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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ส่วนที ่2 

ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 

 

ช่ือบริษัท  : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขทะเบียน : 0107537002737  

วนัก่อตั้งบริษทั : 16 สิงหาคม 2526 

วนัจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจํากดั : 15 ธนัวาคม 2537  

วนัทีหุ้่นสามัญของบริษัทฯ เร่ิมทาํการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

: 25 กนัยายน 2538 

ทีต่ั้ง : 26/26-27 อาคารอรกานต ์ ชั้น 8 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+ 66 (0) 2254-8437 

เวบ็ไซด ์: http://www.thoresen.com 

ประเภทของธุรกจิ 

 

: ธุรกิจขนส่ง 

ธุรกิจพลงังาน  

ธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

ทุนจดทะเบียน : 933,004,413 บาท 

ทุนชําระแล้ว : 708,004,413 บาท  

จํานวนหุ้นทีอ่อกจําหน่าย : 708,004,413 หุน้  

มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 1 บาท 

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพทีอ่อกจําหน่าย : 169,800,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

มูลค่าเงนิต้นคงค้างของหุ้นกู้แปลงสภาพ : 68,600,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ตลาดรองของหุ้นกู้แปลงสภาพ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ 

วนัทีหุ้่นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เร่ิมทาํการซ้ือขาย 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ 

: 25 กนัยายน 2550 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ในประเทศทีอ่อกจําหน่าย : หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,000,000,000 บาท 

  หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,000,000,000 บาท 

วนัทีหุ้่นกู้ในประเทศขึน้ทะเบียน 

กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

: 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

2. ข้อมูลของบุคคลทีอ้่างองิ 

    

นายทะเบียนหุ้นสามัญ  : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

2/7 หมู่ท่ี 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวภิาวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210  

ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+ 66 (0) 2596-9000 

ผู้สอบบัญชี◌ ี : นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

ชั้น 15 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ 

179/74-80 ถนนสาธรใต ้กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+ 66 (0) 2344-1000 

ทีป่รึกษากฎหมาย : บริษทั สาํนกักฎหมายประมวลชยั จาํกดั 

2038-2042 ถนนพระราม 6 (บรรทดัทอง) เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 (0) 2219-2031-2 

 : บริษทั อลัเลน แอนด ์โอเวอร่ี (ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารสินธร 3 ชั้น 22 

130-132 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  

กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 (0) 2263-7600 

 : บริษทั วตัสนัฟาร์ลี แอนด ์วลิเล่ียมส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ยนิูต 902 ชั้น 9 จีพีเอฟ วิทย ุทาวเวอร์ บี 

93/1 ถนนวิทย ุปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทรศพัท:์ +66 (0) 2655 7800/78 

 : บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมคเคนซ่ี จาํกดั 

990 อาคารอบัดุลราฮิม ชั้น 5, 22-25 ถนนพระราม 4 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศพัท:์ +66(0) 2636-2000 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

3. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
การลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัอ่ืน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ดงัต่อไปน้ี 

ลาํดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 

ที ่   หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถื่อ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

กลุ่มขนส่ง           

ประเภทธุรกจิ : ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล 

1 บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั หุน้สามญั 9,470,000 9,470,000 99.9 10 

  26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ถ.ชิดลม หุน้บุริมสิทธ์ิ 3,030,000 3,029,994     

  แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330           

 

โทรศพัท ์(0) 2250-0569 

       โทรสาร (0) 2254-9417           

2 บริษทั เฮอร์มิส ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 270,000 269,994 99.9 100 

3 บริษทั ทอร์สตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 300,000 299,993 99.9 100 

4 บริษทั ทอร์สกิปเปอร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 300,000 299,993 99.9 100 

5 บริษทั ทอร์เซลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 300,000 299,993 99.9 100 

6 บริษทั ทอร์ซนั ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 400,000 399,993 99.9 100 

7 บริษทั ทอร์สปิริต ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 400,000 399,993 99.9 100 

8 บริษทั ทอร์สกาย ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 400,000 399,993 99.9 100 

9 บริษทั ทอร์ซี ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 400,000 399,993 99.9 100 

10 บริษทั ทอร์ มาสเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 1,880,000 1,879,993 99.9 100 

11 บริษทั ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 200,000 199,994 99.9 100 

12 บริษทั ทอร์ มารีเนอร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 350,000 349,994 99.9 100 

13 บริษทั ทอร์ เมอร์คิวร่ี ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 600,000 599,994 99.9 100 

14 บริษทั ทอร์ กปัตนั ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 1,530,000 1,529,994 99.9 100 

15 บริษทั ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 800,000 799,993 99.9 100 

16 บริษทั ทอร์ จสัมิน ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 700,000 699,993 99.9 100 

17 บริษทั ทอร์ แชมเป้ียน ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 750,000 749,993 99.9 100 

18 บริษทั ทอร์ ออร์คิด ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 472,500 472,493 99.9 100 

19 บริษทั ทอร์ นาวิเกเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 990,000 989,993 99.9 100 

20 บริษทั ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 1,150,000 1,149,993 99.9 100 

21 บริษทั ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 2,000,000 1,999,993 99.9 100 

22 บริษทั ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 630,000 629,993 99.9 100 

23 บริษทั ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 450,000 449,993 99.9 100 

24 บริษทั ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 450,000 449,993 99.9 100 

25 บริษทั ทอร์ เวนเจอร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 750,000 749,993 99.9 100 

26 บริษทั ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 753,000 752,993 99.9 100 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ลาํดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 

ที ่   หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถื่อ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

27 บริษทั ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 500,000 499,993 99.9 100 

28 บริษทั ทอร์ การ์เดียน ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 750,000 749,993 99.9 100 

29 บริษทั ทอร์ ไทรอมัพ ์ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 600,000 599,993 99.9 100 

30 บริษทั ทอร์ เน็กซสั ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 1,857,000 1,856,993 99.9 100 

31 บริษทั ทอร์ เนปจูน ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 1,380,000 1,379,993 99.9 100 

32 บริษทั ทอร์ ทริบิวท ์ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 1,170,000 1,169,993 99.9 100 

33 บริษทั ทอร์ จูปิแตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 974,000 973,993 99.9 100 

34 บริษทั ทอร์ อลายอนัซ์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 1,060,000 1,059,993 99.9 100 

35 บริษทั ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 500,000 499,993 99.9 100 

36 บริษทั ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 2,000,000 1,999,993 99.9 100 

37 บริษทั ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 2,000,000 1,999,993 99.9 100 

38 บริษทั ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 3,600,000 3,599,993 99.9 100 

39 บริษทั ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 6,300,000 6,299,993 99.9 100 

40 บริษทั ทอร์ ฮาร์โมน่ี ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 3,500,000 3,499,993 99.9 100 

41 บริษทั ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 3,850,000 3,849,993 99.9 100 

42 บริษทั ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 2,541,000 2,540,993 99.9 100 

43 บริษทั ทอร์ เนรัส ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 2,128,000 2,127,993 99.9 100 

44 บริษทั ทอร์ ทรานสิท ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 1,000,000 999,993 99.9 100 

45 บริษทั ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 11,000,000 10,999,993 99.9 100 

46 บริษทั ทอร์ เอนเนอร์ย ีชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 10,000,000 9,999,993 99.9 100 

หมายเหตุ : ท่ีอยูข่องบริษทัในลาํดบัท่ี 2-46 คือ 26/32 อาคารอรกานต ์ชั้น 10 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  

                   กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์(0) 2250-0569 โทรสาร (0) 2254-8437 

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 

47 บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) แอลทีดี หุน้สามญั 500,000 499,999 99.99 1 ดอลลาร์ 

  Suite B 12/F Two Chinachem Plaza          ฮ่องกง 

  135 Des Voeux Road Central, Hong Kong           

48 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 111,300,000 111,300,000 100.0 1 ดอลลาร์ 

  25 International Business Park         สิงคโปร์ 

  #02-65/67 German Centre Singapore 609916           

  โทรศพัท ์+65 6578-7000           

  โทรสาร +65 6578-7007           
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ลาํดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 

ที ่   หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถื่อ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

49 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนันี จีเอม็บีเอช หุน้สามญั 25,000 25,000 100.0 1 

  Stavendamm 4a, 28195          ยโูร 

  Breman, Germany           

  Tel. : 421 336 52 22           

50 PT Perusahaan Pelayaran Equinox หุน้สามญั 24,510 12,010 49.0 1,000,000 

  Globe Building 4th & 5th floor         รูเปียห์ 

 

Jalan Bancit Raya Kav. 

       31-33, Jakarta, Indonesia 12740           

  Tel: +6221 7918 7006 Fax: +6221 7918 7097           

ประเภทธุรกจิ : ตวัแทนเรือ 

51 บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั  หุน้สามญั 500,000 499,993 99.9 100 

  26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม           

  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            

 

กรุงเทพฯ 10330 

     

 

โทรศพัท ์(0) 2254-0266 

       โทรสาร (0) 2254-0628           

52 บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย)  หุน้สามญั 22,000 11,215 51.0 1,000 

 

จาํกดั 

       26/30-31 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม           

  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            

 

กรุงเทพฯ 10330 

     

 

โทรศพัท ์(0) 2650-7400 

       โทรสาร (0) 2650-7401           

53 โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี หุน้สามญั 1 1 100.0 550,550 

  1901-19th Floor, Golden Tower         เดอร์แฮม 

  Opp. Marbella Resort, Al Buhairah Corniche           

  Road, Sharjah, UAE.           

  Tel. : 971-6-574 2244   Fax : 971-6-574 4244           

54 โทรีเซน อินโดไชน่า เอสเอ หุน้สามญั 2,500 1,250 50.0 100 

  12A Floor, Bitexco Building         ดอลลาร์ 

  19-25 Nguyen Hue Boulevard District 1         สหรัฐอเมริกา 

  Ho Chi Min City, Vietnam           

  Tel. : +84 8 821 5423   Fax : +84 8 821 5424           
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ลาํดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 

ที ่   หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถื่อ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

55 Thoresen-Vinama Agencies Co., Ltd. หุน้สามญั 500,000 245,000 49.0 1 

  12A Floor, 19-25 Nguyen Hue,       (ถือหุน้ ดอลลาร์ 

  District 1, Ho Chiminh City, Vietnam       ทางออ้ม)  สหรัฐอเมริกา 

ประเภทธุรกจิ : นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

56 บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หุน้สามญั 20,000 10,194 51.0 100 

  26/55 อาคารอรกานต ์ชั้น 15 ซอยชิดลม           

  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            

 

กรุงเทพฯ 10330 

     

 

โทรศพัท ์(0) 2253-6160 

       โทรสาร (0) 2655-2761           

57 บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) แอลทีดี หุน้สามญั 100,000 100,000 100.0 1 ดอลลาร์ 

  8 Cross Street # 11-00, PWC Building         สิงคโปร์ 

  Singapore 048424           

ประเภทธุรกจิ : ธุรกจิเรือบรรทุกนํา้มนัและก๊าซธรรมชาต ิ

58 Petrolift Inc. หุน้สามญั 1,259,350,452 489,056,155 38.834 1 

  6th Floor, Mapfre Insular Corporate Center       (ถือหุน้ ฟิลิปปินส์ 

  Madrigal Business Park I, 1220       ทางออ้ม)  เปโซ 

  Acacia Avenue, Ayala Alabang           

  Muntinlupa City, Philippines           

กลุ่มพลงังาน         

ประเภทธุรกจิ : ธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 

59 บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) หุน้สามญั 541,205,340 191,602,670 57.14 1 

  26/28-29 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม     (ถือหุน้     

 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

  

ทางตรง) 

    กรุงเทพฯ 10330     117,648,600     

 

โทรศพัท ์(0) 2255-3115-6 

  

(ถือหุน้ 

    โทรสาร (0) 2255-1079     ทางออ้ม)     

ประเภทธุรกจิ : เหมืองถ่านหิน 

60 เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี หุน้สามญั 15,733 3,333 21.18 1 ดอลลาร์ 

  Nikou Kranidioti 7D, Tower 4, 3rd Floor       (ถือหุน้ สหรัฐอเมริกา 

  Flat/Office 302, Egkomi, PC 2411        ทางออ้ม)   

 

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

ลาํดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 

ที ่   หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถื่อ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

กลุ่มโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน           

ประเภทธุรกจิ : บริการวสัดุจัดเรียงสินค้าบนเรือ โลจิสตกิส์ ขนถ่ายสินค้า 

61 บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ หุน้สามญั 700,000 699,993 99.9 100 

  ซพัพลายส์ จาํกดั           

 

26/22-23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม 

       ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            

 

กรุงเทพฯ 10330 

     

 

โทรศพัท ์(0) 2250-0569 

       โทรสาร (0) 2655-7746           

62 บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั หุน้สามญั 750,000 382,496 51.0 100 

  26/30-31 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม           

  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            

 

กรุงเทพฯ 10330 

     

 

โทรศพัท ์(0) 3818-5090-2 

       โทรสาร (0) 3818-5093           

ประเภทธุรกจิ : บริหารท่าเรือ 

63 ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี หุน้สามญั 26,000 12,740 49.0 100 

  P.O.Box 510, Port Khalid       (ถือหุน้ เดอร์ 

  Sharjah, United Arab Emirates        ทางออ้ม) แฮม  

 

Tel. : 971-6-528 1327    

       Fax : 971-6-528 1425           

ประเภทธุรกจิ : โลจิสตคิส์ถ่านหิน 

64 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั  หุน้สามญั 152,078,328 136,083,041 89.5 1 

 

(มหาชน) 

   

(ถือหุน้ 

   36/83 อาคารพี.เอส. ทาวเ์วอร์ ชั้น 24       ทางออ้ม)    

  ซอยสุขมุวทิ 21 ถนนสุขมุวทิ แขวง       

 

  

  คลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110           

 

โทรศพัท ์(0) 2664-1701-8 

       โทรสาร (0) 2259-2467           

 

 

 

 

- 8 - 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ลาํดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 

ที ่   หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถื่อ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

65 บริษทั ยเูอม็เอส โคลบริคเคท จาํกดั หุน้สามญั 2,000,000 1,999,993 100 10 

  36/83 อาคารพี.เอส. ทาวเ์วอร์ ชั้น 24       (ถือหุน้   

  ซอยสุขมุวทิ 21 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย       ทางออ้ม)    

  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110           

 

โทรศพัท ์034-403-977 

       โทรสาร 034-403-989           

66 บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั หุน้สามญั 7,000,000 6,999,994 100 10 

  36/83 อาคารพี.เอส. ทาวเ์วอร์ ชั้น 24       (ถือหุน้   

  ซอยสุขมุวทิ 21 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย        ทางออ้ม)   

  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110           

 

โทรศพัท ์(0) 2664-1701-8 ต่อ 201 

       โทรสาร (0) 2664-1700           

67 บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั หุน้สามญั 1,800,000 1,799,994 100 10 

  36/83 อาคารพี.เอส. ทาวเ์วอร์ ชั้น 24       (ถือหุน้   

  ซอยสุขมุวทิ 21 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย        ทางออ้ม)   

  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110           

 

โทรศพัท ์034-403-980 

       โทรสาร 034-403-981           

68 บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั หุน้สามญั 1,800,000 1,799,993 100 10 

  36/83 อาคารพี.เอส. ทาวเ์วอร์ ชั้น 24       (ถือหุน้   

  ซอยสุขมุวทิ 21 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย        ทางออ้ม)   

  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110           

 

โทรศพัท ์035-724-204 

       โทรสาร 034-403-981           

ประเภทธุรกจิ : ขายปุ๋ยเคม ี

69 บริษทั บาคองโค จาํกดั ทุนชาํระแลว้ 377,072,638,790 เวยีดนามดอง  100 - 

 

Phu My I Industrial Park, Tan Thanh Town หรือ 25,833,128.40 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ถือหุน้ 

 

 

Baria Vung Tau Province, Vietnam 

 

 ทางออ้ม) 

 

 

Tel. : 064.893 400 

     

 

Fax :  064.876 030 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ลาํดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 

ที ่   หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถื่อ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

70 โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 130,000,000 130,000,000 100.0 1 ดอลลาร์ 

  25 International Business Park         สิงคโปร์ 

  #02-65/67 German Centre Singapore            

 

609916 

       โทรศพัท ์+65 6578-7000           

  โทรสาร +65 6578-7007           

71 บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั หุน้สามญั 1,000,000 999,993 99.9 100 

  26/32 อาคารอรกานต ์ชั้น 10 ซอยชิดลม           

  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            

 

กรุงเทพฯ 10330 

     

 

โทรศพัท ์(0) 2254-8437 

       โทรสาร (0) 2655-5631           
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

1. ปัจจัยความเส่ียง 
 

ความเส่ียงมีอยูใ่นทุกธุรกิจ นอกเหนือไปจากความเส่ียงภายในและภายนอกองคก์รซ่ึงธุรกิจใน

ปัจจุบนัของบริษทัฯ ประสบอยู ่บริษทัฯ ยงัใหค้วามระมดัระวงัในดา้นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการ

กระจายธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ย  ในปี 2553 บริษทัฯ ไดใ้ชแ้นวทางการบริหารความเส่ียงสาํหรับองคก์ร 

(Enterprise Risk Management (ERM)) เพื่อท่ีจะบ่งช้ี วดัค่าและควบคุมความเส่ียงต่างๆ ท่ีพบอยูใ่นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ แผนระยะกลางของบริษทัฯ ไดร้วมเอาการส่งเสริมวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้การตระหนกั

ถึงความเส่ียงอยา่งสูงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของแผนดว้ย เพื่อท่ีพนกังานในระดบัต่างๆ จะสามารถระบุ ตรวจตรา

และจดัการความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของตนได ้
 

แนวทางการบริหารความเส่ียงสาํหรับองคก์รช่วยใหฝ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถประเมินความ

เส่ียงท่ีสาํคญัและการควบคุมทั้งหลายได ้ กระบวนการบริหารความเส่ียงจะถูกขบัเคล่ือนโดยธุรกิจหลกั 3 

ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงอยูใ่นสถานะดีท่ีสุดท่ีจะบ่งช้ีถึงความเส่ียงท่ีต่อเน่ืองและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่อนัมี

นยัสาํคญัในธุรกิจของตน ฝ่ายบริหารจะพจิารณาทบทวนผลลพัธ์ของกระบวนการประเมินความเส่ียงเหล่าน้ี 

และคณะกรรมการของบริษทัฯ จะพิจารณาทบทวนแผนภูมิความเส่ียงรวม (consolidated risk map) ทุก   

ไตรมาส นอกจากน้ี ความเส่ียงท่ีถูกระบุ และการควบคุมเพื่อลดความเส่ียงจะถูกตรวจสอบโดยเป็นส่วนหน่ึง

ของแผนการตรวจสอบภายในเป็นระยะของบริษทัฯ 
 

รายละเอียดดงัต่อไปน้ีคือ ความเส่ียงท่ีสาํคญัและปัจจยัท่ีช่วยบรรเทาความเส่ียงแต่ละประเภทใน

จาํนวนความเส่ียงทั้ง 4 ประเภทซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาวา่มีความสาํคญัท่ีสุด อนัไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้น     

กลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ – 

โดยท่ีความเส่ียงดา้นช่ือเสียงเป็นคุณลกัษณะร่วมกนัของความเส่ียงทั้งส่ีประเภท ถึงแมว้า่บริษทัฯ ไดร้ะบุ

ความเส่ียงบางประการซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ ไวใ้นส่วนน้ี แต่ความเส่ียงเหล่าน้ีมิใช่ความ

เส่ียงทั้งหมด ยงัมีความเส่ียงอ่ืนๆ อีกซ่ึงไม่เป็นท่ีทราบในขณะน้ี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึงในเวลาน้ีไม่ถือวา่มี

นยัสาํคญัเท่ากบัความเส่ียงทั้งหลายท่ีระบุไวใ้นส่วนน้ี อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตได ้
 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์สะทอ้นถึงผลกระทบท่ีเกิดกบักาํไรหรือเงินทุนของกลุ่ม อนัเน่ืองมาจากการ

ตดัสินใจทางธุรกิจท่ีเกิดผลในทางลบ การดาํเนินการตามการตดัสินใจซ่ึงไม่ประสบผลตามท่ีตั้งใจไว ้ หรือ

การไม่ตอบสนองต่อแรงกดดนัทางดา้นการแข่งขนั หรือสภาพแวดลอ้ม หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ  บริษทัฯ เช่ือ

วา่ความเส่ียงดงัต่อไปน้ีคือความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ท่ีสาํคญัซ่ึงกลุ่มประสบอยูใ่นขณะน้ี 
 

ความซับซ้อน เน่ืองจากกลุ่มไดเ้ติบโตข้ึนและไดเ้พิ่มกิจกรรมทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ 

ความซบัซอ้นของการดาํเนินงาน และทกัษะความสามารถท่ีจาํเป็นสาํหรับการบริหารจดัการการดาํเนินงาน
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ดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดเ้พิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ในขณะน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีทั้งบริษทัยอ่ยซ่ึงกลุ่มเป็น    

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และบริษทัร่วม โดยบริษทัเหล่าน้ีจาํนวนหน่ึงจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งต่างๆ 

นอกเหนือไปจากความเส่ียงดา้นกฎระเบียบและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (ซ่ึงกล่าวถึงทา้ยน้ี) การเติบโต

อยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มทั้งในธุรกิจเดิมและโดยผา่นการลงทุนใหม่ จะก่อใหเ้กิดความทา้ทายท่ีไม่ส้ินสุดใน

การบริหารจดัการธุรกิจต่างๆ และการจดัใหมี้ทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีคุณภาพสูงเพื่อการควบคุมดูแล เพื่อท่ีจะ

ลดความเส่ียงน้ี บริษทัฯ ไดใ้ชค้วามพยายามเพิ่มข้ึนอยา่งมากในการสรรหา ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

และแผนการรักษาบุคลากรเพื่อตอบสนองความจาํเป็นทางดา้นบุคลากรตามท่ีคาดหมาย กรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะปรึกษาหารือประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลท่ีสาํคญักบัทุก

สายธุรกิจและฝ่ายบริหารธุรกิจทุกไตรมาส 
 

การลงทุน เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ จาํนวนหน่ึงตอ้งการเงินลงทุนสูงมาก เวลา ลกัษณะ การ

กาํหนดราคาและการจดัหาเงินลงทุนทั้งในธุรกิจเดิมและกิจกรรมใหม่จึงมีความสาํคญัมาก บริษทัฯ ได้

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารลงทุนท่ีเขม้งวดและติดตามอยา่งใกลชิ้ดเม่ือมีการปรึกษาหารือเก่ียวกบัการลงทุนใหม่ 

บริษทัฯ ไดล้ดความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดดว้ยการใชแ้นวทางโดยละเอียด 

และการพจิารณาทบทวนการลงทุนท่ีสาํคญัทั้งหมดแบบหลายระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คณะกรรมการการ

ลงทุนจะพจิารณาทบทวนการลงทุนเชิงกลยทุธ์ท่ีสาํคญั รวมทั้งกิจกรรมการกระจายการลงทุนท่ีมีศกัยภาพ

ทั้งหมด ก่อนท่ีจะสามารถส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณา เน่ืองจากคณะกรรมการการ

ลงทุนประกอบดว้ยกรรมการหลายคนในคณะกรรมการบริษทัฯ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบญัชีและ

การเงิน และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มกลยทุธ์ องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการตดัสินใจลงทุนใดๆ จึง

ผา่นการพิจารณาทบทวนและเห็นชอบจากผูบ้ริหารอาวโุสก่อนท่ีจะขอการอนุมติั 
 

เศรษฐศาสตร์มหภาค/สภาพแวดล้อม บริษทัฯ บริหารจดัการความเส่ียงดว้ยการพจิารณาทบทวน

แผนกลยทุธ์ซ่ึงกาํหนดข้ึนโดยแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นระยะ การพจิารณาทบทวนดงักล่าวมุ่งเนน้ท่ีการรักษา

หรือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั การบ่งช้ีโอกาสสาํหรับการเติบโตเพิ่มเติม และการตอบสนองการ

เปล่ียนแปลงหรือแนวโนม้ทางดา้นอุตสาหกรรม กฎระเบียบหรือเศรษฐกิจมหภาคซ่ึงมีผลกระทบต่อแต่ละ

ธุรกิจ ในทุกๆ เดือน คณะผูบ้ริหารจะประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการดาํเนินงานของกลุ่มและแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับปรุงแผนธุรกิจและกลยทุธ์ระยะสั้น เพื่อความมัน่ใจถึงการบรรลุเป้าหมายท่ี

กาํหนด นอกจากการใชท้กัษะความสามารถภายในองคก์รในกระบวนการตรวจติดตามและพิจารณาทบทวน

น้ีแลว้ ผูบ้ริหารยงัปรึกษาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอุตสาหกรรมและการเงิน และส่ือสารกบัสถาบนัและ

แหล่งอ่ืนๆ ท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล และวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหวา่งสมมุติฐานต่างๆ การพิจารณาทบทวนอยา่งต่อเน่ืองน้ีทาํใหส้ามารถดาํเนินการแกไ้ขไดล่้วงหนา้

ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 
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ความเส่ียงด้านการเงิน 

ความเส่ียงทางดา้นการเงินหลกัๆ ของกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความ

เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากคู่สญัญา กลุ่มบริษทัฯ ใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เช่น สญัญา

แลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ สญัญากาํหนดอตัราแลกเปล่ียน

ตํ่าสุดและสูงสุด และสญัญาแลกเปล่ียนท่ีราคาจะถูกกาํหนดดว้ยราคาคงท่ี เพื่อจดัการกบัความเส่ียงทาง

การเงินหลกัๆ วตัถุประสงคข์องการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีคือ เพื่อท่ีจะลดความไม่แน่นอนของ

กระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน และเพื่อการจดัการสภาพคล่อง

ของทรัพยากรเงินสด บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่เขา้ทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีเก่ียวกบัอตัรา

แลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียเพื่อจุดประสงคใ์นการเกง็กาํไร 
 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น  

ธุรกิจขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ธุรกิจโลจิสติคส์และ

คลงัสินคา้ และธุรกิจปุ๋ยใชเ้งินสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกลุเงินหลกัสาํหรับธุรกรรมการคา้และการ

เขา้ซ้ือสินทรัพย ์ กลุ่มบริษทัฯ จดัการความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งในระดบักลุ่มบริษทัฯและระดบั

บริษทัยอ่ยโดยวิธีการป้องกนัความเส่ียงโดยกลไกธรรมชาติ (natural hedging) บริษทัฯ จะสร้างสมดุล

ระหวา่งรายไดท่ี้เป็นเงินต่างประเทศกบัรายจ่ายดา้นการคา้และเงินกูท่ี้เป็นเงินต่างประเทศ ความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียนส่วนใหญ่ไดรั้บการป้องกนัโดยกลไกธรรมชาติ เน่ืองจากรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายการ

ดาํเนินงานส่วนใหญ่อยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี บริษทัฯไดรั้บเงินกูใ้นสกลุเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นเงินทุนสนบัสนุนธุรกิจและการเขา้ซ้ือกิจการท่ีก่อรายไดใ้นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 

อเมริกา ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเหลือไดรั้บการจดัการโดยตราสารการเงิน เช่น สญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ และการจดัการเงินฝากในสกลุเงินตราต่างประเทศ 
 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาอนุพนัธ์ เช่น การแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียเพือ่กาํหนดตน้ทุน

ทางการเงินของบริษทัฯ สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียช่วยป้องกนักลุ่ม

บริษทัฯ จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553     

เมอร์เมดมีเงินกูจ้าํนวน 932.84 ลา้นบาท หรือ 26.68 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดรั้บการป้องกนัความ

เส่ียงผา่นสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารในประเทศ 

ในปีท่ีผา่นมา เมอร์เมดไดเ้ขา้ทาํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชยส์าํหรับสินเช่ือเงินกู้

ระยะยาวในสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจาํนวน 45.93 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารในประเทศ

แห่งหน่ึงสาํหรับหุน้กูส้กลุเงินบาท ระยะเวลา 5 ปี เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 กยัายน 

พ.ศ. 2553 มียอดหุน้กูค้งเหลือจาํนวน 62.15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และหุน้กูน้ี้มียอดตามสกลุเงินเดิม
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จาํนวน 2,000 ลา้นบาท บริษทัฯ รับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงน้ีในวนัท่ีมีการตกลงทาํ

สญัญาล่วงหนา้แต่ละฉบบั 
 

บริษทัฯ ไดมี้การเขา้ทาํสญัญากาํหนดอตัราแลกเปล่ียนตํ่าสุดและสูงสุดเพื่อป้องกนักลุ่มบริษทัฯ 

จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ทั้งน้ีเพื่อการจาํกดัอตัราท่ีจะใชใ้นการชาํระหน้ีสินในสกลุเงินตรา

ต่างประเทศ ในช่วงปี 2550 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญากาํหนดอตัราแลกเปล่ียนตํ่าสุดและสูงสุดเพื่อจาํกดัความ

ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาก่อสร้างเรือในสกลุเงินเยนจาํนวน 2 ลาํ เป็นมูลค่าทั้งส้ิน 

7,353 ลา้นเยน สญัญาดงักล่าวกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนตํ่าสุดและสูงสุดอยูร่ะหวา่ง 105 เยน ถึง 120 เยน ต่อ 

1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สญัญาฉบบัแรกครบกาํหนดแลว้เม่ือมีการส่งมอบเรือทอร์ เฟรนดชิ์ป และสญัญา

ฉบบัท่ีสองจะครบกาํหนดในปี 2554 เม่ือมีการส่งมอบเรือต่อใหม่ลาํท่ีสอง 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัฯ ไดพ้ยายามท่ีจะจดัการกบัความเส่ียงต่อความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและลดตน้ทุน

ดอกเบ้ีย โดยความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียสามารถลดลงไดด้ว้ยการบริหารการใชอ้ตัราดอกเบ้ียทั้งแบบ

คงท่ีและลอยตวัสาํหรับเงินกูย้มื และการใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น การแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงิน

กูย้มืระยะยาว นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงับริหารจดัการระยะเวลาโดยรวมของเงินกูย้มือยา่งต่อเน่ือง กลุ่ม

บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 

อเมริกา เน่ืองจากเงินกูย้มืในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเกือบทั้งหมดมีอตัราส่วนต่างคงท่ีซ่ึงผกูอยูก่บั

อตัราดอกเบ้ีย LIBOR แบบลอยตวั หุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้ชอ้ตัราดอกเบ้ียรายปีแบบคงท่ีท่ีร้อยละ 2.50 
 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํา้มันเช้ือเพลงิ 

ความผนัผวนของราคานํ้ามนัอาจจะมีผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในธุรกิจการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง

ทางทะเลอยา่งมากและอาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ ท่ีผา่นมากลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญา

กาํหนดค่าเงินล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินท่ีช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัฯ จากการเคล่ือนไหวของราคานํ้ามนั

เช้ือเพลิงไดบ้างส่วน โดยมีการกาํหนดราคาตายตวัท่ีใชใ้นการคาํนวณผลกาํไรหรือการขาดทุนในอนาคต 

วิธีการน้ีมีความสาํคญัและมีประสิทธิภาพ สาํหรับการลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนั

เช้ือเพลิงในอนาคตในช่วงระหวา่งวนัท่ีตกลงเขา้ทาํสญัญาขนส่งสินคา้และวนัท่ีไดท้าํการขนส่งสินคา้จริง 

เน่ืองจากธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเลมีวนัเดินเรือท่ีราคาค่าขนส่งสินคา้ท่ีกาํหนดตายตวัมากข้ึน 

ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ คาดวา่จะทาํการป้องกนัความเส่ียงสาํหรับความตอ้งการนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนในอนาคตสาํหรับสญัญาขนส่งสินคา้ระยะยาวแต่ละฉบบั โดยการเขา้ทาํสญัญาแลกเปล่ียนนํ้ามนั

เช้ือเพลิงและสญัญาซ้ือขายนํ้ามนัเช้ือเพลิงล่วงหนา้ ในเวลาท่ีเจรจาต่อรองสญัญาขนส่งสินคา้ระยะยาวแต่ละ

ฉบบั 

 

- 14 -  

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ความเส่ียงจากคู่สัญญา  

รายไดจ้ากค่าระวางทั้งท่ีเป็นสินคา้แหง้เทกองและเรือวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าส่วนใหญ่นั้นลูกคา้จะ

จ่ายเงินล่วงหนา้ หรือจ่ายก่อนท่ีลูกคา้จะไดรั้บสินคา้ สาํหรับการขายถ่ายหิน ลูกคา้รายใหญ่เป็นบริษทั

มหาชนท่ีมีความมัน่คงในประเทศไทย ส่วนการขายถ่านหินใหก้บัลูกคา้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเลก็

นั้นมีจาํนวนไม่มาก บริษทัฯ ขายปุ๋ยทั้งหมดในรูปแบบเงินสด บริษทัฯไม่คิดวา่ความเส่ียงจากคู่สญัญามี

นยัสาํคญั และตน้ทุนในการป้องกบัความเส่ียงดงักล่าวจะมากเกินกวา่ผลประโยชน์ท่ีจะเป็นไปได ้ ดงันั้น 

บริษทัฯจึงไม่เขา้ทาํสญัญาอนุพนัธ์ใดๆ สาํหรับความเส่ียงน้ี 
 

ความเส่ียงจากการปฏิบัติการ 

บริษทัฯ เผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดหลายแห่งท่ีบริษทัฯ ดาํเนินงานอยู ่ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิด

ผลกระทบในดา้นต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
 

ความเส่ียงจากความปลอดภยัและถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัฯ ไดด้าํเนินการใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจวา่ระบบวิเคราะห์ธุรกิจท่ีจาํเป็นจะมีความพร้อม และการ

เขา้ถึงขอ้มูลทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งจะสามารถทาํได ้ แมใ้นยามท่ีองคป์ระกอบบางส่วนไม่สามารถทาํงานได ้

ทั้งน้ี โดยการจดัใหมี้โครงสร้างองคป์ระกอบทางเทคนิค เครือข่ายและไซตแ์บบซํ้าซอ้น รวมทั้งมาตรการใน

กรณีฉุกเฉินท่ีผา่นการทดสอบและมีความเหมาะสม 
 

บริษทัฯ มีแนวทางการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงรวมถึงมาตรการป้องกนัทางดา้นองคก์ร เทคนิคและ

ซอฟตแ์วร์เพื่อควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูล สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล การป้องกนัไวรัส และการป้องกนัขอ้มูล 

โดยมีการตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการเหล่าน้ี และประสิทธิภาพของมาตรการเหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ทาํการตรวจสอบทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงทางดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศไดรั้บการประเมิน และมีการใชม้าตรการท่ีเหมาะสม 
 

ความเส่ียงทางธุรกจิ 

กลุ่มธุรกจิขนส่ง 

ความเส่ียงทางธุรกจิทีเ่กีย่วกบักลุ่มขนส่งด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
 

• ความผันผวนของอัตราค่าเช่าเรืออาจมีผลกระทบทางลบต่อรายได้และรายรับของกลุ่ม 

อตัราค่าเช่าเรือของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองโดยหลกัแลว้เป็นกระบวนการท่ีมาจากความสมดุล

ระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานของเรือ และบริการต่างๆ ของเรือ ปัจจยัอ่ืนๆ รวมถึงอุปสงคแ์ละการผลิตสินคา้

แหง้เทกอง ระยะทางการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเล ความเปล่ียนแปลงของการคา้ทางทะเล และ

รูปแบบการขนส่งอ่ืนๆ  จาํนวนการรับมอบเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ การปลดระวางเรือเก่า สภาพเศรษฐกิจโลก การ

พฒันาต่างๆ ในการคา้ระหวา่งประเทศ การแข่งขนัจากการขนส่งประเภทอ่ืน ความแออดัของท่าเรือและ
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คลอง และจาํนวนของเรือท่ีไม่สามารถใหบ้ริการได ้ อาจมีอิทธิพลต่ออตัราค่าเช่าเรืออยา่งมีนยัสาํคญั ถา้

อตัราค่าเช่าเรือลดลง   ผลประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ และความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตของ

กลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบอยา่งมีนยัยะสาํคญัใน การผนัแปรของอตัราค่าเช่าเรืออาจทาํใหเ้กิดความ

ผนัผวนในรายไดแ้ละกาํไรของกลุ่มบริษทัฯ 
 

เพื่อจาํกดัความผนัผวนน้ี จุดมุ่งหมายของกลุ่มบริษทัฯ คือการใหบ้ริการกองเรือท่ีหลากหลายและมี

ความสมดุล กลุ่มบริษทัฯ แบ่งเรือจาํนวนหน่ึงเพื่อใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะยาวโดยมีสญัญารับขนส่งสินคา้

ล่วงหนา้และใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทางเป็นส่วนประกอบ กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดก้ระจายชนิดของสินคา้ท่ี

ขนส่งโดยพยายามไม่มุ่งเนน้ไปท่ีสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง 
 

• สถานการณ์โลกทีอ่าจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและสภาวะทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

 ในอดีต การขดัแยง้ทางการเมืองไดส่้งผลใหเ้กิดการจู่โจมเรือเดินทะเล  การวางทุ่นระเบิดใตน้ํ้ า และ

การจู่โจมในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเป็นการขดัขวางการเดินเรือระหวา่งประเทศ  ทั้งน้ี พฤติกรรมการก่อการร้ายและ

โจรสลดัไดส่้งผลกระทบต่อเรือสินคา้ในน่านนํ้าทวีปต่างๆ  อาทิ ในบริเวณทะเลตะวนัออกกลางและทะเล

จีนใต ้ นอกจากน้ี การคว ํ่าบาตรทางการทูตกไ็ดส่้งผลกระทบต่อบริษทัขนส่งทางทะเลท่ีมีสญัญากบัประเทศ

ท่ีถูกคว ํ่าบาตร เหตุการณ์เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 
 

 การจู่โจมโดยโจรสลดัท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  และจากการท่ีบริษทัฯ ไดป้ระสบกบัเหตุการณ์เรือถูก

โจรสลดัจบัเรียกค่าไถ่ในโซมาเลียเม่ือสองปีท่ีแลว้ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดจ้ดัหามาตรการเพิ่มเติมท่ีสาํคญัในเร่ือง

ของการป้องกนั การเตรียมความพร้อม การฝึกฝน กระบวนการ และการอบรมลูกเรือก่อนท่ีจะนาํเรือเขา้ไป

ในเขตของโจรสลดั นอกจากน้ี ยงัรวมถึงมาตรการการติดตั้งแนวร้ัวลวดหนามท่ีพนัรอบตลอดลาํตวัเรือ การ

ป้องกนัหอ้งพกัของลูกเรือและหอ้งบงัคบัการเรือ เคร่ืองมือป้องกนัร่างกายและศีรษะแบบทหาร และการใช้

เสน้ทางเช่ือมต่อทางทะเลท่ีมีการตรวจตรา นอกจากน้ี ยงัมีการแสวงหามาตราการป้องกนัและขดัขวางอ่ืนๆ 

กบัท่ีปรึกษาฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอีกดว้ย ยิง่ไปกวา่นั้น บริษทัฯ ไดซ้ื้อประกนัเพิ่มเติมเพือ่คุม้ครอง

ภาระท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีเรือถูกโจรสลดัยดึหรือถูกจบัเรียกค่าไถ่  และบริษทัฯ อาจเพิ่มพื้นท่ีคุม้ครอง

ความเส่ียง หรือพิจารณาทบทวนเสน้ทางการคา้ของเรือเน่ืองจากการขยายตวัจากภยัของโจรสลดั  
 

แมว้า่กลุ่มบริษทัฯ จะพยายามอยา่งเตม็ท่ีในทุกๆ ดา้น เพื่อท่ีประเมินจุดแขง็ทางดา้นการเงินของ     

ผูเ้ช่าเรือ แต่วกิฤติการณ์ทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อผูเ้ช่าเรือท่ีทาํสญัญาไวก้บักลุ่มบริษทัฯ สภาวะการ

ลม้ละลายและปัญหาทางการเงินของผูเ้ช่าเรือ อาจทาํใหต้อ้งมีการเจรจาต่อรองกบัผูเ้ช่าเรือใหม่อีกคร้ัง หรือ

แมก้ระทัง่ตอ้งยกเลิกสญัญาเช่าเหมาลาํท่ีทาํไวก่้อนครบกาํหนด 
 

• ความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯจากการให้บริการเช่าเหมาลาํระยะส้ันในตลาดเช่าเรือระยะส้ัน อาจทาํให้

เกดิความผันผวนต่อความสามารถในการทาํกาํไร 
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อตัราค่าเช่าเรือในตลาดเช่าเรือระยะสั้นหลายตลาดท่ีกลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยูน่ั้น มีความ

หลากหลายอยา่งมากข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ จาํนวนเรือในกองเรือโลก การกระจายกาํลงัเรือ 

การท่ีมีเรือใหม่เขา้มาในตลาด การปลดระวางเรือเก่า และอุปสงคข์องสินคา้ท่ีจะขนส่ง นอกจากน้ีจุดท่ีเรือวิ่ง

รับขนส่งสินคา้ยงัมีผลต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการใชเ้รืออยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อตอบสนองต่อความผนัผวนของความตอ้งการในการเช่าเรือในระยะสั้น และสญัญารับขนส่งสินคา้

ล่วงหนา้  
 

สาํหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ร้อยละ 87.84 ของรายไดจ้ากค่าระวางรวม 

และร้อยละ 83.20 ของรายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละเท่ียวไดม้าจากการใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทาง 

การใหเ้ช่าเหมาลาํและสญัญาอ่ืนๆ ท่ีมีการกาํหนดราคาตามตลาดเช่าเรือระยะสั้น จากการท่ีกลุ่มธุรกิจเรือ

บรรทุกสินคา้แหง้เทกอง มีรายไดบ้างส่วนจากการใหเ้ช่าเรือท่ีอตัราตลาดเช่าเรือระยะสั้น การลดลงของ

อตัราค่าเช่าเรือในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงจึงมีผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ ในช่วงเวลานั้นๆ  
 

 นโยบายของกลุ่มบริษทัฯ คือ การสร้างรายไดท่ี้สมํ่าเสมอตลอดปี โดยการทาํสญัญากบัลูกคา้ไว้

ล่วงหนา้ชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาและจากสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ดงันั้นจึงสามารถช่วยลด

ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราค่าเช่าเรือในตลาดเช่าเรือระยะสั้นได ้ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ อาจเลือก

ท่ีจะหลีกเล่ียงสญัญาเช่าเรือระยะยาวในช่วงท่ีตลาดค่าระวางเรือซบเซาเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง 
  

• ความสําเร็จของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคตขึน้อยู่กบัความสามารถในการบริหารความเจริญเติบโตของ

กลุ่มธุรกจิ 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ มีแผนงานในการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ กลุ่มบริษทัฯ ไดล้งนามใน

สญัญาสัง่ต่อเรือใหม่เป็นจาํนวนหลายลาํ และจะมองหาโอกาสในการซ้ือเรือใหม่ และ/หรือซ้ือเรือมือสอง

ต่อไปอีก  ซ่ึงในการน้ีจะตอ้งอาศยัเจา้หนา้ท่ีบนเรือ ลูกเรือ พนกังาน รวมทั้งเทคโนโลยสีารสนเทศและ

ระบบต่างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีจะบริหารกองเรือและดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการขยายและปรับปรุง

กองเรือใหม่ โดยไม่ลดคุณภาพการบริการใหก้บับริษทัท่ีเป็นลูกคา้ อยา่งไรกดี็กลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถ

ยนืยนัไดว้า่ทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยขีองกลุ่มบริษทัฯ จะประสบผลสาํเร็จในการบริหารแผนการ

ขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ 
 

นอกเหนือจากแผนงานในการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ อีกส่วนของกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ 

คือการหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัภูมิภาคใหม่ๆ และหาบริการใหม่ๆ (ตวัอยา่งเช่น การขยายไปสู่การ

ใหบ้ริการต่างๆ นอกชายฝ่ัง) ซ่ึงจะช่วยทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถเพิ่มความแขง็แกร่งทางการแข่งขนั หรือ

ต่อยอดจากสายธุรกิจท่ีมีอยูใ่นขณะน้ี กลุ่มบริษทัฯ อาจจะไม่ประสบความสาํเร็จจากการปฏิบติัตามกลยทุธ์

ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของกลยทุธ์ท่ีบริษทัฯ ไดว้างไว ้ 

นโยบายของกลุ่มบริษทัฯ คือการพฒันาบุคลากรท่ีสาํคญั และพฒันาระบบพื้นฐานอยา่งต่อเน่ือง ใน
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ปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ ไดท้าํการทบทวนกระบวนการทางธุรกิจของตนอยา่งละเอียด และเลือกใชร้ะบบ 

Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อท่ีจะเพิ่มผลผลิต ศกัยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเขา้ถึง

ขอ้มูลตวัเลขทางการเงินทั้งในส่วนของกลุ่มบริษทัฯ และภายในกลุ่มบริษทัเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
 

• กลุ่มบริษทัฯ อาจต้องมีรายจ่ายเพือ่การบํารุงรักษากองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองทีไ่ม่ได้คาดการณ์

ล่วงหน้า 

ในกรณีท่ีเรือของกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย (เช่น จากสภาพอากาศหรืออุบติัเหตุ) เรือเหล่าน้ี

จะถูกนาํไปซ่อมแซมท่ีอู่แหง้ ซ่ึงตน้ทุนและระยะเวลาการซ่อมท่ีอู่แหง้นั้นไม่สามารถคาดการณ์ได ้จึงเป็นไป

ไดท่ี้ค่าซ่อมแซมนั้นอาจเป็นเงินจาํนวนท่ีสูงและไม่อยูใ่นความคุม้ครองของบริษทัประกนั การสูญเสียรายได้

ในระหวา่งท่ีเรือเหล่าน้ีถูกซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ รวมทั้งตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการซ่อมแซมเหล่าน้ี 

จะทาํใหก้าํไรของกลุ่มบริษทัฯ ลดลง นอกจากน้ีในบางคร้ังพื้นท่ีสาํหรับการนาํเรือเขา้อู่แหง้นั้นมีจาํนวน

จาํกดั และไม่ไดอ้ยูใ่นสถานท่ีท่ีสะดวกต่อการนาํเรือไปซ่อมแซมอีกดว้ย 
 

นอกจากน้ี ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีไม่ไดค้าดการณ์มาก่อนในดา้นของกฏระเบียบต่างๆ ของ

รัฐบาลและมาตรฐานดา้นความปลอดภยัหรือดา้นอุปกรณ์อ่ืนๆ อาจทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนแปลง 

หรือการเพิ่มเติมอุปกรณ์ใหม่ๆ ใหก้บัเรือท่ีมีสภาพเก่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานเหล่านั้น 

ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ อาจไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือบางลาํเป็นเวลานาน หรือเป็นเวลานานกวา่ท่ี

คาดการณ์ไว ้ดงันั้น จึงไม่สามารถมัน่ใจไดว้า่เรือของกลุ่มบริษทัฯ จะไม่ตอ้งเขา้รับการซ่อมแซมเพิ่มเติม ซ่ึง

จะทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายจาํนวนมาก  
 

เรือของกลุ่มบริษทัฯ จะถูกหยดุการใชง้านในช่วงระยะเวลาหน่ึงเป็นประจาํ ทั้งน้ี เพื่อตรวจเช็ค

สภาพเรือและการดูแลรักษาเรือตามปกติ ในกรณีท่ีเรือจาํเป็นตอ้งถูกซ่อมแซมมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้กจ็ะทาํ

ใหเ้วลาท่ีจะนาํเรือกลบัมาใชป้ระโยชน์ขยายออกไป ความล่าชา้ดงักล่าวอาจทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อธุรกิจ

ของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงกจ็ะมีผลต่อการดาํเนินงาน และสภาวะทางการเงิน 
 

นโยบายของกลุ่มบริษทัฯ คือการลงทุนเป็นจาํนวนมากเพื่อรักษามาตรฐานของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้

เทกองใหอ้ยูใ่นระดบัสูง เพือ่จาํกดัระยะเวลาการหยดุใชง้าน อตัราการใชป้ระโยชน์ของกองเรือในรอบบญัชี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 คิดเป็นร้อยละ 98.09 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการกาํหนด

ช่วงเวลาการเขา้อู่แหง้ของกองเรือล่วงหนา้เป็นเวลาหน่ึงถึงสองปี และเจรจาขอพื้นท่ีในอู่แหง้ล่วงหนา้ ใน

หลายๆ กรณีเราไดเ้จรจากบัอู่ต่อเรือท่ีเราตอ้งการเพื่อกาํหนดราคาการนาํเรือเขา้อู่แหง้ และเพื่อใหแ้น่ใจวา่

เรือจะอยูใ่กลก้บัสถานท่ีเหล่าน้ี เม่ือถึงกาํหนดเวลาท่ีเรือตอ้งเขา้อู่แหง้ 

 

• ความล่าช้าในการรับมอบเรือใหม่ การรับมอบเรือมือสองแบบทนัท ีหรือการซ่อมแซมเรือทีมี่อยู่อาจ

ทาํให้เกดิผลกระทบทางลบต่อรายได้ของกลุ่มบริษทัฯ  
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แผนงานในการทยอยปรับปรุงกองเรือของกลุ่มบริษทัฯ  มีจุดประสงคเ์พื่อลดอายเุฉล่ียของกองเรือ 

โดยแผนท่ีจะสัง่ซ้ือเรือต่อใหม่ท่ีจะไดรั้บในอนาคตนั้น จะมีการรับมอบตรงเวลาและจะนาํมาใชง้านตาม

แบบอยา่งของเรือท่ีระบุไว ้ การเล่ือนเวลาในการส่งมอบเรือจากอู่ต่อเรือออกไปเป็นระยะเวลานาน หรือการ

มีขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญัจะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ผลกระทบต่อผล

การดาํเนินงาน และสถานภาพการเงินของบริษทัฯ ความล่าชา้ในการส่งมอบเรืออาจเกิดข้ึนจากปัญหาของอู่

ต่อเรือ การไม่สามารถชาํระหน้ี หรือเหตุสุดวิสยัท่ีกลุ่มบริษทัฯ หรืออู่ต่อเรือไม่สามารถควบคุมไดห้รือ

เหตุผลอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเหตุการณ์เหล่าน้ี และความสูญเสียต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไม่ไดรั้บการชดเชยความเสียหาย

หรือมีการทาํประกนัไม่เพียงพอ อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  
 

นโยบายของกลุ่มบริษทัฯ คือการท่ีจะหาอู่ต่อเรือท่ีมีคุณภาพ มีประสบการณ์การต่อเรือท่ีเพียงพอ 

และมีทีมงานดูแลการต่อเรือใหม่ท่ีแขง็ขนั ซ่ึงจะทาํการตรวจสอบดูแลการต่อเรือของกลุ่มบริษทัฯ สมํ่าเสมอ 

ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่กลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บเรือท่ีมีคุณภาพ ไดรั้บการแจง้เตือน ถา้มีความเส่ียงท่ีอาจมีผล

ต่อการส่งมอบเรือล่าชา้ นอกจากน้ี ทางกลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาการซ้ือเรือมือสองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วง

ท่ีราคาเรือลดตํ่าลง ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนการปรับปรุงกองเรือ ระยะเวลาในการรับมอบเรือมือสองท่ี

สั้นลงสามารถท่ีจะชดเชยการล่าชา้ในการรับมอบเรือท่ีสัง่ต่อใหม่จากอู่ต่อเรือ อยา่งไรกต็าม ถา้ราคาเรือมือ

สองในตลาดไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถซ้ือได ้อาจมีผลกระทบต่อรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 
 

กลุ่มธุรกจิพลงังาน 

ความเส่ียงทางธุรกจิทีเ่กีย่วกบักลุ่มธุรกจิให้บริการนอกชายฝ่ัง (ผ่านเมอร์เมด) 
 

• อตุสาหกรรมการให้บริการงานนอกชายฝ่ังน้ัน ขึ้นอยู่กบัอตุสาหกรรมน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเป็น

ส่วนใหญ่ ซ่ึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ 

กลุ่มบริษทัฯ ใหบ้ริการงานนอกชายฝ่ัง ใหก้บัอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติโดยผา่น    

เมอร์เมด และธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนราคาของ

นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีผลกระทบต่อกิจกรรมการสาํรวจ การพฒันา และการผลิตนํ้ามนัและก๊าซ

ธรรมชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งเมอร์เมดใหบ้ริการอยู ่ 
 

บริษทัต่างๆ ท่ีสาํรวจนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอาจยกเลิกหรือลดกิจกรรมการสาํรวจ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั

ราคาตลาดของนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจะทาํใหอุ้ปสงคข์องงานบริการนอกชายฝ่ังต่างๆ ของกลุ่ม 

บริษทัฯ ลดตามลงไปดว้ย ปริมาณกิจกรรมการผลิตและขดุเจาะท่ีลดลงเป็นระยะเวลานานอาจจะมี

ผลกระทบต่อการปฏิบติังานและธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 

 

กลุ่มบริษทัฯ มุ่งเนน้ไปท่ีธุรกิจเฉพาะต่างๆ เช่น วศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ าและการขดุเจาะนํ้ามนั เพื่อช่วย

ลดความผนัผวนของกาํไร ธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าของกลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเนน้ไปท่ีส่วนงานธุรกิจปลายนํ้า 
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(downstream) โดยเฉพาะการตรวจสอบ การซ่อมบาํรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างท่ีมีอยู ่ ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งผา่น

มาตรฐานความปลอดภยั โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติวา่จะเป็นอยา่งไร เรือขดุเจาะจะ

นาํไปใชใ้นงานขดุเจาะในส่วนของการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความผนัผวนนอ้ยกวา่ส่วนงานขดุ

เจาะดา้นอ่ืนๆ และยงัช่วยลดภาวะผลกระทบดา้นความเส่ียงจากการ     ผนัผวนของราคานํ้ามนัและก๊าซ

ธรรมชาติในตลาดท่ีมีต่อกลุ่มบริษทัฯ 
 

• อปุสงค์ของธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ มีการแข่งขนัสูง มีความผันผวน และผล

ของการดาํเนินงานบริการนอกชายฝ่ังต่างๆ อาจมีความผันผวน 

อุปสงคข์องการบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ ในช่วงเวลาท่ีมีอุปสงคสู์งแต่อุปทานมีอยูจ่าํกดั

จะมีอตัราค่าเช่าเรือสูง แต่ส่วนใหญ่มกัจะตามดว้ยช่วงเวลาท่ีมีอุปสงคต์ ํ่า ทาํใหอุ้ปทานลน้ตลาด และมีผลทาํ

ใหอ้ตัราค่าเช่าเรือตํ่า การท่ีมีเรือสัง่ต่อใหม่ เรือท่ีมีการปรับปรุงสภาพ เรือขดุเจาะ หรือเรือสนบัสนุนงาน

วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าท่ีนาํกลบัมาใชป้ฏิบติังานอีก และเรือต่างๆ เหล่าน้ีเขา้มาในตลาดทาํใหเ้กิดอุปทานใน

ตลาดมากข้ึน ซ่ึงจะทาํใหย้ากต่อการข้ึนอตัราค่าเช่าเรือ หรืออาจมีผลทาํใหอ้ตัราค่าเช่าเรือลดลงไป ช่วงเวลา

ท่ีมีอุปสงคต์ ํ่าทาํใหมี้การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน และทาํใหสิ้นทรัพยต่์างๆ ไม่ไดถู้กนาํมาใชป้ระโยชนใ์น

บางช่วงเวลา ทรัพยสิ์นท่ีใหบ้ริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ อาจตอ้งถูกปล่อยท้ิงไวโ้ดยไม่ไดใ้ชง้าน 

