Panamax Capesize 

2543 9,498 11,131 16,984 

2544 8,379 9,210 13,077 

2545 7,491 8,802 12,594 

     2546 12,579 17,794 23,834 

    2547 25,926 35,889 61,044 

   2548 21,032 26,329 49,635 

   2549 21,753 22,706 44,606 

  2550 45,080 52,650 104,454 

  2551 46,159 57,613 111,250 

    2552* 14,899 17,807 31,819  

* เฉล่ียของปีจนถึงปัจจุบนัส้ินเดือนพฤศจิกายน) 

 ท่ีมา :  Fearnleys 

 

ตารางขา้งบนแสดงใหเ้ห็นการเพิ่มข้ึนอยา่งมากของอตัราค่าเช่าเรือระยะเวลา 1 ปีของเรือ Handymax 

ไปจนถึงเรือ Capesize จนถึงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2551 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความตอ้งการท่ีเพิ่มสูงข้ึน อตัราค่า

เช่าเรือในช่วงส้ินปี 2551 ไดล้ดลงอยา่งมาก ก่อนท่ีจะปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนตลอดทั้งปี 2552 

 

ราคาเรือ 

ราคาเรือส่ังต่อใหม่ 
 
 ราคาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองสัง่ต่อใหม่สูงข้ึนมากตั้งแต่ ปี 2546 เน่ืองจากภาวะตึงตวัของ

ความสามารถในการผลิตของอู่ต่อเรือ การสัง่ซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน และอตัราค่าเช่าเรือท่ีสูงข้ึน มีการประมาณการวา่

ราคาของเรือบรรทุกแหง้เทกองสัง่ต่อใหม่เพิ่มข้ึนมากกวา่เท่าตวัจากช่วงแรกของปี 2545 ถึงส◌ิ◌้นปี 2551 

ราคาเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ไดท้รุดลงนบัตั้งแต่ส้ินปี 2551 ต่อเน่ืองไปตลอดปี 2552 โดยกลบัไปท่ีระดบัเดียวกนัใน

ปี 2547 
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ราคาของเรือบรรทุกสินค้าเทกองส่ังต่อใหม่ ปี  2543 ถึง 2552 
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ม.ค. 43 ม.ค. 44 ม.ค. 45 ม.ค. 46 ม.ค. 47 ม.ค. 48 ม.ค. 49 ม.ค. 50 ม.ค. 51 ม.ค. 52

Capesize Panamax Handymax

(ล้านเหรียญดอลลาร์สหระฐอเมริกา)

 
ท่ีมา : Fearnleys 

 

ราคาเรือมือสอง 

 

ในตลาดเรือมือสอง ราคาของเรือสัง่ต่อใหม่ท่ีสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว และความแขง็แกร่งของค่าระวาง

เรือยงัมีผลต่อราคาเรือมือสองทาํใหร้าคาของเรือมือสองพุง่ข้ึนอยา่งรวดเร็วในปี 2547 ก่อนท่ีจะลดตํ่าลงใน

ช่วงแรกของปี 2549 และข้ึนไปอีกคร้ังในช่วงปลายปี ในปี 2550 ราคาเรือมือสองเพิ่มสูงข้ึน 

ทุกเดือนในทิศทางเดียวกบัความแขง็แกร่งของตลาดค่าระวางเรือ ราคาเรือมือสองยงัคงเพิ่มข้ึนไปจนถึงเดือน 

สิงหาคม 2551 ก่อนท่ีราคาเรือมือสองจะลดลงมากเกือบสองในสามส่วนในตอนส้ินปี และในปี 2552 ราคา

เรือมือสองเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยเน่ืองจากตลาดค่าระวางเรือปรับตวัดีข้ึน 
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ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง ปี 2543 ถึง 2552  

 

ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง อายุ 5 ปี (ระยะเวลาโดยเฉลีย่) 
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ม.ค. 43 ม.ค. 44 ม.ค. 45 ม.ค. 46 ม.ค. 47 ม.ค. 48 ม.ค. 49 ม.ค. 50 ม.ค. 51 ม.ค. 52

Capesize Panamax Handymax

(ล้านเหรียญดอลลาร์สหระฐอเมริกา)

 
ท่ีมา : Fearnleys 
 
 

3.2.2 อุตสาหกรรมงานบริการนอกชายฝ่ัง 

 

ภาพรวม 

 

ความตอ้งการในการใชบ้ริการงานขดุเจาะและวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ ามีแรงผลกัดนัหลกัๆ จากการ

ลงทุนและปริมาณการสาํรวจ การพฒันา และการผลิตนํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติ ระดบัการลงทุนข้ึนอยูก่บั

กระแสเงินสดของบริษทันํ้ามนั รายไดแ้ละแหล่งเงินทุน  พื้นท่ีสาํหรับการสาํรวจและการพฒันา รวมทั้ง

ราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 

 

บริษทัผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติไดเ้พิม่การสาํรวจและการผลิตอยา่งมาก หลงัจากท่ีมีการลงทุน

เพียงเลก็นอ้ย ในการเพิ่มการผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในช่วงท่ีราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติเร่ิมข้ึน

ราคาในช่วงตน้ โครงการการพฒันาพื้นท่ีหลายโครงการไดเ้ร่ิมข้ึนมาอีกในช่วงสองถึงสามปีท่ีผา่นมาน้ี เป็น

ผลใหกิ้จกรรมการขดุเจาะเกิดข้ึนจาํนวนมากและอุปสงคต่์องานบริการนอกชายฝ่ังมีมากข้ึน งบประมาณการ

สาํรวจและการผลิตไดเ้พิ่มข้ึนเป็นตวัเลขทศนิยมสองหลกัจากปี 2546 ถึงปี 2551 ซ่ึงทาํใหต้ลาดของกิจกรรม

งานขดุเจาะและวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าอยูใ่นระดบัสูงมาก อยา่งไรกต็ามในปี 2552 ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและ
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การผลิตเติบโตชา้ลงตามราคาของพลงังานท่ีปรับตวัลดลงในช่วงตน้ปี จากตน้ทุนทางการเงินท่ีสูงข้ึน

กวา่เดิมประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยโดยทัว่ไป ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและการผลิตไดล้ดลง

เลก็นอ้ยในปี 2552 หลงัจากท่ีไดมี้การลงทุนอยา่งหนกัเป็นเวลาหลายปี บริษทัฯ คาดวา่ค่าใชจ่้ายในการ

สาํรวจและการผลิตจะเติบโตอีกคร้ังในปี 2553 แต่กย็งันอ้ยกวา่ในช่วงเวลาก่อนหนา้น้ีจนถึงปี 2551 

 

ตลาดการใหบ้ริการงานขดุเจาะและวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าในเอเชีย ยงัคงเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพท่ีจะมี

อตัราการใชป้ระโยชน์สูงและอตัราค่าเช่ารายวนัท่ีดี เน่ืองจาก (ก) ความตอ้งการนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ี

เพิ่มข้ึนในภูมิภาค (ข) การเติบโตอยา่งมีนยัสาํคญัของเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศ

อินเดีย และ (ค) โครงการใหม่ๆ ของบริษทัสาํรวจและผลิตในเอเชียท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน   

 

 ตลาดบริการการขดุเจาะเป็นตลาดวฎัจกัรและมีความผนัผวน เร่ิมจากการสาํรวจท่ีมีความผนัผวนสูง

สู่ตลาดการบริการผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีมีเสถียรภาพมากกวา่ การบริการเรือขดุเจาะแบบ Tender 

Rig และวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าตอบสนองตลาดการผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นตลาดแบบ

เฉพาะเจาะจงท่ีมีเสถียรภาพมากกวา่ 

  

ราคานํา้มันและก๊าซธรรมชาต ิ

 

ราคานํ้ามนัตั้งแต่ตน้ปี 2552 ไดเ้พิ่มข้ึนจาก 40 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลจนสูงถึง 70 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและคงอยูท่ี่ 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเวลาติดต่อกนั 6 เดือน ราคานํ้ามนัและก๊าซ

ธรรมชาติอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดในประวติัศาสตร์จนมาถึงปลายปี 2551 และมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีบริษทั

นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติใชเ้ป็นตวัตดัสินใจ ในการท่ีจะพฒันาหรือไม่พฒันาโครงการตามความเหมาะสม

ทางเศรษฐกิจ อยา่งไรกต็ามราคาของนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปลายปี 2551 ถึงตน้ปี 2552 ลดลงอยูใ่น

ระดบัท่ีโครงการท่ีวางแผนไวอ้าจไม่สร้างผลกาํไรท่ีดีนกั กอปรกบัตน้ทุนทางการเงินท่ีสูงข้ึนและหาไดย้าก 

แต่ราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีเพิ่มข้ึนในระยะน้ีไดค่้อยๆ ขจดัความไม่แน่นอนและทาํใหบ้ริษทันํ้ามนัมี

ความเช่ือมัน่วา่ราคานํ้ามนัในระยะสั้นจะสูงข้ึน 

 

เน่ืองจากวิกฤติทางการเงินและเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย อุปสงคต่์อนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติไดล้ดลง

อยา่งมากในช่วงปลายปีพ.ศ. 2551 และทาํใหร้าคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติลดลง อยา่งไรกต็าม ในช่วงปี 

2552 ความมัน่ใจในตลาดการเงินและอุปสงคต่์อนํ้ามนัทัว่โลกไดเ้พิ่มสูงข้ึน 
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ในปี 2551 ราคานํ้ามนัดิบต่อบาร์เรลไดข้ึ้นไปแตะระดบัสูงสุดท่ีราคาสูงกวา่ 140 ดอลลาร์สหรัฐ 

อเมริกาต่อบาร์เรล หลงัจากนั้นราคานํ้ามนักไ็ดต้กลงมาอยูท่ี่ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลในตน้ปี 

2552 ก่อนท่ีราคาจะเพิ่มข้ึนตลอดปี 2552 เป็นประมาณ 70-80 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล 

 

 แผนภูมิขา้งล่างไดแ้สดงถึงประวติัศาสตร์ราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
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ท่ีมา : Fearnleys  

 

ราคาก๊าซธรรมชาติในอดตี 
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การผลติและการบริโภคนํา้มันและก๊าซธรรมชาต ิ

 

ระหวา่งปี 2538 ถึง 2551 การบริโภคนํ้ามนัเพิ่มข้ึนจาก 69.610 ลา้นบาร์เรลต่อวนัเป็น 84.455 ลา้น

บาร์เรลต่อวนั ขณะท่ีการผลิตนํ้ามนัเพิ่มข้ึนจาก 68.102 ลา้นบาร์เรลต่อวนั เป็น 81.820 ลา้นบาร์เรลต่อวนั

เช่นเดียวกนั ระหวา่งปี 2538 ถึง ปี 2551 การบริโภคก๊าซธรรมชาติเพิ่มข้ึนจาก 2,132 พนัลา้นลูกบาศกเ์มตร

ต่อวนัเป็น 3,019 พนัลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ขณะท่ีการผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มข้ึนจาก 2,119 พนัลา้น

ลูกบาศกเ์มตรต่อวนัเป็น 3,066 พนัลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

 

แผนภูมิขา้งล่างแสดงถึงการผลิตและการบริโภคนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติระหวา่งช่วงเวลาดงักล่าว 

 

การผลติและการบริโภคนํา้มัน (พ.ศ. 2523-2551) 
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ท่ีมา : BP Statistical Review of World Energy June 2009 
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การผลติและการบริโภคก๊าซธรรมชาติ  (พ.ศ. 2523-2551) 
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ท่ีมา : BP Statistical Review of World Energy June 2009 

 

ในช่วงสองถึงสามปีท่ีผา่นมามีการเพิ่มความสนใจ ในการสาํรวจและผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 

ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณสาํรองจากแหล่งบนบกท่ีลดลง และเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการนํ้ามนัและก๊าซ

ธรรมชาติท่ีเพิ่มสูงข้ึน การผลิตนํ้ามนันอกชายฝ่ังท่ีผา่นมาเป็นการขดุเจาะระดบันํ้าต้ืน ส่วนบริเวณนํ้าลึกเป็น

พื้นท่ีใหม่สาํหรับการสาํรวจและผลิตพลงังานนอกชายฝ่ัง   เม่ือไม่นานมาน้ีจึงมีการเพิ่มความสนใจท่ีจะ

สาํรวจและผลิตพลงังานในพื้นท่ีท่ีนํ้ าลึกมากข้ึน เน่ืองมาจากการพฒันาดา้นเทคโนโลยทีาํใหก้ารสาํรวจและ

ผลิตในบริเวณดงักล่าวเป็นไปไดม้ากข้ึนและมีตน้ทุนท่ีลดลง และจากการท่ีราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติมี

ราคาแพงข้ึน 

 

การใช้จ่ายด้านการสํารวจและผลติ 

  

ราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติเป็นตวัผลกัดนัหลกัต่อการใชจ่้ายดา้นการสาํรวจ และการผลิตและ

การใชจ่้ายดา้นการสาํรวจและการผลิตเป็นตวัผลกัดนังานบริการขดุเจาะและวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้า อยา่งไรก็

ตามเน่ืองจากการตดัสินใจลงทุนขนาดใหญ่ยากท่ีจะเปล่ียนแปลง ดงันั้นราคานํ้ามนัท่ีลดลงจะใชเ้วลาหน่ึงปี

หรือหลายปีกวา่ท่ีจะกระทบต่อการใชจ่้ายดา้นการสาํรวจและการผลิต ในช่วงระหวา่งปี 2546 ถึงปี 2551 การ

เติบโตของการใชจ่้ายดา้นการสาํรวจและการผลิตเป็นทศนิยมสองหลกั เน่ืองจากราคานํ้ามนัท่ีสูงข้ึน ในปี 
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2552 เราไดเ้ห็นการลดลงของการใชจ่้ายดา้นการสาํรวจและผลิตของบริษทันํ้ามนั เน่ืองจากผลิตภณัฑม์วล

รวมในประเทศท่ีอ่อนตวัลงทาํใหค้วามตอ้งการนํ้ามนัลดลง ดงันั้นส่งผลใหร้าคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ

ลดลง ยิง่ไปกวา่นั้นสถานการณ์ท่ีผูใ้หกู้ล้งัเลท่ีจะใหเ้งินกู ้ (credit crunch) ไดท้าํใหบ้ริษทันํ้ามนัหลายๆ แห่ง

มีความยากลาํบากในการไดรั้บเงินสนบัสนุนในการขยบัขยายธุรกิจ แผนภูมิดา้นล่างแสดงถึงการใชจ่้ายใน

การสาํรวจและการผลิตทัว่โลกและราคานํ้ามนั 

 

การใช้จ่ายในการสํารวจและผลติและราคานํา้มัน 

E&P budget survey
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ท่ีมา : FearnleysFonds 

 

ภาวะอุตสาหกรรมการให้บริการการขุดเจาะ 

 

อุตสาหกรรมการใหบ้ริการการขดุเจาะเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง ความตอ้งการของการ 

ขดุเจาะและบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีปัจจยัหลายอยา่งเป็นตวัผลกัดนั รวมทั้งราคาในปัจจุบนัและราคาของ

นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในอนาคต และระดบัของกิจกรรมของการสาํรวจและการผลิตนํ้ามนั และก๊าซ

ธรรมชาติ 

 

การปฏิบติังานสาํรวจและขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ 

ทัว่โลก โดยการเคล่ือนยา้ยเรือขดุเจาะจากภูมิภาคหน่ึงไปอีกภูมิภาค แต่ตน้ทุนการเคล่ือนยา้ยเรือขดุเจาะและ

จาํนวนเรือขดุเจาะท่ีเคล่ือนยา้ยไดท่ี้วา่งอยู ่ อาจทาํใหค้วามสมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานแตกต่างไปตาม
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ภูมิภาค อยา่งไรกต็ามโดยทัว่ไปแลว้การเคล่ือนยา้ยเรือขดุเจาะ ไม่ทาํใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งภูมิภาค

เป็นช่วงระยะเวลายาว  

 

แบบของเรือขุดเจาะ 

 

เรือขดุเจาะแบบ Tender 

 เรือขดุเจาะชนิดน้ีมีรูปร่างเป็นเรือทอ้งแบน สามารถผกูยดึกบัแท่นขดุเจาะได ้ บนเรือประกอบดว้ย

หอ้งพกัอาศยัสาํหรับลูกเรือ ถงัเกบ็โคลน ป๊ัมสาํหรับสูบถ่ายโคลนท่ีใชป้ระกอบการปฏิบติังานขณะขดุเจาะ 

และเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์อยา่งเดียวท่ีจะเคล่ือนยา้ยไปยงัท่ีแท่นขดุเจาะในขณะท่ีปฏิบติังานคือ

ชุดอุปการณ์ขดุเจาะ เรือขดุเจาะแบบ Tender มีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขดุเจาะพร้อมอยูบ่นเรือโดยมีป้ันจัน่ท่ี

สามารถยกแม่แรงบนแท่นขดุเจาะ จึงไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัเรือแม่แรงและอุปกรณ์อ่ืน 

 

เรือขดุเจาะแบบ Tender น้ีไดถู้กพฒันาสาํหรับการผลิตจากกลางแท่นขดุเจาะซ่ึงใหบ้ริการสาํหรับ

บ่อขดุเจาะนํ้ามนัขนาดเลก็ เรือขดุเจาะชนิดน้ีจะเคล่ือนยา้ยไปปฏิบติังานตามแท่นขดุเจาะไดโ้ดยมีชุด

อุปกรณ์ขดุเจาะพร้อมบนเรือ โดยปกติแลว้ เรือเจาะแบบทอ้งแบนนั้น มีขนาดยาว 300 ฟุต กวา้ง 80 ฟุต มี

ระวางบรรทุกประมาณ 4,500 ตนั และสามารถใชไ้ดใ้นระดบัความลึกท่ีบริเวณ 30-400 ฟุต เรือเจาะ

ทอ้งแบนน้ียงัสามารถผกูยดึไดใ้นท่ีความลึกถึง 6,500 ฟุตโดยการใชท่ี้ผกูยดึท่ีเตรียมไว ้ มีท่ีพกัใหลู้กเรือได้

มากกวา่ 100 คน   

 

เรือขดุเจาะแบบ Jack-up 

เรือขดุเจาะแบบ Jack-up สามารถเคล่ือนยา้ยไดต้ามพื้นท่ีท่ีตอ้งปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานขดุ

เจาะไดจ้ากตวัเรือโดยตรง ประกอบไปดว้ย ขา 3 ขา ท่ียนือยูบ่นพื้นทอ้งทะเลเพื่อใชย้กตวัเรือใหล้อยสูงจาก

ระดบันํ้าทะเลขณะปฏิบติัการขดุเจาะ และเม่ือตอ้งการยา้ยตาํแหน่งในการปฏิบติังานจะกระทาํไดโ้ดยลด

ระดบัเรือใหล้อยอยูบ่นนํ้าทะเล แลว้ทาํการเคล่ือนยา้ยตวัเรือไปยงัตาํแหน่งท่ีตอ้งการโดยอาศยัเรือท่ีใชส่้ง

กาํลงับาํรุงลากไป  

 

เรือขดุเจาะแบบ Jack-up รุ่นใหม่มีคานสาํหรับไวเ้คล่ือนยา้ยอุปกรณ์ขดุเจาะตามตาํแหน่งท่อต่างๆ 

บนหลุมท่ีจะทาํการขดุเจาะ โดยไม่ตอ้งยา้ยการติดตั้งอุปกรณ์ขดุเจาะหรือตวัเรือ เรือขดุเจาะแบบ Ultra 

Premium Jack-up มีขีดความสามารถปฏิบติังานไดใ้นท่ีนํ้าทะเลลึกมากกวา่ 300 ฟุต 
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เรือขดุเจาะแบบ  Semi-submersible 

เรือขดุเจาะแบบ Semi-submersible เป็นแท่นขดุเจาะท่ีลอยอยูเ่หนือนํ้ามีระบบปรับระดบักินนํ้าลึก

ของเรือเพื่อใชป้ฏิบติัการท่ีระดบัความลึกของนํ้าทะเลต่างๆ ไดโ้ดยใชถ้งัถ่วงนํ้าอบัเฉาในการปรับแต่ง และ

เพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบจากสภาวะต่างในทะเล (คล่ืน ลม และกระแสนํ้า) และช่วยการทรงตวัของเรือ

ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เรือขดุเจาะแบบ Semi-submersible สามารถติดตรึงอยูก่บัท่ีขณะปฏิบติังาน       

ขดุเจาะโดยใชก้ารท้ิงสมอหลายๆ ตวัเพื่อยดึตวัเรือ หรือระบบคอมพิวเตอร์ปรับแต่งตาํแหน่งเรือผา่น

สญัญาณดาวเทียม (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 

หรือระบบคอมพิวเตอร์ปรับแต่งตาํบลท่ีเช่ือมอตัโนมติัผา่นสญัญาณดาวเทียมเฉกเช่นเดียวกนักบัเรือขดุเจาะ

แบบ Semi-submersible  

 

สภาพตลาดโลกของเรือขุดเจาะเคล่ือนย้ายได้นอกชายฝ่ังทะเล 

 

การใชป้ระโยชน์จากเรือขดุเจาะเคล่ือนยา้ยไดน้อกชายฝ่ังทะเล (“MODUs”) ไดล้ดลงอยา่งมากจาก

ระดบัท่ีสูงเป็นประวติัการณ์ในปี 2551 ซ่ึงในปี 2552 เราไดเ้ห็นการลดลงของอตัราการใชป้ระโยชน์

เน่ืองจากการลงทุนในการสาํรวจและพฒันาลดลงเพราะบริษทันํ้ามนัไดมี้การชะลอการลงทุน อตัราค่าเช่าต่อ

วนัของ MODUs ไดล้ดลงในปี 2552 ซ่ึงเป็นผลมาจากเรือขดุเจาะท่ีไม่ไดมี้สญัญาวา่จา้งงานมีเพิ่มมากข้ึน

และอุปสงคท่ี์ลดลง ระดบัการใชป้ระโยชน์จาก MODUs ไดล้ดลงในช่วงปี 2552 ถึงแมบ้ริษทันํ้ามนัและ 

ก๊าซธรรมชาติจะมีการทาํสญัญาใชเ้รือขดุเจาะเพื่อปฏิบติังานในระยะยาวเป็นเวลา 3 ถึง 5 ปีไวแ้ต่เน่ินๆ แลว้

กต็าม  
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อุปสงค์และอุปทานทัว่โลกของเรือขุดเจาะแบบ Semisubmersibles, Jack-up, Drillships 

 

SUPPLY AND DEMAND WORLDWIDE 
SEMISUBMERSIBLES, JACKUPS AND DRILLSHIPS
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ท่ีมา : Fearnley Offshore 

 

อตัราค่าเช่าเรือขุดเจาะแบบ Jack-ups ในอดีต 

AVERAGE DAYRATES IN GIVEN MARKET SEGMENTS
300IC JACKUP DRILLING UNITS 
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สญัญาการขดุเจาะนั้นมกัจะใหก้บับริษทัผูช้นะการประมูลหรือจากการเจรจา ราคามกัจะเป็นปัจจยัท่ี

สาํคญัในการมอบสญัญาการขดุเจาะ จาํนวนของเรือขดุเจาะท่ีพร้อมใชง้านและประวติัความปลอดภยัและ

ช่ือเสียงในดา้นคุณภาพของผูรั้บเหมาแต่ละรายเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการกระบวนการคดัเลือกดว้ย 

 

ตลาดของเรือขุดเจาะแบบ Tender    

 

เรือขดุเจาะแบบ Tender ส่วนใหญ่ปฏิบติัการอยูท่ี่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และมีสญัญาหน่ึงถึงสาม

ปีโดยทาํงานใหก้บับริษทันํ้ามนัและก๊าซในภูมิภาค ตลาดของเรือขดุเจาะแบบ Tender เป็นตลาดเฉพาะท่ี

มกัจะมีวงจรวฏัจกัร เหมือนกบัตลาดของเรือขดุเจาะเคล่ือนยา้ยไดน้อกชายฝ่ังทะเลอ่ืนๆ โดยเฉพาะเรือขดุ

เจาะแบบ Jack-up 

 

อยา่งไรกต็ามเรือขดุเจาะแบบ Tender มกัจะเป็นท่ีนิยมของบริษทันํ้ามนัและก๊าซท่ีมีแท่นขดุเจาะ

นํ้ามนั ท่ีสามารถรับทั้งแบบเรือขดุเจาะประเภท Tender และ Jack-up การใชเ้รือขดุเจาะแบบ Tender ช่วยลด

ตน้ทุนใหก้บับริษทันํ้ามนัและก๊าซ เน่ืองจากเรือขดุเจาะแบบ Tender ทาํใหน้ํ้ าหนกัของแท่นขดุเจาะนํ้ามนั

ลดลง ลดเวลาการก่อสร้าง โดยลดความยุง่ยากของแท่นขดุเจาะนํ้ามนัและเป็นผลทาํใหช่้วยใหล้ดความเส่ียง

จากการก่อสร้าง 

 

เรือขดุเจาะแบบ Tender มีความพิเศษเฉพาะตรงท่ีสามารถทาํงานในบริเวณความลึกของนํ้า ท่ีเรือ 

Jack-up ไม่สามารถทาํได ้ อตัราค่าเช่าต่อวนัท่ีสูงกวา่ของเรือขดุเจาะ Jack-up ยงัช่วยสร้างโอกาสใหก้บัเรือ

แบบ Tender ท่ีสามารถทาํงานเดียวกนัไดเ้หมือนกนัดว้ยราคาท่ีตํ่ากวา่ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวในขณะท่ีการใช้

ประโยชน์จากเรือขดุเจาะประเภท Jack-up เพิ่มมากข้ึน และอตัราค่าเช่าต่อวนัเพิ่มข้ึน ความตอ้งการเรือขดุ

เจาะแบบ Tender กเ็พิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย 

 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดสาํหรับเรือขดุเจาะแบบ Tender และรองลงมาคือ

แอฟริกาตะวนัตก ระดบัของกิจกรรมสาํหรับเรือขดุเจาะแบบ Tender ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัคงอยูใ่น

ระดบัสูงเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืนๆ แต่ระดบัของกิจกรรมโดยรวมไดล้ดลงในปี 2552 ในช่วงปลายปี 2551 เรือ

ขดุเจาะแบบ Tender ในตลาดไดมี้อตัราการใชง้านเกือบเตม็ท่ี แต่จาํนวนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมากในปี 

2552 และทาํใหอ้ตัราค่าเช่าลดลงตามไปดว้ย 

 

สญัญาของเรือขดุเจาะแบบ Tender โดยทัว่ไปมีระยะเวลาของสญัญาระหวา่งหกเดือนถึงสามปี 

ดงันั้นอตัราค่าเช่าต่อวนัจึงมีความแตกต่างกนัมากข้ึนอยูก่บัวนัท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช ้ นอกจากน้ีสภาพทาง

ภูมิศาสตร์ยงัอาจมีผลกระทบต่ออตัราค่าเช่าต่อวนั 
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อยา่งไรกต็ามอตัราค่าเช่าต่อวนัในตลาดเรือขดุเจาะแบบ Tender โดยทัว่ไปมกัจะตามตลาดเรือขดุ

เจาะแบบ Jack-up เน่ืองจากวฎัจกัรของทั้งสองตลาดถูกผลกัดนัโดยวงจรของอุตสาหกรรมของนํ้ามนัและ

ก๊าซธรรมชาติ  

 

ภาวะอุตสาหกรรมการให้บริการงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ 

 

 อุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าท่ีเก่ียวกบัการสาํรวจนํ้ามนัและก๊าซ ประกอบไปดว้ยกิจกรรม

มากมายหลายประเภทซ่ึงรวมการพฒันานอกชายฝ่ังต่างๆ ทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการ โดย

ในปัจจุบนัน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีกิจกรรมการสาํรวจและการผลิตท่ีกาํลงัเฟ่ืองฟ ู ซ่ึงเป็นปัจจยัเดียวท่ีจะก่อใหเ้กิดการ

เร่ิมตน้ของโครงการท่ีเก่ียวกบันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ เม่ือเร่ิมโครงการสาํรวจซ่ึงจะมีการติดตั้งอุปกรณ์

ต่างๆ แลว้ นอกเหนือไปจากการปรับปรุงยกระดบั และทาํการสาํรวจตามแผนท่ีวางไวก้ารซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษาจะดาํเนินการควบคู่กนัไปตลอดโครงการ เพื่อใหง้านวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าสามารถดาํเนินไปได้

อยา่งต่อเน่ืองและหลงัจากเสร็จส้ินโครงการจะมีการถอนเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ออกไปจากสถานท่ีนั้น 

(เป็นเร่ืองปกติท่ีบริษทันํ้ามนัและก๊าซ จะตอ้งรับผดิชอบต่อการถอนเคร่ืองมืออุปกรณ์นอกชายฝ่ังทั้งหมด

ออกหลงัจากการปฏิบติัการ) โดยมีโครงการทาํงานประจาํและต่อเน่ือง นอกจากน้ีบริการต่างๆ ของการ

บริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า ยงัรวมถึงการซ่อมแซมฉุกเฉิน และการบริการเรียกใช ้ ประกอบดว้ยการดาํนํ้า

แบบ air/saturation และบริการ ROV ต่างๆ ปกติแลว้งานการปฏิบติัการประกอบดว้ย 

• การตรวจสอบและการทดลองแบบไม่ทาํลายของส่วนโครงสร้างนอกชายฝ่ังท่ีอยู2่0ใตน้ํ้ า20และเรือ 

• การตรวจสอบของระบบท่อส่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติกน้ทะเล 

• การซ่อมแซมของระบบท่อใตท้ะเลใดๆ และโครงสร้าง 

• การยดึติดนอกชายฝ่ัง 

• การช่วยเรือและการซ่อมแซมใตน้ํ้ า และ  

• การทาํความสะอาดและการเคล่ือนยา้ยส่ิงท่ีงอกข้ึนในทะเล 

 

งานใตน้ํ้ าของอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติมีประวติัไม่ยาวนานนกั โดยท่ีการพฒันาคร้ัง

ใหญ่ๆ เกิดข้ึนเม่ือมีการพฒันาแหล่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีทะเลเหนือในช่วงปี พ.ศ. 2503   

 

ปัจจยัสาํคญัหลกัๆ สาํหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการใหบ้ริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า จะข้ึนอยู่

กบัราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ การพฒันาของเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ในนํ้าลึกขนาดปานกลางและนํ้าลึก

มากๆ การขยายตวัของการติดตั้งโครงสร้างต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และการเพิ่มกิจกรรมการบาํรุงรักษาของ

แหล่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีมีอายมุากข้ึน 
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ในขณะท่ีขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปริมาณและสถานท่ีทางภูมิศาสตร์ของกิจกรรมการสาํรวจ และการผลิต

ต่างๆ ไดม้าจากหลายแหล่ง แต่ขอ้มูลทาง “การใหบ้ริการ in-service” การร้ือถอนโครงสร้างและโดยเฉพาะ

ตน้ทุนในการซ่อมแซม ซ่ึงเป็นส่ิงบ่งบอกสาํคญัของขนาดในตลาดการใหบ้ริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ามี

เผยแพร่นอ้ยกวา่ แมจ้ะเห็นไดช้ดัวา่กิจกรรมการสาํรวจและการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนและกิจกรรมท่ีไดก้ล่าวมา

ขา้งตน้มีความสมัพนัธ์กนั 

 

ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (โดยเฉพาะประเทศไทย) การผลิตก๊าซธรรมชาติมีความสาํคญั

มากกวา่การผลิตนํ้ามนั ดงันั้น จึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของการเปล่ียนแปลงราคาอยา่งรวดเร็วนอ้ยกวา่

ท่ีประสบอยูใ่นอุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามนั ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการท่ีก๊าซธรรมชาติเป็นวตัถุดิบท่ีคา้ขาย

กนัในระดบัโลกนอ้ยกวา่นํ้ามนั เน่ืองจากมีความยากลาํบากในการขนส่งสาํหรับระยะทางไกลมากกวา่นํ้ามนั   

และผูบ้ริโภคมกัจะใชก้นัเฉพาะในประเทศ และมีความเส่ียงจากความผนัผวนทางการเมืองระดบัภูมิภาค

นอ้ยกวา่     

 

อตัราค่าเช่าเรือสาํหรับเรือสนบัสนุนงานวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ ายงัคงมีความแขง็แกร่งในปี 2552 ช่วง 

เวลาระหวา่งการวางแผนงานและการผลิต (lead time) ท่ียาวนานของโครงการเหล่าน้ีหมายความวา่อาจตอ้ง

ใชเ้วลา 1-2 ปีก่อนท่ีการชะลอตวัของโครงการใหม่จะส่งผลต่อรายได ้ดงันั้นอุปสงคต่์อบริการงานวิศวกรรม

โยธาใตน้ํ้ าคาดวา่จะยงัคงแขง็แกร่งอยู ่ 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

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) และบริษทัยอ่ยท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2552 สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 

ตารางแสดงสินทรัพยข์องบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ณ 30 กนัยายน 2552 

 

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 

345.18 

ตร.วา 

82.85 82.85 เป็นเจา้ของ ท่ีดิน 37.94 ตร.วา ติด

จาํนองในวงเงินรวม 

35 ลา้นบาท  

ส่วนท่ี 

เหลืออีก 307.24  

ตร.วา ปลอดจาํนอง 

อาคารชุด 

สาํนกังาน 

ชั้น 5, 7, 8, 10, 14, 15 

(รวม 18 ยนิูต) อาคาร

อรกานต ์ ซอยชิดลม 

ถนนเพลินจิต ลุมพินี 

ปทุมวนั กทม. 10330 

6,561 

ตร.ม. 

111.28 111.28  อาคารชุดจาํนวน 2  

ยนิูต ติดจาํนองใน 

วงเงินรวม 35 ลา้น

บาท ส่วนท่ีเหลืออีก  

16 ยนิูต ปลอดจาํนอง 

เฟอร์นิเจอร์และ 

อุปกรณ์สาํนกังาน 

- 703 54.67 36.08 เป็นเจา้ของ - 

พาหนะ (รถยนต)์ - 1 2.91 1.91 เป็นเจา้ของ - 

เรือยนตแ์ละอุปกรณ์ท่ี

ใชใ้นการขนถ่าย 

สินคา้ทางทะเล 

- - - - - 

 

- 

ค่าปรับปรุงอาคาร - - 79.35 37.90 - - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

(Software) 

- - 89.83 61.38 - - 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ตารางแสดงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย ณ 30 กนัยายน 2552 

 

ลาํ ช่ือบริษทั สินทรัพย์ ปีที ่ อายุที ่ มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผูกพนั 

ดบั   ซ้ือ ใช้งานแล้ว 30 ก.ย. 51 ตามบญัชี  

ที ่    (ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  

1. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

(มหาชน) 

ท่ีดิน – ป่ินทอง  2546 6 24.72 24.72 ติดภาระจาํนองเงินกูร้ะยะยาว 

วงเงินเบิกเกินบญัชี และ

วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 

2. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

(มหาชน) 

ท่ีดิน - แหลมฉบงั 2544 8 10.41 10.41 ปลอดภาระจาํนอง 

3. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

(มหาชน) 

อาคารสาํนกังาน, 

โรงงาน A&B - ป่ินทอง  

2548 4 128.09 101.24 ติดภาระจาํนองเงินกูร้ะยะยาว 

วงเงินเบิกเกินบญัชี และ

วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 

4. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

(มหาชน) 

อาคารสาํนกังาน,  

โรงงาน C ป่ินทอง 

2548 4 61.02 49.26 ติดภาระจาํนองเงินกูร้ะยะยาว 

วงเงินเบิกเกินบญัชี และ

วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 

 

หมายเหตุ : ท่ีดินและอาคารของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ติดจาํนองเงินกูร้ะยะยาวและวงเงินเบิกเกินบญัชีและ

วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั รวมมูลค่าวงเงินจาํนองทั้งส้ิน 230 ลา้นบาท  
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

5.2 สินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทย่อยทีใ่ช้ประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 กลุ่มธุรกิจเดินเรือเป็นเจา้เรือเดินทะเลจาํนวน 36 ลาํ เป็นเรือบรรทุก    

สินคา้ทัว่ไปและเรือบรรทุกสินคา้เทกอง ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลาํ ช่ือบริษทั ช่ือเรือ ขนาดระวาง ปีท่ี อายเุรือท่ี มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผกูพนั 

ดบั   บรรทุก สร้างเรือ ใชง้านแลว้ 30 ก.ย. 52 ตามบญัชี  

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

1. บ. ทอร์ นาวเิกเตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Navigator 20,358 2530 22.52 299.40 136.54 ปลอดภาระจาํนอง 

2. บ. ทอร์ ทรานสปอร์เตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Transporter 23,930 2529 23.16 196.94 82.76 ปลอดภาระจาํนอง 

3. บ. ทอร์สกิปเปอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Skipper 16,211 2529 22.92 116.11 35.83 ปลอดภาระจาํนอง 

4. PT Perusahaan Pelayaran Equinox Thor Sailor 16,248 2529 23.60 118.74 11.46 ปลอดภาระจาํนอง 

5. บ. ทอร์สกาย ชิปป้ิง จก. Thor Sky 16,225 2529 23.33 141.60 36.01 ปลอดภาระจาํนอง 
6. บ. ทอร์ซนั ชิปป้ิง จก. Thor Sun 16,223 2529 23.25 142.35 37.16 ปลอดภาระจาํนอง 
7. บ. ทอร์สปิริต ชิปป้ิง จก. Thor Spirit 16,248 2529 23.25 130.97 35.18 ปลอดภาระจาํนอง 
8. บ. ทอร์ซี ชิปป้ิง จก. Thor Sea 16,248 2529 23.44 188.47 50.93 ปลอดภาระจาํนอง 
9. บ. ทอร์ ออร์คิด ชิปป้ิง จก. Thor Orchid 34,800 2528 24.02 216.05 66.28 ปลอดภาระจาํนอง 
10. บ. ทอร์ กปัตนั ชิปป้ิง จก. Thor Captain 25,085 2526 26.43 175.19 47.18 ปลอดภาระจาํนอง 
11. บ. ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จก. Thor Pilot 33,400 2529 23.37 198.45 79.10 ปลอดภาระจาํนอง 
12. บ. ทอร์ จสัมิน ชิปป้ิง จก. Thor Jasmine 36,633 2528 24.12 258.16 88.92 ปลอดภาระจาํนอง 
13. บ. ทอร์ แชมเป้ียน ชิปป้ิง จก. Thor Champion 25,150 2525 26.85 163.88 46.56 ปลอดภาระจาํนอง 
14. บ. ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จก. Thor Lotus 35,458 2528 24.63 270.31 62.69 ปลอดภาระจาํนอง 
15. บ. ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Commander 26,140 2527 25.43 221.53 51.15 ปลอดภาระจาํนอง 
16. บ. ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Traveller 24,126 2528 24.85 182.32 69.23 ปลอดภาระจาํนอง 
17. PT Perusahaan Pelayaran Equinox Thor Venture 41,824 2529 23.52 309.70 50.99 ปลอดภาระจาํนอง 
18. บ. ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จก. Thor Nautica 20,542 2531 20.82 331.08 179.73 ปลอดภาระจาํนอง 
19. บ. ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จก. Thor Confidence 24,900 2526 26.28 200.47 50.99 ปลอดภาระจาํนอง 
20. บ. ทอร์ เน็กซสั ชิปป้ิง จก. Thor Nexus 20,377 2532 20.76 277.00 146.20 ปลอดภาระจาํนอง 
21. บ. ทอร์ เนปจูน ชิปป้ิง จก. Thor Neptune 20,377 2532 20.59 277.53 147.54 ปลอดภาระจาํนอง 
22. บ. ทอร์ ทริบิวท ์ชิปป้ิง จก. Thor Tribute 23,224 2528 24.75 200.55 51.13 ปลอดภาระจาํนอง 
23. บ. ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Jupiter 36,992 2529 23.13 341.66 121.45 ปลอดภาระจาํนอง 
24. บ. ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จก. Thor Nautilus 20,457 2531 21.41 312.21 158.10 ปลอดภาระจาํนอง 
25. บ. ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จก. Thor Wind 39,087 2541 10.87 742.25 547.01 ปลอดภาระจาํนอง 
26. บ. ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จก. Thor Wave 39,042 2541 11.18 749.00 552.73 ปลอดภาระจาํนอง 
27. บ. ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จก. Thor Dynamic 43,497 2534 18.43 795.66 450.37 ปลอดภาระจาํนอง 
28. บ. ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปป้ิง จก. Thor Enterprise 42,529 2538 14.18 1,069.73 734.22 ปลอดภาระจาํนอง 
29. บ. ทอร์ ฮาร์โมน่ี ชิปป้ิง จก. Thor Harmony 47,111 2545 7.53 1,230.61 960.77 ปลอดภาระจาํนอง 
30. บ. ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จก. Thor Integrity 52,375 2544 8.50 1,029.13 807.26 ปลอดภาระจาํนอง 
31. บ. ทอร์ ทรานสิท ชิปป้ิง จก. Thor Transit 23,042 2529 22.84 378.03 149.43 ปลอดภาระจาํนอง 
32. บ. ทอร์ เนรัส ชิปป้ิง จก. Thor Nereus 20,380 2531 21.76 424.48 196.74 ปลอดภาระจาํนอง 
33. บ. ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จก. Thor Nectar 20,433 2533 19.76 456.21 257.93 ปลอดภาระจาํนอง 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ลาํ ช่ือบริษทั ช่ือเรือ ขนาดระวาง ปีท่ี อายเุรือท่ี มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผกูพนั 

ดบั   บรรทุก สร้างเรือ ใชง้านแลว้ 30 ก.ย. 52 ตามบญัชี  

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

34. บ. ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Endeavour 42,529 2538 14.42 1,045.40 749.41 ติดจาํนอง 

เงินกูร้ะยะยาว 
35. บ. ทอร์ เอนเนอร์ย ีชิปป้ิง จก. Thor Energy 42,529 2537 14.88 1,029.51 742.85 ติดจาํนอง 

เงินกูร้ะยะยาว 
36. บ. ทอร์ ฮอไรซนั ชิปป้ิง พีทีอี จก. Thor Horizon 47,111 2545 7.00 1,250.54 1,098.33 ปลอดภาระจาํนอง 

  รวม - - - 15,471.22 9,090.16 - 

หมายเหตุ : มูลค่าทุนและมูลค่าตามบญัชีของเรือไม่รวมเฟอร์นิเจอร์บนเรือ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 เมอร์เมดและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของเรือใหบ้ริการนอกชายฝ่ังจาํนวน 5 ลาํ 

และเรือขดุเจาะจาํนวน 2 ลาํ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ลาํ ช่ือบริษทั ช่ือเรือ ขนาด ปีท่ี อายเุรือท่ี มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผกูพนั 

ดบั   ตนักรอส สร้างเรือ ใชง้านแลว้ 30 ก.ย. 51 ตามบญัชี  

ท่ี     (ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  

1. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Supporter 

363 

 

2525 27 34.15 12.42 ปลอดภาระจาํนอง  

(Negative Pledge) 

2. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Commander  

4,294 2530 22 956.41 667.18 ปลอดภาระจาํนอง  

(Negative Pledge) 

3. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Responder  

1,190 2536 16 153.32 80.12 ปลอดภาระจาํนอง  

(Negative Pledge) 

4. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Performer  

783 2525 27 127.82 52.16 ปลอดภาระจาํนอง  

(Negative Pledge) 

5. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Challenger 

1,854 2551 1 638.32 592.78 ปลอดภาระจาํนอง  

(Negative Pledge) 

6 บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั MTR-1 5,802 ตนั 

(5,309 MT) 

2521 31 891.16 473.77 ติดจาํนองเงินกูร้ะยะ 

ยาวและวงเงินกูร้ะยะสั้น และคํ้า

ประกนัโดยบริษทั เอม็ทีอาร์-2 

จาํกดั และบริษทั เมอร์เมด  

มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

7. 

 

บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั MTR-2  8,806 ตนั 

(7,989 MT) 

 

2524 28 1,243.46 704.87 ติดจาํนองเงินกูร้ะยะ 

ยาวและวงเงินกูร้ะยะสั้น และคํ้า

ประกนัโดยบริษทั เอม็ทีอาร์-1 

จาํกดั และบริษทั เมอร์เมด  

มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

  รวม 23,092 - - 4,044.64 2,583.30 - 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
  นโยบายการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทัมีนโยบายในการจดัตั้งบริษทัยอ่ยเพื่อเป็นผูถื้อ

กรรมสิทธิเรือบริษทัละ 1 ลาํ ทั้งน้ีบริษทัจะถือหุน้ในบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 99 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อจาํกดัความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ของบริษทั  ในกรณีท่ีเรือลาํใดลาํหน่ึงก่อ

ความเสียหายข้ึน บริษทัควบคุมการบริหารงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยการส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็น

กรรมการในบริษทัยอ่ยดงักล่าว และมีอาํนาจในการตดัสินใจและกาํหนดนโยบายของบริษทั และหากบริษทั

ยอ่ยมีการดาํเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น การซ้ือขายเรือ บริษทัยอ่ยตอ้งขออนุมติัจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการของบริษทัก่อน 

 ในส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอ่ืนๆ จะพิจารณาการลงทุนโดยดูจากประเภทของ

ธุรกิจ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นหลกั ทั้งน้ีการควบคุมและการกาํหนดนโยบายจะ

ดาํเนินการโดยกรรมการของบริษทัยอ่ยนั้นๆ และบริษทัส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการในบริษทั

ยอ่ยๆ นั้น โดยจาํนวนกรรมการจะข้ึนอยูก่บัสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั สาํหรับบริษทัร่วม บริษทัจะไม่

สามารถเขา้ไปควบคุมดูแลไดม้ากนกั เพียงแต่จะส่งกรรมการเขา้ไปเป็นตวัแทนของบริษทั ทั้งน้ีจาํนวน

กรรมการจะข้ึนอยูก่บัสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั และเขา้ไปร่วมประชุมกรรมการของบริษทัร่วม 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

6. โครงการดาํเนินงานในอนาคต 

 

กลุ่มบริษทัโทรีเซนมีความตั้งใจท่ีจะสร้างความเติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการประกอบ

ธุรกิจโดยการถือหุน้เพื่อการลงทุนเชิงกลยทุธ์ (strategic investment holding company) นอกจากน้ียงัคาดวา่

จะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (infrastructure) เพื่อเพิ่ม

ความหลากหลายของกลุ่มธุรกิจซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความสมดุลของกลุ่มธุรกิจทั้ง 3 กลุ่มของบริษทัฯ มากข้ึน 

ส่วนประกอบท่ีสาํคญัของกลยทุธ์การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ คือ (ก) หาโอกาสการขยายธุรกิจและ

บริการไปยงัภูมิภาคใหม่ๆ ซ่ึงจะช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีจุดแขง็ในการแข่งขนัในตลาดมากข้ึน หรือช่วยต่อ

ยอดธุรกิจท่ีมีอยู ่ (ข) ซ่อมแซม ปรับปรุง และขยายกองเรือของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง และ

กองเรือขดุเจาะอยา่งต่อเน่ือง โดยการต่อเรือใหม่และซ้ือเรือในตลาดมือสอง และ (ค) รักษาส่วนประกอบ

ของรายไดแ้ละผลกาํไรท่ีมัน่คงใหมี้คุณภาพสูง เพื่อช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพยีงพอพร้อม

สาํหรับค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน การชาํระคืนหน้ี การลงทุนใหม่ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 

 

ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ กลุ่มบริษทัฯ ตั้งใจท่ีจะสร้างความสมดุลและความหลากหลายของธุรกิจโดย

จาํแนกเป็นธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (infrastructure) ความสมดุลและ

ความหลากหลายในกลุ่มธุรกิจน้ีจะมุ่งเนน้ไปยงัระบบภายในหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยดว้ย ธุรกิจบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองมีความตั้งใจท่ีจะเพิ่มสดัส่วนของสญัญาเช่าระยะกลางชนิดค่าระวางคงท่ี (medium-term 

fixed rate contracts) ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่จะสามารถลดความผนัผวนได ้เมอร์เมดมีจุดมุ่งหมายในการท่ีจะ

รักษาความผสมผสานของระยะเวลาในการทาํสญัญา ทั้งสญัญาการขดุเจาะระยะยาวและสญัญาวิศวกรรม

โยธาใตน้ํ้ าระยะสั้น ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถลดความผนัผวนของรายได ้เมอร์เมดตั้งใจท่ีจะเพิ่มจาํนวน

สญัญาระยะยาวในธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า เพื่อท่ีจะลดความผนัผวนของรายไดใ้หม้ากยิง่ข้ึน 

 

ในรอบบญัชี 2552  กลุ่มบริษทัโทรีเซนมุ่งเนน้ท่ีการปรับปรุงกระบวนการทาํงานของธุรกิจเพื่อเพิม่

ความสามารถในการผลิตผลงานและความมีประสิทธิภาพของงาน รวมถึงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ การปรับปรุงเหล่าน้ีในส่วนของบริษทัฯ และธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจะเสร็จสมบูรณ์

ในปี 2553 โดยกลุ่มบริษทัโทรีเซนมีแผนท่ีจะดาํเนินการปรับปรุงในลกัษณะเดียวกนัน้ีทัว่ทั้งกลุ่มบริษทัฯ 

นอกจากน้ีการพฒันาระบบต่างๆ น้ีคาดวา่จะช่วยระบบการวิเคราะห์ขอ้มูลใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน และช่วยในการ

ตดัสินใจท่ีดีข้ึน  
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 ไม่มีขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพยสู์งกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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8.  โครงสร้างเงินทุน 

8.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

 

ก. บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ 30 กนัยายน 2552 จาํนวน 933,052,865 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

868,684,422 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

บริษทัมีทุนชาํระแลว้ ณ 30 กนัยายน 2552 จาํนวน 708,004,413 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

708,004,413 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

มิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 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 

 

ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดมี้การซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพคิดเป็นเงินตน้ท่ีซ้ือคืน 

56.40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 33.22 ของยอดเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออก 

ยอดเงินตน้คงเหลือของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 เท่ากบั 113.40 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 

 

ช. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2552 ท่ีประชุม         

ผูถื้อหุน้มีมติเก่ียวกบัการออกหลกัทรัพยด์งัน้ี 

 

ช.1. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาก 868,684,422 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 

868,684,422 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็น โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํ

ออกจาํหน่าย จาํนวน 50,000,000 หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 868,684,422 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 818,684,422 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 

818,684,422 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
ช.2. อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจาํนวน 114,368,443 บาท แบ่งออกเป็นหุน้

สามญัจาํนวน 114,368,443 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

818,684,422 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 933,052,865 บาท แบ่งออกเป็นหุน้

สามญัจาํนวน 933,052,865  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
 
ช.3. อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล และเพื่อรองรับการเสนอ

ขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัดงัน้ี 
 
 ช.3.1 หุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 64,368,443 หุน้ เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
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 ช.3.2 หุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกนั หรือต่าง

คราวกนัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็น

ผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไขและรายละเอียด

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร รวมถึงการพิจารณากาํหนดราคาตลาด ตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเก่ียวขอ้ง 

 

8.2 ผู้ถือหุ้น 

 

กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 15 

ตุลาคม 2552 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 

1. ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 112,560,948 15.90 

2. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 44,392,453 6.27 

3. NORBAX INC.,13 24,285,306 3.43 

4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 17,860,530 2.52 

5. MELLON BANK,N.A. 16,339,103 2.31 

6. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 10,590,353 1.50 

7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON 9,617,380 1.36 

8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA 9,267,060 1.31 

9. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 8,718,470 1.23 

10. NORTRUST NOMINEES LIMITED-MELBOURNE BRANCH  7,904,660 1.12 

 FUTURE FUND CLIENTS   

 รวม 261,536,263 36.95 

หมายเหตุ ทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 คือ 708,004,413 บาท 

 

8.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

 

 ช่วงเวลาและจาํนวนเงินปันผล (ถา้มี) ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงาน สถานะทางการเงิน ความตอ้งการ

ใชเ้งินสด และเงินสดท่ีมีอยู ่ ขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีระบุไวต้ามสญัญากูเ้งิน และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยการเขา้ไปถือหุน้และไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์นใดๆ 

นอกจากหุน้ท่ีถืออยูใ่นบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงันั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จะ

ข้ึนอยูก่บัผลกาํไรและกระแสเงินสดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
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บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน

รวมหลงัหกัภาษีเงินได ้ แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

แผนการลงทุน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ อาจจะพจิารณาทบทวน และแกไ้ข

นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต 

ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไร

สะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายไทย ตวัอยา่งเช่น กฎหมายกาํหนด

ไวว้า่การประกาศและจ่ายเงินปันผลประจาํปีจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะพิจารณาตาม 

ท่ีคณะกรรมการเสนอ และในกรณีการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ นอกจากน้ี กฎหมายไทยยงัหา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากกาํไร (กาํไรสุทธิ

รวมกาํไรสะสมและหกัขาดทุนสะสมใด ๆ) ทั้งน้ี บริษทัจะตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองจนกวา่จะมี

จาํนวนถึงหน่ึงในสิบของทุนของบริษทั หรือมากกวา่นั้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั อีกทั้งหา้มจ่ายเงินปันผล

หากบริษทัอยูใ่นภาวะลม้ละลายหรืออาจเขา้ข่ายลม้ละลาย ถา้ทาํการจ่ายเงินปันผล 
 
 บริษทัยอ่ยของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ บริษทั โทรีเซนไทย  เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ย 

ยกเวน้บริษทัท่ีใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือท่ีมีขนาดเลก็ และบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั 

(มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซ่ึงจากการท่ีเมอร์เมดเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 

สิงคโปร์ คณะกรรมการของเมอร์เมดจะใชดุ้ลยพินิจในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษทัฯ 

การจ่ายเงินปันผลของเมอร์เมดในอนาคตข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ ประการ รวมถึงผลตอบแทนต่อส่วนของ   

ผูถื้อหุน้ กําไรสะสม ผลประกอบการท่ีคาดไวใ้นอนาคต ประมาณการค่าใชจ่้ายฝ่ายทุน และแผนการการ

ลงทุนอ่ืนๆ รวมทั้งขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจดัหาทุนเงินกูต่้างๆ เป็นตน้ 
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9.   การจัดการ 

 

9.1 โครงสร้างการจัดการ 

แผนผงัการจดัการองคก์ร 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

สํานักเลขานุการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

สายงาน 

บัญชีและการเงิน 

สายงาน 

ทรัพยากรบุคคล 

สายงาน 

ปฏิบัติการ 

สายงาน 

กลยุทธ์ 

กลุ่มธุรกิจ 

ขนส่ง 

กลุ่มธุรกิจ 

พลังงาน 

 

กลุ่มธุรกิจ 

โครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

 
 หมายเหตุ : โครงสร้างธุรกิจอยูใ่นหวัขอ้ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 26 

 

บริษทัฯ มีคณะกรรมการยอ่ย 3 ชุดคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการสรรหา 
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คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 

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

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ 

4. นางปรารถนา มงคลกลุ กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการ

สรรหาและกรรมการอิสระ 

6. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการ/กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหาและ

กรรมการอิสระ 

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

กาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 

8. นางโจอ้ี ฮอร์น กรรมการอิสระ 

9. นายอศัวนิ คงสิริ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

10. นายเทอร์เจ สเก๊า กรรมการอิสระ 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 

ก. คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นางปรารถนา มงคลกลุ 

2. ดร. ศิริ การเจริญดี 

3. นายอศัวนิ คงสิริ 

 

ข. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 รายช่ือคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

1. ดร. พิชิต นิธิวาสิน 

2. ดร. ศิริ การเจริญดี 

3. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ 
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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  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มธุรกิจขนส่ง 

3. นายจอห์น เครน   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มกลยทุธ์ 

4. นายปรีธยตุม ์นิวาศะบุตร  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มปฏิบติัการ 

5. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มการเงินและบญัชี 

6. นายแอนดรูว ์ทอม สปริงกอล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มพลงังาน 

7. นางเพญ็รุ่ง สุวรรณกฎู   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มทรัพยากรมนุษย ์

 

เลขานุการบริษทั    นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 

หมายเหตุ  ขอ้มูลของกรรมการบริษทั เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร และเลขานุการบริษทัอยูใ่นเอกสารแนบ 1 

 

 

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 

- ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
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- ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 

- บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ

เลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 

2542 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 -  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน 

-  การเลือกตั้งจะมาจากคณะกรรมการบริษทั 

 

 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 

-  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 คน 

-  การเลือกตั้งจะมาจากคณะกรรมการบริษทั 

 

9.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 

9.3.1 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร อยูใ่นหวัขอ้รายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 5 

(ซ) หนา้ 151 

 

 

 

 

 

 

 - 118 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

9.3.2  การถือครองหุน้โดยกรรมการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 

(หุน้) 

รายช่ือกรรมการ ณ 30 กนัยายน 2551 เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2552 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค  จนัทรทตั 755,030 75,503 830,533 

    คู่สมรส 395,000 51,000 446,000 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 176,080 20,908 196,988 

    คู่สมรส 0 0 0 

3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม  0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

4. นางปรารถนา มงคลกลุ 20,000 2,000 22,000 

     คู่สมรส 0 0 0 

5.  ดร. พิชิต นิธิวาสิน 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

6. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ  0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

7. ดร. ศิริ การเจริญดี  0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

8. นางโจอ้ี ฮอร์น  0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

9. นายอศัวนิ คงสิริ (1) 0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

10. นายเทอร์เจ สเก๊า (1) 0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

รวม 1,346,110 149,411 1,495,521 

 

หมายเหตุ : (1) นายอศัวิน คงสิริ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือ

วนัท่ี 30 มกราคม 2552 และ นายเทอร์เจ สเก๊า ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั โทรีเซนไทย      

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2552 
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9.3.3 การถือครองหุน้โดยผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 

(หุน้) 

รายช่ือผูบ้ริหาร ณ 30 กนัยายน 2551 เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2552 

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 176,080 20,908 196,988 

     คู่สมรส 0 0 0 

2. นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส (2) 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

3. นายจอห์น เครน (2) 0 0 0 

4. นายปรีธยตุม ์นิวาศะบุตร 0 0 0 

5. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ (3) 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

6. นายแอนดรูว ์ทอม สปริงกอล (4) 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

7. นางเพญ็รุ่ง สุวรรณกฏู (2) 1,000 100 1,100 

     คู่สมรส 0 0 0 

รวม 177,080 21,008 198,088 

 
หมายเหตุ : 1. ไม่รวมถึงการถือครองหุน้ของผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 
 2. นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส นายจอห์น เครน และ นางเพญ็รุ่ง สุวรรณกฏู ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารของ

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2552 
 3. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2552 
 4. นายแอนดรูว ์ ทอม สปริงกอล ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2552 

 

9.4 รายงานว่าด้วยการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

หลกัการวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นส่ิงท่ีเนน้ย ํ้าในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โทรีเซนไทย 

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือวา่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถบรรลุ

พนัธกิจของตนไดส้าํเร็จ การกาํกบัดูแลกิจการเป็นตวักาํหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์

ระหวา่งผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขนัและคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวพร้อมกบัการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียรายอ่ืน

ดว้ย  
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คณะกรรมการบริษทั (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “คณะกรรมการ” และจะเรียกกรรมการแต่ละท่านวา่ 

“กรรมการ”) มีบทบาทสาํคญัหลายประการ หน่ึงในบทบาทดงักล่าวคือการดูแลการกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี

ในการบริหารกิจการถูกมอบหมายใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและทีมบริหาร 

ซ่ึงจะปฏิบติัตามนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการต่างๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดติ้ดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ท่ีประกาศใชแ้ละปรับแนว

ปฏิบติัของบริษทัฯ ใหเ้ขา้กบักฎระเบียบดงักล่าว การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน

อยา่งดีจากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัและตวัอยา่งท่ีเหมาะสมทัว่ทั้งบริษทัในกลุ่ม

โทรีเซน  

 

1. นโยบายด้านการกาํกบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ทุกคน และพยายามศึกษาทาํความเขา้ใจความตอ้งการ

ของผูถื้อหุน้ ตลอดจนพจิารณาประเดน็ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และจริยธรรมท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งมีระบบ กรรมการแต่ละท่านเป็นผูมี้ความซ่ือสตัยสุ์จริต   ทุ่มเท 

และมีความเป็นอิสระในเชิงความคิดและการตดัสินใจในระดบัสูง อีกทั้งยงัคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้

ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ อีกดว้ย  

 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการน้ีตระหนกัถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเป็นตวัเช่ือมใน

ห่วงโซ่อาํนาจระหวา่งผูถื้อหุน้และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและทีมบริหาร 

นอกจากน้ี นโยบายยงัมีเน้ือหาครอบคลุมอยา่งชดัเจนถึงบทบาทควบคู่ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารอ่ืนๆ ทั้งในฐานะท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบั

อาวโุส  

 

วตัถุประสงคอ์นัสาํคญัยิง่ ของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการกเ็พื่อใหธุ้รกิจของบริษทัฯ มีความ

โปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีในการจดัทาํแผนการดาํเนินการและการตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจ

วา่องคก์รปฏิบติัตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวนและปรับเปล่ียนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการอยา่ง

สมํ่าเสมอเพื่อใหน้โยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

โดยในปีท่ีผา่นมา แผนกตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 
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ภายใตก้ารกาํหนดทิศทางของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ความรับผดิชอบในการดูแลการปฏิบติัตาม

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมเป็นของประธานคณะกรรมการ  

 

นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดใหป้ระธานคณะกรรมการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดาํเนินการ

ใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเป็นไปอยา่งซ่ือสตัยสุ์จริต และมีประสิทธิภาพใน

ระหวา่งการประชุมกรรมการนดัต่างๆ  ซ่ึงหมายถึงประธานคณะกรรมการจาํเป็นตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กบั

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารระหวา่งการประชุมคณะกรรมการ และตอ้งติดต่อกบั

กรรมการท่านอ่ืนตลอดจนผูถื้อหุน้  

 

นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเน้ือหาในหวัขอ้ต่อไปน้ี  

1. สิทธิและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้และการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. นโยบายดา้นผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

4. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 

 

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทยีมกนั  

 

(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

โปร่งใสและแสดงความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารผา่นการจดัประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ีบริษทัยงัมี      

ธรรมเนียมปฎิบติัท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ท่ีในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง  

 

นโยบายของบริษทัฯ กาํหนดวา่ ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ใดกต็าม ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะไดรั้บขอ้มูล

ท่ีครบถว้นและเพยีงพอเก่ียวกบัวาระการประชุมท่ีมีการนาํเสนอซ่ึงจะแนบไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าว
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การประชุม โดยหนงัสือบอกกล่าวการประชุมดงักล่าวจะส่งไปใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนวนั

ประชุม  

 

ระหวา่งการประชุม ผูถื้อหุน้มีสิทธิถามคาํถาม แสดงความคิดเห็น ใหค้าํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะ 

และลงคะแนนเสียง นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ยงัสามารถขอขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีท่ีสาํคญั โดย 

บริษทัฯ สนบัสนุนการเปิดเผยขอ้มูลและธุรกรรมทางธุรกิจ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีความเขา้ใจในการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ อยา่งชดัเจน ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้รายยอ่ยต่างไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ 

นโยบายดา้นบริหารจดัการและรายงานการเงินอยา่งเท่าเทียม อีกทั้งยงัมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรม

ในการจดัสรรเงินปันผลและค่าตอบแทนอีกดว้ย  

 

ผูถื้อหุน้จะไดรั้บแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งตวัแทนหรือเลือก

กรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูรั้บมอบอาํนาจในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในท่ีประชุม

แทนตน  

 

เพื่อเพิ่มช่องทางการส่ือสารและการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายใหผู้ถื้อหุน้

มีโอกาสในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามมายงั

บริษทัฯ และเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ก่อน

การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดๆ  โดยบริษทัฯ พยายามตอบทุกคาํถามของผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ

แนวปฏิบติัเพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือกรรมการผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ 

 

(ข) การประชุมผู้ถือหุ้น  

นโยบายของบริษทัฯ คือจะจดัประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใช้

สิทธิของตนอยา่งเตม็ท่ีโดยไดรั้บขอ้มูลอยา่งดีก่อนหนา้ท่ีจะใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯ จะจดัการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดปีงบการเงินของบริษทัฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ี

ใชบ้งัคบัและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นบัตั้งแต่การเรียกประชุม การแจง้วาระการ

ประชุม การส่งเอกสารการประชุม การดาํเนินการประชุม ไปจนถึงการนาํส่งรายงานการประชุม 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดตี้พมิพห์นงัสือบอกกล่าวการประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทย

อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั และหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 3 

วนัก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่ละคร้ัง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือบอกกล่าว

การประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีกดว้ย บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมใหใ้ชก้ารส่ือสารทางอีเลค็     
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โทรนิคในการรายงาน ดงันั้น เอกสารเก่ียวกบัการประชุมทั้งหมดไดถู้กนาํมาลงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี 

http://www.thoresen.com   

 

รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง มีดงัน้ี  

 

(ข.1) วธีิการก่อนการประชุม  

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2552 โดยบริษทัฯ ไดส่้ง

หนงัสือบอกกล่าวการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 น้ีใหก้บัผูถื้อหุน้และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2552 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดวา่จะตอ้งส่งหนงัสือ

บอกกล่าวการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการประชุมแต่ละคร้ัง  นอกจากน้ี หนงัสือบอกกล่าวการ

ประชุมดงักล่าวไดถู้กนาํมาลงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ได้

ศึกษาขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสินใจ ทั้งน้ีความเห็นของคณะกรรมการจะมีอยูใ่นแต่ละวาระของการ

ประชุม  

 

ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด ผูถื้อหุน้จะไดรั้บรายละเอียดการประชุม เช่น เวลา และสถานท่ี

จดัการประชุม วาระการประชุม แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ และรายการเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการเขา้ร่วม

ประชุม เพื่อช่วยผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม  

 

ขอ้มูลท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึง 

1. รายละเอียดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม 

2. ขอ้มูล เช่น รายช่ือและประวติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระในปีดงักล่าว ตลอดจนรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและสมาชิกใน

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

3. รายละเอียดเก่ียวกบักระบวนการประชุมและการแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั

ไดแ้นะนาํใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของตนดว้ย  

 

(ข.2) ณ ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูถื้อหุน้โดยการจดัช่องลงทะเบียนแยกระหวา่งผู ้

ถือหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ และไดน้าํระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และใช้

ในการนบัคะแนน พร้อมกนัน้ีบริษทัฯ ไดเ้ตรียมดวงตราไปรษณียไ์วเ้พือ่ใหผู้ถื้อหุน้ส่งหนงัสือมอบฉนัทะมา