หรือไม่เช่นนั้นแลว้กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งยอมทาํสญัญาท่ีไดรั้บค่าตอบแทนตํ่าตามสภาพตลาดในอนาคต 

นอกจากน้ี ความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการต่อสญัญา หรือทาํสญัญาใหม่ และเง่ือนไขของสญัญา

เหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะต่างๆ ของตลาดในเวลาท่ีมีการพิจารณาสญัญาต่างๆ ดงักล่าว  
 

นอกจากน้ี เน่ืองดว้ยสญัญาการใหบ้ริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นสญัญา

ระยะสั้น การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของสภาวะตลาดสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มธุรกิจน้ีอยา่ง

รวดเร็ว นอกจากน้ี เน่ืองดว้ยธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ เป็นธุรกิจท่ีทาํสญัญาเป็น

โครงการ ดงันั้น กระแสเงินสดหมุนเวยีนของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังจึงไม่อาจคาดเดาไดแ้ละอาจ

ไม่สมํ่าเสมอ และจากความผนัผวนของอุปสงคข์องกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง อาจทาํใหผ้ล

ประกอบการของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังผนัผวนได ้
 

กลยทุธ์ของบริษทัฯ คือ การใหสิ้นทรัพยข์องบริษทัฯ มีสญัญาระยะยาวซ่ึงจะช่วยใหมี้รายไดท่ี้จะ

ไม่ไดรั้บผลกระทบจากสภาพตลาดระยะสั้น และยงัเป็นเกราะป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของตลาด 
 

• ธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากการปฏบัิติงานหลายประการ 

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงหลายอยา่งท่ีมาจากอุตสาหกรรมนํ้ามนั

และก๊าซธรรมชาติ อาทิ อคัคีภยั ภยัธรรมชาติ ระเบิด การทะลกัของนํ้ามนัออกจากบ่อ การเผชิญกบัความดนั

ผดิปกติ การระเบิดของปล่องภูเขาไฟ ท่อนํ้ามนัแตกและนํ้ามนัร่ัว ความเส่ียงต่างๆ เหล่าน้ีอาจมีผลตามมา

อยา่งร้ายแรง รวมทั้งการสูญเสียของชีวิตหรือบาดเจบ็อยา่งรุนแรง ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น และอุปกรณ์
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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  
 

กรณีท่ีกล่าวมามีผลกระทบทางลบต่อช่ือเสียงกลุ่มบริษทัฯ สภาวะทางการเงิน และผลการ

ดาํเนินงาน และความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการดาํเนินธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังต่อไป 
 

กลุ่มบริษทัฯ ลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในกองเรือ โดยเนน้การบาํรุงรักษาอยา่งเตม็ท่ี รวมไปถึงการเขา้

ซ่อมแซมตามกาํหนดระยะเวลา เพื่อท่ีจะลดความเส่ียงดา้นความบกพร่องของอุปกรณ์ นอกจากน้ีกลุ่ม 

บริษทัฯ ยงัคงเนน้ย ํ้าดา้นความปลอดภยัอยูเ่สมอ โดยมีระบบบริหารจดัการความปลอดภยัท่ีครบถว้นพร้อม

ใชง้าน ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยแนวทางความปลอดภยัท่ีชดัเจน รวมไปถึง การจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั

อยา่งละเอียด และจดัโครงการเพื่อสร้างความตระหนกัถึงเร่ืองความปลอดภยั ยิง่ไปกวา่นั้น ลูกคา้กมี็การ

ตรวจสอบกองเรืออยูเ่ป็นประจาํ และไดใ้หข้อ้มูลกบับริษทัฯ เพื่อบนัทึกในโครงการตรวจซ่อมและ

บาํรุงรักษากองเรือ 
 

• ลกูค้าในตลาดเฉพาะกลุ่มของธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ังมีจํานวนจํากดั และการสูญเสียลกูค้าที่

สําคญัอาจทาํให้เกดิผลกระทบทีสํ่าคญัต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

ลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในธุรกิจน้ีมีจาํนวนจาํกดั โดยเฉพาะในธุรกิจขดุเจาะ และจาํนวนโครงการท่ีมี

ศกัยภาพในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังกมี็จาํนวนจาํกดัเช่นกนั ในปีหน่ึงๆ จาํนวนสญัญา และโครงการไม่ก่ี

โครงการ มีสดัส่วนท่ีสาํคญัต่อรายไดข้องธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากน้ีเน่ืองดว้ย 

เมอร์เมดมีเรือขดุเจาะทั้งส้ิน 2 ลาํ การสูญเสียลูกคา้ของธุรกิจการขดุเจาะไปรายหน่ึงทาํใหมี้ผลกระทบต่อ

ธุรกิจขดุเจาะ และอาจส่งผลถึงรายไดแ้ละผลกาํไรของกลุ่มบริษทัฯ โดยรวม ถา้เมอร์เมดไม่สามารถหาลูกคา้

รายใหม่มาทดแทนลูกคา้ท่ีสูญเสียไปได ้ นอกจากน้ี รายไดแ้ละกาํไรของเมอร์เมด และผลประกอบการของ

กลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ลูกคา้สาํคญัรายใดของเมอร์เมดยกเลิกสญัญาหรือไม่ต่อสญัญากบั  

เมอร์เมด และกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถหาลูกคา้รายใหม่มาทดแทนลูกคา้เหล่าน้ีได ้

 

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งทาํงานอยา่งหนกัเพื่อรักษาความสมัพนัธ์และช่ือเสียงท่ีดีของบริษทักบัลูกคา้ราย

ใหญ่ทุกราย และ ณ ปัจจุบนัน้ี ยงัไม่มีลูกคา้รายใดเลยท่ียกเลิกสญัญาท่ีทาํไวก้บับริษทัอนัเน่ืองมาจากผลการ
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ทาํงานของเมอร์เมด หรือแมแ้ต่เมอร์เมดเองกไ็ม่เคยมีปัญหาในการเขา้ไปประมูลสญัญาฉบบัใหม่ๆ จาก

ลูกคา้ท่ีเคยใหง้านประมูล ในเร่ืองของเทคนิคท่ีดอ้ยคุณภาพ 
 

กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มธุรกจิโลจิสติกส์ถ่านหิน (ผ่าน UMS) 
 

ความเส่ียงจากการขนส่ง 

กลุ่มบริษทัฯ โดย UMS นาํเขา้ถ่านหินมาจากประเทศอินโดนีเซียเป็นประจาํ ไม่ว่าจะเป็นจาํนวนท่ี

นาํเขา้มาหรือความถ่ีในการนาํเขา้ โดยจะใชเ้รือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองหรือเรือลาํเลียง ดงันั้น จึงมีความ

เส่ียงท่ีเป็นไปได้อยู่สองประการ คือ ความพร้อมของเรือท่ีจะใช้ขนส่ง และอตัราค่าระวางเรือท่ีอาจจะ       

ผนัผวนในช่วงระยะเวลาท่ีจะมีการขนส่ง 
 

กลุ่มบริษัทฯ มีวิธีการจัดการความเส่ียงน้ีหลายวิธี ซ่ึงรวมถึงการเขา้ทาํสัญญารับขนส่งสินค้า

ล่วงหนา้ (contracts of affreightment) สาํหรับความตอ้งการในการขนส่งส่วนหน่ึง การเขา้ทาํสัญญาแบบมี

กาํหนดเวลา (term contracts) และสัญญาแบบทนัที (spot contracts) สําหรับการจดัหาถ่านหิน และการรับ

การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองในการติดตามความเคล่ือนไหวของอตัราค่าระวางจากหน่วยงานท่ีมีความ

เช่ียวชาญภายในกลุ่มบริษทัฯ 
 

ความเส่ียงจากต้นทุนสินค้าขายทีมี่ความผนัผวน 

 ปัจจัยหลักท่ีมีผลกระทบต่อราคาต้นทุนขายสินคา้ ได้แก่ ราคาถ่านหิน  ค่าระวางเรือ และอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยทัว่ไป ดชันีราคาของปัจจยัเหล่าน้ีจะอิงตามราคาตลาดโลก ดงันั้น ความ

ผนัผวนดา้นราคาของปัจจยัเหล่าน้ีจะมีผลกระทบโดยตรงกบัตน้ทุนสินคา้ขายของบริษทัฯ โดยหากราคา

ถ่านหิน และค่าระวางเรือปรับตวัข้ึน และอตัราแลกเปล่ียนอ่อนค่าลง จะส่งผลให้ตน้ทุนสินคา้ขายของ 

บริษทัฯ สูงข้ึนดว้ย  
 

 ราคาถ่านหินจะมีการปรับตวัข้ึนลงตามอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดโลก และเม่ือมีอตัราค่าระวางเขา้

มาเก่ียวขอ้งดว้ย การปรับตวัของราคาก็จะข้ึนอยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้โภคภณัฑห์ลากชนิดมาก

ยิง่ข้ึน รวมทั้งระวางบรรทุกท่ีรองรับดว้ย  ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการติดตามดชันีราคาถ่านหินและค่าระวางเรือ

อยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหบ้ริษทัฯสามารถบริหารตน้ทุนสินคา้ขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 ตน้ทุนสินคา้ขายของบริษทัฯ ประมาณร้อยละ 90 อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ี

รายรับทั้งหมดเป็นเงินบาท ทั้งน้ีเน่ืองจากมารูปแบบทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีการนาํเขา้ถ่านหินมาจาก

ประเทศอินโดนีเซียและจาํหน่ายให้กบัอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน  กลุ่มบริษทัฯ บริหารความเส่ียงน้ีดว้ยการใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
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(Forward Contract) สาํหรับตน้ทุนการนาํเขา้ทั้งหมด ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ  จึง สามารถลดความเส่ียงทางดา้น

อตัราแลกเปล่ียนไดม้าก 
 

ความเส่ียงจากการคู่แข่งรายใหม่ 

ในหลายปีท่ีผ่านมา มีคู่แข่งรายใหม่หลายรายท่ีไดเ้ขา้มาในตลาดจาํหน่ายถ่านหินในประเทศไทย 

เน่ืองจากธุรกิจการคา้ถ่านหินตอ้งการเงินลงทุนนอ้ยกว่าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ปัจจุบนัหมอ้ไอนํ้ าท่ีใชถ่้านหิน

ในอุตสาหกรรมมีอยูเ่ป็นจาํนวนคงท่ี ดงันั้น การแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนไดส่้งผลให้อตัรากาํไรขั้นตน้โดยรวมของ

ผูค้า้ถ่านหินแคบลง 
 

กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงใช้กลยุทธ์หลกัเพื่อท่ีจะสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มออกจาก

ผลิตภณัฑข์องคู่แข่ง กลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ชป้ระสบการณ์และความรู้อยา่งกวา้งขวาง โดยผา่นทางทรัพยากรการ

จดัการและการขายของกลุ่ม เพื่อใหค้าํแนะนาํแก่ลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพของถ่านหินท่ีเหมาะสมกบัหมอ้ไอนํ้ า

แต่ละประเภท รวมทั้งใหค้าํแนะนาํสาํหรับการสอบถามทางดา้นเทคนิคและท่ีเก่ียวกบับริการอ่ืนๆ 
 

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ เป็นผูท้าํการคดัเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินให้เหมาะสมกบัหมอ้ไอนํ้ า

แต่ละประเภทท่ีใชโ้ดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเลก็ เพื่อใหม้ัน่ใจถึงการมีประสิทธิภาพสูง และ

สามารถลดตน้ทุนการผลิตของลูกคา้ได ้วิธีการน้ีไดรั้บการตอ้นรับจากลูกคา้เป็นอย่างดี กระบวนการเพิ่ม

มูลค่าของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีนอกเหนือไปจากการคา้ขายถ่านหินโดยทัว่ไป ไดส้ร้างอุปสรรคในการเขา้ตลาด

สําหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีตอ้งการทั้งเงินทุนหมุนเวียนสําหรับท่ีดิน อุปกรณ์คดัแยกและเคร่ืองจกัร 

เพื่อการแข่งขนัในธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหินแบบครบวงจร 
 

ความเส่ียงด้านผลติภัณฑ์ทดแทนและการขยายตลาด  

โดยทั่วไป ทรัพยากรพลงังานหลกัท่ีใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้แก่ นํ้ ามนัเตา ก๊าซ

ธรรมชาติ และถ่านหิน นํ้ ามนัเตาเป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีบริษทัผูผ้ลิตส่วนใหญ่เลือกใช ้เน่ืองจากการจดัหาทาํ

ไดส้ะดวก การใชง้านไม่ยุง่ยากและง่ายต่อการบาํรุงรักษา ส่วนก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะใชใ้นโรงงานผลิต

ไฟฟ้า เน่ืองจากมีราคาถูกกวา่นํ้ามนัเตา ส่วนการใชถ่้านหินเป็นแหล่งพลงังานยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย 
 

แนวโนม้ราคานํ้ามนัเตาท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหต้น้ทุนในอุตสาหกรรมโดยรวมเพิ่มข้ึนตาม 

ส่งผลใหห้ลายอุตสาหกรรมเร่ิมท่ีจะหาแหล่งพลงังานทดแทนสาํหรับการผลิตและการจดัการตน้ทุนการผลิต 

ในขณะท่ีถ่านหินยงัเป็นแหล่งตน้ทุนราคาถูกซ่ึงมีความเป็นไปได ้แต่ผูผ้ลิตหลายรายก็กาํลงัมองหาแหล่ง

พลงังานทดแทน อาทิ แกลบ เศษไม ้และพลงังานชีวภาพอ่ืนๆ 
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อย่างไรก็ตาม ถ่านหินมีขอ้ได้เปรียบท่ีสําคญัเหนือกว่าแหล่งพลงังานอ่ืนๆ ในด้านตน้ทุน และ    

ถ่านหินยงัเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณสาํรองอยูม่ากเม่ือเปรียบเทียบกบัแหล่งพลงังานธรรมชาติอ่ืนๆ และอาจ

พบไดใ้นประเทศต่างๆ มากกวา่ 100 ประเทศ 
 

บริษทัฯ คาดหวงัว่าความตอ้งการถ่านหินจะเพิ่มข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้ ขณะท่ีตน้ทุนการผลิตจะมี

ความสําคญัมากข้ึนในทุกอุตสาหกรรม หลายอุตสาหกรรมไดห้ันมาให้ความสนใจในถ่านหินเป็นแหล่ง

พลงังานทดแทน สาํหรับผูผ้ลิตเดิม การพิจารณาเปล่ียนจากการใชห้มอ้ไอนํ้าซ่ึงใชน้ํ้ ามนัเตาเป็นหมอ้ไอนํ้าท่ี

ใชถ่้านหินจะตอ้งการเงินลงทุน กลุ่มบริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยายตลาดดว้ยการให้ความรู้แก่ลูกคา้เป้าหมาย

เก่ียวกบัประสิทธิภาพของถ่านหิน และเสนอแนวทางท่ีสามารถปฏิบติัไดใ้นการเปล่ียนหมอ้ไอนํ้ าซ่ึงใช้

นํ้ ามนัเตาเป็นหมอ้ไอนํ้าท่ีใชถ่้านหิน 
 

ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 

ถ่านหินมีหลายประเภท ไดแ้ก่ แอนทราไซต ์บิทูมินสั ซบับิทูมินสัและลิกไนต ์เม่ือนาํถ่านหินมาเผา

ไหม ้ออกซิเจนในอากาศจะทาํปฏิกิริยากบัถ่านหิน และก่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ถา้มีการสูดดม

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือถา้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สัมผสักบัผิวหนัง อาจทาํให้ปอดอกัเสบ และเกิด

โรคภูมิแพ ้ในขณะเดียวกนัฝุ่ นผงจากถ่านหินกอ็าจทาํใหเ้กิดอาการภูมิแพด้ว้ยเช่นกนั 
 

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯนาํเขา้ถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส โดยถ่านหินทั้ง  2 ประเภท

เป็นถ่านหินท่ีมีคุณภาพสูง และมีกาํมะถนัในระดับตํ่า (ปริมาณกาํมะถนัอยู่ในช่วง 0.1-1.5 เปอร์เซ็นต ์

ในขณะท่ีนํ้ ามนัเตามีกาํมะถนัอยูใ่นช่วง 0.1-3.0 เปอร์เซ็นต)์ ทาํใหมี้ผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่าเม่ือ

นาํมาใชง้าน ซ่ึงแตกต่างไปจากท่ีสาธารณชนทัว่ไปรับรู้เก่ียวกบัถ่านหินและการใชถ่้านหิน 
 

เพื่อท่ีจะลดการรับรู้ในเชิงลบเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม กลุ่ม

บริษทัฯ จึงไดติ้ดตามกระบวนการผลิตอยา่งใกลชิ้ดโดยสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบัของรัฐบาล 
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดพ้ยายามท่ีจะบริหารจดัการการแพร่กระจายของฝุ่ นละอองดว้ยความ

ระมัดระวัง เพื่อท่ีจะลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มบริษัทฯ ได้ลดการ

แพร่กระจายของฝุ่ นละอองดว้ยการใชร้ะบบการจดัเก็บแบบปิด หรือการจดัให้มีผา้ใบคลุมรอบกองถ่านหิน 

การฉีดนํ้าดกัฝุ่ นไม่ใหฟุ้้งกระจาย การสร้างร้ัวสูงรอบคลงัสินคา้ และการปลูกตน้ไมโ้ดยรอบบริเวณท่ีดินเพื่อ

ดกัฝุ่ นละออง รถท่ีบรรทุกถ่านหินจะมีผา้ใบปิดคลุมมิดชิดไม่ใหเ้ศษถ่านหินตกพื้น  
 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มธุรกจิปุ๋ย (ผ่านบาคองโค) 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ  

ราคาวตัถุดิบของปุ๋ยทั้งในประเทศและทัว่โลกสามารถผนัผวนได ้ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ โดยบาคอง

โค จึงอาจตอ้งปรับเปล่ียนรายการสินคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือตลาดเผชิญกบัแนวโนม้ท่ีตกตํ่า หรือส่วนต่าง
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ท่ีลดลงเม่ือตลาดมีแนวโนม้สูงข้ึน ส่ิงเหล่าน้ียอ่มเกิดข้ึนไดห้ากบริษทัฯ ไม่สามารถปรับราคาตามตลาดได้

อยา่งรวดเร็ว 
 

ในขณะท่ีความเส่ียงน้ีไม่สามารถกาํจดัไปไดท้ั้งหมด แต่อาจบรรเทาหรือลดลงไดด้ว้ยการจดัการ

โดยใชแ้นวทาง 2 อยา่งคือ ก) การดาํรงสินคา้คงคลงัให้ต ํ่า เพื่อท่ีจะจาํกดัความเส่ียงในสถานการณ์ท่ีตลาดมี

แนวโน้มตกตํ่า และ ข) การใช้นโยบายราคาท่ีแน่นอนและส่วนลด พร้อมกบัการบริหารจดัการลูกคา้บน

พื้นฐานของการมีคุณภาพท่ีเหนือกว่า เพื่อให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถรักษาส่วนต่างเม่ือราคาวตัถุดิบปรับตวั

สูงข้ึน 
 

ความเส่ียงต่อการขาดแคลนวตัถุดิบ 

กลุ่มบริษทัฯ จดัซ้ือวตัถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงโดยทัว่ไปอุปทานจะสมดุลกนัท่ี 

50/50 คือ ในประเทศร้อยละ 50  และต่างประเทศร้อยละ 50  
 

ด้วยนโยบายเชิงกลยุทธ์ของบริษทัฯ ในการดาํรงสินคา้คงคลงัท่ีตํ่าและการจดัซ้ือวตัถุดิบแบบ

ทนัเวลาพอดี ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ อาจมีความเส่ียงต่อโอกาสท่ีจะขาดแคลนวตัถุดิบไดสู้งข้ึนในเวลาท่ี

อุปทานทั้งจากต่างประเทศและในประเทศมีความฝืดเคือง นอกจากน้ี การขาดแคลนยงัอาจเกิดข้ึนจากปัญหา

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง (ความล่าชา้ของเรือ) 
 

กลุ่มบริษทัฯ ไดส้ร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระยะเวลายาวกบัจาํนวนผูจ้ดัหาสินคา้ขนาดกลางและขนาด

ใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงผูจ้ดัหาสินคา้เหล่าน้ีต่างให้การสนบัสนุนบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง บนพื้นฐาน

ของขอ้ผกูพนัทางดา้นคุณภาพ การยดึมัน่ในขอ้ผกูพนัทางสญัญา และการชาํระเงินทนัทีของกลุ่มบริษทัฯ  
 

คู่แข่งในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 

ประเทศเวียดนาม คือ ตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงสําหรับปุ๋ยและเคมีเกษตรกรรม (Agrochemical) 

ปัจจุบนั การผลิตของปุ๋ย NPK ในเวียดนาม (การผสมและการอดัเมด็) อยูใ่นระดบัเกินขีดความสามารถ และ

กาํลงัมีการวางแผนอีกหลายโครงการสาํหรับปีต่อๆ ไป 
 

บริษทัฯ ไดเ้ลือกกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและมุ่งเนน้ท่ีผลิตภณัฑ์พิเศษ เพื่อจาํกดัความเส่ียง

ในการแข่งขนั ในภาพรวม บริษทัฯ มีสูตรปุ๋ยมากกว่า 50 สูตร ตั้งแต่สูตรท่ีใชใ้นตลาดทัว่ไปจนถึงสูตรพิเศษ

เฉพาะ ซ่ึงทาํให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ยงัคงนําหน้าในการแข่งขนั เน่ืองจากโดยทั่วไปแลว้จะมีการผลิต

ผลิตภณัฑเ์พียง 10-15 ประเภท 
 

กลุ่มบริษทัฯ มีกระบวนการผลิตหลายระบบ อีกทั้งยงัเพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ดว้ยกระบวนการ

ผลิตเฉพาะ เช่น การอดัแน่น (Compaction) USP และการเคลือบปุ๋ยดว้ยสารชีวภาพ ดว้ยแนวทางน้ี กลุ่ม
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บริษทัฯ สามารถรักษาช่ือเสียงของผลิตภณัฑแ์ละภาพลกัษณ์ในตลาดในฐานะผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูงและ

มีการสร้างสรรคน์วตักรรมอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

การส่งมอบทีต่รงเวลา 

ดว้ยนโยบายการผลิตแบบทนัเวลาพอดีของกลุ่มบริษทัฯ สินคา้สําเร็จรูปคงคลงัจึงมีปริมาณตํ่า ซ่ึง

อาจทาํใหเ้กิดความเป็นไปไดสู้งข้ึนท่ีจะส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ล่าชา้ 
 

บริษทัฯ จดัการความเส่ียงน้ีโดยใชแ้นวทางการจดัการโซ่อุปทานท่ีดี ดว้ยการส่ือสารอยา่งสมํ่าเสมอ

และมีประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายปฏิบติัการขายกบัฝ่ายผลิต โรงงานจะทราบถึงคาํสั่งท่ีเขา้มาล่วงหน้าหลาย

สปัดาห์  
 

บริษทัฯ ดาํรงกาํลงัการผลิตไวอ้ย่างสมํ่าเสมอ ร่วมกบัแผนการบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร

เพื่อป้องกันความชาํรุดบกพร่อง ผลิตภัณฑ์ซ่ึงผ่านกระบวนการถุงแบบอตัโนมติัและการลาํเลียงในขั้น

สุดทา้ย จะถูกจดัส่งใหก้บัลูกคา้โดยเร็ว 
 

ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น  

กลุ่มบริษทัฯ จดัซ้ือวตัถุดิบมากกว่าคร่ึงจาํนวนดว้ยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และขายสินคา้

สําเร็จรูปภายในประเทศเป็นเงินเวียดนาม จากการท่ีรัฐบาลเวียดนามไดล้ดค่าเงินเวียดนามอย่างมากและ

ต่อเน่ือง ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจึงยงัคงมีอยู ่
 

เน่ืองจากเงินเวียดนามไม่ไดเ้ป็นสกุลเงินท่ีสามารถแลกเปล่ียนไดโ้ดยทัว่ไป ขอบเขตการใชจึ้งมีอยู่

จาํกัด ความเส่ียงทางด้านอตัราแลกเปล่ียนน้ีอาจจดัการได้ด้วยการดาํรงสินคา้คงคลงัให้ต ํ่า และการใช้

นโยบายการซ้ือขาย/ชาํระเงินดว้ยเงินสด เพื่อใหมี้หน้ีลูกคา้เป็นศูนย ์แนวทางน้ีช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถชาํระ

เงินใหแ้ก่ผูจ้ดัหาสินคา้ไดท้นัที และลดความเส่ียงจากสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัส่งออกสินค้าบางประเภท ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้ท่ีเป็นสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา รายไดน้ี้ใชใ้นการชาํระเงินใหแ้ก่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบัติตามกฎข้อบังคบั 

รัฐบาลเวียดนามกาํหนดมาตรฐานท่ีเจาะจงสาํหรับสูตรปุ๋ยเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค และมีการบงัคบัใช้

บทลงโทษต่างๆ ถา้ผลิตภณัฑไ์ม่ไดผ้ลิตข้ึนตามขอ้กาํหนดเฉพาะท่ีผา่นการทดสอบ 
 

กลุ่มบริษทัฯ นาํเขา้วตัถุดิบจากผูจ้ดัหาสินคา้ในประเทศและต่างประเทศท่ีเช่ือถือได ้อีกทั้งมีช่ือเสียง

ในฐานะเป็นผูผ้ลิตปุ๋ยท่ีมีคุณภาพสูง นอกจากน้ี แนวทางของกลุ่มบริษทัฯ ในการสร้างสรรคสู์ตรการผลิต 

ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ จะปฏิบติัตามหรือเหนือกวา่มาตรฐานต่างๆ ท่ีรัฐบาลกาํหนดไวเ้สมอ 
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ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของกฎระเบียบในประเทศทีบ่ริษทัฯ มีการลงทุน 

บริษทัฯ ใชม้าตรการท่ีเป็นไปไดท้ั้งปวงเพื่อป้องกนัสถานภาพทางกฎหมายของบริษทัฯ และ

ป้องกนัมิใหค้วามเส่ียงทางดา้นกฎหมายเกิดข้ึน 
 

โครงการปฏิบติัตามกฎระเบียบไดน้าํมาใชก้าํกบัดูแลพนกังานของบริษทัฯ ทัว่โลก โครงการน้ี

กาํหนดใหพ้นกังานปฏิบติัตามกฎหมายและแนวทางปฏิบติั รวมทั้งใหก้ารอบรมและการสนบัสนุนท่ี

เก่ียวขอ้งแก่พนกังาน ซ่ึงหวัใจสาํคญัของโครงการน้ีคือจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการ

กาํหนดแนวทางการประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจรรยาบรรณ และเสริมดว้ยแผนการอบรมและทดสอบ รวมทั้ง

สายด่วน (Whistle Blow Line) เพื่อการรายงานการละเมิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
 

เพียงเท่าท่ีเป็นไปไดแ้ละสามารถปฏิบติัได ้ กลุ่มบริษทัฯ ไดท้าํการจาํกดัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัความ

รับผดิและความเสียหายดว้ยการประกนัภยั โดยประเภทและขอบเขตของการประกนัภยัน้ีจะไดรั้บการ

ปรับปรุงเป็นระยะเพื่อใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ  ณ เวลาปัจจุบนั 
 

ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

การท่ีบริษทัฯ ยดึถือมาตรฐานทางเทคนิคและหลกัปฏิบติัขั้นสูง ทาํใหส้ามารถป้องกนัความเส่ียงท่ี

อาจเกิดข้ึน และลดผลกระทบท่ีอาจเป็นไปไดข้องความเสียหายดงักล่าวใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด อีกทั้งทาํใหม้ัน่ใจ

ถึงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บริษทัฯ ทาํการปรับปรุงมาตรการป้องกนัเหล่าน้ี

เป็นระยะ บริษทัฯ มีการตรวจสอบความปลอดภยัทางดา้นสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ ณ ท่ีทาํ

การทุกแห่ง บริษทัฯ ลดความเส่ียงท่ีเกิดกบับุคคลและส่ิงแวดลอ้มดว้ยการตรวจสอบและใหค้าํปรึกษา 
 

ความเส่ียงจากผลกระทบทางด้านสังคมและชุมชน 

เพื่อจดัการความเส่ียงเหล่าน้ี บริษทัฯ มีการตรวจติดตามและวเิคราะห์ผลกระทบท่ีการเปล่ียนแปลง

ในกฎหมายและกฎระเบียบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ท่ีมีต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ   

บริษทัฯ ประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยงานของรัฐ และใชข้อ้มูลท่ีมีอยูเ่พือ่การพฒันาแผนงานและ

มาตรการตอบสนอง รวมทั้งจดัใหมี้กิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองในพื้นท่ีการดาํเนินงานต่างๆ โดย

มุ่งเนน้ท่ีการมีส่วนร่วมของชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 
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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 933,004,413 บาท และ

ทุนชาํระแลว้ 708,004,413 บาท 
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจในระยะ 5 ปีท่ีผา่น

มาคือ  

ปี 2549 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เนน้การกระจายธุรกิจใหมี้ความหลากหลาย

มากยิง่ข้ึน โดยลงทุนเพิ่มในบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (“เมอร์เมด”) เป็นร้อยละ 74.01 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 เพื่อรองรับการขยายตวัอยา่งรวดเร็วในดา้นอุตสาหกรรมนํ้ามนั

และก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง 

 - 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 เพื่อนาํมาใชใ้นแผนการขยายและปรับปรุงกองเรือของบริษทัฯ 

 - เมอร์เมดไดจ้ดัหาเงินทุนจาํนวน 246 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ จากการออกและเสนอขายหุน้

สามญัเพิ่มทุนแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศสิงคโปร์ 

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

ลงทุนร้อยละ 49 ใน PT Perusahaan Pelayaran 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) เขา้ถือหุน้ร้อยละ 89.55 ในบริษทั ยนิูค      

ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจถ่านหินและโลจิสติกส์ใน

ประเทศไทย 

 - 28 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทั บาคองโค 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจปุ๋ยในประเทศเวียดนาม 

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

(ไซปรัส) แอลทีดี  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์ 

- เมอร์เมด ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุน้เพิ่มทุน (right issues) 156 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 

เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2553 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุน้ร้อยละ 38.83 ใน Petrolift Inc. ซ่ึง

เป็นบริษทัเรือบรรทุกนํ้ามนัปิโตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์ 

 - เมอร์เมด เขา้ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน Subtech Ltd. ในประเทศเซเชลส์ เพื่อขยายบริการงาน

วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าไปยงัตะวนัออกกลางและอ่าวเปอร์เซีย 

- เมอร์เมด ขายเงินลงทุนในโครงการเรือขดุเจาะ KM-1 ใหก้บัหุน้ส่วนชาวมาเลเซีย และขาย

หุน้ในบริษทั เวิลลค์ลาส อินสไปเรชัน่ เอสดีเอน็ บีเอชดี 

 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ออกหุน้กูใ้นประเทศประเภทระบุช่ือผูถื้อ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 4.0 พนัลา้นบาท เพื่อใชช้าํระคืนหน้ี

เงินกูธ้นาคารพาณิชย ์และเพิ่มเงินทุนหมุนเวยีน 

- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 

1 จาํนวน 34.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จาํนวนเงินตน้คงคา้งภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพ

ทั้งหมด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 คิดเป็นเงิน 68.60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดซ้ื้อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมือสอง 3 

ลาํ และท่ีสัง่ต่อใหม่อีก 1 ลาํ ส่วนเมอร์เมด ไดรั้บมอบเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้

นํ้ ามือสอง 1 ลาํ และท่ีสัง่ต่อใหม่อีก 3 ลาํ 

- กองเรือโทรีเซน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนเป็นเจา้ของ มีทั้งหมด 27 ลาํ 

เป็นเรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไปและเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือสาํหรับใหบ้ริการนอก

ชายฝ่ังจาํนวน 8 ลาํ และมีเรือขดุเจาะอีก 2 ลาํ นอกจากน้ี ยงัมีเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองอีก

เป็นจาํนวนประมาณ 8.48 ลาํ ท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนไดเ้ช่ามาเสริมเพิ่มเติมเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ 
 
 

  

 

 - 29 - 
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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 SA.S 

 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 88.68 ในบริษทั 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 30 กนัยายน 2553 บริษทัยอ่ย 27 บริษทั เป็นเจา้ของเรือบริษทัละ 1 ลาํ 

 

(5) ในงบการเงินรวมจดัใหก้ารลงทุนใน เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี เป็นการลงทุนในบริษทัร่วม 

 

(6) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุน้ร้อยละ 40 ใน Petrolift Inc. 

 

(7) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 49 ใน Asia Offshore 

  

Drilling Ltd. 

 

(8) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุน้ร้อยละ 20 ใน Baria Serece 
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2.3 โครงสร้างรายได้ 

(ลา้นบาท) 

รายได ้ ประเภทธุรกิจ 2551 2552 2553 

 รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากการ

เดินเรือ 
ธุรกิจเดินเรือ 28,453.61 80.42 13,842.17 65.06 9,272.55 48.52 

2. รายไดจ้ากธุรกิจ

บริการนอกชายฝ่ัง 
ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 5,285.44 14.94 5,209.87 24.48 3,476.36 18.19 

3. รายไดจ้ากการขาย ธุรกิจการผลิตและขายปุ๋ย - - 365.80 1.72 4,640.74 24.28 

4. รายไดจ้ากกลุ่มบริษทัท่ีใหบ้ริการและแหล่งอ่ืนๆ 1,364.50 3.86 1,704.28 8.01 1,545.46 8.09 

5. ดอกเบ้ียรับ 204.71 0.57 125.43 0.59 94.65 0.50 

6. ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 74.21 0.21 29.88 0.14 80.31 0.42 

รวม 35,382.47 100 21,277.43 100 19,110.07 100.00 

  

ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิหลกั 

ก. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิขนส่ง 

 ก.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 การใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของบริษทัในกลุ่มโทรีเซน เป็นแบบไม่ประจาํเสน้ทาง (Tramp Service) 

 

 การให้บริการแบบไม่ประจําเส้นทาง 

 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
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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 

ก.3. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจินายหน้าเช่าเหมาเรือ 

รายไดม้าจากค่านายหนา้ คิดเป็นร้อยละของค่าระวางสินคา้ / หรือค่าเช่าเรือ 

 

ข. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิพลงังาน 

ข.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ 

รายไดม้าจากการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงท่อนํ้ามนัและท่อแก๊สใตท้ะเล รวมทั้งโครงสร้างของแท่นขดุ

เจาะ โดยใชน้กัประดานํ้า และอุปกรณ์หุ่นยนตด์าํนํ้ า รายไดป้ระกอบดว้ยค่าเช่าเรือ อุปกรณ์ดาํนํ้า หุ่นยนต ์  

ดาํนํ้ า 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  

 

ข้อมูลและแนวโน้มธุรกจิ 

โครงสร้างองค์กร  

 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“TTA หรือ บริษทัฯ”) เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ

โดยการถือหุน้เพื่อการลงทุนเชิงกลยทุธ์ (strategic investment holding company) บริษทัฯ มีธุรกิจหลกั 3 

กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลงังาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน บริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ย (“กลุ่มบริษทัโทรีเซน” หรือ “กลุ่มบริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจโดยการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ

ตั้งแต่ปี 2447 ใหบ้ริการเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองตั้งแต่ปี 2528   และใหบ้ริการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซ

ธรรมชาตินอกชายฝ่ังตั้งแต่ปี 2538 ในปี 2552 กลุ่มบริษทัโทรีเซนไดเ้พิ่มธุรกิจปุ๋ยในเวยีดนามและธุรกิจ

เหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์เขา้มาในกลุ่มธุรกิจ และในปี 2553 บริษทัฯ ไดเ้พิ่มธุรกิจการใหบ้ริการ

ขนส่งนํ้ามนัและก๊าซดว้ยเรือบรรทุกนํ้ามนัและก๊าซในประเทศฟิลิปปินส์และธุรกิจบริหารท่าเรือในประเทศ

เวียดนาม 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553  บริษทัฯ เป็นเจา้ของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองทั้งส้ิน 27 ลาํ 

บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขายเรือเก่าท่ีมีอยูเ่ป็นเศษซากหรือขายต่อเพื่อการคา้ โดยเป็นกลยทุธ์ส่วนหน่ึงในการ

ปรับปรุงกองเรือใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้ ภายในช่วงระยะเวลา 3 ปี ขา้งหนา้น้ี บริษทัฯ มีแผนท่ีจะมี

กองเรือจาํนวน 40 ลาํ ซ่ึงรวมเรือท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของและท่ีเช่ามาเพือ่เสริมกองเรือ โดยบริษทัฯ ตอ้งการท่ี

จะเป็นเจา้ของเรือเองเป็นส่วนใหญ่  แผนในการปรับปรุงกองเรือรวมถึงการรับมอบเรือท่ีสัง่ต่อใหม่จาํวน 1 

ลาํ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ท่ีผา่นมา นอกจากน้ียงัมีเรือท่ีสัง่ต่อใหม่อีก 4 ลาํท่ีจะมีกาํหนดรับมอบ

ภายในปี 2554 และ 2555  

 

กลุ่มบริษทัฯ (โดยเมอร์เมด) เป็นเจา้ของเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจาํนวน 8 ลาํ และ

เรือขดุเจาะอีกจาํนวน 2 ลาํ และในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 เมอร์เมดไดล้งทุนในบริษทั เอเชีย ออฟชอร์ 

ดริลล่ิงค ์จาํกดั (“AOD”) ร้อยละ 49 ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีสัง่ต่อเรือขดุเจาะชนิด Jack-up แบบทนัสมยัจาํนวน 

2 ลาํ โดยมีกาํหนดรับมอบภายในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 และมีนาคม พ.ศ. 2556  ทั้งน้ี เมอร์เมดจะทาํ

หนา้ท่ีใหบ้ริการใหด้า้นการบริหารโครงการและการบริหารงานดา้นปฏิบติัการแก่ AOD ในเรือขดุเจาะท่ี 

AOD เป็นเจา้ของ  นอกจากน้ี AOD มีสิทธิในการสัง่ต่อเรือขดุเจาะไดอี้ก 2 ลาํกบัอู่ต่อเรือเดิม โดยจะตอ้งใช้

สิทธิภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 และเดือนกนัยายน พ.ศ. 2554  
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจการถือหุน้ โดยลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่น

งบการเงินรวมจาํนวน 67 บริษทั และบริษทัร่วม 7 บริษทั บริษทัฯ จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (“SET”) ตั้งแต่ปี 2538 ภายใตส้ญัลกัษณ์ “TTA”  
  

จุดแข็งในการแข่งขนัของกลุ่มบริษัทฯ 

 

เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ ข้ึนอยูก่บัการบริหารกลุ่มธุรกิจ และการดาํเนินการท่ีรอบคอบ

และมีประสิทธิภาพท่ีสามารถทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ ขยายธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ปรับปรุงการบริการท่ีเสนอ

ใหก้บัลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน และชาํระหน้ีคืนไดต้ามกาํหนด  

 

สภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินปัจจุบนัอาจมีผลกระทบต่อช่วงเวลาในการลงทุนต่างๆ  แต่

บริษทัฯ กต็ั้งใจจะมุ่งสร้างเมด็เงินจากสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยห์ลกับางตวัและการลงทุนบางอยา่ง รวมทั้ง

การจดัสรรกระแสเงินสดเพือ่ท่ีจะใหถึ้งเป้าหมายในเชิงกลยทุธ์ระยะกลางของกลุ่มบริษทัฯ 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีจุดแข็งในการแข่งขนัดงัต่อไปนี ้

 

สร้างกลุ่มธุรกิจให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ วตัถุประสงคห์ลกัในการสร้างความหลากหลายของ

ธุรกิจคือเพื่อลดความผนัผวนของวฎัจกัรทางธุรกิจ และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดหมุนเวยีนของ

กลุ่มบริษทัฯ เพื่อใหส้ามารถมุ่งเนน้ท่ีการมองหาการลงทุนใหม่ท่ีถ่วงดุลกบัธุรกิจท่ีมีอยู ่ กลยทุธ์ของกลุ่ม

บริษทัฯ คือการเพิ่มความหลากหลายในการดาํเนินธุรกิจข้ึนอีกในอนาคต ตวัอยา่งเช่น ในธุรกิจบริการ      

ขดุเจาะของกลุ่มบริษทัฯ จะใหบ้ริการแก่กลุ่มธุรกิจการผลิตขั้นตน้นํ้า ในขณะท่ีธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า

จะใหบ้ริการแก่กลุ่มธุรกิจการผลิตขั้นปลายนํ้า กลุ่มบริษทัฯ จึงสามารถลดความผนัผวนของรายได ้

นอกจากน้ี การมีทั้งสญัญาเช่าระยะสั้น (spot rate) และสญัญาเช่าระยะยาว (charter contracts) ผสมผสานกนั 

ช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถลดความผนัผวนของรายได ้และไดผ้ลดีเม่ืออตัราค่าเช่าเรือระยะสั้นเพิม่ข้ึน 

 

การทาํธุรกิจในตลาดเฉพาะท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่แรกเร่ิม กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ลือกท่ีจะมุ่งเนน้

ใหบ้ริการลูกคา้ในตลาดเฉพาะ ตวัอยา่งเช่น กลุ่มบริษทัฯ ถือเป็นบริษทัแรกบริษทัหน่ึงท่ีมุ่งเนน้ใหบ้ริการ

ลูกคา้ในตลาดเฉพาะของธุรกิจการขดุเจาะดว้ยเรือขดุเจาะแบบ Tender และดา้นวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ า ใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัเป็นหน่ึงในบริษทัแรกๆ ท่ีมุ่งเนน้ใหบ้ริการโลจิสติคส์ 

อยา่งมืออาชีพในประเทศเวยีดนาม และมีความไดเ้ปรียบจากการบุกเบิกตลาดในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในผูบุ้กเบิก

ธุรกิจการผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชยใ์นเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ เป็นหน่ึงในบริษทั

แรกๆ ท่ีมุ่งเนน้ใหบ้ริการโลจิสติคส์ถ่านหินแบบ “ตรงต่อเวลา”  (“just-in-time”) ในประเทศไทย และได้
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ลงทุนในโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพื่อท่ีจะทาํธุรกิจน้ี กลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่การมุ่งเนน้ท่ีตลาดเฉพาะจะช่วยให้

กลุ่มบริษทัฯ สามารถคงความสามารถในการแข่งขนัไวไ้ด ้

 

กองเรือและบริการท่ีมคีวามหลากหลายและมคุีณภาพสูง กลุ่มบริษทัฯ เป็นเจา้ของสินทรัพยส่์วน

ใหญ่ ซ่ึงช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ และสามารถควบคุมตน้ทุนการดาํเนินงาน

ใหดี้ข้ึน รวมทั้ง สามารถเสนอราคาท่ีแข่งขนัในตลาดได ้ ซ่ึงไดผ้ลเป็นอยา่งมากในการสร้างช่ือของกลุ่ม

บริษทัฯ ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป และรักษาสมัพนัธภาพในระยะยาวกบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัฯ ใชเ้งินจาํนวน

หน่ึงในการบาํรุงรักษากองเรือใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีกวา่ท่ีสถาบนัจดัชั้นเรือตอ้งการ และการท่ีบริษทัฯ เช่าเรือ

มาเสริมกองเรือเป็นคร้ังคราวช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถเพิ่มความสามารถในการขนส่งสินคา้ไดโ้ดยไม่

จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนเพิ่มเติม นอกจากน้ี ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อเรือใหม่

ไปแลว้จาํนวน 4 ลาํ และ AOD ไดส้ัง่ต่อเรือขดุเจาะ jack-up ไปแลว้ 2 ลาํ 

 

โครงสร้างพืน้ฐานและเครือข่ายการให้บริการท่ีเน้นความสาํคัญของลกูค้า ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้

แหง้เทกองไดพ้ฒันาความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัท่าเรือนานาชาติหลายแห่ง ซ่ึงทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บ

สิทธิพิเศษในการดาํเนินธุรกิจ ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองยงัมีความไดเ้ปรียบจากการมีเครือข่าย

ตวัแทนเดินเรือและสาํนกังานต่างๆ รวมทั้งความสมัพนัธ์กบัท่าเรือ เพื่อใหบ้ริการกบัลูกคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ลูกคา้ระยะยาวท่ีทาํธุรกิจดว้ยกนัหลายคร้ัง เมอร์เมดมีโรงงานมาตรฐานระดบัโลกท่ีชลบุรี ประเทศไทย และ

มีหน่วยสนบัสนุนงานชายฝ่ังในกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงจาการ์ตา้ ประเทศอินโดนีเซีย 

รวมทั้งในประเทศสิงคโ์ปร์ และประเทศกาตาร์ในตะวนัออกกลาง เพื่อสนบัสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่ม

บริษทัฯ และยงัไดแ้ต่งตั้งตวัแทนในทอ้งถ่ินในตลาดลูกคา้ท่ีสาํคญั ซ่ึงจะช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถพฒันา

ความสมัพนัธ์ท่ีแขง็แกร่งกบับริษทันํ้ามนัในทอ้งถ่ินและก๊าซธรรมชาติท่ีดาํเนินธุรกิจอยูใ่นภูมิภาค 

 

มลีกูค้าท่ีมคีวามแขง็แกร่งและมคีวามหลากหลาย ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองใหบ้ริการลูกคา้

ท่ีมีความหลากหลายจาํนวนมากกวา่ 260 ราย รวมทั้งบริษทัการคา้ระหวา่งประเทศชั้นนาํ เจา้ของเรือและ

ผูป้ระกอบการท่ีมีช่ือเสียง ผูผ้ลิตสินคา้รายใหญ่ และบริษทัท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ เน่ืองจากลูกคา้รายใหญ่สิบ

อนัดบัแรกมีสดัส่วนร้อยละ 49.25 ของรายไดจ้ากการเดินเรือทั้งหมด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 รายได้

จึงไม่อิงกบัลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เมอร์เมดไดส้ร้างช่ือเสียงใหเ้ป็นท่ียอมรับกบัฐานลูกคา้ท่ีอยูใ่นภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าและการบริการขดุเจาะ

ชั้นนาํบริษทัหน่ึง โดยมีการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูง มีความปลอดภยั และมีประสิทธิภาพใหก้บัคู่คา้

ระดบัสูง อาทิ Amerada Hess, Chevron และ British Petroleum  
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รูปแบบการทาํธุรกิจท่ีขยายได้ กลุ่มบริษทัฯ เร่ิมก่อตั้งคร้ังแรกในปี 2447 นบัจากนั้นมากลุ่มบริษทัฯ 

ไดแ้สดงใหเ้ห็นความสามารถในการปรับตวั และการขยายรูปแบบธุรกิจ โดยขยายการบริการต่างๆ ของกลุ่ม

บริษทัฯ และไดส้ร้างฐานการดาํเนินธุรกิจท่ีแขง็แรง ท่ีทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถขยายธุรกิจไปยงัแขนงท่ี

อาจส่งเสริมหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีอยูแ่ลว้ 

 

สถานภาพทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง ถึงแมว้า่รอบบญัชี 2553 เป็นปีท่ีมีความยากลาํบากปีหน่ึง กลุ่ม

บริษทัฯ ยงัคงสามารถสร้างรายไดจ้ากดาํเนินงานจาํนวน 18,386.5 ลา้นบาท  และกาํไรก่อนดอกเบ้ีย/ภาษี/ค่า

เส่ือมและค่าใชจ่้ายตดัจาํหน่าย (EBITDA) จาํนวน 2,970.8 ลา้นบาท นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ไดด้าํเนินกล

ยทุธ์การทาํธุรกิจอยา่งรอบคอบในการรักษาสภาพคล่องท่ีสูง โดยมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 

8,458.2 ลา้นบาท (ไม่รวมการลงทุนระยะสั้นจาํนวน 1,956.3 ลา้นบาท) และวงเงินสินเช่ือจาํนวน 20,717.3 

ลา้นบาท ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่สถานภาพท่ีเขม้แขง็ทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ มี

ความไดเ้ปรียบต่อเง่ือนไขทางธุรกิจต่างๆ โดยสามารถซ้ือสินทรัพยใ์นราคาท่ีถูก 

 

กลยุทธ์การทาํธุรกจิของกลุ่มบริษัทฯ 

 

กลุ่มบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะสร้างความเติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองโดยจะมุ่งไปท่ีธุรกิจ

โครงสร้างขั้นพื้นฐานและสินคา้โภคภณัฑ ์ (commodities) องคป์ระกอบสาํคญัของกลยทุธ์การสร้างความ

เติบโตใหก้บัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ คือ  

 

การตัดสินใจลงทุนด้วยหลกัของเหตผุล และการขยายประเภทธุรกิจ  กลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ คือ

การสร้างกลุ่มธุรกิจ เพื่อใหมี้รายไดท่ี้มัน่คงและมีกระแสเงินสดเขา้มาอยา่งต่อเน่ืองในอนาคตขา้งหนา้ กลุ่ม

บริษทัฯ จะทาํการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อทาํใหก้ลุ่มธุรกิจในปัจจุบนัเขม้แขง็ข้ึนและขยายไปยงัตลาดเฉพาะใหม่

ต่างๆ ตวัอยา่งเช่น จากการเขา้ซ้ือหุน้ของเมอร์ตนัและ UMS เม่ือเร็วๆ น้ี จะทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ มี

ความสามารถจดัหาและทาํเหมืองถ่านหินดว้ยตนเอง รวมทั้งขนส่งถ่านหินดว้ยเรือของกลุ่มบริษทัฯ และขาย

ถ่านหินใหแ้ก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัฯ กลุ่มบริษทัฯ อาจเลิกบริษทัท่ีมีอยูท่ี่ไม่สร้างรายไดแ้ละกาํไรท่ีดีและหนั

มามุ่งเนน้กบัธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตและใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีและเพิ่มมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวโดยจะตอ้ง

เป็นธุรกิจท่ีจะเติบโตไดแ้ละใหอ้ตัราผลตอบแทนคุม้กบัอตัราผลตอบแทนขั้นตํ่าของการลงทุน  

                        

ความหลากหลายของกองเรือ  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และกลุ่มลกูค้า ในรอบบญัชี  2553

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและเมอร์เมดไดส้ร้างรายไดเ้ป็นจาํนวนร้อยละ 50.26 และ ร้อยละ 18.98 

ของรายไดร้วมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ กลุ่มบริษทัฯ ตั้งใจท่ี

จะสร้างความสมดุลและความหลากหลายของธุรกิจ ผา่นกลุ่มธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจ
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โครงสร้างขั้นพื้นฐาน ความสมดุลและความหลากหลายในกลุ่มธุรกิจน้ีจะมุ่งเนน้ไปยงัระบบภายในหน่วย

ธุรกิจแต่ละหน่วยดว้ย ธุรกิจบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีความตั้งใจท่ีจะเพิ่มสดัส่วนของสญัญาเช่าระยะกลาง

ชนิดค่าระวางคงท่ี (medium-term fixed rate contracts) ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่จะสามารถลดความผนัผวนได ้

สาํหรับเมอร์เมด นอกจากจะมีกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายโดยใหบ้ริการทั้งในกลุ่มธุรกิจตน้นํ้าและปลายนํ้าแลว้ 

เมอร์เมดยงัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะรักษาความผสมผสานของระยะเวลาในการทาํสญัญา ทั้งสญัญาการขดุเจาะ

ระยะยาวและสญัญาวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าระยะสั้น ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถลดความผนัผวนของรายได ้

และตั้งใจท่ีจะเพิ่มจาํนวนสญัญาระยะกลางในธุรกิจงานวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ า เพื่อท่ีจะลดความผนัผวนของ

รายไดข้องเมอร์เมด 

 

สินคา้ท่ีขนส่งจาํแนกตามประเภทของสินคา้ 

ปุ�ย

29.46%

ผลิตภัณฑ์เกษตร

10.69%กระดาษ/

ผลิตภัณฑไ์ม้

4.84%

แร่/สินแร่

12.74%

สินแร่เหล็ก

5.36%

ถ่านหิน

5.65%

ผลิตภัณฑ์

เหล็กกล้า

24.60%

สินค้าทั่วไป/อื่นๆ

6.67%

 
ท่ีมา : TTA 

 

 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยใีหม่ๆ และนาํวิธิปฎิบัติงานแบบใหม่มาใช้  ในปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ 

ไดป้รับปรุงกระบวนการทาํงานในเฟสแรกเสร็จส้ินไปแลว้ เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทาํงานของ

บริษทัฯ และกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง และนาํกระบวนการเปล่ียนแปลงน้ีแปรสู่ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ (information technology systems) ซ่ึงบริษทัฯมีแผนท่ีจะใหบ้ริษทัยอ่ยท่ีเป็นแกน

หลกัดาํเนินการเปล่ียนแปลงกระบวนการทาํงานดว้ยวิธีการน้ีเช่นเดียวกนั 

   

กลยุทธ์การทาํธุรกจิของกลุ่มธุรกจิหลกั 

 

• กลุ่มธุรกิจขนส่ง   กลุ่มธุรกิจขนส่งยงัคงใชค้วามไดเ้ปรียบดา้นความสามารถในการแข่งขนัท่ีมีอยู่

เดิมจากธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเจาะตลาดหลกัท่ีอยู่

ใกลเ้คียง โดยจะไม่จาํกดัตวัเองอยูก่บัการขยายตวัดา้นสินทรัพยท่ี์เก่ียวกบัเรือเดินทะเลเท่านั้น แต่จะ
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มุ่งเนน้การลดความผนัผวนของวฎัจกัรของธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ไม่วา่จะเป็นการขยาย

ไปในธุรกิจท่ีมีสินทรัพยเ์ป็นแกนหลกั หรือไม่ใชสิ้นทรัพยเ์ป็นแกนหลกัในการดาํเนินธุรกิจ โดยจะ

ยงัคงเนน้ภูมิภาคเอเชียเป็นสาํคญั 

 

• ธุรกิจพลงังาน   กลุ่มธุรกิจพลงังานเนน้กลยทุธ์สองดา้น ดา้นแรกจะเก่ียวกบัธุรกิจขดุเจาะโดยจะหา

โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ใหแ้ก่ธุรกิจขดุเจาะ และดา้นท่ีสองจะเก่ียวกบัธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า

โดยจะเนน้การสร้างเสริมคุณค่าใหก้บัเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าท่ีมีอยู ่ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่เรือทั้งส่ีลาํท่ีมีความทนัสมยั ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะตอ้งอาศยัการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้น

ทรัพยากรมนุษย ์ ระบบงานและกระบวนการท่ีจะสนบัสนุนธุรกิจท่ีจะขยายตวัออกไปยงัภูมิภาค

อ่ืนๆ มากข้ึนและมีความซบัซอ้นมากข้ึน 

 

• ธุรกิจโครงสร้างขัน้พืน้ฐาน  กลุ่มธุรกิจน้ีจะขยายขีดความสามารถในสินทรัพยแ์ละส่ิงอาํนวยความ

สะดวกต่างๆ และกระบวนการทาํงานต่างๆ ของกลุ่มบริษทัท่ีมีอยูแ่ลว้ นอกจากน้ียงัวางแผนท่ีจะ

สร้างแบบอยา่ง (model) ท่ีเป็นผลสาํเร็จและมีความยัง่ยนืไปยงัประเทศอ่ืนๆ โดยจะเนน้ท่ีเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียใต ้  และจะหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจแบบเดียวกนั คือ ธุรกิจ          

โลจิสติคส์ ผลิตและจดัจาํหน่าย และคลงัสินคา้ 

 

กลุ่มธุรกจิของบริษทัฯ 

 

3.1 กลุ่มธุรกจิขนส่ง 

 