ทางไปรษณียอี์กดว้ย นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การนาํระบบการลงคะแนนเสียงแบบอิเลคทรอนิกส์             
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(e-voting) ของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั มาใชใ้นการลงทะเบียนผูถื้อหุน้และ

การนบัคะแนนเสียงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส 

 

 สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ทางบริษทัฯ ไดมี้การดาวน์โหลดบนัทึก

การประชุมผูถื้อหุน้ลงในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ดูการประชุมยอ้นหลงัได ้

 

(ข.3) ระหว่างการประชุม  

ประธานคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 กรรมการ

ทั้งหมด 11 ท่าน ซ่ึงรวมทั้งประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เขา้ร่วมประชุมครบทุกคน ประธาน

คณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ทาํหนา้ท่ีตอบขอ้ซกัถามของ          

ผูถื้อหุน้ โดยก่อนการประชุมจะเร่ิมข้ึนอยา่งเป็นทางการ ประธานคณะกรรมการไดอ้ธิบายถึงวิธีลงคะแนน

เสียง และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเม่ือจบแต่ละวาระการประชุม 

  

เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน มีการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการ

นาํเสนอระหวา่งการประชุมทั้งหมด บริษทัฯ จดัการประชุมตามวาระท่ีไดก้าํหนดและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ทุกคนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยา่งเท่าเทียมกนั ประธานคณะกรรมการใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเพียงพอ

ในการตั้งคาํถาม และใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินการของบริษทัฯ  ตลอดจนรายงานการเงินประจาํปี 

โดยไม่ริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารใหค้วามกระจ่างระหวา่งการประชุมและยงัไดพ้บปะกบัผูถื้อหุน้อยา่งไม่เป็นทางการ หลงัจากนั้น 

คะแนนเสียงทั้งหมดในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่วา่ท่ีออกโดยผูถื้อหุน้เองหรือโดยผูรั้บมอบฉนัทะไดรั้บการนบั

อยา่งเป็นทางการ 

 

(ข.4) วธีิการหลงัการประชุม  

บริษทัฯ จดัเตรียมและนาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด คือ ภายใน 14 วนัหลงัการประชุม รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2552 ไดรั้บการบนัทึกและนาํส่งใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 

2552 หรือ 14 วนัหลงัจากวนัประชุม นอกจากน้ี ยงัมีการเผยแพร่รายงานการประชุมในเวบ็ไซตข์อง      

บริษทัฯ ท่ี http://www.thoresen.com 

 

3. นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เลง็เห็นและตระหนกัถึงความสาํคญัของกลุ่ม         

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การสนบัสนุนของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจะช่วยสร้างความ
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ย ัง่ยนืใหก้บัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร กล่าวคือ ผูถื้อหุน้ พนกังานและฝ่าย

บริหาร และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร เช่น เจา้หน้ี คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ และองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  และมีนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลดงักล่าวดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั

ต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนกาํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและตรวจสอบการ

ปฏิบติัตามดว้ย  

 

ทั้งน้ี เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการปฏิบติัจากบริษทัฯ อยา่งเท่าเทียมกนั และเพื่อเปิด

โอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัใหมี้

การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส และทนัต่อเวลา  โดย 

บริษทัฯ ใชน้โยบายเก่ียวกบัการรับแจง้ประเดน็ขอ้สงสยัต่างๆ ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการซกัถามบริษทัฯ โดย

ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้ขอ้ซกัถามมายงัคณะกรรมการตรวจสอบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึง

ประเดน็ขอ้ซกัถามดงักล่าวจะถูกนาํมาหารือ และประเดน็ท่ีมีความสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ อาจมีคาํสัง่ใหท้าํการสืบสวนประเดน็เหล่าน้ีเพิ่มเติมต่อไป  

 

(ก) ผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ดว้ยการจดัการเพื่อ

สร้างความเติบโต และความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งรักษาความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัโดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางธุรกิจในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งรอบคอบ บริษทัฯ เนน้การดาํเนินการ

เพื่อสร้างผลกาํไรอยา่งสมํ่าเสมอผา่นการพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง การบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ การ

ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบตรวจสอบ และการบริหารความเส่ียง บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมด

อยา่งยติุธรรมและโปร่งใสในเวลาอนัสมควร และพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะปกป้องทรัพยสิ์น และช่ือเสียง

ของบริษทัฯ  

 

(ข) พนักงาน  

บริษทัฯ ถือวา่พนกังานเป็นสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัฯ จึงไดว้า่จา้งพนกังานท่ีมีความสามารถ

และประสบการณ์อยา่งต่อเน่ืองตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการของบริษทัฯ และดูแลใหพ้นกังาน

เหล่านั้นยงัคงอยูก่บับริษทัฯ  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัการฝึกอบรมท่ีจาํเป็นเพื่อเพิ่มพนูความสามารถ

ของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง มีการส่งเสริมวฒันธรรมและบรรยากาศท่ีดีในสถานประกอบการ ตลอดจน

ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมและยติุธรรม บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการใหก้บัพนกังาน รวมทั้งสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ เช่น ประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพ ประกนัทนัตกรรม และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ นอกจากน้ี  

บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้โอกาสเรียนรู้และเพิ่มเติมทกัษะใหม่ๆ ผา่นการฝึกอบรมท่ีจดัโดย
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บุคคลภายนอก ตลอดจนใหทุ้นการศึกษาแก่พนกังานเพื่อใหพ้นกังานไดศึ้กษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยัอีก

ดว้ย บริษทัฯ ไดก่้อตั้งชมรมโทรีเซนคลบั (Thoresen Club) ข้ึนมาเพื่อจดักิจกรรมต่างๆ ใหก้บัพนกังาน เช่น 

งานกีฬาสี งานท่องเท่ียวนอกสถานท่ี และงานปีใหม่ เพื่อใหพ้นกังานไดผ้อ่นคลายจากการทาํงานและไดใ้ช้

เวลาอยูร่่วมกนั ในปี 2552 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้โครงการ TTA Happy Everyday ซ่ึงในโครงการน้ีจะมี

กิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การนัง่วิปัสนากรรมฐาน การเล่นโยคะ และการนวดเพื่อผอ่นคลาย เพื่อใหก้บั

พนกังานทุกคนไดร่้วมทาํหลงัเวลาเลิกงาน  

 

(ค) ฝ่ายบริหาร  

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ฝ่ายบริหารเป็นปัจจยัสู่ความสาํเร็จท่ีสาํคญัประการหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ 

ดว้ยเหตุน้ี จึงไดมี้การจดัทาํโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารอยา่งเหมาะสม ในระดบัท่ีเปรียบเทียบไดก้บั

ผูอ่ื้นในธุรกิจเรือเดินทะเลและบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย ในปี 2552 บริษทัฯ ไดมี้การทบทวน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ใหม่ของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารยงัมีอิสระในการทาํงานในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ โดยปราศจากการแทรกแซงอีกดว้ย  

 

(ง) คู่สัญญา 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจกบัหุน้ส่วน คู่แข่ง เจา้หน้ี คู่คา้และอ่ืนๆ ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการซ้ือขาย

ท่ีไดท้าํเป็นสญัญาอยา่งยติุธรรมและมีจริยธรรม บริษทัฯ มีนโยบายหลีกเล่ียงการกระทาํใดกต็ามท่ีอาจส่งผล

ใหเ้กิดความไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต หรือท่ีอาจละเมิดสิทธิของคู่สญัญาของบริษทัฯ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือท่ี

ไดต้กลงร่วมกนั  

 

สาํหรับคู่คา้และเจา้หน้ีของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการพฒันาระบบการรวมฐานขอ้มูล 

(centralised approach) ใหดี้ยิง่ข้ึนเพื่อใหบ้ริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและและยติุธรรม 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อบุคคลเหล่าน้ีดว้ยความยติุธรรมและเท่าเทียมกนัเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

และเพื่อใหคู้่คา้และเจา้หน้ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ียติุธรรม บริษทัฯ จะหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีจะนาํไปสู่

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และจะปฏิบติัตามพนัธสญัญาใดๆ ท่ีบริษทัฯ ไดใ้หไ้ว ้ 

 

สาํหรับคู่แข่ง บริษทัฯ ไดป้ฏิบติักบัคู่แข่งอยา่งยติุธรรมและถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นไปตามหลกั

สากลโดยจะไม่มีการล่วงละเมิดความลบัของคู่แข่งหรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัในทางท่ีฉอ้โกง 
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(จ) ลูกค้า  

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ลูกคา้มีความสาํคญัอยา่งยิง่ยวดต่อความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

บริษทัฯ จึงมุ่งท่ีจะสร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการ

และความคาดหวงัของลูกคา้อยา่งยติุธรรมและอยา่งมืออาชีพ ดว้ยความตระหนกัถึงความสาํคญัของลูกคา้ 

บริษทัฯ จึงทุ่มเททั้งฝีมือและประสบการณ์ และใหค้วามเอาใจใส่แก่ลูกคา้เป็นอยา่งดี ปกป้องความลบัของ

ลูกคา้ และสร้างความไวว้างใจใหก้บัลูกคา้ ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้จะไดรั้บการเกบ็รักษาเป็นอยา่งดี 

การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะกระทาํต่อเม่ือเป็นไปตามขอ้บงัคบัตามกฎหมายหรือไดรั้บความยนิยอมจากผูท่ี้

เก่ียวขอ้งก่อนเท่านั้น 

 

(ฉ) ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ยมาตรฐานท่ีสูงอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ ยดึมัน่ใน

การรักษามาตรฐานดา้นความปลอดภยัและการควบคุมมลภาวะในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ ใหค้วามใส่ใจ 

กบัประเดน็ต่างๆ ท่ีกระทบต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมการกศุล ตลอดจน

สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความห่วงใยต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน

ของบริษทัฯ ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญั ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้

หรือการตดัสินใจท่ีจะลงทุนหรือราคาหุน้และหลกัทรัพยใ์ดท่ีบริษทัฯ ออกอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ เพียงพอและ

ครบถว้น ขอ้มูลน้ีจะเผยแพร่ในเวลาอนัเหมาะสมดว้ยวิธีท่ีโปร่งใสผา่นช่องทางท่ีเป็นธรรมและเช่ือถือได ้

โดยมีเป้าหมายหลกัคือเพื่อใหก้ารตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นไปบนพื้นฐานของการ

ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอ  

 

ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ คือ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ผูจ้ดัการ

ใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบญัชีและการเงิน และผูจ้ดัการฝ่ายนกั

ลงทุนสมัพนัธ์ ผูท้าํหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลเหล่าน้ีไดป้ระชุมและใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจในหลายโอกาส ดงัน้ี  

 

1. การประชุมตวัต่อตวักบัผูถื้อหุน้ เจา้หน้ีและนกัวิเคราะห์ (มากกวา่ 70 คร้ังในปี 2552) 

2. การประชุมรายไตรมาสกบันกัวเิคราะห์เพื่อพดูคุยถึงผลการดาํเนินงานทางการเงินคร้ังล่าสุด

ของบริษทัฯ (4 คร้ังในปี 2552) 

3. การประชุมนกัลงทุน (17 คร้ังในปี 2552) 
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4. โรดโชว ์(2  คร้ังในปี 2552) 

 

นอกจากโอกาสขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ไดใ้ชช่้องทางการส่ือสารอีกหลายช่องทางซ่ึงรวมถึงรายงาน

ประจาํปี รายงานการเงินประจาํปี เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการประชุมสามญั       

ผูถื้อหุน้ประจาํปี บริษทัฯ ส่งเสริมการใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทัฯ ใหเ้ป็นอีกช่องทางหน่ึงในการส่ือสารเพื่อ

เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ   นอกจากน้ี บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ยงัมีข่าวท่ีบริษทัฯ นาํส่งตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย การนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งบทสมัภาษณ์ทางโทรทศัน์ และบทสมัภาษณ์ในนิตยสาร

อีกดว้ย  

 

นอกเหนือไปจากการจดักิจกรรมเพื่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดังานแถลงข่าวเป็นประจาํ

เพื่อเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ เช่น การดาํเนินธุรกิจและกลยทุธ์ทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นการ

ดาํเนินการเพิม่เติมจากการเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางอ่ืนท่ีบริษทัฯ ไดก้ระทาํอยูแ่ลว้  

 

ท่านใดท่ีตอ้งการติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์สามารถติดต่อไดท่ี้เบอร์โทรศพัท ์ 0-2250-0569 ต่อ 

363 หรืออีเมล ์charmaine_u@thoresen.com  

 

5.  คณะกรรมการ 

(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ  

จาํนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงกาํหนดวา่คณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ปัจจุบนัคณะ 

กรรมการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 10 ท่าน และกรรมการส่วนใหญ่ (จาํนวน 8 ท่านจากทั้งหมด 10 

ท่าน) เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะมีจาํนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ

จาํนวนคณะกรรมการทั้งหมด  

 

กรรมการทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลายประการ ซ่ึงรวมถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

1. การเขา้ถึงขอ้มูลการเงินและขอ้มูลธุรกิจอ่ืนอยา่งเพยีงพอ เพื่อทาํงานของตนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2. กรรมการควรเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย และ

ควรตั้งคาํถามท่ีสาํคญั เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของ

บริษทัฯ  ตลอดจนกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
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3. กรรมการควรมีความสามารถและยนิดีท่ีจะเรียนรู้ธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนสามารถแสดง

ความคิดเห็นของตนอยา่งอิสระ โดยจะตอ้งสละเวลาและใหค้วามใส่ใจอยา่งเพียงพอใหก้บัเร่ืองท่ีมี

ความสาํคญัทุกเร่ือง 

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 กมี็นโยบายในเร่ืองดงักล่าวซ่ึงกาํหนดวา่โดยทัว่ไปกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่ควรดาํรง

ตาํแหน่งเกิน 10 ปีหรือ 4 วาระไม่วา่จะต่อเน่ืองหรือไม่เวน้แต่จะมีเหตุผลอนัสมควรในการดาํรงตาํแหน่ง

ต่อไปของกรรมการเหล่านั้น ซ่ึงควรจะพจิารณาจากความรับผดิชอบของกรรมการดงักล่าว ตลอดจนการมี

ส่วนทาํประโยชน์ของบุคคลดงักล่าวต่อบริษทัฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้าํกดัจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั

อ่ืน เพื่อใหก้รรมการสามารถอุทิศตนใหก้บัธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ 

 

(ก.1) กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร  

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารคือกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการเตม็เวลา และไดรั้บ

ค่าตอบแทนเป็นประจาํทุกเดือนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า  

 

(ก.2) กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความ

อิสระจากคณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  
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คุณสมบติัประการสาํคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง   

1. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ถือหุน้มากกวา่ร้อยละ 1 ของหุน้ท่ีออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุน้ดงักล่าวจะ

จาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5   

2. กรรมการอิสระตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน       

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือเป็นท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัไดท่ี้รับการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ

เคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ในการบริหารจดัการ

และธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางออ้มของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้  

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระ

ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษทัฯ  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์กบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูมี้

อาํนาจควบคุม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ    

จดทะเบียนตามกฏหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 

เจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ

บริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้

ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการ

เป็นท่ีปรึกษากฏหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
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8. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั

กิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วน

ร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกบับริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยั

กบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีลกัษณะอ่ืนใด ท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ

เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 

(ก.3) คณะกรรมการ  

ปัจจุบนั คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 1 ท่าน (ร้อยละ 10 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน (ร้อยละ 10 

จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการอิสระ 8 ท่าน (ร้อยละ 80 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2552 คณะกรรมการประกอบไปดว้ยกรรมการดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

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

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 

4. นางปรารถนา มงคลกลุ กรรมการอิสระ 

5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน กรรมการอิสระ 

6. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการอิสระ 

7. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ 

8. นางโจอ้ี ฮอร์น กรรมการอิสระ 

9. นายอศัวิน คงสิริ กรรมการอิสระ 

10. นายเทอร์เจ สเก๊า  กรรมการอิสระ 
  

(ก.4) การแยกตําแหน่ง  

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารหน่ึงคนใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการ ประธาน

คณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั อยา่งไร

กต็าม เน่ืองจากประธานกรรมการปัจจุบนัเป็นบิดาของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

จึงมิอาจกล่าวไดว้า่เป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ แมท่้านจะเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารกต็าม 
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ประธานคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ตามท่ี

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาและจดัทาํข้ึน ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการดาํเนิน

ไปจนสาํเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคาํถามสาํคญัๆ ระหวา่งการประชุม

แต่ละคร้ัง 

 

อาํนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ไดรั้บการจาํกดัความและแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

กรรมการจะประชุมกนัเป็นคร้ังคราวเพือ่ใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนฝ่ายบริหารผา่นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ในขณะเดียวกนั   คณะกรรมการจะไม่ยุง่เก่ียวกบังานประจาํ หรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายใตค้วามรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเท่านั้นท่ี

ไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการใหท้าํงานเหล่าน้ี ดงันั้น อาํนาจและความรับผดิชอบของกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจึงสอดรับกบัฝ่ายบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ยงัไดมี้การระบุขอบเขตหนา้ท่ีและอาํนาจของฝ่ายบริหารทุกระดบัไวอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อความ

ชดัเจน 

 

(ข) บทบาทและความรับผดิชอบของโครงสร้างการจัดการ  

(ข.1) คณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะตอ้งประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบติัตาม

กฎหมาย กฎและระเบียบทั้งหมด คณะกรรมการมีหนา้ท่ีหลกัในการกาํกบัและกาํหนดทิศทางการบริหาร

จดัการเพื่อประโยชน์ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นการดาํเนินการ

โดยตรงหรือผา่นคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน คณะกรรมการพึงมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อประเมินว่ามีการบริหารจดัการอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

และเพื่อใหก้ารดาํเนินกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บริหารการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละกฎ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

3. จดัทาํและใหค้วามเห็นชอบ  แผนงาน  การดาํเนินการต่างๆ ตลอดจนแผนงานทางการเงินท่ี

สาํคญั 

4. ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบการเปล่ียนแปลงสาํคญัๆ ในหลกัการและแนวปฏิบติัดา้นการ

ตรวจสอบบญัชีและการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ  

5. ประเมินปัจจยัความเส่ียงสาํคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และทบทวน

มาตรการเพื่อนาํมาแกไ้ขและบรรเทาความเส่ียงดงักล่าว  

6. ประเมินผลการทาํงานและความสามารถของตน และการปรับปรุงวิธีการทาํงานตามความ

จาํเป็น 

 - 133 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

7. ใหค้วามเห็นชอบค่าตอบแทนของพนกังาน 

8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเหมาะสมเพือ่บริหารธุรกิจของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย  

 

คณะกรรมการไดม้อบหมายอาํนาจและความรับผดิชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร ซ่ึงจะทาํงานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีบริหารอ่ืนๆ ในการบริหารจดัการธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานของบริษทัฯ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผน คาํสัง่หรือทิศทางอยา่งหน่ึงอยา่งใดของคณะกรรมการ  

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงท่ี

เหมาะสมกบักิจการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินอยูใ่นปัจจุบนั โดยคณะกรรมการจะทาํงานร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่ง

ใกลชิ้ดในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบักรอบค่านิยมหลกั พนัธกิจ และวิสยัทศัน์ (Core Value, Mission, and 

Vision (VMV) Framework) ของบริษทัฯ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษทัฯ 

 

(ข.2) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

อาํนาจและหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร รวมถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1. ดูแลใหก้ารปฏิบติัการของบริษทัฯ เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย งบประมาณ และแผน

ท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบ โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของ

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ติดตามและจดัทาํรายงานท่ีเก่ียวกบัสภาพธุรกิจ และฐานะทางการเงินของบริษทัฯ รวมทั้งการ

ใหค้าํแนะนาํวา่ดว้ยทางเลือกและกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและสภาพตลาด 

3. พิจารณาและการใหค้วามเห็นชอบธุรกรรมทางธุรกิจตามคาํสัง่ของคณะกรรมการ และภายใต้

ขอบเขตท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

4. จดัการและดูแลหน่วยงานภายในองคก์รทั้งหมด ทั้งฝ่ายธุรกิจและฝ่ายสนบัสนุน ซ่ึงรวมไปถึง

ฝ่ายการเงิน การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การปฏิบติัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และธุรการ 

5. เป็นตวัแทนบริษทัฯ รวมทั้งมีอาํนาจในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานรัฐ และผูมี้อาํนาจ

ในการควบคุม 

6. ดูแลการติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย และดาํเนินการในดา้นการส่งเสริมช่ือเสียงและ     

ภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ 

7. ทาํงานท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ มอบหมาย 

8. ดูแลใหมี้การดาํเนินการตามแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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9. กลัน่กรองเร่ืองราวต่างๆ ก่อนนาํส่งคณะกรรมการ  

 

(ข.3) ประธานคณะกรรมการ  

ประธานคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และใน

การประชุมผูถื้อหุน้ หากประธานคณะกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการจะเลือกกรรมการ

ท่ีเขา้ร่วมประชุมหน่ึงท่านใหเ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้น ประธานคณะกรรมการรับผดิชอบดูแลใหก้าร

ประชุมเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวกบัการประชุม (ถา้มี) ตลอดจน

จดัการใหก้ารประชุมเป็นไปตามวาระแห่งการประชุมนั้น  

 

(ค) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตดัสินใจนโยบายเชิงกลยทุธ์เป็นของตน คณะกรรมการจะ

มอบหมายการพิจารณาเร่ืองในรายละเอียดใหก้บัคณะกรรมการชุดยอ่ยและเจา้หนา้ท่ี (ในกรณีท่ีเป็น

กระบวนการของตน) หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ในกรณีท่ีเป็นการบริหาร

จดัการกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ)  

 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) และคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน (Remuneration Committee) รายละเอียดเก่ียวกบัองคป์ระกอบ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการทั้งสามคณะน้ีปรากฎอยูด่า้นล่างน้ี และในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.thoresen.com 

 

(ค.1) เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการแต่งตั้งนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ ใหเ้ป็นเลขานุการบริษทัเพื่อรับผดิชอบเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ และเพื่อช่วยเหลืองานท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี  

 

โดยหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัจะรายงานต่อประธานคณะกรรมการ    และโดยโครงสร้างองคก์รจะ

รายงานต่อผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มปฏิบติัการ รายละเอียดหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัอยูใ่น

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

 

 (ค.2) คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี นางปรารถนา มงคลกลุ (ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ) ดร. ศิริ การเจริญดี และ   นายอศัวิน คงสิริ  ทั้งน้ี นายอศัวิน คงสิริ ไดรั้บการ
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แต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบแทน นายบียอร์น ออสตรอม  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเดิมใน

เดือนกมุภาพนัธ์ 2552 โดยพร้อมกนัน้ีไดแ้ต่งตั้งนางปรารถนา มงคลกลุ เป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านลว้นเป็นกรรมการอิสระ และมีการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบทั้งส้ิน 8 คร้ังในปี 2552 โดยนางปรารถนา มงคลกลุ และ ดร. ศิริ การเจริญดีเขา้ร่วมการประชุม

ทุกคร้ัง นายอศัวิน คงสิริ เขา้ร่วมการประชุมทุกคร้ังตั้งแต่ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งส้ิน 4 

คร้ัง  

 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ความรอบรู้และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงิน ซ่ึงจาํเป็น

ต่อการทาํงานในหนา้ท่ีของตน หวัหนา้ทีมผูส้อบบญัชีภายนอก ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มการเงิน

และบญัชีและผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ต่างเขา้ร่วมการประชุมสาํคญัทุกคร้ังก่อนการ

เปิดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ ในระหวา่งปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกบั

ผูส้อบบญัชีและผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ย  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บอาํนาจอยา่งเตม็ท่ีจากคณะกรรมการบริษทัฯในการปฎิบติังานใน

หนา้ท่ีของตน ซ่ึงรวมถึงการติดตามการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ และการดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่มาตรฐาน

ในการเปิดเผยขอ้มูลและการจาํกดัอาํนาจทางดา้นการเงินของผูบ้ริหารเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ในแต่

ละปีจะมีการกาํหนดวาระล่วงหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจดัการ

ความเส่ียงทางการเงินท่ีระบุในแผนธุรกิจประจาํปีของบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน

กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการทนัทีหลงัการประชุมทุกคร้ัง ระหวา่งการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาประเดน็ท่ีเกิดข้ึนร่วมกบั

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มการเงินและบญัชี และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน รวมทั้งผูส้อบบญัชี

ภายนอก 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีหลกั ดงัต่อไปน้ี 
1. สอบทานความถูกตอ้ง ความเพียงพอ ความเช่ือถือได ้ และความเท่ียงตรงของกระบวนการ

รายงานขอ้มูลทางการเงิน โดยการประสานงานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํ

รายงานขอ้มูลทางการเงินรายไตรมาส และรายปี 

2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

ภายในเพื่อใหม้ัน่ใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดย

ประสานงานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

 - 136 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

• สอบทานกิจกรรมการดาํเนินงานและการจดัโครงสร้างองคก์รของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ ไม่มีการจาํกดัขอบเขตการปฏิบติังาน 
• ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนยา้ย หรือเลิกจา้งผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบ

ภายใน 
• พิจารณารายงานการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะท่ีนาํเสนอโดยแผนกตรวจสอบภายใน 

และกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ 
• สอบทานความเพียงพอในการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ อีกทั้งเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ 

การบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้ง

กบันโยบายภายในของบริษทัฯ 
3. สอบทานการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ การดาํเนินธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ รวมถึงพิจารณาค่าสอบบญัชีและดาํเนินกิจกรรมหลกัดงัต่อไปน้ี 
• สอบทานผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี โดยพจิารณาถึงความเช่ือถือได ้ ความเพยีงพอ

ของทรัพยากร ขอบเขตการปฏิบติังาน และประสบการณ์ของผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บมอบหมายให้

ปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีของบริษทั 
• สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี เพื่อใหม้ัน่ใจในความ

เหมาะสมและมิไดมี้การจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบ 
• ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
• พิจารณารายงานการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะท่ีเสนอโดยผูส้อบบญัชีและกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
• ในระหวา่งปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูจ้ดัการแผนก

ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
5.  สอบทานการดาํเนินธุรกิจรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในการพิจารณาดาํเนินรายการคา้ระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจในประสิทธิภาพของระบบการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 

รวมถึงความสมเหตุสมผลของการดาํเนินรายการเพื่อคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 
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6. จดัทาํและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวตอ้งประกอบไป

ดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
• ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ

บริษทัฯ 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็น

อิสระของผูส้อบบญัชีโดยจาํกดัมิใหผู้ส้อบบญัชีใหบ้ริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชีและงานบริการ

ดา้นภาษี นอกจากน้ี ในทุกๆ หา้ปี จะมีการพิจารณาแต่งตั้งหวัหนา้ทีมผูส้อบบญัชีใหม่ 
• ความเห็นต่อรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
• จาํนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และจาํนวนการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
• ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร 
• รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
8. สอบทานและปรับปรุงกฎบตัร โดยขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขกฎบตัรต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

งานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํไปจนสาํเร็จในปี 2552 น้ี รวมถึง  

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงานการเงินรายปีและรายไตรมาสทั้งหมด ก่อนแนะนาํ

ใหค้ณะกรรมการตีพิมพร์ายงานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้ภิปรายและทาํการตดัสินใจอยา่งใช้

วิจารณญานเตม็ท่ีและสร้างสรรคใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบายการบญัชีและประมาณการสาํคญัๆ โดยใชข้อ้มูล

จากรายงานท่ีไดจ้ดัเตรียม การนาํเสนอขอ้มูล รวมทั้งคาํแนะนาํอิสระท่ีไดจ้ากผูส้อบบญัชีภายนอก 
2. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงานเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง และการ

ควบคุมภายใน ในฝ่ายปฏิบติัการเรือ ฝ่ายบริการขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางและแบบไม่ประจาํเสน้ทาง 

และแผนกบญัชี นอกจากน้ียงัไดพ้จิารณาคู่มือการปฏิบติังานบญัชีและกระบวนการปฏิบติังานท่ีไดมี้การ

ปรับปรุงใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระบบสารสนเทศใหม่ของบริษทัท่ีกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการพฒันา 
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3. แผนกตรวจสอบภายในไดใ้หค้าํแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอซ่ึงรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพใน

การควบคุมของบริษทัประจาํปี มีการพิจารณารายงานท่ีไดจ้ากการตรวจสอบภายในและการสนองตอบของ

ฝ่ายบริหารอยา่งละเอียด การอภิปรายรายงานเหล่าน้ีมีส่วนต่อความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ี

เก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษทั  

 

(ค.3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณา และเสนอการแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีภายนอกและค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีแก่ผูถื้อหุน้เพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปีทุกคร้ัง ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 

 

1. แต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 หรือนายสุดวณิ 

ปัญญาวงศข์นัติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3534 หรือ นางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3430 แห่งไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจาํปีการเงิน 2552 

 

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจาํนวน 2.965 ลา้นบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ

บริษทัฯ และงบการเงินรวม  หลงัพิจารณาขอ้กาํหนด และค่าธรรมเนียมในการวา่จา้งการสอบบญัชีตามท่ีมี

การเสนอแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบไดช้ี้แจงใหค้ณะกรรมการทราบถึงผลการประเมินของตน และ

แนะนาํคณะกรรมการใหแ้ต่งตั้งไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเป็นผูส้อบบญัชีอีกคร้ัง โดยจะนาํเสนอผูถื้อหุน้

ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังต่อไปท่ีกาํหนดจะจดัข้ึนในวนัท่ี 29 มกราคม 2553  

 

(ค.4) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี ดร. พิชิต นิธิวาสิน (ประธาน

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน) ดร. ศิริ การเจริญดี และนายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการใน

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งส้ิน คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประชุมกนั 

5 คร้ังในปี 2552  

 

หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึง  

1. แนะนาํและเสนอคณะกรรมการเพือ่อนุมติักรอบกาํหนดในการจ่ายค่าตอบแทน และกาํหนด

รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึง เงินรางวลัประจาํปี/ พิเศษ (โบนสั)  และค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ี

ใหแ้ก่ 

•  กรรมการซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ต่อไป 

•  กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ท่ีจดัตั้งโดยคณะกรรมการ 
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2. แนะนาํและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมติักรอบกาํหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกาํหนด

รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ย เงินรางวลัประจาํปี/ พิเศษ (โบนสั) เงินเดือน และค่าตอบแทน

ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีใหแ้ก่ 

•  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

• ผูบ้ริหารท่ีอยูใ่นลาํดบัรองลงมาจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. ประเมินผลการปฏิบติังานรายปีและรายงานผลการประเมินของบุคคลดงัต่อไปน้ีแก่ 

• คณะกรรมการ 

• กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

•  ผูบ้ริหารท่ีอยูใ่นลาํดบัรองลงมาจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

4. พิจารณางบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ เก่ียวกบัค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ

อนุมติั 

5. ติดตามและประเมินค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารโดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ตามท่ี

จะกล่าวต่อไปดา้นล่างน้ี อีกทั้งรายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ให้

คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการในคร้ังถดัไป 

•  ระดบัค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมท่ีจะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผูบ้ริหาร

ในการผลกัดนัและบริหารบริษทัฯ ใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

• เง่ือนไขในการจ่ายผลตอบแทนและการวา่จา้งควรอยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดก้บั

บริษทัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

ในปี 2552 Mercer (Thailand) Ltd. และ Development Dimension International, Inc (DDI) ไดรั้บ

การวา่จา้งใหจ้ดัทาํนโยบายค่าตอบแทนของบริษทัฯ ใหม่ โดยขอบเขตในการทาํงานดงักล่าวนั้น 

ประกอบดว้ยการพฒันาการจดัลาํดบัชั้นงาน (job grade) สาํหรับทุกตาํแหน่งงาน การเปรียบเทียบโครงสร้าง

เงินเดือนปัจจุบนั และการพฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลการปฏิบติังาน ซ่ึงจากขอ้มูลเหล่าน้ี กลุ่มทรัพยากร

บุคคลจะไดน้าํมาใชจ้ดัทาํแผนการใหผ้ลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะกลางเพื่อเสนออนุมติัต่อไป 

 

หลกัการสาํคญัดงัต่อไปน้ีไดถู้กนาํมาปฏิบติั  

1. โครงสร้างค่าตอบแทนควรจะสะทอ้นระบบการใหร้างวลัท่ียติุธรรม 

2. องคป์ระกอบสาํคญัๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะนาํมาเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จในการบรรลุ

เป้าหมายของการปฏิบติังาน ซ่ึงรวมถึงการนาํผลตอบแทนในส่วนของผูถื้อหุน้เช่ือมโยงกบัผลประโยชน์

ตอบแทนของผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ 
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3. การประเมินผลการปฏิบติังานจะทาํทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตวัวดัผลการปฏิบติังาน

และความสามารถท่ีกาํหนด 

4. นโยบายและแนวทางการใหค่้าตอบแทนจะโปร่งใสมากท่ีสุดเท่าท่ีทาํไดท้ั้งกบัผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งและผูถื้อหุน้  

 

ทั้งน้ีนโยบายค่าตอบแทนฉบบัใหม่ของบริษทัฯ จะเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่งบการเงินปี 2553 เป็น