กลุ่มธุรกิจขนส่งดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ โดยใหบ้ริการกบัลูกคา้ของ

บริษทัฯ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบริษทัผูค้า้ บริษทัหลกัๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ามนั บริษทัโลจิสติคส์ และ 

บริษทัผูป้ระกอบการเดินเรือรายใหญ่ รวมถึงบริษทัท่ีใหก้ารบริการบริหารกองเรือทุกชนิด ธุรกิจหลกัของ

กลุ่มธุรกิจขนส่ง คือ ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 กองเรือของโทรี

เซนประกอบดว้ย เรือขนาด Handysize จาํนวน 14 ลาํ เรือขนาด Handymax จาํนวน 10 ลาํ และเรือขนาด 

Supramax อีกจาํนวน 3 ลาํ นอกจากน้ียงัมีการเช่าเรือระยะยาวถึงปี 2554 และปี 2555 เพื่อขยายขนาดบรรทุก

ของกองเรือใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยบริษทัฯ มีการเช่าเรือขนาด Handymax จาํนวน 2 ลาํ 

และเรือขนาด Supramax จาํนวน 3 ลาํ เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของบริษทัฯ ใหบ้ริการเรือเหมาลาํขนส่ง

สินคา้ไปทุกภูมิภาคของโลก และเดินเรือแบบไม่มีเสน้ทางประจาํ ทั้งน้ีเสน้ทางการขนส่งสินคา้จะข้ึนอยูก่บั

 - 38 - 



ความตอ้งการของลูกคา้ โดยแบ่งลกัษณะการใหบ้ริการออกเป็น การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะยาว การเซ็น

สญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ และการใหเ้ช่าเหมาลาํในตลาดใหเ้ช่าระยะสั้น  

 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 40 ในบริษทั ปิโตรลิฟต ์จาํกดัซ่ึงเป็น

ผูป้ระกอบการธุรกิจเรือบรรทุกนํ้ามนัในประเทศฟิลิปปินส์  กองเรือของปิโตรลิฟต ์ ประกอบไปดว้ยเรือ

บรรทุกและขนส่งนํ้ามนัประเภทตวัเรือสองชั้นท่ีมีขนาดบรรทุกระหวา่ง 1,500 - 6,300 เดทเวทตนั สาํหรับ

การขนส่งภายในประเทศตามสญัญาระยะยาวกบับริษทันํ้ามนัหลกัๆ 

 

ส่วนธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือจะประกอบไปดว้ย ธุรกิจการเป็นตวัแทนเรือซ่ึงมีอยูท่ ั้งในประเทศ

ไทย เวยีดนาม อินโดนีเซีย และสหรัฐอาหรับอามิเรต และธุรกิจการใหบ้ริการดา้นนายหนา้เช่าเหมาเรือใน

ภูมิภาคนั้นๆ 

 

ธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

อตุสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
ภาพรวมอตุสาหกรรมของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
 

การขนส่งสินคา้ทางทะเลเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการคา้ระหวา่งประเทศ เน่ืองจากเป็นวิธีการขนส่ง

สินคา้วตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปไดใ้นปริมาณมากๆ ในทีเดียวท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด สินคา้ท่ีขนส่งทาง

ทะเลจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ สินคา้แหง้ และวสัดุเหลว ทั้งน้ีสินคา้แหง้รวมถึงสินคา้แหง้เทกอง 

สินคา้บรรจุในตูค้อนเทนเนอร์ และสินคา้ท่ีบรรจุในตูค้อนเทนเนอร์ไม่ได ้ ส่วนสินคา้แหง้เทกองท่ีจะบรรจุ

ในเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองไดน้ั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากใน

แต่ละเท่ียว (major bulks) 5 กลุ่ม และสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว (minor 

bulks)  สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว (major bulks) 5 ชนิด ประกอบดว้ยแร่เหลก็ 

ถ่านหิน ธญัพืช แร่ฟอสเฟตและแร่บอกไซต ์ส่วนสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว 

(minor bulks) ประกอบดว้ยสินคา้ประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงสินคา้หลกัๆไดแ้ก่ ซีเมนต ์ แร่ยบิซัม่ แร่โลหะท่ีไม่ใช่แร่

เหลก็ นํ้ าตาล เกลือกาํมะถนั ผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้ ไมแ้ละเคมีภณัฑ ์  วสัดุเหลวจะบรรทุกในเรือประเภทเรือ

บรรทุกนํ้ามนั (tank ship) ซ่ึงสินคา้หลกัคือนํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑจ์ากนํ้ามนั สินคา้เหลวและเคมีภณัฑ ์ 
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ปริมาณการค้าทางทะเลของโลกปี 2543 ถึงปี 2553 

(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 1,764 589 3,052 7,428 

2551 845 834 349 81 31 1,775 629 3,235 7,745 

2552 
(ประมาณการ) 

903 870 349 78 29 1,787 580 3,203 7,636 

2553 
(ประมาณการ) 

930 940 375 78 29 1,850 605 3,235 7,791 

ท่ีมา : Fearnleys  

 

ในปี  2552 ปริมาณส◌ินคา้ท่ีขนส่งทางทะเลมีประมาณ 7.64 พนัลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปริมาณ 5.60 

พนัลา้นตนั ในปี 2543 ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาน้ี มีการเติบโตทางการคา้ในระดบัสูงเน่ืองมาจากการเติบโต

ของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศจีนและอินเดีย ดงัจะเห็นไดจ้าก

ตารางต่อไปน้ี เฟิร์นเล่ยไ์ดค้าดการณ์วา่ปี 2553 เป็นปีท่ีการขนส่งทางทะเลเพิ่มข้ึน  

 

อตัราการเติบโตของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2546 ถึง 2552 

(ความเปลีย่นแปลงเป็นร้อยละเทียบกับปีก่อน) 

ปี 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

เศรษฐกิจโลก 3.6 4.9 4.5 5.1 5.2 2.8 -0.6 

สหรัฐอเมริกา 2.5 3.6 3.1 2.7 2.1 0.2 -3.2 

ยโุรป 0.8 2.2 1.7 2.9 2.7 0.5 -4.1 

ญ่ีปุ่น 1.4 2.7 1.9 2.0 2.3 -1.2 -5.2 

จีน 10.0 10.1 10.4 11.6 13.0 9.6 9.1 

อินเดีย 6.9 7.9 9.2 9.8 9.4 6.4 5.7 

ท่ีมา : Fearnleys  
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การค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเล 
 

ปริมาณการคา้ทางทะเลของสินคา้แหง้เทกองเติบโตอยูใ่นระหวา่งร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 12 ในช่วง 6 

ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเลเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย 

 

แผนภูมิและตารางดงัต่อไปน้ีแสดงถึงปริมาณการคา้ทางทะเลทั้งหมดในส่วนของสินคา้แหง้เทกอง

ท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียวในช่วงปี 2547 ถึงปี 2553  สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมาก

ในแต่ละเท่ียวไดแ้บ่งออกเป็นแร่เหลก็ ถ่านหิน ธญัพชื (รวมถึงขา้วสาลี ธญัพืชหยาบ และถัว่เหลือง) 

ฟอสเฟต และแร่บอกไซต/์อะลูมินา  
 

การพฒันาของปริมาณการค้าของสินค้าแห้งเทกอง 

 

 
ท่ีมา : Fearnleys  

 

ปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเลตั้งแต่ ปี 2547 ถึง 2553 

(ล้านตัน) 
 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

ประมาณการ 

2553 

ประมาณการ 

ถ่านหิน 664 710 754 806 834 870 940 

แร่เหลก็ 589 652 734 787 845 903 930 

ธัญพืช 236 307 325 341 349 349 375 

แร่บอกไซต์/ อะลูมนิา 68 73 78 83 81 78 78 

แร่ฟอสเฟต 31 30 30 31 31 29 29 

รวม 1,588 1,772 1,921 2,048 2,140 2,229 2,352 

เปลีย่นแปลงต่อปี 7.7% 11.6% 8.4% 6.6% 4.5% 4.2% 5.5% 

ท่ีมา : Fearnleys 

(ล้านตัน) 
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ปริมาณการคา้ทางทะเลของสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว คาดวา่จะ

เพิ่มข้ึนร้อยละ 40 ในช่วงระหวา่งปี 2547 และปี  2552 สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละ

เท่ียว ในจาํนวนน้ีผลิตภณัฑจ์ากแร่เหลก็เติบโตเร็วท่ีสุด โดยมีอตัราการเติบโตเท่ากบัร้อยละ 53 ในช่วง

ระหวา่งปี 2547 และปี 2552 ปริมาณการคา้ทั้งหมดในสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละ

เท่ียวคาดวา่จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.5 ปีน้ี การเติบโตของอุปสงค ์ (วดัเป็นตนัไมล)์ ไดเ้พิ่มในอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั

ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางดงัต่อไปน้ี 

 

อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกอง 
 
 

 
ท่ีมา : Fearnleys 

 

อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกองปี  2547 ถึง 2553 

(พันล้านตัน-ไมล์) 
 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

ประมาณการ 

2553 

ประมาณการ 

ถ่านหิน 2,960 3,113 3,540 3,778 3,905 3,518 3,750 

แร่เหลก็ 3,444 3,918 4,192 4,544 4,849 5,510 5,650 

ธัญพืช 1,350 1,686 1,822 1,927 1,925 1,925 2,150 

แร่บอกไซต์/ อะลูมนิา 231 248 267 268 267 265 265 

แร่ฟอสเฟต 154 154 155 159 159 150 150 

รวม 8,139 9,119 9,976 10,676 11,105 11,368 11,965 

เปลีย่นแปลงต่อปี 9.0% 12.0% 9.4% 7.0% 4.0% 2.4% 5.3% 

ท่ีมา : Fearnleys 

(พันล้านตัน-ไมล์) 
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 ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา จีนและตามดว้ยอินเดียเป็นตวัผลกัดนัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหป้ริมาณการคา้สินคา้

แหง้เทกองเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว การผลิตและการใชเ้หลก็ภายในประเทศจีนไดส้ร้างอุปสงคใ์นระดบัสูง

ต่อการคา้แร่เหลก็ การขาดแคลนวตัถุดิบภายในประเทศไดส่้งผลใหมี้การนาํสินคา้เขา้จากประเทศ

ออสเตรเลียและบราซิลมากข้ึนซ่ึงทาํใหต้วัเลขอุปสงคท่ี์คิดเป็นตนัไมลเ์พิ่มมากข้ึน 

 

การผลติเหลก็ดิบของโลก 

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

2546 184.5 90.9 110.5 219.3 46.3 19.1 31.8 260.9 963.3 

2547 194.2 98.6 112.7 269.3 47.5 19.5 32.6 279.7 1,054.1 

2548 187.2 93.8 112.5 349.3 47.7 18.5 38.1 282.1 1,129.2 

2549 198.5 98.5 116.2 421.5 48.4 20.2 42.8 272.9 1,219.0 

2550 209.7 97.2 120.2 487.3 51.2 20.6 49.5 281.3 1,317.0 

2551 198 91.5 118.7 500.5 53.5 20.2 55.1 292.2 1,329.7 

2552 139.1 58.1 87.5 567.8 48.6 15.7 56.6 246.3 1,219.7 

2553 (9 เดือน) 129.9 60.9 81.9 474.5 42.1 14.3 49.5 193.4 1,046.5 

ท่ีมา : Fearnleys 

 

ในปี 2546 ผลผลิตเหลก็ดิบของจีนมีจาํนวนประมาณ 219 ลา้นตนั และเพิ่มข้ึนเป็นตวัเลขสองหลกั

ข้ึนไปทุกปีจนเป็น 487 ลา้นตนัในปี 2550 ในปี 2551 การผลิตเติบโตในอตัราท่ีลดลงเหลือลดลงร้อยละ 2.7 

ในปี 2552 การผลิตเหลก็ดิบโลกลดลงเป็น 1.220 พนัลา้นตนั หรือลดลงร้อยละ 8.3 ในขณะท่ีการผลิตเหลก็

ของจีนเพิ่มข้ึนเป็น 567 ลา้นตนัหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.5 ทาํให้มีการขยายของตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 

โดยการผลิตเหลก็ในจีนคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 630 ลา้นตนัในปีน้ี 
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การผลติเหลก็ของโลกและส่วนแบ่งทางการตลาดของจีน 

 
ท่ีมา : Fearnleys  

 

ในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมา การผลิตเหลก็ของจีนเติบโตข้ึนในอตัราเฉล่ียต่อปีท่ีร้อยละ 16 เทียบกบัการ

เติบโตของการผลิตของโลกซ่ึงเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3 ต่อปี จากการท่ีการผลิตเหลก็เติบโตข้ึน ส่งผลใหก้าร

นาํเขา้แร่เหลก็ของจีนเติบโตอยา่งมากตามไปดว้ย 

 

การนําเข้าแร่เหลก็ของจีน 

 

0
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(9 เดือน)

 
ท่ีมา : Fearnleys  

 

การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนในปี 2552 เพิ่มข้ึนร้อยละ 41.5 เม่ือเทียบกบัปี 2551 โดยมีการนาํเขา้ 628.2 

ลา้นตนั การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนเพิ่มข้ึนเกือบ 9 เท่าจากปี 2543 ถึงปี 2552 โดยหลกัๆ แลว้จีนไดน้าํเขา้แร่

เหลก็มาจากประเทศออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย และแอฟริกาใต ้ การนาํเขา้แร่เหลก็จากบราซิลนั้นกไ็ด้

(ล้านตัน) 

(ล้านตัน) 
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เพิ่มข้ึนในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา และไดส่้งผลใหมี้การเพิ่มปริมาณตนัไมลร์วมทั้งความตอ้งการเรือบรรทุก

สินคา้แบบเทกองท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2553 จะมีจาํนวน 

457.8 ลา้นตนั และจากการท่ีระดบัการนาํเขา้ยงัมีอยา่งต่อเน่ือง จะทาํใหจ้าํนวนไปแตะท่ี 610 ลา้นตนั ซ่ึงจะ

ลดลงประมาณร้อยละ 3 จากปีก่อน 

 

เส้นทางการขนส่งสินค้าแห้งแบบเทกองทางทะเลทีสํ่าคญั 

 

การขนส่งสินคา้เป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว จะมีเสน้ทางขนส่งหลกัๆ อยูบ่างเสน้ทาง เช่น โดย

หลกัแลว้ถ่านหินจะมีการส่งจากประเทศออสเตรเลียและแคนาดาไปสู่ภูมิภาคตะวนัออกไกลและยโุรป  ใน

ขณะเดียวกนัแร่เหลก็จะถูกส่งจากประเทศออสเตรเลียและบราซิลไปสู่ประเทศจีน ญ่ีปุ่นและยโุรป ส่วน

ธญัพืช จะถูกขนส่งจากอ่าวเมก็ซิโก บราซิล หรือ อาร์เจนตินา ไปยงัยโุรป และตะวนัออกไกล 

 

ในขณะท่ีมีเสน้ทางการคา้สินคา้แหง้เทกองหลกัๆ อยู ่ การคา้ทางทะเลกย็งัมีการเปล่ียนเสน้ทางและ

ทิศทางไปตามกาลเวลาเช่นกนั ดงัเช่นประเทศจีนซ่ึงเคยเป็นประเทศผูน้าํการส่งออกหลกัของถ่านหิน แต่เม่ือ

ไม่นานมาน้ีกไ็ดมี้การเปล่ียนแปลงกลายเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินอยูใ่นอตัราท่ีสูงข้ึน การเปล่ียนเสน้ทางการ

เดินเรืออยา่งเนืองนิจและโอกาสทางการคา้ใหม่ๆ จึงกลายเป็นส่ิงท่ีอาจพบเห็นไดบ่้อยๆ ในตลาดประเภทน้ี 

 

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเป็นเรือประเภทท่ีมีการใชง้านไดห้ลายรูปแบบมากท่ีสุดประเภทหน่ึง 

ในบรรดากองเรือท่ีมีอยูใ่นโลกในแง่ของการนาํมาใชง้าน โดยสามารถจดัเสน้ทางไดต้ามความตอ้งการ  

โดยทัว่ไปแลว้เรือแทบจะไม่ไดเ้ดินเสน้ทางไปกลบัอยา่งตายตวั และมกัจะมีเสน้ทางเดินเรือโดยการแวะ

เทียบท่าระหวา่งทางก่อนถึงปลายทางอีกอยา่งนอ้ยแห่งหน่ึง ดงันั้นระยะทางของเสน้ทางการคา้จึงมี

ความสาํคญัต่อความสมดุลของอุปสงคข์องการใชเ้รือ และการเพิ่มระยะทางในการขนส่งจะมีผลกระทบมาก

ข้ึนต่ออุปสงคข์องการใชเ้รือโดยรวม 

 

อุปสงคข์องการขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองยงัไดรั้บผลกระทบจากประสิทธิภาพ

ในการดาํเนินงานของกองเรือโลก ในไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา การเจริญเติบโตทางการคา้นาํไปสู่ภาวะความแออดั

ของท่าเรือ  ทาํใหเ้รือหลายลาํตอ้งจอดรอนอกท่าเรือ เพือ่ขนถ่ายสินคา้ข้ึนหรือลงจากเรือเน่ืองจากอุปทานท่ี

จาํกดัของท่าเทียบเรือในท่าเรือท่ีสาํคญัหลายแห่ง ส่ิงน้ีเป็นปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดภาวะตึงตวัใน

ตลาด โดยเฉพาะกบัเรือขนาดใหญ่ 
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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

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

ตามมาตรฐานมกัจะต่อข้ึนพร้อมดว้ยป้ันจัน่ท่ีใชย้กสินคา้ข้ึนและลงเรือท่ีรองรับนํ้าหนกั  25 ถึง 30 ตนั ซ่ึงทาํ

ใหเ้รือสามารถขนถ่ายสินคา้ในท่ีกรณีท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองกา้มปูช่วยในการขนถ่ายสินคา้แหง้เทกอง (โดยเฉพาะ

แร่ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม) และเพื่อทาํการขนส่งสินคา้ในประเทศและท่าเรือและท่ีมีพื้นฐานโครงสร้างจาํกดั 

เรือประเภทเหล่าน้ีทาํใหมี้ความคล่องตวัทางการคา้ ดงันั้นจึงสามารถนาํมาใชใ้นการขนส่งสินคา้แบบเทกอง

หลายประเภทและการคา้สินคา้เทกองประเภทใหม่ๆ 

 

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

สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียวเป็นหลกั เช่น เหลก็กลา้ ท่อนไม ้ แผน่ไม ้

และเศษเหลก็ เรือประเภทน้ีใชใ้นเสน้ทางการคา้ระดบัภูมิภาคมากข้ึนเร่ือยๆ และสามารถเป็นเรือส่งต่อ
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สินคา้ใหเ้รือท่ีใหญ่กวา่ดว้ย เรือประเภท Handysize มีขนาดพอเหมาะกบัท่าเรือขนาดเลก็ท่ีมีพื้นฐาน

โครงสร้างจาํกดั และการท่ีเรือประเภทน้ีมกัมีอุปกรณ์ท่ีใชย้กสินคา้ข้ึนและลงเรืออยูใ่นตวั ทาํใหเ้รือประเภท

น้ีสามารถยกสินคา้ข้ึนลงไดเ้ม่ือเทียบท่าเรือท่ีมีพื้นฐานจาํกดั 

 

ในช่วงตน้เดือนพฤศจิกายน ปี 2553 กองเรือสินคา้บรรทุกสินคา้แหง้แบบเทกองทัว่โลกมีเรือ

ทั้งหมด 7,945  ลาํ ระวางบรรทุกรวมเท่ากบั 519.20 ลา้นเดทเวทตนั ตารางต่อไปน้ีแสดงกองเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองแยกประเภทตามขนาดระวางบรรทุก ณ เดือนพฤศจิกายน 2553 อายเุฉล่ียของเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกอง ณ เดือนพฤศจิกายน 2553 คือ 11.80  ปี 
 

กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกอง เดือนพฤศจิกายน 2553 
 

ขนาด 
ประเภท 

เดทเวทตนั จ◌ํานวนเรือ 
ระวางบรรทุกรวม 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ร◌้อยละของกองเรือ 
(เดทเวทตนั) 

Capesize  100,000+ 1,126 202.1 38.9 

Panamax  60,000 – 100,000 1,786 133.6 25.7 

Supramax 50,000 – 60,000 1.099 59.9 11.5 

Handymax  40,000 – 50,000 972 43.7 8.4 

Handysize  10,000 – 40,000 2,962 80.0 15.4 

รวม  7,945 519.2 100.0 

ท่ีมา : Fearnleys 

 

ถึงแมว้า่กองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของโลกจะเติบโตข้ึนตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา เพื่อ

ตอบสนองกบัการขยายตวัของการคา้ทางทะเลและอุปสงคใ์นการขนส่งทางเรือ แต่อุปทานกย็งัมีจาํกดั ทาํให้

เกิดการสัง่ต่อเรือใหม่ในช่วงปี 2548-2551 ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดภาวะจาํนวนเรือลน้ตลาดในช่วงเวลาถดัมา และ

คาดวา่จะเป็นเช่นน้ีไปอีก 2-3 ปี 

 

ณ ตน้เดือนพฤศจิกายน 2553 รายการการสัง่ซ้ือเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองทัว่โลกมีอยูท่ี่ปริมาณ 

273.00 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 52.6 ของกองเรือสินคา้แหง้เทกองในปัจจุบนั ในบางกรณีการส่งมอบ

ตามรายการสัง่ซ้ือน้ียดืไปถึงปี พ.ศ. 2559 
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การส่ังซ้ือเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทีส่ั่งต่อใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2553 

ขนาด 
ประเภท 

เดทเวทตนั จ◌ํานวนเรือ 
ระวางบรรทุกรวม 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ร◌้อยละของกองเรือปัจจุบัน 
(เดทเวทตนั) 

Capesize  100,000+ 673 131.5                                                                                                                                                                                    65.1                   

Panamax  60,000 – 100,000 908 73.4 55.0 

Supramax 50,000 – 60,000 745 42.3 70.6 

Handymax  40,000 – 50,000 58 2.7 6.2 

Handysize  10,000 – 40,000 712 23.2 29.0 

รวม  3,096 273.0 52.6 

 ท่ีมา : Fearnleys 

 

 การส่ังซ้ือเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทีส่ั่งต่อใหม่ เดือนตุลาคม 2553 

 

 
ท่ีมา : Fearnleys 

 

ตลาดขนส่งสินค้าทางทะเลและอตัราค่าเช่าเรือ 

 

อตัราค่าเช่าเรือของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจะถูกกาํหนดโดยความสมดุลของอุปสงค ์ และ

อุปทาน แมว้า่ความเช่ือมัน่ตลาดมีส่วนในการกาํหนดแนวโนม้ของอตัราค่าเช่าเรือในระยะสั้นๆ  

 

อตัราค่าเช่าเรือยงัผนัผวนตามขนาดของเรือ อยา่งเช่นปริมาณและรูปแบบการคา้ของสินคา้ไม่ก่ีชนิด

ของสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว (major bulks) จะมีผลกระทบต่อความตอ้งการ

ของเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่เพราะวา่อุปสงคต่์อเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ถูกกระทบ

(ตามปีท่ีกาํหนดการส่งมอบ)  
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โดยปริมาณและรูปแบบการคา้ของสินคา้ไม่ก่ีชนิด อตัราค่าเช่าเรือ (และมูลค่าของเรือ) ของเรือบรรทุกสินคา้

ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่จึงมกัจะผนัผวนไดม้ากกวา่ ในทางกลบักนั การคา้สินคา้หลายชนิดของสินคา้แหง้เทกองท่ี

ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว (minor bulks) ท่ีนาํมารวมกนัเป็นจาํนวนมากๆ จะเป็นตวัผลกัดนัอุป

สงคข์องเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองขนาดท่ีเลก็กวา่ ดงันั้น อตัราค่าเช่าเรือและมูลค่าของเรือสาํหรับเรือ

ขนาดเลก็จึงมีความผนัผวนนอ้ยกวา่ 

 

อตัราค่าเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 

 
ท่ีมา :Fearnleys 

  

แผนภูมิขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงการเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมากของอตัราค่าเช่าเรือแบบระยะเวลา 1 ปีของ

เรือ Handymax จนถึงเรือ Capesize จนถึงปี 2551 

 

ในตลาดการเช่าเรือเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา อตัราค่าเช่าเรือจะแตกต่างกนัตามระยะเวลาเช่าเหมา

และปัจจยัเฉพาะต่างๆ ของเรือท่ีใชบ้รรทุก เช่น อาย ุ ความเร็ว และการเผาผลาญเช้ือเพลิง ในตลาดเรือเช่า

เหมาลาํแบบเป็นเท่ียว อตัราค่าเช่าจะถูกกาํหนดจากขนาดของสินคา้ท่ีบรรทุก วตัถุดิบ เวลาท่ีถึงท่า และ

ค่าธรรมเนียมการผา่นคลอง รวมทั้งภูมิภาคท่ีมีการส่งมอบ 

 

 ปัจจยัหลกัท่ีทาํใหอ้ตัราค่าเช่าเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วตั้งแต่ ปี 2547 คือ     

อุปสงคท่ี์เพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากการนาํเขา้วตัถุดิบของประเทศจีนและประเทศในเอเชียอ่ืนท่ีเพิ่มมากข้ึน 

จะเห็นไดว้า่อตัราค่าเช่าเรือลดลงอยา่งรวดเร็วในช่วงกลางปี 2551 ซ่ึงเป็นผลมาจากวิกฤติการณ์การเงินโลก 

ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกนักบัท่ีมีเรือใหม่เขา้สู่ตลาดมากกวา่เดิม อีกทั้งอุปสงคก์ล็ดลงดว้ย จะเห็นไดว้า่อตัราค่าเช่า

(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั)  
 

 - 49 - 



เรือปรับตวัดีข้ึนข้ึนในปี 2552และปี 2553 แต่กย็งัตํ่ากวา่ช่วงท่ีอตัราค่าเช่าเรือข้ึนไปสุ่จุดสูงสุดในปี 2550 

และปี 2551  

 

ราคาเรือ 

ราคาเรือส่ังต่อใหม่ 

  

ราคาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองสัง่ต่อใหม่สูงข้ึนมากตั้งแต่ ปี 2546 เน่ืองจากภาวะตึงตวัของ

ความสามารถในการผลิตของอู่ต่อเรือ การสัง่ซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน และอตัราค่าเช่าเรือท่ีสูงข้ึน มีการประมาณการวา่

ราคาของเรือบรรทุกแหง้เทกองสัง่ต่อใหม่เพิ่มข้ึนมากกวา่เท่าตวัจากช่วงแรกของปี 2545 ถึงส◌ิ◌้นปี 2551 

ราคาเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ปรับตวัลดลงนบัตั้งแต่ส้ินปี 2551 ต่อเน่ืองไปตลอดปี 2552 และไดดี้ดตวัข้ึนอีกเลก็นอ้ย

ตลอดปี 2553 

 

 ราคาของเรือบรรทุกสินค้าเทกองส่ังต่อใหม่ ปี 2543 ถึง 2553 

 

 
ท่ีมา:  Fearnleys 

 

ราคาเรือมือสอง 

 

ในตลาดเรือมือสอง ราคาของเรือสัง่ต่อใหม่ท่ีสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว และความแขง็แกร่งของค่าระวาง

เรือยงัมีผลต่อราคาเรือมือสองทาํใหร้าคาของเรือมือสองพุง่ข้ึนอยา่งรวดเร็วในปี 2547 ก่อนท่ีจะลดตํ่าลงใน

ช่วงแรกของปี 2549 และข้ึนไปอีกคร้ังในช่วงปลายปี ในปี 2550 ราคาเรือมือสองเพิ่มสูงข้ึน 

ทุกเดือนในทิศทางเดียวกบัความแขง็แกร่งของตลาดค่าระวางเรือ ราคาเรือมือสองยงัคงเพิ่มข้ึนไปจนถึง 

ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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เดือนสิงหาคม 2551 ก่อนท่ีราคาเรือมือสองจะลดลงมากเกือบสองในสามส่วนในตอนส้ินปี และในปี 2552 

ราคาเรือมือสองเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยต่อเน่ืองมาถึงปี 2553 และข้ึนไปจนถึงจุดสูงสุดในช่วงฤดูร้อนก่อนท่ีจะ

ปรับตวัลดลงอีก   

 

ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง ปี 2543 ถึง 2552  

ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง อายุ 5 ปี (ระยะเวลาโดยเฉลีย่) 

 

 
ท่ีมา:  Fearnleys 

 

ข้อมูลธุรกจิ 

 

กลุ่มบริษทัฯ เป็นบริษทัเดินเรือท่ีบริหารงานโดยคนไทยท่ีใหญ่ท่ีสุดบริษทัหน่ึง โดยเป็นเจา้ของเรือ

บรรทุกสินคา้แหง้เทกองประเภท  Handysize ประเภท Handymax และประเภท Supramax โดยขนาดของเรือมี

ตั้งแต่ 16,223 เดทเวทตนั ไปจนถึง 57,015 เดทเวทตนั เรือของบริษทัฯ สามารถบรรทุกสินคา้แหง้เทกองทั้งแบบ

ขนส่งเป็นปริมาณมาก ๆ ในคร้ังเดียว หรือขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว ไม่วา่จะเป็น แร่เหลก็ ถ่านหิน 

เมลด็ธญัพืช ซีเมนต ์ปุ๋ย ผลิตภณัฑเ์หลก็กลา้ และผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากป่าไม ้

 

ในรอบบญัชี 2553  บริษทัฯ ไดข้ายเรือมือสอง 11 ลาํ  บริษทัฯ อยูใ่นขณะรอรับเรือท่ีไดส้ัง่ต่อใหม่ 4 ลาํ 

ขนาดระวางบรรทุกเฉล่ีย 53,000 เดทเวทตนั กาํหนดการส่งมอบตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2555  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2553 กองเรือโทรีเซนมีขนาดระวางบรรทุกสินคา้รวม 905,809 เดทเวทตนั ระวางบรรทุกเฉล่ีย 29,444 เดท

เวทตนั และมีอายเุฉล่ีย 16.31 ปี ขนาดของกองเรือของกลุ่มบริษทัฯ ไดล้ดลงจากจาํนวน 48 ลาํ ในปี 2548 เป็น

จาํนวน 27 ลาํ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และมีขนาดระวางบรรทุกสินคา้รวมลดลงจาก 1,230,514 เดทเวท

ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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ตนั เป็น 905,809 เดทเวทตนัในระยะเวลาเดียวกนั  แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงพฒันาการของกองเรือโทรีเซนจากปี 

2551 ถึง 2553 

 

จาํนวนเรือและระวางบรรทุกรวมในแต่ละปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : TTA 

 

ในช่วงตน้ปี 2553 บริษทัฯ ไดย้กเลิกการใหบ้ริการเดินเรือขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง เน่ืองจาก

สินคา้ท่ีขนส่งโดยใชแ้บบประจาํเสน้ทางมกัเป็นสินคา้ท่ีใชเ้รือคอนเทนเนอร์  จากการท่ีมีการแข่งขนัใน

ตลาดสูงข้ึนและมีแรงกดดนัดา้นค่าระวางเรือจากตลาดเรือคอนเทนเนอร์ อีกทั้งตน้ทุนในการปฏิบติังาน

สาํหรับเรือท่ีวิง่แบบประจาํเสน้ทางเพิ่มสูงข้ึน กลุ่มบริษทัฯ จึงเช่ือวา่ ถึงเวลาท่ีจะยกเลิกการใหบ้ริการ

เดินเรือขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทาง ซ่ึงเม่ือยกเลิกการใหบ้ริการขนส่นสินคา้แบบประจาํเสน้ทางไปแลว้ 

ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถนาํเรือมาใหบ้ริการทัว่โลกไดม้ากข้ึน และไดรั้บผลประโยชน์จากค่าเช่าเรือท่ีดีข้ึน 

และจากการท่ีบริษทัฯ ปรับปรุงสภาพเรืออยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ จะทาํใหบ้ริษทัฯ มีรายไดท่ี้ดีข้ึนตามจาํนวนวนั

เดินเรือ 

 

การบริหารกองเรือ 
 

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

เทคนิคของกองเรือในธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง กองเรือท่ีมีอยูป่ระกอบดว้ย เรือท่ีมีระวางสองชั้น 

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

บรรทุกสินคา้เทกองแบบมาตรฐาน (conventional bulk vessels) ถึงแมว้า่เรือแต่ละประเภทดงักล่าวจะ

สามารถใชส้ลบัสบัเปล่ียนกนัในการขนส่งสินคา้ได ้ เรือแต่ละประเภทกมี็ขอ้ดีของตวัเอง ดงัแสดงในตาราง

ต่อไปน้ี 
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คุณลกัษณะของเรือแต่ละประเภท 

แบบเรือ ลกัษณะ 

เรือท่ีมีระวางสองชั้น  เรือประเภทน้ีมีระวางกั้นกลางหรือมีระวางเพิ่มมาอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงทาํใหส้ะดวกมากข้ึนใน

การขนส่งสินคา้ท่ีเป็นกระสอบ เป็นช้ิน ๆ หรือท่ีไม่สามารถมดัรวมกนัได ้นอกจากน้ีเรือ

ชนิดน้ียงัสามารถบรรทุกสินคา้เทกองแบบทัว่ไปไดเ้ช่นกนั การใชป้ั้นจัน่หรือรอกสอง

หวัเขา้ดว้ยกนัยงัช่วยใหเ้รือสามารถยกสินคา้ท่ีมีนํ้าหนกัมากได ้ 
เรือท่ีมีระวางบรรทุกสินคา้เทกอง

โดยเฉพาะ  
เรือบรรทุกสินคา้เทกองท่ีมีระวางบรรทุกสินคา้โดยเฉพาะ มีฝาระวางท่ีเปิดไดก้วา้งกวา่

เรือบรรทุกสินคา้เทกองแบบทัว่ไป ทาํใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ในการบรรทุกสินคา้ท่ี

เป็นช้ิน ๆ เช่น เหลก็เสน้ และผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้นอกจากน้ีเรือชนิดน้ียงัสามารถบรรทุก

สินคา้เทกองแบบทัว่ไปไดเ้ช่นกนั 
เรือบรรทุกสินคา้เทกองแบบ

มาตรฐาน  
เรือบรรทุกสินคา้เทกองแบบมาตรฐาน เป็นเรือท่ีออกแบบมาใหเ้หมาะสมกบัการบรรทุก

สินคา้เทกองทัว่ ๆ ไป มากท่ีสุด สมกบัช่ือของเรือนัน่เอง  
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของโทรีเซน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 

โครงสร้างกองเรือโทรีเซน 

จํานวนเรือ 

 จํานวนเรือ 

ทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของ 

เรือทีเ่ช่ามา 

(ระยะกลาง) 

เรือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 

Handysize 14 - - 14 

Handymax 10 3 - 13 

Supramax 3 4 4 11 

รวม 27 7 4  38 

 
 

 
อายุเฉลีย่ของกองเรือโทรีเซน 

 เรือ 

ทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของ 

เรือทีเ่ช่ามา 

(ระยะกลาง) 

เรือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 

Handysize 24.15 - - 24.15 

Handymax 15.26 12.02 - 14.45 

Supramax 3.35 3.52 - 3.44 

รวม 16.31 8.46 - 13.64 

ท่ีมา : TTA 
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รายช่ือกองเรือของบริษัทฯ  

 

เรือทีม่ีระวางสองช้ัน 

ช่ือเรือ 
วนัทีส่่งมอบเรือจาก

อู่ต่อเรือ 
 เดทเวทตนั  อายุ ชนิดของเรือ การจัดช้ันเรือ 

1 ทอร์ซนั 04-07-29 16,223 24.26 TD-15A LR 

2 ทอร์ นาวเิกเตอร์ 29-03-30 20,358 23.52 

Passat 

LR 

3 ทอร์ นอติกา้ 09-12-31 20,542 21.82 BV 

4 ทอร์ เนปจูน 01-03-32 20,377 21.60 GL 

5 ทอร์ เน็กซสั 01-01-32 20,377 21.76 GL 

6 ทอร์ นอติลุส 06-05-31 20,457 22.42  BV  

7 ทอร์ เนคตาร์ 01-01-33 20,433 20.76  GL  

8 ทอร์ เนรัส 01-01-31 20,380 22.76  LR  

 

เรือบรรทุกสินค้าเทกอง 

ช่ือเรือ 
วนัทีส่่งมอบ

เรือจากอู่ต่อเรือ 
 เดทเวทตนั  อายุ ชนิดของเรือ การจัดช้ันเรือ 

9 ทอร์ ไพลอ็ต 22-05-29 33,400 24.38   LR 

10 ทอร์ ออร์คิด 27-09-28 34,800 25.02 Standard Bulk BV 

11 ทอร์ โลตสั 18-02-28 35,458 25.63  < 40,000 dwt BV 

12 ทอร์ ไดนามิค 30-04-34 43,497 19.43 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 

13 ทอร์ จูปิเตอร์ 18-08-29 36,992 24.13 Box Shape Bulk (Box) ABS 

14 ทอร์ เวฟ 30-07-41 39,042 12.18 Open Hatch / < 40,000 dwt ABS 

15 ทอร์ วนิ 18-11-41 39,087 11.87 Box Shape  ABS 

16 ทอร์ เอนเนอร์ย ี 16-11-37 42,529 15.88   NKK 

17 ทอร์ เอนเดฟเวอร์ 11-04-38 42,529 15.48 Open Hatch / Bulk (Box) NKK 

18 ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ 28-07-38 42,529 15.19 Box Shape > 40,000 dwt DNV 

19 ทอร์ ฮาร์โมน่ี 21-03-45 47,111 8.53   DNV 

20 ทอร์ ฮอไรซนั 01-10-45 47,111 8.00   BV 
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เรือบรรทุกสินค้าเทกอง 

ช่ือเรือ 
วนัทีส่่งมอบ

เรือจากอู่ต่อเรือ 
 เดทเวทตนั  อายุ ชนิดของเรือ การจัดช้ันเรือ 

21 ทอร์ แชมเป้ียน 01-12-25 25,150 27.85   GL 

22 ทอร์ กปัตนั 01-05-26 25,085 27.44 Open Hatch /  Con-Bulkers (Box) GL 

23 ทอร์ คอนฟิเดนซ์ 24-06-26 24,900 27.29 Box Shape  GL 

24 ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ 08-08-29 23,930 24.16 
Open Hatch / 

Box Shape 
Wismar (Box) BV 

25 ทอร์ อินทิกริต้ี 02-04-44 52,375  9.50 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 

26 ทอร์ เฟรนดชิ์ป 13-01-53 54,123 0.71 
Semi-Open 

/Box Shape 
Oshima - 53 NKK 

27 ทอร์ แอค็ชีพเวอร์ 22-07-53 57,015 0.19 
Standard 

Bulker 
Bulk > 40,000 dwt BV 

รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน               905,809  เดทเวทตนั 

 

ABS : Amercian Bureau of Shipping  GL   : Germanischer Lloyd  

BV   : Bureau Veritas  LR   : Lloyd’s Register  

DNV : Det Norske Veritas  NKK : Nippon Kaiji Kyokai  

 
 

ท่ีมา : TTA  

 

กองเรือของบริษทัฯ จดทะเบียนเป็นเรือสญัชาติไทย หรือสิงคโปร์ บริษทัฯ เป็นเจา้ของเรือแต่ละลาํ

โดยผา่นบริษทัยอ่ย กลยทุธ์ในการบริหารกองเรือของบริษทัฯ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีสินคา้และลูกคา้ท่ีหลากหลาย    

บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะรักษาความสมดุลของการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะยาวและการเซ็นสญัญารับขนส่ง

สินคา้ล่วงหนา้ และการใหเ้ช่าเหมาลาํในตลาดใหเ้ช่าระยะสั้น 
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10%

54%

36%

บรกิารแบบประจําเส้นทาง

บรกิารแบบไมป่ระจํา

เส้นทาง โดยให้เช่าชนิด

เหมาลําเป�นระยะเวลา

บรกิารแบบไมป่ระจํา

เส้นทาง โดยให้เช่าเหมาลํา

แบบเป�นเที่ยว

 

ท่ีมา : TTA 

 

การให้บริการของกองเรือบริษัทฯ 

 

การบริการแบบไม่ประจําเส้นทาง 

 

รายไดจ้ากการเดินเรือแบบไม่ประจาํเสน้ทาง ของบริษทัฯ 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 
 

ตารางในหนา้ถดัไปน้ีแสดงขอ้แตกต่างท่ีสาํคญัของการเช่าและการทาํสญัญาแต่ละแบบในธุรกิจการเดินเรือ

ของบริษทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใหบ้ริการของกองเรือโทรีเซน จาํแนกตามวนัเดินเรือ 
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ประเภทของการเช่าเหมาเรือ 

 
การเช่าเหมาลาํ 

เป็นเทีย่ว 

การเช่าเหมาลาํ 

เป็นระยะเวลา 
การเช่าเรือเปล่า 

การเซ็นสัญญารับขนส่ง

สินค้าล่วงหน้า 

ระยะเวลาของสัญญา 
เป็นระยะเวลาสาํหรับ

การเดินทางเท่ียวเรือเดียว 
หน่ึงปีหรือมากกวา่ หน่ึงปีหรือมากกวา่ หน่ึงปีหรือมากกวา่ 

อตัราค่าเช่า 
แตกต่างกนัไปตามการ

เช่าแต่ละเท่ียว 
คิดเป็นรายวนั คิดเป็นรายวนั โดยทัว่ไปคิดเป็นรายวนั 

ค่าใชจ่้ายของเรือ เจา้ของเรือจ่าย ลูกคา้จ่าย ลูกคา้จ่าย เจา้ของเรือจ่าย 

ค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือ 
เจา้ของเรือจ่าย เจา้ของเรือจ่าย ลูกคา้จ่าย เจา้ของเรือจ่าย 

เม่ือเรืออยูใ่นระยะเวลา

ท่ีไม่อาจใชป้ระโยชน์

ได ้(Off-hire) 

ลูกคา้ไม่ตอ้งจ่าย แลว้แต่ตกลง โดยทัว่ไปลูกคา้จ่าย 
โดยทัว่ไปลูกคา้ 

ไม่ตอ้งจ่าย 

 

กลุ่มบริษทัฯ ไดท้าํสญัญาเช่าเหมาลาํแบบระยะเวลาสาํหรับเรือส่วนหน่ึง ซ่ึงมีตั้งแต่หน่ึงปีถึงสามปี

และมีการกาํหนดการจ่ายเงินค่าเช่าคงท่ีเดือนละ 2 คร้ังล่วงหนา้ การเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา คือการ

เช่าเรือจากเจา้ของเรือเป็นระยะเวลาตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา ซ่ึงเจา้ของเรือจะตอ้งส่งมอบเรือ (รวมลูกเรือ

และอุปกรณ์) ท่ีพร้อมใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่า และผูเ้ช่าจ่ายค่าเช่าในอตัราคงท่ีท่ีคิดเป็นรายวนัเดือนละ 2 คร้ัง และ

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเท่ียวเรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าธรรมเนียมการใชท่้าเรือ

และการผา่นคลอง ผูเ้ช่าเป็นผูก้าํหนดประเภทและปริมาณของสินคา้ท่ีจะขนส่งและท่าเรือท่ีจะขนถ่ายสินคา้ 

ในส่วนของการดาํเนินงานและการเดินเรือรวมถึงค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือ เช่นเงินเดือนลูกเรือ 

ค่าประกนัภยั ค่าซ่อมบาํรุงและดูแลรักษาเรือ และค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ เจา้ของเรือจะเป็น

ผูรั้บผดิชอบ การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา ปกติระยะเวลาการใหเ้ช่าจะถูกจาํกดัอยูท่ี่ 12 ถึง 24 เดือน 

 

 ในรอบบญัชี 2553 บริษทัฯ ไดมี้สญัญารับขนส่งสินคา้แบบเช่าเหมาลาํระยะยาวคิดเป็นร้อยละ 

23.13 ของระวางบรรทุกสินคา้ทั้งหมด และในปี 2554 ไดมี้การทาํสญัญาล่วงหนา้แบบเช่าเหมาลาํระยะยาว

ไวแ้ลว้ร้อยละ 18.81 ของระวางบรรทุกสินคา้ทั้งหมด ทางเลือกหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้รือไดรั้บการวา่จา้งกคื็อการ

ใหเ้ช่าผา่นตวัแทนนายหนา้จดัหาสินคา้ ในตลาดใหเ้ช่าเรือระยะสั้นมีความเป็นไปไดท่ี้จะฉวยโอกาสจากการ

ปรับตวัดีข้ึนของตลาด แต่กมี็ความเส่ียงในช่วงขาลงเช่นกนั จาํนวนเรือท่ีใหบ้ริการในตลาดใหเ้ช่าเรือระยะ

สั้น มกัจะมีจาํนวนไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัจาํนวนเรือท่ีเหลือมาจากการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา 
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ในการใหเ้ช่าเหมาเรือ  บริษทัฯ จะจ่ายค่านายหนา้ตั้งแต่ร้อยละ 0.625 ถึง 6.25 ของอตัราเช่ารายวนั

ทั้งหมดแก่บริษทันายหนา้ท่ีจดัหาผูเ้ช่าให ้

 

 การใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทางของกลุ่มบริษทัฯ มีความผนัผวนไปตามอุปสงคแ์ละอุปทาน

ของสินคา้แหง้เทกอง การเช่าเรือมีปัจจยัจากราคา เสน้ทางการเดินเรือ ขนาด อายแุละสภาพของเรือ รวมไป

ถึงช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัฯ ในการเป็นทั้งผูป้ระกอบการและเป็นเจา้ของเรือ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัตอ้ง

แข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนในตลาดของเรือขนาดกลาง (Handysize) และขนาดเลก็ (Handymax) 

อยา่งไรกดี็ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ในโลกท่ีมีขนาดตั้งแต่ 15,000 เดทเวท

ตนัถึง 50,000 เดทเวทตนั มีอยูค่่อนขา้งกระจดักระจาย และแบ่งออกเป็นเจา้ของเรือรายยอ่ยๆ ไดป้ระมาณ 

1,202 ราย ซ่ึงเป็นเจา้ของเรือ ประมาณ 4,732 ลาํ 

 

 

36%

21%
9%

6%

28%

1-4 ลํา

5-9 ลํา

10-14 ลํา

15-19 ลํา

> 20 ลํา

 
ท่ีมา : Fairplay World Shipping Encyclopedia 

 

ลกูค้าของบริษทัฯ 

 

  ลูกคา้ของบริษทัฯ ครอบคลุมบริษทัผูค้า้ระหวา่งประเทศชั้นนาํ และผูป้ระกอบการเดินเรือต่างๆ  กล

ยทุธ์ของบริษทัฯ คือการปล่อยเรือแบบเช่าเหมาลาํใหก้บับริษทัการคา้ขนาดใหญ่ (trading house) (ซ่ึงรวมถึง

ผูค้า้สินคา้ดว้ย) เจา้ของเรือและผูป้ระกอบการดา้นเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง ผูผ้ลิตสินคา้รายใหญ่ และ

หน่วยงานราชการ มากกวา่ใหก้บับริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินไม่มัน่คง 

 

สัดส่วนการถือครองเรือประเภทบรรทุกสินคา้ทัว่ไปและ

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง (15,000 – 59,999 เดทเวทตนั 
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> 4,000,000 ดอลลารส์หรัฐ

3 - 4,000,000 ดอลลารส์หรฐั

2 - 3,000,000 ดอลลารส์หรฐั

1 - 2,000,000 ดอลลารส์หรฐั

0.5 - 1,000,000 ดอลลาร์สหรฐั

< 500,000 ดอลลาร์สหรฐั

 
ท่ีมา : TTA 

 

กลุ่มบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะกระจายเรือใหบ้ริการในหลายรูปแบบ ในรอบบญัชี 2553 ลูกคา้หลกั 

10 รายแรกของธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง คิดเป็นร้อยละ 49.25 ของรายไดค่้าระวางทั้งหมดของกลุ่ม

บริษทัฯ  

 

พนักงานของบริษัทฯ 

  

ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดพ้ยายามนาํระบบบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลสมยัใหม่มา

ใช ้   บริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนระบบการประเมินผลงานและการพฒันาบุคคลากรใหม่ โดยไดท้าํการรวม

แผนการพฒันาและฝึกอบรมรายบุคคลเขา้ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของระบบประเมินผลงานประจาํปี ทั้งน้ี เพื่อ

มุ่งเนน้การเพิม่สมรรถภาพ ขีดความสามารถ ความเช่ียวชาญ และเพิ่มโอกาสในการพฒันาสาํหรับพนกังาน

เอง ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าว เม่ือรวมกบัการใหข้อ้คิดเห็นในปรับปรุงการทาํงานและการพฒันา

สมรรถภาพประจาํปี มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อท่ีจะใหพ้นกังานบรรลุศกัยภาพสูงสุดในการทาํงาน  สาํหรับตวั

พนกังานเองกไ็ดรั้บประโยชน์จากโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน รวมถึงโอกาสในการไดรั้บ

พิจารณาใหท้าํงานในตาํแหน่งงานใหม่ๆภายในองคก์ร 

 

คู่แข่ง 

 

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง และกระจดักระจาย กลุ่มบริษทัฯ มี

การแข่งขนักบับริษทัขนส่งชั้นนาํในเอเชียหลายบริษทัและทัว่โลก ทั้งน้ีมีการคาดการณ์วา่การแข่งขนัจะ

รุนแรงข้ึนจากสถานการณ์เรือลน้ตลาดท่ียงัคงมีอยูต่่อไป 

ลูกคา้จาํแนกตามรายรับ 
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เรือขนส่งสินคา้แบบไม่ประจาํเสน้ทางกมี็การแข่งขนักนัรุนแรงดว้ยเช่นกนั และอาจจะไดรั้บ

ผลกระทบจากเรือขนาดอ่ืนท่ีเขา้มาในตลาด ซ่ึงอาจเป็นเรือในขนาดท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่มี จากการท่ีมีความ

แตกต่างกนัมากในเร่ืองขนาดของเรือ ทาํใหเ้รือขนส่งสินคา้แหง้เทกองแบบ Capesize  อาจเสียเปรียบในการ

แข่งขนักบัเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด Handymax  จากการท่ีเรือมีขนาดใหญ่ท่ีแตกต่างกนัมากน้ีเอง 

เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองแบบ Capesize จึงอาจเสียเปรียบในการแข่งขนักบัเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง

ขนาด Handymax สาํหรับสินคา้บางประเภท กระนั้นกต็าม อตัราค่าเช่าเรือขนาด Capesize กอ็าจมีผลต่อเรือ

ท่ีมีขนาดเลก็กวา่ได ้ ซ่ึงหากพิจารณาถึงการคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงอตัราการเพิ่มของระวางบรรทุกในอตัรา

ร้อยละ 12-13 ในปีหนา้น้ี อาจกล่าวไดว้า่กลุ่มบริษทัฯจะตอ้งเผชิญกบัความกดดนัในดา้นอตัราค่าเช่าเรือ 

  

นอกจากธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองแลว้ กลุ่มธุรกิจขนส่งยงัประกอบดว้ยธุรกิจการใหบ้ริการ

เป็นตวัแทนเรือ และการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือ 

 

ปัจจัยบวกและลบในปี 2554-2555  

 

ปัจจยัลบท่ีส่งผลต่อธุรกิจของบริษทัฯ ในปีหนา้ คือ ปริมาณเรือท่ีเขา้สู่ตลาด จากการท่ีอตัราค่า

ระวางเรือกระเต้ืองข้ึนในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมาทาํใหก้ารขายเรือเก่าลดลง เม่ือรวมกบัการผลิตเรือใหม่ท่ี

ยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ปริมาณเรือมีการเติบโตเร็วกวา่ความตอ้งการใชเ้รือ ซ่ึงตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ 

ภาพรวมอุตสาหกรรม ปัจจยัน้ีจะเป็นปัจจยัลบท่ีส่งผลต่อค่าระวางเรือมากท่ีสุดในปีหนา้  

 

ปัจจยัท่ีสาํคญัอีกประการคือปัจจยัดา้นอุปสงคใ์นประเทศจีน ซ่ึงหากกาํลงัการผลิตในประเทศจีนตํ่า

กวา่ท่ีคาดคะเนไวใ้นปีหนา้ กจ็ะส่งผลใหป้ริมาณเรือบรรทุกสินคา้มีมากเกินกวา่ความตอ้งการ ซ่ึงจะทาํให้

อตัราค่าระวางเรือผนัผวนอยา่งแน่นอน 

 

อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งรอบคอบมาอยา่งต่อเน่ืองโดยการขายเรือท่ีมีอายมุาก และมี

ความคล่องตวัในการขนส่งตํ่าและมีขนาดระวางบรรทุกนอ้ยออกไปจากกองเรือ ถึงแมว้า่ขั้นตอนเหล่าน้ียงั

ไม่เสร็จส้ินสมบูรณ์กต็าม แต่กลุ่มบริษทัฯ กย็งัไดป้ระโยชน์จากการเพิ่มศกัยภาพในการขนส่งสินคา้ให้

สูงข้ึนและไปไดท้ัว่ภูมิภาคทัว่โลกมากข้ึน นอกเหนือจากน้ี บริษทัฯ ไดป้รับโครงสร้างกระบวนการจดัซ้ือ

ใหม่ทั้งระบบและไดเ้ร่ิมใชร้ะบบ ERP อยา่งเตม็รูปแบบแลว้ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถตรวจตราระบบ

การปฏิบติังานสาํคญัๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน  
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ธุรกจิตัวแทนเรือ 

 

กลุ่มบริษทัฯ ป็นกลุ่มบริษทัตวัแทนเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยโดยเป็นตวัแทนเรือทุกประเภท

ในประเทศไทย ธุรกิจตวัแทนเรือในกลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินการโดย 4 บริษทั ประกอบดว้ย   

 

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

ถือหุน้ร้อยละ 100  

 

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

เป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 51 และ กลัฟ เอเจนซ่ี 

คมัปะนี จาํกดั ในประเทศลิชเทนสไตน์ ถือหุน้ร้อยละ 49  

 

ITA มีจุดขายจากการเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายในกลุ่มบริษทัอินชเ์คป ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัตวัแทน

เรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกกลุ่มหน่ึง GAC เป็นบริษทัชั้นนาํแห่งหน่ึงในโลกในดา้นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเดินเรือ ธุรกิจเดินเรือ และโลจิสติคส์ 

 

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

เยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 ถือโดยนกัลงทุนทัว่ไป TIS เป็นหน่ึงในบริษทั

ตวัแทนเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองโฮจิมินห์ และในเขตพื้นท่ีวงั เตา (Vung Tau) อีกทั้งยงัมีความเช่ียวชาญใน

การจดัการกบัสินคา้ project cargo และกาํลงัพฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวกบัโลจิสติคส์ในประเทศเวียดนาม อีกดว้ย 

 

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

ขนส่งสินคา้แหง้เทกองและบริการงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพาณิชยน์าวใีหก้บัอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซ

ธรรมชาติภายในประเทศ  

 

ทั้งส่ีบริษทัใหบ้ริการดา้นธุรกิจตวัแทนเรือดงัน้ี จดัหาท่าเรือใหเ้รือเทียบท่า ขนถ่ายสินคา้ข้ึนลง 

จดัหาสินคา้ลงเรือ เตรียมเสบียง เช่น นํ้ามนัเช้ือเพลิง นํ้ า ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สบัเปล่ียนลูกเรือ 

และอ่ืน ๆ นอกจากน้ี บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัมีความชาํนาญในการ

ใหบ้ริการโลจิสติคส์ ซ่ึงครอบคลุมการกระจายสินคา้ทั้งทางบกและทางอากาศ  การรับส่งสินคา้จากตน้ทาง