ตน้ไป 

 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้มูลในตลาด เพื่อประกอบการพจิารณา

กาํหนดระดบัการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนปะจาํปี ในการพิจารณาการจ่ายเงินรางวลั

ประจาํปี (โบนสั) ใหก้บับุคคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะทบทวน

ความสาํเร็จของบริษทัฯ  และผลการดาํเนินงานของคู่แข่งธุรกิจอยา่งรอบคอบ  

  

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะประกอบไปดว้ยเงินเดือน เงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) ผลตอบแทน    

จูงใจในระยะยาว กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์อ่ืนๆ  

 

คณะกรรมการกาํหนดระดบัเงินค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมด ใหอ้ยูภ่ายใต้

ขีดจาํกดัท่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบ จากแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยเก่ียวกบั

แนวปฏิบติัท่ีดีในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ฉบบัเดือนกนัยายน 2549 คณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนไดป้รับปรุงแผนการใหผ้ลตอบแทนใหก้บักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยประกอบดว้ย 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) เม่ืออตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ของผูถื้อหุน้เกินร้อยละ 15 ซ่ึงขอ้เสนอน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้  และผลตอบแทนของกรรมการท่ี

ไม่เป็นผูบ้ริหารจะไม่มีการเปล่ียนแปลงจนกวา่จะมีการเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพือ่อนุมติั 

 

(ค.5) คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ประกอบดว้ย นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม (ประธาน

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

กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหามีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง ในปี 2552 หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการสรรหา 

ไดแ้ก่ 

1. กาํหนดกระบวนการและเกณฑใ์นการสรรหาและคุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือรับการ

คดัเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามท่ีไดก้าํหนดไว ้
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2. ทบทวนและเสนอคาํแนะนาํต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับเลือก (ไม่วา่

จะโดยคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ หรืออ่ืนๆ) เพื่อการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ โดยพจิารณาถึงประวติั อาย ุ

ความรู้ ประสบการณ์ ศกัยภาพ จาํนวนคร้ังท่ีไดเ้คยดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เสนอและใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่เม่ือมีกรรมการครบวาระ 

หรือเสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการท่านเดิมใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งอีกคร้ังในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี

ของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมในการทาํงานและผลการทาํงานของกรรมการ ( เช่น การเขา้ประชุม 

ความพร้อม และความร่วมมือ)  

4. ประเมินรายปีวา่กรรมการอิสระยงัคงมีความเป็นอิสระหรือไม่ หรือกรรมการอิสระคนใหม่ไดมี้

คุณสมบติัเป็นไปตามกฏหมายและกฏเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

5. เสนอขอ้มูลเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอเพื่อการตดัสินใจเก่ียวการเสนอกรรมการท่ีครบ

วาระใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

6. ระบุและเสนอช่ือผูเ้ขา้รับคดัเลือกเพือ่รับการอนุมติัจากคณะกรรมการ เพื่อเขา้รับหนา้ท่ีแทน

ตาํแหน่งท่ีวา่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

7. ทบทวนผูท่ี้เขา้รับการคดัเลือกดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ 

8. เสนอคณะกรรมการเก่ียวกบันโยบายการคดัเลือกประธานกรรมการ พฒันาแผนสืบทอดงาน 

(succession plan) เพื่อใหส้ามารถบรรลุนโยบายนั้น และทบทวนแผนสืบทอดงาน (succession plan) ของ

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นรายปี 

9. ทบทวน และใหค้าํเสนอแนะต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการ โดยคาํนึงถึงความสมดุลระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

และระหวา่งกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นอิสระ โดยคาํนึงถึงหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการ

ตลอดเวลา โดยทบทวนอยา่งนอ้ย 1 คร้ังทุกๆ รอบงบการเงิน 

10. จดัหากรรมการใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของคณะกรรมการใหเ้ป็นกรรมการอิสระ หรือมี

จาํนวนขั้นตํ่าตามสดัส่วนหรือเกณฑอ่ื์นๆ ตามท่ีกฏหมายหรือกฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้

11. เสนอเกณฑก์ารประเมินผลงานเพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการโดยรวมต่อ

คณะกรรมการเพื่ออนุมติั โดยเกณฑก์ารประเมินผลงานสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรม

เดียวกนักบับริษทัฯ  ทั้งน้ี เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว้ เกณฑว์ดัผลงานจะไม่มีการ

เปล่ียนแปลงโดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
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ประธานคณะกรรมการเป็นผูร้ายงานผลจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการ โดยการร่วม

ปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการสรรหา  รวมทั้งในกรณีเสนอช่ือสมาชิกใหม่ท่ีสมควรเขา้รับการดาํรง

ตาํแหน่งในคณะกรรมการ 

12. สนบัสนุนช่องทางสาํหรับผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการเสนอช่ือผูเ้ขา้รับคดัเลือกเป็นกรรมการของ

บริษทัฯ 

 

คณะกรรมการไดท้าํแผนการสืบทอดงาน (succession planning) อยา่งเป็นระบบ เพื่อใหโ้ครงสร้าง

ของคณะกรรมการท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหม่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน โดยนายศกัด์ิ      

เอ้ือชูเกียรติ ไดเ้ขา้มาร่วมงานกบัคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2550 และนางโจอ้ี ฮอร์น ไดเ้ขา้

มาร่วมงานกบัคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือเดือนมกราคม 2551 และจากการสรรหากรรมการท่ีจะมาเขา้มามี

ส่วนร่วมในกลยทุธ์การเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเสนอช่ือ นายอศัวิน คงสิริ เป็น

กรรมการอิสระต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552  และไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ สาํหรับใน

การประชุมสามญัผุถื้อหุน้ประจาํปี 2553 คณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอให ้ นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม           

นางปรารถนา มงคลกลุ นางโจอ้ี ฮอร์น และนายเทอร์เจ สเก๊า กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 

อีกวาระหน่ึง 

 

(ง) ผลประโยชน์ทีข่ดัแย้ง  

(ง.1) ธุรกรรมท่ีอาจทาํใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้และธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ   

คณะกรรมการเขา้ใจวา่ธุรกรรมท่ีอาจนาํไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกบั

คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งไดรั้บการพจิารณาอยา่งรอบคอบเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษทั โทรีเซนไทย         

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) นอกจากน้ีธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้งทาํในลกัษณะเสมือนทาํรายการกบั

บุคคลภายนอกท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด และดาํเนินการโดยใหเ้กิดประโยชน์อยา่ง

เตม็ท่ีกบับริษทัฯ และผูถื้อหุน้ทั้งหมด ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามมาตรฐานทางการคา้ท่ียอมรับกนัทัว่ไปเสมอ บนัทึกท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมดงักล่าว

ทั้งหมดจะตอ้งนาํส่งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาระหวา่งการประชุม ซ่ึงจะมีกรรมการอิสระและสมาชิก

คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมอยูด่ว้ย  

 

ในปี 2552 บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สียซ่ึง

มีเน้ือหาสรุปเก่ียวกบัการถือครองหุน้ และการเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ และของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะถูกเกบ็ไวก้บับริษทัฯ 
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เพื่อติดตามรายการเก่ียวโยงหรือรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึน กรรมการและผูบ้ริหารอาวโุสท่ีเขา้

ใหม่ของบริษทัฯ จะส่งรายงานน้ีภายใน 30 วนัหลงัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของบุคคลเก่ียวโยงและญาติสนิท กรรมการและผูบ้ริหารจะส่งรายงาน

ท่ีแกไ้ขใหม่ใหบ้ริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 

คณะกรรมการยงัคอยดูแลติดตามการปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยเกณฑ ์ วิธีการ และการเปิดเผย

ธุรกรรมดงักล่าวดว้ย บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลของธุรกรรมดงักล่าวอยา่งละเอียด ซ่ึงรวมถึง

จาํนวนเงิน คู่สญัญาในธุรกรรม เหตุผลของการทาํธุรกรรม และความจาํเป็นของธุรกรรมในรายงานประจาํปี

ของบริษทัฯ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะป้องกนัไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชส้ถานภาพของตนเพื่อหา

ผลประโยชน์ส่วนตวั ดงันั้น กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งละเวน้จากการทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง

ใดๆ ท่ีอาจนาํไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใดท่ี

มีส่วนไดเ้สียจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรรมการจะถูกหา้ม

ไม่ใหพ้จิารณาหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอาจมีการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกบั

บริษทัฯ 

 

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยงัไดย้ ํ้าเนน้การพิจารณาธุรกรรมระหวา่งบริษทั ซ่ึงหมายถึงธุรกรรม

ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อยา่งรอบคอบและไม่มีอคติดว้ย 

 

(ง.2) การกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่ใหใ้ชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะทาํงาน

ในตาํแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อจดัตั้งธุรกิจท่ีแข่งหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ    

บริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการหา้มใชข้อ้มูลภายในท่ีสาํคญัเพือ่ซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพื่อ

ผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอยา่งเดด็ขาด และหา้มการใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อ

ซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  

 

กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานธุรกรรมการซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และฐานะ

การถือครองหุน้ของตนทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง คณะกรรมการมีนโยบายหา้มมิใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารอาวโุสทุกท่านซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 3 สปัดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการ

ดาํเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษทัฯ ขอ้หา้มน้ีใชบ้งัคบักบันิติบุคคลท่ีกรรมการของ
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บริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นประโยชน์ นิติบุคคลท่ีวา่จา้งกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ีกรรมการของบริษทัฯ 

ทาํการเป็นตวัแทน  

 

(จ) การควบคุมภายใน   

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารและการปฏิบติังานในทุกระดับ  บริษทัฯได้กาํหนดและแบ่งแยกหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

รวมถึงอาํนาจบริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากน้ี แผนกตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระท่ี

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ยงัช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ในการ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเด็นทางดา้นการบญัชีการเงิน การปฏิบติัตามระบบ

และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงในการ

ดาํเนินธุรกิจและความเส่ียงทางการเงินอีกดว้ย ทั้งน้ีสาํหรับการควบคุมภายใน บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัใน  5 

องคป์ระกอบหลกั ดงัต่อไปน้ี  

 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รอยา่งเหมาะสม เพื่อเอ้ืออาํนวยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และบริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน และใชใ้นการติดตามผล เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การทาํงานภายใต้

สภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีเหมาะสมนั้น จะส่งใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

 2. การบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประเมินความเส่ียงวา่เป็นเคร่ืองมือในการส่งสญัญาณถึง

ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงันั้นความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอก อาทิ ความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ ราคานํ้ามนั อุบติัเหตุ การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 

ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา จึงถูกนาํมาพิจารณาอยา่งต่อเน่ืองโดยฝ่ายบริหาร และนาํไปสู่การกาํหนด

กระบวนการในการลดความเส่ียงดงักล่าว 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดัไดรั้บมอบหมายใหช่้วยพฒันาแนวทางในการ

บริหารความเส่ียงองคก์รใหแ้ก่บริษทัฯ เพือ่ 

• ส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและตระหนกัถึงความเป็นเจา้ของความเส่ียง ในการปฏิบติังานในแต่

ละวนั 

• ปลูกฝังวฒันธรรมดา้นความเส่ียง 

 - 145 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

• สร้างกระบวนการท่ีเป็นระบบในการทาํความเขา้ใจและจดัการกบัความเส่ียงของบริษทัฯใหอ้ยู่

ในระดบัท่ียอมรับได ้

 

3. การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัในแต่ละแผนกไว ้ และไดท้าํการติดตามตรวจสอบ

อยา่งสมํ่าเสมอ  กรณีท่ีบริษทัฯ มีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าว บริษทัฯ จะปฏิบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ีบริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ

ระบบควบคุมภายในระดบัปฏิบติังานเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดด้าํเนินการเพื่อ

กาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี ในการดาํเนินงานของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการ

กาํหนดระดบัการควบคุมและบาํรุงดูแลรักษาการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม และขณะน้ี   

บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการกาํหนดและแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายควบคุมและฝ่ายประเมินผล

ออกจากกนัใหช้ดัเจน เพื่อรักษาไวซ่ึ้งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมี

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงินและบญัชี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานท่ีชดัเจนและ

เพียงพอเสนอต่อฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ในปัจจุบนั บริษทัฯใชด้ชันีวดัผลการปฏิบติังาน (KPI) เป็นเคร่ืองมือ

ในการวางแผนและประเมินผลการปฏิบติังาน รวมถึงมีการรายงานผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ ทนัต่อ

เหตุการณ์ 

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

ระบบสารสนเทศไดรั้บการพฒันา เพื่อประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และตอบสนองความ

ตอ้งการของฝ่ายบริหาร บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาของขอ้มูล

สารสนเทศ รวมถึงการส่ือสารขอ้มูล ทั้งน้ีวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้กเ็พื่อความถูกตอ้ง และทนัเวลาของขอ้มูลท่ี

จะนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจโดยบริษทัฯ ไดล้งทุนเพื่อสร้างระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งจาก

ภายในและภายนอกบริษทัฯ  การบนัทึกบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการบนัทึก

ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ เอกสารซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจสาํหรับการ

ประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการไดถู้กจดัส่งแก่ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนการ

ประชุม  
 

5. ระบบการติดตาม 

จากระบบขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา ทาํใหฝ่้ายบริหารและ

คณะกรรมการบริษทัสามารถควบคุมและติดตามผลการดาํเนินงาน ผา่นรายงานทางการเงินไดอ้ยา่งมี
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ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนักส็ามารถสอบทาน ประเมิน และใหค้าํแนะนาํเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผา่น

กระบวนการกาํกบัดูแลท่ีแผนกตรวจสอบภายในทาํการตรวจสอบการปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

 

ทั้งน้ีแผนกตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ ตาม

แผนงานการตรวจสอบประจาํปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบนั ยงัไม่

พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั แต่ไดใ้หค้วามเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดท่ีได้

ตรวจพบ โดยแผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีสอบทานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกัและ

กิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตแ้นวทางท่ีกาํหนด รวมถึง

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

(ฉ) ทีป่ระชุมคณะกรรมการ  

โดยทัว่ไป คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี การประชุมพิเศษจะจดัข้ึนตาม

ความจาํเป็นเพือ่แกไ้ขปัญหาเฉพาะอยา่ง ในปี 2552 คณะกรรมการประชุมทั้งหมด 11 คร้ัง วาระการประชุม

หลกั ไดแ้ก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ แผนธุรกิจและงบประจาํปี รายงานการเงินรายไตรมาส 

และการเขา้ซ้ือและจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์สาํคญั โดยปกติเลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัเตรียมและส่งวาระการ

ประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุมแต่ละคร้ังและจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการ

ประชุมแต่ละคร้ัง เพื่อใหก้รรมการมีเวลาพิจารณาประเดน็การประชุม 

 

เลขานุการบริษทัฯ จะจดบนัทึกการประชุม ซ่ึงจะส่งใหก้บักรรมการภายใน 14 วนัหลงัวนัประชุม 

รายงานการประชุมจะไดรั้บการลงมติในการประชุมคร้ังต่อไป และเกบ็ใหก้รรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

อ่ืนๆ ตรวจสอบต่อไป  

 

คณะกรรมการกาํหนดใหส้มาชิกทุกคนอุทิศเวลาอยา่งเพยีงพอ ใหก้บังานของคณะกรรมการ 

รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของกรรมการ และพยายามอยา่งสุดความสามารถท่ีจะเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง 

รายละเอียดการเขา้ประชุมคณะกรรมการในปี 2552 มีดงัน้ี  
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ช่ือ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทีป่ระชุม

คณะกรรมการ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

ทีป่ระชุม 

คณะ 

กรรมการ 

สรรหา 

ท่ีประชุม

ปกติ 

ทีป่ระชุม

เฉพาะกจิ 
รวม 

ทีป่ระชุม

ปกต ิ

ทีป่ระชุม

เฉพาะกจิ 
รวม 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั  3/4 4/7 7/11 - - - - - 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั  4/4 7/7 11/11 - - - - - 

3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 3/4 5/7 8/11 - - - - 5/5 

4. นางปรารถนา มงคลกลุ 4/4 6/7 10/11 4/4 4/4 8/8 - - 

5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน  4/4 5/7 9/11 - - - 5/5 5/5 

6. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ  4/4 7/7 11/11 - - - 5/5 5/5 

7. ดร. ศิริ การเจริญดี 4/4 7/7 11/11 4/4 4/4 8/8 5/5 4/5 

8. นางโจอ้ี ฮอร์น 4/4 4/7 8/11 - - - - - 

9. นายอศัวนิ คงสิริ * 3/3 3/4 6/7 2/2 2/2 4/4 - - 

10. นายเทอร์เจ สเก๊า * 2/2 2/2 4/4 - - - - - 

หมายเหตุ : * นายอศัวิน คงสิริ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือเดือนมกราคม 2552 และนายเทอร์เจ สเก๊า 

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือเดือนมีนาคม 2552 

 

(ช) การประเมินของคณะกรรมการและการลาออกตามวาระ 

คณะกรรมการประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ 8 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน และ

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน กรรมการอาจไดรั้บการเลือกตั้งซํ้ าทุกๆ 3 ปี กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมี

สญัญาจา้งงานกบับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  

 

คณะกรรมการมีการปรับเปล่ียนสมาชิกภายในคณะกรรมการอยา่งต่อเน่ืองและค่อยเป็นค่อยไป โดย

ไม่ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานดอ้ยลงแต่ประการใด เม่ือเทียบกบัคณะกรรมการในปี พ.ศ. 2548  

สมาชิกคนเดียวท่ียงัคงดาํรงตาํแหน่งมาจนถึงปัจจุบนัคือประธานคณะกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการชุด

ใหม่ไดรั้บเชิญใหม้าเขา้ร่วมบนพื้นฐานของเกณฑต่์างๆ โดยส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญัคือความสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม

ผลกัดนักลยทุธ์การเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ 

 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายวา่ดว้ยระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ โดยกาํหนดวา่

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารโดยทัว่ไปไม่ควรดาํรงตาํแหน่งเกินกวา่ 10 ปี หรือ 4 วาระ ไม่วา่จะต่อเน่ือง

หรือไม่ เวน้แต่จะมีเหตุผลท่ีสมควรหลงัพิจารณาความรับผดิชอบของบุคคลนั้น ตลอดจนการท่ีบุคคล

ดงักล่าวมีส่วนทาํประโยชน์ต่อใหบ้ริษทัฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และท่ีคาดการณ์ในอนาคต ในกรณีท่ี
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กรรมการท่านใดไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งแทนกรรมการท่ีอยูไ่ม่ครบวาระ กรรมการท่านนั้นตอ้ง

เขา้รับการเลือกตั้งในทนัทีหลงัไดรั้บแต่งตั้งแลว้  

 

คณะกรรมการไดมี้การประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการอยา่งเป็นทางการ สาํหรับรอบปี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552  โดประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผูด้าํเนินการส่งแบบประเมินผลงาน

ของคณะกรรมการใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่าน โดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมาจะเกบ็ไวท่ี้เลขานุการบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี การประเมินแบ่งเป็นเร่ืองหลกัๆ 6 ประเดน็ ดงัน้ี 

1. โครงสร้างและคุณลกัษณะของคณะกรรมการ 

2. บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. ผลงานของคณะกรรมการ 

5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 

6. การพฒันาส่วนบุคคลของกรรมการ 

 

ผลการประเมินในภาพรวมในเร่ืองขา้งตน้ดงักล่าวนั้น สรุปไดว้า่ มีการดาํเนินการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยมีบางเร่ืองท่ีควรมีการปรับปรุง เช่น การทบทวนและติดตามดูแลในเร่ืองของจริยธรรม

ทางธุรกิจของบริษทัฯ และการทบทวนและติดตามดูแลนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียงและการนาํไป

ปฎิบติัของบริษทัฯ 

 

(ซ) ค่าตอบแทน  

(ซ.1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

นโยบายของคณะกรรมการคือค่าตอบแทนของกรรมการควรสะทอ้นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใน

การบรรลุเป้าหมายท่ีคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด นอกจากน้ี กรรมการยงัตอ้งมีประสบการณ์และ

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการทาํหนา้ท่ีดงักล่าว 

 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปัจจุบนั ไดรั้บการเห็นชอบจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2552 คณะกรรมการยงัไดก้าํหนดค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารอาวโุสจากคาํแนะนาํของคณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงจาํนวนเงินค่าตอบแทนน้ีจะพิจารณาจากความรับผดิชอบของผูบ้ริหารดงักล่าว 

ตลอดจนการมีส่วนทาํประโยชน์ของบุคคลดงักล่าวต่อบริษทัฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และท่ีคาดการณ์ใน

อนาคต และหากเป็นไปได ้ ค่าตอบแทนดงักล่าวจะสะทอ้นระดบัค่าตอบแทนท่ีใหก้บัผูบ้ริหารอาวโุสใน

ตลาดธุรกิจอยา่งเดียวกนักบับริษทัฯ 
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(ซ.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสในปี 2552  

(ซ.2.1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิสด  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ อนุมติัการจ่าย

ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ มีรายละเอียดดงัน้ี  

• กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู ้บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดียวกับ

ค่าตอบแทนท่ีกาํหนดในปีปฏิทิน 2551 กรรมการจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 45,000 บาทต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 54,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่า ของเบ้ียประชุม

ของกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารคนอ่ืนๆ) 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 48,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 

1.20 เท่าของเบ้ียประชุมของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ) ขณะท่ีกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ีย

ประชุม 40,000 บาทต่อคร้ัง 

• ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหาจะ

ไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่าของเบ้ียประชุมของกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและ

กรรมการสรรหาคนอ่ืนๆ) ขณะท่ีกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ีย

ประชุม 15,000 บาทต่อคร้ัง 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบ

อ่ืนๆ 

• จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมใหแ้ก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) เพื่อวาง

แนวทางในการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคลอ้งกบัผูถื้อหุ้น โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ใน

รูปของเงินรางวลัประจาํปี เม่ืออตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น* (parent shareholders funds) 

เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเงินรางวลัประจาํปีในอตัราร้อยละ 0.50 ของกาํไร

สุทธิของงบการเงินรวมส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ และจะนาํมาจดัสรร

ใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเท่าๆ กนั 

 

 หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 

 กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  

            ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม  
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รายละเอียดค่าตอบแทนและเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) ทั้งหมดปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี 

หน่วย: บาท 

หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนมาตรฐานสาํหรับกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเป็นอตัราเดียวกนักบัค่าตอบแทนท่ีกาํหนดใน

ปีปฏิทิน 2551 

** นายอศัวิน คงสิริ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือเดือนมกราคม 2552 และนายเทอร์เจ สเก๊า 

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือเดือนมีนาคม 2552 

 

•  ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารท่ี

รายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมทั้งส้ิน 6 คน เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 

35.14  ลา้นบาท  

 

(ซ.2.2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีบริษทัฯ จ่ายใหก้บักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารและผูบ้ริหารท่ีรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวม 6 คน มี

จาํนวนรวมทั้งส้ิน 3.59 ลา้นบาท  

 

 

 

ช่ือ 

คณะกรรมการ เบีย้ประชุม รวม 

(ค่าตอบแทน

มาตรฐานและ

เบีย้ประชุม) 

ค่าตอบแทน

มาตรฐาน 

 

โบนัส 
คณะ 

กรรมการ 

คณะ 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ 

 สรรหา 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั  3,360,000           - 378,000 - -  -     3,738,000 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั                      -          - - - - - - 

3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 420,000              - 225,000   -  - 72,000       717,000 

4. นางปรารถนา มงคลกลุ  420,000           - 270,000     352,000  - -     1,042,000 

5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน 420,000           - 270,000   - 78,000 60,000      828,000 

6. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ  420,000           - 315,000  - 60,000 60,000         855,000 

7. ดร. ศิริ การเจริญดี 420,000           - 315,000  320,000 60,000 50,000    1,165,000 

8. นางโจอ้ี ฮอร์น 420,000           - 270,000   -  - -        690,000 

9. นายอศัวนิ คงสิริ** 280,000           - 270,000  160,000  - -        710,000 

10. นายเทอร์เจ สเก๊า** 231,000           - 180,000   -  - -       411,000 

รวม 6,391,000          - 2,493,000 832,000 198,000 242,000  10,156,000 
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(ฌ) การปฐมนิเทศและการพฒันากรรมการ  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะเป็นผูจ้ดัการปฐมนิเทศใหก้บัสมาชิกใหม่

ของคณะกรรมการ ในการประชุมดงักล่าว จะมีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัฯ และธุรกิจหลกัๆ รวมทั้ง

ขอ้บงัคบับริษทัฯ การนาํเสนอ (presentations) ล่าสุดน้ี ตลอดจนรายงานประจาํปีปีล่าสุดในคู่มือกรรมการ 

 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมหลกัสูตรหรือกิจกรรมท่ีมุ่งปรับปรุงการทาํงาน

ของกรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการ 6 ท่านไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรกรรมการ

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

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

(“DAP”) และหลกัสูตร Finance for Non-Finance Director Program (“FN”) และหลกัสูตร Role of 

Chairman (“RCP’) 

 

บริษทัฯ สนบัสนุนใหก้รรมการท่ียงัมิไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เขา้รับการ

อบรมในหลกัสูตรดงักล่าวโดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการอบรม 

 

6. จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 

(ก) แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบตัิการของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีแนวทางดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัการ ดงัน้ี 
1. ความยุติธรรม  

บริษทัฯ เช่ือในความยติุธรรมต่อคู่สญัญาทุกรายท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ และ

หลีกเล่ียงการปฏิบติัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงดีกวา่บุคคลอ่ืนหรือสถานการณ์ท่ีจะนาํไปสู่การขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 

 

2. ความเป็นมืออาชีพ 

บริษทัฯ รับผดิชอบงานของบริษทัฯ อยา่งมืออาชีพ และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการอยา่งเป็นเลิศดว้ยการ

ทาํงานใหไ้ดผ้ลในระดบัท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการใชว้ิธีการและเทคโนโลยใีหม่ๆ 

 

3. การทาํงานเชิงรุก  

บริษทัฯ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้และการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เทคนิค และ

เศรษฐกิจ และปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 
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4. วนัิยและการปฏิบัตติามกฎระเบียบ  

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยวนิยัและหลกัการดา้นจริยธรรม และทาํการทุกอยา่งใหม้ัน่ใจวา่ธุรกิจของ

บริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ  

 

(ข) จรรยาบรรณ 

คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นชอบกรอบค่านิยมขององคก์ร พนัธกิจ และวิสยัทศัน์ (VMV 

Framework) เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ขณะน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือจรรยาบรรณ

ธุรกิจเพื่อนาํกรอบค่านิยม พนัธกิจ และวิสยัทศัน์ดงักล่าวมาใช ้โดยเนน้ค่านิยมหลกั 4 ประการของบริษทัฯ  

 

ค่านิยมหลกั 4 ประการไดแ้ก่  

1. คุณธรรม: เราจะเป็นบุคคลท่ีเปิดเผย และซ่ือสตัยต่์อกนัและกนัในการทาํงานร่วมกนั จะปฏิบติั

ตามท่ีใหส้ญัญาไวต้ลอดเวลา และจะสร้างและรักษาความไวว้างใจในการทาํงานร่วมกนั  

 

2. ความเป็นเลศิ: เราจะทาํงานดว้ยมาตรฐานระดบัสูงในดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั การรักษา

สภาพแวดลอ้ม ความมัน่คง การบริการ เราพร้อมรับมือกบังานทา้ทายเสมอ และจะดาํเนินธุรกิจของเราอยา่ง

มืออาชีพ 

 

3. จิตสํานึกของการร่วมกนัเป็นทมี: เราใส่ใจในลูกคา้ พนกังาน และคู่คา้ของเรา และจะปฏิบติัตน

ในอนัท่ีจะส่งเสริม และสร้างสรรคก์ารร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีม และเคารพต่อกนัและกนั 

 

4. การยดึม่ันในพนัธะ: เราจะคาํนึงถึงอนาคตของบริษทัฯ ตลอดเวลา และจะเป็นผูรั้บผดิชอบต่อ

ผลและความสาํเร็จทางธุรกิจของบริษทัฯ  

 

นโยบายของคณะกรรมการ คือ กรรมการจะดาํรงจริยธรรมในระดบัสูงสุดเพื่อผลประโยชนข์องผูมี้

ส่วนไดเ้สียทั้งหมด คณะกรรมการยนิยอมใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทัอ่ืน  นอกกล่มบริษทัฯ  ทั้งน้ี โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเม่ือไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนๆ นั้นจะรับค่าตอบแทนจากบริษทัอ่ืนๆ 

นั้นเป็นรายไดส่้วนตวักไ็ด ้ โดยทัว่ไปการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทันอกกลุ่มบริษทัฯ จะ

จาํกดัใหเ้ป็นกรรมการไม่เกิน 2 บริษทัเท่านั้น ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ไม่ไดเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการนอกกลุ่มบริษทัฯ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถทาํงานเป็น

กรรมการในคณะกรรมการนอกกลุ่มบริษทัฯ ได ้ โดยมีขอ้แมว้า่จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความทุ่มเทในการทาํ

หนา้ท่ีของตนต่อบริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่

บริษทัฯ ในวนัเดียวกบัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้กาํหนดของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัการรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ และใหป้ฏิบติัตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน โดยใชข้อ้มูลภายในโดย

กรรมการและผูบ้ริหารจะละเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน หรือ

สารสนเทศท่ีสาํคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในหวัขอ้รายงานวา่ดว้ย

การกาํกบัดูแลกิจการ 
 

9.6 บุคลากร 
 

- ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 บริษทัมีพนกังานประจาํรวม 41 คน ถา้รวมพนกังานของบริษทัยอ่ย 

ทั้งหมดจะมีพนกังานประจาํรวม 1,091 คน และหากรวมคนประจาํเรือแลว้จะมีจาํนวนพนกังานทั้งส้ิน 2,336 

คน 

 -  จาํนวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกัมีดงัน้ี 
 

สายงานหลกั บริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 41 

กลุ่มขนส่ง 393 

กลุ่มพลงังาน 248 

กลุ่มโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 409 

คนประจาํเรือ 1,245 

รวม 2,336 
 

- ผลตอบแทนรวมของพนกังานบริษทั22และบริษทัยอ่ย22  ไม่รวมผูบ้ริหารและกรรมการบริหาร (ใน

รูปเงินเดือน โบนสัและค่าล่วงเวลา) ไม่รวมคนประจาํเรือ ณ 30 กนัยายน 2552 เป็นเงินจาํนวน  952,295,134 

บาท 
 

- บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพแก่พนกังาน รวมเงินสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม (ไม่รวมคนประจาํเรือ) เป็นจาํนวน 34,736,522 บาท 
 

- นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

นโยบายพฒันาพนกังาน อยูใ่นรายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 3 (ข) หนา้ 126 
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9.7 นโยบายว่าด้วยการรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัทฯ  

 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํรงตนใหเ้ป็นบริษทัฯ ท่ีเป็น

แบบอยา่งท่ีดีของสงัคม (Good Corporate Citizen) ในการดาํเนินงานและการทาํกิจกรรมทุกดา้น บริษทัฯ 

ดาํเนินกิจการดว้ยหลกัจริยธรรมและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของ

สงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยใหค้วามสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ คุณภาพ 

ความปลอดภยั การเคารพสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพฒันาสงัคม และการคุม้ครอง

ส่ิงแวดลอ้ม 

                บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการรับผดิชอบต่อสงัคม และตอ้งการขยายการมีส่วนร่วม

ของโครงการน้ีไปยงัพนกังานทุกระดบั  ดงันั้นในปี 2552 บริษทัฯ จึงไดเ้ขา้ร่วมโครงการ CSR Day 

Workshop ซ่ึงเป็นการบรรยายเชิงปฏิบติัการท่ีจดัข้ึนจากความร่วมมือ ระหวา่งสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคม 

(CSRI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสถาบนัไทยพฒัน์ เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจ ในบทบาท

และหลกัการของ CSR  ซ่ึงบริษทัไดเ้นน้ย ํ้าวา่ พนกังานสามารถมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสงัคมไดทุ้กๆ วนั 

ผา่นการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองดว้ยความรับผดิชอบ ทั้งต่อตนเอง ต่อลูกคา้ ต่อองคก์ร  (หรือท่ีเรียกวา่  CSR 

– in process) รวมไปถึงต่อชุมชนและสงัคมภายนอกองคก์ร (CSR – after process) ซ่ึงก่อใหเ้กิดเป็น

วฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แขง็ และเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหอ้งคก์รไดรั้บการยอมรับจากสงัคมภายนอกและ

สามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

 

การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงระบุถึงนโยบายวา่ดว้ยสิทธิของผูมี้

ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ รวมถึงหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไวแ้ลว้อยา่ง

ชดัเจน 
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บริษทัฯ ยดึมัน่ในค่านิยมหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ คุณธรรม ความเป็นเลิศ จิตสาํนึกในการทาํงาน

ร่วมกนั และการยดึมัน่ในพนัธะ ซ่ึงค่านิยมเหล่าน้ีไดห้ล่อหลอมรากฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีสุด

ใหก้บับริษทัฯ  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รับฟัง และดาํเนินกิจการให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูถื้อหุน้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมอ่านไดท่ี้หวัขอ้ “รายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแล

กิจการ”  

การดูแลพนักงานและเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงคุณค่าของพนกังานและมุ่งรักษาพนกังานใหท้าํงานในระยะยาวเน่ืองจากเป็น

ส่ิงสาํคญัต่อการเติบโตของกลุ่มบริษทัฯ ในระยะยาว บริษทัฯ จึงจดัใหมี้การดาํเนินงาน ส่งเสริมดา้นแรงงาน

สมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองในแนวทางต่อไปน้ี   

 

ก. การจ้างงานทีเ่ป็นธรรม 

กลุ่มบริษทัฯ มีความมุ่งหมายท่ีจะรับและรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถและสร้างสมดุลระหวา่ง

ชีวิตและการทาํงาน (life/work balance) ของพนกังานทุกคนใหมี้มากข้ึน กลุ่มบริษทัฯ มีสวสัดิการใหก้บั

พนกังานประจาํ รวมถึงกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพส่วนบุคคล วนัหยดุลาคลอด และ

วนัหยดุอ่ืนๆ นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันาส่วนบุคคลและโครงการฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน เพื่อเพิม่ทกัษะใน

การทาํงานใหก้บัพนกังานอีกดว้ย โครงการเหล่าน้ีจะสมัพนัธ์กบัหนา้ท่ีการงานของพนกังานแต่ละคนใน

กลุ่มบริษทัฯ และจะเช่ือมกบัผลของประเมินการปฏิบติังานประจาํปีของพนกังานแต่ละคนอีกดว้ย 

 

ข. การดูแลพนักงานและสวสัดิการ  

กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ (Welfare Committee) เพื่อท่ีจะใหค้าํปรึกษาและ

คาํแนะนาํเก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ ใหก้บัพนกังาน โดยหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลกัๆ ของคณะกรรมการ

สวสัดิการประกอบไปดว้ย การใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ ตรวจเช็ค และตรวจสอบสวสัดิการท่ี

มอบใหแ้ก่พนกังาน รวมทั้งใหค้วามคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม หรือท่ีจาํเป็น เก่ียวกบัการจดั

สวสัดิการต่างๆ  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัใหมี้การสาํรวจความคิดเห็นของพนกังานเป็นระยะ ซ่ึงการสาํรวจคร้ัง

ล่าสุดคือเม่ือเดือนธนัวาคม 2551 เพื่อวดัความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ลกัษณะงาน ผูบ้ริหาร การส่ือสาร รวมไปถึงความผกูพนัของบุคลากรกบัองคก์ร ซ่ึงผลการสาํรวจดงักล่าว 

จะถูกนาํมาใชแ้นวทางในการพฒันาและปรับปรุงกลุ่มโทรีเซน 
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ค. การส่ือสารภายในองค์กร  

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการส่ือสารภายในองคก์ร โดยจดัใหมี้การประชุมทั้งบริษทัฯ (Company 

Town Hall) เป็นประจาํในช่วงส้ินไตรมาสของงบประมาณการเงินพือ่ช้ีแจงถึงผลการดาํเนินงาน ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการดาํเนินงานและทิศทางการดาํเนินงานต่อไปในอนาคต โดยจะมีการถ่ายทอดไปยงัพนกังานในส่วน

ภูมิภาคและต่างประเทศ เพือ่ใหพ้นกังานไดรั้บทราบข่าวสารต่างๆ อยา่งทัว่ถึงเท่าเทียมกนั อีกทั้งยงัใหมี้

เครือข่ายการส่ือสารภายในองคก์ร (intranet) และระหวา่งองคก์ร (internet) เพื่อแบ่งปันขอ้มูล ข่าวสาร 

ความรู้ท่ีเป็นประโยชน ์ ทั้งต่อการปฏิบติังานและการดาํเนินชีวิต นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้กิจกรรม

ต่างๆ ร่วมกบัพนกังาน เช่น การจดักิจกรรม TTA Happy Everyday  ซ่ึงเป็นกิจกรรมผอ่นคลาย เพื่อให้

พนกังานทาํงานอยา่งมีความสุข    

 

 

ง. การจัดกจิกรรมต่างๆ  

งานกิจกรรม Maritime Awards เป็นงานประจาํปีท่ีจดัข้ึน เพื่อประกาศเกียรติคุณใหก้บับุคคลากร

ผูป้ฏิบติังานบนกองเรือและบนฝ่ังของบริษทัฯท่ีมีพฤติกรรมท่ีน่ายกยอ่ง และมีผลการทาํงานดีเด่น ซ่ึงบริษทั

ฯ มีการเชิญสมาชิกในครอบครัวของพนกังานท่ีไดรั้บรางวลัมาร่วมงานดงักล่าวดว้ย เพื่อยกยอ่งเชิดชู ให้

กาํลงัใจแก่พนกังานเหล่านั้นต่อหนา้บุคคลอนัเป็นท่ีรัก 
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จ. ความปลอดภยัและสุขอนามัยในสถานประกอบการ 

กลุ่มบริษทัฯ มีความมุ่งหมายท่ีจะใหพ้นกังานทุกคนทาํงานในสถานท่ีทาํงานท่ีมีความปลอดภยั 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายความปลอดภยั และจดัตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามยัความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ (Occupational Health and Safe Working Environment Committee) เพื่อ

ตรวจสอบอาชีว อนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในบริษทัฯ พนกังานทุกคนจะตอ้งรายงาน

สภาพแวดลอ้มของการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยัและจุดบกพร่องต่างๆ ใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบ

อาํนาจจากบริษทัฯ ทราบ เคารพและปฏิบติัตามนโยบายอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มใน

สถานประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ และใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ (ถา้มี) ต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบ

อาํนาจจากบริษทัฯ 

 

การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพฒันาสังคม 

การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพฒันาสงัคมของบริษทัฯ มีส่วนประกอบหลกั 2 ส่วน คือ การ

บริจาคเงิน และการสนบัสนุนองคก์รต่างๆ ทั้งส่วนทอ้งถ่ินและระดบัชาติ กลุ่มบริษทัฯ สนบัสนุนหลายกลุ่ม

ธุรกิจและหอการคา้ต่างๆ รวมทั้งสมาคมเจา้ของเรือไทยซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ ไดด้าํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการในสมาคมดงักล่าว อีกทั้ง กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้นโยบายสนบัสนุนใหพ้นกังานสละเวลา

เพื่อชุมชนและอนุญาตต่อคาํขอท่ีเหมาะสมของพนกังานท่ีจะลางานเพื่อไปประกอบกิจกรรมเพื่อชุมชน 

 

ก. การบริจาคเงิน 

บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนการใหทุ้นการศึกษาแก่นกัเรียนจากศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี นิสิตและนกัศึกษา

จากมหาวิทยาลยับูรพาและมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รวมทั้งบุตรธิดาของลูกเรือเสมอมา นอกจากน้ี บริษทั

ฯ ยงัไดม้อบส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนและวทิยาลยัในชนบท เช่น 

วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ประเทศไทย  

 

ข. กจิกรรมเพ่ือชุมชน 

บริษทัฯ เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเจา้ของเรือไทย สมาคมเจา้ของเรือและตวัแทนเรือกรุงเทพฯ 

เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยพฒันาใหอุ้ตสาหกรรมเดินเรือมีความกา้วหนา้ พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

บริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนความรู้ในการปฏิบติัการจริงแก่สถาบนัการเดินเรือรวมทั้งมหาวิทยาลยั

ต่างๆ อาทิ ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี มหาวิทยาลยับูรพาและมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยในเดือนมีนาคม 2551 

บริษทัฯ ไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจร่วมกนั (Memorandum of Understanding) กบัมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลยับูรพา ดว้ยความมุ่งหมายท่ีจะพฒันาคุณภาพบุคลากรในธุรกิจพาณิชยนาว ี
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และกระตุน้ใหนิ้สิตและนกัศึกษามีความเขา้ใจถึงความสาํคญัของธุรกิจพาณิชยนาวี รวมทั้ง บริษทัฯ ยงัให้

ทุนการศึกษาแก่นิสิตและนกัศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลยัน้ีอีกดว้ย  

บริษทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม อาทิ เป็นผูบ้รรยายรับเชิญใน

ชั้นเรียนใหแ้ก่มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัหลายแห่งเก่ียวกบัความรู้ทางดา้นพาณิชยนาว ี ซ่ึงมีพนกังานกวา่ 9 

คนท่ีอาสาใหก้ารบรรยายเป็นจาํนวนกวา่ 300 ชัว่โมง การมอบเงินบริจาคสนบัสนุนองคก์รสงเคราะห์เดก็

ต่างๆ การจดักิจกรรมใหเ้ดก็ในชุมชนไดม้าเยีย่มชมกิจการของบริษทัฯ การจดัหาเงินบริจาค เพื่อเป็นเงินทุน

มอบใหก้บัโรงเรียนในชนบทท่ีห่างไกล ตวัอยา่งเช่น เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) เปิดโอกาสใหเ้ดก็ๆ 

จาก Croston House เขา้มาเยีย่มชมศูนยฝึ์กประดานํ้าของบริษทัฯ ในจงัหวดัชลบุรี 

 

   

การคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนกัวา่ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อาจมีกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

และชุมชนท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการอยู ่บริษทัฯ ไดมี้ความรับผดิชอบท่ีจะจดัการกบัผลกระทบเหล่าน้ีและหาทาง

แกไ้ขอยา่งมีประสิทธิผลเท่าท่ีจะทาํได ้บริษทัฯ จึงไดย้ดึมัน่ท่ีจะพฒันาบทบาททางดา้นส่ิงแวดลอ้มน้ีและหา

แนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 
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ก. นโยบายเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มีความมุ่งหมายท่ีจะ 

• ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ และประเมินผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งหาทางท่ีจะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มก่อนท่ีจะเร่ิมดาํเนินงานใหม่ๆ  

• ลดปริมาณการใชว้ตัถุดิบในการปฏิบติังานต่างๆ การนาํกลบัมาใชใ้หม่แทนการท้ิงวตัถุดิบถา้

ทาํได ้และ สนบัสนุนการนาํวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชอี้ก 

• หาทางท่ีจะปรับปรุงการใชพ้ลงังานในอาคารอยา่งมีประสิทธิผลและใชพ้ลงังานอยา่งชาญ

ฉลาดในการปฏิบติังานทั้งหมด 

• ลดระดบัการปล่อยมลพิษจากสถานท่ีทาํงานของบริษทัฯ ในจุดท่ีทาํได ้

• ริเร่ิมโครงการต่างๆ ท่ีมุ่งท่ีจะลดปริมาณของเสีย 

• มีความรับผดิชอบต่อการกาํจดัส่ิงปฏิกลู 

• ประสานงานกบับริษทัผูน้าํส่งวตัถุดิบใหบ้ริษทัฯ โดยใชน้โยบายการซ้ือท่ีมีคุณภาพ เพื่อลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการปฏิบติัการของบริษทัเหล่านั้น 

 

ข. การจัดการความเส่ียงทางด้านส่ิงแวดล้อม  

เน่ืองจากบริษทัฯ มีธุรกิจอยูใ่นกลุ่มขนส่งดว้ย จึงมีความเส่ียงหลายดา้นเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงใน

การดาํเนินงานของบริษทัฯ จะตอ้งใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์อกมา

ในบรรยากาศ นอกจากน้ี บริษทัฯ ใชก้ระดาษเป็นปริมาณมากในการทาํรายงาน และในกระบวนการจดัเกบ็

เอกสาร ทั้งกบัองคก์รเองและกบัลูกคา้ พลงังานท่ีใชเ้พื่อใหเ้กิดแสงสวา่ง ความร้อนของอุปกรณ์และ

เคร่ืองใชส้าํนกังาน ระบบความเยน็ในสาํนกังาน และอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังาน ลว้นเป็นอีกปัจจยัสาํคญั

ของกระบวนการ กลุ่มบริษทัฯ ใหค้วามสนใจกบัส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่มีระบบท่ีรองรับใน

การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

1) แสงสว่าง 

บริษทัฯ สนบัสนุนใหมี้การใชห้ลอดไฟแบบประหยดัพลงังาน และมีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็นสดัส่วน

เพื่อใหส้ามารถปิดไฟไดห้ากไม่จาํเป็น 

 

2) เคร่ืองปรับอากาศ 

มีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศทัว่ทั้งอาคารสาํนกังานของบริษทัฯ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ระบบความเยน็จะ

ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษทัฯ จดัตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศใหเ้หมาะสม

กบัสภาพแวดลอ้มการทาํงาน โดยท่ีประมาณ 25 องศาเซลเซียส 
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3) กระดาษ 

กลุ่มโทรีเซนมองหาวิธีท่ีจะลดปริมาณการใชก้ระดาษและนาํกระดาษท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ให้

มากข้ึน บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะลดยอดการสัง่ซ้ือกระดาษ และสนบัสนุนพนกังานใหน้าํกระดาษท่ีใชแ้ลว้

กลบัมาใชใ้หม่ นอกจากน้ี พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนใหใ้ชก้ารส่ือสารแบบอิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบของ

อีเมล ์และการสแกนเอกสารแลว้เกบ็ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

4) ขยะ 

ขยะทัว่ไปในสาํนกังานจะถูกเกบ็และกาํจดัโดยพนกังานทาํความสะอาดทุกวนั และนาํไปท่ี

เคร่ืองอดัขยะเพื่อทาํการกาํจดัขยะโดยบริษทัเกบ็ขยะท่ีทาํสญัญาวา่จา้งไว ้ หรือพนกังานของรัฐท่ีจะเขา้มา

เกบ็ขยะทุกสปัดาห์ 

 

5) กองเรือของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะมีส่วนในการช่วยลดสภาวะผลกระทบจากบรรยากาศของโลก ท่ีกาํลงั

เปล่ียนแปลงไปสู่สภาวะเรือนกระจก ซ่ึงเป็นผลจากการประชุมของการใหส้ตัยาบนัท่ีเกียวโต (Kyoto 

Protocal) เม่ือปี 2540 การประชุม ยเูค สเทิร์น รีวิว (UK Stern Review) เม่ือปี 2549 และการประชุม

อารยประเทศท่ีเก่ียวกบัสภาวะโลกร้อนท่ีเรียกวา่ Intergovermental Panel On Climate Change (IPCC) และมี

การจดัทาํรายงานผลวิเคราะห์ ถึงผลกระทบคร้ังท่ี 4 (AR4) ในปี 2550 วา่ใหป้ระเทศท่ีพฒันาแลว้มีการ

ดาํเนินการ (ANNEX 1) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์จะลดความรุนแรงของสภาวะเรือนกระจกจากการ

ปล่อยก๊าซข้ึนสู่บรรยากาศลงร้อยละ 20 จากปริมาณของปี 2533 ภายในปี 2553  

 

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง เช่น ทางอากาศและทางเรือ องคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศ 

(IMO) ถูกนานาชาติตั้งประเดน็วา่เป็นผูท่ี้สร้างผลกระทบสภาวะเรือนกระจกและเป็นผูท่ี้มีส่วนในการ

ก่อใหเ้กิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค ์ ไนโตรเจน ซลัเฟอร์ และก๊าซอ่ืนๆ มีข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศของ

โลก 

 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผดิชอบท่ีควรมีต่อผลกระทบดงักล่าว จึงมีมาตรการท่ีจะช่วยลด

ผลกระทบสภาวะเรือนกระจกดงัต่อไปน้ี 

1. การสร้างจิตสาํนึกของกองเรือในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซท่ีมีผลกระทบสู่อากาศ และการตรวจเช็ค

ปริมาณการปล่อยก๊าซของเรือแต่ละลาํ 

 

2. จดัทาํแผนกลยทุธ์และปฏิบติัการลดปริมาณการปล่อยก๊าซสาํหรับกองเรือดงัน้ี 

• การใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีส่วนผสมของซ◌ัลเฟอร์ท่ีตํ่ากวา่ 

 - 161 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

• ทดลองใชน้ํ้ ายาพิเศษผสมในนํ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อช่วยใหก้ารเผาไหมส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน และลดความ

ส้ินเปลืองของนํ้ามนัเช้ือเพลิงลง 

• ใชร้ะบบการควบคุมการใชป้ริมาณนํ้ามนัหล่อล่ืน (Alpha Lubricator) เพื่อลดความส้ินเปลืองของ

นํ้ามนัเช้ือเพลิงในกระบอกสูบ 

• บาํรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม เพื่อสามารถปฏิบติัการไดเ้ตม็

ประสิทธิภาพ 

• ทดสอบกระบวนการขดัลา้งตวัเรือ 100% และใชสี้ท่ีลดแรงเสียดทานของนํ้าทะเล 

• ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํ Green Passport Certification มาใชก้บัเรือ 

• สนบัสนุนวิจยัคน้ควา้ต่างๆ เพื่อการพฒันาวิธีใหม่ๆ ในการลดสภาวะเรือนกระจกท่ีเกิดจากเรือ 

 

สืบเน่ืองจากผลการศึกษาขององคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) เดือนมิถุนายน 2551 พบว่า 

เรือมีส่วนในการปล่อยมลภาวะเรือนกระจกเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.7 ของอุตสาหกรรมทั้งหมด   

 

ดงันั้น บริษทัฯ ถือเป็นพนัธะท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเสียอยา่งต่อเน่ือง 

 

นอกจากน้ี ยงัมีการคาดการณ์วา่ จะมีการเกบ็ภาษีเพิ่มเติมจากธุรกิจเรือจากการสร้างมลภาวะ

ดงักล่าว เราจึงพยายามท่ีจะลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุนการบาํบดัภาวะโลกร้อน ซ่ึงไม่

เพียงแต่สนบัสนุนกลยทุธ์การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเสียของเรือเท่านั้น แต่ยงัเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่ากวา่

การท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีถูกเรียกเกบ็ดงักล่าว  
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10. การควบคุมภายใน 

 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อระบบการควบคุมภายใน 

เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบติังานในทุกระดบั  บริษทัฯไดก้าํหนดและ

แบ่งแยกหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ รวมถึงอาํนาจบริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากน้ี แผนกตรวจสอบ

ภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ยงัช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเดน็ทางดา้นการ

บญัชีการเงิน การปฏิบติัตามระบบและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน

เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจและความเส่ียงทางการเงินอีกดว้ย ทั้งน้ีสาํหรับการควบคุม

ภายใน บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัใน 5 องคป์ระกอบหลกั ดงัต่อไปน้ี  

 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

 
บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รอยา่งเหมาะสม เพื่อเอ้ืออาํนวยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และบริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน และใชใ้นการติดตามผล เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การทาํงานภายใต้

สภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีเหมาะสมนั้นจะส่งใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

  

2. การบริหารความเส่ียง 

 
บริษทัฯตระหนกัถึงความสาํคญัของการประเมินความเส่ียงวา่ เป็นเคร่ืองมือในการส่งสญัญาณถึง

ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงันั้นความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอก อาทิเช่น ความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ ราคานํ้ามนั อุบติัเหตุ การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 

ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา จึงถูกนาํมาพิจารณาอยา่งต่อเน่ืองโดยฝ่ายบริหาร และนาํไปสู่การกาํหนด

กระบวนการในการลดความเส่ียงดงักล่าว 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดัไดรั้บมอบหมายใหช่้วยพฒันาแนวทางในการ

บริหารความเส่ียงองคก์รใหแ้ก่บริษทัฯ เพือ่ 

• เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและตระหนกัถึงความเป็นเจา้ของความเส่ียงในการปฏิบติังานใน

แต่ละวนั 

• ปลูกฝังวฒันธรรมดา้นความเส่ียง 
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• สร้างกระบวนการท่ีเป็นระบบในการทาํความเขา้ใจและจดัการกบัความเส่ียงของบริษทัฯใหอ้ยู่

ในระดบัท่ียอมรับได ้

 

3. การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 

 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัในแต่ละแผนกไว ้ และไดท้าํการติดตามตรวจสอบ

อยา่งสมํ่าเสมอ  กรณีท่ีบริษทัฯ มีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าว บริษทัฯ จะปฏิบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ีบริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ

ระบบควบคุมภายในระดบัปฏิบติังานเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดด้าํเนินการเพื่อ

กาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี ในการดาํเนินงานของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการ

ควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ และขณะน้ีบริษทัฯอยูใ่นระหวา่งการกาํหนดและแบ่งแยกหนา้ท่ี

ระหวา่งฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายควบคุมและฝ่ายประเมินผลออกจากกนัใหช้ดัเจน เพื่อรักษาไวซ่ึ้งการถ่วงดุลและ

ตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงินและบญัชี 

โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานท่ีชดัเจนและเพยีงพอเสนอต่อฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ในปัจจุบนั บริษทั

ฯใชด้ชันีวดัผลการปฏิบติังาน (KPI) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและประเมินผลการปฏิบติังาน รวมถึงมี

การรายงานผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ ทนัต่อเหตุการณ์ 

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

 
ระบบสารสนเทศไดรั้บการพฒันา เพื่อประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และตอบสนองความ

ตอ้งการของฝ่ายบริหาร บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาของขอ้มูล

สารสนเทศ รวมถึงการส่ือสารขอ้มูล ทั้งน้ีวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้กเ็พื่อความถูกตอ้ง และทนัเวลาของขอ้มูลท่ี

จะนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจโดยบริษทัฯ ไดล้งทุนเพื่อสร้างระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งจาก

ภายในและภายนอกบริษทัฯ  การบนัทึกบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการบนัทึก

ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ เอกสารซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจสาํหรับการ

ประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการไดถู้กจดัส่งแก่ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนการ

ประชุม  
 

5. ระบบการติดตาม 

 
จากระบบขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา ทาํใหฝ่้ายบริหารและ

คณะกรรมการบริษทัสามารถควบคุมและติดตามผลการดาํเนินงาน ผา่นรายงานทางการเงินไดอ้ยา่งมี
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ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนักส็ามารถสอบทาน ประเมิน และใหค้าํแนะนาํเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผา่น

กระบวนการกาํกบัดูแลท่ีแผนกตรวจสอบภายในทาํการตรวจสอบการปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

 

ทั้งน้ี แผนกตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ ตาม

แผนงานการตรวจสอบประจาํปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบนั ยงัไม่

พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั แต่ไดใ้หค้วามเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดท่ีได้

ตรวจพบ โดยแผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีสอบทานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกัและ

กิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตแ้นวทางท่ีกาํหนด รวมถึง

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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11. รายการระหว่างกนั 

 

  รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย หรือระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับริษทัยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบของงบการเงินรวมของบริษทัฯ แลว้ ทั้งน้ี

รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบับริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้มีดงัต่อไปน้ี 

 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 

(บาท)) 

นโยบายการคดิราคา 

บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส 

แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 99.9 

ในบริษทั ชิดลม มารีน 

เซอร์วิสเซส แอนด ์ 

ซพัพลายส์ จาํกดั และ 

ถือครองหุน้ร้อยละ 51 ใน

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี  

คมัปะนี (ประเทศไทย) 

จาํกดั  ทั้งสองบริษทัฯ มี

กรรมการร่วมกนั   

บริษทั ชิดลม มารีน 

เซอร์วิสเซส แอนด ์ 

ซพัพลายส์ จาํกดั ให้

เช่าโกดงัสินคา้และ

บริการส่ิงอาํนวยความ

สะดวกอ่ืนๆ ใหก้บั

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี 

คมัปะนี (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

1,230,733.53 

(บนัทึกเป็นรายได้

ค่าบริการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั

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

 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 

(บาท)) 

นโยบายการคดิราคา 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

TTA ถือหุน้ร้อยละ  57.14

ในบริษทั เมอร์เมด  

มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

และ ถือครองหุน้ร้อยละ 

51 ในบริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี 

คมัปะนี (ประเทศไทย) 

จาํกดั   

 

ทั้งสองบริษทัฯ มี

กรรมการร่วมกนั   

บริษทั เมอร์เมด  

มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) แบ่งพื้นท่ี

ส่วนหน่ึงของ

สาํนกังาน (ประมาณ 

317 ตรม.) ณ ชั้น 9 

อาคารอรกานต ์ให ้

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี 

คมัปะนี (ประเทศไทย) 

จาํกดั เช่าพื้นท่ี 

1,673,760.00 

(บนัทึกเป็นรายได้

อ่ืนๆ)  

ราคาปกติท่ีใหก้บั

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

 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 

(บาท)) 

นโยบายการคดิราคา 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี 

(ประเทศไทย) จาํกดั  

TTA ถือหุน้ร้อยละ 51 ใน

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี  

คมัปะนี (ประเทศไทย) 

จาํกดั   

 

ทั้งสองบริษทัฯ มี

กรรมการร่วมกนั   

บริษทั โทรีเซนไทย  

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน)ใหเ้งินกูย้มื

จาํนวน 27,323,000 

บาท กบับริษทั กลัฟ  

เอเจนซ่ี คมัปะนี 

(ประเทศไทย) จาํกดั   

โดย ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2552 มูลค่า

เงินตน้ของเงินกู้

คงเหลือเท่ากบั 

11,323,000 บาท โดย 

TTA เรียกเกบ็อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู ้ MOR + 

ร้อยละ 1 ต่อปีสาํหรับ

วงเงินกูด้งักล่าว  

996,309.00 

(บนัทึกเป็นรายได้

จากดอกเบ้ีย) 

อตัราดอกเบ้ีย อา้งอิง

ใกลเ้คียงกบัตน้ทุน

การกูย้มืของบริษทัท่ี

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

 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 

(บาท)) 

นโยบายการคดิราคา 

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริษทั เวิลดค์ลาส  

อินสไปเรชัน่ เอสดีเอน็ 

บีเอชดี  

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้

ร้อยละ 100 ในบริษทั 

เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วิสเซส จาํกดั และถือ

หุน้ทางออ้มร้อยละ 25 ใน

บริษทั เวิลดค์ลาส 

อินสไปเรชัน่ เอสดีเอน็ 

บีเอชดี  โดย TTA ถือหุน้

ทางออ้มในทั้งสองบริษทั     

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วิสเซส จาํกดัใหเ้งินกูย้มื

จาํนวน 1,147,988,712.23 บาท 

แก่ บริษทั เวิลดค์ลาส  

อินสไปเรชัน่ เอสดีเอน็ บีเอชดี 

เพื่อการชาํระค่างวดในการซ้ือเรือ

วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าลาํใหม่  โดย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 บริษทั 

เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส 

จาํกดั ไดรั้บคืนเงินกูเ้ตม็จาํนวน

แลว้ โดยมีการเรียกเกบ็อตัรา

ดอกเบ้ีย LIBOR +ร้อยละ 3.5 

สาํหรับส่วนท่ีเป็นเงินกูด้อลลาร์

สหรัฐอเมริกา และ 8.5% สาํหรับ

ส่วนท่ีเป็นเงินกู ้ริงกิตมาเลเซีย  

8,285,470.52  

(บนัทึกเป็นรายได้

จากดอกเบ้ีย) 

อตัราดอกเบ้ีย อา้งอิง

ใกลเ้คียงกบัตน้ทุน

การกูย้มืของบริษทัท่ี

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

 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 

(บาท)) 

นโยบายการคดิราคา 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั ยอ่ย  

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

TTA ถือหุน้ร้อยละ  57.14 

ในบริษทั เมอร์เมด มาริ

ไทม ์จาํกดั (มหาชน) ถือ

หุน้ร้อยละ 51 ในบริษทั 

กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี 

(ประเทศไทย) จาํกดั   

 

ทั้งสองบริษทัฯ มี

กรรมการร่วมกนั   

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี 

คมัปะนี (ประเทศไทย) 

จาํกดั ใหบ้ริการ

เก่ียวกบัการนาํของ

ออกจากท่าเรือ/ท่า

อากาศยานตามพิธีการ

ศุลกากร การขนส่ง

สินคา้ รวมทั้งการคิด

ค่าระวางขนส่งสินคา้ 

แก่ บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั 

ยอ่ย  

43,310,898.90 

(บนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายบริการ

จากธุรกิจนอก

ชายฝ่ัง) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั

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

 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 

(บาท)) 

นโยบายการคดิราคา 

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วิสเซส จาํกดั  

บริษทั อลัลายด ์มารีน แอนด ์

อิควิปเมนท ์เอสดีเอน็ บีเอชดี  

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้

ร้อยละ 100 ในบริษทั 

เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วิสเซส จาํกดั และถือ

หุน้ทางออ้มร้อยละ 22.5 

ในบริษทั อลัลายด ์มารีน 

แอนด ์อิควิปเมนท ์ 

เอสดีเอน็ บีเอชดี ผา่น 

บริษทั เวิลดค์ลาส 

อินสไปเรชัน่ เอสดีเอน็ 

บีเอชดี 

 

 TTA ถือหุน้ทางออ้มใน

ทั้งสองบริษทั     

บริษทั อลัลายด ์มารีน 

แอนด ์อิควิปเมนท ์ 

เอสดีเอน็ บีเอชดี เช่า

เรือจากบริษทั  

เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วิสเซส จาํกดั  

5,050,069.26 

(บนัทึกเป็นรายได้

ค่าบริการจาก

ธุรกิจนอกชายฝ่ัง) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั

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

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

 

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ทาํสญัญาใดๆ กต็าม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษทัฯ จะพจิารณาถึงความ

จาํเป็นและความเหมาะสมในการเขา้ทาํสญัญานั้นๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั  

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

 

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ทาํสญัญาใดๆ กต็าม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง บุคคลภายนอก และหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหต้อ้งปฎิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และใหมี้ราคาและเง่ือนไขเสมือนการทาํ

รายการกบับุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

 
นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 

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

12. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

12.1 งบการเงิน 

 

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 

 

 จากรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัส้ินสุด 30 กนัยายน 2552 , 2551 และ 2550 ผูต้รวจสอบ

บญัชีไม่มีความเห็นใด ๆ ท่ีเป็นขอ้จาํกดัในการตรวจสอบบญัชีของบริษทั โดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั

ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุทาํใหเ้ช่ือไดว้า่งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะบริษทั ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดมี้

ความเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2552 , 2551 และ 

2550 แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั

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

ข. ตารางสรุปงบการเงินรวม 

 

สินทรัพย์

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,745,161 13.31 11,527,799 27.35 10,718,893 25.74

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระ -             -       -             -       -             -       

เงินลงทุนระยะสั�น 300,595 1.07 462,763 1.10 1,103,668 2.65

ลูกหนี�การค้า  -  อื�น 2,169,546 7.71 3,058,506 7.26 1,783,838 4.28

                      -  บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 296 0.00 14,717 0.03 5,393 0.01

เงินให้กู้ระยะสั�นแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -             -       1,147,989 2.72 -             0.00

วัสดุและของใช้สิ�นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 724,943 2.58 981,489 2.33 1,013,055 2.43

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 922,115 3.28 1,282,622 3.04 949,839 2.28

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,862,656 27.94 18,475,885 43.84 15,574,685 37.40

เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 15,323 0.05 15,323 0.04 11,323 0.03

เงินลงทุนระยะยาว 81,702 0.29 512,962 1.22 776,485 1.86

ค่าความนิยม 594,666 2.11 847,963 2.01 933,375 2.24

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 64,795 0.23 135,256 0.32 165,958 0.40

ที�ดิน 245,555 0.87 243,518 0.58 243,809 0.59

อาคาร 644,695 2.29 653,791 1.55 973,455 2.34

ส่วนปรับปรุงอาคาร 105,200 0.37 109,528 0.26 120,063 0.29

เรือเดินทะเล 21,738,796 77.24 20,849,109 49.47 19,579,972 47.02

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและอุปกรณ์เครื�องใช้ 1,004,917 3.57 1,983,546 4.71 2,686,522 6.45

รถยนต์ 91,993 0.33 109,602 0.26 95,725 0.23

เรือยนต์ 10,933 0.04 5,599 0.01 3,868 0.01

เงินมัดจําซื�อเรือ -             -       -             -       -             -       

งานระหว่างก่อสร้าง 919,992 3.27 4,998,217 11.86 8,442,731 20.28

หักค่าเสื�อมราคาสะสม (6,091,200) (21.64) (7,998,956) (18.98) (9,176,808) (22.04)

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 18,670,881 66.34 20,953,954 49.72 22,969,337 55.16

สินทรัพย์อื�น 853,940 3.03 1,201,768 2.85 1,209,666 2.91

รวมสินทรัพย์ 28,143,963 100 42,143,111 100 41,640,830 100

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที� 30 กันยายน

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2552

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2551

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2550
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 20,274 0.07 -             -       -             -       

เงินกู้ระยะสั�น 210,778 0.75 9,200 0.02 102,600 0.25

เจ้าหนี�การค้า -  อื�น 1,436,500 5.10 1,835,378 4.36 1,054,707 2.53

เจ้าหนี�อื�น 251,958 0.90 1,029,875 2.44 901,269 2.16

 เจ้าหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 25,166 0.09 52,723 0.13 19,211 0.05

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 415,718 1.48 464,669 1.10 305,434 0.73

เงินกู้ระยะสั�น - บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 7,500 0.02

ส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 1,334,359 3.20

ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 1,239,980 4.41 470,165 1.12 559,494 1.34

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 115,559 0.28

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 36,115 0.13 113,305 0.27 106,025 0.25

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 640,198 2.27 1,065,044 2.53 743,951 1.79

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 205,416 0.73 243,274 0.58 215,543 0.52

รวมหนี�สินหมุนเวียน 4,482,103 15.93 5,283,633 12.54 5,465,653 13.13

เงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -             -       -             -       -             -       