ถึง ปลายทาง การเคล่ือนยา้ยสินคา้และพสัดุระหวา่งประเทศ 
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นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

 

บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“FTL”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์

ซีส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มบริษทั

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

ธนัวาคม พ.ศ. 2553) เฟิร์นเล่ยเ์ป็นหน่ึงในบริษทันายหนา้เช่าเหมาเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดาํเนินธุรกิจในการ

เป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัเรือบรรทุกสินคา้แหง้ เรือบรรทุกนํ้ามนั เรือบรรทุกแก๊ส การซ้ือและขายเรือ FTL มี

บริษทัยอ่ยคือ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์     ชิปโบรกก้ิง ไพรเวท ลิมิเตด็ โดย FTL ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 ซ่ึง

ใหบ้ริการในการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในประเทศอินเดีย และบริษทั เฟิร์นเล่ย ์

ดรายคาร์โก (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด็ โดย FTL ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ซ่ึงใหบ้ริการในการเป็นนายหนา้เช่า

เหมาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในประเทศสิงคโปร์ 

 

 นอกเหนือจากจดัหาตลาดใหก้บักองเรือโทรีเซนแลว้ เฟิร์นเล่ย ์ ยงัดาํเนินธุรกิจเป็นบริษทันายหนา้

เช่าเหมาเรือในตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งสูง โดยเป็นตวักลางระหวา่งเจา้ของเรือและผูเ้ช่าเรือทั้งประเทศ

ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละทัว่โลก  

 

การดําเนินธุรกจิในแถบประเทศตะวนัออกกลาง 

 

โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี (“TSF”) ซ่ึงบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ไดถู้ก

ก่อตั้งข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสาํนกังานภูมิภาคในแถบตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นการประหยดัตน้ทุนในการดาํเนินการ

ของเรือสินคา้ของบริษทัฯ ท่ีขนส่งสินคา้ไปยงัสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และท่าเรืออ่ืนๆ ในตะวนัออกกลาง 

 

TSF ใหบ้ริการเรือท่ีเขา้ไปจอดเทียบท่าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากกวา่ 20 ลาํต่อปี และ

ติดต่อประสานงานในดา้นการปฏิบติัการเรือกบัท่าเรืออ่ืน ๆ โดยมีตวัเลขของเรือท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการใน

ท่าเรืออ่ืนๆ ไม่ต่างกนั บริษทัฯ มีความชาํนาญทางดา้นพิธีศุลกากร และใหบ้ริการขนส่งสินคา้มากกวา่ 3,000 

รายแก่ผูรั้บสินคา้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน และจุดหมายปลายทางท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
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3.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
 

กลุ่มธุรกิจพลงังานประกอบดว้ยบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซ่ึง TTA 

ถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 57.14 เป็นผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บริการนกัประดานํ้าและยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV) และบริการขดุเจาะนอกชายฝ่ัง 

นอกจากน้ี TTA ถือหุน้ร้อยละ 21.18 ในเมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 40 ใน

กิจการร่วมคา้กบั SKI ท่ีเป็นผูร่้วมคา้ในทอ้งถ่ินในโครงการเหมืองถ่านหินหลายแห่งในประเทศฟิลิปปินส์ 

โดยเหมืองแห่งแรกในจาํนวนเหมืองเหล่าน้ี ไดเ้ร่ิมตน้การผลิตในเชิงพาณิชยต์ามกาํหนดเม่ือปลายเดือน

เมษายน พ.ศ. 2553 

 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) เร่ิมประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2525 เมอร์เมด

เป็นผูใ้หบ้ริการในอุตสาหกรรมขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ังทัว่โลก โดยมีพื้นท่ีหลกัอยูใ่นเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ และตะวนัออกกลาง เมอร์เมดมีท่ีทาํการท่ีจงัหวดัชลบุรี ประเทศไทย แต่เมอร์เมดและ

บริษทัยอ่ยมีสาํนกังานและฐานปฏิบติังานสนบัสนุนบนฝ่ัง ในกรุงจากาตาร์และบาลิกป์าปัน ประเทศ

อินโดนีเซีย รวมทั้งในประเทศสิงคโปร์ และประเทศกาตาร์ในตะวนัออกกลาง เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 

2550 เมอร์เมดไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ (“SGX”) และไดเ้งินจากการซ้ือ

ขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นเงินจาํนวน 246 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

เมอร์เมดไดเ้งินจากการออกหุน้เพิ่มทุนเพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นเงินจาํนวน 156 ลา้นดอลลาร์

สิงคโปร์ 

       

เมอร์เมดไดก้ลายเป็นหน่ึงในจาํนวนไม่ก่ีบริษทัท่ีเป็น

ผูใ้หบ้ริการนอกชายฝ่ัง ซ่ึงมีฐานท่ีตั้งอยูใ่นเอเชีย  

เมอร์เมดดาํเนินธุรกิจหลกัสองประเภท คือการ

ใหบ้ริการขดุเจาะนอกชายฝ่ัง และบริการนกัประดานํ้า

และยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV)   

 

 

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์ จาํกดั (“MDL”) เป็นบริษทัยอ่ยของเมอร์เมด โดยเมอร์เมดถือหุน้อยู ่   

ร้อยละ 95 MDL ปฏิบติัการโดยใชเ้รือขดุเจาะแบบมีป้ันจัน่ (self-erecting tender drilling rigs) จาํนวน 2 ลาํ 

ซ่ึงถูกออกแบบใหใ้ชใ้นท่ีนํ้าลึกถึง 100 เมตร (หรือ 180 เมตร ก่อนวางแท่น) และมีความสามารถในการขดุ

เจาะ ไปถึงความลึกท่ี 6,100 เมตร สาํหรับเรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 และ 5,943 เมตร สาํหรับ เอม็ทีอาร์-2  ดว้ย

กา้นเจาะ (drill pipe) ขนาด 5 น้ิว 

บริษัทย่อยทีสํ่าคัญของเมอร์เมด  

 บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 

(“MOS”) ใหบ้ริการงานวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ าโดยมี

เรือท่ีใชส้นบัสนุนงานดงักล่าว ท่ีพร้อมดว้ยนกั

ประดานํ้าและยานสาํรวจใตน้ํ้า 

 บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั  (“MDL”) ใหบ้ริการ

เรือขดุเจาะเพ่ือใชใ้นการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซ

ธรรมชาติ นอกชายฝ่ัง 
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บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จาํกดั (“AOD”) ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 เมอร์เมดไดย้นืยนัการ

จองซ้ือหุน้ร้อยละ 49 ใน AOD และไดเ้ขา้ลงนามโครงการสัง่ต่อเรือใหม่กบั Keppel Fels Ltd. ในสิงคโปร์ 

เพื่อการสร้างเรือขดุเจาะแบบ Jack-up จาํนวน 2 ลาํ ราคาลาํละ 180 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โครงการสัง่

ต่อเรือน้ีใหสิ้ทธิท่ีจะวางคาํสัง่ต่อเรือขดุเจาะแบบ Jack-up กบั Keppel Fels ไดอี้ก 2 ลาํ โดยมีเง่ือนไขการ

ชาํระเงินคือ ชาํระเงินดาวน์ร้อยละ 20 เม่ือลงนามสญัญา และร้อยละ 80 เม่ือส่งมอบ 

 

นอกจากน้ี เมอร์เมดไดล้งนามสญัญาจดัการทางดา้นเทคนิคและการคา้ (Technical and Commercial 

Management Agreement) เพื่อการบริหารจดัการโครงการ ความพร้อมในการดาํเนินงาน และการดาํเนินงาน

เรือขดุเจาะแบบ Jack-up กบั AOD 

 

เมอร์เมดเลง็เห็นแนวโนม้ท่ีสาํคญัของการใชเ้รือขดุเจาะท่ีมีคุณภาพสูง โดยลูกคา้จะตอ้งการการ

ดาํเนินงานท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพซ่ึงเรือขดุเจาะใหม่สามารถใหไ้ด ้  เช่น การทาํงานแบบออฟไลน์ 

(offline activities) การมีขนาดบรรทุกของดาดฟ้าเรือท่ีสูงข้ึน และความสามารถทางดา้น combined jacking 

และ preload 

 

เอกสารประมูลสาํหรับโครงการใหม่ส่วนใหญ่จะกาํหนดขีดจาํกดัทางดา้นอายขุองเรือขดุเจาะ ปัจจยั

น้ีเป็นแรงกระตุน้ท่ีสาํคญัใหมี้การลงทุนในเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณภาพสูง ในขณะท่ีอู่ต่อเรือกไ็ด้

เสนอราคาท่ีมีส่วนลดสาํหรับการจองเวลาต่อเรือดว้ย 

 

ธุรกจิบริการงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ 

 

อุตสาหกรรมขดุเจาะ และอุตสาหกรรมนกัประดานํ้าและยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV) เป็นผู ้

ใหบ้ริการท่ีสาํคญัสาํหรับการสาํรวจ การพฒันาและการผลิตนํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติ ความตอ้งการใน

การใชบ้ริการเหล่าน้ีมีแรงผลกัดนัหลกัๆ จากปริมาณการสาํรวจ การพฒันาและการผลิตนํ้ามนัดิบและก๊าซ

ธรรมชาติ โดยระดบัการลงทุนข้ึนอยูก่บักระแสเงินสดของบริษทันํ้ามนั รายไดแ้ละแหล่งเงินทุน พื้นท่ีใหม่

สาํหรับการสาํรวจและการพฒันา รวมทั้งราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 

 

สภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยรวมและอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มการประกอบการของผูป้ระกอบการทุกรายในอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ การ

เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีปรับตวัข้ึนภายหลงัจากการถดถอยซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือเร็วๆ น้ี เป็นปัจจยัท่ีทาํใหร้าคานํ้ามนั

และก๊าซธรรมชาติมีความมัน่คงข้ึนในช่วงปี 2553 ซ่ึงส่งผลใหมี้ระดบัการลงทุนในอุตสาหกรรมนํ้ามนัและ

ก๊าซธรรมชาติสูงข้ึน 
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อยา่งไรกต็าม โดยปกติ การลงทุนเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดความตอ้งการบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้า

ภายหลงัจากระยะเวลา 18 เดือนข้ึนไปหลงัจากท่ีมีการตดัสินใจลงทุนคร้ังแรก ดงันั้นบริษทัฯ จึงคาดวา่

สภาวะตลาดในภาคอุตสาหกรรมน้ีน่าจะยงัคงเป็นท่ีทา้ทายต่อไปตลอดปี 2554 

 

การเติบโตของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเอเชียเป็นผลดีต่ออตุสาหกรรม 

 

อยา่งไรกต็าม ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีเป็นภาพโดยกวา้ง สาํหรับในระดบัภูมิภาค ภาพน้ีจะแตกต่างออกไป 

บริษทัดงัเช่นกลุ่มเมอร์เมด มีการประกอบการอยูใ่นภูมิภาคท่ีมีอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวม

ภายในประเทศสูงสุดของโลกเป็นหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ เอเชียแปซิฟิค และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ เอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตแ้ละตะวนัออกกลาง  องคก์ารพลงังานระหวา่งประเทศ (International Energy Authority) (“IEA”) 

คาดหมายวา่ความตอ้งการนํ้ามนัของโลกจะเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 1 ต่อปี คือจาก 85 ลา้นบาร์เรลต่อวนัในปี 

2551 เป็น 105 ลา้นบาร์เรลต่อวนัในปี 2573 การเติบโตน้ีจะถูกกระตุน้โดยการเติบโตทางดา้นพลงังานใน

ตลาดเกิดใหม่ เช่น เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงมีอตัราการเติบโตรวมโดยเฉล่ียต่อปีทางดา้นพลงังานท่ี     

ร้อยละ 5.5 สาํหรับระยะเวลา 29 ปีท่ีผา่นมา1 และยงัคงเป็นตลาดพลงังานท่ีมีการเติบโตเร็วท่ีสุดในโลก 

บริษทัฯ คาดวา่ความตอ้งการท่ีระดบัน้ีจะยงัคงอยูต่่อไป เน่ืองจากภูมิภาคน้ีสามารถผา่นพน้วกิฤตการณ์ทาง

การเงินเม่ือเร็วๆ น้ี โดยท่ีความตอ้งการนั้นไม่ไดอ่้อนตวัลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

การเติบโตของการใชพ้ลงังานนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 OSV Market Report, Pareto Securities, มีนาคม ค.ศ. 2010 หนา้ 4 
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เน่ืองจากราคานํ้ามนัมีความมัน่คงในช่วงปี 2553 และไดป้รับตวัทะลุเพดาน 80 ดอลลาร์สหรัฐ 

อเมริกาต่อบาร์เรลในเดือนตุลาคม บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บริษทันํ้ามนันานาชาติ 

(International Oil Companies) (“IOCs”) และบริษทันํ้ามนัแห่งชาติ (National Oil Companies) (“NOCs”) จึง

ไดเ้ร่ิมเพิ่มการใชจ่้ายดา้นการสาํรวจและการพฒันา นกัวิเคราะห์อุตสาหกรรมไดช้ี้วา่การใชจ่้ายดา้นการ

สาํรวจและการผลิตนอกชายฝ่ังจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 7 ในปี 2553 และร้อยละ 15 ในปี 25542 การใชจ่้ายท่ีเติบโต

ข้ึนน้ี ประกอบกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่า ทาํใหเ้กิดการประมูลงานใหม่และการอนุมติัโครงการท่ีไดร้ะงบัไป 

 

การเปล่ียนแปลงของการใชจ่้ายในการสาํรวจและผลิตต่อราคานํ้ามนัคิดเป็นร้อยละ 

 
 

การเติบโตด้านการสํารวจและการผลติเร่ิมฟ้ืนตัว 

 

งบประมาณดา้นการสาํรวจและการผลิตไดเ้ติบโตข้ึนท่ีระดบัตวัเลขสองหลกัในระหวา่งปี 2546 ถึง 

2551 ซ่ึงทาํใหเ้กิดโครงการพฒันาแหล่งใหม่ข้ึนจาํนวนหน่ึง และส่งผลใหค้วามตอ้งการบริการขดุเจาะและ

บริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าขยายตวั อยา่งไรกต็าม เม่ือตน้ปี 2552 อุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบจากการ

ชะลอตวัทางเศรษฐกิจของโลก รวมทั้งตน้ทุนการจดัหาเงินทุนท่ีสูงข้ึนมาก และราคานํ้ามนัท่ีลดลงอยา่ง

รุนแรง ดงันั้น การใชจ่้ายดา้นการสาํรวจและการผลิตในปี 2552 จึงชะลอลงอยา่งมากจากระดบัท่ีเคยมีอยู่

ก่อนหนา้นั้น การเติบโตไดก้ลบัคืนมาอีกคร้ังในปี 2553 ถึงแมว้า่จะชา้กวา่ในช่วงระยะเวลาจนถึงปี 2551 

การเติบโตน้ีไม่น่าท่ีจะสูงกวา่ระดบั 450 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซ่ึงใชจ่้ายในปี 25513 บริษทัฯ คาดวา่

แนวโนม้การปรับตวัข้ึนน้ีจะยงัคงดาํเนินต่อไปในปี 2554 

2
 Ibid, หนา้ 5 

3
 The Global Subsea Market to 2013, Strategic Offshore Research, หนา้ 5 
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ขอ้มูลจากการศึกษาและวิเคราะห์อุตสาหกรรมช้ีวา่ราคานํ้ามนัและก๊าซท่ีสูงข้ึนไม่ไดส่้งผลใหค้วาม

ตอ้งการบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าเพิ่มข้ึนในทนัทีเสมอไป กระบวนการน้ีอาจมีช่วงระยะเวลานบัจาก

จุดท่ีราคาอยูใ่นระดบัสูงจนถึงจุดท่ีมีความตอ้งการสูงข้ึน ซ่ึงเป็นการช้ีวา่การเติบโตทางดา้นอุปสงคข์อง

บริการสาํหรับปีน้ีอาจจะไม่เร็วเท่ากบัการปรับตวัข้ึนของราคานํ้ามนั อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ คาดวา่แนวโนม้

ของอุปสงคข์องบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าท่ีจะปรับตวัข้ึนเป็นลาํดบัจะยงัคงดาํเนินต่อไปในปี 2554  

 

การใชจ่้ายดา้นการสาํรวจและการผลิตท่ีอ่อนตวัลงน้ีก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีต่อเน่ือง กล่าวคือ ภาวะ

อุปทานส่วนเกินไดข้ยายลุกลามไปยงับางภาคอุตสาหกรรมเช่นการใหเ้ช่าเรือขนาดใหญ่ อตัราค่าเช่าต่อวนัมี

การปรับลด และมีการยกเลิกคาํสัง่ต่อเรือและเรือขดุเจาะลาํใหม่ อยา่งไรกต็าม ตลาดบางแห่งไดรั้บ

ผลกระทบหนกักวา่ตลาดอ่ืนๆ โดยไหล่ทวีปของสหราชอาณาจกัรเป็นตลาดท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง

ท่ีสุด 

 

ในขณะท่ีตลาดโลกกาํลงัฟ้ืนตวั บริษทัฯ เช่ือวา่ตลาดเอเชียโดยทัว่ไปสาํหรับบริการขดุเจาะและ

บริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า ยงัคงมีความเป็นไปไดใ้นดา้นอตัราการใชป้ระโยชน์ท่ีสูง และอตัราค่าเช่า

ต่อวนัท่ีดี เน่ืองจาก 

• อุปสงคข์องนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีแขง็แกร่งกวา่ในภูมิภาคน้ี 

• เศรษฐกิจในภูมิภาคท่ีเติบโตอยา่งเขม้แขง็ต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในจีน อินเดีย และกลุ่ม

ประเทศอาเซียน และ 

• โครงการใหม่ๆ ท่ีวางแผนโดยบรรดาบริษทัสาํรวจและผลิตในเอเชีย 

 

ตลาดเรือสนับสนุนนอกชายฝ่ังและบริการงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ทัว่โลก 

 

ปัญหาอุปทานส่วนเกินท่ีธุรกิจเรือสนบัสนุนนอกชายฝ่ังและงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าประสบอยูใ่น

ขณะน้ี เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของคาํสัง่ต่อเรือใหม่ในช่วงจุดสูงสุดของราคานํ้ามนัในปี 2551 เรือ

สนบัสนุนนอกชายฝ่ังต่อใหม่ท่ีเขา้มาในตลาดในเวลาน้ี ไดมี้การสัง่ต่อในช่วงระยะเวลาดงักล่าว แต่หลงัจาก

นั้นเป็นตน้มา บริษทัต่างๆ ไดข้อชะลอหรือยกเลิกคาํสัง่ ซ่ึงน่าจะเป็นการช่วยปรับสมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละ

อุปทานได ้ เม่ืออุปสงค ์ (กิจกรรมต่างๆ) ท่ีเกิดข้ึนเขา้ไปรองรับอุปทานส่วนเกิน (เรือต่อใหม่และเรือท่ียงั

ไม่ไดเ้ขา้ทาํสญัญา) ขอ้มูลการประมาณการณ์ของอุตสาหกรรมช้ีวา่มีคาํสัง่ต่อเรือใหม่ประมาณ 107 ลาํซ่ึง

เกิดข้ึนภายหลงัจากวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเม่ือเร็วๆ น้ี เปรียบเทียบกบั 487 ลาํซ่ึงสัง่ต่อก่อนท่ีจะเกิด

วิกฤตการณ์4 

4
 Sector Update: Offshore Supply, DnB Nor Markets, 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010, หนา้ 5 
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คาํสัง่ต่อเรือใหม่ภายหลงัจากท่ีเกิดวิกฤตการณ์ไม่ไดส่้งสญัญาณเตือนภยั 

 
 

ปัจจยับ่งช้ีอีกอยา่งหน่ึงวา่สมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานกาํลงัมีแนวโนม้ในเชิงบวกยิง่ข้ึนคือ

การเปล่ียนแปลงในอตัราส่วนของเรือสนบัสนุนนอกชายฝ่ัง (แบบ Jack-up, Semi หรือ Drillship) ต่อเรือขดุ

เจาะหน่ึงลาํ ซ่ึงมีการประมาณการณ์วา่จะลดลงจากระดบั 3.0 ในระหวา่งปี 2553-2554 เป็น 2.9 ในปี 2555 

เน่ืองจากการเติบโตของเรือสนบัสนุนนอกชายฝ่ังเร่ิมท่ีจะชะลอตวัลง และมีเรือขดุเจาะลาํใหม่เขา้มาใน

ตลาด อุปสงคจึ์งน่าจะปรับตวัข้ึนในปี 2555 โดยไดรั้บแรงกระตุน้จากกิจกรรมท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชจ่้ายดา้น

การสาํรวจและการผลิตซ่ึงสูงข้ึน 

 

นอกจากน้ี ราคาของเรือทั้งท่ีสัง่ต่อใหม่และเรือมือสองอยูใ่นระดบัซ่ึงคงท่ีในช่วงคร่ึงหลงัของปีน้ี 

และมีผูป้ระกอบการขา้มชาติรายใหญ่หลายรายท่ีอยูใ่นตลาดเรือสนบัสนุนนอกชายฝ่ังมือสอง ผูป้ระกอบ 

การรายใหม่ในตลาดเช่น บราซิล ไหล่ทวีปของสหราชอาณาจกัร และออสเตรเลีย ไดเ้ขา้รองรับกาํลงัเรือ

สนบัสนุนนอกชายฝ่ังเพิ่มเติมและช่วยพยงุอตัราค่าบริการ ในขณะเดียวกนั NOCs เช่น Petrobas ไดแ้สดง

ความพึงพอใจท่ีจะเลือกเรือซ่ึงมีอายนุอ้ยกวา่ อนัเป็นผลดีสาํหรับกลุ่มซ่ึงมีกองเรือท่ีอายนุอ้ย 

 

ตลาดเรือสนับสนุนนอกชายฝ่ังและบริการงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้มีการแข่งขนัสูงมากในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ 

 

ในขณะท่ีตลาดในเอเชียโดยทัว่ไปจะตามตลาดแห่งอ่ืนๆ  การหลัง่ไหลของเงินทุนเขา้สู่ภูมิภาคน้ี

เม่ือเร็วๆ น้ีทาํใหเ้กิดสภาพคล่องอยา่งสูงในตลาดและแหล่งเงินทุนตน้ทุนตํ่า สถานการณ์น้ีอาจกระตุน้การ
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ควบรวมกิจการในตลาด ดงัท่ีเคยเห็นในสหรัฐอเมริกาและยโุรป เน่ืองจากบริษทัต่างๆ จะมองหาโอกาสใน

การเพิ่มธุรกิจท่ีเป็นการเก้ือกลูกนัดว้ยการเขา้ควบรวมและซ้ือกิจการ 

 

ในดา้นหน่ึง ผูป้ระกอบการขา้มชาติ เช่น Tidewater ซ่ึงมีฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกากาํลงัเคล่ือนยา้ย

เขา้มาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยจบัตาดูตลาดในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวยีดนาม จีน อินเดีย

และออสเตรเลีย อยา่งใกลชิ้ด การเขา้ซ้ือเรือเป็นสญัญาณแรกท่ีบ่งช้ีถึงความสนใจ แต่น่าจะติดตามมาดว้ย

การเขา้ซ้ือบริษทัและการเขา้ร่วมทุน 

 

ในอีกดา้นหน่ึง บริษทัเอเชียหลายแห่งกาํลงัยกระดบัการใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง และเขา้ไปในกลุ่ม

ตลาดระดบันํ้าลึก (พื้นท่ีท่ีมีการเติบโต) ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างเครือข่ายข้ึนระหวา่ง

บริษทัเหล่าน้ีกบับริษทัท่ีมีความมัน่คงอยูแ่ลว้ในบางพื้นท่ีเหล่าน้ี เน่ืองจากตลาดเอเชียบางประเทศไดรั้บ

ความคุม้ครอง (กฎระเบียบวา่ดว้ยการเดินเรือชายฝ่ัง) และมกัจะถูกครองโดย NOCs บริษทัขา้มชาติจึงมี

ขอ้เสียเปรียบเม่ือพยายามท่ีจะเขา้ไปในตลาดเหล่าน้ีโดยลาํพงั บริษทัซ่ึงมีฐานอยูใ่นเอเชียไดส้ร้าง

ความสมัพนัธ์ไวก้บัผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินและฐานปฏิบติังานบนฝ่ังในภูมิภาคแลว้ ดงันั้นจึงอยูใ่นสถานะ

ท่ีจะเอ้ืออาํนวยต่อการเขา้ตลาดได ้ ในทางกลบักนั บริษทัขา้มชาติสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความ

เช่ียวชาญใหแ้ก่ส่วนต่างๆ ของตลาดท่ียงัไม่พฒันาได ้ บริษทัฯ คาดวา่จะมีกิจกรรมการควบรวมและเขา้ซ้ือ

กิจการและการร่วมทุนเพิ่มข้ึนเม่ือบริษทัฯ กา้วต่อไป 

 

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตลาดเรือสนบัสนุนนอกชายฝ่ังมีการแข่งขนัสูงมาก ถึงแมว้า่จะมี

ผูป้ระกอบการอยูเ่ป็นจาํนวนมาก แต่มีเพียงไม่ก่ีรายซ่ึงมีเรือ 10 ลาํข้ึนไป อนัเป็นการจาํกดัความสามารถของ

ผูป้ระกอบการรายเลก็ท่ีจะขยบัขยายไปยงัภูมิภาคอ่ืนๆ   

 

โครงการนอกชายฝ่ังในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้องบริษทันํ้ามนั 
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ข้อมูลธุรกจิ 

 

บริษทัฯ ใหบ้ริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าผา่นบริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 

(“MOS”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของเมอร์เมด โดยเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 100 MOS ใหบ้ริการนกัประดานํ้า

และเคร่ืองตรวจสอบใตน้ํ้ า กองเรือของ MOS ไดถู้กออกแบบใหเ้หมาะสาํหรับงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า ซ่ึง

สามารถควบคุมการทาํงานโดยนกัประดานํ้าหรือควบคุมดว้ยยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV) และรวมทั้งเรือท่ีมี

ระบบการบงัคบัตาํแหน่งของเรือแบบอตัโนมติัเช่ือมต่อกบัสญัญาณดาวเทียม (dynamically positioned 

vessels) เรือดงักล่าวสามารถปฏิบติังานประดานํ้าท่ีความลึกกวา่ 300 เมตรไดโ้ดยใชร้ะบบควบคุมและ

อุปกรณ์สาํหรับดาํนํ้าลึก (saturation diving system) สาํหรับเรือบริการและสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้

นํ้ าท่ีควบคุมดว้ยยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV) สามารถทาํงานในนํ้าไดใ้นความลึกกวา่ 2,000 เมตร การ

ใหบ้ริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าของบริษทัฯ มีหลากหลาย ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบ การซ่อมและการ

บาํรุงรักษา และงานก่อสร้างและติดตั้งและงานสานต่อโครงการใหส้มบูรณ์ (Commissioning Projects) 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553  กองเรือของ MOS ประกอบดว้ยเรือท่ีใหบ้ริการและสนบัสนุนงาน

วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 8 ลาํ และระบบควบคุมยานสาํรวจใตน้ํ้ า 14 เคร่ือง รวมทั้งระบบสนบัสนุนงานก่อสร้าง

หนกัในนํ้าลึกและนํ้าลึกมาก (deepwater and ultra-deepwater heavy construction class systems) นอกจากน้ี 

Seascape เป็นเจา้ของเรือสาํรวจ/บริการ ซ่ึงสามารถใชเ้พื่อสนบัสนุนนกัประดานํ้า เรือสนบัสนุนนกัประดา

นํ้าเป็นฐานปฏิบติังานสาํหรับนกัประดานํ้า ยานสาํรวจใตน้ํ้ า และอุปกรณ์พิเศษเฉพาะเรือ MOS จา้ง

ผูเ้ช่ียวชาญโดยผา่นสญัญา sub-contract ประมาณ 400 คน นอกเหนือจากพนกังานประจาํท่ีมีอยูแ่ลว้ เพื่อ

ทาํงานเก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ ท่ีใหบ้ริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 

 

ผลประกอบการในรอบปี 2553 

 

MOS มีรายได ้2,550.7 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 14.57 เทียบกบัปี 2552 และมีผลขาดทุนสุทธิ 326.7 

ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 275.65 เทียบกบัปี 2552 ดว้ยอตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือของ MOS ท่ีร้อยละ 39.54 

และอตัราค่าเช่าต่อวนัท่ีลดลง อตัรากาํไรขั้นตน้จึงลดลงจากร้อยละ 25.28 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 18.05 ในปี 

2553 การส่งมอบเรือใหม่จาํนวน 3 ลาํ ทาํใหด้อกเบ้ียจ่ายและค่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัถึง 71.2 

ลา้นบาทและ 423.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั เงินทุนจากการกูเ้พื่อลงทุนและส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัมี

จาํนวน 11,136.7 ลา้นบาท 
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การบริหารจัดการกองเรือ ความปลอดภยั และการบํารุงรักษาเรือ 

 

กองเรือของ MOS เติบโตข้ึนอยา่งมากในปี 2553 โดย MOS ไดรั้บมอบเรือต่อใหม่ 3 ลาํ ไดแ้ก่  

เมอร์เมด เอเชียน่า เมอร์เมด เอนดวัเรอร์ และเมอร์เมด แซฟไฟร์ อีกทั้งไดเ้ขา้ซ้ือเรือเมอร์เมด สยาม ซ่ึงเดิม

ใหเ้ช่าระยะยาวแก่เมอร์เมด 

 

MOS ไดรั้บการรับรองโดยสถาบนัจดัชั้นเรือซ่ึงเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากลหลายสถาบนั และ

เป็นสมาชิกขององคก์รการคา้ท่ีมีช่ือวา่ International Marine Contractors Association (IMCA) ซ่ึงเป็น

องคก์รทางการคา้ทัว่โลก สาํหรับบริษทัท่ีประกอบการธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 

 

บริการของกองเรือ 

 

กองเรือของ MOS ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนั DNV หรือ ABS ซ่ึงทั้ง 2 สถาบนัเป็น

สถาบนัจดัชั้นเรือชั้นแนวหนา้ เรือของ MOS ตอ้งเขา้รับการตรวจสภาพเรืออยา่งสมํ่าเสมอจากสถาบนัจดัชั้น

เรือ นอกเหนือจากการเขา้อู่แหง้และเขา้ซ่อมบาํรุงตามตารางท่ีกาํหนดไว ้ MOS ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ใน

อุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังขั้นตน้นํ้าตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์

 

1. การสํารวจ 

การสาํรวจก่อนการติดตั้ง ซ่ึงไดแ้ก่ การกาํหนดตาํแหน่งและการใหค้วามช่วยเหลือในการติดตั้ง

แท่นขดุเจาะ และการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ใตน้ํ้ า 

2. การพฒันา 

การติดตั้งท่อส่งใตน้ํ้ า ท่อขนส่ง เชือกช่วยชีวิต (control umbilicals) ท่อและเสา การวางและฝังท่อ 

การติดตั้งและยดึเสาและอุปกรณ์ท่อ การเดินเคร่ือง การทดสอบและการตรวจสอบ และการวางและ

เช่ือมต่อสายเคเบ้ิลและเชือกช่วยชีวิต 

3. การผลติ 

การตรวจสอบ การซ่อมบาํรุงและการซ่อมแซมโครงสร้างท่ีใชใ้นการผลิต เสา ท่อส่ง และอุปกรณ์

ใตน้ํ้ า 

4. การร้ือถอน 

บริการร้ือถอนและแกไ้ขฟ้ืนฟูสถานท่ี บริการอุดหลุมและสละหลุมถาวร บริการกูซ้ากและขนยา้ย

แท่น บริการสละท่อส่งถาวร และการตรวจสอบพื้นท่ี 
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กองเรือของเมอร์เมดสาํหรับใหบ้ริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า มีดงัตารางต่อไปน้ี 

 

รายช่ือกองเรือทีใ่ห้บริการงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ของเมอร์เมด 

 

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 

บาร์ราคูดา้(1) เรือใหบ้ริการสาํรวจและตรวจสอบ 2525 อินโดนีเซีย 39 26 

เมอร์เมด 

ชาเลนเจอร์ 

เรือวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ าชนิด

อเนกประสงค ์
2551 ไทย 61 38 

เมอร์เมด 

สยาม 

เรือใหบ้ริการสนบัสนุนโดยระบบ

ควบคุมการดาํนํ้าลึก (Saturation 

Systems) 

2545 จาไมกา้ 90 142 

เมอร์เมด 

แซฟไฟร์ 

เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยาน

สาํรวจใตน้ํ้าและนกัประดานํ้า 
2553 ปานามา 63 60 

เมอร์เมด เอเชียน่า 

เรือใหบ้ริการและสนบัสนุนการ

ตรวจสอบซ่อมแซม ก่อสร้างใตน้ํ้าโดย

ระบบควบคุมการดาํนํ้าลึก (Saturation 

Systems) 

2553 
หมู่เกาะมา

แชลล ์
99 100 

เมอร์เมด เอนดวั

เรอร์ 

เรือใหบ้ริการและสนบัสนุนการ

ตรวจสอบซ่อมแซม ก่อสร้างใตน้ํ้าโดย

ระบบควบคุมการดาํนํ้าลึก (Saturation 

Systems) 

2553 ปานามา 95 86 

หมายเหตุ (1) เดิมคือ เมอร์เมด ซพัพอร์ตเตอร์ ซ่ึง Seascape ขายใหก้บั MOS ในเดือนตุลาคม 2553 และเปล่ียนช่ือเป็นบาร์ราคูดา้ พร้อมทั้ง

เปล่ียนธงเป็นอินโดนีเซีย 
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ลูกค้า 

 

ลูกคา้ของ MOS ประกอบดว้ยผูผ้ลิตและจดัหานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอิสระรายใหญ่ บริษทัขนส่ง

ทางท่อ และบริษทัก่อสร้างและวิศวกรรมนอกชายฝ่ัง ระดบัการบริการท่ีลูกคา้แต่ละรายตอ้งการข้ึนอยูก่บั

งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนของลูกคา้รายนั้นในปีนั้นๆ ดงันั้น ลูกคา้ท่ีสร้างรายไดเ้ป็นสดัส่วนท่ีมีนยัสาํคญั

ในปีหน่ึงอาจสร้างรายไดจ้ากสญัญาเป็นสดัส่วนท่ีไม่มีนยัสาํคญัในปีต่อๆ ไป กไ็ด ้ ลูกคา้อนัดบัแรกๆ ของ

ธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าของ MOS และสดัส่วนรายไดท่ี้ไดรั้บจากลูกคา้ดงักล่าวต่อรายไดร้วมของ

ธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า มีดงัน้ี 

 

ปี 2553 ไดแ้ก่ CUEL Limited, Chevron Thailand Exploration and Production Limited, National 

Petroleum Construction Company, Mashhor DOF Subsea Sdn. Bhd., PTT Exploration and Production 

Public Co. Ltd. และ CJSC Romona ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 85 ของรายไดจ้ากธุรกิจงานวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 

 

MOS ประมาณวา่ในปี 2553 MOS ไดใ้หบ้ริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้าแก่ลูกคา้กวา่ 22 ราย โดยมี

จาํนวนสญัญาสญัญาท่ีเขา้ทาํในตะวนัออกกลางเพิ่มข้ึนจากการท่ี MOS เขา้ซ้ือกิจการของ Subtech ในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 

พนักงาน 

 

MOS จาํเป็นตอ้งพึ่งพาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 MOS มีพนกังาน

ประมาณ 448 คน (เพิ่มข้ึนจาก 337 คนในปี 2552) ซ่ึงสะทอ้นถึงการขยายตวัของธุรกิจจากการท่ี MOS 

ไดรั้บมอบเรือลาํใหม่ซ่ึงมีขนาดใหญ่ข้ึนในปี 2553 

 

การแข่งขนั 

 

การทาํสญัญาในธุรกิจทางทะเลมีการแข่งขนัสูงมาก ในขณะท่ีราคาเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึง แต่

ความสามารถท่ีจะจดัหาเรือพิเศษ และวา่จา้งและรักษาบุคลากรท่ีมีทกัษะความสามารถ รวมทั้งแสดงประวติั

การมีความปลอดภยัท่ีดี กเ็ป็นส่วนท่ีสาํคญัเช่นกนั คู่แข่งของ MOS ไดแ้ก่ Global GEO ASA,  Hallin 

Marine Subsea International Plc. และ Sarku Engineering Services Sdn. Bhd. รวมถึงบริษทัขา้มชาติขนาด

ใหญ่ท่ีเป็นบริษทัของยโุรปหรือสหรัฐอเมริกา เช่น Subsea 7 Inc., Acergy S.A. และ  Helix Energy 

Solutions Group Inc. บริษทัขา้มชาติเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจทางดา้นงานวิศวกรรมโยธา งาน

จดัหา และนายหนา้รับเหมาโครงการ  
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ปัจจัยบวกและลบสําหรับปี 2554 - 2555 

 

ปี 2553 เป็นปีท่ีอุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าประสบความยากลาํบาก เน่ืองจากความผนัผวน

ของราคานํ้ามนั ในปี 2552 บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติไดท้บทวนและตดัแผนการลงทุนสาํหรับปี 2553 

และ 2554 ในขณะเดียวกนั มีเรือต่อใหม่จาํนวนมากท่ีถูกเพิ่มเขา้ในกองเรือเน่ืองจากเรือท่ีสัง่ต่อในช่วงปี 

2552 ไดส้ร้างเสร็จ นอกจากน้ี ตลาดยงัไดรั้บผลกระทบจากอุบติัเหตุท่ีบ่อนํ้ามนัมาคอนโดในอ่าวแมก็ซิโก 

ซ่ึงก่อใหเ้กิดความไม่แน่นอนอยา่งสูงในดา้นขอ้กาํหนดตามกฎระเบียบและความคาดหมายทัว่โลก ส่งผล

โดยตรงใหส้ญัญางานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจาํนวนมากถูกชะลอหรือยกเลิก เม่ือบริษทัต่างๆ ไดท้าํการ

ประเมินขอบเขตและระดบัของงานท่ีจาํเป็นตอ้งปฏิบติัใหม่ 

 

เม่ือมองไปในอนาคต บริษทัฯ คาดวา่ปี 2554 จะยงัคงเป็นปีท่ียากลาํบากเน่ืองจากปริมาณกองเรือ

วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ ายงัคงมีจาํนวนมากเกินไป อยา่งไรกต็าม ในระยะกลางถึงระยะยาว บริษทัฯ คาดวา่

สถานการณ์สาํหรับอุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจะปรับตวัดีข้ึนเม่ือราคานํ้ามนัท่ีทรงตวัตลอดปี 2553 

ช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนท่ีดีข้ึนสาํหรับบริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ส่งผลใหบ้ริษทัเหล่าน้ีสามารถ

เขา้ลงทุนในโครงการใหม่ และอนุมติังานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาสาํหรับเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมี

อยู ่ซ่ึงไดมี้การยกเลิกหรือชะลอไปในระหวา่งปี 2553 

 

เป็นการยากท่ีจะประเมินผลสืบเน่ืองในระยะยาวจากเหตุการณ์ท่ีบ่อนํ้ามนัมาคอนโด แต่เป็นท่ีคาด

วา่ความตอ้งการงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาน่าจะสูงข้ึน เน่ืองจากหน่วยงานกาํกบัดูแลของ

รัฐบาลจะกาํหนดใหมี้การตรวจสอบเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีอยูอ่ยา่งละเอียดและถ่ีข้ึน โดยรวมแลว้ 

อุตสาหกรรมกาํลงัเคล่ือนยา้ยไปในพื้นท่ีซ่ึงแหล่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่มีตน้ทุนสูงข้ึนและขดุ

เจาะไดย้ากข้ึน ในขณะเดียวกนั เป็นท่ีคาดวา่แรงกดดนัทางดา้นกฎระเบียบจะยงัคงสูงข้ึนต่อไป คาดไดว้า่

ปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลทั้งความตอ้งการอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะเคน้เอามูลค่าเชิงเศรษฐกิจ (economic value) จาก

เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู ่ และความจาํเป็นท่ีสูงข้ึนของบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าสาํหรับงานตรวจสอบ 

ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา รวมทั้งจะช่วยเพิ่มกิจกรรมการสาํรวจและการผลิตในพื้นท่ีห่างไกลของโลกซ่ึงมี

ความทา้ทายยิง่ข้ึน และมีความจาํเป็นตอ้งใชบ้ริการเพื่อช่วยเหลือในงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า

เช่นกนั 

 

จากสินทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบในปี 2553 ทาํใหใ้นปัจจุบนัเมอร์เมดมีเรือท่ีทนัสมยัซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดทางดา้นกฎระเบียบของโลกท่ีเคร่งครัดท่ีสุด และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งดีในสภาพแวดลอ้มท่ี

มีความทา้ทายทางกายภาพ เช่น ทะเลเหนือและซคัคาลิน เน่ืองจากเมอร์เมดยงัคงเสริมสร้างความสามารถใน
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เชิงเทคนิคของตนต่อไปและขยบัขยายออกจากพื้นท่ีในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ปสู่ตลาดใหม่ๆ ตลอดปี 

2553 บริษทัฯ จึงเช่ือวา่เมอร์เมดพร้อมสาํหรับความทา้ทายทั้งหลายในอนาคต 

 

ธุรกจิบริการขุดเจาะ 

 

ถึงแมว้า่ค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยเรือขดุเจาะ และความพร้อมของเรือท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยเรือ  

ขดุเจาะอาจทาํใหส้มดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานในภูมิภาคต่าง ๆ มีความแตกต่างกนั แต่มีแนวโนม้วา่

ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัน้ีจะไม่มีอยูต่่อไปในระยะยาวเน่ืองจากความสามารถในการเคล่ือนยา้ยไดข้อง

เรือขดุเจาะ ดงันั้นจึงนบัไดว้า่ MDL มีการดาํเนินงานอยูใ่นตลาดเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังทัว่โลกท่ีเสมือนเป็น

ตลาดเดียว  

 

ในรอบหลายปีท่ีผา่นมา บริษทันํ้ามนัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสาํรวจไฮโดรคาร์บอนในเขตนํ้าลึก

มากยิง่ข้ึน ซ่ึงเหตุผลหน่ึงในการน้ีกคื็อการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยท่ีีทาํใหก้ารสาํรวจนั้นมีความเป็นไปได้

และคุม้ค่ามากยิง่ข้ึน ดว้ยเหตุน้ี ความสามารถในการทาํงานท่ีระดบันํ้าลึกจึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการ

พิจารณาวา่เรือขดุเจาะมีความเหมาะสมสาํหรับโครงการขดุเจาะนั้นๆ หรือไม่ โดยทัว่ไป MDL จะถือวา่ส่วน

ของตลาดระดบันํ้าลึก (deepwater) คือส่วนซ่ึงเร่ิมตน้ท่ีระดบันํ้าลึกประมาณ 4,500 ฟุต และขยายไปจนถึง

ระดบันํ้าลึกท่ีสุดเท่าท่ีเรือขดุเจาะจะสามารถทาํการขดุเจาะได ้ ซ่ึงปัจจุบนัคือท่ีระดบันํ้าลึก 12,000 ฟุต และ

ส่วนของตลาดระดบันํ้าปานกลาง (midwater) คือส่วนท่ีมีระดบันํ้าลึกประมาณ 300 ฟุตถึง 4,500 ฟุต 

 

ส่วนของตลาดเรือขดุเจาะแบบ Tender และ Jack-up ทัว่โลกจะครอบคลุมถึงระดบันํ้าลึก 400 ฟุต 

ส่วนน้ีไดรั้บการพฒันามากกวา่ส่วนของตลาดระดบันํ้าลึกอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากระดบันํ้าท่ีต้ืนกวา่ของ

ส่วนน้ีทาํใหเ้รือสามารถเขา้ถึงไดม้ากกวา่ส่วนของตลาดท่ีมีระดบันํ้าลึกกวา่ 

 

ตลาดสาํหรับบริการเรือขดุเจาะ (ทั้งแบบ Semis, Drillships และ JUs) ในเอเชียกาํลงัเป็นท่ีทา้ทาย 

เน่ืองจากเรือขดุเจาะจาํนวนมากไดด้าํเนินงานตามสญัญาเสร็จส้ินไปแลว้ในปีน้ี  มีเรือขดุเจาะจาํนวน 11 ลาํ 

ท่ีพร้อมใหบ้ริการ (hot stacked) และจาํนวน 35 ลาํท่ีไม่มีสญัญา5 อยา่งไรกต็าม ภาพรวมสาํหรับปี 2554 และ 

2555 ดีสาํหรับเรือขดุเจาะแบบ JUs และ Drillships ท่ีมีคุณภาพสูง เน่ืองจากอตัราค่าเช่าและอตัราการใช้

ประโยชน์ไดฟ้ื้นตวัแลว้จากสาเหตุบางประการ กล่าวคือ อตัราค่าเช่าต่อวนัทัว่โลกสาํหรับตลาดเรือขดุเจาะ

ระหวา่งประเทศในขณะน้ีมีความมัน่คงอยูท่ี่ประมาณ 110,000 – 125,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั

สาํหรับเรือขดุเจาะแบบ Jack-ups ท่ีทนัสมยัและมีสมรรถนะสูง อตัราการใชป้ระโยชน์สาํหรับตลาดเดียวกนั

5
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ไดเ้พิ่มข้ึนจากร้อยละ 81 ในฤดูร้อนท่ีผา่นมา เป็นร้อยละเกิน 90 อยา่งไรกต็าม ตวัเลขอตัราการใชป้ระโยชน์

ท่ีสูงข้ึนน้ีไดรั้บแรงกระตุน้จากอุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึน มิใช่จากอุปทานท่ีลดลง โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการใชจ่้าย

ดา้นการสาํรวจและการผลิตท่ีสูงข้ึน และการกลบัเขา้ตลาดของบริษทันํ้ามนัอิสระรายเลก็เน่ืองจากการท่ี

ตน้ทุนการจดัหาเงินทุนไดล้ดลง อีกทั้งการท่ี ICOs และ NOCs มีกิจกรรมเพิ่มข้ึน 

 

ตลาดเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ระหวา่งประเทศมีลกัษณะแปลกคือ เรือขดุเจาะจาํนวนมากไดส้ร้าง

ข้ึนในยคุ 70 และ 80 ซ่ึงเป็นช่วงรุ่งเรืองของการสัง่ต่อเรือ ดงันั้น เรือขดุเจาะจาํนวนมากจึงมีอายมุากกวา่ 25 

ปี ขอ้มูลอายท่ีุลกัลัน่กนัน้ีเป็นผลดีต่อเจา้ของเรือขดุเจาะต่อใหม่ เน่ืองจากเรือขดุเจาะลาํเก่าท่ีจอดน่ิงและ

ตอ้งการการซ่อมแซมหรือบาํรุงรักษา (cold stacked) หรือท่ีอยูใ่นอู่เรือ อาจไม่ไดก้ลบัเขา้มาในตลาดโดย

ไดรั้บอตัราค่าเช่าต่อวนั ณ ปัจจุบนัอีก ซ่ึงเป็นการลดอุปทานส่วนเกินในตลาดดว้ย 

 

 
 

ตลาด “เรือขุดเจาะท้องแบน” ระหว่างประเทศ: เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible และ Drillship 

 

ตลาดเรือขดุเจาะทอ้งแบน (เรือทอ้งแบน) ระหวา่งประเทศ สามารถแบ่งออกเป็นเรือขดุเจาะแบบ 

Semi-submersible และ Drillship เรือขดุเจาะแบบ Semis และ Drillship ปฏิบติังานอยูใ่นสภาพระดบันํ้าต้ืน 

ระดบันํ้าปานกลาง ระดบันํ้าลึกและระดบันํ้าลึกมาก (โปรดดูคาํอธิบายสาํหรับเรือขดุเจาะในทุกสภาพทาง

ทะเลในส่วน “แบบของเรือขดุเจาะ” ในหนา้ถดัๆ ไป) ณ เดือนกมุภาพนัธ์ 2553 มีเรือขดุเจาะอยูป่ระมาณ 

233 ลาํ ประกอบดว้ยเรือขดุเจาะแบบ Semis 186 ลาํ และแบบ Drillship 48 ลาํ ตารางดงัต่อไปน้ีแสดง

ภาพรวมของกองเรือขดุเจาะทัว่โลก 
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ในเอเชีย ตลาดถูกครองโดยเรือขดุเจาะระดบันํ้าต้ืนและระดบันํ้าปานกลาง เรือขดุเจาะระดบันํ้าปาน

กลางบางลาํสามารถทาํงานในบางพื้นท่ีเท่านั้น เน่ืองจากขนาดและคุณภาพของเรือ อยา่งไรกต็าม กิจกรรมท่ี

ระดบันํ้าปานกลาง ระดบันํ้าลึกและระดบันํ้าลึกมากไดป้รับตวัดีข้ึนตลอดปี ตวัอยา่งเช่น อตัราการใช้

ประโยชน์ท่ีระดบันํ้าปานกลางในรอบหลายเดือนท่ีผา่นมาอยูใ่นระดบัคงท่ีคือร้อยละ 88 ราคานํ้ามนัท่ีมี

ความแน่นอนสูงข้ึน ปัจจยัต่างๆ กล่าวคือ กิจกรรมของบริษทันํ้ามนัท่ีขยายตวัมากข้ึน และความพร้อมของ

เรือขดุเจาะลาํใหม่ ใหโ้อกาสท่ีดีแก่ผูป้ระกอบการของเอเชียในระยะกลาง ในส่วนของเรือขดุเจาะแบบ JUs 

กองเรือขดุเจาะใหม่ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูงจะไดรั้บสญัญาเร็วกวา่กองเรือท่ีมีอายมุาก เม่ืออตัราการใช้

ประโยชน์ปรับสูงข้ึน ตลาดจะเคล่ือนเขา้สู่วฎัจกัรการต่อเรืออีกคร้ัง 

 

ตลาดบริการการขดุเจาะเป็นตลาดวฎัจกัรและมีความผนัผวน เร่ิมจากการสาํรวจท่ีมีความผนัผวนสูง

สู่ตลาดการบริการผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีมีเสถียรภาพมากกวา่  

 

แบบของเรือขุดเจาะ 

เรือขุดเจาะแบบ Tender  
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เรือขดุเจาะชนิดน้ีมีรูปร่างเป็นเรือทอ้งแบน สามารถผกูยดึกบัแท่นขดุเจาะได ้ บนเรือประกอบดว้ย

หอ้งพกัอาศยัสาํหรับลูกเรือ ถงัเกบ็โคลน ป๊ัมสาํหรับสูบถ่ายโคลนท่ีใชป้ระกอบการปฏิบติังานขณะขดุเจาะ 

และเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขดุเจาะพร้อมอยูบ่นเรือโดยมีป้ันจัน่ท่ีสามารถยกแม่แรงบน

แท่นขดุเจาะ จึงไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัเรือแม่แรงและอุปกรณ์อ่ืน 

 

เรือขดุเจาะแบบ Tender น้ีไดถู้กพฒันาสาํหรับการผลิตจากกลางแท่นขดุเจาะซ่ึงใหบ้ริการสาํหรับ

บ่อขดุเจาะนํ้ามนัขนาดเลก็ เรือขดุเจาะชนิดน้ีจะเคล่ือนยา้ยไปปฏิบติังานตามแท่นขดุเจาะไดโ้ดยมีชุด

อุปกรณ์ขดุเจาะพร้อมบนเรือ โดยปกติแลว้ เรือเจาะแบบทอ้งแบนนั้น มีขนาดยาว 300 ฟุต กวา้ง 80 ฟุต มี

ระวางบรรทุกประมาณ 4,500 ตนั และสามารถใชไ้ดใ้นระดบัความลึกท่ีบริเวณ 30 - 400 ฟตุ เรือเจาะ

ทอ้งแบนน้ียงัสามารถผกูยดึไดใ้นท่ีความลึกถึง 6,500 ฟุตโดยการใชท่ี้ผกูยดึท่ีเตรียมไว ้ มีท่ีพกัใหลู้กเรือได้

มากกวา่ 100 คน 

 

นอกจากน้ี เรือขดุเจาะแบบ Tender มีอุปสงคใ์นกลุ่มตลาดเฉพาะท่ีเรือขดุเจาะแบบ jack-up ไม่

สามารถเขา้ถึงได ้ เช่น ในพื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่นใตท้ะเลท่ีขาตั้งของเรือขดุเจาะแบบ jack-up ไม่สามารถ

หยัง่ลงไปได ้ พื้นท่ีท่ีมีความลึกของชั้นดินท่ีอ่อนหรือโคลนซ่ึงทาํใหข้าตั้งของเรือขดุเจาะชนิด jack-up ไม่

สามารถวางฐานท่ีมัน่คงได ้ หรือยา้ยออกเม่ือเสร็จงาน หรือพื้นท่ีท่ีเป็นนํ้าลึกนอกเหนือจากความสามารถ

ของการเจาะขาหยัง่ของเรือขดุเจาะแบบ jack-up ในขณะท่ีเรือขดุเจาะแบบ tender สามารถทาํไดด้ว้ยการผกู

ยดึกบัแท่นขดุเจาะไวก่้อน แมก้ระนั้นกต็าม อตัราค่าเช่าเรือขดุเจาะแบบ Tender มกัจะตามตลาดขดุเจาะแบบ 

jack-up เน่ืองจากทั้งสองตลาดน้ีถูกขบัเคล่ือนดว้ยวฎัจกัรในอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ  

 

เรือขุดเจาะแบบ 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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เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible 

 

เรือขดุเจาะแบบ Semi-submersible เป็นแท่นขดุเจาะท่ีลอยอยูเ่หนือนํ้ามีระบบปรับระดบักินนํ้าลึก

ของเรือเพื่อใชป้ฏิบติัการท่ีระดบัความลึกของนํ้าทะเลต่างๆ ไดโ้ดยใชถ้งัถ่วงนํ้าอบัเฉาในการปรับแต่ง และ

เพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบจากสภาวะต่างๆ ในทะเล (คล่ืน ลม และกระแสนํ้า) และช่วยการทรงตวัของ

เรือใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เรือขดุเจาะแบบ Semi-submersible สามารถติดตรึงอยูก่บัท่ีขณะปฏิบติังานขดุ

เจาะโดยใชก้ารท้ิงสมอหลายๆ ตวัเพื่อยดึตวัเรือ หรือระบบคอมพิวเตอร์ปรับแต่งตาํแหน่งเรือผา่นสญัญาณ

ดาวเทียม (Dynamic Positioning) เรือขดุเจาะแบบ Semi-submersible บางรุ่นมีเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการ

ขบัเคล่ือนตวัเองไปยงัตาํแหน่งใหม่ได ้ ถึงแมว้า่เรือขดุเจาะส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัเรือส่งกาํลงับาํรุงในการลาก

จูง 

 

เรือขุดเจาะแบบ 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 

 

นอกจากน้ี เรือขดุเจาะแบบ Tender มีอุปสงคเ์ฉพาะกลุ่มในพื้นท่ีท่ีเรือ Jack-up ไม่สามารถทาํได ้

เช่น พื้นท่ีท่ีถูกจาํกดัโดยความหนาแน่นใตน้ํ้ า ซ่ึงทาํใหไ้ม่ปลอดภยัท่ีจะหยัง่ขาแท่นเจาะลงไป พื้นท่ีท่ีมีชั้น

ดินอ่อนหรือชั้นโคลนหนา ทาํใหเ้ป็นการยากท่ีเรือขดุเจาะจะสามารถหาฐานท่ีตั้งซ่ึงมีความมัน่คง หรือถอน

ขาแท่นเจาะเม่ือดาํเนินงานเสร็จ หรือพื้นท่ีท่ีมีระดบันํ้าลึกเกินความสามารถท่ีขาแท่นเจาะของเรือจะหยัง่ถึง 