หุ้นกู้แปลงสภาพ 5,665,203 20.13 5,857,963 13.90 2,668,718 6.41

เงินกู้ระยะยาว 1,940,323 6.89 1,731,219 4.11 2,314,115 5.56

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 39,260 0.14 55,201 0.13 100,904 0.24

รวมหนี�สิน 12,126,889 43.09 12,928,016 30.68 10,549,389 25.33

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 900,625 3.20 4,193,390 9.95 4,728,540 11.36

ส่วนของผู้ถือหุ้น -             -       -             -       -             -       

ทุนจดทะเบียน 868,684 868,684 933,053

ทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว -             -       -             -       -             -       

  หุ้นสามัญ 643,684 2.29 643,684 1.53 708,004 1.70

  หุ้นบุริมสิทธิ -             -       -             -       -             -       

เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้า -             -       -             -       -             -       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,540,410 5.47 1,540,410 3.66 1,540,410 3.70

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญในบริษัทย่อย -             -       2,611,057 6.20 2,611,057 6.27

ผลต่างของการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ (106,517) (0.38) 15,473 0.04 (38,150) (0.09)

กําไร(ขาดทุน)ที�ยังไม่รับรู้จากมูลค่าหลักทรัพย์ 21,545 0.08 (37,882) (0.09) 25,630 0.06

สํารองส่วนทุนจากการรวมส่วนได้เสีย (50,030) (0.18) (50,030) (0.12) (50,030) (0.12)

กําไรสะสม -             -       -             -       -             -       

  สํารองตามกฎหมาย 87,000 0.31 87,000 0.21 93,500 0.22

  ยังไม่ได้จัดสรร 12,980,357 46.12 20,211,993 47.96 21,472,478 51.57

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,116,449 53.71 25,021,705 59.37 26,362,900 63.31

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,143,963 100.00 42,143,111 100.00 41,640,829 100.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท)

มูลค่าที�ตราไว้   (บาท/หุ้น) (**)

จํานวนหุ้นสามัญปลายปีถัวเฉลี�ย (หุ้น) (**)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที� 30 กันยายน (ต่อ)

708,004,413

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2552

37.24

1.00

643,684,422

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2551

38.87

1.00

643,684,422

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2550

23.48

1.00
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

รายได้

ค่าระวาง 15,865,291 74.45 28,453,608 80.59 13,842,173 65.15

ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝั�ง 4,025,549 18.89 5,258,483 14.89 5,173,924 24.35

ค่าบริการอื�น 259,476 1.22 402,694 1.14 379,893 1.79

ค่านายหน้า 205,746 0.97 297,443 0.84 198,134 0.93

ขาย -             -             365,800 1.72

ดอกเบี�ยรับ 71,901 0.34 204,708 0.58 125,433 0.59

เงินปันผลรับ -             0.00 -             0.00 -             0.00

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 723,363 3.39 236,321 0.67 -             0.00

กําไรจากการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ -             -             676,326 3.18

ค่าความนิยมติดลบ -             -             287,211 1.35

รายได้อื�น 157,876 0.74 455,000 1.29 198,658 0.93

     รวมรายได้ 21,309,202 100.00 35,308,257 100.00 21,247,553 100.00

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกี�ยวกับเรือเดินทะเล 9,280,362 60.04 17,874,164 70.34 10,990,305 59.37

ค่าใช้จ่ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝั�ง 2,713,748 17.56 3,562,394 14.02 3,310,881 17.88

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ถาวร 1,850,018 11.97 2,050,621 8.07 1,778,929 9.61

ต้นทุนขาย 320,265 1.73

ค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร 1,605,936 10.39 1,893,524 7.45 2,093,667 11.31

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน -             -       -             -       9,868.40    0.05

ค่าตอบแทนกรรมการ 6,300 0.04 29,293 0.12 8,152 0.04

       รวมค่าใช้จ่าย 15,456,364 100.00 25,409,996 100.00 18,512,066 100.00

กําไรจากการดําเนินงาน 5,852,838 9,898,261 2,735,487

ส่วนแบ่งกําไรของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 9,389 0.19 74,213 0.85 29,878 1.65

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 5,862,227 9,972,474 2,765,364

ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี�ยจ่าย (665,467) (13.41) (535,682) (6.10) (378,045) (20.84)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 5,196,760 9,436,792 2,387,319

ภาษีเงินได้ (87,117) (1.76) (245,314) (2.80) (211,257) (11.65)

กําไรสุทธิสําหรับปี 5,109,643 102.98 9,191,478 104.73 2,176,062 119.98

การปันส่วนกําไรสุทธิสําหรับปี

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ (147,696) (2.98) (415,038) (4.73) (362,355) (19.98)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 4,961,947 100.00 8,776,440 100.00 1,813,706 100.00

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  (บาท) (*)

มูลค่าที�ตราไว้   (บาท/หุ้น) (**)

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

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2552

2.56

1.00

708,004,413

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2551

13.63

1.00

643,684,422

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2550

7.71

1.00

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

(หน่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 5,196,760 9,436,791 2,387,319

ปรับปรุงด้วย :

ค่าเสื�อมราคา 1,781,391 2,050,621 1,778,929

ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 532,801 600,706 712,386

ค่าตัดจําหน่ายค่าความนิยม 68,627 -                -                

(กําไร) ขาดทุนสุทธิจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (24,641) (203,598) (52,418)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 25,225 9,581 9,018

ตัดจ่ายค่าความนิยม -                -                1,884

(กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (2,995) -                -                

(กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                -                -                

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน (17,031) (2,146) 21,981

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (2,502) (5,761) (4,561)

รายได้อื�น - ค่าความนิยมติดลบ -                -                (287,211)

กําไรจากการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ -                -                (676,326)

ดอกเบี�ยจ่าย 659,540 147,968 99,414

ดอกเบี�ยจ่ายจากหุ้นกู้แปลงสภาพ 5,927 387,715 278,632

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญและสํารองสําหรับภาษีมูลค่าเพิ�มที� 
   คาดว่าจะไม่ได้รั 76,251 (16,734) 61,890

การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                -                13,104

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากเงินกู้ระยะยาว (592,696) (129,968) 8,627

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจริงจากเงินกู้ระยะยาว (66,687) (24,050) 83,847

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (9,389) (74,213) (29,877)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -                -                -                

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ (82,842) 151,856 30,777

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 7,547,739 12,328,768 4,437,415

เงินทุนหมุนเวียน

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

ลูกหนี�การค้า - อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (351,903) (867,203) 1,247,162

ลูกหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง (4) (14,421) 9,324

ลูกหนี�อื�น - ลดลง -                -                -                

สินค้าคงเหลือ - ลดลง -                -                59,663

วัสดุและของใช้สิ�นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล (เพิ�มขึ�น) (63,678) (282,929) 222,066

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ�มขึ�น) (20,002) (88,899) 12,464

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (350,848) (159,217) 305,258

สินทรัพย์อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (29,893) 60,335 (202,886)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง) -                -                -                

เจ้าหนี�การค้า - อื�น (ลดลง) 313,807 373,729 (817,689)

เจ้าหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น (ลดลง) (475) 52,705 (33,512)

เจ้าหนี�อื�น (ลดลง) 3,795 (8,922) 658,071

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ�มขึ�น (ลดลง) 279,253 (52,152) (183,743)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ�มขึ�น (ลดลง) 36,552 60,344 14,449

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ�มขึ�น (ลดลง) 284,847 441,387 (331,101)

หนี�สินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น 55,698 23,860 (95,543)

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื�อเกษ๊ยณอายุ 6,105 17,743 152,446

เงินสดจากการดําเนินงาน

ดอกเบี�ยจ่ายที�ชําระแล้ว (716,102) (314,446) (220,173)

ภาษีเงินได้จ่าย (133,486) (230,661) (232,986)

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดําเนินงาน 6,861,405 11,340,021 5,000,685

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

 

 - 177 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

(หน่วย : พันบาท)น่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

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

เงินจ่ายซื�อเงินลงทุน (2,894,603) (8,575,053) (4,275,955)

เงินรับจากการขายเงินลงทุน 2,863,705 8,354,894 3,669,331

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 2,502 5,761 4,561

เงินให้กู้ระยะสั�นแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (เพิ�มขึ�น) สุทธิ -                (1,147,989) -                

เงินรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                -                1,140,394

เงินจ่ายลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (240,985) (575,983) (461,365)

เงินรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 42,394 -                -                

เงินจ่ายลงทุนในหุ้นสามัญ -                -                (247,152)

เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                -                -                

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 7,774 9,460 15,600

เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า 4,869 7,038 7,371

เงินรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 336,290 475,758 665,415

เงินจ่ายซื�อสินทรัพย์ถาวร (3,807,813) (3,756,580) (4,726,324)

เงินจ่ายเพื�อซ่อมเรือครั�งใหญ่ (679,081) (1,082,342) (553,310)

จ่ายคืนเงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (7,323) -                -                

รับชําระคืนเงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 6,000 4,000 4,000

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (4,366,271) (6,281,036) (4,757,436)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (19,784) (20,274) -                

เงินกู้ระยะสั�นจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�นสุทธิ -                -                -                

เงินรับจากเงินกู้ระยะสั�น 211,904 41,514 -                

จ่ายคืนเงินกู้ระยะสั�น (160,000) (243,092) (138,400)

เงินรับจากเงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -                -                7,500

จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -                -                -                

เงินรับจากเงินกู้ระยะยาว 1,259,492 283,178 1,480,900

จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว (6,151,469) (1,227,111) (812,721)

เงินรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ 5,675,985 -                -                

เงินรับล่วงหน้าเพื�อแปลงในสําคัญแสดงสิทธิเป็นทุน -                -                -                

เงินรับจากการแปลงในสําคัญแสดงสิทธิเป็นทุน -                -                -                

เงินค่าหุ้นรับจากผู้ถือหุ้น -                -                -                

เงินจ่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้ -                (42,393) -                

เงินจ่ายเพื�อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ -                -                (1,341,828)

ซื�อเงินลงทุนเพิ�มจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -                (240,276) -                

จ่ายคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -                (90,561) -                

เงินรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 36,750 5,739,470 241,731

เงินรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น -                -                -                

เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (29,550) (43,000) (66,034)

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (922,397) (1,544,805) (482,400)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (99,069) 2,612,650 (1,111,253)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

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

(หน่วย : พันบาท)น่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 2,396,065 7,671,635 (868,004)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,372,485 3,745,161 11,527,799

เงินสดเพิ�มขึ�นจากการโอนบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย -                -                -                

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

เงินสดเพิ�มขึ�นจากการลงทุนในบริษัทย่อย -                16,708 140,356

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�เปลี�ยนแปลง (12,758) 94,294 (81,258)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นปี 3,745,161 11,527,798 10,718,892

0

รายการที�มิใช่เงินสด 

หนี�สินคงค้างจากการซ่อมเรือครั�งใหญ่ 108,318 72,336 44,407

หนี�สินคงค้างจากการซื�อสินทรัพย์ถาวร 111,421 939,231 183,136

หนี�สินคงค้างสัญญาเช่าการเงิน 30,505 34,453 6,821

หนี�สินคงค้างต้นทุนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 46,440 -                -                

การออกหุ้นปันผล (หมายเหตุ 30) -                -                64,320

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. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2552

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.75 3.50 2.85

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.59 3.31 2.66

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.66 2.32 0.93

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า เท่า 10.30 13.42 8.78

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย วัน 35.43 27.28 41.71

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี� เท่า 10.49 14.28 11.57

ระยะเวลาชําระหนี� วัน 34.80 25.63 31.63

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร  (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากําไรขั�นต้น % 41.74 38.88 32.69

อัตรากําไรสุทธิ % 24.09 24.97 8.54

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 35.39 38.81 6.01

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 19.35 24.97 4.33

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 38.25 54.65 16.36

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.80 1.00 0.51

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.57 0.28 0.28

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี�ย เท่า 8.80 18.48 7.24

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่า 1.50 2.74 5.81

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 21.40 16.50 21.08

ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE)

มูลค่าที�ตราไว้ต่อหุ้น บาท 1.00 1.00 0.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 24.88 45.39 43.91

กําไรสุทธิต่อหุ้น บาท 7.71 13.63 2.56

เงินปันผลต่อหุ้น บาท 1.65 2.25 0.54

อัตราการเติบโต  (GROWTH RATE)

รายได้จากการดําเนินงาน % 27.25 69.05 (42.00)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน % 25.34 71.54 (28.35)

กําไรสุทธิ % 41.67 76.87 (79.33)

สินทรัพย์รวม % 21.62 49.74 (1.19)

หนี�สินรวม % 9.08 6.61 (18.40)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

สูตรการคาํนวณ 

ระยะเวลาการเกบ็หน้ีและชาํระหน้ี : จาํนวนวนัตามปีปฎิทินในแต่ละปี  

อตัรากาํไรขั้นตน้ : กาํไรขั้นตน้/รายไดร้วมไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

อตัรากาํไรสุทธิ : กาํไรสุทธิ/รายไดร้วมไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ : กาํไรสุทธิ/ส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ : รายไดร้วมไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน/สินทรัพย ์

  รวมเฉล่ีย 

อตัราการจ่ายเงินปันผล : เงินปันผลต่อหุน้/กาํไรสุทธิต่อหุน้ท่ีไม่รวมกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ : ส่วนของผูถื้อหุน้/จาํนวนหุน้ 

 

12.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

 
คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของ บริษทั โทรีเซนไทย         

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ใชข้อ้มูลจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ซ่ึงจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปในประเทศไทย ในการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานดงักล่าว บริษทัฯ ไดใ้ชนิ้ยามและแนวคิดต่างๆ ทั้ง

ทางการเงินและการดาํเนินการมาประกอบการวิเคราะห์ดงัน้ี          

 

วนัเดินเรือ/วนัเดินเรือขดุเจาะในรอบปีปฏิทิน (Calendar-Ship-Days/Calendar-Rig-Days) หมายถึง 

จาํนวนวนัทั้งหมดในปีปฏิทินท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของเรือ ซ่ึงรวมถึงเรือขดุเจาะ เรือสนบัสนุนงานวิศวกรรม

โยธาใตน้ํ้ า และเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองในรอบปีบญัชี 

 

วนัเดินเรือท่ีมีอยู ่ (Available Days) หมายถึง จาํนวนวนัเดินเรือ/วนัเดินเรือขดุเจาะทั้งหมดในรอบปี

ปฏิทิน หกัดว้ยจาํนวนวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือท่ีทราบล่วงหนา้ (off-hire) เน่ืองจากเรือเขา้อู่ซ่อม

หรือเขา้รับการปรับปรุงสภาพเรือตามกาํหนด และหกัดว้ยจาํนวนวนัท่ีใชใ้นการเดินเรือใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ี

ตอ้งการ วนัเดินเรือชนิดน้ีจะเป็นจาํนวนวนัซ่ึงเรือสามารถสร้างรายไดใ้หบ้ริษทัฯ    

 

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

จาํนวนวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือ (off-hire) เน่ืองจากสาเหตุใดๆ กต็ามรวมถึงสถานการณ์ท่ีไม่

สามารถคาดเดาได ้วนัเดินเรือชนิดน้ีจะเป็นวนัท่ีกองเรือสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัฯ จริงๆ     
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

อตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือ (Fleet Utilisation) เป็นอตัราท่ีคาํนวณการใชป้ระโยชน์จากเรือ โดย

การนาํวนัเดินเรือทาํการ (operating days) หารดว้ยวนัเดินเรือท่ีมีอยู ่ (available days) อตัราการใชป้ระโยชน์

จากเรือจะเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิภาพของบริษทัฯ ในการจดัสรรเรือและการลดวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์

จากเรือ เน่ืองจากเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่การเขา้อู่ซ่อมตามปกติ หรือการปรับปรุงและปรับสภาพเรือใหดี้ข้ึน 

หรือการใชเ้วลาเดินเรือเพื่อใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีตอ้งการ 

 

รายได ้ (Revenues) คือรายไดท่ี้ไดจ้ากธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง (การใหบ้ริการแบบประจาํ

เสน้ทาง แบบไม่ประจาํเสน้ทางชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว และแบบเป็นระยะเวลา รวมทั้งแบบเซ็นสญัญา

รับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้) จากธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง (บริการขดุเจาะและบริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า) และ

จากธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ (รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และค่านายหนา้) อตัราค่าเช่าเรือและ

จาํนวนวนัเดินเรือทาํการของเรือและเรือขดุเจาะมีผลต่อรายได ้ การผสมผสานของการใหบ้ริการประเภท

ต่างๆ (เช่น การใหบ้ริการเรือประจาํเสน้ทาง เช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา การใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว การใหเ้ช่า

เหมาลาํชนิดเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ การบริการขดุเจาะ และการบริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า) มี

ผลต่อรายไดเ้ช่นกนั โดยอตัราค่าเช่าเรือแบบเหมาลาํในระยะสั้นจะมีความผนัผวนมากกวา่ เน่ืองจากจะผกู

กบัอตัราตลาด ณ เวลาท่ีเกิดรายการในขณะนั้น 

 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว (Voyage Expenses) คือ ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นการเดินเรือใน

เท่ียวนั้นๆ ซ่ึงรวมถึงค่านํ้ามนั ค่าธรรมเนียมท่าเรือ ค่าขนถ่ายสินคา้ข้ึนลงเรือ ค่าธรรมเนียมการผา่นคลอง 

ค่าธรรมเนียมตวัแทนเรือ และค่านายหนา้ โดยปกติแลว้ลูกคา้จะเป็น ผูจ่้ายค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในแต่ละ

เท่ียวกรณีท่ีเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา ส่วนกรณีท่ีเป็นแบบประจาํเสน้ทาง แบบเช่าเหมาลาํเป็นเท่ียวและ

การเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ไวล่้วงหนา้ บริษทัฯ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว

เองทั้งหมด ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียวนั้นบริษทัฯ ไดร้วมอยูใ่นอตัราค่าเช่าแลว้โดยใชว้ธีิ

ประมาณการค่าใชจ่้าย  บริษทัฯ คาดวา่ค่าใชจ่้ายจากการขนถ่ายสินคา้ข้ึนลงเรือ และค่านํ้ามนัจะเป็น

ค่าใชจ่้ายหลกัของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียวทั้งหมดของ  บริษทัฯ เน่ืองจากเรือส่วนใหญ่ของบริษทั

ฯ จะใชส้าํหรับรับขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางและแบบเช่าเหมาลาํเป็นเท่ียวและแบบท่ีมีการเซ็นสญัญา

รับขนสินคา้ไวล่้วงหนา้ 

 

รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละเท่ียว (Net Voyage Revenues) รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่

ละเท่ียวคาํนวณจากรายไดจ้ากการเดินเรือในแต่ละเท่ียว ลบดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว เน่ืองจาก

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียวท่ีเกิดข้ึนจะแตกต่างกนัไปตามรูปแบบของการใหบ้ริการ บริษทัฯ จึงใช้

รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละเท่ียว มาใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของการใหบ้ริการในรูปแบบ

ต่างๆ  
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อตัราค่าเช่าเรือ (Time Charter Equivalent Rates) เป็นการนาํรายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละ

เท่ียว (Net Voyage Revenues) หารดว้ยจาํนวนวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน (Calendar-Ship-Days) อตัราค่าเช่า

เรือจะเป็นหน่วยวดัผลงานหลกัท่ีใชเ้ทียบกาํไรต่อวนัท่ีไดรั้บจากการใหเ้ช่าแบบเป็นระยะเวลากบัแบบใหเ้ช่า

เป็นเท่ียว หรือกาํไรต่อวนัท่ีไดจ้ากเรือประจาํเสน้ทางหรือสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่

โดยปกติค่าระวางเรือท่ีไดรั้บไม่วา่จะเป็นการใหบ้ริการแบบใดกต็าม ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้จะไม่ไดแ้สดง

ออกมาเป็นรายวนั ในขณะท่ีค่าเช่าเรือชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาจะแสดงออกมาเป็นรายวนั 

 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล (Vessel Operating Expenses)  ค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล โดยรวมเรือใหเ้ช่าเหมาลาํทุกประเภทยกเวน้การเช่าเรือเปล่า บริษทัฯ 

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานซ่ึงประกอบดว้ยเงินเดือนลูกเรือและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าใชจ่้ายท่ี

เก่ียวกบัการซ่อมและบาํรุงรักษาเรือ ค่าใชจ่้ายดา้นประกนัภยั ค่าอะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง ค่ารักษา

สถานภาพทะเบียนเรือ และค่าใชจ่้ายจิปาถะอ่ืนๆ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเลของ  

บริษทัฯ โดยทัว่ไปถือวา่เป็นค่าใชจ่้ายคงท่ี ซ่ึงจะเพิ่มข้ึนตามขนาดกองเรือ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ท่ีอาจจะส่งผลใหค่้าใชจ่้ายประเภทน้ีเพิ่มข้ึนได ้ ตวัอยา่งเช่น หากจาํนวน

อุบติัเหตุทางทะเลทัว่โลกมีเพิ่มข้ึนมากกวา่ในอดีตมากอาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งช่วยร่วมจ่ายเบ้ียประกนัภยั

สูงข้ึน หรือตน้ทุนนํ้ามนัเคร่ืองท่ีอาจสูงข้ึนตามภาวะการข้ึนราคานํ้ามนัดิบท่ีสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว  

 

การนาํเรือเขา้อู่แหง้ (Dry-docking) โดยปกติบริษทัฯ จะตอ้งนาํเรือและเรือขดุเจาะของบริษทัฯ เขา้อู่

แหง้เพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา รวมไปถึงการปรับปรุงเรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด

ต่างๆ ของหน่วยงานรัฐหรือขอ้กาํหนดท่ีตอ้งปฏิบติัตามในการประกอบธุรกิจเดินเรือ ซ่ึงโดยปกติ บริษทัฯ 

จะนาํเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง และเรือขดุเจาะเขา้อู่แหง้ทุกๆ 2 ปีคร่ึง ถึง 5 ปีข้ึนอยูก่บัประเภทของเรือ

และอายกุารใชง้าน โดยในระหวา่งนั้นจะมีการตรวจสอบระดบัพิเศษโดยสมาคมจดัชั้นเรือซ่ึงจะทาํในช่วงปี

ท่ี 2 และ 3 ก่อนกาํหนดการการเขา้อู่แหง้ในปีท่ี 5 โดยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการนาํเรือเขา้อู่แหง้ จะบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายรอตดัจาํหน่าย (capitalisation) โดยวิธีตดัจาํหน่ายแบบเสน้ตรงโดยคาํนวณใหพ้อกบัระยะเวลาท่ี

จะตอ้งเขา้อู่ในปีต่อๆ ไป นบัจากวนัท่ีเรือออกจาก     อู่แหง้ บริษทัฯ บนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการซ่อมแซม

และบาํรุงรักษาเรือตามปกติเป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวด ในกรณีท่ีเห็นวา่การซ่อมแซมดงักล่าวของเรือและเรือ

ขดุเจาะมิใช่เป็นการปรับปรุง หรือเพื่อต่ออายกุารใชง้านออกไป  

 

ค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่าย (Depreciation and Amortisation) ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนแรกคือ ค่าเส่ือมราคาซ่ึงคิดจากราคาของเรือท่ีซ้ือมาหกัลบดว้ยมูลค่าซากโดยประมาณ ค่าเส่ือมราคา

ของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองคาํนวณดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายกุารใชง้านของเรือ ซ่ึงบริษทัฯ ประมาณไว้

ท่ี 25 ปีนบัจากวนัส่งมอบเรือคร้ังแรกจากอู่ต่อเรือใหก้บัเจา้ของเรือคนแรก นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดก้าํหนด
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มูลค่าซากของเรือโดยประมาณไวท่ี้ 140 - 175 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อไลทเ์วทตนั ค่าเส่ือมราคาจะลด 

เน่ืองจากกองเรือลดลง ส่วนท่ีสอง คือ การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการนาํเรือเขา้อู่แหง้ ซ่ึงจะบนัทึกไว้

ในค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบัเรือเดินทะเลทั้งหมด 

 

ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหาร (General and Administrative Expenses) ไดแ้ก่ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานท่ีอยูบ่นบก เช่น เงินเดือน ค่าเช่าสาํนกังาน ค่าใชจ่้ายทางดา้นท่ีปรึกษา

กฎหมายและค่าบริการวิชาชีพ รวมทั้งค่าใชจ่้ายทัว่ไปอ่ืนๆ บริษทัฯ คาดวา่ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายใน

การบริหารจะเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการรวมบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปซ้ือกิจการเขา้มาในงบการเงินรวม 

 

 ตารางต่อไปน้ีสรุปผลการดาํเนินงานจากธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและเมอร์เมด 

 

                      หน่วย : ลา้นบาท 
  2552 

  

ธุรกจิเรือบรรทุก

สินค้าแห้งเทกอง 

ส่วนงานเรือบริการ

วศิวกรรมโยธา 

ใต้นํา้ 

ส่วนงานบริการ 

เรือขุดเจาะ 
รวม 

รายไดจ้ากการเดินเรือ 13,842.17 - - 
 

13,842.17 

รายไดจ้ากธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง - 2,782.03 2,213.03 4,995.06 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล  7,716.65 - - 7,716.65 

ค่าใชจ่้ายบริการจากธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง - 1,705.35 1,102.79 2,808.14 

ค่าใชจ่้ายในการเช่าเรือแบบเหมาลาํเป็นระยะเวลา 3,273.65 466.34 - 3,739.99 

กาํไรขั้นต้นจากการดาํเนินงานของธุรกจิเรือ

บรรทุกสินค้าแห้งเทกอง/จากธุรกจิบริการ 

นอกชายฝ่ัง 

2,851.87 610.34 1,110.24 4,572.45 

ค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่าย 1,169.70 258.30 171.77 1,599.77 

ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 914.35 201.66 141.90 1,257.91 

ขาดทุน/(กาํไร) จากการขายเรือและอุปกรณ์ - 30.30 - 0.56 - 16.49 -47.35 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 798.12 150.94 813.06 1,762.12 
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ธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 บริษทัฯ มีเรือทั้งส้ิน 36 ลาํ และมีเรืออีก 3 ลาํ ท่ีบริษทัฯ เช่ามาระยะยาว

เกิน 2 ปี เพือ่เสริมกองเรือ โดยระยะเวลาเช่ายงัคงเหลือมากท่ีสุดไม่เกิน 19 เดือน กองเรือของบริษทัฯ มี

ระวางบรรทุกสินคา้ทั้งส้ิน 1,050,839 เดทเวทตนั และเรืออีก 3 ลาํ ท่ีบริษทัฯ เช่ามาเพื่อเสริมกองเรือ มีระวาง

บรรทุกสินคา้รวม 154,121 เดทเวทตนั 
 

ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในงบกาํไรขาดทุนบริษทัฯ ไดร้ายงานรายไดจ้ากการเดินเรือ

และค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน อยา่งไรกต็าม การจดัสรรกองเรือในเชิงพาณิชย์

จะดูจากอตัราค่าเช่าเรือท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
 

ตารางขา้งล่างน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของขนาดของกองเรือ โดยดูจากวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน

ของเรือท่ี  บริษทัฯ เป็นเจา้ของ และเรือท่ีเช่ามาเพื่อเสริมกองเรือ 
 

หน่วย : วนั 

วนัเดนิเรือในปีปฏิทนิ 

รอบปีบัญชี 2552 รอบปีบัญชี 2551 

จํานวนวนั 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
จํานวนวนั 

เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

เรือของบริษทัฯ 14,308 -8.94 15,713 -4.20 

เรือท่ีเช่ามาเพ่ิมเติม 5,023 -30.95 7,274 127.38 

รวม 19,331 - 15.90 22,987 17.27 

จํานวนเรือเฉลีย่ 52.96 - 62.81 - 

 

วนัเดินเรือเฉล่ียของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองลดลงร้อยละ 15.90 เน่ืองจากจาํนวนวนัท่ีเช่ามา

เสริมกองเรือลดลงร้อยละ 30.95 และจากการท่ีบริษทัฯ ไดข้ายเรือออกไปจาํนวน 8 ลาํ (รวมทั้งส้ิน 192,434 

เดทเวทตนั) ในช่วงปี 2552 บริษทัฯไดมี้จาํนวนเรือท่ีปฏิบติัการเตม็เวลาในปี 2552 คิดเป็นจาํนวนเท่ากบั 

52.96 ลาํ เทียบกบั 62.98 ลาํในปี 2551 โดยจาํนวนวนัท่ีเช่าเรือมาเสริมกองเรือคิดเป็น 5,023 วนัเดินเรือ 

(หรือเทียบเท่ากบั 13.76 ลาํท่ีปฎิบติัการเตม็เวลา) ในรอบปี 2552 เทียบกบั 7,274 วนัเดินเรือ (หรือเทียบเท่า

กบั 19.93 ลาํท่ีปฎิบตัการเตม็เวลา) ในรอบปีบญัชี 2551 

 

 รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเทีย่ว: รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละเท่ียวในปี 2552 

ลดลงร้อยละ 57.07 เป็น 5,742.68 ลา้นบาท เทียบกบั 13,377.45 ลา้นบาท ในปี 2551  โดยมีสาเหตุจาก       

ค่าระวางเรือท่ีลดตํ่าลงอยา่งมากและอุปสงคท่ี์ลดลง และเกิดจากการท่ีสดัส่วนรายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือ  
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แต่ละเท่ียวมากกวา่ร้อยละ 81.47 มาจากเรือท่ีใหบ้ริการในตลาดใหเ้ช่าเรือระยะสั้น ในรอบปีบญัชี 2552 กอง

เรือบริษทัฯ มีเพียงร้อยละ 14.19 ของระวางบรรทุกสินคา้ทั้งหมดเป็นการใหบ้ริการแบบเช่าเหมาลาํเป็น

ระยะเวลายาว (period time charters) โดยมีอตัราค่าเช่าเรือเฉล่ีย 13,918 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั (เทียบ

กบัร้อยละ 23.17 ในรอบปีบญัชี 2551)  
 

   หน่วย: ตนั 

ชนิดของการให้บริการ 
รอบปีบัญชี 2552 รอบปีบัญชี 2551 

ปริมาณทีข่นส่ง เปลีย่นแปลงร้อยละ ปริมาณทีข่นส่ง เปลีย่นแปลงร้อยละ 

บริการแบบประจาํเส้นทาง 1,691,218 -53.68% 3,651,357 8.22 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง –

สัญญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ 
2,737,919 -9.74% 3,033,503 90.03 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง – 

เช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว 
2,934,011 0.84% 2,909,534 76.69 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง - 

เช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา 
4,355,755 -42.7% 7,602,384 13.42 

รวม 11,718,903 -31.85% 17,196,778 29.11 

 

ปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งลดลงร้อยละ 31.85 เป็น 11.72 ลา้นตนั อนัเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกถดถอย 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 46.28 เป็น 8,099.49 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 เน่ืองจากค่าใชจ่้าย

ในการขนส่งสินคา้และค่านํ้ามนัลดลง กาํไรขั้นตน้ระหวา่งรายไดค่้าระวางรวมและค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ

เท่ากบัร้อยละ 41.49 ในรอบปีบญัชี 2552 เทียบกบัร้อยละ 47.01 ในรอบปีบญัชี 2551 การลดลงของกาํไร

ขั้นตน้มีสาเหตุหลกัจากการท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถผลกัภาระค่าใชจ่้ายจากการเดินเรือไปใหลู้กคา้ 
 

รายการ 

รอบปีบัญชี 2552 รอบปีบัญชี 2551 

จํานวนวนั 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
จํานวนวนั 

เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

วนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 14,308 -8.94 15,713 -4.20 

วนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ 

จากเรือท่ีทราบล่วงหนา้ 
253 -60.59 642 17.15 

วนัเดนิเรือทีม่ีอยู่ 14,055 -6.74 15,071 -4.94 

วนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ 

จากเรือท่ีไม่ทราบล่วงหนา้ 
328 37.24 239 -51.52 

วนัเดนิเรือทาํการ 13,727 -7.45 14,832 -3.44 

อตัราการใช้ประโยชน์จากเรือ ร้อยละ 97.67 -0.76 ร้อยละ 98.41 1.57 
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จากสถานการณ์ท่ีอุปสงคล์ดลง บริษทัฯ ไดต้ดัสินใจขายเรือเป็นเศษซากหรือขายเรือใหผู้ซ้ื้อเพื่อไป

ทาํการคา้ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัระดบัอุปสงคแ์ละอุปทานในกองเรือของบริษทัฯ มากยิง่ข้ึน และถึงแมว้า่อตัรา

การใชป้ระโยชน์จากเรือของบริษทัฯ จะลดลงร้อยละ 0.76 แต่ทาํใหร้ะดบัอุปสงคแ์ละอุปทานในกองเรือของ

บริษทัฯ เกิดความสมดุล 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่อตัราค่าเช่าเรือในทุกรูปแบบการใหบ้ริการลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั อนั

เป็นผลจากสภาพการดาํเนินงานท่ียากลาํบากในธุรกิจเดินเรือ ในรอบปีบญัชี 2552 อตัราค่าเช่าเฉล่ียของกอง

เรือลดลงร้อยละ 56.63 เป็น 10,973 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั เทียบกบั 25,303 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ

วนัในรอบปีบญัชี 2551  

  

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

อตัราค่าเช่าเรือต่อวนั รอบปีบัญชี  2552 รอบปีบัญชี  2551 
เปลีย่นแปลง    

ร้อยละ 

บริการแบบประจาํเส้นทาง 5,645 20,230 -72.10  

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทางชนิดเซ็นสัญญาไวล้่วงหนา้ 23,073 17,150 34.54  

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทางชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว 6,945 29,503 -76.46 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทางชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํในระยะสั้น 10,412 37,647 -72.34  

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทางชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํในระยะยาว 15,873 21,460 -26.03 

 

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

อตัราค่าเช่าเรือเฉลีย่ รอบปีบัญชี 2552 รอบปีบัญชี 2551 เปลีย่นแปลงร้อยละ 

อตัราค่าเช่าเรือเฉล่ีย 10,973 25,303 -56.63 

อตัราค่าเช่าเรือเฉล่ียของเรือบริษทัฯ 10,808 23,541 -54.09 

อตัราค่าเช่าเรือเฉล่ียของเรือท่ีเช่ามาเสริมกองเรือ 165 1,762 -90.64 

 

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกีย่วกบัเรือเดินทะเล (ส่วนของเจ้าของเรือ) : ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

เก่ียวกบัเรือเดินทะเลในรอบปีบญัชี 2552 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.32 เป็น 2,890.82 ลา้นบาท เทียบกบั 2,798.01 

ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2551 โดยเพิ่มจาก 5,297 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนัเดินเรือตามปฎิทิน (calendar-ship-

day) ในปี 2551 เป็น 5,563 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือตามปฎิทินในปี 2552 สาเหตุหลกัเน่ืองจาก

เบ้ียประกนัภยัท่ีสูงข้ึน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.33) ค่าเส่ือมราคาจากการนาํเรือเขา้อู่แหง้เพิ่มข้ึน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 

18.66) และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือและค่าใชจ่้ายในการซ่อมและบาํรุงรักษาท่ีเพิ่มข้ึน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.83)  

ในรอบปีบญัชี 2552 เรือจาํนวน 12 ลาํไดเ้ขา้อู่แหง้และไดรั้บการตรวจสอบพิเศษซ่ึงเป็นจาํนวนนอ้ยกวา่ 
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รอบปีบญัชี 2551 ประมาณคร่ึงหน่ึง ค่าใชจ่้ายในการนาํเรือเขา้อู่แหง้คิดเป็นเงินประมาณ 43.25 ลา้นบาทต่อ

ลาํเม่ือเทียบกบั 30.70 ลา้นบาทต่อลาํในรอบปีบญัชี 2551 

 

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 55.71 ของค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล (ส่วนของเจา้ของเรือ) องคป์ระกอบหลกัๆ ของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

เก่ียวกบัเรือเดินทะเล  ไดแ้ก่ เงินเดือนลูกเรือ ค่าเบ้ียประกนัภยั ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ค่าซ่อมแซมเรือ

ท่ีอยูน่อกเหนือจากประกนั และนํ้ามนัหล่อล่ืน ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายประจาํท่ีจะเกิดข้ึนสาํหรับเรือทุกลาํ  

 

ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลาํเป็นระยะเวลา : ค่าใชจ่้ายในการเช่าเรือแบบเหมาลาํเป็น

ระยะเวลาในรอบปีบญัชี 2552 ลดลงร้อยละ 57.99 เป็น 3,273.65 ลา้นบาท เทียบกบั 7,792.18 ลา้นบาทใน

รอบปีบญัชี 2551 เน่ืองจากจาํนวนเรือท่ีบริษทัฯ เช่ามาเสริมกองเรือลดลงและอตัราค่าเช่าเรือลดลง ในรอบปี

บญัชี 2552 บริษทัฯ เช่าเรือมาเป็นจาํนวนเทียบเท่ากบั 13.76 ลาํท่ีวิ่งเตม็เวลาหรือ 111 เท่ียวเรือ ทั้งท่ีเป็นการ

เช่ามาเป็นเท่ียวหรือแบบระยะสั้นเพื่อนาํมาใชบ้ริการขนส่งสินคา้ในเสน้ทางประจาํ และท่ีมีสญัญารับขนส่ง

สินคา้ไวล่้วงหนา้ ในรอบปีบญัชี 2551 บริษทัฯ เช่าเรือมาเพิ่มเติมเป็นจาํนวนเทียบเท่ากบั 19.87 ลาํท่ีวิ่ง    

เตม็เวลาหรือ 146 เท่ียวเรือ เพื่อใชใ้นวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกนักบัท่ีกล่าวมาแลว้ นอกจากน้ีอตัราค่าเช่าเฉล่ีย

ลดลงร้อยละ 46.98 เป็น 18,333 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในรอบปีบญัชี 2552 เทียบกบั 34,579 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวนัในรอบปีบญัชี 2551 

 

ค่าเส่ือมราคาและการตัดจําหน่าย  : ค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่ายในรอบปีบญัชี 2552 ลดลง 

ร้อยละ 9.29 เป็น 1,169.70 ลา้นบาทเทียบกบั 1,289.47 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2551 ค่าเส่ือมราคาและ    

การตดัจาํหน่ายลดลงอยา่งมากเน่ืองจากการขายเรือ 8 ลาํ และมีเรือจาํนวน 3 ลาํท่ีตดัค่าเส่ือมราคาเตม็อายกุาร

ใชง้านแลว้ในรอบปีบญัชี 2552 

 

กาํไรจากการขายเรือ : ในรอบปีบญัชี 2552 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิทางบญัชีจากการขายเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองและจากการขายเศษซากเรือจาํนวน 8 ลาํใหก้บับุคคลอ่ืน เป็นเงิน 33.51 ลา้นบาท ในรอบปี

บญัชี 2551 บริษทัฯ มีกาํไรจากการขายเรือ 1 ลาํเป็นเงิน 204.37 ลา้นบาท  

 

เมอร์เมด: ส่วนงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้และส่วนงานขุดเจาะ 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน ของกองเรือท่ีใหบ้ริการนอก

ชายฝ่ัง แยกเป็นส่วนท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของและท่ีเช่ามาเสริมกองเรือ   
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หน่วย : วนั 

วนัเดนิเรือในรอบปีปฏิทิน 

รอบปีบัญชี 2552 รอบปีบัญชี 2551 

จํานวนวนั 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
จํานวนวนั 

เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

เรือใหบ้ริการนอกชายฝ่ังท่ี 

บริษทัเป็นเจา้ของ 
1,825 15.29 1,583 8.42 

เรือใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 

ท่ีเช่ามาเพ่ิมเติม 
730 - 0.27% 732 100.55 

รวม 2,555 10.37% 2,315 26.85 

 

ขนาดเฉล่ียของกองเรือในกลุ่มเรือบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.29 ในรอบปี

บญัชี 2552 เน่ืองจากมีการรับมอบเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ ไดแ้ก่ เรือเมอร์เมด ชาเลนเจอร์ ซ่ึงอยูใ่นสถานะพร้อมใช้

งาน เน่ืองจากเรือลาํน้ีไดมี้การรับมอบในเดือนมิถุนายน 2551 ดงันั้น เรือเมอร์เมด ชาเลนเจอร์จึงปฏิบติังาน

เพียง 4 เดือนในรอบปีบญัชี 2551 

 

เมอร์เมดไดเ้ช่าเรือ บิณฑมิ์ณฑแ์ละเรือ ทีมสยาม ตลอดรอบปีบญัชี 2552 และ 2551 

 

รายได้จากค่าบริการนอกชายฝ่ัง - วศิวกรรมโยธาใต้นํา้ : รายไดค่้าบริการในรอบปีบญัชี 2552 ลดลงร้อยละ 

29.16 เป็น 2,782.03 ลา้นบาท หรือ 31,361 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทินเทียบกบั 

3,927.19 ลา้นบาท หรือ 51,202 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทินในปี 2551 จาํนวนวนัท่ี

ใชป้ระโยชนจ์ากเรือลดลงจาก 1,884 วนัในรอบปีบญัชี 2551 เป็น 1,318 วนัในรอบปีบญัชี 2552 เป็นผลให้

อตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือลดลงคิดเป็นร้อยละ  52.64 

 

ระดบัการใชป้ระโยชน์ลดลงมาสู่จุดตํ่าสุดในเดือนมกราคมและเดือนกมุภาพนัธ์ 2552 ในช่วงวกิฤต

เศรษฐกิจซบเซามากท่ีสุด และหลงัจากนั้นกป็รับตวัสูงข้ึน แต่อยา่งไรกต็ามในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของรอบปี

บญัชี 2552 อตัราการใชป้ระโยชน์ไดล้ดลงอยา่งมากเน่ืองจากเรือเมอร์เมด คอมมานเดอร์ และเรือทีมสยาม ท่ี

สร้างรายไดห้ลกัของส่วนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าในหลายไตรมาสท่ีผา่นมา มีการใชง้านตํ่ากวา่ท่ีควรจะ

เป็นในไตรมาสท่ีผา่นมา 

 

เรือเมอร์เมด คอมมานเดอร์ท่ีผา่นมาไดเ้ขา้ซ่อมและบาํรุงรักษา ซ่ึงทาํใหไ้ม่สามารถใชป้ระโยชน์

จากเรือไดเ้ป็นเวลาประมาณ 20 วนั เรือเมอร์เมด คอมมานเดอร์ ไดเ้ดินทางกลบัสู่ประเทศไทยหลงัจากท่ี   

จบงานโครงการในประเทศบราซิลโดยใชเ้วลาเดินทางกลบัประมาณ 38 วนั หลงัจากมาถึงประเทศไทย ตอ้ง
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ใชเ้วลาอีก 21 วนัเพื่อเตรียมความพร้อมของเรือสาํหรับโครงการท่ีมีกบั CUEL และขณะน้ีเรือดงักล่าว

ดาํเนินงานต่อตามสญัญาน้ี 

 

เรือทีมสยาม ท่ีไดเ้ดินทางไปตะวนัออกกลางในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของรอบปีบญัชี 2552 ไม่สามารถ

ใชป้ระโยชนจ์ากเรือไดเ้ป็นเวลาประมาณ 30 วนัเน่ืองจากหน่ึงในโครงการท่ีเรือไดท้าํสญัญาไวมี้ความล่าชา้

ของโครงการ อยา่งไรกต็ามเรือทีมสยามไดป้ฏิบติังานทนัทีภายใตส้ญัญาท่ีมีอยูโ่ดยไดรั้บโอกาสในการขยาย

เวลาของสญัญาออกไป 

 

การใชป้ระโยชน์จากเรือท่ีลดลงน้ี เกิดจากวนัท่ีเรือไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ทราบล่วงหนา้ 

(planned off-hire)  บวกกบัการเคล่ือนยา้ยของเรือทั้งสองลาํขา้งตน้ท่ีเป็นรายไดห้ลกัตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้

มากกวา่ท่ีจะเกิดจากอุปสงคท่ี์ลดลง  

 

รายการ 

รอบปีบัญชี 2552 รอบปีบัญชี 2551 

จํานวนวนั 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
จํานวนวนั 

เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 

วนัเดนิเรือในรอบปีปฏิทิน 2,555 10.37       2,315 26.85 

วนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ 

จากเรือท่ีทราบล่วงหนา้ 
51 -59.52 126 63.64 

วนัเดนิเรือทีม่ีอยู่ 2,504 14.39 2,189 25.23 

วนัเดนิเรือทาํการ 1,318 -30.04 1,884 39.66 

อตัราการใช้ประโยชน์จากเรือ ร้อยละ 52.64 -38.84 ร้อยละ 86.07 11.53 

 

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ – งานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ : ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั

คือ ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังและค่าใชจ่้ายในการเช่าเรือ และค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนอกชายฝ่ังและค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือ – ส่วนงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ : 

ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังและค่าใชจ่้ายในการเช่าเรือในรอบปีบญัชี 2552 ลดลงร้อยละ 16.77 

เป็น 2,171.69 ลา้นบาท หรือ 24,481 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือในรอบปีบญัชี 2552 เทียบกบั 

2,609.36 ลา้นบาท หรือ 34,021 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือในรอบปีบญัชี 2551 ค่าใชจ่้ายท่ีลดลง

ส่วนใหญ่เน่ืองจากอตัราการใชป้ระโยชนจ์ากเรือลดลง  
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ค่าเส่ือมราคาและการตัดจําหน่าย :  ส่วนงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้: ค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่าย

ในรอบปีบญัชี 2552 เพิ่มข้ึนร้อยละ 27.01 เป็น 258.30  ลา้นบาท เทียบกบั 203.22 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 

2551 ค่าเส่ือมราคาท่ีเพิ่มข้ึน 55.08  ลา้นบาทเน่ืองจากมีการตดัค่าเส่ือมราคาของเรือเมอร์เมด ชาเลนเจอร์ 

และสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน ในรอบปีบญัชี 2552  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของวนัเดินเรือของกองเรือขดุเจาะของเมอร์เมดคิดตามวนั

เดินเรือในรอบปีปฏิทิน 

 

วนัเดนิเรือขุดเจาะ 

ในปีปฏิทนิ 

รอบปีบัญชี 2552 รอบปีบัญชี 2551 

จํานวนวนั เปลีย่นแปลงร้อยละ จํานวนวนั เปลีย่นแปลงร้อยละ 

เรือขดุเจาะของบริษทัฯ 730 -0.27 732 0.27 

เรือขดุเจาะท่ีเช่ามาเพ่ิมเติม 0 0.00 0 0.00 

รวม 730 -0.27 732 0.27 

 

รายการ 
รอบปีบัญชี 2552 รอบปีบัญชี 2551 

จํานวนวนั เปลีย่นแปลงร้อยละ จํานวนวนั เปลีย่นแปลงร้อยละ 

วนัเดินเรือขดุเจาะในรอบปีปฏิทิน 730 -0.27 732 0.27 

วนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือท่ี

ทราบล่วงหนา้ 
0 0.00 0 -100.00 

วนัเดนิเรือที่มีอยู่ 730 -0.27 732 10.91 

วนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือท่ีไม่

ทราบล่วงหนา้ 
37 -83.63 226 26.97 

วนัเดนิเรือทําการ 693 36.96 506 4.98 

อตัราการใช้ประโยชน์จากเรือ ร้อยละ 94.93 37.32 ร้อยละ 69.13 -5.34 

 

รายได้จากค่าบริการนอกชายฝ่ัง : ส่วนงานขุดเจาะ : รายไดจ้ากค่าบริการในรอบปีบญัชี 2552 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 77.18 เป็น 2,213.03 ลา้นบาท หรือ 87,315 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือในรอบปี

ปฏิทินเทียบกบั 1,249.04 ลา้นบาท หรือ 51,502 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือในรอบปีบญัชี 2551 

รายไดท่ี้เพิ่มสูงมากส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีอตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือโดยรวมเพิม่สูงข้ึนร้อยละ 94.93 ใน

รอบปีบญัชี 2552 เทียบกบั ร้อยละ 69.13ในรอบปีบญัชี 2551 และยงัมีปัจจยัอ่ืนคืออตัราค่าเช่าเรือ (day rate) 

ของเรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 เพิ่มข้ึนจาก 70,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเป็น 98,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวนั ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2552 ไปจนถึงวนัท่ีสญัญาเช่าเรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 ส้ินสุดลง

เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2552  
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ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนอกชายฝ่ัง : ส่วนงานขุดเจาะ :  ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการในรอบปีบญัชี 

2552 เพิ่มข้ึนร้อยละ 17.24 เป็น 1,102.79 ลา้นบาท หรือ 43,511 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือขดุเจาะ

ในรอบปีปฏิทิน เทียบกบั 940.59 ลา้นบาท หรือ 38,784 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือขดุเจาะในรอบ

ปีปฏิทินในปี 2551 ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากตน้ทุนทางบุคลากรท่ีสูงข้ึน กบัอตัราการใช้

ประโยชน์ของเรือขดุเจาะท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคาและการตัดจําหน่าย : ส่วนงานขุดเจาะ : ค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่ายในรอบปี

บญัชี 2552 ลดลง  ร้อยละ 31.26 เป็น 171.77 ลา้นบาทเทียบกบั 249.90 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2551 ซ่ึงเป็น

ผลมาจากการเปล่ียนแปลงเตม็ปีของอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์ประมาณไวแ้ละมูลค่าซากของสินทรัพย ์

ตามการปฎิบติัในทางสากล11 (market practice) โดยเร่ิมใชม้าตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ของรอบปีบญัชี 2551 
 

ผลการดําเนินงานด้านอ่ืนๆ 
 

ค่าใช้จ่ายทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร : ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารในรอบปี

บญัชี 2552 เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.31 เป็น 2,101.82 ลา้นบาท  เทียบกบั 1,922.82 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2551  

ค่าใชจ่้ายท่ีเพิม่ข้ึนมีสาเหตุหลกัๆ จากการขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายนํ้ามนัล่วงหนา้จาํนวน 198.43 ลา้นบาท 

ค่าท่ีปรึกษาจาํนวน 103 ลา้นบาท  การตั้งสาํรองหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้จากธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้

แหง้เทกอง 58 ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนน้ีไดถู้กหกักลบดว้ยการตั้งสาํรองค่าใชจ่้ายผนัแปร

เก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานท่ีลดลงจาํนวน 289 ลา้นบาท  
 

นอกจากน้ีค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารของเมอร์เมดเพิ่มข้ึนร้อยละ 36.56 เป็น 468.94 

ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 ส่วนบริษทั บาคองโค จาํกดั มีค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหาร

จาํนวน 14.16 ลา้นบาทนบัจากวนัท่ีรวมเขา้มาอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัฯ เป็นระยะเวลาสองเดือน 
 

ดอกเบีย้จ่าย : ภาระดอกเบ้ียจ่ายในรอบปีบญัชี 2552 ลดลงมาก โดยมีจาํนวน 378.05 ลา้นบาท ใน

รอบปีบญัชี 2552 และบริษทัฯ ไดซ้ื้อคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพบางส่วนคิดเป็นจาํนวนเงินตน้ 56.4 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา โดยรวมแลว้ยอดหน้ีรวม ซ่ึงรวมหุน้กูแ้ปลงสภาพลดลงร้อยละ 12.18 เป็น 207.34 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย โดยเฉพาะอยา่งยิง่อตัรา LIBOR ลดลงระหวา่งปี 2552 
 

รายได้จากดอกเบีย้และเงินปันผลรับ : รายไดจ้ากดอกเบ้ียและเงินปันผลรับในรอบปีบญัชี 2552  

ลดลงร้อยละ 38.24 เป็น 129.99 ลา้นบาท เทียบกบั 210.47 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2551  แมว้า่ระดบัเงินสด

คงเหลือถวัเฉล่ียของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชี 2552 จะสูงข้ึนเป็นจาํนวน 11,123.35 ลา้นบาท เทียบกบั 

7,636.48 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชี 2551 แต่อตัราผลตอบแทนลดลงมากกวา่รอบปีบญัชี 2551 เน่ืองจาก

บริษทัฯ ไดน้าํเงินไปฝากไวก้บัธนาคารเป็นส่วนใหญ่  
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ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและกจิการร่วมค้า : ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนใน

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ลดลงจาก 74.21 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2551 เป็น 29.88 ลา้นบาทในรอบปี

บญัชี 2552 โดยมีสาเหตุหลกัเน่ืองจาก เมอร์เมด ลงทุนในบริษทั อลัลายด ์ มารีน แอนด ์ อิควปิเมนท ์           

เอสดีเอน็ บีเอชดี ซ่ึงมีผลขาดทุนจาํนวน 17.33 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 เทียบกบัผลกาํไรจาํนวน 39.71 

ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2551 อยา่งไรกต็ามบริษทัร่วมอ่ืนๆ ซึงรวมถึง บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี 

(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี และบริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

ไดบ้นัทึกผลกาํไรจาํนวน 47.21  ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 
 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น : ในรอบปีบญัชี 2552 บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากอตัรา

แลกเปล่ียนจาํนวน 9.87 ลา้นบาท เน่ืองจากการอ่อนตวัของค่าของเงินบาทต่อสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ส่วนใหญ่กาํไรหรือขาดทุนเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัฯ เกิดจากการแปลงค่ารายการหน้ีสินสกลุ

และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาท ณ วนัส้ินรอบบญัชี  
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ร้อยละ 58.85 ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมจะอยูใ่นสกลุ

เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีหน้ีสินระยะยาวประมาณร้อยละ 80 จะอยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 

อเมริกา (เป็นเงินกูจ้าํนวน 51.13 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 113.40 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 
  

กาํไร (ขาดทุน) จากการยกเลกิหุ้นกู้แปลงสภาพ : ในรอบปีบญัชี 2552 บริษทัฯ ไดซ้ื้อคืนและยกเลิก

หุน้กูแ้ปลงสภาพบางส่วนคิดเป็นเงินตน้ 56.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ 1,927.5 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 33.2 ของเงินตน้คงคา้งภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพท่ีออก กาํไรท่ีไดจ้ากการยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภาพคิด

เป็นเงิน 676.3 ลา้นบาท และไดบ้นัทึกไวใ้น งบการเงินรวมและงบการเงินบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2552 
 

ค่าความนิยมติดลบ : เม่ือวนัท่ี 23 กรกฏาคม 2552 บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ไดเ้ขา้ซ้ือ EMCG ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 ใน บริษทั บาคองโค 

จาํกดั ในราคารวม 7.8 ลา้นยโูร หรือ  374.1 ลา้นบาท มีค่าความนิยมติดลบ (negative goodwill) จากการเขา้

ซ้ือ EMCG เป็นเงิน 287.2 ลา้นบาท เน่ืองจากราคาท่ีซ้ือมาตํ่ากวา่มูลค่าทางบญัชี  และนบัจากวนัท่ีเขา้ซ้ือ

จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ธุรกิจท่ีซ้ือน้ีมีรายรับ 365.9 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ 17.6 ลา้นบาทใหก้บั

บริษทัฯ 
 

รายได้ (ขาดทุน) อ่ืนๆ : รายไดอ่ื้นๆ ลดลงร้อยละ 56.79 เป็น 194.10 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 

การลดลงของรายไดอ่ื้นมีสาเหตุจากกาํไรจากขายสินทรัพยถ์าวรลดลง โดยในรอบปีบญัชี 2551 บริษทัฯ มี

กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวรจาํนวน 203.60 ลา้นบาท ซ่ึงไดร้วมกาํไรในการขายเรือทอร์ ไทรอมัพ ์

จาํนวน 187.68 ลา้นบาท  กาํไรสุทธิจากการขายสินทรัพยถ์าวรในรอบปีบญัชี 2552 มีจาํนวน 52.42 ลา้น
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บาทเท่านั้น สาเหตุอ่ืนมาจากเงินรับค่าสินไหมทดแทนลดลง โดยมีเงินรับเพียงจาํนวน 22.73 ลา้นบาทในปี 

2552 เทียบกบั 98.12 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2551  
 

จากสาเหตุต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดรวมทั้งการตดัรายการระหวา่งกนัในกลุ่มทาํใหก้าํไร

สุทธิของบริษทัฯ ลดลงเป็น 1,813.71 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 เทียบกบั 8,776.44 ลา้นบาทในรอบปี

บญัชี 2551  
  

สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน 

ตารางต่อไปน้ีแสดงเงินทุนของบริษทัฯ เปรียบเทียบ 1 ปียอ้นหลงั  

 
หน่วย : บาท 

รายการ 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 

2552 2551 

หนีสิ้น:   

เงินเบิกเกินบญัชี - - 

หน้ีสินระยะสั้น 110,100,000 9,200,000 

ส่วนของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 1,334,358,919 - 

ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 559,493,870 470,165,052 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 2,668,717,839 5,857,962,616 

หน้ีสินระยะยาว 2,314,114,651 1,731,218,971 

รวมหนีสิ้น 6,986,785,279 8,068,546,639 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้เตม็มูลค่า 

ในปี 2551 จาํนวน 643,684,422 หุน้ 
- 643,684,422 

หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้เตม็มูลค่า

ในปี 2552 จาํนวน 708,004,413 หุน้ 
708,004,413 - 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,540,410,208 1,540,410,208 

กาํไรสะสม 21,565,978,442 20,298,992,713 

อ่ืนๆ 7,277,047,050 6,732,007,943 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 31,091,440,113 29,215,095,286 

รวมเงินทุนทั้งหมด 38,078,225,392 37,283,641,925 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนทั้งหมด 0.18 0.22 

อตัราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อทุนสุทธิ -0.18 -0.16 
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กระแสเงินสด 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดม้าจาก (ใชไ้ป) ในกิจกรรม

ดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน 
 

หน่วย : บาท 

             รอบปีบัญชี 2552 รอบบัญชี 2550 
 

            รอบปีบัญชี 2551   
 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,000,685,420 11,340,021,129 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - 4,757,436,249 -6,281,035,611 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน - 1,111,252,521 -2,612,650,400 

 
แหล่งสภาพคล่องทางการเงินของบริษทัฯ ในอนัดบัตน้ๆ คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ไดม้าจากการดาํเนินการของบริษทัฯ และวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ (undrawn credit facilities) ของ

บริษทัฯ  บริษทัฯ ใชเ้งินจากแหล่งเงินสดระยะสั้น เพือ่ชาํระค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ การชาํระคืนหน้ี

ระยะยาวตามกาํหนด เงินปันผล และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 10,718.89 ลา้นบาท เทียบกบั 

11,527.80 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2551 สภาพคล่องทางการเงินโดยรวมของบริษทัฯ ไดแ้ก่ เงินสด 

รายการเทียบเท่าเงินสด และวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ (undrawn borrowing) เท่ากบั 31,205.11 ลา้น

บาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 เพิ่มข้ึนจาก 27,746.52 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2551 สภาพคล่องท่ี

เพิ่มข้ึนนั้นเป็นผลมาจากวงเงินกูใ้นบริษทัยอ่ย  

 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ยอดเงินกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระคืนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ มีจาํนวน 2,003.95 

ลา้นบาท โดยท่ีการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตอ้งการใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก บริษทัฯ จึงจดัหาเงินทุนโดย

การกูเ้งินจากธนาคารพาณิชย ์ การออกหุน้ทุน และเงินสดจากการดาํเนินงานเพือ่มาใชใ้นการซ้ือเรือต่างๆ 

และเรือขดุเจาะ บริษทัฯ จะยงัคงดาํเนินกลยทุธ์ในการลงทุนในสินทรัพยแ์ละการเขา้ซ้ือกิจการอ่ืนๆ โดยจะ

จดัหาเงินหลากหลายวิธี เช่น เงินสดจากการดาํเนินการ การกูเ้งินเพิ่มเติม การออกตราสารหน้ีหรือตราสาร

ทุน หรือการผสมผสานหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั 

 

กระแสเงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน ในรอบปีบญัชี 2552 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ลดลงเป็น 5,000.69 ลา้นบาท เทียบกบั 11,340.02 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2551 โดยมีสาเหตุหลกัจากการท่ี

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานลดลง ส่วนเมอร์เมดมีกระแสเงินสด

สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี 2551 ร้อยละ 133.98 เป็น 1,858.99 ลา้นบาท  
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 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน ในรอบปีบญัชี 2552 เงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรม

ลงทุน เท่ากบั 4,757.44 ลา้นบาท และในรอบปีบญัชี 2551 เท่ากบั 6,281.04 ลา้นบาท ในช่วงรอบปีบญัชีน้ี 

กิจกรรมในการลงทุนส่วนใหญ่เป็นของเมอร์เมด ซ่ึงรวมถึงการชาํระเงินค่างวดในการสัง่ต่อเรือขดุเจาะใหม่ 

เป็นเงิน 979 ลา้นบาท และอีก 1,050 ลา้นบาท เป็นการชาํระเงินค่างวดในอุปกรณ์ ROV และในเรือ

สนบัสนุนงาน ROV (Remote Operated Vehicles) นอกจากน้ีกไ็ดแ้ก่การชาํระเงินค่างวดในระบบควบคุม

และอุปกรณ์สาํหรับดาํนํ้าลึก (saturation diving system) จาํนวน 396 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายส่วนทุน (capital 

expenditures) อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายสะสมของการนาํเรือเขา้อู่แหง้ (accumulated dry-docking payment) ทั้ง

ของบริษทัฯ และของ   เมอร์เมด  

 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน ในรอบปีบญัชี 2552  บริษทัฯ ไดใ้ชเ้งินสดไปใน

กิจกรรมจดัหาเงิน (financing activities) เท่ากบั  1,111.25 ลา้นบาท เงินรับท่ีมาจากเงินกูร้ะยะยาวมีจาํนวน 

1,480.90 ลา้นบาท และส่วนใหญ่ใชไ้ปเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนในเร่ืองของการชาํระค่างวดเรือขดุเจาะ    

เรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า และอุปกรณ์ต่างๆ ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้และใชเ้งินจาํนวน 

1,341.83 ลา้นบาทในการซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพ และใชไ้ปในการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 482.40 ลา้นบาท   

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 อตัราส่วนหน้ีสินจากเงินกูธ้นาคารต่อทุนเท่ากบั 0.18 เท่า เปรียบเทียบกบั 

0.22 เท่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2551  อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิจากเงินกูธ้นาคารต่อทุนสุทธิเท่ากบั -0.18 เท่า 

และ -0.16 เท่า ตามลาํดบั และมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.25 เท่า และ 0.38 เท่า ตามลาํดบั  ณ         

วนัเดียวกนั 

  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552  บริษทัฯ มีหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 197.54 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

เทียบกบั 232.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2551 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีวงเงินสินเช่ือ

หมุนเวียนจาํนวน 25.50  ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเป็นสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินหลายสถาบนั

ในต่างประเทศ (syndicated banks) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 บริษทัฯ ไดเ้บิกถอนวงเงินกูร้ะยะยาวมาใช้

จาํนวน 42.96 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ 1,480.90 ลา้นบาท วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนดงักล่าว มี

หลกัประกนัเป็นเรือของบริษทัฯ จาํนวนหน่ึง รวมทั้งท่ีดินและอาคารสาํนกังานบางส่วน 

 

โดยทัว่ไปการขอกูเ้งินเพื่อซ้ือเรือจะตอ้งจดจาํนองเรือหน่ึงลาํหรือมากกวา่นั้น เพื่อเป็นหลกัประกนั

เงินกู ้ การมอบผลประโยชน์ในกรมธรรม ์ รายไดจ้ากค่าระวาง และค่าชดเชยต่างๆ  นอกจากน้ีอาจมีเง่ือนไข

อ่ืนๆ อีก เช่น บริษทัฯ จะไม่ก่อหน้ีหรือภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนๆ   
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ภายใตส้ญัญาเงินกูร้ะยะยาว บริษทัฯ จะตอ้งคงสดัส่วนสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเป็นราคาตลาดต่อ

เงินกูแ้ละปฏิบติัตามเง่ือนไขขั้นตํ่าทางการเงินต่างๆ รวมทั้งสิทธิในการชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด (โดยมี 

เบ้ียปรับ) สญัญากูบ้างฉบบักาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งรักษาเงินหมุนเวยีนในระบบไว ้ เช่น อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 

ของสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขในการรักษาเงินทุนเหมุนเวียน

ขั้นตํ่าไว ้ 

 

 กิจกรรมทางการเงินของบริษทัฯ จะเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ท่ีจะใหต้น้ทุนการกูเ้งินตํ่าสุด

และในขณะ เดียวกนักจ็ะคาํนึงถึงการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนอยา่งสูงสุด อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ ยงั

ตอ้งรักษาสภาพคล่องใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจได ้ ขณะน้ีบริษทัฯ ถือครอง   

เงินสดในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ และท่ีเหลือเป็นเงินบาท 

 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน 

 

ในรอบปีบญัชี 2552 บริษทัฯ จ่ายเงินมดัจาํงวดท่ี 3 ในการสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 1 ลาํ เป็นเงิน 3.48 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยใชเ้งินกู ้ในรอบปีบญัชี 2552 มีเรือจาํนวน 12 ลาํท่ีเขา้อู่แหง้ คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 

519.71 ลา้นบาท    

 

ในช่วงรอบปีบญัชี 2552 เมอร์เมดจ่ายค่างวดอยา่งต่อเน่ืองสาํหรับเรือขดุเจาะท่ีสร้างใหม่ 1 ลาํ และ

เรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าท่ีสัง่ต่อใหม่จาํนวน 2 ลาํและอุปกรณ์ คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 3,363.11 ลา้น

บาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ยอดเงินคงเหลือของเรือสั่งต่อใหม่ท่ีจะถึงกาํหนดชาํระในปี 2553 คิดเป็นเงิน

จาํนวน 4,273.81 ลา้นบาท โดยมีสญัญาเงินกูมี้หลกัประกนัรองรับสาํหรับการจ่ายเงินดงักล่าว นอกเหนือจาก

รายการชาํระเงินค่าซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวของเมอร์เมดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตขา้งหนา้น้ี ยงัจะมีค่าใชจ่้ายฝ่าย

ทุนเกิดข้ึนเพิ่มเติมอีกในปี 2553 เม่ือเรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 ถึงกาํหนดท่ีจะตอ้งเขา้รับการตรวจสอบระดบั

พิเศษตามกาํหนดเวลา (special periodic survey)  

 

ตลอดระยะเวลา 3 รอบปีบญัชีขา้งหนา้ เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของบริษทัฯ จาํนวน 16 ลาํ จะมี

อายคุรบ 25 ปี ซ่ึงอาจทาํใหเ้รือดงักล่าวถูกปลดระวางในทนัที 

 

เรือทีจ่ะอายุครบ 25 ปี รอบปีบัญชี 2553 รอบปีบัญชี  2554 รอบปีบัญชี 2555  

จาํนวน (ลาํ) 3 9 4 

เดทเวทตนั 93,482 225,238 75,835 
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จากสภาวการณ์ในการปฏิบติังานท่ียากลาํบากมากข้ึนในธุรกิจบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในปัจจุบนั 