แต่เรือขดุเจาะแบบ Tender สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยการใชท่ี้ผกูยดึท่ีเตรียมไว ้ อยา่งไรกต็าม อตัราค่าเช่าต่อวนั

ในตลาดเรือขดุเจาะแบบ Tender โดยทัว่ไปมกัจะตามตลาดเรือขดุเจาะแบบ Jack-up เน่ืองจากวฎัจกัรของทั้ง

สองตลาดถูกผลกัดนัโดยวงจรของอุตสาหกรรมของนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
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ข้อมูลธุรกจิ 

 

MDL เป็นผูใ้หบ้ริการรับจา้งดาํเนินงานขดุเจาะหลุมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังระหวา่ง

ประเทศ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 MDL เป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิส่วนใหญ่ในเรือขดุเจาะแบบ Tender 

(tender assist drilling units) จาํนวน 2 ลาํ ธุรกิจหลกัของ MDL คือการรับจา้งใหบ้ริการเรือขดุเจาะและ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจดัหาแรงงานซ่ึงคิดค่าจา้งแบบรายวนัเป็นหลกั เพื่อการขดุเจาะหลุมนํ้ามนัและ

ก๊าซธรรมชาติ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553กองเรือขดุเจาะของ MDL ปฏิบติัอยูใ่นเอเชียตะวนัออก     

เฉียงใตแ้ละตะวนัออกกลาง 

 

ผลประกอบการในรอบปี 2553 

 

ธุรกิจบริการการขดุเจาะมีรายได ้ 1,123.3 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 49.64 เทียบกบัปี 2552 และมีผล

ขาดทุนสุทธิ 107.3 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 117.6 เทียบกบัปี 2552  ผลขาดทุนน้ีรวมขาดทุนจาํนวน 80.90 

ลา้นบาทจากการขายเรือขดุเจาะ เคเอม็-1 

 

การบริหารจัดการกองเรือ ความปลอดภยั และการบํารุงรักษาเรือ 

 

ปัจจุบนั MDL ปฏิบติัการเรือขดุเจาะแบบ Tender (tender-assisted drilling rig) ซ่ึงมีความเหมาะสม

ต่องานขดุเจาะเพื่อการผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ (production drilling) ท่ีระดบันํ้าต้ืนและสภาวะท่ีสงบ 

เรือขดุเจาะของ MDL เป็นแบบเคล่ือนยา้ยได ้ และสามารถยา้ยไปยงัพื้นท่ีใหม่ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

เรือขดุเจาะของ MDL ไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถทาํงานนอกท่าเรือเป็นระยะเวลานาน และส่วนใหญ่จะ

มีหอ้งพกัอาศยัสาํหรับลูกเรือ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และพื้นท่ีจดัเกบ็สาํหรับท่อและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ   

ขดุเจาะ 

 

รายช่ือกองเรือขุดเจาะ  

 

ช่ือเรือ 
ปีทีส่ร้าง/ปีทีม่ ี

การปรับปรุงล่าสุด 

สมาคมจัดอนัดับ 

ช้ันเรือ 

ความลกึใต้ทะเล 

(เมตร) 

ความลกึทีขุ่ดได้ 

(เมตร) 

ก้านเจาะ 5 นิว้ 

ขนาดบรรทุก 

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

เอม็ทีอาร์-2 2524/2540/2550 BV 100 3,350 115 คน 

ท่ีมา: TTA 
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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 

สามารถอยูใ่นระดบันํ้าลึกไดถึ้ง 100 เมตร และสามารถเจาะลึกลงไปในความลึกถึง 3,350 เมตร ของผวิดิน 

และบรรทุกคนไดถึ้ง 115 คน 

 

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 ถูก

จดัลาํดบัชั้นโดย BV สมาคมจดัชั้นเรือดงักล่าวจะเขา้มาตรวจสภาพเรือทุกปี เรือขดุเจาะทั้ง 2 ลาํ เขา้อู่แหง้

ทุกๆ 5 ปี และไดรั้บการตรวจสภาพแบบพเิศษจากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือต่างๆ ดงักล่าว 

 

บริการของกองเรือ 

 

สญัญาใหบ้ริการขดุเจาะนอกชายฝ่ังของ MDL จะมีการเจรจาต่อรองเป็นราย ๆ ไป และมีเง่ือนไข

และขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนั MDL ไดรั้บสญัญามาจากการประมูลแข่งขนักบัผูรั้บจา้งรายอ่ืน ๆ เป็นส่วน

ใหญ่ สญัญาวา่จา้งในการขดุเจาะจะกาํหนดเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นอตัรารายวนั โดยใชอ้ตัราท่ีสูงกวา่

ในช่วงท่ีเรือขดุเจาะปฏิบติังาน และอตัราท่ีตํ่าลงในช่วงของการเตรียมการหรือเม่ือการปฏิบติังานขดุเจาะ

หยดุชะงกัหรือถูกจาํกดัเน่ืองจากความเสียหายของอุปกรณ์ สภาพอากาศท่ีร้ายแรง หรือสภาพอ่ืนๆ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือการควบคุมของ MDL  

 

สญัญาวา่จา้งในการขดุเจาะไดรั้บมาจากการประมูลหรือจากการเจรจา  ระยะเวลาของสญัญาก็

แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ สภาพธรณีวทิยาท่ีจะตอ้งขดุเจาะ อุปกรณ์และการบริการ สภาพ

พื้นท่ีท่ีจะขดุเจาะ  และระยะเวลาการทาํงานท่ีคาดวา่จะแลว้เสร็จ  

 

สญัญาใหบ้ริการขดุเจาะซ่ึงใชอ้ตัราค่าบริการรายวนั มกัมีระยะเวลาท่ีครอบคลุมช่วงเวลาของงาน

ขดุเจาะสาํหรับหลุมเด่ียวหรือหลุมท่ีเป็นกลุ่ม หรือมีระยะเวลาตามท่ีกาํหนด สาํหรับสญัญาบางฉบบัท่ี MDL 

เขา้ทาํกบัลูกคา้ ลูกคา้สามารถขอใชสิ้ทธิบอกเลิกไดโ้ดยชาํระค่าปรับในการบอกเลิกสญัญาก่อนกาํหนด 
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อยา่งไรกต็าม ค่าปรับในการบอกสญัญาก่อนกาํหนดดงักล่าวอาจจะไม่สามารถชดเชยสาํหรับการสูญเสีย

สญัญาใหแ้ก่ MDL ไดท้ั้งหมด ตามธรรมเนียมปฏิบติั สญัญาจะรวมขอ้กาํหนดการบอกเลิกสญัญาโดย

อตัโนมติั หรือการใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาโดยลูกคา้โดยไม่ตอ้งชาํระค่าปรับในการบอกเลิกสญัญาก่อน

กาํหนดในกรณีต่างๆ อาทิ การไม่ปฏิบติัตามสญัญา การท่ีเคร่ืองจกัรไม่สามารถทาํงานได ้ หรือความ

บกพร่องในการปฏิบติังานอนัเน่ืองจากอุปกรณ์ หรือปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินงาน หรือเม่ือเคร่ืองจกัรไม่

สามารถทาํงานไดเ้ป็นระยะเวลานานเน่ืองจากเหตุสุดวิสยั ซ่ึงกรณีต่าง ๆ เหล่าน้ีส่วนใหญ่อยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของ MDL นอกจากน้ี ในบางคร้ังลูกคา้อาจขอใชสิ้ทธิขยายระยะเวลาของสญัญาออกไปเพื่อทาํการ

ขดุเจาะหลุมเพิ่มเติม หรืออาจขอขยายระยะเวลาของสญัญาออกไปอีกระยะหน่ึง 

 

ในบางภูมิภาคของโลก มีธรรมเนียมและวิธีปฏิบติัในทอ้งถ่ิน หรือขอ้กาํหนดของรัฐบาลซ่ึง

กาํหนดใหต้อ้งจดัตั้งกิจการร่วมคา้ข้ึนร่วมกบัผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินซ่ึง MDL อาจมีอาํนาจควบคุมได้

หรือไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

ลูกค้า 

 

MDL ดาํเนินงานขดุเจาะนอกชายฝ่ังใหแ้ก่บริษทันํ้ามนัระหวา่งประเทศชั้นนาํหลายบริษทั รวมทั้ง

บริษทันํ้ามนัซ่ึงอยูใ่นความควบคุมของรัฐบาลและบริษทันํ้ามนัอิสระ ในรอบบญัชี 2553 ลูกคา้รายสาํคญั

เพียงรายเดียวของ MDL คือ Chevron Indonesia Company มีส่วนแบ่งรายไดใ้หก้บั MDL คิดเป็นกวา่ร้อยละ 

95 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 เรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตส้ญัญาแต่มีความพร้อมท่ีจะ

ใหบ้ริการ (warm stacked) เป็นเรือชนิด Accommodation Work Barge ภายหลงัจากท่ีหมดอายสุญัญาซ่ึงทาํ

ไวก้บั Cudd Pressure Control Inc. ส่วนเรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-2 จะยงัคงปฏิบติังานตามสญัญาท่ีทาํไวก้บั 

Chevron Indonesia Company ต่อไปจนถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 

 

พนักงาน 

 

MDL ตอ้งการบุคลากรซ่ึงมีทกัษะความสามารถสูงเพื่อการปฏิบติังานเรือขดุเจาะ ดงันั้น MDL จึงได้

ดาํเนินโครงการจดัหาและฝึกอบรมบุคคลากร และโครงการเพื่อความปลอดภยัของบุคลากรอยา่งครอบคลุม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 MDL มีพนกังาน 178 คน  
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คู่แข่ง 

 

คู่แข่งรายสาํคญัของ MDL คือบริษทัผูใ้หบ้ริการขดุเจาะนอกชายฝ่ังทัว่โลกหรือในภูมิภาค ซ่ึง

รวมถึง SeaDrill Limited และ Global Tender Barges ในการพิจารณาคดัเลือกผูรั้บจา้งซ่ึงมีเรือขดุเจาะท่ี

เหมาะสมเพื่อเขา้ปฏิบติังาน ราคามกัเป็นปัจจยัหลกั นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัในการแข่งขนัอ่ืน ๆ อีกไดแ้ก่ 

ความพร้อมของเรือขดุเจาะ ประวติัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ช่ือเสียงทางดา้นคุณภาพ ประสบการณ์

ของลูกเรือ และสภาพของอุปกรณ์และประสิทธิภาพ 

 

ตารางดา้นล่างน้ีแสดงถึงบริษทัผูเ้ป็นเจา้ของเรือขดุเจาะ 

 

ตลาดเรือขุดเจาะ  

 

ช่ือบริษัททีเ่ป็นเจ้าของเรือ จํานวนเรือทีเ่ป็นเจ้าของ จํานวนเรือที่กาํลงัสร้าง 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 

 

ปัจจัยบวกและลบสําหรับปี 2554 - 2555 

 

ในขณะท่ีผูป้ระกอบการจาํนวนมากของโลกเนน้ท่ีตลาดบริการการขดุเจาะท่ีระดบันํ้าลึก แต่ตลาดน้ี

ตอ้งการใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก และถูกครองโดยลูกคา้รายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย ซ่ึงลูกคา้รายสาํคญัท่ีสุดคือ 

Petrobas ดว้ยขนาดของเมอร์เมด ปัจจุบนั จึงยงัไม่มีความเหมาะสมท่ีบริษทัฯ จะเขา้ลงทุนในเรือขดุเจาะ

สาํหรับตลาดน้ี 

 

อยา่งไรกต็าม ยงัมีโอกาสท่ีน่าสนใจอ่ืนๆ อีกมากในตลาดบริการการขดุเจาะนอกชายฝ่ังสาํหรับเรือ

ขดุเจาะท่ีใหม่และทนัสมยั เน่ืองจากลูกคา้กาํลงัมองหาเรือขดุเจาะท่ีมีความเร็ว ความปลอดภยั ความคล่องตวั 

และความสามารถสูงกวา่กนัมากข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน ดงันั้น บริษทัฯ จึงพบบ่อยข้ึนวา่
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ลูกคา้ไดก้าํหนดขอ้จาํกดัเก่ียวกบัอายขุองเรือขดุเจาะซ่ึงสามารถเขา้ประมูลได ้และถึงแมว้า่จะไม่มีขอ้กาํหนด

ในเร่ืองน้ี แต่จะมีเพียงเรือขดุเจาะท่ีทนัสมยัเท่านั้นซ่ึงสามารถเป็นไปตามขอ้กาํหนดเฉพาะทางเทคนิคท่ี

ลูกคา้กาํหนดได ้

 

เป็นท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในตลาดเรือขดุเจาะแบบ Jack-up วา่อตัราค่าเช่าและอตัราการใชป้ระโยชน์

ของเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีอายมุาก ไดล้ดลงและจะยงัคงลดลงต่อไปอีก ในขณะท่ีเรือขดุเจาะแบบ 

Jack-up ซ่ึงใหม่และทนัสมยัจะมีอตัราค่าเช่าและอตัราการใชป้ระโยชนท่ี์สูง 

 

การลงทุนของเมอร์เมดใน AOD และเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง            

และทนัสมยัจึงเป็นกา้วท่ีสาํคญัไปสู่การตอบสนองความตอ้งการท่ีสูงข้ึนของลูกคา้ และบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่

บริษทัฯ จะประสบความสาํเร็จในการจดัหาสญัญาระยะยาวซ่ึงมีความน่าสนใจสาํหรับเรือขดุเจาะเหล่าน้ี

ก่อนท่ีจะมีการส่งมอบเรือ 

 

ธุรกจิเหมืองถ่านหิน 

 

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

ของเมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี (“เมอร์ตนั”) ซ่ึงเป็นกลุ่มการลงทุนท่ีมีฐานในประเทศฮ่องกง เพื่อ

พฒันาสินทรัพยท่ี์เป็นถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค  เมอร์ตนัไดร่้วมลงทุนกบั SKI Construction Group, 

Inc. ในประเทศฟิลิปปินส์เพื่อจดัตั้งกิจการร่วมคา้ท่ีมีช่ือวา่ SKI Energy Resources Inc. (“SERI”)  SERI มี

พื้นท่ีสมัปทานเหมืองมากกวา่  12,500 เฮกตาร์ในเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เหมืองแห่งแรกของ SERI อยูท่ี่ดา

เนา (Danao) ซ่ึงอยูใ่น Cebu เช่นกนั สามารถผลิตถ่านหินไดเ้ป็นคร้ังแรกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 และ

เร่ิมทาํการขายถ่านหินคร้ังแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ท่ีเหมืองดาเนา SERI มีสญัญาซ้ือขายถ่านหิน  

ใหก้บั Glencore AG ตราบใดท่ีเหมืองมีถ่านหินท่ีขดุได ้  (offtake agreement) และ SERI กย็งัคงสาํรวจและ

ขดุเจาะเพื่อหาความเป็นไปไดใ้นเหมืองแห่งใหม่ต่อไป ในขณะเดียวกนั เมอร์ตนัและ SERI กาํลงัขอ

สมัปทานทั้งในประเทศฟิลิปปินส์และท่ีอ่ืนๆ ในภูมิภาค 

 

เม่ือบริษทัฯ ไดด้าํเนินการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัถ่านหินผา่นการลงทุนในเมอร์ตนันั้น 

กลุ่มบริษทั โทรีเซน ไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีการขนส่งถ่านหินเป็นจาํนวนมากอยูแ่ลว้ และเห็นวา่

ตลาดถ่านหินจะไปสู่ระดบัท่ีแขง็แกร่ง ตลอดช่วง 12 ถึง 18 เดือนท่ีผา่นมา ตลาดถ่านหินมีความแขง็แกร่ง

เป็นไปตามความคาดหมาย ความตอ้งการถ่านหินจึงน่าจะสดใสตลอดหลายปีขา้งหนา้น้ี  ดงัจะเห็นไดจ้าก

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดถ่านหินทัว่โลกในมุมมองของอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีจะไดก้ล่าวถึงต่อ

จากน้ี   
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ภาพรวมของถ่านหินประเภทให้ความร้อน (Thermal Coal)  

การเปลีย่นแปลงอย่างมากในทศิทางของสินค้าก่อให้เกดิรูปแบบการกาํหนดราคาทีไ่ม่ปกต ิ

 

ตลาดถ่านหินประเภทใหค้วามร้อนท่ีขนส่งโดยเรือเดินทะเลของโลกเผชิญการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในดา้น

ทิศทางของการนาํเขา้และการส่งออกในรอบ 18 เดือนท่ีผา่นมา จีนซ่ึงเคยอยูใ่นระดบักลางๆ ในดา้นการ

นาํเขา้สุทธิในปี 2551 ไดก้ลายเป็นผูน้าํเขา้สุทธิรายใหญ่ในปี 2552 กระบวนการน้ียงัคงดาํเนินอยูใ่นตน้ปี 

2553 แอฟริกาใตซ่ึ้งแต่เดิมนั้น สินคา้ส่งออกส่วนใหญ่จะเคล่ือนยา้ยเขา้สู่ภูมิภาคแอตแลนติก ในปัจจุบนั 

พบวา่มีสินคา้ส่งออกเป็นจาํนวนถึงร้อยละ 75 ท่ีมุ่งหนา้สู่อินเดียและภูมิภาคแปซิฟิค แมก้ระทัง่โคลอมเบียยงั

ไดเ้ร่ิมการนาํเขา้ไปยงัภูมิภาคแปซิฟิค ซ่ึงทาํใหต้ลาดดั้งเดิมของตนอ่อนแอ 

 

ทิศทางการคา้ถ่านหินประเภทใหค้วามร้อนไดเ้คล่ือนเขา้สู่ภูมิภาคแปซิฟิคมากข้ึน 

Source: GTIS, Macquarie Research, October 2010
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ท่ีมา: GTIS, Macquarie Research, มิถุนายน 2553 

 

การปรับเปล่ียนรูปร่างของการคา้โลกไดน้าํไปสู่รูปแบบการกาํหนดราคาท่ีไม่ปกติบางอยา่ง  ราคา

สาํหรับการส่งมอบในยโุรป (API#2) ในตอนเร่ิมตน้ของปี อ่อนตวัลงเป็นอยา่งมาก โดยสมัพนัธ์กบัท่ีอ่ืนๆ 

ราคาเหล่าน้ีไดอ่้อนตวัลงจนกระทัง่ต ํ่ากวา่ราคาเอฟโอบี ริชาร์ดส เบย ์ซ่ึงแสดงถึงปริมาณสินคา้ติดลบ ความ

แตกต่างของราคาเหล่าน้ีไดเ้ร่งการผลกัดนัถ่านหินจากภูมิภาคแอตแลนติกไปยงัภูมิภาคแปซิฟิค 
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จนกระทัง่เม่ือเร็วๆ น้ี ราคาส่งมอบยโุรปไดอ่้อนตวัลงค่อนขา้งมาก 
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ท่ีมา: McClosky, globalCOAL, Macquarie Research, มิถุนายน 2553 

 

การตกลงสัญญาของญีปุ่่นที ่ 98 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คือจุดเร่ิมต้นของความสมดุลของอุปสงค์-อุปทานที่

เข้าใกล้กนั 

 

ในขณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในตลาดการขนส่งทางทะเล แนวโนม้นบัตั้งแต่เดือนมีนาคมมี

การปรับตวัข้ึนโดยทัว่ไป สญัญาท่ีใชปี้การเงินของญ่ีปุ่นซ่ึงทาํกบั JPUs มีการตกลงท่ีราคาสูงกวา่ระดบัท่ี

คาดหมาย คือ 98 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนั โดยราคา spot มีการเคล่ือนไหวโดยทัว่ไปท่ีสอดคลอ้งกบั

เหตุการณ์ท่ีน่าแปลกใจน้ี 

 

มีเหตุผลท่ีดีท่ีจะเช่ือไดว้า่ราคาถ่านหินประเภทใหค้วามร้อนจะยงัคงสูงข้ึนต่อไปเม่ือเคล่ือนเขา้สู่ปี 

2554 และปีต่อๆ ไป นกัวิเคราะห์ไดป้รับราคาเงินเยนข้ึนเป็น 105 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนัในปี 2554 

และ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนัในปี 2555 และท่ีเฉล่ีย 90 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนัเม่ือเคล่ือนเขา้

สู่ปี 2558 นอกจากน้ี นกัวิเคราะห์ไดป้รับสมมุติฐานราคาระยะยาวจาก 75 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนั เป็น 

80 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนั ตามเง่ือนไขราคาดอลลาร์สหรัฐอเมริกาของปี 2553 เปรียบเทียบกบั 95 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนั ตามเง่ือนไขราคาดอลาร์สหรัฐอเมริกา ณ ปัจจุบนั 
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นักวเิคราะห์คาดว่ายุโรปจะมีความม่ันคง 

 

มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีทาํใหน้กัวิเคราะห์มัน่ใจกบัโอกาสในระยะใกล ้ ถึงแมว้า่จะมีความกงัวล

ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีรบกวนตลาดอยูใ่นขณะน้ี ปัจจยัอยา่งแรกคือ เป็นท่ีปรากฎวา่อุปสงคใ์นยโุรปจะมีความ

มัน่คง โดยราคา API#2 ไดป้รับตวัข้ึนอยา่งมากตลอดเดือนท่ีผา่นมา ซ่ึงอาจเป็นการสะทอ้นในบางส่วนถึง

การเกง็ราคาถ่านหินของธนาคารเพื่อการลงทุนของสหรัฐอเมริกาท่ีในเวลาน้ีไดไ้ปผดิทิศทางแลว้ แต่ขอ้มูล

การนาํเขา้ท่ีเร็วสาํหรับยโุรปช้ีใหเ้ห็นวา่สภาวะของอุปสงคอ์าจจะไม่เลวร้ายไปกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 

เป็นขอ้เทจ็จริงท่ีไม่อาจโตแ้ยง้ไดว้า่อุปสงคข์องถ่านหินมีความอ่อนตวัมาก การนาํเขา้ของสเปน

และสหราชอาณาจกัรไดถ้ดถอยไปถึงร้อยละ 50 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ในช่วงสองเดือนแรกของปีน้ี 

และการนาํเขา้ของเยอรมนัไดล้ดลงไปร้อยละ 28เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา สาํหรับทั้งปีโดยรวม 

นกัวเิคราะห์คาดวา่การนาํเขา้ของยโุรปตะวนัตกจะลดลงไป 13 ลา้นตนัจากระดบัของปีท่ีแลว้ 

 

การนาํเขา้ของสหราชอาณาจกัรและเยอรมนีไม่ปรากฎวา่จะเลวร้ายลง 
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ท่ีมา: Eurostat, Macquarie Research, มิถุนายน 2553 
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ปริมาณสินคา้ของสหราชอาณาจกัรกาํลงัปรับตวัจากระดบัท่ีสูงมากซ่ึงเห็นไดใ้นช่วงก่อนหนา้น้ีของปี 
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ท่ีมา: McCloskey, Macquarie Research, มิถุนายน 2553 
 

อยา่งไรกต็าม จากมุมมองของไตรมาสต่อไตรมาส นกัวิเคราะห์ไม่คิดวา่อุปสงคข์องถ่านหิน

ประเภทใหค้วามร้อนจะเลวร้ายมากจนเกินไป ในขณะท่ีสเปนกาํลงัพยายามออกกฎระเบียบภายในประเทศ

เพื่อบงัคบัใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้าอิสระใชถ่้านหินภายในประเทศ สเปนจะยงัคงตอ้งนาํเขา้ถ่านหินบางส่วนเพื่อท่ีจะ

ปฏิบติัตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิดของสหภาพยโุรป (EU emission standards) และในขณะ

ท่ีการนาํเขา้ของสหราชอาณาจกัรอ่อนตวัลงมากเม่ือปริมาณสินคา้ไดล้ดลง การฟ้ืนตวัของกิจกรรมใน

เยอรมนีกาํลงัช่วยบรรเทาดา้นลบน้ีไว ้ นอกจากน้ี การปรับข้ึนของราคาก๊าซไดช่้วยกระตุน้ความน่าสนใจ

ของถ่านหินในภูมิภาคน้ี 
 

ปรากฎการณ์น้ีมีความสาํคญัถึงแมว้า่ความมัน่คงของอุปสงคใ์นยโุรปจะหยดุกระแสของการขนส่ง

ออกจากภูมิภาคแอตแลนติกเขา้สู่ภูมิภาคแปซิฟิค ปรากฎการณ์น้ีมีความสาํคญันบัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของปี 

ตวัอยา่งเช่น ในเดือนมกราคม สินคา้ส่งออกถึงร้อยละ 50 จากริชาร์ดเบยเ์ดินทางเขา้สู่ภูมิภาคแอตแลนติก 

ปัจจุบนั ตวัเลขนั้นเหลือเพยีงร้อยละ 25 โดยสินคา้ส่งออกร้อยละ 50 มุ่งหนา้ไปยงัอินเดีย กระแสการส่งออก

น้ีช่วยรักษาระดบัอุปสงคใ์นตลาดท่ีแขง็แกร่งกวา่มากในอินเดียและภูมิภาคแปซิฟิค 
  

อุปทานทีจํ่ากดัภายนอกประเทศอนิโดนีเซีย 
 

อุปทานจากผูส่้งออกรายใหญ่ ยกเวน้อินโดนีเซีย มีความจาํกดัมากกวา่ท่ีคาดไวใ้นปีน้ี การส่งออก

ถ่านหินประเภทใหค้วามร้อนจากออสเตรเลียไดอ่้อนตวัลงในช่วง 4 เดือนแรก และตํ่ากวา่ระดบัของปีท่ีแลว้ 

2.5 ลา้นตน้ ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากปัญหาของรถไฟและสภาพอากาศ แต่กย็งัมีสาเหตุมาจากการให้

ความสาํคญักบัการขนส่งถ่านหินโคก้มากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้ ท่ีจริงแลว้ การขนส่งท่ีริชาร์ด เบย ์

เร่ิมตน้ข้ึนก่อนหนา้ปีท่ีแลว้ถึงแมว้า่จะมีการนดัหยดุงานของสายการเดินเรือ มีคาํถามวา่สถานการณ์น้ีจะ
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ยงัคงดาํเนินอยูใ่นเดือนต่อๆ ไปหรือไม่ การผลิตในโคลอมเบียมีความซบเซาพอสมควร ส่วนการส่งออก

ของรัสเซียท่ีมีความแขง็แกร่งกวา่ส่วนใหญ่มุ่งหนา้ไปท่ีตลาดในภูมิภาคแอตแลนติก 

 

มีการกลบัไปใชถ่้านหินโคก้เป็นอยา่งมากในออสเตรเลีย 
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ท่ีมา: Eurostate, Macquarie Research, มิถุนายน 2553 

 

การตอบสนองทางดา้นอุปทานของอินโดนีเซียอยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก  

ถึงแมว้า่ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนนั้นคือซบับิทูมินสั 
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ท่ีมา: McCloskey, Macquarie Research, มิถุนายน 2553 
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อุปทานของอินโดนีเซียมีความแขง็แกร่งข้ึนมากในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2552 และไตรมาสแรกของปี 

2553 โดยเม่ือคิดเป็นรายปี มีปริมาณใกลเ้คียงกบั 300 ลา้นตนั จึงเป็นการยากท่ีจะดาํรงการเติบโตยิง่ข้ึน

ต่อไป เน่ืองจากฝนในเดือนเมษายนจะทาํใหก้ารขนส่งชะงกังนั และแผนการผลิตไฟฟ้าในประเทศจะไดรั้บ

การตอบสนองมากข้ึนในปลายปี  นอกจากน้ี สดัส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของการส่งออกเม่ือเร็วๆ น้ียงัเป็นส่วนของ

ถ่านหินซบับิทูมินสัดว้ย ซ่ึงช้ีวา่จากพื้นฐานท่ีไดมี้การปรับปรุงทางดา้นพลงังาน ดา้นการส่งออกถ่านหิน

ไม่ไดเ้ติบโตข้ึนเร็วเท่ากบัระดบัท่ีขอ้มูลบ่งช้ี 

 

อุปสงค์ทีก่าํลงัเพิม่ขึน้ - จับตาจีนและอนิเดีย 

 

ในขณะท่ีอุปทานลดลงจากระดบัซ่ึงเห็นในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2551 ปรากฎวา่อุปสงคมี์ความ

แขง็แกร่ง การนาํเขา้ถ่านหินไปในเกาหลี ญ่ีปุ่นและไตห้วนัปรับตวัสูงข้ึน จีนและอินเดียซ่ึงเป็นตวัขบั

เคล่ือนท่ีสาํคญัของอุปสงคข์องถ่านหินกาํลงักา้วต่อไป การส่งออกของอินเดียกาํลงัสูงข้ึน แต่มีการเพิ่มข้ึน

อยา่งมากในการนาํเขา้สุทธิของจีน ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีสุด คืออยูท่ี่ระดบัปีละ 107 ลา้นตนั 

 

ในระยะสั้น อาจมีขอ้กงัวลเก่ียวกบัการชะลอตวัในจีน ซ่ึงอาจนาํไปสู่การอ่อนตวัลงบา้งในตลาด

ถ่านหินท่ีขนส่งทางทะเล เป็นท่ีปรากฎวา่ตลาดถ่านหินของจีนมีสมดุลท่ีดีพอสมควร โดยปริมาณสินคา้ได้

เพิ่มข้ึนถึงระดบัท่ีน่าสบายใจข้ึน ราคาในประเทศดูเหมือนวา่ไดห้ยดุการปรับข้ึนแลว้ และอาจลดลงบา้งใน

เดือนต่อๆ ไป 

 

อยา่งไรกต็าม ถ่านหินนาํเขา้จากบางท่าเรือยงัคงมีราคาค่อนขา้งแพง และราคาในประเทศเม่ือ

เปรียบเทียบกบัราคามาตรฐานนิวคาสเซิลยงัคงห่างกนัพอสมควร มีขอ้สงัเกตวา่ปัจจยัน้ีไดส่้งผลใหเ้กิดการ

ลดลงอยา่งมากของการส่งออกจากออสเตรเลียไปยงัจีนแลว้ แต่ราคายงัคงทรงตวัอยู ่ ถึงแมว้า่จีนไดก้ระจาย

การนาํเขา้ถ่านหิน แต่การนาํเขา้สุทธิของจีนจะมีการลดลงในปริมาณมากพอสมควร ซ่ึงจะทาํใหป้ริมาณรวม

รายปีอยูท่ี่ 82 ลา้นตนั แต่อยา่คาดหวงัวา่ปัจจยัน้ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อราคา ดงัตวัอยา่งท่ี

ชดัเจนเม่ือ 3 เดือนท่ีแลว้ 
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การคา้ถ่านหินของจีนปิดในช่วงหน่ึง 
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ท่ีมา: Eurostat, Macquarie Research, มิถุนายน 2553 

 

จีนกระจายไปยงัแหล่งนาํเขา้อ่ืนๆ 
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ท่ีมา: McCloskey, Macquarie Research, มิถุนายน 2553 

 

ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานทีเ่ข้าใกล้กนัขึน้ในระยะกลางขับเคล่ือนโดยจีนและอนิเดีย 

 

เม่ือมองในระยะกลาง ความสมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานสาํหรับถ่านหินประเภทใหค้วามร้อนท่ี

ขนส่งทางทะเลจะเขา้ใกลก้นั และตลาดจะขาดแคลนในอีกสามปีขา้งหนา้ ในดา้นของอุปสงคน์ั้น อุปสงค์
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ของถ่านหินในตลาดท่ีพฒันาแลว้ในยโุรปตะวนัตกและญ่ีปุ่นจะเพิ่มข้ึนบา้ง แต่กน่็าจะยงัคงตํ่ากวา่จุดท่ี

สูงสุด เน่ืองจากพื้นท่ีเหล่าน้ีของโลกไดเ้ติบโตเตม็ท่ีไปแลว้  และมีการคาดการณ์วา่จะมีการเติบโตของ     

อุปสงคจ์ากประเทศเลก็ๆ ในเอเชีย โดยสอดคลอ้งกบัโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีในภูมิภาคน้ี 

 

นกัวเิคราะห์มีความเห็นวา่อินเดียและจีนเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีสาํคญั ทั้งสองประเทศเป็นผูผ้ลิตถ่าน

หินรายใหญ่ซ่ึงสร้างรายไดสู้งมาก แต่กย็งัเป็นประเทศเกิดใหม่ซ่ึงเป็นท่ีคาดวา่จะมีอุปสงคท์างดา้นพลงังาน

เติบโตข้ึนถึงประมาณร้อยละ 7 ต่อปี อยา่งไรกต็าม มีขอ้แตกต่างท่ีสาํคญับางอยา่งเก่ียวกบัลกัษณะท่ีประเทศ

ทั้งสองน้ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนอุปสงคข์องถ่านหินไปขา้งหนา้ 

 

อนิเดียขาดแคลนพลงังาน...และพยายามใช้ประโยชน์ทรัพยากรของตน 

 

อินเดียมีความขาดแคลนพลงังาน ในขณะท่ีอินเดียมีปริมาณสาํรองถ่านหินอยูม่าก ประเทศน้ีกาํลงั

พยายามท่ีใชป้ระโยชน์ทรัพยากรในทอ้งถ่ินดว้ยกา้วท่ีเร็วเพยีงพอท่ามกลางปัญหาต่างๆ เร่ิมตั้งแต่กฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้จาํกดัทางดา้นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและความไม่มัน่คงทางพลเรือนจากขบวนการ       

ก่อการร้ายของกลุ่มนิยมลทัธิเหมาซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการผลิตถ่านหินในพื้นท่ีสาํคญั  

 

อินเดียมีแผนการใหญ่เก่ียวกบัถ่านหินนาํเขา้เพื่อเป็นพลงังานสาํหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายแห่ง

ซ่ึงสร้างข้ึนโดยเฉพาะท่ีใกลเ้คียงกบัชายฝ่ัง และเม่ือเร็วๆ น้ีไดท้าํการขยายประสิทธิภาพของท่าเรือออกไป

อยา่งมาก แมจ้ะไม่เป็นข่าว ในขณะน้ีแผนการเหล่าน้ีกาํลงัอยูใ่นขั้นสาํคญั มีตวัเลขประมาณการแบบอนุรักษ์

นิยมพอสมควรสาํหรับการนาํเขา้ซ่ึงคาํนวณจากโรงไฟฟ้าตามท่ีวางแผนไว ้  โดยไดพ้ิจารณาถึงความล่าชา้ท่ี

ผา่นมาในอดีตของโครงการน้ีดว้ย อยา่งไรกต็าม ยงัไม่อาจพิสูจนไ์ดว้า่การนาํเขา้จะแขง็แกร่งข้ึน เม่ือ

พิจารณาจากระดบัซ่ึงมีขนาดใหญ่อยา่งน่าแปลกใจท่ี 60 ลา้นตนัในปี 2552 

 

จีนมีความแตกต่าง - ไม่ขาดแคลนถ่านหินแต่ต้นทุนกาํลงัสูงขึน้ 

 

อุปสงคข์องจีนเป็นเร่ืองท่ีแตกต่าง เน่ืองจากการนาํเขา้ถูกมองวา่เป็นโอกาสเม่ือพิจารณาจากราคา 

มากกวา่ท่ีจะเป็นการผลกัดนัการใชถ่้านหินนาํเขา้ตามท่ีวางแผนไว ้ เพือ่ใหแ้น่ใจในเร่ืองน้ี จีนมีถ่านหินอยู่

มากและไม่มีอุปสรรคมากมายในการใชป้ริมาณสาํรองเหล่าน้ีตามท่ีเห็นไดใ้นอินเดีย  แต่ตน้ทุนในการนาํ

ถ่านหินใหม่เขา้สู่ตลาดในจีนกาํลงัสูงข้ึนเร่ือยๆ  นอกจากน้ี แนวโนม้การแขง็ค่าของสกลุเงินเม่ือเปรียบเทียบ

กบัสกลุเงินส่วนใหญ่หมายถึงการท่ีถ่านหินนาํเขา้จะเป็นท่ีแข่งขนัไดม้ากยิง่ข้ึน 
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นกัวเิคราะห์ประเมินวา่ตน้ทุนเป็นเงินสดสาํหรับเหมืองขนาดเลก็ในเมืองชานซีอยูท่ี่ประมาณ 75 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนั เอฟโอบี ตามอตัราแลกเปล่ียนปัจจุบนั นกัเศรษฐศาสตร์จีนพยากรณ์วา่ภาวะ

เงินเฟ้อในจีนจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 5 ต่อปีในระยะกลาง ถึงแมว้า่จะมีเหตุผลท่ีดีในการเช่ือวา่น่ีจะเป็นการ

ปรับข้ึนขั้นตํ่าสุดสาํหรับตน้ทุนการผลิตถ่านหิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ค่าขนส่งนั้นกาํลงักลายเป็นค่าใชจ่้ายท่ี

สูงมาก โดยเฉพาะในส่วนของปริมาณถ่านหินใหม่ท่ียงัไม่ไดน้าํมาใช ้  ตวัอยา่งเช่น ค่าขนส่งจากเขต

มองโกเลียในมายงัท่าเรืออยูท่ี่ประมาณ 300-350 หยวนต่อตนั หรือ 50 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนั ซ่ึงคิด

คร่าวๆ เท่ากบัตน้ทุนการผลิตโดยเฉล่ียบนเสน้กราฟแสดงตน้ทุนของทัว่โลก 

 

ในดา้นของการแขง็ค่าของอตัราแลกเปล่ียน เงินหยวนน่าจะสูงข้ึนร้อยละ 7.7 เม่ือเปรียบเทียบกบั

เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในอีกสองสามปีขา้งหนา้ กล่าวคือ เท่ากบั 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ 6.30 หยวน 

เม่ือมองภาพน้ี การแขง็ค่าในระดบัน้ีจะเป็นการกาํจดัส่วนต่างในปัจจุบนัระหวา่งถ่านหินซ่ึงส่งมอบท่ีนิวคาส

เซิลกบัถ่านหินท่ีขนส่งภายในประเทศ 

 

การผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนไดล้ดลงในระยะหลงั .... 
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ท่ีมา: CEA, Macquarie Research, มิถุนายน 2553 
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แต่ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนท่ีสูงข้ึนจะขบัเคล่ือนความตอ้งการนาํเขา้ไปขา้งหนา้ 
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ท่ีมา: GTIS, Macquarie Research, มิถุนายน 2553 
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เม่ือนาํภาพเหล่าน้ีมารวมกนั ดูเหมือนวา่ตน้ทุนส่วนเพิ่มของถ่านหินท่ีขนส่งในประเทศในจีนน่าจะ

สูงถึง 90 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนัหรือมากกกวา่ในอีกไม่ก่ีปี ปัจจยัน้ีจะเป็นการสนบัสนุนในดา้นตน้ทุน

สาํหรับตลาดการขนส่งทางทะเล เน่ืองจากการขนส่งถ่านหินในประเทศมีความสมัพนัธ์อยา่งมากกบัตลาด

การขนส่งทางทะเล การขนส่งถ่านหินในประเทศอยูท่ี่ปีละประมาณ 510 ลา้นตนัในขณะท่ีเร่ิมตน้ปี 2553 

เปรียบเทียบกบัตลาดการขนส่งทางทะเลทั้งส้ินประมาณ 690 ลา้นตนั 

 

ในแง่ของความสมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทาน การนาํเขา้ถ่านหินของจีนภายหลงัจากปี 2553 อาจจะ

ไม่เพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมาก โดยถ่านหินนาํเขา้จะเป็นสดัส่วนท่ีเลก็กวา่การใชถ่้านหินในประเทศ ท่ีเป็นเช่นน้ี

เน่ืองจากราคาอาจจะสูงข้ึน ถึงแมว้า่นกัวิเคราะห์จะไดป้ระมาณการในเร่ืองอุปสงคข์องจีนแบบระมดัระวงั

แลว้ 

 

การเติบโตในด้านอุปทานของอนิโดนีเซียจะช้าลง ส่วนการเติบโตของออสเตรเลยีจะเร็วขึน้ 

 

ในดา้นการเติบโตของอุปทาน มีการประมาณการวา่อุปทานจากแอฟริกาใตแ้ละโคลอมเบียจะมีการ

เติบโตอยา่งมาก ถึงแมว้า่ความเส่ียงท่ีสาํคญัอยูท่ี่ผูส่้งออกรายใหญ่สุดสองรายคือ อินโดนีเซียและ

ออสเตรเลีย การผลิตถ่านหินในอินโดนีเซียมีการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งมากในหลายปีท่ีผา่นมา และไดส่้งผล

ใหก้ารส่งออกเติบโตข้ึนเป็นอยา่งสูงโดยคิดเป็นสามเท่านบัจากปี 2546 แต่กมี็อุปสรรคบางอยา่งท่ีน่าจะทาํ

ใหก้ารเติบโตของการส่งออกน้ีชะลอลงในอีกสองสามปีขา้งหนา้ 

 

ปัจจยัขอ้แรกคือมีการใชถ่้านหินภายในประเทศเพิ่มข้ึน เน่ืองจากแผนการผลิตไฟฟ้าเร่ิมท่ีจะเขา้มามี

บทบาท มีการคาดการณ์วา่โครงการ “10,000 MW Crash Program” จะเร่ิมยกระดบัปริมาณการใชถ่้านหิน

ภายในประเทศเม่ือกา้วเขา้สู่ปลายปี 2553 และปี 2554 และจะเป็นการเพิ่มปริมาณการใชถ่้านหิน

ภายในประเทศอีกประมาณ 30 ลา้นตนัในช่วงสามปีขา้งหนา้ 

 

การใชถ่้านหินภายในประเทศของอินโดนีเซียน่าจะเพิ่มข้ึน 22 ลา้นตนัในปี 2554  

และ 17 ลา้นตนัในปี 2555 เน่ืองจากมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 

 

  2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 

PLN Existing 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 

 10,000MW phase I 3.6 22.6 30.5 33.5 36.0 36.0 

 10,000MW phase II - - - 0.8 5.1 5.1 

 Others 0.1 0.2 0.6 1.3 1.5 1.8 
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  2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 

IPP Existing 10.4 10.4 10.5 10.4 10.4 10.4 

 New - 2.9 11.4 16.0 24.3 29.9 

Total (Consultant forecase) 36.6 58.6 75.4 84.5 99.8 105.7 

Macquarie Forecast 37.5 48.2 61.2 71.6 82.5 90.7 

ท่ีมา : Mining Strategic Consultant, Macquarie Research, December 2010 
 

ปัจจยัขอ้ท่ีสองคือ อินโดนีเซียกาํลงัเร่ิมท่ีจะประสบขอ้จาํกดัทางดา้นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใน

แง่ของการใชส้มัปทานท่ีมีอยูเ่ดิมในเขตพื้นท่ีชายฝ่ัง เพื่อท่ีจะกระตุน้การเติบโตต่อไป จาํเป็นตอ้งมีการ

ลงทุนจาํนวนมากในสาธารณูปโภคเขา้ไปในพื้นท่ีตอนกลางของกะลิมนัตนั ในพื้นท่ีนั้นไดมี้การเขา้ซ้ือท่ีดิน

อยา่งมากเพื่อก่อสร้างทางรถไฟ  อนัจะเป็นการกระตุน้การผลิตเกินกวา่ท่ีมีการคาดการณ์ไวใ้นปัจจุบนัเม่ือ

เคล่ือนเขา้สู่ปี 2558 ซ่ึงหมายความวา่ มีแนวโนม้ท่ีถ่านหินน้ีจะแพงข้ึน เม่ือพิจารณาจากตน้ทุนของ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีจาํเป็น 

 

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเป็นปัญหาสาํหรับผูส่้งออกของออสเตรเลียในบางคร้ัง ถึงแมว้า่การลงทุน

จาํนวนมากในส่วนน้ีในรอบหลายปีท่ีผา่นมาน่าจะช่วยเพิ่มเงินปันผลไดใ้นอีกสองสามปีขา้งหนา้ กิจกรรมท่ี

ท่าเรือ NCIG แห่งใหม่ในนิวคาลเซิลน่าจะเพิ่มข้ึนถึงจุดเตม็ประสิทธิภาพภายในปี 2554 ในขณะท่ีการ

ดาํเนินงานในส่วนของโครงการรถไฟเช่ือมต่อ Northern Missing Link เพิ่งจะเร่ิมตน้ และน่าจะเร่ิมส่งเสริม

การใชร้ถไฟไปยงัแอบบอ๊ตพอยตไ์ดเ้ม่ือเคล่ือนเขา้สู่ปี 2556 เทอร์มินลับนเกาะวิกกินส์ขนาด 25 ลา้นตนัต่อ

ปีน่าจะแลว้เสร็จภายในปี 2556 โดยในขณะน้ีการทาํสญัญารับซ้ือ (take-or-pay agreements) กบัเหมืองกาํลงั

ดาํเนินอยู ่

 

ประสิทธิภาพของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการส่งออกของออสเตรเลีย 
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ท่ีมา: Port websites, Macquarie Research, มิถุนายน 2553 
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ข้อคดิสุดท้าย...สภาพคล่องของตลาดภูมิภาคแปซิฟิคจะดีขึน้หรือไม่ 

 

ประเดน็ท่ีสาํคญัประเดน็สุดทา้ยคือในขณะท่ีทิศทางการคา้ถ่านหินประเภทใหค้วามร้อนซ่ึงขนส่ง

ทางทะเลกาํลงัถูกขบัเคล่ือนมากข้ึน จากการพฒันาในเขตมหาสมุทรแปซิฟิคและอินเดีย แต่กิจกรรมในตลาด

ยงัคงอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของตลาดยโุรป การคา้ตามสญัญา API#2 ยงัคงคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของตลาด

โดยรวม โดยราคาถ่านหินท่ีท่าเรือนิวคาสเซิลซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑส์าํหรับสินคา้จากอินโดนีเซียดว้ย ยงัคงขาด

ความคล่องตวัพอสมควร น่ีคือบางส่ิงท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงในอีกหา้ปีขา้งหนา้เพื่อใหค้วามชดัเจนยิง่ข้ึนกบัการ

กาํหนดราคาในภูมิภาคแปซิฟิคและเขา้ไปในอินเดีย 

 

สญัญาฟิวเจอร์ถ่านหิน ICE – การคา้อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของ API#2  

จาํเป็นตอ้งมีความคล่องตวัมากข้ึนในภูมิภาคแปซิฟิค 

 
ท่ีมา : IntercontinentalExcahnge, Macquarie Research, มิถุนายน 2553 
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ตารางอุปสงคแ์ละอุปทานของถ่านหินประเภทใหค้วามร้อน 

 

อุปสงค์ (ล้านตัน) 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

    
ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ 

Western Europe 135 136 127 114 118 123 121 120 120 
Eastern Europe 36 35 31 33 39 41 46 49 51 
USA 29 28 19 17 20 22 25 25 25 
Other Atlantic 26 27 24 24 26 29 31 34 36 
Total Atlantic 225 225 200 189 203 215 223 228 232 
Atlantic growth -5.3% -0.1% -11% -5.7% 7.4% 5.8% 3.8% 2.4% 1.4% 

 

Asia, inc 366 371 430 483 505 534 559 581 605 
Japan 120 121 103 108 110 111 111 111 109 
Korea 66 72 80 87 88 88 90 96 103 
Taiwan 57 56 53 57 60 62 66 68 70 
China 40 35 80 102 104 106 109 105 107 
Hong Kong 12 11 12 13 13 13 13 13 13 
India 35 36 60 70 80 100 110 120 133 
Malaysia 13 16 15 18 21 24 26 26 26 
Thailand 15 15 16 16 17 18 20 25 25 
Philippines 7 8 9 11 11 12 13 13 13 
Vietnam 1 1 1 1 1 1 2 4 6 

Other Pacific 16 16 19 21 24 28 32 33 33 
Total Pacific 382 388 449 504 529 563 591 614 638 
Pacific growth 9.2% 1.5% 15.8% 12.2% 5.0% 6.4% 5.0% 3.9% 3.9% 
อุปสงค์รวม 607 612 649 693 732 777 814 842 870 

เปลยีนแปลงร้อยละปีต่อปี 3.3% 0.9% 6.0% 6.7% 5.7% 6.2% 4.7% 3.5% 3.3% 

อุปสงค์ (ล้านตัน) 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

    
ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ 

Australia 112 126 139 145 160 175 189 199 208 
Indonesia 195 200 233 270 272 279 292 301 314 
China 45 36 18 18 17 16 15 15 15 
Vietnam 25 17 24 18 16 16 16 16 16 
Canada 4 5 7 7 7 8 9 9 9 
South Africa 66 62 61 62 70 75 80 86 90 
Russia 72 72 82 87 94 98 100 100 100 
Poland 8 5 5 4 3 3 3 3 3 
USA 11 18 12 11 14 16 18 22 24 
Colombia 65 69 63 65 71 78 85 88 90 
Venezuela 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mozambique - - - - - 1 1 4 5 

อุปทานรวม 607 612 649 692 729 769 813 847 878 
เปลีย่นแปลงร้อยละปีต่อปี 3.3% 0.9% 6.0% 6.6% 5.3% 5.6% 5.7% 4.2% 3.7% 

ยอดคงเหลือ - - - -1 -3 -8 -1 5 8 

 
ท่ีมา : GTIS, Macquarie Research, June 2010  
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3.3 กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 

 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานประกอบดว้ยกลุ่มบริษทัท่ีใหบ้ริการและโลจิสติคส์ ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั – ใหบ้ริการจดัหาอุปกรณ์ท่ีใชบ้นเรือ 

และบริการใหเ้ช่าพื้นท่ีจดัเกบ็สินคา้  

2. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั – ใหบ้ริการโลจิสติคส์ใหก้บับุคคลภายนอก 

3. บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี – ใหบ้ริการดูแลจดัการในท่าเรือในเอเชียและ

ตะวนัออกกลาง 

4. บริษทั Baria Serece – เป็นบริษทัร่วมท่ีใหบ้ริการท่าเรือเอกชน ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ Phu My ตอนใตข้อง

จงัหวดั Vung Tau   ประเทศเวียดนาม 

5. บริษทั บาคองโค จาํกดั – ผลิตและจดัส่งปุ๋ยคุณภาพสูง พร้อมทั้งมีคลงัสินคา้ในประเทศ

เวียดนาม 

6. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) –  ขายและใหบ้ริการโลจิสติคส์ถ่านหินแบบ

ครบวงจร 

 

ธุรกจิจัดหาอุปกรณ์บนเรือ บริการโลจิสติกส์ และธุรกจิขนถ่ายสินค้า 

 

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

ซีส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้อยูท่ ั้งหมด ใหบ้ริการจดัหาอุปกรณ์ท่ีใชบ้นเรือและบริการเก่ียวกบัโลจิสติคส์ 

รวมถึงการจดัหาวสัดุท่ีใชใ้นการดูแลสินคา้ระหวา่งขนส่ง เช่น ไมร้องคํ้าสินคา้ การจดัหาอุปกรณ์ในการขน

ถ่ายสินคา้ การใหบ้ริการตรวจนบัสินคา้ ใหบ้ริการรถยกสินคา้ การใชเ้ช่าพื้นท่ีจดัเกบ็สินคา้ รวมถึงการ

บริหารและการกระจายการส่งสินคา้ นอกจากน้ี CMSS ยงัใหบ้ริการดา้นการขนส่งสินคา้ข้ึน/ลงเรือ บรรจุ

และขนส่งสินคา้ไปยงัเรือและผูรั้บปลายทางอีกดว้ย 

 

ข้อมูลธุรกจิ 

 

CMSS ใหบ้ริการต่างๆ (ยกเวน้การใหเ้ช่าพื้นท่ีจดัเกบ็สินคา้) แก่เรือของโทรีเซนมากกวา่เรือของ

บริษทัอ่ืนๆ จนกระทัง่บริษทัฯ ยกเลิกการใหบ้ริการเดินเรือแบบประจาํเสน้ทาง (กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553) จาก

การท่ี CMSS อยูใ่นอุตสาหรรมน้ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ทาํให ้CMSS ยงัคงสามารถมีงานเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง

จากฐานลูกคา้ท่ีมีอยา่งกวา้งขวางและทาํให ้CMSS มีรายไดแ้ละกาํไรท่ีมัน่คงตลอดปีท่ีผา่นมา 
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ผลประกอบการในรอบปี 2553 

 

CMSS ไดใ้หบ้ริการขนถ่ายสินคา้จาํนวน 1.4 ลา้นตนั และปล่อยพื้นท่ีคลงัสินคา้ใหลู้กคา้เช่าจนเตม็

พื้นท่ีทั้งหมดท่ีมีขนาด 16,000 ตารางเมตรในปีท่ีผา่นมา ทาํให ้ CMSS มีรายไดจ้ากการขาย 116 ลา้นบาท 

ขณะท่ีผลกาํไรสุทธิเพิ่มมากกวา่ร้อยละ 28.4   เป็น 10.8 ลา้นบาท 

  

ลูกค้า 

 

กลุ่มลูกคา้ของ CMSS มีหลากหลายและสินคา้ท่ีขนถ่ายมีทั้งสินคา้เทกองและสินคา้ท่ีบรรจุหีบห่อ 

เช่น เคร่ืองจกัรกล วสัดุการก่อสร้าง ผลิตภณัฑเ์หลก็ สินคา้หนกัท่ีใชใ้นโครงการ สินคา้การเกษตรและแร่

ต่าง ๆ 

 

พนักงาน 

 

CMSS มีพนกังานประจาํเพียง 11 คน ซ่ึงมีความเป็นมืออาชีพ ในการทาํงานร่วมกบัผูรั้บเหมา

บุคคลภายนอก ผูใ้ชแ้รงงานในการขนของข้ึนลงเรือ (ประมาณ 500 คน) คนขบัรถ และคนควบคุมอุปกรณ์

การปฏิบติังานต่าง ๆ  

 

คู่แข่ง 

 

มีผูป้ระกอบการในประเทศจาํนวนมากท่ีทาํธุรกิจน้ี และแข่งขนักบั CMSS ในดา้นราคา แต่ CMSS 

ไดพ้ฒันาช่ือเสียงของตนดว้ยเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพท่ีไดม้าตรฐานสากล และเป็นมืออาชีพในการจดัการ

เก่ียวกบัผูใ้ชแ้รงงานในการขนของข้ึนลงเรือ ส่ิงเหล่าน้ีช่วยให ้CMSS สามารถเอาชนะอุปสรรคในดา้นราคา

และสามารถหาลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 

ปัจจัยบวกและลบสําหรับปี 2554 - 2555 

 
CMSS คาดหวงัวา่จะมีรายไดแ้ละกาํไรคงท่ีตลอดปี 2554 และยงัคงมองหาส่วนแบ่งดา้นอ่ืน ๆ ใน

อุตสาหกรรมการเดินเรือ (นอกเหนือจากเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง) รวมถึงเรือบรรทุกยานยนต ์ (RORO) 

และเรือคอนเทนเนอร์   และเน่ืองจากพื้นท่ีคลงัสินคา้ของ CMSS มีลูกคา้เตม็พื้นท่ีแลว้ ดงันั้น CMSS อาจหา

โอกาสในการขยายพื้นท่ีคลงัสินคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เพื่อลูกคา้หลกัรายหน่ึงของ CMSS อยา่งไรกต็าม 

โอกาสท่ีจะซ้ือท่ีดินเพิ่มเติมในราคาท่ีเหมาะสมต่อการสร้างคลงัสินคา้กเ็ป็นเร่ืองท่ีอาจจะไม่สามารถเป็นไป

ตามคาดการณ์ได ้ 
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ธุรกจิโลจิสติคส์ให้กบับุคคลภายนอก 

 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ไดมี้การก่อตั้ง บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั (“GTL”) เพือ่

ใหบ้ริการโลจิสติคส์ในประเทศ โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 51 ใน GTL และท่ีเหลือร้อยละ 29 ถือโดย 

GACL (เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของธุรกิจคลงัสินคา้) และอีกร้อยละ 20 ถือโดยนายลาร์ส ชาเวสตอร์ม 

ซ่ึงเป็นประธานของกลุ่มบริษทักลัฟ เอเจนซ่ี GTLไดด้าํเนินโครงการสร้างคลงัเกบ็สินคา้ขนาด 10,000 

ตารางเมตร ในการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ประเทศไทย เพื่อใหบ้ริการโลจิสติกส์ และใหเ้ช่า

คลงัเกบ็สินคา้ขนาด 6,000 ตารางเมตร ในการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ประเทศไทย  

 

ข้อมูลธุรกจิ 

 

GTL ใหบ้ริการโลจิสติคส์กบับุคคลภายนอก ซ่ึงดูแลเก่ียวกบัคลงัเกบ็สินคา้ การจดัการคลงัเกบ็

สินคา้ และการกระจายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศและลูกคา้นานาชาติ ทั้งน้ี GTL มีตลาดกลุ่มลูกคา้เฉพาะ 

และทาํสญัญาทั้งระยะกลางถึงระยะยาวกบักลุ่มลูกคา้ท่ีคดัเลือกแลว้ โดยคลงัสินคา้มีสินคา้ใหจ้ดัเกบ็จนเตม็

พิกดัตลอดปี 2553 

 

ผลประกอบการในรอบปี 2553 

 

GTL มีรายไดท้ั้งหมด 125.7 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ 5 ลา้นบาท 

 

ลูกค้า 

 

ลูกคา้ของ GTL ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีสินคา้จาํพวกอุปโภคบริโภค (Fast Moving Customer 

Goods) และกลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงกลุ่ม Mead Johnson/ ซาราลี / โคลเลอร์ / กลุ่ม Central Retail /มิตซูบิ

ชี อิเลก็ทริค และ BIO Strong 

 

พนักงาน 

 

GTL มีพนกังานจาํนวนทั้งส้ิน 56 คน ซ่ึงมีความรู้เชิงลึกในดา้นบริการโลจิสติคส์ 
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คู่แข่ง 

 

มีผูป้ระกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติจาํนวนมากท่ีดาํเนินธุรกิจแบบเดียวกนักบั GTL ใน

ประเทศไทย ทาํใหเ้กิดสาภพแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนัสูง อยา่งไรกต็าม GTL เนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะจุด

และใหบ้ริการท่ีเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มเลก็ๆ ท่ีเป็นลูกคา้ประจาํ จึงเป็นการช่วยลดความเส่ียงจากการ

แข่งขนัดา้นราคาได ้

 

ปัจจัยบวกและลบสําหรับปี 2554 - 2555 

 

ขณะท่ีพื้นท่ีคลงัสินคา้มีลูกคา้ใชบ้ริการเตม็พื้นท่ีแลว้ GTL กย็งัคงมองหาโอกาสการลงทุนเพิ่ม

ข้ึนอยูเ่สมอ โดยการขยายคลงัสินคา้ของตนเองออกไป ซ่ึงการขยายตวัดงักล่าวจะตอ้งไดส้ญัญาระยะกลาง

ถึงระยะยาวจากลูกคา้เป้าหมายก่อน ซ่ึง GTL กาํลงัประเมินลูกคา้เฉพาะกลุ่มเพื่อรองรับแผนการขยายตวั 

โดยจะเนน้กลุ่มบริษทัสินคา้อุปโภคบริโภค (FMCG) ขนาดเลก็  

 

นอกจากน้ี GTL ยงัคงมองหาโอกาสในการขยายหรือเพิ่มมูลค่าโดยอาศยัฐานลูกคา้ปัจจุบนั เช่น 

ใหบ้ริการงานบริหารทัว่ไปสาํหรับสาํนกังาน/โรงงาน ใหบ้ริการบรรจุหีบห่อ 

 

การบริหารท่าเรือ 

 

บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี (SPS) เป็นบริษทัร่วมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์

ซีส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นการร่วมทุนระหวา่งการท่าเรือชาร์จา ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ        

โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี (TSF) โดยถือหุน้ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลาํดบั ทั้งน้ี SPS ไดรั้บสมัปทาน

ในการขนถ่ายสินคา้ การจดัการและเกบ็รักษาสินคา้ การส่งสินคา้ การดูแลดา้นการตลาดใหก้บั

ผูป้ระกอบการเรือสินคา้ทัว่ไปทุกชนิด ผูป้ระกอบการเรือ RoRo และเรือบรรทุกสินคา้เทกองแช่แขง็ ท่ีท่าเรือ

คาลิด ท่าเรือฮมัริจาร์ และท่าเรือชาร์จา ครีก เป็นเวลา 10 ปี โดยเม่ือครบกาํหนด 10 ปี จะมีการต่อสญัญาโดย

อตัโนมติัเป็นเวลาอีก 5 ปี 

 

SPS ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 โดยเป็นส่วนหน่ึงของโครงการแปรรูปท่าเรือ

รัฐวิสาหกิจเป็นท่าเรือเอกชน ทั้งน้ี พนกังานทั้งหมดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเรือ ถูกโอนเขา้มายงับริษทัน้ี

ทั้งหมด ท่าเรือคาลิดเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดาท่าเรือทั้งสามแห่งท่ีอยูภ่ายใตส้ญัญาสมัปทาน และ

ตั้งอยูห่่างจากดูไบไปทางใตป้ระมาณ 16 กิโลเมตร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ท่าเรือทั้งสามแห่ง

ใหบ้ริการรับ-ส่งปริมาณสินคา้รวมกนัไดม้ากกวา่ปีละ 1 ลา้นตนั 
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บริษัทร่วมลงทุน Baria Serece 

 

ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิง พีทีอี แอลทีดี ซ่ึงบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์

ซีส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้อยูท่ ั้งหมด ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 20 ของ Baria Serece จาก Yara Asia Pte. Ltd. 