บริษทัฯ ยงัไม่มีแนวโนม้ท่ีจะขยายกองเรือในอนาคตอนัใกลน้ี้หรือในระยะกลาง แต่บริษทัฯ มีความ

จาํเป็นตอ้งชดเชยเรือท่ีปลดระวางไปอยา่งแน่นอน วตัถุประสงคข์องแผนในการปรับปรุงกองเรือของ  

บริษทัฯ อยา่งค่อยเป็นค่อยไป กเ็พื่อท่ีจะมีเรือท่ีใหม่กวา่ไม่วา่จะเป็นเรือสัง่ต่อใหม่หรือเรือมือสอง เพื่อเขา้มา

ชดเชยเรือท่ีปลดระวางไปท่ีอาจจะขายไปหรือนาํไปทาํเป็นเศษซากใหท้นัเวลา ดงันั้นภาระค่าใชจ่้ายฝ่ายทุน

ในอนาคตจะข้ึนกบัราคาเรือท่ีบริษทัฯ จะเขา้ไปซ้ือ 

 

ในส่วนของธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือเดินทะเล มีรายการเงินลงทุนจาํนวน 14.10  ลา้นบาทใน

รอบปีบญัชี 2552 เทียบกบั 40.98 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชี 2551 ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายสินทรัพยท่ี์ใชใ้น

การดาํเนินงาน  

 

ความเส่ียงทางการตลาดในเชิงตัวเลขและคุณภาพ 

  

ความเส่ียงทางการเงินหลกัๆ ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียบน จากอตัรา

ดอกเบ้ีย และการใหสิ้นเช่ือทางการเงิน ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปทาํสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ และการทาํ

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ (Cross Currency and Interest Rate Swap) สญัญา

จาํกดัความเส่ียงจากการผนัผวนของราคานํ้ามนั เพื่อจดัการกบัความเส่ียงทางการเงินหลกัๆ ของบริษทัฯ 

วตัถุประสงคข์องการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต

อนัมีสาเหตุจากการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียน และจะบริหารจดัการกบัสภาพคล่องของแหล่งเงินสด 

ทั้งน้ีบริษทัฯ จะไม่เขา้ไปทาํธุรกรรมเก่ียวบัตราสารอนุพนัธ์ในเร่ืองของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน

ใดๆ ท่ีจะเป็นการเกง็กาํไร (speculative purposes)  

 

ความเส่ียงเกีย่วกบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ 

 

เน่ืองจากธุรกิจเดินเรือทะเลระหวา่งประเทศ เป็นธุรกิจซ่ึงใชส้กลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการ

ดาํเนินธุรกิจเป็นหลกั ดงันั้น รายไดท้ั้งหมดและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะเป็น

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

เก่ียวกบัเรือเดินทะเล ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการนาํเรือเขา้อู่แหง้ และค่าใชจ่้ายผนัแปรบางประเภทท่ีเป็นสกลุ

เงินตราต่างประเทศอ่ืนดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสกลุเงินยโูรและสกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ในรอบปีบญัชี 

2552 ประมาณร้อยละ 27.90 ของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเท่ียวเรือ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล 

ค่าใชจ่้ายผนัแปรและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการนาํเรือเขา้อู่แหง้ เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่สกลุเงิน

บาทและสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 เมอร์เมด มีเงินกูค้งเหลือจาํนวนทั้งส้ิน 262.7 ลา้นบาท หรือ 7.5 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และมีวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 786.2 ลา้นบาท หรือ 22.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ซ่ึงไดท้าํสญัญาจาํกดัความเส่ียง ในเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ (Cross 

Currency and Interest Rate Swap) ไวก้บัธนาคารในประเทศ บริษทัฯ รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากสญัญา

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เม่ือมีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 มูลค่า

ยติุธรรมสุทธิของสญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 21.85 ลา้นบาท  

 

 ในรอบปีบญัชี 2550 บริษทัฯ ไดท้าํสญัญา currency collar เพื่อจาํกดัความเส่ียงของความผนัผวน

ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาก่อสร้างเรือจาํนวน 2 ลาํในสกลุเงินเยน เป็น

มูลค่าทั้งส้ิน 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  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 352.44 

ลา้นบาท 

 

ความเส่ียงในเร่ืองของอตัราดอกเบีย้ 

 

บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงทางการตลาดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นสกลุเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเน่ืองจากเงินกูข้องบริษทัฯ เกือบทั้งหมดเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยมี

อตัราดอกเบ้ีย LIBOR บริษทัฯ จ่ายดอกเบ้ียในอตัรา LIBOR บวกส่วนเพิ่มจาํนวนหน่ึง หุน้กูแ้ปลงสภาพมี

ดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.50 ต่อปี นอกจากน้ี   บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาเพื่อจาํกดัความเส่ียงจาก

ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียแลว้สาํหรับเงินกูจ้าํนวน 200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อบริหาร

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ียท่ีจะมีผลต่อกาํไรและกระแสเงินสดของบริษทัฯ ซ่ึงสญัญา

ดงักล่าวไดร้ะบุอตัราจ่ายดอกเบ้ียสูงสุด (Interest Rate Cap) ท่ีบริษทัฯ จะตอ้งจ่ายในแต่ละช่วงเวลาระหวา่ง

เดือนกมุภาพนัธ์ 2548 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ 2553 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ยอดคงเหลือของสญัญาท่ีกาํหนด

เพดานดอกเบ้ียไวคื้อ 200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงรายการเงินกูท่ี้จะครบกาํหนดชาํระและอตัราจ่ายดอกเบ้ียสูงสุดของ

บริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552  
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หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

รายการ 
รอบบัญชี  

2553 

รอบบัญชี  

2554 

รอบบัญชี  

2555-2557 
หลงัจากน้ัน รวม 

หนีสิ้นระยะยาว 

ยอดเงินกูท่ี้เป็นสกลุเงินดอลลาร์

สหรัฐ โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
37.80 37.80 37.80 - 113.40 

ยอดเงินกูท่ี้เป็นสกลุเงินดอลลาร์

สหรัฐ โดยมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร 
9.13 15.97 24.68 1.35 51.13 

ยอดเงินกูท่ี้เป็นสกลุเงินบาทโดยมี

อตัราดอกเบ้ียผนัแปร 
6.72 8.57 15.58 2.14 33.01 

ภาระผูกพนัฝ่ายทุนเพิม่เติม 

การชาํระค่าเรือท่ีสั่งต่อใหม่ 168.20 78.05 41.58 - 287.83 

เรือท่ีเช่ามาเพ่ิมเติม 35.68 2.84 - - 38.52 

อตัราดอกเบีย้จ่ายสูงสุดทีบ่ริษัทได้ทาํสัญญาไว้  

จาํนวนเงินกูท่ี้ทาํสัญญา 200.00 - - - - 

อตัราดอกเบ้ียจ่ายสูงสุดโดยเฉล่ีย 6.50% - - - - 

 
ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํา้มัน 

 

บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนัซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2551 ถึง 30 ตุลาคม 2552  โดยในสญัญาราคาของนํ้ามนัจะถูกกาํหนด

ดว้ยราคาคงท่ีสาํหรับการซ้ือนํ้ามนัจาํนวน 1,000 เมตริกตนัต่อเดือน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 มูลค่า

ยติุธรรมสุทธิของสญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 5.28 ลา้นบาท  

 

ความเส่ียงจากการให้บริการเป็นเงินเช่ือ 

 

รายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่รายไดจ้ากค่าระวาง โดยปกติแลว้ลูกคา้จะชาํระล่วงหนา้ หรือ

ก่อนไดรั้บมอบสินคา้ บริษทัฯ เช่ือวา่ความเส่ียงจากการใหบ้ริการเป็นเงินเช่ือแก่ลูกคา้เป็นเร่ืองไม่สาํคญัมาก

นกั และเช่ือวา่ตน้ทุนสาํหรับการป้องกนัความเส่ียง (Hedging cost) จะไม่มีความสาํคญัมากไปกวา่ประโยชน์

ท่ีจะไดรั้บ ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่มีการทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียงใดๆ เก่ียวกบัความเส่ียงในเร่ืองเหล่าน้ี 
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12.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ สาํนกังานสอบบญัชีในรอบปีบญัชีท่ี

ผา่นมาเป็นเงินรวม 18,478,438บาท  

 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา

เป็นเงิน 6,404,995 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาและกาํหนดแนว

ทางการบริหารความเส่ียงองคก์ร การสอบทานการจดัสรรราคาซ้ือกิจการใหม่ท่ีลงทุน และการ

ตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
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13. ข้อมูลอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 

- ไม่มี - 

 - 202 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1      

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั

บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดง   

ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัได้

เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้ง

ควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้

การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการ

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํ

รายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความ  

ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั หรือนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ เป็นผูล้ง  

ลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั หรือ   

นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ กาํกบัไว ้ บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของ    

ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั ประธานกรรมการ 
 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการ 
 

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการ 
 

 นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 

ผูจ้ดัการฝ่ายทะเบียน

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

คณะกรรมการ 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั 79 -ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ เป็นบิดาของ 0.18 2537 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ    (เกียรตินิยม)  ม.ล.จนัทรจุฑา  2534 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซี.เอส. แคปปิตอล จาํกดั 

   University of Cambridge,  จนัทรทตั  2544 – ม.ค. 2548 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

   England   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 43 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เป็นบุตรของ 0.03 ก.พ. 48 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ     มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย  ม.ร.ว.   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร     เบิร์คลีย ์ จนัทรแรม  ต.ค. 52 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ศิริโชค   กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส โคลบริคเครท จาํกดั 

     มหาวทิยาลยัมินิโซตา้ จนัทรทตั   กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

  - หลกัสูตร Director Certification    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 

     Program (DCP 70/2549)    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ม.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

     พ.ค. 51 – ปัจจุบนั กรรมการ JSSI Holdings, LLC 

     ม.ค. 50 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั และ 

       บริษทัในกลุ่มธุรกิจเดินเรือโทรีเซน จาํนวน 46 บริษทั 

หมายเหตุ 1) ขอ้มูลสัดส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552  2) สัดส่วนการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารไดน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะแลว้ 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 
ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (ต่อ)     มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ     มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร      กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

      กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

      กรรมการ โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

      กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั 

      กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั 

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

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

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

      ฝ่ายธุรกิจโครงการ  

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

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

      Engineering Risk Management  

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

      ฝ่าย Capital Markets Credit  
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 58 - BA/MA Jurisprudence, Oxford - 0 ม.ค. 50 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, ประธานคณะกรรมการ     University (Open Exhibition)   พ.ย. 49 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

สรรหาและกรรมการอิสระ  - Solicitor, England & Wale   2546 – ปัจจุบนั หุน้ส่วน Wikborg Rein 

  - Solicitor, Hong Kong   2538 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Masterbulk Pte Ltd 

  - Fellow, Singapore Institute of   2541 – 2546 ท่ีปรึกษา Watson, Farley & Williams 

     Arbitrators   2541 – 2543 กรรมการผูจ้ดัการ Argonaut Shipping Pte ltd 

     2529 – 2541 หุน้ส่วน Sinclair Roche & Temperley, Singapore 

     2526 – 2528 Assistant Solicitor Sinclair Roche & Temperley, London/Singapore 

     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 

นางปรารถนา มงคลกลุ 45 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - 0.003 มี.ค. 52 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, ประธานกรรมการ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   ม.ค. 50 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ  - หลกัสูตร Chief Financial officer   2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

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

     สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชี    เจา้หนา้ท่ีการเงิน  

     รับอนุญาตแห่งประเทศไทย   2535 – 2541 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Certification     และผูอ้าํนวยการดา้นการเงิน  

     Program จากสมาคมส่งเสริม    และบญัชี  

  สถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD)      

  - หลกัสูตร Director Accreditation       

     Program จากสมาคมส่งเสริม      

  สถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD)      
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 
ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางปรารถนา มงคลกลุ (ต่อ)  - หลกัสูตรบริหารระดบัสูงจาก      

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและ     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน      

กรรมการอิสระ      รุ่น 6/2551      

ดร. พิชิต นิธิวาสิน 63 - ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขา - 0 ม.ค. 49 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการกาํหนด บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ,     Operation Research,    ค่าตอบแทนและ  

ประธานคณะกรรมการกาํหนด     University of California,     กรรมการสรรหา  

ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ     Berkeley, USA   2526 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 

  - วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต   ธ.ค. 42 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จาํกดั 

     สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าและ   2540 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โฟมเมก็ซ์ เอเชีย จาํกดั 

     คอมพิวเตอร์ University of   ม.ค. 34 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จาํกดั 

     California, Berkeley, USA   2530 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 

  - วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต   ธ.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

     สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ   เม.ย. 41 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มาบตาพดุ แทงก ์เทอร์มินลั จาํกดั 

     University of California,    เม.ย. 40 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์ 

     Berkeley, USA     (ประเทศไทย) จาํกดั 

  - วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต   ม.ค. 40 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จาํกดั  

     สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ   ธ.ค. 38 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จาํกดั 

     University of California,    2531 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปลิเมอส์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 

     Berkeley, USA   2527 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฮัว่ก่ีเปเปอร์ จาํกดั 

  - หลกัสูตร Finance for Non-   เม.ย. 39 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางกอก โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั  

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

     (FN 4/2546) จากสมาคม      

     ส่งเสริมสถาบนักรรมการ      

     บริษทัไทย (IOD)      
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 
ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ 60 - ปริญญาตรี Management  - 0 พ.ค. 50 – ปัจจุบนั กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, กรรมการกาํหนดค่า     Science จาก Colorado State    และกรรมการสรรหา  

ตอบแทน, กรรมการสรรหาและ     University ประเทศสหรัฐ   เม.ย. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เทเวศน์ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ     อเมริกา   2533 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการ บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 

         ค่าตอบแทน  

     2548 – 2549 กรรมการและกรรมการตรวจ ธนาคาร จีอี มนัน่ี เพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 

      สอบ, กรรมการค่าตอบแทน  

      และกรรมการสรรหา  

     2546 – 2547 ผูจ้ดัการ สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

     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 – 2517 เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ บริษทั คอนติเนนทลั อิลินอยส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ดร. ศิริ การเจริญดี 61 - Ph.D.-Monetary Economics and - 0 ม.ค. 50 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ, บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,     Econometrics & Operations     กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

กรรมการสรรหา, กรรมการกาํหนด     Research Monash University,    และกรรมการสรรหา  

ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ     Australia   2552– ปัจจุบนั กรรมการคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  - M.Ec.-Economic Statistics and     นโยบายสถาบนัการเงิน  

     Monetary Economics,     และกรรมการ  

     University of Sydney, Australia   2551 – ปัจจุบนั กรรมการคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

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

 
ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

ดร. ศิริ การเจริญดี (ต่อ)  - B.Ec.(Hons)-Economic    2543 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการและ บริษทั นํ้ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,    Statistics, University of Sydney,    กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหา, กรรมการกาํหนด    Australia   2542 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานคณะ บริษทั โพสต ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ  - หลกัสูตร Director Accreditation     กรรมการตรวจสอบ  

     Program (DAP รุ่นท่ี 4/2546)    2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2548 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บริษทั อินโดรามา โพลีเมอร์ส จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    กรรมการตรวจสอบ  

  - หลกัสูตร Director Certification    2546 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

     Program (DCP รุ่นท่ี 60/2548)    2539 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2534 – 2541 ผูช่้วยผูว้า่การอาวโุส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2535 – 2540 ผูช่้วยผูว้า่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางโจอ้ี ฮอร์น 43 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - 0 ม.ค. 51 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ     และการจดัการจาก Yale    ม.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

     University   2548 – 2551 กรรมการอิสระและ Norse Energy Corp. ASA 

  - ปริญญาตรีจาก Williams     กรรมการตรวจสอบ  

     College   2549 กรรมการอิสระ Petrojarl ASA 

      ผูจ้ดัการดูแลสมาคม William College, USA 

      นกัศึกษาเก่า  

      Partner, Equity Research HQ Norden Securities 

      Vice President, Mergers and Credit Suisse First Boston 

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

 
ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายอศัวนิ คงสิริ 63 - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา - 0 ม.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ     Philosophy, Politics and    2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

และกรรมการอิสระ     Economics จาก Oxford   2548 – ปัจจุบนั กรรมการและ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

     University    กรรมการบริหาร  

  - หลกัสูตร Chairman 2000    2548 – ปัจจุบนั กรรมการและประธาน บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

     Program รุ่นท่ี 5/2544    กรรมการบริหารความเส่ียง  

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    และประธานกรรมการสรรหา  

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund 

  - หลกัสูตร Director Certification    2546 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการและ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

     Program (DCP รุ่นท่ี 11/2544)     กรรมการสรรหาและ  

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    พิจารณาผลตอบแทน  

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2546 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอเค เพลส จาํกดั 

     2542 – ปัจจุบนั กรรมการและประธาน บริษทั โอเอชทีแอล จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการตรวจสอบ  

     2536 – ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการ บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

      ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา  

      และพิจารณาผลตอบแทน  

     2524 – ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการ บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

      ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา  

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

 
ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเทอร์เจ สเก๊า 60 - Diploma in Shipping & - 0 มี.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ    Finance from London School   2546 – ปัจจุบนั Independent Consultant Windglory Agent Limited 

    of Foreign Trade   2535 – 2546 Executive Director Belships 

     2528 – 2539 Executive Director R.S. Platou / Fearnleys / Belship 

     2520 - 2528 Executive Director Thome & Partners 

     2515 - 2518 Ship Broker P.T. Johs Larsen / N.R. Bugge AS Norway 

 
 
ผู้บริหารระดบัสูง 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 43 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เป็นบุตรของ 0.03 ก.พ. 48 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ     มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย  ม.ร.ว.   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร     เบิร์คลีย ์ จนัทรแรม  ต.ค. 52 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ศิริโชค   กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส โคลบริคเครท จาํกดั 

     มหาวทิยาลยัมินิโซตา้ จนัทรทตั   กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

  - หลกัสูตร Director Certification    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 

     Program (DCP 70/2549)    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ม.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

     พ.ค. 51 – ปัจจุบนั กรรมการ JSSI Holdings, LLC 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 
ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (ต่อ)     ม.ค. 50 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

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

       บริษทัในกลุ่มธุรกิจเดินเรือโทรีเซน จาํนวน 46 บริษทั 

      กรรมการ บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

      กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

      กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

      กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

      กรรมการ โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

      กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั 

      กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั 

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

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

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

      ฝ่ายธุรกิจโครงการ  

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

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

      Engineering Risk Management  

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

      ฝ่าย Capital Markets Credit  
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเดวดิ ลอร์เรนซ์ เอเมส 44 - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์จาก - 0 ก.พ. 52 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     Northwestern University    กลุ่มธุรกิจขนส่ง  

กลุ่มธุรกิจขนส่ง     ประเทศสหรัฐอเมริกา   2548 - 2550 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร Zuellig Pharma 

  - หลกัสูตร Supply Chain    2546 – 2548 ผูจ้ดัการทัว่ไป Metro Drug Inc. 

     Management จาก Stanford   2544 – 2546 กรรมการผูจ้ดัการ American President Lines 

     University      

  - หลกัสูตร Advance Management      

     จาก INSEAD, Fontainebleau      

     ประเทศฝร่ังเศส      

นายจอห์น เครน 49 - ปริญญาโท Lauder Institute ท่ี - 0 ก.ค. 49 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     University of Pennsylvania    กลุ่มกลยทุธ์  

กลุ่มกลยทุธ์  - ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขา   มี.ค. 50 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

     การเงินจาก Wharton School   2547 – ปัจจุบนั กรรมการ Aspire Pacific Ltd. 

  - ปริญญาโทดา้นการจดัการสาขา   2535 – 2547 ผูบ้ริหาร เจพี มอร์แกน 

     International Studies จาก      

     University of Pennsylvania      

  - ปริญญาตรีสาขา International      

     Relations จาก Pomona College      
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายปรีธยตุม ์นิวาศะบุตร 51 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  - 0 เม.ย. 51 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     จากมหาวทิยาลยัแมร่ีแลนด ์    กลุ่มปฏิบติัการ  

กลุ่มปฏิบติัการ     สหรัฐอเมริกา   ต.ค. 51 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ    2543 - 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แปซิฟิก อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย) จาํกดั 

     มหาวทิยาลยัจอร์จ เมสนั    2542 – 2543 ผูอ้าํนวยการประจาํ บริษทั มาสเตอร์คาร์ต อินเตอร์เนชัน่แนล 

     สหรัฐอเมริกา    ประเทศไทย  

  - หลกัสูตร Director Certification      

     Program (DCP 40/2547)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      

นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ 48 - ปริญญาโท สาขาบญัชีและ - 0 ส.ค. 52 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     การเงินจากมหาวิทยาลยั    กลุ่มการเงินและบญัชี  

กลุ่มการเงินและบญัชี     ธรรมศาสตร์   ต.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Accreditation     กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส โคลบริคเครท จาํกดั 

     Program (DAP รุ่นท่ี 66/2550)     กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     2549 – 2552 ผูจ้ดัการสายบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

      การลงทุนตราสารทุน  

     2550 – 2552 กรรมการ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

     2546 – 2549 Group Chief Financial Officer บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

     2544 – 2546 ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

     2540 – 2544 Regional Chief  บริษทั อีสต ์เอเชียต๊ิก (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

      Financial Officer  
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 
ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ (ต่อ)     2531 - 2540 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน บริษทั อีสต ์เอเชียต๊ิก (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

      และบญัชี  

นายแอนดรูว ์ทอม สปริงกอล 44 - ปริญญาตรี สาขา Industrial - 0 ก.ย. 52 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     Economics จาก Nottingham    กลุ่มพลงังาน  

กลุ่มพลงังาน     University ประเทศองักฤษ   2551 – 2552 กรรมการและท่ีปรึกษา Energy Konsultan Indonesia (EKI) 

     2548 – 2551 ผูจ้ดัการสายการพาณิชย ์ Hess Corporation 

      ประจาํภูมิภาคเอเชียตะวนัออก  

      เฉียงใตแ้ละออสเตรเลีย  

     2544 – 2548 Country Manager Hess Corporation 

     2539 – 2542 ผูจ้ดัการภาคพื้นยโุรป Hess Corporation 

     2531 – 2539 Gas Contracts Manager &  Shell UK Limited 

      Commercial Analyst  

นางเพญ็รุ่ง สุวรรณกฏู 46 - ประกาศนียบตัรสาขาการจดัการ - 0 มิ.ย. 51 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     ทรัพยากรมนุษยจ์ากสถาบนั    กลุ่มทรัพยากรมนุษย ์  

กลุ่มทรัพยากรมนุษย ์     บณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์   ต.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

     แห่งจุฬาลงกรณ์    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส โคลบริคเครท จาํกดั 

  - ปริญญาตรี สาขาสงัคม    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

     สงเคราะห์ มหาวทิยาลยั    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 

     ธรรมศาสตร์    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     2546 – 2551 ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่าย ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

      ทรัพยากรมนุษย ์บุคคลธนกิจ  

     2536 - 2546 ผูอ้าํนวยการฝ่าย ธนาคารแห่งอเมริกา 

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

 
 
ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 44 - 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 
 

รายช่ือ บริษทัโทรีเซนไทย บริษทัยอ่ย (กลุ่มธุรกิจขนส่ง) 

 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. นางปรารถนา มงคลกลุ /                   

5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน   /                   

6.  นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ /                   

7. ดร. ศิริ การเจริญดี /                   

8. นางโจอ้ี ฮอร์น /                   

9. นายอศัวนิ คงสิริ /                   

10. นายเทอร์เจ สเก๊าท ์ /                   

 

หมายเหตุ /   =   กรรมการ X     =    ประธานกรรมการ //     =    กรรมการบริหาร 
 1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 7. บริษทั ทอร์เซลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 13. บริษทั ทอร์ มารีเนอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 

 2. บริษทั ทอร์ นาวเิกเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 8 บริษทั ทอร์ซนั ชิปป้ิง จาํกดั 14. บริษทั ทอร์ เมอร์คิวร่ี ชิปป้ิง จาํกดั 

 3. บริษทั ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 9 บริษทั ทอร์ซี ชิปป้ิง จาํกดั 15. บริษทั ทอร์ มาสเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 

 4. บริษทั ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 10. บริษทั ทอร์สกาย ชิปป้ิง จาํกดั 16. บริษทั ทอร์ ออร์คิด ชิปป้ิง จาํกดั 

 5. บริษทั ทอร์สตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั 11. บริษทั ทอร์ สปิริต ชิปป้ิง จาํกดั 17. บริษทั ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จาํกดั 

 6. บริษทั ทอร์สกิปเปอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 12. บริษทั ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิง จาํกดั 18. บริษทั ทอร์ จสัมิน ชิปป้ิง จาํกดั 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

 

รายช่ือ บริษทัโทรีเซนไทย บริษทัยอ่ย (กลุ่มธุรกิจขนส่ง) 

 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. นางปรารถนา มงคลกลุ /                   

5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน   /                   

6.  นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ /                   

7. ดร. ศิริ การเจริญดี /                   

8. นางโจอ้ี ฮอร์น /                   

9. นายอศัวนิ คงสิริ /                   

10. นายเทอร์เจ สเก๊าท ์ /                   

 

หมายเหตุ /   =   กรรมการ X     =    ประธานกรรมการ //     =    กรรมการบริหาร 
 19. บริษทั ทอร์ กปัตนั ชิปป้ิง จาํกดั 25. บริษทั ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จาํกดั 31. บริษทั ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 

 20. บริษทั ทอร์ แชมเป้ียน ชิปป้ิง จาํกดั 26. บริษทั ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จาํกดั 32. บริษทั ทอร์ อลายอนัซ์ ชิปป้ิง จาํกดั 

 21. บริษทั ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จาํกดั 27. บริษทั ทอร์ การ์เดียน ชิปป้ิง จาํกดั 33. บริษทั ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จาํกดั 

 22. บริษทั ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 28. บริษทั ทอร์ เน็กซสั ชิปป้ิง จาํกดั 34. บริษทั ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จาํกดั 

 23. บริษทั ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 29. บริษทั ทอร์ เนปจูน ชิปป้ิง จาํกดั 35. บริษทั ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จาํกดั 

 24. บริษทั ทอร์ เวนเจอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 30. บริษทั ทอร์ ทริบิวท ์ชิปป้ิง จาํกดั 36. บริษทั ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จาํกดั 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

 

รายช่ือ บริษทัโทรีเซนไทย บริษทัยอ่ย (กลุ่มธุรกิจขนส่ง) 

 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. นางปรารถนา มงคลกลุ /                 

5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน   /                 

6.  นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ /                 

7. ดร. ศิริ การเจริญดี /                 

8. นางโจอ้ี ฮอร์น /                 

9. นายอศัวนิ คงสิริ /                 

10. นายเทอร์เจ สเก๊าท ์ /                 

 

หมายเหตุ /   =   กรรมการ X     =    ประธานกรรมการ //     =    กรรมการบริหาร 
 37. บริษทั ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปป้ิง จาํกดั 43. บริษทั ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จาํกดั 49. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 38. บริษทั ทอร์ ฮาร์โมน่ี ชิปป้ิง จาํกดั 44. บริษทั ทอร์ เอนเนอร์ย ีชิปป้ิง จาํกดั 50. บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

 39. บริษทั ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั 45. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั 51. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั  

 40. บริษทั ทอร์ เนรัส ชิปป้ิง จาํกดั 46. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเตด็ 52. โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

 41. บริษทั ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จาํกดั 47. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช  

 42. บริษทั ทอร์ ทรานสิท ชิปป้ิง จาํกดั 48. PT Perusahann Pelayaran Equinox  
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 

 

รายช่ือ บริษทัโทรีเซนไทย บริษทัยอ่ย (กลุ่มธุรกิจพลงังานและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน) 

 เอเยนตซี์ส์ จาํกดั  
 (มหาชน) 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั X         

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

3.  นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม /         

4. นางปรารถนา มงคลกลุ /         

5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน   /         

6.  นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ /         

7. ดร. ศิริ การเจริญดี /         

8. นางโจอ้ี ฮอร์น /  /       

9. นายอศัวนิ คงสิริ /         

10. นายเทอร์เจ สเก๊าท ์ /         
 

หมายเหตุ /   =   กรรมการ X     =    ประธานกรรมการ //     =    กรรมการบริหาร 
    

 1. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 5. บริษทั บาคองโค จาํกดั  

 2. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 6. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 3. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั 7. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี  

 4. โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 8. เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี  
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1      

เอกสารแนบ 3 

 

1. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

วนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
 

เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

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 2552 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้ ได้

แสดงฐานะการเงินและ   ผลการดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 

 

 

 

(ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค  จนัทรทตั) (ม.ล. จนัทรจุฑา  จนัทรทตั) 

ประธานกรรมการ          กรรมการผูจ้ดัการ 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1      

2. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติั

ตามขอ้กาํหนดเร่ืองความเป็นอิสระท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย นางปรารถนา มงคลกลุ 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) ดร. ศิริ การเจริญดี และนาย อศัวิน คงสิริ ทั้งน้ี นายบียอรน์ ออสตรอม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ คนก่อนไดล้าออกไป คณะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 13 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 ไดมี้มติแต่งตั้ง นางปรารถนา มงคลกลุเขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

และนาย อศัวนิ คงสิริ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน ตาํแหน่งท่ีวา่งลง 

 คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบริษทั สามารถปฏิบติังานตามความ

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

เสริมสร้างใหเ้กิดการรับรู้และใหค้าํแนะนาํแก่ฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง และแนวปฏิบติั

เก่ียวกบัการควบคุมภายใน 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและความรับผดิชอบหลกั 

ดงัน้ี 
 การรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล และงบการเงินประจาํปีเพื่อให้

คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัในการอนุมติังบการเงินดงักล่าว ทั้งน้ี ในการสอบทานงบ

การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานโดยใหค้วามสาํคญัในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการ

เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีและขั้นตอนการปฏิบติังาน การตดัสินใจในเร่ืองหลกัๆ ท่ีสาํคญัและ

มีความเส่ียง รายการปรับปรุงทางบญัชีของผูต้รวจสอบบญัชีท่ีมีสาระสาํคญั สมมติฐานเก่ียวกบั

การดาํเนินกิจการอยา่งต่อเน่ือง การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีรวมถึงกฎและระเบียบของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การตรวจสอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะหารือกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก เก่ียวกบัแผนการตรวจสอบ 

รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจาํปี สอบทานหนงัสือแจง้ถึงฝ่ายบริหารและผลการตอบ

กลบัของฝ่ายบริหาร รวมถึงสอบทานวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบและความเป็นอิสระของ   
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ผูต้รวจสอบบญัชีจากฝ่ายบริหารและบริษทัฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัเป็นผู ้

พิจารณาและใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในการคดัเลือกและแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี 

รวมถึงการพิจารณาค่าสอบบญัชีดว้ย 
 การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานขอบเขตการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน แนวการ

ตรวจสอบ และประเดน็ท่ีมีสาระสาํคญัท่ีตรวจพบในระหวา่งปี รวมถึงการตอบสนองต่อ

ประเดน็ท่ีตรวจพบของฝ่ายบริหาร เพื่อความเช่ือมัน่ต่อความเพยีงพอของการปฏิบติังาน

ตรวจสอบภายใน 
 การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานถึงประสิทธิภาพของการควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ซ่ึง

ประกอบดว้ย การควบคุมดา้นการเงิน การกาํกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ  

และการบริหารความเส่ียง เพื่อรักษาผลประโยชน์จากการลงทุนของผูถื้อหุน้ และทรัพยสิ์นของ

บริษทัฯ 
 รายการคา้ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการคา้ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ 

บริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
 

ในระหวา่งรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุม

รวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง โดยนางปรารถนา มงคลกลุ และ ดร. ศิริ การเจริญดีเขา้ร่วมการประชุมทุกคร้ังนาย อศัวนิ 

คงสิริ และนาย บียอร์น ออสตรอมเขา้ร่วมการประชุม 4 คร้ัง และ 2 คร้ัง ตามลาํดบั  เพื่อสอบทานระบบ

บญัชี และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปีก่อนนาํเสนอสู่

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยการสอบทานประเดน็ต่างๆ  คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดก้ระทาํโดยอิสระ และไดร่้วมหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูต้รวจสอบบญัชี  ผูบ้ริหาร

ท่ีเก่ียวขอ้ง และผูต้รวจสอบภายใน นอกจากน้ีรายงานการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการตรวจสอบได้

ถูกนาํเสนอใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาสเพื่อรับทราบขอ้มูลและพิจารณา 
 
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ การดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปีท่ี

ผา่นมา มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอและเหมาะสม รายงานขอ้มูลทางการเงินจดัทาํข้ึนตามหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยอิสระ และมีสิทธิและดุลพินิจเตม็ท่ีในการเชิญกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีบริหาร

เขา้ร่วมประชุม รวมถึงไม่มีขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงขอ้มูล 
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สาํหรับงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหพ้จิารณาแต่งตั้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบ

บญัชีของบริษทัฯ ต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงและมีมาตรฐานการ

ตรวจสอบเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง การแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปีของผูถื้อหุน้ท่ีจะมีข้ึนในเดือนมกราคม 2553 เพื่อใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

 
 
 
นางปรารถนา มงคลกลุ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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