ทั้งน้ี Baria Serece เป็นเจา้ของและบริหารท่าเรือ Phu My ทางเวียดนามตอนใต ้

 

ท่าเรือแห่งน้ีเป็นท่าเรือนํ้าลึกท่ีขนถ่ายสินคา้แหง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเวียดนาม สามารถรองรับ

ความจุไดถึ้ง 6 ลา้นตนัสาํหรับสินคา้การเกษตร ถ่านหิน และปุ๋ย ซ่ึงท่าเรือ Phy My ตั้งอยูท่ี่แม่นํ้า Thi Vai 

ห่างจากทะเลเปิดประมาณ 17 ไมล ์ และอยูติ่ดกบันิคมอุตสาหกรรม Phu My นอกจากน้ีท่าเรือดงักล่าวยงั

สามารถรองรับเรือบรรทุกสินคา้ท่ีกินนํ้าลึก 12 เมตรและมีระวางขบันํ้า (displacement) 60,000 เดทเวทตนั 

ดงันั้น ท่าเรือน้ีจึงเหมาะกบัเรือประเภท Handy max และ Panamax ดว้ย เน่ืองจากไม่ตอ้งใชเ้รือลาํเลียงก่อน

เรือเขา้ท่า มีการคาดการณ์วา่ท่าเรือน้ีจะทาํการปรับปรุงท่าเทียบเรือท่ีสาํคญัๆ ในปี 2554 เพื่อท่ีจะสามารถ

รองรับเรือ Panamax ท่ีมีขนาดระวาง 80,000 เดทเวทตนัไดด้ว้ย  

 

ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ปริมาณสินคา้ท่ีเขา้ท่าเรือน้ีมีจาํนวน 4.88 ลา้นตนั โดยเป็นสินคา้

เกษตรคิดเป็นร้อยละ 72 ของปริมาณสินคา้ทั้งหมด  
 

ธุรกจิปุ๋ย 

 

โรงงานปุ๋ยของบาคองโคมีพื้นท่ี 56,000 ตารางเมตร และตั้งอยูใ่น Phu My ซ่ึงอยูติ่ดกบัท่าเรือ Baria 

Serece นอกจากการผลิตปุ๋ย บาคองโคมีใบอนุญาตใหเ้ช่าคลงัสินคา้บางส่วน ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถพฒันาไปสู่

ธุรกิจโลจิสติกส์มืออาชีพในอนาคต 

 

 บาคองโค ผลิตปุ๋ยเคมี NPK ในนิคมอุตสาหกรรม Phu My จาํนวน 300,000 ตนัต่อปี นอกจากการ

ขายและเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายปุ๋ยของตนเองแลว้ บาคองโคยงัส่งออกและเป็นผูจ้ดัหา (supplier) ยาฆ่าแมลงและ

และเมลด็พนัธ์ุพืชต่างๆ จากการท่ีโรงงานของบาคองโคตั้งอยูข่า้งท่าเรือ Phu My ดงันั้นคลงัสินคา้ของ      

บาคองโคจึงอาจจะนาํมาใชป้ระโยชน์ในการเป็นท่ีเกบ็สินคา้จากท่าเรือ Phu My ท่ีไม่สามารถจดัเกบ็ได ้ 

และการท่ีบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 20 (ผา่นบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิง 

พีทีอี แอลทีดี) ใน Baria Serece ทาํใหบ้าคองโคจะกลายเป็นหุน้ส่วนสาํคญัของท่าเรือ Phu My 
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สถานการณ์ตลาด 

 

ประเทศเวยีดนามเป็นผูส่้งออกพริกไทยรายใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นผูส่้งออกขา้วและกาแฟใหญ่เป็น

ลาํดบัท่ีสองของโลก และประชากรของเวยีดนามร้อยละ 70 ทาํงานดา้นเกษตรกรรม ประเทศเวียดนามนาํเขา้

ปุ๋ยจาํนวนมากเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด สาํนกังานสถิติเวียดนาม (The Vietnam General 

Statistics Office หรือ GSO) กล่าววา่ ในปี 2552 ประเทศเวียดนามนาํเขา้ปุ๋ย 4.31 ลา้นตนัหรือคิดเป็นมูลค่า 

1.35 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 41.88 แต่มูลค่าลดลงร้อยละ 8.42 เม่ือเทียบ

กบัปี 2551 เน่ืองจากบริษทัต่างๆ นาํเขา้ปุ๋ยมากข้ึนเม่ือราคาในตลาดโลกลดลงซ่ึงเป็นผลมาจากเศรษฐกิจ

ตกตํ่า  

 

จากการคาดการณ์สาํหรับปี 2553 แสดงใหเ้ห็นวา่ ปริมาณและมูลค่าลดลงจากปี 2552 แต่อยา่งไรก็

ตาม การนาํเขา้ปุ๋ยยงัคงดาํเนินต่อไปเน่ืองจากผลผลิตปุ๋ยในประเทศตอบสนองความตอ้งการไดเ้พียงคร่ึง

เดียวเท่านั้น ทั้งน้ี ปุ๋ย เช่น DAP (Diammonium Phosphate) และโปแตชตอ้งนาํเขา้ เน่ืองจากบริษทัใน

ประเทศเวยีดนามยงัไม่สามารถผลิตไดเ้อง 

 

ตารางขา้งล่างแสดงถึงปริมาณและมูลค่าการนาํเขา้ปุ๋ยของประเทศเวยีดนามตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2553 

 

ปริมาณและมูลค่าการนาํเขา้ปุ๋ยของประเทศเวียดนาม 
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ท่ีมา :  Vietnam General Statistics Office 
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 จากการตรวจสอบของกระทรวงการพฒันาทอ้งถ่ินและเกษตรกรรมของประเทศเวยีดนาม 

(Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) พบวา่ปุ๋ยท่ีผลิตในประเทศจาํนวนมากมีคุณภาพ

ตํ่ากวา่มาตรฐาน ซ่ึงร้อยละ 40 จาก 201 ตวัอยา่ง เป็นปุ๋ยมีคุณภาพตํ่ากวา่มาตรฐาน นอกจากน้ี ยงัพบวา่ 

ผูผ้ลิตในประเทศและผูผ้ลิตท่ีเป็นบริษทัระหวา่งประเทศมากกวา่ 500 รายมีปุ๋ยปลอมและปุ๋ยคุณภาพตํ่า ทั้งน้ี 

พบวา่ ในปี 2552 มีการละเมิดคุณภาพและทรัพยสิ์นทางปัญญา 600 กรณี ซ่ึงร้อยละ 25-30 จากกรณีดงักล่าว

ต่างเก่ียวขอ้งกบัปุ๋ย 

 

 เม่ือดูจากแนวโนม้ความตอ้งการปุ๋ยในประเทศเวยีดนามแลว้ จะพบวา่ ประเทศเวยีดนามจะยงัคงใช้

ปุ๋ยสูงข้ึนไปเร่ือยๆ เน่ืองจากราคาพชืผลทางการเกษตรมีราคาดีและนโยบายการสนบัสนุนจากรัฐบาล

เวียดนาม ท่ีใหผ้ลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ชาวนาเพื่อใหช้าวนามีกาํไรท่ีดีข้ึนจากผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน  

 

จากรายงานของสมาคมปุ๋ยแห่งประเทศเวียดนาม (The Vietnam Fretiliser Association) ไดก้ล่าวไว้

วา่ ประเทศเวยีดนามจะใชปุ๋้ยประมาณ 8.9 ลา้นตนัในปี 2553 ซ่ึงเทียบกบัปี 2552 ประเทศเวยีดนามใชปุ๋้ย 

8.3 ลา้นตนั 
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 การผลิตขา้วมีการใชปุ๋้ยมากท่ีสุด และจะเกบ็เก่ียว 3 คร้ังต่อปี ซ่ึงในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไมผ้ลิ

จะมีการใชปุ๋้ยมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัฤดูกาลอ่ืนๆ จากลกัษณะภูมิประเทศ พบวา่ สามเหล่ียมแม่นํ้าโขง

และตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศเวยีดนามมีพื้นท่ีใชส้อยทางการเกษตรมากกวา่ร้อยละ 65 ดงันั้น บริเวณน้ี

จึงเป็นตลาดปุ๋ยท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเวยีดนาม       
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 ส่วนใหญ่ผลิตผลการเกษตรทางตอนใตผ้ลิตเพื่อการส่งออก ซ่ึงชาวนาต่างใหค้วามสาํคญักบั

คุณภาพและเลือกปุ๋ยท่ีมีตราท่ีมีช่ือเสียง และยอมจ่ายเงินมากข้ึน เพื่อใหก้ารผลิตและผลิตผลไดป้ริมาณ

เพิ่มข้ึน ในทางกลบักนั ชาวนาทางตอนเหนือกลบัใหค้วามสนใจเก่ียวกบัคุณภาพนอ้ยกวา่ ทาํใหร้าคาเป็น

ปัจจยัสาํคญั ส่งผลใหพ้บปุ๋ยท่ีดอ้ยคุณภาพและปุ๋ยปลอมทางตอนเหนือมากกวา่ 

 

 กล่าวโดยสรุป เป็นท่ีคาดการณ์วา่ จะมีผูผ้ลิตปุ๋ยประมาณ 5.6 ลา้นตนัในปี 2553 รวมถึงปุ๋ยยเูรีย

จาํนวน 946,000 ตนั  ปุ๋ยท่ีมีฟอสเฟตเป็นส่วนผสมหลกั 1.7 ลา้นตนั /ปุ๋ย NPK จาํนวน 2.7 ลา้นคนั และปุ๋ย 

DAP 260,000 ตนั และเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการดงักล่าว ปริมาณการนาํเขา้ปุ๋ยจึงน่าจะไปถึง 3.3 ลา้น

ตนั  

 

ข้อมูลธุรกจิ 

 

จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ บาคองโคจะไดป้ระโยชน์ในหลายๆ ดา้น บาคองโค 

ตั้งมานาน 15 ปีและกระจายสินคา้ของตนเองในประเทศเวียดนามตอนใต ้ โดยใชต้ราสินคา้ (The STORK) 

ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีมีช่ือเสียงและมีความหมายในดา้นคุณภาพและความน่าเช่ือถือ นอกจากน้ี บาคองโคยงัมี

กระบวนการผลิตปุ๋ยโดยใช ้ 5 ขั้นตอนเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน ๆ ท่ีผลิตปุ๋ย NPK ซ่ึงบาคองโคยงัคง

คิดคน้และขยายสินคา้โดยใชก้ระบวนการผลิตปุ๋ยทั้งเคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา 

 

กระบวนการผลิตปุ๋ย 

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

USP

GRANULATION COMPACTION

BULK BLENDING

Bio Stimulant

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

Baconco Fertilizer Production Processes
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ในปี 2553 บาคองโคยงัคงรักษาการผลิตไวท่ี้ 151,000 ตนัและนาํนโยบายการชาํระสินคา้เป็นเงินสด

มาใชก้บัลูกคา้ ซ่ึงการท่ีสามารถใชน้โยบายน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่สินคา้ของบาคองโคมีช่ือเสียงในดา้น

คุณภาพ ซ่ึงบาคองโคจะยงัคงตรวจสอบและประดิษฐสู์ตรท่ีดีท่ีสุดและจะปรับผลิตภณัฑใ์หมี้ความ

หลากหลายมากยิง่ข้ึน ขณะเดียวกนั บาคองโคกจ็ะเนน้การตลาดในทุกระดบัไม่วา่จะเป็น ชาวนา ผูค้า้ปลีก 

และผูค้า้ส่ง  

 

ส่วนในแง่การผลิต บาคองโคใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพการผลิต ปรับปรุงตน้ทุนการผลิต

ใหมี้ความเหมาะสมมากท่ีสุดผา่นกระบวนการชัง่นํ้ าหนกัดว้ยระบบใหม่เพื่อกระบวนการผลิตในขั้นตอน

ต่างๆ ปรับปรุงอุปกรณ์การบรรจุถุงใหเ้ป็นอตัโนมติัและอุปกรณ์ขนถ่ายอตัโนมติัเพือ่ใหร้ะบบโลจิสติคส์มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

  

ผลประกอบการในปี 2553 

 

บาคองโคมีรายไดจ้ากการขาย 2,146.4 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี 211.71 ลา้นบาท 

ขณะท่ีคลงัเกบ็สินคา้สามารถเกบ็สินคา้ไดจ้าํนวน 150,000 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของพื้นท่ีคลงัสินคา้

ทั้งหมด โดยมีกาํไรสุทธิ 3.3 ลา้นบาท 

 

ลูกค้า 

 

บาคองโคมีเครือข่ายผูค้า้ส่งประมาณ 200 ราย และผูค้า้ปลีกประมาณ 4,000 ราย ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่น

กระบวนการรวมเครือข่ายใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งน้ี ชาวนา ซ่ึงเป็นผูใ้ชจ้ริง (end user) มีประมาณ 2 

ลา้นคน 

 

พนักงาน 

 

บาคองโคมีพนกังานทั้งส้ิน 342 คน ส่วนใหญ่พนกังานเหล่าน้ีทาํงานมากกวา่ 8 ปี ซ่ึงแบ่งเป็น 

• ฝ่ายโรงงาน : เป็นคนงาน 240 คน  ช่างเทคนิค วิศวกรและผูจ้ดัการต่าง ๆ 

• ฝ่ายธุรการ : 20 คน ไดแ้ก่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคลและการบริหารงานทัว่ไป 

• ฝ่ายขายและการตลาด : 50 คน ไดแ้ก่ วิศวกรฝ่ายขาย และเจา้หนา้ท่ีการตลาดและการ

บริหารงานทัว่ไป 

• สาขาไฮฟอง : ผูแ้ทนประจาํสาขา - 20 คน 
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คู่แข่ง 

 

การแข่งขนัเป็นส่ิงสาํคญัในตลาดเวยีดนาม  ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ คือ มีผูผ้ลิตมากกวา่ 500 

ราย  ส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีมีรัฐบาลเป็นเจา้ของ ซ่ึงรายใหญ่ท่ีสุด คือ Petro Vietnam ทั้งน้ี Petro Vietnam อยู่

ในระหวา่งการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยยเูรียขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม Phu My โดยมีกาํลงัการผลิต

ทั้งส้ิน 4.0 ลา้นตนั และวางแผนไวว้า่จะสร้างโรงงานผลิตปุ๋ย NPK เพื่อผลผลิต 400,000 ตนัในปี 2555 

อยา่งไรกต็าม โรงงานปุ๋ย NPK ยงัไม่ไดรั้บการยนืยนัและการก่อสร้างยงัไม่ไดเ้ร่ิมข้ึน 

 

ปัจจัยบวกและลบสําหรับปี 2554-2555 

 

ราคาวตัถุดิบมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนทั้งในตลาดในและระหวา่งประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบใน

การผลิตปุ๋ย DAP ยเูรียและโปแตช ซ่ึงเป็นไปตามราคาพืชผลท่ีสูงข้ึนและส่วนใหญ่มีการเกบ็ตุนไวน้อ้ย การ

เพิ่มข้ึนของราคาวตัถุดิบจะทาํใหต้น้ทุนการขายเพิ่มข้ึนในระยะสั้นและระยะกลาง อยา่งไรกต็าม บาคองโค

สามารถรักษานโยบายการขายดว้ยเงินสด และระดบัสินคา้คงคลงัแบบ just in time ไวไ้ด ้ ทาํใหบ้าคองโค

สามารถผลกัภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึนน้ีดว้ยการข้ึนราคาสินคา้  

 

บาคองโคคาดวา่ระดบัการผลิตจะเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยในปี 2554 และยงัคงรักษานโยบายการขายดว้ย

เงินสดต่อไป และจะยงัคงปรับปรุงคุณภาพต่อไปโดยถือเป็นเป้าหมายและทิศทางท่ีสาํคญัอนัหน่ึง และหาก

ผลผลิตมีมากข้ึนกอ็าจจะมองหาตลาดเพื่อส่งออก 

 

กล่าวโดยสรุป จากการท่ีบาคองโคมีพื้นท่ีติดกบัท่าเรือ Phu My ทาํใหบ้าคองโคสามารถขยายขีด

ความสามารถในดา้นธุรกิจคลงัสินคา้และโลจิสติคส์โดยการซ้ือท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรม Phu My และ

สร้างคลงัสินคา้ใหม่เพื่อรองรับปริมาณสินคา้จาก Baria Serece  

 

ธุรกจิโลจิสติคส์ถ่านหิน 

 

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

ร้อยละ 99.9 ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 48.46 ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) (UMS) จากผูถื้อ

หุน้รายใหญ่จาํนวนสองรายของ UMS และไดเ้ขา้ซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิร้อยละ 5.55 ของ UMS จากผูถื้อหุน้

รายใหญ่รายหน่ึงของ UMS ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 อะธีนทาํคาํเสนอซ้ือหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ของ UMS อีกร้อยละ 41.09 และใบแสดงสิทธิของ UMS อีกร้อยละ 91.64 ซ่ึงทาํใหอ้ะธีน ถือหุน้ใน UMS 

คิดเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ินร้อยละ 89.55 
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UMS ทาํธุรกิจเก่ียวกบัการคา้ถ่านหินและบริการโลจิสติคส์แบบ “จากตน้ทางถึงปลายทาง” (end-to-

end) และ “ตรงต่อเวลา” (just-in-time) ในประเทศไทย UMS เป็นเจา้ของโรงผสมถ่านหิน และคลงัสินคา้ 2 

แห่ง เรือลาํเลียง 12 ลาํ และรถบรรทุก 26 คนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการถ่านหินในประเทศท่ีสูงข้ึนของ

ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงใชเ้คร่ืองกาํเนิดไอนํ้าเช้ือเพลิงจากถ่านหิน 

 

UMS นาํเขา้ถ่านหินท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีค่าความร้อนระดบักลาง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตํ่า 

ถ่านหินมีการนาํเขา้มาจากอินโดนีเซียเพื่อขายไปใหแ้ก่อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรม

กระดาษ ส่ิงทอ อาหารสาํเร็จรูปและซีเมนต ์ ทั้งน้ี กลยทุธ์การนาํเขา้ถ่านหินของ UMS มีการปรับเปล่ียน

เพื่อใหเ้ขา้กบัขอ้กาํหนดทางวิศวกรรมของหมอ้ไอนํ้าท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมแต่ละประเภท UMS วางเป้าหมาย

ท่ีจะเป็นผูน้าํในการขายและส่งถ่านหินใหก้บัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในประเทศ 

 

สถานการณ์การตลาด 

 

แผนภูมิขา้งล่างแสดงถึงประเภทของถ่านหิน การเกบ็สาํรอง คุณสมบติัทัว่ไป และการนาํมาใช ้

ประเภทของถ่านหิน การเกบ็สาํรอง คุณสมบติัทัว่ไป และการนาํมาใช ้
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ตารางขา้งล่างแสดงถึงคุณสมบติัเฉพาะและรายละเอียดต่างๆ ของถ่านหินแต่ละประเภท 

 

คุณสมบัติเฉพาะและรายละเอยีดต่างๆ ของถ่านหินแต่ละประเภท 

ประเภท 
ปริมาณความร้อนทีไ่ด้จากการเผาไหม้ถ่าน

หินต่อหน่ึงหน่วยนํา้หนัก (kcal/kg.)*** 
ค่าความช้ืน(%)* 

ขีเ้ถ้า 

(%)* 
กาํมะถัน(%) 

แอนทราไซท ์ 6,500 – 8,000 5 – 8 5 -12 0.1 – 1.0 

บิทูมินสั 5,500 – 6,500 8 – 15 1 – 12 0.1 – 1.5** 

ซบับิทูมินสั 4,500 – 5,500 24 – 30 1 – 10 0.1 – 1.5** 

ลิกไนต ์ 3,000 – 4,000 30 – 38 15 – 20 2.0 – 5.0 

* Percentage by weight 

** 1% of sulphur would produce approximately 500 ppm of sulphur dioxide 

*** Calorific value is the heating or energy value of the fuel per kilogram of weight. 

 

จากตารางขา้งตน้ ถ่านหินท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุด (ความร้อน ความช้ืน และกาํมะถนั) คือ แอนทราไซท ์

บิทูมินสั ซบับิทูมินสั และลิกไนตต์ามลาํดบั 

 

ในปี 2552 ปริมาณการใชลิ้กไนตแ์ละถ่านหินทั้งหมดมีประมาณ 33.52 ลา้นตนั ลดลงจากปี 2551 

ร้อยละ 2.9 หรือประมาณ 34.51 ลา้นตนั ขณะท่ีการใชค้ลิกไนตใ์นปี 2552 มีจาํนวน 15.82 ลา้นตนั ซ่ึงผูใ้ชท่ี้

สาํคญั คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขณะท่ีปริมาณส่วนท่ีเหลือ 2.03 ลา้นตนัใชก้บัอุตสาหกรรม

ประเภทต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ซีเมนต ์ กระดาษ และอาหาร ทั้งน้ีการใชลิ้กไนตใ์นอุตสาหกรรมในประเทศมี

ปริมาณลดลง เน่ืองจาก การลดลงของปริมาณการจดัหาถ่านหินลิกไนตใ์นประเทศจากบริษทั ลานนารีซอร์ส

เซส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงหยดุการผลิตไป 

 

การนาํเขา้ถ่านหินในปี 2552 มีปริมาณทั้งส้ิน 15.587 ลา้นตนั ลดลงจากปีท่ีผา่นมา ร้อยละ 1.9 

ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช ้ 10.55 ลา้นตนั ท่ีเหลืออีก 5.12 ลา้นตนัใชโ้ดยบริษทัผลิตไฟฟ้า

เอกชน (ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ) ทั้งน้ี กล่าวโดยรวมวา่ ปริมาณการนาํเขา้และมูลค่าถ่าน

หินในประเทศสูงข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอระหวา่งปี 2548-2552 
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ปริมาณการนําเข้าถ่านหิน 

8,006 

10,551 

13,778 

15,679 15,587 

-

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

18,000 

2548 2549 2550 2551 2552

พันตัน

 
ท่ีมา :  Energy Policy and Planning Office 

 

มูลค่าการส่งออกถ่านหิน 
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ท่ีมา :  Energy Policy and Planning Office 

 

เหตุผลสาํคญัประการหน่ึงสาํหรับแนวโนม้ขา้งตน้น้ี คือ ขอ้ไดเ้ปรียบของถ่านหินในดา้นราคาเม่ือ

เปรียบเทียบกบันํ้ามนัเช้ือเพลิง แมว้า่ราคาต่อหน่วยของมูลค่าความร้อนสาํหรับถ่านหินจะนอ้ยกวา่นํ้ามนั

เช้ือเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินกย็งัคงมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองราคาถึงร้อยละ 60-65 เม่ือเทียบกบันํ้ามนั

เช้ือเพลิงในปัจจุบนั 
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ในความเป็นจริงนั้น การใชถ่้านหินในฐานะท่ีเป็นแหล่งพลงังานสามารถลดตน้ทุนการผลิตได ้ และ

ขอ้มูลทางสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูป้ระกอบการท่ีใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนจากนํ้ามนั

เช้ือเพลิงเป็นถ่านหิน เพื่อท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว 

 

 แผนภูมิขา้งล่างแสดงถึงการเปรียบเทียบราคาระหวา่งถ่านหิน 3 ประเภท 

การเปรียบเทียบราคาระหวา่งถ่านหิน 3 ประเภท 

ราคา (บาทต่อหน่ึงล้าน KCAL) 
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ท่ีมา : www.eppo.go.th, www.dmf.go.th  

 

ข้อมูลธุรกจิ 

 

จากตวัเลขขา้งตน้ แนวโนม้และตลาดของถ่านหินในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางท่ีดี มีโอกาส

สาํคญัท่ีจะทาํให ้ UMS สามารถขยายลูกคา้และตลาด และในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในผูบุ้กเบิกธุรกิจโลจิสติคส์

ถ่านหินในประเทศไทย UMS ยงัคงรักษาช่ือเสียงในประเทศและต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

UMS รายงานปริมาณการขายมากกวา่ 1.0 ลา้นตนัในปี 2553 และไดด้าํเนินการปรับปรุง

กระบวนการคดัแยกถ่านหินและลงทุนในอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อสร้างผลิตภณัฑต์วัใหม่ออกมา 
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ผลประกอบการปี 2553 

 

UMS รายงานวา่ มีรายไดจ้ากการขายทั้งส้ิน 2,719.1 ลา้นบาท และขาดทุนสุทธิ 49.3 ลา้นบาท

สาํหรับรอบปีบญัชี 2553 (ตุลาคม 2552 – กนัยายน 2553) แต่อยา่งไรกต็าม UMS มีกาํไรสุทธิใน 11 เดือน

เป็นจาํนวน 79.1 ลา้นบาท (ไม่รวมขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการทาํสญัญา

ล่วงหนา้)   โดยบริษทัฯ บนัทึกกาํไรของ UMS เขา้มาในงบการเงินรวมของบริษทัฯ ในสดัส่วนร้อยละ 48.46 

จากช่วงวนัท่ี 1 พฤศจิกายน – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 และร้อยละ 89.55 จากช่วงวนัท่ี 1 มกราคม – 30 

กนัยายน พ.ศ. 2553  

 

คู่แข่ง 

 

ธุรกิจการขายถ่านหินในประเทศไทยมีประมาณ 20 ราย ซ่ึงประมาณ 15 รายเป็นคู่แข่งโดยตรงกบั 

UMS ในตลาดอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ ทั้งน้ี UMS เป็นผูน้าํตลาดในพื้นท่ีดงักล่าว โดยมี

สดัส่วนทางการตลาดประมาณร้อยละ 35 

 

ปัจจัยบวกและลบสําหรับปี 2554 – 2555 

 
จากส่ิงท่ีกล่าวมาแลว้ จะเห็นไดว้า่ อุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนการใชน้ํ้ ามนั

เช้ือเพลิงมาเป็นถ่านหินเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง UMS ยงัคงสนบัสนุนลูกคา้ใหห้นัมาใชถ่้านหิน โดยใหค้าํแนะนาํ

ดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็น การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการใชถ่้านหิน การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัขอ้กาํหนดทาง

เทคนิคของหมอ้ไอนํ้าท่ีใชถ่้านหินและการจดัหาถ่านหินท่ีมีคุณภาพอยา่งสมํ่าเสมอ 

  

ราคาถ่านหินมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน และ UMS คาดหวงัวา่ในปี 2554 ราคาขายถ่านหินโดยเฉล่ียจะ

เพิ่มข้ึนตามภาวะตลาด นอกจากน้ี UMS ไดเ้ร่ิมเขา้ไปในโรงานปูนซีเมนต ์และคาดหวงัวา่การผลิตซีเมนตจ์ะ

มีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากโครงสร้างขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชนกาํลงัเร่ิมฟ้ืนตวั 
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3.4 สิทธิประโยชน์ - บัตรส่งเสริมการลงทุน 

 

3.4.1 บริษทัเดินเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2553 มี

ดงัน้ีคือ 

ช่ือบริษัท ช่ือเรือ 
เลขที ่ วนัที่อนุมัต ิ ระยะเวลาที่ได้ 

บัตรส่งเสริม บัตรส่งเสริม รับยกเว้นภาษี (ปี) 

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 โลตสั ชิปป้ิง จาํกดั Thor Lotus 1012(2)/2546 25 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 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 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 จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Jupiter 1059(2)/2547 14 ม.ค. 47 8 

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

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

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

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

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

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

บริษทั ทอร์ 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 

 - 114 - 



2. ใหค้นต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือ หรือผูช้าํนาญการท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรตาม

มาตรา 25 เขา้มาในราชอาณาจกัรได ้

3. ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้ก่ึงหน่ึง เฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีไม่อยูใ่นรายการปรับลดอากรขาเขา้

ตามประกาศกระทรวงการคลงัท่ี ศก.13/2523 เวน้แต่รายการเคร่ืองจกัรท่ีอากรขาเขา้ตํ่ากวา่ร้อยละสิบจะ

ไม่ไดรั้บการลดหยอ่น 

4. ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้

นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณ เพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บ    

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

5. ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้
 

เง่ือนไขทีสํ่าคญั 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญัท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนดงัน้ี 

1. จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ พร้อมท่ีจะเปิดดาํเนินการไดภ้ายในกาํหนดเวลาไม่เกิน 30 เดือน 

นบัแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริมการลงทุน 

2. การหยดุดาํเนินกิจการเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 2 เดือน จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจาก

สาํนกังาน 

3. จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ดงัน้ีคือ 

ช่ือบริษทั ทุนจดทะเบยีน ช่ือบริษทั ทุนจดทะเบยีน 

บริษทั ทอร์ ออร์คิด ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 47.25 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 80 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 63 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 เนรัส ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 165 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 210 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 280 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ เน็กซสั ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 1,043.25 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ เนปจูน ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท บริษทั ทอร์ เอนเนอร์ย ีชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 400 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 85 ลา้นบาท   

 

4. ตอ้งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

5. จะตอ้งดาํเนินการตามสาระสาํคญัของโครงการท่ีไดก้ารส่งเสริมดงัน้ีคือ 

5.1 ชนิดการบริการ : เป็นเรือท่ีใชข้นส่งระหวา่งประเทศ 
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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 
 

 นอกจากธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองแลว้ กลุ่มธุรกิจขนส่งยงัประกอบดว้ยธุรกิจการใหบ้ริการ

เป็นตวัแทนเรือ และการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือ 
 
 

 3.4.2 เรือของกลุ่มบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 30 

กนัยายน 2553 มีดงัน้ีคือ 

 

ช่ือบริษัท ช่ือเรือ เลขที่บัตร 

ส่งเสริม 

วนัที่อนุมัติบัตร

ส่งเสริม 

ระยะเวลาที่ได้รับ 

ยกเว้นภาษ ี(ปี) 

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

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

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

  Mermaid Challenger 2163(2)/2550 10 ต.ค. 50 8 

 Mermaid Asiana 1665(1)/2552 15 ก.ค. 52 8 

 Mermaid Sapphire 1955(1)/2552 16 พ.ย. 52 8 

 Mermaid Siam 1262(1)/2553 25 ม.ค. 53 8 

 Mermaid Endurer 1263(1)/2553 25 ม.ค. 53 8 

บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั  1765(4)/2551 23 มิ.ย. 51 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 

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั  1166/2553 15 ธ.ค. 52 - 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)  1167/2553 29 ธ.ค. 52 - 
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สิทธิ ผลประโยชน์ และเง่ือนไขหลกัทีไ่ด้รับ 

1. ตามมาตรา 25 ใหไ้ดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้ว ซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการคู่สมรสและ

บุคคลซ่ึงอยูใ่นอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจาํนวน และกาํหนด

ระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

2. ตามมาตรา 26 ใหค้นต่างดา้ว ซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่น

ราชอาณาจกัรตามมาตรา 25 ไดรั้บอนุญาตทาํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วาม

เห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

3. ตามมาตรา 28 ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

4. ตามมาตรา 34 ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ

ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

 5. ตามมาตรา 37 ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่าง 

ประเทศได ้(ยกเวน้บตัรเลขท่ี 2163(2)/2550 และ 1995(1)/2552) 

6. จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ดงัน้ีคือ 

ช่ือบริษัท เลขที่บัตรส่งเสริม ทุนจดทะเบียน 

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

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 1845(4)/2548 ไม่นอ้ยกวา่ 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 เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 1955(1)/2552 ไม่นอ้ยกวา่ 2003 ลา้นบาท 

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 1262(1)/2553 ไม่นอ้ยกวา่ 2003 ลา้นบาท 

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 1263(1)/2553 ไม่นอ้ยกวา่ 2003 ลา้นบาท 

บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1765(4)/2551 ไม่นอ้ยกวา่ 26.5 ลา้นบาท 

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

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

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั 1166/2553 ไม่นอ้ยกวา่ 410 ลา้นบาท 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 1167/2553 ไม่นอ้ยกวา่ 541 ลา้นบาท 
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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 2553 สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 

ตารางแสดงสินทรัพยข์องบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ณ 30 กนัยายน 2553 

 

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 - - เป็นเจา้ของ ปลอดจาํนอง 

อาคารชุด 

สาํนกังาน 

ชั้น 5, 7, 8, 10, 14, 15 

(รวม 18 ยนิูต) อาคาร

อรกานต ์ ซอยชิดลม 

ถนนเพลินจิต ลุมพินี 

ปทุมวนั กทม. 10330 

6,561 - -  ปลอดจาํนอง 

เฟอร์นิเจอร์และ 

อุปกรณ์สาํนกังาน 

- 1,139 - - เป็นเจา้ของ - 

พาหนะ (รถยนต)์ - 3 - - เป็นเจา้ของ - 

ค่าปรับปรุงอาคาร - - - - - - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

(Software) 

- - - - - - 

รวม - - 620.77 395.68 - - 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ตารางแสดงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัยอ่ย ณ 30 กนัยายน 2553 

 

ลาํ ช่ือบริษทั สินทรัพย์ ปีที ่ อายุที ่ มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผูกพนั 

ดบั   ซ้ือ ใช้งานแล้ว 30 ก.ย. 53 ตามบญัชี  

ที ่    (ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  

1. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

(มหาชน) 

ท่ีดิน – ป่ินทอง  2546 7 - - ติดภาระจาํนองเงินกูร้ะยะยาว 

วงเงินเบิกเกินบญัชี และ

วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 

2. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

(มหาชน) 

ท่ีดิน - แหลมฉบงั 2544 9 - - ปลอดภาระจาํนอง 

3. บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์ จาํกดั  

(มหาชน) 

อาคารสาํนกังาน, 

โรงงาน - ป่ินทอง  

2548 5 - - ติดภาระจาํนองเงินกูร้ะยะยาว 

วงเงินเบิกเกินบญัชี และ

วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 

รวม - - 224.24 164.95 - 

 

หมายเหตุ : ท่ีดินและอาคารของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ติดจาํนองเงินกูร้ะยะยาวและวงเงินเบิกเกินบญัชีและ

วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั รวมมูลค่าวงเงินจาํนองทั้งส้ิน 230 ลา้นบาท  

 

ลาํ ช่ือบริษทั ทีต่ั้ง ลกัษณะและ ลกัษณะ มูลค่าสุทธิ วตัถุประสงค์ในการ 

ดบั   ขนาดพืน้ที ่ กรรมสิทธ์ิ หลงัหักค่าเส่ือม ถือครองทรัพย์สิน 

ที ่     (บาท)  

1. บริษทั ยนิูค  ทีด่นิ 71 ไร่ 1 งาน  บริษทัฯ - สถานท่ีเกบ็ถ่านหิน 

 ไมน่ิง เซอร์วสิ - ตาํบลสวนส้ม อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดั 91 ตารางวา เป็นเจา้ของ  และท่าเทียบเรือ 

 เซส จาํกดั สมุทรสาคร     

 (มหาชน) - ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง  112 ไร่ 0 งาน    

  จงัหวดัอยธุยา     

  - ตาํบลโพหกั  จ.ราชบุรี 22 ไร่ 2 งาน  -  

2. บริษทั ยนิูค  ทีด่นิของอาคารชุด 98 ตารางเมตร  บริษทัฯ - สาํนกังานบริษทั 

 ไมน่ิง เซอร์วสิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  เป็นเจา้ของ   

 เซส จาํกดั      

 (มหาชน)      

3. บริษทั ยนิูค  อาคารชุด 98 ตารางเมตร บริษทัฯ - สาํนกังานบริษทั 

 ไมน่ิง เซอร์วสิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  เป็นเจา้ของ   

 เซส จาํกดั      

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

ลาํ ช่ือบริษทั ทีต่ั้ง ลกัษณะและ ลกัษณะ มูลค่าสุทธิ วตัถุประสงค์ในการ 

ดบั   ขนาดพืน้ที ่ กรรมสิทธ์ิ หลงัหักค่าเส่ือม ถือครองทรัพย์สิน 

ที ่     (บาท)  

4. บริษทั ยนิูค  อาคารสํานักงานคลงัสินค้า - บริษทัฯ - สาํนกังานของ 

 ไมน่ิง เซอร์วสิ - ตาํบลสวนส้ม อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดั  เป็นเจา้ของ  สถานท่ีเกบ็ถ่านหิน 

 เซส จาํกดั สมุทรสาคร     

 (มหาชน) - ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง     

  จงัหวดัอยธุยา     

5. บริษทั ยนิูค  คลงัสินค้าและท่าเทยีบเรือ - บริษทัฯ - สถานท่ีเกบ็ถ่านหิน 

 ไมน่ิง เซอร์วสิ - ตาํบลสวนส้ม อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดั  เป็นเจา้ของ  และท่าเทียบเรือ 

 เซส จาํกดั สมุทรสาคร     

 (มหาชน) - ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง     

  จงัหวดัอยธุยา     

6. บริษทั ยนิูค  เคร่ืองจกัร - บริษทัฯ - ใชใ้นกระบวนการ 

 ไมน่ิง เซอร์วสิ - ตาํบลสวนส้ม อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดั  เป็นเจา้ของ  ปรับปรุงคุณภาพ 

 เซส จาํกดั สมุทรสาคร    ถ่านหิน 

 (มหาชน) - ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง     

  จงัหวดัอยธุยา     

7. บริษทั ยนิูค  ส่วนปรับปรุงทีด่นิ 65 ไร่ 3 งาน บริษทัฯ - สถานท่ีเกบ็ถ่านหิน 

 ไมน่ิง เซอร์วสิ - ตาํบลสวนส้ม อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดั 81 ตารางวา เป็นผูเ้ช่า   

 เซส จาํกดั สมุทรสาคร     

 (มหาชน) - ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง     

  จงัหวดัอยธุยา     

8. บริษทั ยนิูค  ส่วนปรับปรุงทีด่นิเช่า 18 ไร่ บริษทัฯ - สถานท่ีเกบ็ถ่านหิน 

 ไมน่ิง เซอร์วสิ ตาํบลชยัมงคล (บา้นบ่อ) อาํเภอเมือง   เป็นผูเ้ช่า   

 เซส จาํกดั จงัหวดัสมุทรสาคร     

 (มหาชน)      

9. บริษทั ยนิูค  อาคารช่ัวคราว 2,080 บริษทัฯ - สาํนกังานชัว่คราว 

 ไมน่ิง เซอร์วสิ ตาํบลชยัมงคล (บา้นบ่อ) อาํเภอเมือง  ตารางเมตร เป็นเจา้ของ   

 เซส จาํกดั จงัหวดัสมุทรสาคร     

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

ลาํ ช่ือบริษทั ทีต่ั้ง ลกัษณะและ ลกัษณะ มูลค่าสุทธิ วตัถุประสงค์ในการ 

ดบั   ขนาดพืน้ที ่ กรรมสิทธ์ิ หลงัหักค่าเส่ือม ถือครองทรัพย์สิน 

ที ่     (บาท)  

10. บริษทั ยนิูค  อาคารระหว่างก่อสร้าง - บริษทัฯ -  

 ไมน่ิง เซอร์วสิ   เป็นเจา้ของ   

 เซส จาํกดั      

 (มหาชน)      

11. บริษทั ยนิูค  เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง - บริษทัฯ -  

 ไมน่ิง เซอร์วสิ   เป็นเจา้ของ   

 เซส จาํกดั      

 (มหาชน)      

12. บริษทั ยนิูค  ส่วนปรับปรุงระหว่างติดตั้ง - บริษทัฯ -  

 ไมน่ิง เซอร์วสิ   เป็นเจา้ของ   

 เซส จาํกดั      

 (มหาชน)      

รวม - - - 709,268,154.76 - 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

5.2 สินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทย่อยทีใ่ช้ประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 กลุ่มธุรกิจเดินเรือเป็นเจา้เรือเดินทะเลจาํนวน 27 ลาํ เป็นเรือบรรทุก    

สินคา้ทัว่ไปและเรือบรรทุกสินคา้เทกอง ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลาํ ช่ือบริษทั ช่ือเรือ ขนาดระวาง ปีท่ี อายเุรือท่ี มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผกูพนั 

ดบั   บรรทุก สร้างเรือ ใชง้านแลว้ 30 ก.ย. 53 ตามบญัชี  

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

1. บ. ทอร์ นาวเิกเตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Navigator 20,358 2530 23.52 - - ปลอดภาระจาํนอง 

2. บ. ทอร์ ทรานสปอร์เตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Transporter 23,930 2529 24.16 - - ปลอดภาระจาํนอง 

3. บ. ทอร์ซนั ชิปป้ิง จก. Thor Sun 16,223 2529 24.25 - - ปลอดภาระจาํนอง 
4. บ. ทอร์ ออร์คิด ชิปป้ิง จก. Thor Orchid 34,800 2528 25.02 - - ปลอดภาระจาํนอง 
5. บ. ทอร์ กปัตนั ชิปป้ิง จก. Thor Captain 25,085 2526 27.43 - - ปลอดภาระจาํนอง 
6. บ. ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จก. Thor Pilot 33,400 2529 24.37 - - ปลอดภาระจาํนอง 
7. บ. ทอร์ แชมเป้ียน ชิปป้ิง จก. Thor Champion 25,150 2525 27.85 - - ปลอดภาระจาํนอง 
8. บ. ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จก. Thor Lotus 35,458 2528 25.63 - - ปลอดภาระจาํนอง 
9. บ. ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จก. Thor Nautica 20,542 2531 21.82 - - ปลอดภาระจาํนอง 
10. บ. ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จก. Thor Confidence 24,900 2526 27.28 - - ปลอดภาระจาํนอง 
11. บ. ทอร์ เน็กซสั ชิปป้ิง จก. Thor Nexus 20,377 2532 21.76 - - ปลอดภาระจาํนอง 
12. บ. ทอร์ เนปจูน ชิปป้ิง จก. Thor Neptune 20,377 2532 21.59 - - ปลอดภาระจาํนอง 
13. บ. ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Jupiter 36,992 2529 24.13 - - ปลอดภาระจาํนอง 
14. บ. ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จก. Thor Nautilus 20,457 2531 22.41 - - ปลอดภาระจาํนอง 
15. บ. ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จก. Thor Wind 39,087 2541 11.87 - - ปลอดภาระจาํนอง 
16. บ. ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จก. Thor Wave 39,042 2541 12.18 - - ปลอดภาระจาํนอง 
17. บ. ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จก. Thor Dynamic 43,497 2534 19.43 - - ปลอดภาระจาํนอง 
18. บ. ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปป้ิง จก. Thor Enterprise 42,529 2538 15.18 - - ปลอดภาระจาํนอง 
19. บ. ทอร์ ฮาร์โมน่ี ชิปป้ิง จก. Thor Harmony 47,111 2545 8.53 - - ปลอดภาระจาํนอง 
20. บ. ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จก. Thor Integrity 52,375 2544 9.50 - - ปลอดภาระจาํนอง 
21. บ. ทอร์ เนรัส ชิปป้ิง จก. Thor Nereus 20,380 2531 22.76 - - ปลอดภาระจาํนอง 
22. บ. ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จก. Thor Nectar 20,433 2533 20.76 - - ปลอดภาระจาํนอง 
23. บ. ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จก. Thor Endeavour 42,529 2538 15.42 - - ติดจาํนอง 

เงินกูร้ะยะยาว 
24. บ. ทอร์ เอนเนอร์ย ีชิปป้ิง จก. Thor Energy 42,529 2537 15.88 - - ติดจาํนอง 

เงินกูร้ะยะยาว 
25. บ. ทอร์ ฮอไรซนั ชิปป้ิง พีทีอี      

แอลทีดี 

Thor Horizon 47,111 2545 8.00 - - ปลอดภาระจาํนอง 

26. บ. ทอร์ เฟรนชิป ชิปป้ิง พีทีอี      

แอลทีดี 

Thor Friendship 54,123 2553 0.75 - - ติดจาํนอง 

เงินกูร้ะยะยาว 

27. บ. โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี 

แอลทีดี 

Thor Achiever 57,015 2553 0.75 - - ติดจาํนอง 

เงินกูร้ะยะยาว 

  รวม - - - 15,575.52 9,924.11 - 

หมายเหตุ : มูลค่าทุนและมูลค่าตามบญัชีของเรือไม่รวมเฟอร์นิเจอร์บนเรือ 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เมอร์เมดและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของเรือใหบ้ริการนอกชายฝ่ังจาํนวน 8 ลาํ 

และเรือขดุเจาะจาํนวน 2 ลาํ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ลาํ ช่ือบริษทั ช่ือเรือ ขนาด ปีท่ี อายเุรือท่ี มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผกูพนั 

ดบั   ตนักรอส สร้างเรือ ใชง้านแลว้ 30 ก.ย. 53 ตามบญัชี  

ท่ี     (ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  

1. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Commander  

4,294 2530 23 - - ปลอดภาระจาํนอง  

(Negative Pledge) และคํ้า

ประกนัโดย บริษทั เมอร์เมด  

มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Performer  

783 2525 28 - - ปลอดภาระจาํนอง  

(Negative Pledge) และคํ้า

ประกนัโดย บริษทั เมอร์เมด  

มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

3. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Challenger 

1,854 2551 2 - - ปลอดภาระจาํนอง  

(Negative Pledge) และคํ้า

ประกนัโดย บริษทั เมอร์เมด  

มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

4. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Sapphire 

2,070 2552 1 - - ปลอดภาระจาํนอง  

(Negative Pledge) และคํ้า

ประกนัโดย บริษทั เมอร์เมด  

มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

5. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Siam 

3,135 2545 8 - - ปลอดภาระจาํนอง  

(Negative Pledge) และคํ้า

ประกนัโดย บริษทั เมอร์เมด  

มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

6. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Endurer 

6,365 2553 - - - ติดจาํนองเงินกูร้ะยะ 

ยาว และคํ้าประกนัโดย 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ 

จาํกดั (มหาชน) 

7. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

Mermaid 

Supporter* 

363 

 

2525 28 - - ปลอดภาระจาํนอง  

 

8. Nemo Subsea AS Mermaid 

Asiana** 

5,512 2553 - - - ติดจาํนองเงินกูร้ะยะ 

ยาว สญัญา interest rate swap 

และคํ้าประกนัโดย บริษทั  

เมอร์เมด มาริไทม ์ 

จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 

  - 124 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ลาํ ช่ือบริษทั ช่ือเรือ ขนาด ปีท่ี อายเุรือท่ี มูลค่าทุน มูลค่า ภาระผกูพนั 

ดบั   ตนักรอส สร้างเรือ ใชง้านแลว้ 30 ก.ย. 53 ตามบญัชี  

ท่ี     (ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  

9. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั MTR-1 5,309 MT 2521 32 - - ติดจาํนองเงินกูร้ะยะ 

ยาวและวงเงินกูร้ะยะสั้น และคํ้า

ประกนัโดยบริษทั เอม็ทีอาร์-2 

จาํกดั และบริษทั เมอร์เมด  

มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

10. 

 

บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั MTR-2  7,989 MT 

 

2524 29 - - ติดจาํนองเงินกูร้ะยะ 

ยาวและวงเงินกูร้ะยะสั้น และคํ้า

ประกนัโดยบริษทั เอม็ทีอาร์-1 

จาํกดั และบริษทั เมอร์เมด  

มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

  รวม 37,674 - - 11,673.83 9,905.80 - 

 
* ณวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เรือ Mermaid Supporter ได้โอนไปให้กับบริษัทย่อย คือ PT Seascape Surveys 

Indonesia และไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็น Barracuda 

**      มูลค่าทุนและมูลค่าตามบญัชีของเรือ Mermaid Asiana มีมูลค่าเดิมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวท่ีแสดง

ในสกลุเงินบาทจึงข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนระวา่งสกลุเงินบาทและสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ณ วนัส้ินปี 

 
5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
  นโยบายการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทัมีนโยบายในการจดัตั้งบริษทัยอ่ยเพื่อเป็นผูถื้อ

กรรมสิทธิเรือบริษทัละ 1 ลาํ ทั้งน้ีบริษทัจะถือหุน้ในบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 99 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อจาํกดัความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ 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 

7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 ไม่มีขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพยสู์งกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

8.  โครงสร้างเงินทุน 

8.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

 

ก. บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ 30 กนัยายน 2553 จาํนวน 933,004,413 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

933,004,413 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

บริษทัมีทุนชาํระแลว้ ณ 30 กนัยายน 2553 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 30 กนัยายน 2553 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวน 

84,070,579 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 11.87 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2553 ซ่ึงจาํนวนหุน้สามญัท่ีบริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ลงทุนหรือมีไวน้ี้จะไดรั้บสิทธิประโยชน์

ทางการเงินต่างๆ 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 ทั้งน้ีเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 

1/2542 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2542 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหจ้ดัสรรหุน้สามญั

จาํนวน 100 ลา้นหุน้ใหแ้ก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผู ้

พิจารณากาํหนดเวลาและเง่ือนไขอ่ืนๆ รวมทั้งมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ 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 ้ ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2553 ราคาแปลงสภาพคือ 51.41 บาทต่อ

หุน้ 

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 
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วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ : 24 กนัยายน 2553, 24 กนัยายน 2554 และ 24 

กนัยายน 2555 

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 

10.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2553 บริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง

สภาพตามกาํหนดระยะเวลาคร้ังท่ี 1 จาํนวน 34.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทาํใหย้อดเงินตน้

คงเหลือของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เท่ากบั 68.60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 

ช. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2553 ท่ีประชุม         

ผูถื้อหุน้มีมติเก่ียวกบัการออกหลกัทรัพยด์งัน้ี 

 

ช.1. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 50,048,452 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 933,052,865 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่จาํนวน 833,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 833,004,413 หุน้ 

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
ช.2. อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 883,004,413 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 933,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 933,004,413 

หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
 
ช.3. อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้

สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจ

พิจารณากาํหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร รวมถึงการพิจารณากาํหนดราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทีเก่ียวขอ้ง 
 

ซ. บริษทัฯ ออกหุน้กูใ้นประเทศจาํนวน 4 พนัลา้นบาท ตามมติจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 

19 ตุลาคม 2549 ซ่ึงใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูป้ระเภทใดกไ็ดค้ร้ังเดียวเตม็จาํนวนวงเงิน และ/หรือ

เป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกลุเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท (หน่ึงหม่ืนลา้นบาท) 

หรือในวงเงินสกลุเงินเหรียญสหรัฐ อเมริกา หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจาํนวนท่ีเทียบเท่า ดงัน้ี 

ช่ือผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีช่ือวา่ "หุน้กูข้อง บริษทั โทรีเซนไทย      

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2553 ชุดท่ี 1 ครบ

กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558" 

  (ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีช่ือวา่ "หุน้กูข้อง บริษทั โทรีเซนไทย      

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2553 ชุดท่ี 2 ครบ

กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560" 

ประเภทของหุน้กู ้ : เป็นหุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและ

ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในวงจาํกดัต่อผูล้งทุนไม่เกิน 10 ราย ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552  

วตัถุประสงค ์ : เพื่อชาํระคืนหน้ีเงินกูธ้นาคารพาณิชย ์ และเพื่อใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียน 

จาํนวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีจาํนวนทั้งหมด 2,000,000 หน่วย (สอง

ลา้นหน่วย) และ (ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีจาํนวนทั้งหมด 

2,000,000 หน่วย (สองลา้นหน่วย) 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 2,000,000,000 (สอง

พนัลา้น) บาทและ (ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 

2,000,000,000 (สองพนัลา้น) บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 
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อายหุุน้กู ้ : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีอาย ุ5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้และ (ข) หุน้

กูชุ้ดท่ี 2 มีอาย ุ6 ปี 11 เดือน 20 วนั นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัเสนอขายหุน้กู ้ : เสนอขายวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2553 

วนัออกหุน้กู ้ : วนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ชุดท่ี 1 : วนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ชุดท่ี 2 : วนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

หลกัประกนัหุน้กู ้ : ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ียของหุน้กู ้ชุดท่ี 1 : อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.60 ต่อปี  

อตัราดอกเบ้ียของหุน้กู ้ชุดท่ี 2 : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.82 ต่อปี  

งวดการชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้และชาํระคืนเงินตน้

เม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน 

เง่ือนไขการไถ่ถอนก่อนกาํหนด : ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหุน้กู ้ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
 

8.2 ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 9 

กมุภาพนัธ์ 2553 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 

1. ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 92,469,925  13.06 

2. State Street Bank And Trust Company 39,131,309  5.53 

3. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 15,757,890  2.23 

4. SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity Fund 12,810,800  1.81 

5. Norbax INC., 13 11,077,800  1.56 

6. State Street Bank And Trust Company For London 10,940,650  1.55 

7. State Street Bank And Trust Company For Australia 9,750,600  1.38 

8. Morgan Stanley & Co. International Plc. 8,854,167  1.25 

9. Nortrust Nominees Limited-Melbourne Branch Future Fund Clients 8,196,960  1.16 

10. Mellon Bank, N.A. 6,840,580  0.97 

 รวม 215,830,681  30.48 

หมายเหตุ ทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 คือ 708,004,413 บาท 
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8.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 
 

 ช่วงเวลาและจาํนวนเงินปันผล (ถา้มี) ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงาน สถานะทางการเงิน ความตอ้งการ

ใชเ้งินสด และเงินสดท่ีมีอยู ่ ขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีระบุไวต้ามสญัญากูเ้งิน และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยการเขา้ไปถือหุน้และไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์นใดๆ 

นอกจากหุน้ท่ีถืออยูใ่นบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงันั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จะ

ข้ึนอยูก่บัผลกาํไรและกระแสเงินสดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
 

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

รวมกาํไรสะสมและหกัขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งน้ีบริษทัจะตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองจนกวา่จะมี

จาํนวนถึงหน่ึงในสิบของทุนของบริษทั หรือมากกวา่นั้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั อีกทั้งหา้มจ่ายเงินปันผล

หากบริษทัอยูใ่นภาวะลม้ละลายหรืออาจเขา้ข่ายลม้ละลาย ถา้ทาํการจ่ายเงินปันผล 
 

 บริษทัยอ่ยของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ บริษทั โทรีเซนไทย  เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ย 

ยกเวน้บริษทัท่ีใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือท่ีมีขนาดเลก็ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) 

(“เมอร์เมด”) และบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) (“UMS”) ซ่ึงจากการท่ีเมอร์เมดและ UMS 

เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ และตลาดหลกัทรัพย ์ MAI ตามลาํดบั 

คณะกรรมการของเมอร์เมดและ UMS จะใชดุ้ลยพินิจในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ 

บริษทัฯ การจ่ายเงินปันผลของเมอร์เมดและ UMS ในอนาคตข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ ประการ รวมถึง 

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ กําไรสะสม ผลประกอบการท่ีคาดไวใ้นอนาคต ประมาณการค่าใชจ่้ายฝ่าย

ทุน และแผนการการลงทุนอ่ืนๆ รวมทั้งขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจดัหาทุนเงินกู้

ต่างๆ เป็นตน้ 
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9.   การจัดการ 

 

9.1 โครงสร้างการจัดการ 

แผนผงัการจดัการองคก์ร 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 
 

 หมายเหตุ : โครงสร้างธุรกิจอยูใ่นหวัขอ้ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 29 

 

บริษทัฯ มีคณะกรรมการยอ่ย 5 ชุดคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค  จนัทรทตั ประธานคณะกรรมการ/กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (ถึงแก่กรรม) 

2. นายอศัวนิ คงสิริ ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ (นบัจากวนัท่ี 26 พ.ย. 53) 

3. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

4. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ 

5. นางปรารถนา มงคลกลุ กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. ดร. พิชิต นิธิวาสิน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการ

สรรหาและกรรมการอิสระ 

7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน/

กรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ 

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

กาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 

9. นางโจอ้ี ฮอร์น กรรมการอิสระ 

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ กรรมการอิสระ 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 

ก. คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นางปรารถนา มงคลกลุ 

2. ดร. ศิริ การเจริญดี 

3. นายอศัวนิ คงสิริ (จนถึงวนัท่ี 26 พ.ย. 2553) 

4. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ (นบัจากวนัท่ี 26 พ.ย. 2553) 

 

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 

 

ง. คณะกรรมการการลงทุน 

 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุนจะเปล่ียนไปตามโครงการการลงทุนท่ีนาํเสนอ 

 

จ. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหา  

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 

2. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน ์

3. นางอุไร ปล้ืมสาํราญ 

4. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ (จนถึงวนัท่ี 26 พ.ย. 53) 

 

เจา้หนา้ท่ีระดบับริหารของบริษทั 

 

ช่ือ     ตาํแหน่ง 

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มธุรกิจขนส่ง 

3. นายวิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 

4. นายจอห์น เครน   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มกลยทุธ์ 

5. นายปรีธยตุม ์นิวาศะบุตร  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มปฏิบติัการ 

6. นางอุไร ปล้ืมสาํราญ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบริหารความเส่ียง 

     ตรวจสอบภายในและกาํกบัดูแล 

7. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มการเงินและบญัชี 

8. นายแอนดรูว ์ทอม สปริงกอล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มพลงังาน 

9. นางเพญ็รุ่ง สุวรรณกฎู   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มทรัพยากรมนุษย ์

 

เลขานุการบริษทั    นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 

หมายเหตุ  ขอ้มูลของกรรมการบริษทั เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร และเลขานุการบริษทัอยูใ่นเอกสารแนบ 1 
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9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 

 

- ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 

- ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 

- บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ

เลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 

2542 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

- คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน 

-  การเลือกตั้งจะมาจากคณะกรรมการบริษทั 

 

 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 

- คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 คน 

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

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน 

คณะกรรมการการลงทุนประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 คน ท่ีมาจากคณะกรรมการและคณะ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงกรรมการ 2 คน จะมาจากคณะกรรมการผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในโครงการ

ลงทุนท่ีมีการเสนอ โดยจะไดรั้บการแต่งตั้งจากประธานกรรมการในแต่ละโครงการท่ีเสนอ สมาชิกท่ีเหลือ

จะประกอบไปดว้ย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่ม

บญัชีและการเงิน และ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มกลยทุธ์ 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการการลงทุนประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คนท่ีมาจากคณะกรรมการและคณะ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ โดยจะมาจากกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน และสมาชิกท่ีเหลือจะประกอบไปดว้ย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบญัชีและการเงิน 

และ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแล 

 

9.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 

9.3.1 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร อยูใ่นหวัขอ้รายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 5 

(ซ) หนา้ 172-175 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

9.3.2  การถือครองหุน้โดยกรรมการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

(หุน้) 

รายช่ือกรรมการ ณ 30 กนัยายน 2552 เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2553 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค  จนัทรทตั (1) 830,533 0 830,533 

    คู่สมรส 446,000 0 446,000 

2. นายอศัวนิ คงสิริ 0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

3. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (2) 196,988 0 196,988 

    คู่สมรส 0 0 0 

4. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม  0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

5. นางปรารถนา มงคลกลุ 22,000 0 22,000 

6.  ดร. พิชิต นิธิวาสิน 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ  0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

8. ดร. ศิริ การเจริญดี  0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

9. นางโจอ้ี ฮอร์น  0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ (3) 0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

รวม 1,495,521 0 1,495,521 

 

หมายเหตุ : (1) ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั ถึงแก่กรรมเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 

 (2) หุน้ของ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ไม่รวมหุน้จากโครงการ EJIP 

(3) นายปีเตอร์ สโตคส์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2553 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

9.3.3 การถือครองหุน้โดยผูบ้ริหาร(1) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 (ไม่รวม EJIP) 

(หุน้) 

รายช่ือผูบ้ริหาร ณ 30 กนัยายน 2552 เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2553 

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 196,988 0 196,988 

     คู่สมรส 0 0 0 

2. นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

3. นายวิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ (2) 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

4. นายจอห์น เครน 0 0 0 

5. นายปรีธยตุม ์นิวาศะบุตร 0 0 0 

6. นางสาวอุไร ปล้ืมสาํราญ (3) 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

7. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน ์ 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

8. นายแอนดรูว ์ทอม สปริงกอล 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

9. นางเพญ็รุ่ง สุวรรณกฏู 1,100 0 1,100 

     คู่สมรส 0 0 0 

รวม 198,088 0 198,088 

 
หมายเหตุ : 1. ไม่รวมถึงการถือครองหุน้ของผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 
 2. นายวิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 
 3. นางสาวอุไร ปล้ืมสาํราญ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2553 
  

9.4 รายงานว่าด้วยการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

หลกัการวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นส่ิงท่ีเนน้ย ํ้าในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โทรีเซนไทย 

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือวา่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถบรรลุ

พนัธกิจของตนไดส้าํเร็จ การกาํกบัดูแลกิจการเป็นตวักาํหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์

ระหวา่งผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

แข่งขนัและคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวพร้อมกบัการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียรายอ่ืน

ดว้ย  

 

คณะกรรมการบริษทั (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “คณะกรรมการ” และจะเรียกกรรมการแต่ละคนวา่ 

“กรรมการ”) มีบทบาทสาํคญัหลายประการ หน่ึงในบทบาทดงักล่าวคือการดูแลการกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี

ในการบริหารกิจการถูกมอบหมายใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและทีมบริหาร 

ซ่ึงจะปฏิบติัตามนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการต่างๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดติ้ดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ท่ีประกาศใชแ้ละปรับแนว

ปฏิบติัของบริษทัฯ ใหเ้ขา้กบักฎระเบียบดงักล่าว การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน

อยา่งดีจากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัและตวัอยา่งท่ีเหมาะสมทัว่ทั้งบริษทัฯ  

 

1. นโยบายด้านการกาํกบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ทุกคน และพยายามศึกษาทาํความเขา้ใจความตอ้งการ

ของผูถื้อหุน้ ตลอดจนพจิารณาประเดน็ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และจริยธรรมท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งมีระบบ กรรมการแต่ละคนเป็นผูมี้ความซ่ือสตัยสุ์จริต ทุ่มเท 

และมีความเป็นอิสระในเชิงความคิดและการตดัสินใจในระดบัสูง อีกทั้งยงัคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้

ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ อีกดว้ย  

 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการน้ีตระหนกัถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเป็นตวัเช่ือมใน

ห่วงโซ่อาํนาจระหวา่งผูถื้อหุน้ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและทีมบริหาร 

นอกจากน้ี นโยบายยงัมีเน้ือหาครอบคลุมอยา่งชดัเจนถึงบทบาทควบคู่ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ทั้งในฐานะท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัอาวโุสของบริษทัฯ  

 

วตัถุประสงคอ์นัสาํคญัยิง่ของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการกเ็พื่อใหธุ้รกิจของบริษทัฯ มีความ

โปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด  

 

บริษทั ฯ จดัการอบรมเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการใหก้บัพนกังานทุกคน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ทุกคนเขา้ใจ

แนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง และมีการนาํการอบรมน้ีเขา้เป็นส่วนหน่ึงในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 

บริษทั ฯ มีแผนท่ีจะขยายการอบรมน้ีใหค้รอบคลุมไปยงับริษทัยอ่ยทั้งหมดของบริษทั ฯ  
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีในการจดัทาํแผนการดาํเนินการและการตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจ

วา่องคก์รปฏิบติัตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวนและปรับเปล่ียนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการอยา่ง

สมํ่าเสมอเพื่อใหน้โยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

โดยในปีท่ีผา่นมา แผนกตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

ภายใตก้ารกาํหนดทิศทางของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ความรับผดิชอบในการดูแลการปฏิบติัตาม

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมเป็นของประธานกรรมการ  

 

นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดใหป้ระธานกรรมการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดาํเนินการให้

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเป็นไปอยา่งซ่ือสตัยสุ์จริต และมีประสิทธิภาพใน

ระหวา่งการประชุมกรรมการนดัต่างๆ  ซ่ึงหมายถึงประธานกรรมการจาํเป็นตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กบักรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารระหวา่งการประชุมคณะกรรมการ และตอ้งติดต่อกบักรรมการ

คนอ่ืนตลอดจนผูถื้อหุน้  

 

นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเน้ือหาในหวัขอ้ต่อไปน้ี  

1. สิทธิและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้และการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. นโยบายดา้นผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

4. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 

 

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทยีมกนั  

(ก) สิทธิทัว่ไปและความเท่าเทยีมกนั  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ทั้งในแง่การเปิดเผย    

ขอ้มูล วิธีทาํบญัชี การใชข้อ้มูลภายใน และผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีจริยธรรมและการ

ตดัสินใจใดๆ จะตอ้งทาํดว้ยความซ่ือสตัย ์ยติุธรรม และเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผูถื้อหุน้  

 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ มีหนา้ท่ี

ปกป้องผลประโยชนแ์ละสิทธิของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลและรับทราบขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งและเพียงพอจากบริษทัฯ   ในเวลาอนัสมควรอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัฯ ยงัมีหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลอยา่ง

โปร่งใสและแสดงความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารผา่นการจดัประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมี  

ธรรมเนียมปฎิบติัท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ท่ีในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง  
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นโยบายของบริษทัฯ กาํหนดวา่ ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ใดกต็าม ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะไดรั้บขอ้มูล

ท่ีครบถว้นและเพยีงพอเก่ียวกบัวาระการประชุมท่ีมีการนาํเสนอซ่ึงจะแนบไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าว

การประชุม โดยหนงัสือบอกกล่าวการประชุมดงักล่าวจะส่งไปใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนวนั

ประชุม  

 

ระหวา่งการประชุม ผูถื้อหุน้มีสิทธิถามคาํถาม แสดงความคิดเห็น ใหค้าํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะ 

และลงคะแนนเสียง นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ยงัสามารถขอขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีท่ีสาํคญั โดย 

บริษทัฯ สนบัสนุนการเปิดเผยขอ้มูลและธุรกรรมทางธุรกิจ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีความเขา้ใจในการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ อยา่งชดัเจน ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้รายยอ่ยต่างไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ 

นโยบายดา้นบริหารจดัการและรายงานการเงินอยา่งเท่าเทียม อีกทั้งยงัมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรม

ในการจดัสรรเงินปันผลและเงินกาํไรอีกดว้ย  

 

ผูถื้อหุน้จะไดรั้บแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งตวัแทนหรือเลือก

กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้บมอบอาํนาจในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงมติในท่ีประชุม

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
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การประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีกดว้ย บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมใหใ้ชก้ารส่ือสารทางอีเลค็โทร

นิคในการรายงาน ดงันั้น เอกสารเก่ียวกบัการประชุมทั้งหมดไดถู้กนาํมาลงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี 

http://www.thoresen.com   

 

รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง มีดงัน้ี  

(ข.1) วธีิการก่อนการประชุม  

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2553 บริษทัฯ กาํหนดวนั

ปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อเป็นการใหเ้วลาในการพิจารณาหนงัสือบอกกล่าวการประชุม หรือ การ

ขอขอ้มูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม โดยบริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2553 น้ีใหก้บัผูถื้อหุน้และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นไปตาม

นโยบายของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดวา่จะตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่าวการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการ

ประชุมแต่ละคร้ัง  นอกจากน้ี หนงัสือบอกกล่าวการประชุมดงักล่าวไดถู้กนาํมาลงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

30 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสินใจ 

ทั้งน้ีความเห็นของคณะกรรมการจะมีอยูใ่นแต่ละวาระของการประชุม  

 

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 ไดอ้าํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูถื้อหุน้โดยการจดัช่องลงทะเบียนแยกระหวา่ง   

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ และไดน้าํระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และ

ใชใ้นการนบัคะแนน พร้อมกนัน้ีบริษทัฯ ไดเ้ตรียมดวงตราไปรษณียไ์วเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ส่งหนงัสือมอบฉนัทะ

มาทางไปรษณียอี์กดว้ย นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การนาํระบบการลงคะแนนเสียงแบบอิเลคทรอนิกส์ (e-
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voting) ของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั มาใชใ้นการลงทะเบียนผูถื้อหุน้และการ

นบัคะแนนเสียงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส 

 

 สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ทางบริษทัฯ ไดมี้การดาวน์โหลดบนัทึก

การประชุมผูถื้อหุน้ลงในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ดูการประชุมยอ้นหลงัได ้

 

(ข.3) ระหว่างการประชุม  

ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 ซ่ึงมีกรรมการเขา้

ร่วมประชุม 9 คน จากกรรมการทั้งหมด 10 คน ซ่ึงรวมทั้งประธานกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เขา้ร่วมประชุม 

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ทาํหนา้ท่ีตอบขอ้ซกัถามของ    

ผูถื้อหุน้ โดยก่อนการประชุมจะเร่ิมข้ึนอยา่งเป็นทางการ ประธานกรรมการไดอ้ธิบายถึงวิธีลงคะแนนเสียง 

และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเม่ือจบแต่ละวาระการประชุม 

  

เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน มีการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการ

นาํเสนอระหวา่งการประชุมทั้งหมด บริษทัฯ จดัการประชุมตามวาระท่ีไดก้าํหนดและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ทุกคนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยา่งเท่าเทียมกนั ประธานกรรมการใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเพียงพอใน

การตั้งคาํถาม และใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินการของบริษทัฯ  ตลอดจนรายงานการเงิน โดยไม่ริดรอน

สิทธิของผูถื้อหุน้ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารใหค้วาม

กระจ่างระหวา่งการประชุมและยงัไดพ้บปะกบัผูถื้อหุน้อยา่งไม่เป็นทางการ หลงัจากนั้น คะแนนเสียง

ทั้งหมดในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่วา่ท่ีออกโดยผูถื้อหุน้เองหรือโดยผูรั้บมอบฉนัทะไดรั้บการนบัอยา่งเป็น

ทางการ 

 

บริษทัฯ ไดรั้บผลคะแนนขั้นดีเลิศ (ช่วงคะแนนระหวา่ง 90-99) สาํหรับคุณภาพของการจดังานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปีปัจจุบนั โดยผลการประเมินมาจากแบบประเมินของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ร่วมกบัสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย และ

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 

(ข.4) วธีิการหลงัการประชุม  

บริษทัฯ จดัเตรียมและนาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด คือ ภายใน 14 วนัหลงัการประชุม รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2553 ไดรั้บการบนัทึกและนาํส่งใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 
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พ.ศ. 2553 หรือ 14 วนัหลงัจากวนัประชุม นอกจากน้ี ยงัมีการเผยแพร่รายงานการประชุมในเวบ็ไซตข์อง      

บริษทัฯ ท่ี http://www.thoresen.com 

 

3. นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เลง็เห็นและตระหนกัถึงความสาํคญัของกลุ่มผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การสนบัสนุนของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจะช่วยสร้างความยัง่ยนื

ใหก้บัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร กล่าวคือ ผูถื้อหุน้ พนกังานและฝ่าย

บริหาร และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร เช่น เจา้หน้ี คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ และองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  และมีนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลดงักล่าวดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั

ต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนกาํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและตรวจสอบการ

ปฏิบติัตามดว้ย  

 

นอกจากน้ี เพือ่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการปฏิบติัจากบริษทัฯ อยา่งเท่าเทียมกนั และเพื่อเปิด

โอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัใหมี้

การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส และทนัต่อเวลา  โดย 

บริษทัฯ ใชน้โยบายเก่ียวกบัการรับแจง้ประเดน็ขอ้สงสยัต่างๆ ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการซกัถามบริษทัฯ โดย

ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้ขอ้ซกัถามมายงัคณะกรรมการตรวจสอบผา่นทางเวบ็ไซตข์อง บริษทัฯ 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  
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(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

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 ในปี 2553 บริษทัฯ จดัโครงการใหพ้นกังานเขา้ร่วมหลงัเวลาเลิก

งานหลากหลายมากข้ึน เช่น การเรียนแต่งหนา้ การเรียนเทคนิคการถ่ายรูป บริษทัฯ ยงัคงสนบัสนุนให้

พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน การบริจาคใหก้บัเหตุการณ์

แผน่ดินไหวท่ีประเทศเฮติ และบริจาคใหก้บัผูป้ระสบภยันํ้าท่วมในประเทศไทย 

 

(ค) ฝ่ายบริหาร  

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ฝ่ายบริหารเป็นปัจจยัสู่ความสาํเร็จท่ีสาํคญัประการหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ 

ดว้ยเหตุน้ี จึงไดมี้การจดัทาํโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารอยา่งเหมาะสม ในระดบัท่ีเปรียบเทียบไดก้บั

ผูอ่ื้นในธุรกิจเรือเดินทะเลและบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย ในปี 2553 บริษทัฯ ไดมี้การทบทวน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ใหม่ของ บริษทัฯ 

ซ่ึงในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 บริษทัฯ นาํเอาโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง (Employee 

Joint Investment program หรือ EJIP) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรักษาผูบ้ริหารท่ีสาํคญัโดยดูจากผลงาน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารยงัมีอิสระในการทาํงานในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ โดยปราศจากการแทรกแซงอีกดว้ย  

 

(ง) คู่สัญญา 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจกบัลูกคา้ หุน้ส่วน คู่แข่ง เจา้หน้ี และคู่คา้ ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการซ้ือ

ขายท่ีไดท้าํเป็นสญัญาอยา่งยติุธรรมและมีจริยธรรม บริษทัฯ มีนโยบายหลีกเล่ียงการกระทาํใดกต็ามท่ีอาจ
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ส่งผลใหเ้กิดความไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต หรือท่ีอาจละเมิดสิทธิของคู่สญัญาของบริษทัฯ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด

หรือท่ีไดต้กลงร่วมกนั  

 

สาํหรับคู่คา้และเจา้หน้ีของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการพฒันาระบบการรวมฐานขอ้มูล 

(centralised approach) ใหดี้ยิง่ข้ึนเพื่อใหบ้ริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและและยติุธรรม 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อบุคคลเหล่าน้ีดว้ยความยติุธรรมและเท่าเทียมกนัเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

และเพื่อใหคู้่คา้และเจา้หน้ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ียติุธรรม บริษทัฯ จะหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีจะนาํไปสู่

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และจะปฏิบติัตามพนัธสญัญาใดๆ ท่ีบริษทัฯ ไดใ้หไ้ว ้ 

 

สาํหรับคู่แข่ง บริษทัฯ ไดป้ฏิบติักบัคู่แข่งอยา่งยติุธรรมและถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นไปตามหลกั

สากลโดยจะไม่มีการล่วงละเมิดความลบัของคู่แข่งหรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัในทางท่ีฉอ้โกง 

 

สาํหรับเจา้หน้ีเงินกูย้มื บริษทัฯ ไดป้ฏิบติักบัเจา้หน้ีเงินกูย้มือยา่งตรงไปตรงมาโดยบริษทัฯ ไม่มีการ

ปกปิดขอ้มูลอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัเจา้หน้ีเงินกูย้มื ถา้หากบริษทัฯ ไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงขอ้ใด

ขอ้หน่ึงหรือมากกวา่ ร่วมกนัแลว้ บริษทัฯ จะแจง้เจา้หน้ีเงินกูย้มืรับทราบเพื่อหาขอ้สรุปท่ีสามารถตกลง

ร่วมกนั 

 

(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
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สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความห่วงใยต่อส่ิงแวดลอ้ม รายละเอียดเก่ียวกบัการรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ 

ดูไดใ้นรายงานประจาํปี หนา้ 178 ถึงหนา้ 185 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน

ของบริษทัฯ ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญั ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้

หรือการตดัสินใจท่ีจะลงทุนหรือราคาหุน้และหลกัทรัพยใ์ดท่ีบริษทัฯ ออกอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ เพียงพอและ

ครบถว้น ขอ้มูลน้ีจะเผยแพร่ในเวลาอนัเหมาะสมดว้ยวิธีท่ีโปร่งใสผา่นช่องทางท่ีเป็นธรรมและเช่ือถือได ้

โดยมีเป้าหมายหลกัคือเพื่อใหก้ารตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นไปบนพื้นฐานของการ

ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอ  

 

ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ คือ ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบญัชีและการเงิน และผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุน

สมัพนัธ์ ผูท้าํหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลเหล่าน้ีไดป้ระชุมและใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจในหลายโอกาส ดงัน้ี  

1. การประชุมตวัต่อตวักบัผูถื้อหุน้ เจา้หน้ีและนกัวิเคราะห์ (มากกวา่ 90 คร้ังในปี 2553) 

2. การประชุมรายไตรมาสกบันกัวเิคราะห์เพื่อพดูคุยถึงผลการดาํเนินงานทางการเงินคร้ังล่าสุด

ของบริษทัฯ (4 คร้ังในปี 2553) 

3. การประชุมนกัลงทุน (12 คร้ังในปี 2553) 

4. โรดโชว ์(5  คร้ังในปี 2553) 

 

นอกจากโอกาสขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ไดใ้ชช่้องทางการส่ือสารอีกหลายช่องทางซ่ึงรวมถึงรายงาน

ประจาํปี รายงานการเงินประจาํปี เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการประชุมสามญั       

ผูถื้อหุน้ประจาํปี บริษทัฯ ส่งเสริมการใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทัฯ ใหเ้ป็นอีกช่องทางหน่ึงในการส่ือสารเพื่อ

เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ   นอกจากน้ี บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ยงัมีข่าวท่ีบริษทัฯ นาํส่งตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย การนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งบทสมัภาษณ์ทางโทรทศัน์ และบทสมัภาษณ์ในนิตยสาร

อีกดว้ย  

 

ท่านใดท่ีตอ้งการติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์สามารถติดต่อไดท่ี้เบอร์โทรศพัท ์ 0-2250-0569 ต่อ 

363 หรืออีเมล ์charmaine_u@thoresen.com  

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการพฒันาเคร่ืองมือใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมกบัธุรกิจของ

บริษทัฯ โดยการทาํใหข้อ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ เขา้ถึงได ้และ โปร่งใส บริษทัฯ มีช่องทางหลากหลายเพื่อให้
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ขอ้เสนอแนะ หรือร้องเรียนเร่ืองพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม และไม่มีคุณธรรมในดา้นการเงิน หรือ การ

ควบคุมภายใน โดยสามารถยืน่ขอ้ร้องเรียน หรือ ขอ้ซกัถามไดท้างเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “การ

กาํกบัดูแลกิจการ” 

 

5.  คณะกรรมการ 

(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ  

จาํนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงกาํหนดวา่คณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 

2553 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 10 คน และกรรมการส่วนใหญ่ (จาํนวน 8 คนจาก

ทั้งหมด 10 คน) เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะมีจาํนวนไม่เกิน 1 ใน 

3 ของจาํนวนคณะกรรมการทั้งหมด  

 

กรรมการทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลายประการ ซ่ึงรวมถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

1. การเขา้ถึงขอ้มูลการเงินและขอ้มูลธุรกิจอ่ืนอยา่งเพยีงพอ เพื่อทาํงานของตนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2. กรรมการควรเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย และ

ควรตั้งคาํถามท่ีสาํคญั เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของ

บริษทัฯ  ตลอดจนกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัท่ีดี 

3. กรรมการควรมีความสามารถและยนิดีท่ีจะเรียนรู้ธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนสามารถแสดง

ความคิดเห็นของตนอยา่งอิสระ โดยจะตอ้งสละเวลาและใหค้วามใส่ใจอยา่งเพียงพอใหก้บัเร่ืองท่ีมี

ความสาํคญัทุกเร่ือง 

4. กรรมการควรจดัประชุมโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารร่วมประชุมอยูด่ว้ยอยา่งสมํ่าเสมอ

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
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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/หรือผลประโยชน์ ของผูถื้อหุน้  

 

คุณสมบติัประการสาํคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง   

1. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ถือหุน้มากกวา่ร้อยละ 1 ของหุน้ท่ีออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุน้ดงักล่าวจะ

จาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5   

2. กรรมการอิสระตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือเป็นท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัไดท่ี้รับการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคย

เป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ในการบริหารจดัการ

และธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางออ้มของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของ

ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษทัฯ  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
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4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์กบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูมี้

อาํนาจควบคุม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด

ทะเบียนตามกฏหมาย 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 

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  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553  คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 10 คน โดยเป็น

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน (ร้อยละ 10 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน 

(ร้อยละ 10 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) ซ่ึงถึงแก่กรรมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และจะมีกรรมการ

อิสระใหม่เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลง ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ท่ีจะ

จดัข้ึนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ท่ีจะถึงน้ี และกรรมการอิสระ 8 คน (ร้อยละ 80 จากจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมด) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการประกอบไปดว้ยกรรมการดงัต่อไปน้ี 
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รายนามคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั  

(ถึงแก่กรรม) 

ประธานกรรมการ/กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

2. นายอศัวิน คงสิริ ประธานกรรมการ (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) 

กรรมการอิสระ 

3. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 

4. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 

5. นางปรารถนา มงคลกลุ กรรมการอิสระ 

6. ดร. พิชิต นิธิวาสิน กรรมการอิสระ 

7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการอิสระ 

8. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ 

9. นางโจอ้ี ฮอร์น กรรมการอิสระ 

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ กรรมการอิสระ 

  

(ก.4) การแยกตําแหน่ง  

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารหน่ึงคนใหเ้ป็นประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั ประธาน

กรรมการทาํหนา้ท่ีดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ตามท่ีคณะกรรมการและฝ่าย

บริหารไดพ้ิจารณาและจดัทาํข้ึน ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการดาํเนินไปจนสาํเร็จลุล่วง 

กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคาํถามสาํคญัๆ ระหวา่งการประชุมแต่ละคร้ัง 

 

อาํนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ไดรั้บการจาํกดัความและแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

กรรมการจะประชุมกนัเป็นคร้ังคราวเพื่อใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนฝ่ายบริหารผา่นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ในขณะเดียวกนั   คณะกรรมการจะไม่ยุง่เก่ียวกบังานประจาํ หรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายใตค้วามรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเท่านั้นท่ี

ไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการใหท้าํงานเหล่าน้ี ดงันั้น อาํนาจและความรับผดิชอบของกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจึงสอดรับกบัฝ่ายบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ยงัไดมี้การระบุขอบเขตหนา้ท่ีและอาํนาจของฝ่ายบริหารทุกระดบัไวอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อความ

ชดัเจน 
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(ข) บทบาทและความรับผดิชอบของโครงสร้างการจัดการ  

(ข.1) คณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะตอ้งประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบติัตาม

กฎหมาย กฎและระเบียบทั้งหมด คณะกรรมการมีหนา้ท่ีหลกัในการกาํกบัและกาํหนดทิศทางการบริหาร

จดัการเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการดาํเนินการโดยตรงหรือผา่นคณะกรรมการชุดยอ่ย

อ่ืน คณะกรรมการพึงมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อประเมินวา่มีการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 

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 

7. ใหค้วามเห็นชอบค่าตอบแทนของพนกังาน 

8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเหมาะสมเพือ่บริหารธุรกิจของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย  

 

คณะกรรมการไดม้อบหมายอาํนาจและความรับผดิชอบ ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

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 
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(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 

9. กลัน่กรองเร่ืองราวต่างๆ ก่อนนาํส่งคณะกรรมการ  

 

(ข.3) ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ หากประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการจะเลือกกรรมการท่ีเขา้ร่วม

ประชุมหน่ึงคนใหเ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้น ประธานกรรมการรับผดิชอบดูแลใหก้ารประชุมเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวกบัการประชุม (ถา้มี) ตลอดจนจดัการใหก้าร

ประชุมเป็นไปตามวาระแห่งการประชุมนั้น  

 

(ค) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตดัสินใจนโยบายเชิงกลยทุธ์เป็นของตน คณะกรรมการจะ

มอบหมายการพิจารณาเร่ืองในรายละเอียดใหก้บัคณะกรรมการชุดยอ่ยและเจา้หนา้ท่ี (ในกรณีท่ีเป็น

กระบวนการของตน) หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ในกรณีท่ีเป็นการบริหาร

จดัการกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ)  
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คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) และคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน (Remuneration Committee) คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) รายละเอียดเก่ียวกบัองคป์ระกอบ หนา้ท่ี 

และความรับผดิชอบของคณะกรรมการทั้งหา้คณะน้ีปรากฎอยูด่า้นล่างน้ี และในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี 

http://www.thoresen.com ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ” 

 

(ค.1) เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการแต่งตั้งนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ ใหเ้ป็นเลขานุการบริษทัเพื่อรับผดิชอบเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ และเพื่อช่วยเหลืองานท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี  

 

โดยหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัจะรายงานต่อประธานกรรมการ    และโดยโครงสร้างองคก์รจะรายงาน

ต่อผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มการบญัชีและการเงิน รายละเอียดหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัอยูใ่น

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

 

(ค.2) คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี        

นางปรารถนา มงคลกลุ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ดร. ศิริ การเจริญดี และนายอศัวิน คงสิริ กรรมการ

ในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งส้ิน ในระหวา่งรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.  

2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 9 คร้ัง โดยกรรมการทุกคนเขา้ร่วมการประชุมทุก

คร้ัง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ความรอบรู้และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงิน ซ่ึงจาํเป็น

ต่อการทาํงานในหนา้ท่ีของตน หวัหนา้ทีมผูส้อบบญัชีภายนอก ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบญัชีและ

การเงิน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแล และผูจ้ดัการอาวโุสแผนก

ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ต่างเขา้ร่วมการประชุมสาํคญัทุกคร้ังก่อนการเปิดเผยรายงานการเงินราย    

ไตรมาสของบริษทัฯ ในระหวา่งปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแล และ ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกตรวจสอบภายในโดยไม่มี

ฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ย  
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คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บอาํนาจอยา่งเตม็ท่ีจากคณะกรรมการบริษทัฯในการปฎิบติังานใน

หนา้ท่ีของตน ซ่ึงรวมถึงการติดตามการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ และการดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่มาตรฐาน

ในการเปิดเผยขอ้มูลและการจาํกดัอาํนาจทางดา้นการเงินของผูบ้ริหารเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ในแต่

ละปีจะมีการกาํหนดวาระล่วงหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจดัการ

ความเส่ียงทางการเงินท่ีระบุในแผนธุรกิจประจาํปีของบริษทัฯ ประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงาน

กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการทนัทีหลงัการประชุมทุกคร้ัง ระหวา่งการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาประเดน็ท่ีเกิดข้ึนร่วมกบัผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบญัชีและการเงิน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบริหารความเส่ียงและการ

กาํกบัดูแล และผูจ้ดัการอาวโุสแผนกตรวจสอบภายใน รวมทั้งผูส้อบบญัชี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีหลกั ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานความถูกตอ้ง ความเพียงพอ และความเช่ือถือได ้ ของกระบวนการรายงานขอ้มูลทางการเงิน 

โดยการประสานงานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํรายงานขอ้มูลทาง

การเงินรายไตรมาส และรายปี 

2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพือ่ให้

มัน่ใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกบั

ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

• สอบทานกิจกรรมการดาํเนินงานและการจดัโครงสร้างองคก์รของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ ไม่มีการจาํกดัขอบเขตการปฏิบติังาน 

• ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนยา้ย หรือเลิกจา้งผูจ้ดัการอาวโุสแผนกตรวจสอบ

ภายใน 

• พิจารณารายงานการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะท่ีนาํเสนอโดยแผนกตรวจสอบภายใน และกาํกบั

ดูแลการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ 

• สอบทานความเพียงพอในการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ อีกทั้งเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ การ

บริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและ

สอดคลอ้งกบันโยบายภายในของบริษทัฯ 

3. สอบทานการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ การดาํเนินธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายวา่

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทัฯ 
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4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

รวมถึงพิจารณาค่าสอบบญัชีและดาํเนินกิจกรรมหลกัดงัต่อไปน้ี 

• สอบทานผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาถึงความเช่ือถือได ้ ความเพียงพอของ

ทรัพยากร ขอบเขตการปฏิบติังาน และประสบการณ์ของผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บมอบหมายให้

ปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 

• สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี เพื่อใหม้ัน่ใจในความเหมาะสมและ

มิไดมี้การจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบ 

• ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

• พิจารณารายงานการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะท่ีเสนอโดยผูส้อบบญัชีและกาํกบัดูแลการปฏิบติั

ตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

5.  สอบทานการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน อีกทั้ง พิจารณารายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจในประสิทธิภาพของระบบการกาํกบัดูแล การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 

ตลอดจนความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

6. จดัทาํและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบใน

รายงานประจาํปีของบริษทัฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูลอยา่ง

นอ้ยดงัต่อไปน้ี 

• ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้นและความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระ

ของผูส้อบบญัชีโดยจาํกดัมิใหผู้ส้อบบญัชีใหบ้ริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชีและงานบริการ

ดา้นภาษี นอกจากน้ี ในทุกๆ 5 ปี จะมีการพิจารณาแต่งตั้งหวัหนา้ทีมผูส้อบบญัชีใหม่ 

• ความเห็นต่อรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• จาํนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจาํนวนการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละคน 

• ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
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• รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

8. สอบทานและปรับปรุงกฎบตัร โดยขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎบตัรต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

งานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํจนสาํเร็จลุล่วงในปี 2553 น้ี รวมถึง  

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงานการเงินรายปีและรายไตรมาสทั้งหมด ก่อนแนะนาํ

ใหค้ณะกรรมการตีพิมพร์ายงานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้ภิปรายและทาํการตดัสินใจอยา่งใช้

วิจารณญานเตม็ท่ีและสร้างสรรคใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบายการบญัชีและประมาณการสาํคญัๆ โดยใชข้อ้มูล

จากรายงานท่ีไดจ้ดัเตรียม การนาํเสนอขอ้มูล รวมทั้งคาํแนะนาํอิสระท่ีไดจ้ากผูส้อบบญัชี 

2. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงานเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง และการ

ควบคุมภายใน ในฝ่ายปฏิบติัการเรือ ฝ่ายปฏิบติัการดา้นสินคา้ แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ  รายงานการ

ตรวจสอบบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) และรายงานการตรวจสอบการเช่ือมต่อและโอน

ถ่ายขอ้มูลระหวา่งระบบ SAP และ ระบบรับชาํระเงิน/ระบบลูกหน้ีเจา้หน้ี  

3. แผนกตรวจสอบภายในไดใ้หค้าํแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอซ่ึงรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพใน

การควบคุมของบริษทัฯ ประจาํปี มีการพิจารณารายงานท่ีไดจ้ากการตรวจสอบภายในและการสนองตอบ

ของฝ่ายบริหารอยา่งละเอียด การอภิปรายรายงานเหล่าน้ีมีส่วนต่อความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ี

เก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ  

 

 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณา และเสนอการแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีและค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีแก่ผูถื้อหุน้เพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี

ทุกคร้ัง ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 

 

1. แต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 หรือนายชาญชยั ชยั

ประสิทธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3760 หรือ นางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 

แห่งไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจาํปีการเงิน 2553 

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจาํนวน 3.160 ลา้นบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ

บริษทัฯ และงบการเงินรวม   
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หลงัพิจารณาขอ้กาํหนด และค่าธรรมเนียมในการวา่จา้งการสอบบญัชีตามท่ีมีการเสนอแลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดช้ี้แจงใหค้ณะกรรมการทราบถึงผลการประเมินของตน  และแนะนาํ

คณะกรรมการใหแ้ต่งตั้งไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเป็นผูส้อบบญัชีอีกคร้ัง โดยจะนาํเสนอผูถื้อหุน้ในท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังต่อไปท่ีกาํหนดจะจดัข้ึนในวนัท่ี  28 มกราคม 2554 

 

(ค.3) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี ดร. พิชิต นิธิวาสิน (ประธาน

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน) ดร. ศิริ การเจริญดี และนายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการในคณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งส้ิน คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประชุมกนั 5 คร้ังในปี 

2553  

 

หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึง  

1. แนะนาํและเสนอคณะกรรมการ เพื่ออนุมติักรอบกาํหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกาํหนด

รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึง เงินรางวลัประจาํปี/พิเศษ (โบนสั)  ค่าเบ้ียต่างๆ และค่าตอบแทนใน

รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีใหแ้ก่ 

•  กรรมการซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ต่อไป 

•  กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ท่ีจดัตั้งโดยคณะกรรมการ 

2. แนะนาํและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมติักรอบกาํหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกาํหนด

รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ย เงินรางวลัประจาํปี/ พิเศษ (โบนสั) เงินเดือน และคา่ตอบแทน

ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีใหแ้ก่ 

• กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

• ผูบ้ริหารท่ีอยูใ่นลาํดบัรองลงมาจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. ประเมินผลการปฏิบติังานรายปีและรายงานผลการประเมินของบุคคลดงัต่อไปน้ีแก่คณะ 

กรรมการ 

• กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

•  ผูบ้ริหารท่ีอยูใ่นลาํดบัรองลงมาจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

4. พิจารณางบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ เก่ียวกบัค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ

อนุมติั 

5. ติดตามและประเมินค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารโดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ตามท่ี

จะกล่าวต่อไปดา้นล่างน้ี อีกทั้งรายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ให้

คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการในคร้ังถดัไป 
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•  ระดบัค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมท่ีจะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผูบ้ริหาร

ในการผลกัดนัและบริหารบริษทัฯ ใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

• เง่ือนไขในการจ่ายผลตอบแทนและการวา่จา้งควรอยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดก้บั

บริษทัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

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

การวา่จา้งใหจ้ดัทาํนโยบายค่าตอบแทนของบริษทัฯ ใหม่ โดยขอบเขตในการทาํงานดงักล่าวนั้นประกอบ 

ดว้ย การพฒันาการจดัลาํดบัชั้นงาน (job grade) สาํหรับทุกตาํแหน่งงาน การเปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือน

ปัจจุบนั และการพฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลการปฏิบติังาน ซ่ึงจากขอ้มูลเหล่าน้ี กลุ่มทรัพยากรบุคคลจะได้

นาํมาใชจ้ดัทาํแผนการใหผ้ลตอบแทน เงินเดือนของพนกังานในลาํดบัชั้นงานทั้งหมด และเคร่ืองมือ

ประเมินผลการทาํงานทั้งในระยะสั้นและระยะกลางเพื่อเสนออนุมติัต่อคณะกรรมการต่อไป 

 

หลกัการสาํคญัดงัต่อไปน้ีไดถู้กนาํมาปฏิบติั  

1. โครงสร้างค่าตอบแทนควรจะสะทอ้นระบบการใหร้างวลัท่ียติุธรรม 

2. องคป์ระกอบสาํคญัๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะนาํมาเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จในการบรรลุ

เป้าหมายของการปฏิบติังาน ซ่ึงรวมถึงการนาํผลตอบแทนในส่วนของผูถื้อหุน้เช่ือมโยงกบัผลประโยชน์

ตอบแทนของผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ 

3. การประเมินผลการปฏิบติังานจะทาํทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามดชันีวดัผลการปฏิบติังาน 

และความสามารถท่ีกาํหนด 

4. นโยบายและแนวทางการใหค่้าตอบแทนจะโปร่งใสมากท่ีสุดเท่าท่ีทาํไดท้ั้งกบัผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งและผูถื้อหุน้  

 

ทั้งน้ี นโยบายค่าตอบแทนใหม่ของบริษทัฯ เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบปีบญัชี 2553 เป็นตน้ไป 

 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้มูลในตลาด เพื่อประกอบการพจิารณา

กาํหนดระดบัการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนปะจาํปี ในการพิจารณาการจ่ายเงินรางวลั

ประจาํปี (โบนสั) ใหก้บับุคคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะทบทวน

ความสาํเร็จของบริษทัฯ  และผลการดาํเนินงานของคู่แข่งธุรกิจอยา่งรอบคอบ   

 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะประกอบไปดว้ยเงินเดือน เงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) และผลตอบแทน

จูงใจในระยะยาว (เช่น โครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment 

program หรือ EJIP))  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์อ่ืนๆ  
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คณะกรรมการกาํหนดระดบัเงินค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมด ใหอ้ยูภ่ายใต้

ขีดจาํกดัท่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบ จากแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยเก่ียวกบั

แนวปฏิบติัท่ีดีในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ฉบบัเดือนกนัยายน 2549 คณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนไดป้รับปรุงแผนการใหผ้ลตอบแทนใหก้บักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยประกอบดว้ย 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) เม่ืออตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ของผูถื้อหุน้เกินร้อยละ 15 ซ่ึงขอ้เสนอน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2554 คณะกรรมการเสนอใหมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บักรรมการ

ฉบบัปัจจุบนั โดยรายละเอียดการเปล่ียนแปลงสามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ (ซ) ค่าตอบแทน 

 

(ค.4) คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ย นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม (ประธานกรรมการสรรหา) ดร. พิชิต 

นิธิวาสิน  ดร. ศิริ การเจริญดี และนายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งส้ิน 

คณะกรรมการสรรหามีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง ในปี 2553  

 

หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการสรรหา ไดแ้ก่ 

1. กาํหนดกระบวนการและเกณฑใ์นการสรรหาและคุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือรับการ

คดัเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

2. ทบทวนและเสนอคาํแนะนาํต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับเลือก (ไม่วา่

จะโดยคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ หรืออ่ืนๆ) เพื่อการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ โดยพจิารณาถึงประวติั อาย ุ

ความรู้ ประสบการณ์ ศกัยภาพ จาํนวนคร้ังท่ีไดเ้คยดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เสนอและใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่เม่ือมีกรรมการครบวาระ 

หรือเสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการคนเดิมใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งอีกคร้ังในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี

ของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมในการทาํงานและผลการทาํงานของกรรมการ เช่น การเขา้ประชุม 

ความพร้อม และความร่วมมือ 

4. ประเมินรายปีวา่กรรมการอิสระยงัคงมีความเป็นอิสระหรือไม่ หรือกรรมการอิสระคนใหม่ไดมี้

คุณสมบติัเป็นไปตามกฏหมายและกฏเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

5. เสนอขอ้มูลเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอเพื่อการตดัสินใจเก่ียวการเสนอกรรมการท่ีครบ

วาระใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

6. ระบุและเสนอช่ือผูเ้ขา้รับคดัเลือกเพื่อรับการอนุมติัจากคณะกรรมการ เพื่อเขา้รับหนา้ท่ีแทน

ตาํแหน่งท่ีวา่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
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7. ทบทวนผูท่ี้เขา้รับการคดัเลือกดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ 

8. ทบทวน และใหค้าํเสนอแนะต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัโครงสร้าง ขนาด องคป์ระกอบและ

ความสามารถหลกัของคณะกรรมการ โดยคาํนึงถึงความสมดุลระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและ

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และระหวา่งกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นอิสระ โดยคาํนึงถึง

หลกัการการกาํกบัดูแลกิจการตลอดเวลา โดยทบทวนอยา่งนอ้ย 1 คร้ังทุกๆ รอบปีบญัชี 

9.  จดัหากรรมการใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของคณะกรรมการใหเ้ป็นกรรมการอิสระ หรือมี

จาํนวนขั้นตํ่าตามสดัส่วนหรือเกณฑอ่ื์นๆ ตามท่ีกฏหมายหรือกฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้

10. ประธานกรรมการเป็นผูร้ายงานผลจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการ โดยการร่วม

ปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการสรรหา  รวมทั้งในกรณีเสนอช่ือสมาชิกใหม่ท่ีสมควรเขา้รับการดาํรง

ตาํแหน่งในคณะกรรมการ 

11. สนบัสนุนช่องทางสาํหรับผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการเสนอช่ือผูเ้ขา้รับคดัเลือกเป็นกรรมการของ

บริษทัฯ 

 

คณะกรรมการไดท้าํแผนการสืบทอดงาน (succession planning) อยา่งเป็นระบบ เพื่อใหโ้ครงสร้าง

ของคณะกรรมการท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหม่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน จากการสรรหา

กรรมการท่ีจะมาเขา้มามีส่วนร่วมในกลยทุธ์การเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดพ้จิารณาเสนอช่ือ 

นายอศัวนิ คงสิริ เป็นกรรมการอิสระต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552  และไดรั้บความเห็นชอบจาก

ผูถื้อหุน้ นายปีเตอร์ สโตคส์ ไดเ้ขา้มาร่วมงานกบัคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 

สาํหรับในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 คณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอให ้ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทร

ทตั ดร. พิชิต นิธิวาสิน และนายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

และเสนอใหแ้ต่งตั้งนายออรัล ดบับลิว ดอว ์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง

จากการถึงแก่กรรมของ ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เน่ืองดว้ยคณะกรรมการมีการอนุมติัใหค้ณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหารวมกนัเป็นหน่ึงคณะกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการจึงเสนอใหมี้

การรวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยสองชุดน้ีเขา้ดว้ยกนั ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงค่าตอบแทน

กรรมการชุดยอ่ยน้ีข้ึนอยูก่บัการอนุมติัในท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ปี 2554 โดยรายละเอียดการ

เปล่ียนแปลงสามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ (ซ) ค่าตอบแทน 
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(ค.5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในท่ีประชุม

คณะกรรมการวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และในการประชุมคณะกรรมการ ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 

2553 คณะกรรมการบริษทัฯ  อนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง จะประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คนท่ีมาจากคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

โดยจะมาจากกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน และสมาชิกท่ีเหลือจะประกอบไปดว้ยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบญัชีและการเงิน และ ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแล 

หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจดัการความเส่ียงขององคก์รภายในกลุ่มบริษทัฯ เพื่อให้

มัน่ใจไดว้า่สามารถระบุปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญัไดอ้ยา่งครบถว้น และมีกระบวนการจดัการความเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการกาํหนดและปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม 

2. ประเมินประสิทธิภาพและความเพยีงพอของการบริหารจดัการ การดาํเนินงาน และ การ

ควบคุมบญัชีท่ีใชใ้นกลุ่มบริษทัฯ 

3. ทบทวนความเส่ียงท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึนจริงและอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการปฏิบติัตามแผนงานความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ  

5. ติดตามการดาํเนินงานตามแผนงานบริหารความเส่ียงของหน่วยงานต่างๆ 

6. ทบทวนกระบวนการวางแผนสาํรองฉุกเฉินภายในกลุ่มบริษทัฯ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มีการกาํหนด

ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญั พร้อมทั้งแผนบรรเทาความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

7. ทาํงานร่วมกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในท่ีอาจจะมีผลกระทบกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

8. ตดัสินใจและใหข้อ้เสนอแนะในประเดน็สาํคญัท่ีไดรั้บจากกระบวนการบริหารความเส่ียง 

 

เน่ืองจากเพิ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จึงยงัไม่มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงในปี 2553 

 

(ค.6) คณะกรรมการการลงทุน 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการอนุมติัใหมี้

การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน โดยคณะกรรมการการลงทุน จะประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 คน

ท่ีมาจากคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงกรรมการ 2 คน จะมาจากคณะกรรมการผูท่ี้มี

ความรู้และประสบการณ์ในโครงการลงทุนท่ีมีการเสนอ โดยจะไดรั้บการแต่งตั้งจากประธานกรรมการใน
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แต่ละโครงการท่ีเสนอ สมาชิกท่ีเหลือจะประกอบไปดว้ย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบญัชีและการเงิน และ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มกลยทุธ์ 

 

หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการการลงทุน ไดแ้ก่ 

1. ทบทวนและประเมินเก่ียวกบัการลงทุนท่ีจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการ 

2. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะผูบ้ริหาร ในการวิเคราะห์และจดัโครงสร้างของโครงการลงทุนท่ีจะ

นาํเสนอ ก่อนส่งใหค้ณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 

 ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการการลงทุนเก่ียวกบัการลงทุนต่างๆ จาํนวน 3 คร้ัง 

 

(ง) ผลประโยชน์ทีข่ัดแย้ง  

(ง.1) ธุรกรรมทีอ่าจทาํให้เกดิผลประโยชน์ทีข่ัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ   

คณะกรรมการเขา้ใจวา่ธุรกรรมท่ีอาจนาํไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกบั

คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งไดรั้บการพจิารณาอยา่งรอบคอบเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์

ซีส์ จาํกดั (มหาชน) นอกจากน้ี ธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้งทาํในลกัษณะเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอกท่ี

ไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด และดาํเนินการโดยใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีกบับริษทัฯ 

และผูถื้อหุน้ทั้งหมด ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไข

ตามมาตรฐานทางการคา้ท่ียอมรับกนัทัว่ไปเสมอ บนัทึกท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมดงักล่าวทั้งหมดจะตอ้งนาํส่ง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาระหวา่งการประชุม ซ่ึงจะมีกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

เขา้ร่วมประชุมอยูด่ว้ย  

 

ในปี 2552 บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สียซ่ึง

มีเน้ือหาสรุป เก่ียวกบัการถือครองหุน้และการเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ และของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะถูกเกบ็ไวก้บับริษทัฯ 

เพื่อติดตามรายการเก่ียวโยงหรือรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึน กรรมการและผูบ้ริหารอาวโุสท่ีเขา้

ใหม่ของบริษทัฯ จะส่งรายงานน้ีภายใน 30 วนัหลงัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของบุคคลเก่ียวโยงและญาติสนิท กรรมการและผูบ้ริหารจะส่งรายงาน

ท่ีแกไ้ขใหม่ใหบ้ริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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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 

 

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยงัไดเ้นน้ย ํ้าการพิจารณาธุรกรรมระหวา่งบริษทั ซ่ึงหมายถึงธุรกรรม

ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อยา่งรอบคอบและไม่มีอคติ 

 

(ง.2) การกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่ใหใ้ชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะทาํงาน

ในตาํแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อจดัตั้งธุรกิจท่ีแข่งหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ    

บริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการหา้มใชข้อ้มูลภายในท่ีสาํคญัเพือ่ซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพื่อ

ผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอยา่งเดด็ขาด และหา้มการใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อ

ซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  

 

กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานธุรกรรมการซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และฐานะ

การถือครองหุน้ของตนทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง คณะกรรมการมีนโยบายหา้มมิใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารอาวโุสทุกคนซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 3 สปัดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการ

ดาํเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษทัฯ ขอ้หา้มน้ีใชบ้งัคบักบันิติบุคคลท่ีกรรมการของ

บริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นประโยชน์ นิติบุคคลท่ีวา่จา้งกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ีกรรมการของบริษทัฯ 

ทาํการเป็นตวัแทน  

 

(จ) การควบคุมภายใน   

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารและการปฏิบติังานในทุกระดบั  บริษทัฯไดก้าํหนดและแบ่งแยกหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ 
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รวมถึงอาํนาจบริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากน้ี แผนกตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระท่ี

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ยงัช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ในการ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเดน็ทางดา้นการบญัชีการเงิน การปฏิบติัตามระบบ

และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงในการ

ดาํเนินธุรกิจและความเส่ียงทางการเงินอีกดว้ย ทั้งน้ีสาํหรับการควบคุมภายใน  

 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัใน 5 องคป์ระกอบหลกัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน ดงัต่อไปน้ี  

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รอยา่งเหมาะสม เพื่อเอ้ืออาํนวยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และบริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน และใชใ้นการติดตามผล เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การทาํงานภายใต้

สภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีเหมาะสมนั้น จะส่งใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 2. การบริหารความเส่ียง 

คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทบทวนนโยบายและแผนทางดา้นความเส่ียง คณะผูบ้ริหารและพนกังาน

ทุกคนไดรั้บการสนบัสนุนใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของความเส่ียง และความสาํคญัในการบริหารความ

เส่ียง ซ่ึงจะทาํใหทุ้กคนมีการเตรียมตวัท่ีจะลด หรือ แกไ้ขความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัเวลา 

บริษทัฯ ส่งเสริมใหทุ้กคนมีพฤติกรรมท่ีตระหนกัต่อความเส่ียง ซ่ึงหมายความวา่การบริหารความเส่ียงนั้น

เป็นความรับผดิชอบของทุกคน โครงสร้างการบริหารความเส่ียงไดส้ร้างข้ึนอยา่งมีแบบแผน มาตรการและ

แผนการบริหารความเส่ียงกาํหนดจากปัจจยัความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

เป้าหมาย และการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีไดป้ระเมินไว ้ ยิง่ไปกวา่นั้น บริษทัฯ กาํหนดรายงานและการ

ติดตามการบริหารความเส่ียง เพื่อใหมี้การตอบรับท่ีรวดเร็วและเหมาะสมกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

แผนการติดตามการบริหารความเส่ียงสาํหรับกลุ่มธุรกิจหลายๆ กลุ่มภายใตบ้ริษทัฯ มีการทบทวนอยา่ง

รอบคอบก่อนจะเสนอรายงานใหก้บัคณะกรรมการทุกไตรมาส 

3. การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัในแต่ละแผนกไว ้ และไดท้าํการติดตามตรวจสอบ

อยา่งสมํ่าเสมอ  กรณีท่ีบริษทัฯ มีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าว บริษทัฯ จะปฏิบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ

ระบบควบคุมภายในระดบัปฏิบติังานเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดด้าํเนินการเพื่อ

กาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี ในการดาํเนินงานของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการ

กาํหนดระดบัการควบคุมและบาํรุงดูแลรักษาการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม และขณะน้ี   
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บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการกาํหนดและแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายควบคุมและฝ่ายประเมินผล

ออกจากกนัใหช้ดัเจน เพื่อรักษาไวซ่ึ้งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมี

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงินและบญัชี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานท่ีชดัเจนและ

เพียงพอเสนอต่อฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง  

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

คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการดาํเนินงาน ผา่นรายงานทางการเงินไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนักส็ามารถสอบทาน ประเมิน และใหค้าํแนะนาํเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผา่น

กระบวนการกาํกบัดูแลท่ีแผนกตรวจสอบภายในทาํการตรวจสอบการปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

 

ทั้งน้ีแผนกตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ ตาม

แผนงานการตรวจสอบประจาํปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบนั ยงัไม่

พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั แต่ไดใ้หค้วามเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดท่ีได้

ตรวจพบ โดยแผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีสอบทานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกัและ

กิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้

แนวทางท่ีกาํหนด  

 

(ฉ) ทีป่ระชุมคณะกรรมการ  

โดยทัว่ไป คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี การประชุมพิเศษจะจดัข้ึนตาม

ความจาํเป็นเพือ่แกไ้ขปัญหาเฉพาะอยา่ง ในปี 2553 คณะกรรมการประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง วาระการประชุม

หลกั ไดแ้ก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ แผนธุรกิจและงบประจาํปี รายงานการเงินรายไตรมาส 

และการเขา้ซ้ือและจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์สาํคญั โดยปกติเลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัเตรียมและส่งวาระการ
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ประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุมแต่ละคร้ังและจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการ

ประชุมแต่ละคร้ัง เพื่อใหก้รรมการมีเวลาพิจารณาประเดน็การประชุม 

 

เลขานุการบริษทั จะจดบนัทึกการประชุม ซ่ึงจะส่งใหก้บักรรมการภายใน 14 วนัหลงัวนัประชุม 

รายงานการประชุมจะไดรั้บการลงมติในการประชุมคร้ังต่อไป และเกบ็ใหก้รรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

อ่ืนๆ ตรวจสอบต่อไป  

 

คณะกรรมการกาํหนดใหส้มาชิกทุกคนอุทิศเวลาอยา่งเพยีงพอใหก้บังานของคณะกรรมการ 

รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของกรรมการ และพยายามอยา่งสุดความสามารถท่ีจะเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง 

รายละเอียดการเขา้ประชุมคณะกรรมการในปี 2553 มีดงัน้ี  

 

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการในปี 2553 

 

ช่ือ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทีป่ระชุม

คณะกรรมการ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

ทีป่ระชุม 

คณะ 

กรรมการ 

สรรหา 

ทีป่ระชุม

ปกต ิ

ทีป่ระชุม

เฉพาะกจิ 
รวม 

ทีป่ระชุม

ปกต ิ

ทีป่ระชุม

เฉพาะกจิ 
รวม 

1. ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั 

(ถึงแก่กรรม) 
4/4 1/3 5/7 - - - - - 

2. นายอศัวนิ คงสิริ 3/4 3/3 6/7 5/5 4/4 9/9 - - 

3. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั  4/4 3/3 7/7 - - - - - 

4. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 3/4 3/3 6/7 - - - - 5/5 

5. นางปรารถนา มงคลกลุ 4/4 2/3 6/7 5/5 4/4 9/9 - - 

6. ดร. พิชิต นิธิวาสิน  3/4 3/3 6/7 - - - 5/5 5/5 

7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ  3/4 3/3 6/7 - - - 5/5 5/5 

8. ดร. ศิริ การเจริญดี 4/4 3/3 7/7 5/5 4/4 9/9 5/5 5/5 

9. นางโจอ้ี ฮอร์น 4/4 2/3 6/7 - - - - - 

10. นายปีเตอร์ สโตคส์* 2/2 1/1 3/3 - - - - - 

หมายเหตุ : *นายปีเตอร์ สโตคส์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2553  

 

(ช) การประเมินของคณะกรรมการและการลาออกตามวาระ 

คณะกรรมการประกอบไปดว้ยกรรมการ 10 คน กรรมการอาจไดรั้บการเลือกตั้งซํ้ าทุกๆ 3 ปี 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีสญัญาจา้งงานกบับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  
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คณะกรรมการมีการปรับเปล่ียนสมาชิกภายในคณะกรรมการอยา่งต่อเน่ืองและค่อยเป็นค่อยไป โดย

ไม่ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานดอ้ยลงแต่ประการใด สมาชิกคณะกรรมการชุดใหม่ไดรั้บเชิญใหม้าเขา้

ร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการโดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบหลายอยา่ง โดยส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญัคือความสามารถท่ี

จะมีส่วนร่วมผลกัดนักลยทุธ์การเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ 

 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายวา่ดว้ยระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ โดยกาํหนดวา่

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารโดยทัว่ไปไม่ควรดาํรงตาํแหน่งเกินกวา่ 10 ปี หรือ 4 วาระ ไม่วา่จะต่อเน่ือง

หรือไม่ เวน้แต่จะมีเหตุผลท่ีสมควรหลงัพิจารณาความรับผดิชอบของบุคคลนั้น ตลอดจนการท่ีบุคคล

ดงักล่าวมีส่วนทาํประโยชน์ต่อใหบ้ริษทัฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และท่ีคาดการณ์ในอนาคต  

 

คณะกรรมการไดมี้การประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการอยา่งเป็นทางการ สาํหรับรอบปี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553  โดยประธานกรรมการสรรหาเป็นผูด้าํเนินการส่งแบบประเมินผล

งานของคณะกรรมการใหแ้ก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมาจะเกบ็ไวท่ี้เลขานุการบริษทั 

 ทั้งน้ี การประเมินแบ่งเป็นเร่ืองหลกัๆ 6 ประเดน็ ดงัน้ี 

1. โครงสร้างและคุณลกัษณะของคณะกรรมการ 

2. บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. ผลงานของคณะกรรมการ 

5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 

6. การพฒันาส่วนบุคคลของกรรมการ 

 

ผลการประเมินในภาพรวมในเร่ืองขา้งตน้ดงักล่าวนั้น สรุปไดว้า่ มีการดาํเนินการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยมีบางเร่ืองท่ีควรมีการปรับปรุง เช่น ระยะเวลาท่ีใชใ้นการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรม

ทางธุรกิจของบริษทัฯ และการจดัตั้งแผนการสืบทอดงาน (succession plan) สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

 

(ซ) ค่าตอบแทน  

(ซ.1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

นโยบายของคณะกรรมการคือค่าตอบแทนของกรรมการควรสะทอ้นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใน

การบรรลุเป้าหมายท่ีคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด นอกจากน้ี กรรมการยงัตอ้งมีประสบการณ์และ

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการทาํหนา้ท่ีดงักล่าว 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปัจจุบนั ไดรั้บการเห็นชอบจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2552 คณะกรรมการยงัไดก้าํหนดค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารอาวโุสจากคาํแนะนาํของคณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงจาํนวนเงินค่าตอบแทนน้ีจะพิจารณาจากความรับผดิชอบของผูบ้ริหารดงักล่าว 

ตลอดจนการมีส่วนทาํประโยชน์ของบุคคลดงักล่าวต่อบริษทัฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และท่ีคาดการณ์ใน

อนาคต และหากเป็นไปได ้ ค่าตอบแทนดงักล่าวจะสะทอ้นระดบัค่าตอบแทนท่ีใหก้บัผูบ้ริหารอาวโุสใน

ตลาดธุรกิจอยา่งเดียวกนักบับริษทัฯ 

 

(ซ.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสในปี 2553  

(ซ.2.1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิสด  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ อนุมติัการจ่าย

ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ มีรายละเอียดดงัน้ี  

 

• กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราเดียวกบั

ค่าตอบแทนท่ีกาํหนดในปีปฏิทิน 2551 กรรมการจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 45,000 บาทต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 54,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่า ของเบ้ียประชุม

ของกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารคนอ่ืนๆ) 

 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 48,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 

เท่าของเบ้ียประชุมของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ) ขณะท่ีกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ีย

ประชุม 40,000 บาทต่อคร้ัง 

 

• ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาจะไดรั้บเบ้ีย

ประชุม 18,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่าของเบ้ียประชุมของกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและ

กรรมการสรรหาคนอ่ืนๆ) ขณะท่ีกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ีย

ประชุม 15,000 บาทต่อคร้ัง 

 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบ

อ่ืนๆ 
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• จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมใหแ้ก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) เพื่อวาง

แนวทางในการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผูถื้อหุน้ โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน

รูปของเงินรางวลัประจาํปี เม่ืออตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้* (parent shareholders funds) 

เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเงินรางวลัประจาํปีในอตัราร้อยละ 0.50 ของกาํไร

สุทธิของงบการเงินรวมส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ และจะนาํมาจดัสรร

ใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเท่าๆ กนั 

 

 หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 

 กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  

            ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม  
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 จะมีการเสนอแกไ้ขค่าตอบแทนของคณะกรรมการบางรายการ

ดงัน้ี 

• กรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งส้ิน 430,000 

บาท หากมีกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารไดรั้บแต่งตั้งเพิ่มเติมเขา้มาใหม่ จะไดรั้บ

ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท กรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงิน

จาํนวน 45,000 บาทต่อคร้ัง ประธานกรรมการจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 54,000 บาทต่อ

คร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่า ของกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารคนอ่ืนๆ) 

• กรรมการท่ีเป็นชาวต่างชาติจะไดรั้บเบ้ียเดินทางเม่ือเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพือ่เขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยดงัน้ี 

-  จากเอเชียมายงัประเทศไทย:  500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

-  จากยโุรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอ่ืนๆ มายงัประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

• เน่ืองดว้ยกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหารวมกนัเป็นหน่ึงกรรมการชุดยอ่ย 

โดยมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการจึงเสนอใหมี้การรวมค่าตอบแทน

กรรมการชุดน้ีเป็นดงัน้ี  

- ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะไดรั้บเบ้ียประชุม 36,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึง

เท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาคนอ่ืนๆ) กรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 30,000 บาทต่อ

คร้ัง 

- ประธานกรรมการการลงทุน และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง จะไดรั้บเบ้ียประชุม 

18,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความ
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เส่ียงคนอ่ืนๆ) กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเส่ียงคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ีย

ประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 15,000 บาทต่อคร้ัง 

 

นโยบายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) สาํหรับคณะกรรมการยงัไม่มีการ

เปล่ียนแปลง 

 

รายละเอียดค่าตอบแทนและเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) ทั้งหมดปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี 

 

ค่าตอบแทนและเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปีบญัชี 

2553 

หน่วย : บาท 

 

หมายเหตุ : *ค่าตอบแทนมาตรฐานสาํหรับกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเป็นอตัราเดียวกนักบัค่าตอบแทนท่ีกาํหนดในปีปฏิทิน 2552 
** นายปีเตอร์ สโตคส์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2553 

 

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  

(ถึงแก่กรรม)  
3,360,000 - 270,000 - - - 3,630,000 

2. นายอศัวนิ คงสิริ 420,000 - 270,000 360,000 - - 1,050,000 

3. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั  - - - - - - - 

4. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 420,000 - 270,000 - - 90,000 780,000 

5. นางปรารถนา มงคลกลุ  420,000 - 270,000 432,000 - - 1,122,000 

6. ดร. พิชิต นิธิวาสิน 420,000 - 270,000 - 90,000 75,000 855,000 

7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ  420,000 - 270,000 - 75,000 75,000 840,000 

8. ดร. ศิริ การเจริญดี 420,000 - 315,000 360,000 75,000 75,000 1,245,000 

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

10. นายปีเตอร์ สโตคส์** 159,833 - 135,000 - - - 294,833 

รวม 6,459,833 - 2,340,000 1,152,000 240,000 315,000 10,506,833 
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•  ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารท่ี

รายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมทั้งส้ิน 8 คน เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 

71.94  ลา้นบาท ซ่ึงค่าตอบแทนน้ีไดร้วมเงินเดือน เงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) และเบ้ียเล้ียงไวแ้ลว้ 

 

(ซ.2.2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีบริษทัฯ จ่ายใหก้บักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารและผูบ้ริหารท่ีรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวม 8 คน มี

จาํนวนรวมทั้งส้ิน 4.74 ลา้นบาท  

 

นอกจากน้ี คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดรั้บสิทธ์ิในการเขา้ร่วมโครงการร่วมลงทุนระหวา่ง

นายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment program หรือ EJIP) ตามท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติัในการ

ประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2553 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ จะหกัเงินเดือนของผูท่ี้มีสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการและผูท่ี้

อาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการในอตัราร้อยละ 4 จากเงินเดือน ทุกๆ เดือน บริษทัฯ จะสมทบร้อยละ 7 ของ

เงินเดือน ยอดรวมของเงินสะสมจะนาํไปซ้ือหุน้ของบริษทัฯ ทุกๆ ส้ินเดือน ในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน พ.ศ. 2553 บริษทัฯ จ่ายเงิน 2.56 ลา้นบาทใหก้บัผูบ้ริหารท่ีไดสิ้ทธ์ิเขา้ร่วมโครงการ และ ซ้ือหุน้

บริษทัฯ จาํนวน 167,624 หุน้ภายใตโ้ครงการ EJIP 

 

(ฌ) การปฐมนิเทศและการพฒันากรรมการ  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะเป็นผูจ้ดัการปฐมนิเทศใหก้บัสมาชิกใหม่

ของคณะกรรมการ ในการประชุมดงักล่าว จะมีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัฯ และธุรกิจหลกัๆ รวมทั้ง

ขอ้บงัคบับริษทัฯ การนาํเสนอขอ้มูลของบริษทัฯ  (presentations) ล่าสุด ตลอดจนรายงานประจาํปีปีล่าสุดใน

คู่มือกรรมการ 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมหลกัสูตรหรือกิจกรรมท่ีมุ่งปรับปรุงการ

ทาํงานของกรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการ 5 คนไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตร

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association 

(“IOD”)) ซ่ึงรวมถึงหลกัสูตร Director Certification Program (“DCP”) หลกัสูตร Director Accreditation 

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

Chairman Program (“RCP’) 

 

 - 175 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

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 

 

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  
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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 กรรมการจะดาํรงจริยธรรมในระดบัสูงสุดเพื่อผลประโยชน์ของผูมี้

ส่วนไดเ้สียทั้งหมด คณะกรรมการยนิยอมใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทัอ่ืนนอกกลุ่มบริษทัฯ  ทั้งน้ี โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเม่ือไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนๆ นั้นจะรับค่าตอบแทนจากบริษทัอ่ืนๆ 

นั้นเป็นรายไดส่้วนตวักไ็ด ้ โดยทัว่ไป การแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทันอกกลุ่มบริษทัฯ จะ

จาํกดัใหเ้ป็นกรรมการไม่เกิน 2 บริษทัเท่านั้น ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ไม่ไดเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการนอกกลุ่มบริษทัฯ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถทาํงานเป็น

กรรมการในคณะกรรมการนอกกลุ่มบริษทัฯ ได ้ โดยมีขอ้แมว้า่จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความทุ่มเทในการทาํ

หนา้ท่ีของตนต่อบริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี 

 
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 
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9.6 บุคลากร 
 

- ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัมีพนกังานรวม 69 คน ถา้รวมพนกังานของบริษทัยอ่ย ทั้งหมด

จะมีพนกังานรวม 1,465 คน และหากรวมคนประจาํเรือแลว้จะมีจาํนวนพนกังานทั้งส้ิน 2,753 คน 

 -  จาํนวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกัมีดงัน้ี 
 

สายงานหลกั บริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 69 

กลุ่มขนส่ง 332 

กลุ่มพลงังาน 225 

กลุ่มโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 839 

คนประจาํเรือ 1,288 

รวม 2,753 
 

- ผลตอบแทนรวมของพนกังานบริษทั32และบริษทั32ยอ่ย ไม่รวมผูบ้ริหารและกรรมการบริหารของ

บริษทั เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เป็นตน้ ไม่รวมคนประจาํเรือ ณ 30 กนัยายน 2553 เป็นเงิน

จาํนวน  763,485,742 บาท 
 

- บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพแก่พนกังาน รวมเงินสมทบกองทุนประกนั 

สงัคม (ไม่รวมคนประจาํเรือ) เป็นจาํนวน 38,869,282 บาท 
 

- นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

นโยบายพฒันาพนกังาน อยูใ่นรายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 3 (ข) หนา้ 148 

 

9.7 นโยบายว่าด้วยการรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัทฯ  

 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํรงตนใหเ้ป็นบริษทัฯ ท่ีเป็น

แบบอยา่งท่ีดีของสงัคม (Good Corporate Citizen) ในการดาํเนินงานและการทาํกิจกรรมทุกดา้น บริษทัฯ 

ดาํเนินกิจการดว้ยหลกัจริยธรรมและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของ

สงัคม และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยใหค้วามสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ คุณภาพ 

ความปลอดภยั การเคารพสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพฒันาสงัคม และการคุม้ครอง

ส่ิงแวดลอ้ม 
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1) การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงระบุถึงนโยบายวา่ดว้ยสิทธิของผูมี้

ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ รวมถึงหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไวแ้ลว้อยา่ง

ชดัเจน 

 

บริษทัฯ ยดึมัน่ในค่านิยมหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ คุณธรรม ความเป็นเลิศ จิตสาํนึกในการทาํงาน

ร่วมกนั และการยดึมัน่ในพนัธะ ซ่ึงค่านิยมเหล่าน้ีไดห้ล่อหลอมรากฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีสุด

ใหก้บับริษทัฯ  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รับฟัง และดาํเนินกิจการให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูถื้อหุน้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมอ่านไดท่ี้หวัขอ้ “รายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแล

กิจการ” ไดท่ี้หนา้ 141 ถึง 177 

 

2) การดูแลพนักงานและเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงคุณค่าของพนกังานและมุ่งรักษาพนกังานใหท้าํงานในระยะยาว เน่ืองจากเป็น

ส่ิงสาํคญัต่อการเติบโตของกลุ่มบริษทัฯ บริษทัฯ จึงจดัใหมี้การดาํเนินงานส่งเสริมดา้นแรงงานสมัพนัธ์อยา่ง

ต่อเน่ืองในแนวทางต่อไปน้ี  

 

ก. การจ้างงานทีเ่ป็นธรรม 

กลุ่มบริษทัฯ มีความมุ่งหมายท่ีจะรับและรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถไว ้ ตลอดจนสร้างสมดุล

ระหวา่งชีวิตและการทาํงาน (life/work balance) ใหก้บัพนกังานมากข้ึน กลุ่มบริษทัฯ มีสวสัดิการใหก้บั

พนกังานประจาํ รวมถึงกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพส่วนบุคคล วนัหยดุลาคลอด และ

วนัหยดุอ่ืนๆ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัจดัใหมี้โครงการพฒันาสาํหรับบุคคลและโครงการฝึกอบรม

โดยทัว่ไป เพื่อเพิ่มทกัษะในการทาํงานใหก้บัพนกังานอีกดว้ย โดยโครงการเหล่าน้ีจะสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบงานของพนกังานแต่ละคนในกลุ่มบริษทัฯ และมีการเช่ือมโยงกบัผลของการประเมินการ

ปฏิบติังานประจาํปีของพนกังานแต่ละคนอีกดว้ย 

 

ข. การดูแลพนักงานและสวสัดิการ  

กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ (Welfare Committee) เพื่อท่ีจะใหค้าํปรึกษาและ

คาํแนะนาํเก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ ใหก้บัพนกังาน โดยหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลกัๆ ของคณะกรรมการ

สวสัดิการประกอบไปดว้ย การใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ การตรวจเช็ค และตรวจสอบสวสัดิการ

ท่ีมอบใหแ้ก่พนกังาน รวมทั้งใหค้วามคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม หรือท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัการจดั

สวสัดิการต่างๆ  

 

 - 179 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ค. การส่ือสารภายในองค์กร  

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการส่ือสารภายในองคก์รกบัพนกังานทุกระดบั เพื่อใหพ้นกังานทราบ

ข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งทัว่ถึง โดยมีช่องทางและกิจกรรมการ

ส่ือสารท่ีสาํคญั อาทิเช่น 

• การประชุมทั้งบริษัทฯ (Company Town Hall) จดัข้ึนเป็นประจาํในช่วงส้ินไตรมาสของ

งบประมาณการเงิน เพื่อช้ีแจงถึงผลการดาํเนินงาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานและทิศทางการดาํเนินงาน

ต่อไปในอนาคต โดยจะมีการถ่ายทอดไปยงัพนกังานในกลุ่มบริษทัฯ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใหพ้นกังาน

ไดรั้บทราบข่าวสารและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งทัว่ถึงกนั  

• Intranet หรือเวบ็ไซต์ภายในของบริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางขอ้มูลข่าวสาร

ภายในองคก์ร โดยจะ เผยแพร่ขอ้มูลหรือประกาศเร่ืองสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน, ขอ้มูลกิจกรรมหรือ

หลกัสูตรอบรมภายในองคก์ร รวมทั้งเร่ืองอ่ืนๆรวมทั้งเกร็ดความรุ้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงเน้ือหาและ

รูปแบบจะมีการปรับเล่ียนใหมี้ความใหม่และน่าสนใจอยูเ่สมอ  

• E – Newsletter หรือวารสารภายในองค์กร บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้วารสารภายในองคก์รช่ือ “The 

Bridge Focus” เผยแพร่รายไตรมาส โดยจะเป็นการรวบรวมข่าวและกิจกรรมสาํคญัของบริษทัในเครือท่ี

เกิดข้ึนในช่วงไตรมาสท่ีผา่นมา รวมทั้งมีบทสมัภาษณ์ผูบ้ริหารหรือพนกังานในกลุ่มบริษทัฯ ในแง่มุมต่างๆ 

ท่ีน่าสนใจในช่วงนั้นๆ และคอลมัน์อ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนกังาน ทั้งน้ีเพื่อใหพ้นกังานในเครือไดท้ราบ

ขอ้มูลสาํคญัของแต่ละบริษทั อยา่งต่อเน่ือง โดยจะส่งถึงพนกังานในเครือทาง E-mail รวมทั้งผลิตเป็นเล่ม

เพื่อส่งไปท่ีเรือ สาํหรับพนกังานท่ีทาํงานบนเรือดว้ย  

• CEO Message หรือสารจาก CEO เป็นช่องทางการส่ือสารระหวา่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ถึงพนกังานเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆเป็นประจาํทุกเดือน ส่งถึงพนกังานในเครือทาง 

E-Mail และ Poster ติดบอร์ดภายในองคก์ร 

• กจิกรรมการดูงาน บริษทัฯ ไดจ้ดัทริปดูงานบริษทัในเครือเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ของธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการทาํความรู้จกั

และสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังาน โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคนท่ีสนใจไปร่วมกิจกรรมได ้ 

• ช่องทางส่ือสารด่วน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีช่องทางการส่ือสารรูปแบบอ่ืนๆ เช่น TTA SMS 

เป็นการส่งขอ้ความถึงพนกังานเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญัเร่งด่วน เป็นตน้ 

 

ง. การจัดกจิกรรมต่างๆ  

งานกิจกรรม Maritime Awards เป็นงานประจาํปีท่ีจดัข้ึน เพื่อประกาศเกียรติคุณใหก้บับุคคลากร

ผูป้ฏิบติังานบนกองเรือและบนฝ่ังของบริษทัฯ ท่ีมีพฤติกรรมท่ีน่ายกยอ่ง และมีผลงานดีเด่น ซ่ึงบริษทัฯ มี

การเชิญสมาชิกในครอบครัวของพนกังานท่ีไดรั้บรางวลัมาร่วมงานดงักล่าวดว้ย เพือ่ยกยอ่งเชิดชู ใหก้าํลงัใจ

แก่พนกังานเหล่านั้นต่อหนา้บุคคลอนัเป็นท่ีรัก 
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การจดักิจกรรม Happy TTA เป็นกิจกรรมผอ่นคลายและเสริมสร้างแรงบนัดาลใจ เพื่อใหพ้นกังาน

ทาํงานอยา่งมีความสุข ตวัอยา่งกิจกรรมในโครงการน้ีเช่น บริการนวดตวัผอ่นคลายใหท่ี้โตะ๊ทาํงาน, 

กิจกรรมฟังธรรมสร้างสุขกบัพระอาจารยจ์ากรายการธรรมะเดลิเวอร่ี, กิจกรรมออกกาํลงักายหลงัเลิกงานทุก

สปัดาห์ เช่น โยคะ บอด้ีคอมแบท เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 
 

จ. ความปลอดภยัและสุขอนามัยในสถานประกอบการ 

กลุ่มบริษทัฯ มีความมุ่งหมายท่ีจะใหพ้นกังานทุกคนทาํงานในสถานท่ีทาํงานท่ีมีความปลอดภยั 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายความปลอดภยั และจดัตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามยัความปลอดภยั และ

ส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ (Occupational Health and Safe Working Environment Committee) เพื่อ

สร้างอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในบริษทัฯท่ีปลอดภยั พนกังานทุกคนจะตอ้งรายงานสภาพแวดลอ้มของ

การทาํงานท่ีไม่ปลอดภยัและจุดบกพร่องต่างๆ ใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจจากบริษทัฯ 

เคารพและปฏิบติัตามนโยบายอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการของกลุ่ม

บริษทัฯ และใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ (ถา้มี) ต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจจากบริษทัฯ 

 

3) การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพฒันาสังคม 

การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพฒันาสงัคมของบริษทัฯ มีส่วนประกอบหลกั 2 ส่วน คือ การ

บริจาคเงิน และการสนบัสนุนองคก์รต่างๆ ทั้งส่วนทอ้งถ่ินและระดบัชาติ กลุ่มบริษทัฯ สนบัสนุนหลายกลุ่ม

ธุรกิจและหอการคา้ต่างๆ รวมทั้งสมาคมเจา้ของเรือไทย ซ่ึงมีผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ เป็น

กรรมการในสมาคมดงักล่าว อีกทั้ง กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้นโยบายสนบัสนุนใหพ้นกังานสละเวลาเพือ่ชุมชน

และอนุญาตต่อคาํขอท่ีเหมาะสมของพนกังานท่ีจะลางานเพื่อไปประกอบกิจกรรมเพือ่ชุมชน 
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ก. การบริจาคเงิน 

บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนการใหทุ้นการศึกษาแก่นกัเรียนจากศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี นิสิตและนกัศึกษา

จากมหาวิทยาลยับูรพาและมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รวมทั้งบุตรธิดาของลูกเรือเสมอมา  

โครงการ “นํ้าเอยนํ้าใจ” เป็นโครงการท่ีบริษทัฯ จดัตั้งข้ึน เพื่อนาํเงินไปช่วยเหลือและสนบัสนุนองคก์รการ

กศุลต่างๆ ท่ีขาดแคลน หรือเป็นงบประมาณเพื่อช่วยบรรเทาทุกขแ์ก่ผูป้ระสบสาธารณภยั ต่างๆ  

 

 

 

 

บริษทัฯ ร่วมกบัพนกังานจิตอาสา บริจาคเงิน  บริษทัฯ บริจาคเงินเพ่ือสร้างหอ้งนํ้าและซ้ืออุปกรณ์การเรียน 

และส่ิงของใหก้บัสมาคมรวมปัญญาคนพิการ  ใหก้บัใหเ้ดก็นกัเรียนวดัดอนมะกอก จงัหวดัเพชรบุรี 

 

ข. กจิกรรมเพ่ือชุมชน 

บริษทัฯ เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเจา้ของเรือไทย สมาคมเจา้ของเรือและตวัแทนเรือกรุงเทพฯ 

เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยพฒันาใหอุ้ตสาหกรรมเดินเรือมีความกา้วหนา้ พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

บริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนความรู้ในการปฏิบติังานจริงแก่สถาบนัการเดินเรือ รวมทั้งมหาวิทยาลยั

ต่างๆ อาทิ ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี มหาวิทยาลยับูรพา และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน 

นิสิตและนกัศึกษามีความเขา้ใจถึงความสาํคญัของธุรกิจพาณิชยนาวี  

 

บริษทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม อาทิ เป็นผูบ้รรยายรับเชิญใน

ชั้นเรียนใหแ้ก่มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัหลายแห่งเก่ียวกบัความรู้ทางดา้นพาณิชยนาวี  

 

บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงการกระดาษหนา้ท่ีสาม (Sight In Hand) เพือ่รวบรวมกระดาษท่ีใชแ้ลว้ใน

สาํนกังานและนาํไปบริจาคใหก้บัมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดในพระบรมราชินูปถมัภ ์ ในการนาํไปจดัทาํ
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หนงัสือพิมพอ์กัษรเบรล ซ่ึงโครงการน้ีจะเป็นโครงการท่ีจดัทาํอยา่งต่อเน่ือง เพื่อช่วยรณรงคใ์นเร่ืองของการ

ลดโลกร้อน และส่งเสริมการใชท้รัพยากรต่างๆ อยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

 
บรรยากาศการไปบริจาคกระดาษและเล้ียงอาหารกลางวนัแก่เดก็ตาบอด 

 

4) การคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนกัวา่ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อาจมีกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

และชุมชนท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการอยู ่ บริษทัฯ จึงไดมี้ความรับผดิชอบท่ีจะจดัการกบัผลกระทบเหล่าน้ีและ

หาทางแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิผลเท่าท่ีจะทาํได ้ บริษทัฯ จึงไดย้ดึมัน่ท่ีจะพฒันาบทบาททางดา้นส่ิงแวดลอ้มน้ี

และหาแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

 

ก. นโยบายเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มีความมุ่งหมายท่ีจะ 

• ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ และประเมินผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งหาทางท่ีจะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มก่อนท่ีจะเร่ิมดาํเนินงานใหม่ๆ  

• ลดปริมาณการใชว้ตัถุดิบในการปฏิบติังานต่างๆ การนาํกลบัมาใชใ้หม่แทนการท้ิงวตัถุดิบถา้

ทาํได ้และ สนบัสนุนการนาํวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชอี้ก 

• หาทางท่ีจะปรับปรุงการใชพ้ลงังานในอาคารอยา่งมีประสิทธิผลและใชพ้ลงังานอยา่งชาญ

ฉลาดในการปฏิบติังานทั้งหมด 

• ลดระดบัการปล่อยมลพิษจากสถานท่ีทาํงานของบริษทัฯ ในจุดท่ีทาํได ้

• ริเร่ิมโครงการต่างๆ ท่ีมุ่งท่ีจะลดปริมาณของเสีย 

• มีความรับผดิชอบต่อการกาํจดัส่ิงปฏิกลู 

• ประสานงานกบับริษทัผูน้าํส่งวตัถุดิบใหบ้ริษทัฯ โดยใชน้โยบายการซ้ือท่ีมีคุณภาพ เพื่อลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการปฏิบติัการของบริษทัเหล่านั้น 
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ข. การจัดการความเส่ียงทางด้านส่ิงแวดล้อม  

ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะตอ้งใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง และมีการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดอ์อกมาในบรรยากาศอนัเป็นผลมาจากการดาํเนินงาน นอกจากน้ี บริษทัฯ ใชก้ระดาษ

เป็นปริมาณมากในการทาํรายงาน และในกระบวนการจดัเกบ็เอกสาร ทั้งกบัองคก์รเองและกบัลูกคา้ 

พลงังานท่ีใชเ้พื่อใหเ้กิดแสงสวา่ง ความร้อนของอุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน ระบบความเยน็ใน

สาํนกังาน และอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังาน ลว้นเป็นอีกปัจจยัสาํคญัของกระบวนการ กลุ่มบริษทัฯ ใหค้วาม

สนใจกบัส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่มีระบบท่ีรองรับในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

1) แสงสว่าง 

บริษทัฯ สนบัสนุนใหมี้การใชห้ลอดไฟแบบประหยดัพลงังาน และมีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็นสดัส่วน

เพื่อให ้สามารถปิดไฟไดห้ากไม่จาํเป็น 

2) เคร่ืองปรับอากาศ 

มีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศทัว่ทั้งอาคารสาํนกังานของบริษทัฯ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ระบบความเยน็จะ

ทาํงาน อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษทัฯ จดัตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม

การทาํงานท่ีประมาณ 25 องศาเซลเซียส 

3) กระดาษ 

กลุ่มโทรีเซนมองหาวิธีท่ีจะลดปริมาณการใชก้ระดาษและนาํกระดาษท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ให้

มากข้ึน บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะลดยอดการสัง่ซ้ือกระดาษ และสนบัสนุนพนกังานใหน้าํกระดาษท่ีใชแ้ลว้

กลบัมาใชใ้หม่ นอกจากน้ี พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนใหใ้ชก้ารส่ือสารแบบอิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบของ

อีเมล ์และการสแกนเอกสารแลว้เกบ็ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

4) ขยะ 

ขยะทัว่ไปในสาํนกังานจะถูกเกบ็และกาํจดัโดยพนกังานทาํความสะอาดทุกวนั และนาํไปท่ีเคร่ือง

อดัขยะเพื่อทาํการกาํจดัขยะโดยบริษทัเกบ็ขยะท่ีทาํสญัญาวา่จา้งไว ้ หรือพนกังานของรัฐท่ีจะเขา้มาเกบ็ขยะ

ทุกสปัดาห์ 

 

5) กองเรือของบริษัทฯ  

จากความพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศทัว่โลกนั้น 

คณะกรรมการองคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) ไดร่้วมกนัทาํงานอยา่งพิถีพิถนัเป็นเวลาหลายปีใน

การพฒันาระบอบการใชบ้งัคบั ท่ีประกอบดว้ยมาตรการทางดา้นเทคนิคและดา้นการปฏิบติัการท่ีในปัจจุบนั

อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศนาํมาตรการต่างๆมาบงัคบัใชโ้ดยสมคัรใจ 

 

เม่ือกรอบขอ้บงัคบัท่ีจดัทาํโดยองคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) ไดมี้ผลบงัคบัใช ้ คาดวา่จะ

สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซคจ์ากการขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศไดอ้ยา่ง
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มาก เม่ือมาตรการทางดา้นเทคนิคและดา้นการปฏิบติัการไดมี้ผลบงัคบัใชแ้ลว้ในปี 2563 จะช่วยลดปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซคใ์นชั้นบรรยากาศไดถึ้ง 250 ลา้นตนัต่อปีเม่ือเทียบกบัเม่ือมีการทาํธุรกิจโดยปรกติ 

และไดถึ้ง 600 ลา้นตนัในปี 2573 

 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผดิชอบท่ีควรมีต่อผลกระทบดงักล่าว จึงมีมาตรการท่ีจะช่วยลด

ผลกระทบสภาวะเรือนกระจกดงัต่อไปน้ี 

1. การสร้างจิตสาํนึกของกองเรือในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซท่ีมีผลกระทบสู่อากาศ  

2. จดัทาํแผนกลยทุธ์และปฏิบติัการลดปริมาณการปล่อยก๊าซสาํหรับกองเรือดงัน้ี 

• การใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีส่วนผสมของซลัเฟอร์ท่ีตํ่ากวา่และทดลองใชน้ํ้ ายาพิเศษผสมใน

นํ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อช่วยใหก้ารเผาไหมส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน และลดความส้ินเปลืองของนํ้ามนั

เช้ือเพลิงลง 

• ใชร้ะบบการควบคุมการใชป้ริมาณนํ้ามนัหล่อล่ืน (Alpha Lubricator) เพื่อลดความ

ส้ินเปลืองของนํ้ามนัเช้ือเพลิงในกระบอกสูบ 

• บาํรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม เพื่อสามารถปฏิบติัการไดเ้ตม็

ประสิทธิภาพ 

• ทดสอบกระบวนการขดัลา้งตวัเรือ 100% และใชสี้ท่ีลดแรงเสียดทานของนํ้าทะเล 

• การซ่อมแซมบาํรุงเรือยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่อุปกรณ์ทั้งหมดทาํงานไดเ้ตม็

ประสิทธิภาพ 

• นาํ Green Passport Certification มาใชก้บัเรือ 

• สนบัสนุนวิจยัคน้ควา้ต่างๆ เพื่อการพฒันาวิธีใหม่ๆ ในการลดสภาวะเรือนกระจกท่ีเกิดจาก

เรือ 

 

นอกจากน้ี ยงัมีการคาดการณ์วา่ จะมีการเกบ็ภาษีเพิ่มเติมจากธุรกิจเรือจากการสร้างมลภาวะ

ดงักล่าว เราจึงพยายามท่ีจะลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุนการบาํบดัภาวะโลกร้อน ซ่ึงไม่

เพียงแต่สนบัสนุนกลยทุธ์การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเสียของเรือเท่านั้น แต่ยงัเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่ากวา่

การท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีถูกเรียกเกบ็ดงักล่าว 
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10. การควบคุมภายใน 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารและการปฏิบติังานในทุกระดบั  บริษทัฯไดก้าํหนดและแบ่งแยกหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ 

รวมถึงอาํนาจบริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากน้ี แผนกตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระท่ี

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ยงัช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ในการ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเดน็ทางดา้นการบญัชีการเงิน การปฏิบติัตามระบบ

และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงในการ

ดาํเนินธุรกิจและความเส่ียงทางการเงินอีกดว้ย ทั้งน้ีสาํหรับการควบคุมภายใน  

 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัใน 5 องคป์ระกอบหลกัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน ดงัต่อไปน้ี  

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รอยา่งเหมาะสม เพื่อเอ้ืออาํนวยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และบริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน และใชใ้นการติดตามผล เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การทาํงานภายใต้

สภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีเหมาะสมนั้นจะส่งใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
 

 2. การบริหารความเส่ียง 

คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทบทวนนโยบายและแผนทางดา้นความเส่ียง คณะผูบ้ริหารและพนกังาน

ทุกคนไดรั้บการสนบัสนุนใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของความเส่ียง และความสาํคญัในการบริหารความ

เส่ียง ซ่ึงจะทาํใหทุ้กคนมีการเตรียมตวัท่ีจะลด หรือ แกไ้ขความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัเวลา 

บริษทัฯ ส่งเสริมใหทุ้กคนมีพฤติกรรมท่ีตระหนกัต่อความเส่ียง ซ่ึงหมายความวา่การบริหารความเส่ียงนั้น

เป็นความรับผดิชอบของทุกคน โครงสร้างการบริหารความเส่ียงไดส้ร้างข้ึนอยา่งมีแบบแผน มาตรการและ

แผนการบริหารความเส่ียงกาํหนดจากปัจจยัความเส่ียงทั้งภายในและภายนอก ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจ เป้าหมาย และการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีไดป้ระเมินไว ้ยิง่ไปกวา่นั้น บริษทัฯ กาํหนดรายงานและ

การติดตามการบริหารความเส่ียง เพื่อใหมี้การตอบรับท่ีรวดเร็วและเหมาะสมกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

แผนการติดตามการบริหารความเส่ียงสาํหรับกลุ่มธุรกิจหลายๆ กลุ่มภายใตบ้ริษทัฯ มีการทบทวนอยา่ง

รอบคอบก่อนจะเสนอรายงานใหก้บัคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 

3. การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัในแต่ละแผนกไว ้ และไดท้าํการติดตามตรวจสอบ

อยา่งสมํ่าเสมอ  กรณีท่ีบริษทัฯ มีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
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กบับุคคลดงักล่าว บริษทัฯ จะปฏิบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ

ระบบควบคุมภายในระดบัปฏิบติังานเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดด้าํเนินการเพื่อ

กาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี ในการดาํเนินงานของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการ

กาํหนดระดบัการควบคุมและบาํรุงดูแลรักษาการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม และขณะน้ี   

บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการกาํหนดและแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายควบคุมและฝ่ายประเมินผล

ออกจากกนัใหช้ดัเจน เพื่อรักษาไวซ่ึ้งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมี

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงินและบญัชี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานท่ีชดัเจนและ

เพียงพอเสนอต่อฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

ระบบสารสนเทศไดรั้บการพฒันา เพื่อประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และตอบสนองความ

ตอ้งการของฝ่ายบริหาร บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาของขอ้มูล

สารสนเทศ รวมถึงการส่ือสารขอ้มูล ทั้งน้ีวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้กเ็พื่อความถูกตอ้ง และทนัเวลาของขอ้มูลท่ี

จะนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจโดยบริษทัฯ ไดล้งทุนเพือ่สร้างระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งจาก

ภายในและภายนอกบริษทัฯ  การบนัทึกบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการบนัทึก

ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ เอกสารซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจสาํหรับการ

ประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการ ไดถู้กจดัส่งแก่ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนการ

ประชุม  
 

5. ระบบการติดตาม 

จากระบบขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา ทาํใหฝ่้ายบริหารและ

คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการดาํเนินงาน ผา่นรายงานทางการเงินไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนักส็ามารถสอบทาน ประเมิน และใหค้าํแนะนาํเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผา่น

กระบวนการกาํกบัดูแลท่ีแผนกตรวจสอบภายในทาํการตรวจสอบการปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

 

ทั้งน้ีแผนกตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ ตาม

แผนงานการตรวจสอบประจาํปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบนั ยงัไม่

พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั แต่ไดใ้หค้วามเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดท่ีได้

ตรวจพบ โดยแผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีสอบทานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกัและ

กิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้

แนวทางท่ีกาํหนด 
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11. รายการระหว่างกนั 

 

  รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย หรือระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับริษทัยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบของงบการเงินรวมของบริษทัฯ แลว้ ทั้งน้ี

รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบับริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้มีดงัต่อไปน้ี 

 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบาย 

30 กนัยายน 2552 30 กนัยายน 2553 การคดิราคา 

1. บริษทั ชิดลม มารีน 

เซอร์วสิเซส แอนด ์ 

ซพัพลายส์ จาํกดั 

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี  

คมัปะนี (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 99.9 ใน

บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิ

เซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

และถือหุน้ร้อยละ 51 ใน

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี 

(ประเทศไทย) จาํกดั  ทั้งสอง

บริษทัมีกรรมการร่วมกนั   

บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิ

เซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั ให้

เช่าโกดงัสินคา้และบริการส่ิง

อาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ ใหก้บั

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

1,230,733.53 

(บนัทึกเป็นรายได้

ค่าบริการ) 

0.00  

(ไม่มีรายการเกิดข้ึน

ระหวา่งปี 2553) 

ราคาปกติท่ี

ใหก้บับุคคล 

ภายนอก 

 

2.บริษทั เมอร์เมด  

มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) และ 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี  

คมัปะนี (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

TTA ถือหุน้ร้อยละ  57.14ใน

บริษทั     เมอร์เมด มาริไทม ์

จาํกดั (มหาชน) และ ถือหุน้

ร้อยละ 51 ในบริษทั กลัฟ  

เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศ

ไทย) จาํกดั   

ทั้งสองบริษทัมีกรรมการ

ร่วมกนั   

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) แบ่งพ้ืนท่ีส่วนหน่ึง

ของสาํนกังาน (ประมาณ 317 

ตรม.) ณ ชั้น 9 อาคารอรกานต ์

ให ้บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี  

คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

เช่าพ้ืนท่ี 

1,673,760.00 

(บนัทึกเป็นรายได้

อ่ืนๆ) 

1,673,760.00 

(บนัทึกเป็นรายได้

อ่ืนๆ) 

ราคาปกติท่ี

ใหก้บับุคคล 

ภายนอก 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบาย 

30 กนัยายน 2552 30 กนัยายน 2553 การคดิราคา 

3. บริษทั เมอร์เมด  

มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) และ 

บริษทัยอ่ย  

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี  

คมัปะนี (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

TTA ถือหุน้ร้อยละ  57.14 

ในบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 

ร้อยละ 51 ในบริษทั กลัฟ  

เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศ

ไทย) จาํกดั  ทั้งสองบริษทัมี

กรรมการร่วมกนั   

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี 

(ประเทศไทย) จาํกดั ใหบ้ริการ

เก่ียวกบัการนาํของออกจาก

ท่าเรือ/ท่าอากาศยานตามพิธีการ

ศุลกากร การขนส่งสินคา้ และมี

ค่าระวางขนส่งสินคา้ท่ีคิดกบั 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ยดว้ย 

43,310,898.90 

(บนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายบริการจาก

ธุรกิจนอกชายฝ่ัง) 

39,096,568.00 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

บริการจากธุรกิจ 

นอกชายฝ่ัง) 

ราคาปกติท่ี

ใหก้บับุคคล 

ภายนอก 

 

 

4. บริษทั เมอร์เมด 

ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส 

จาํกดั 

บริษทั เวลิดค์ลาส 

อินสไปเรชัน่ เอสดีเอน็ 

บีเอชดี  

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 

ร้อยละ 100 ในบริษทั  

เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ

เซส จาํกดั และถือหุน้

ทางออ้มร้อยละ 25 ในบริษทั 

เวลิดค์ลาส อินสไปเรชัน่ เอ

สดีเอน็ บีเอชดี  โดย TTA 

ถือหุน้ทางออ้มในทั้งสอง

บริษทั     

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ

เซส จาํกดัใหเ้งินกูย้มืจาํนวน 

1,147,988,712.23 บาท แก่ บริษทั 

เวลิดค์ลาส อินสไปเรชัน่ เอสดีเอน็ 

บีเอชดี เพื่อการชาํระค่างวดในการ

ซ้ือเรือวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ าลาํใหม่  

โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ

เซส จาํกดั ไดรั้บคืนเงินกูเ้ตม็

จาํนวนแลว้ โดยมีการเรียกเกบ็

อตัราดอกเบ้ีย LIBOR + ร้อยละ 

3.5 สาํหรับส่วนท่ีเป็นเงินกู้

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และร้อยละ 

8.5 สาํหรับส่วนท่ีเป็นเงินกู ้ริงกิต

มาเลเซีย  

8,285,470.52 

(บนัทึกเป็นรายได้

จากดอกเบ้ีย) 

0.00 

(ไม่มีรายการเกิดข้ึน

ระหวา่งปี 2553 

นอกจากน้ีระหวา่งปี 

2553 บริษทั เมอร์เมด 

ออฟชอร์ เซอร์วิส

เซส จาํกดัไดข้ายหุน้

ของบริษทั เวลิด์

คลาส อินสไปเรชัน่ 

เอสดีเอน็ บีเอชดี  

ทั้งหมดไปแลว้) 

ราคาปกติท่ี

ใหก้บับุคคล 

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

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบาย 

30 กนัยายน 2552 30 กนัยายน 2553 การคดิราคา 

5. บริษทั เมอร์เมด 

ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส 

จาํกดั 

บริษทั อลัลายด ์มารีน 

แอนด ์อิควปิเมนท ์ 

เอสดีเอน็ บีเอชดี  

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อย

ละ 100 ในบริษทั เมอร์เมด 

ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 

และถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 

22.5 ในบริษทั อลัลายด ์มา

รีน แอนด ์อิควปิเมนท ์เอสดี

เอน็ บีเอชดี ผา่นบริษทั เวลิด์

คลาส อินสไปเรชัน่ เอสดี

เอน็ บีเอชดี โดย TTA ถือหุน้

ทางออ้มในทั้งสองบริษทั     

บริษทั อลัลายด ์มารีน แอนด ์

อิควปิเมนท ์เอสดีเอน็ บีเอชดี 

เช่าเรือจากบริษทั เมอร์เมด 

ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 

5,050,069.26 

(บนัทึกเป็นรายได้

ค่าบริการจากธุรกิจ

นอกชายฝ่ัง) 

0.00 

(ไม่มีรายการเกิดข้ึน

ระหวา่งปี 2553 

นอกจากน้ีระหวา่งปี 

2553 บริษทั เมอร์เมด 

ออฟชอร์ เซอร์วิส

เซส จาํกดัไดข้ายหุน้

ของบริษทั เวลิด์

คลาส อินสไปเรชัน่ 

เอส ดีเอน็ บีเอชดี  

ทั้งหมดไปแลว้) 

ราคาปกติท่ี

ใหก้บับุคคล 

ภายนอก 

 

6. บริษทั โทรีเซนไทย 

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี  

คมัปะนี (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 TTA ถือหุน้ร้อยละ 51 ใน

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี 

(ประเทศไทย) จาํกดั   

ทั้งสองบริษทัมีกรรมการ

ร่วมกนั   

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

จาํกดั (มหาชน) ใหเ้งินกูย้มื

จาํนวน 27,323,000 บาท กบั

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี 

(ประเทศไทย) จาํกดั  โดย ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 มูลค่า

เงินตน้ของเงินกูค้งเหลือเท่ากบั 

7,323,000 บาท โดย TTA เรียก

เกบ็อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ MOR + 

ร้อยละ 1 ต่อปีสาํหรับวงเงินกู้

ดงักล่าว 

996,309.00 

(บนัทึกเป็นรายได้

จากดอกเบ้ีย) 

636,130.25 

(บนัทึกเป็นรายได้

จากดอกเบ้ีย) 

อตัราดอกเบ้ีย

อา้งอิงใกลเ้คียง

กบัตน้ทุนการ

กูย้มืของบริษทั

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

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบาย 

30 กนัยายน 2552 30 กนัยายน 2553 การคดิราคา 

7. โซลีอาโด โฮลด้ิงส์  

พีทีอี แอลทีดี 

เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) 

แอลทีดี 

 TTA ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน

โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี 

แอลทีดี และโซลีอาโด  

โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดีถือหุน้

ร้อยละ 21.18 ในเมอร์ตนั 

กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี  

TTA ถือหุน้โดยทางตรงและ

ทางออ้มในทั้งสองบริษทั 

 

โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี  

แอลทีดี ใหเ้งินกูย้มืจาํนวน 12 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กบั 

เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี 

โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

มูลค่าเงินตน้ของเงินกูค้งเหลือ

เท่ากบั 12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อเมริกา หรือคิดเป็น 365 ลา้น

บาท โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี 

แอลทีดี เรียกเกบ็อตัราดอกเบ้ีย

เงินกูร้้อยละ 25 ต่อปีสาํหรับ

วงเงินกูด้งักล่าว 

0.00 49,364,841.00 

(บนัทึกเป็นรายได้

จากดอกเบ้ีย) 

อตัราดอกเบ้ีย

อา้งอิงตาม

ขอ้ตกลง

ระหวา่งกนัและ

สอดคลอ้งกบั

ความเส่ียงใน

เชิงพาณิชยข์อง

ธุรกิจก่อนเร่ิม

ดาํเนินกิจการใน

ประเทศ

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

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบาย 

30 กนัยายน 2552 30 กนัยายน 2553 การคดิราคา 

8. โซลีอาโด โฮลด้ิงส์  

พีทีอี แอลทีดี 

โทรีเซน (อินโดไชน่า) 

เอส.เอ. 

 TTA ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน

โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี 

แอลทีดี และถือหุน้ร้อยละ 

50 ในโทรีเซน (อินโดไชน่า) 

เอส.เอ.  

TTA ถือหุน้โดยทางตรงและ

ทางออ้มในทั้งสองบริษทั 

โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

เรียกเกบ็ค่าบริหารจดัการ กบั

บริษทั บาคองโค จาํกดั ประเทศ

เวยีดนาม จาํนวน 24,000 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเดือน

นบัจากวนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 ถึง 

31 มกราคม 2553 และ 20,000 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเดือน

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2553 

เป็นตน้ไป  และคิดผล 

ประโยชน์จากส่วนแบ่งกาํไร

ร้อยละ 4 ของกาํไรสุทธิ

หลงัจากหกัภาษีของผล

ประกอบการประจาํปี ของ

บริษทั บาคองโค จาํกดั  

0.00 17,636,562.14 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

การจดัการ) 

ตน้ทุนบวกกบั

กาํไรตามท่ีระบุ

ในสัญญา 

9. บริษทั โทรีเซนไทย 

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั โรงแรมราชดาํริ 

จาํกดั (มหาชน) 

 TTA ไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทั 

โรงแรมราชดาํริ จาํกดั 

(มหาชน) อยา่งไรกต็าม ทั้ง

สองบริษทัมีกรรมการ

ร่วมกนั  

 

บริษทั โรงแรมราชดาํริ จาํกดั 

(มหาชน) เรียกเกบ็ค่าบริการ

หอ้งพกัจาก TTA 

122,678.66 336,302.37 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

การบริหาร) 

ราคาปกติท่ี

ใหก้บับุคคล 

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

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบาย 

30 กนัยายน 2552 30 กนัยายน 2553 การคดิราคา 

10. บริษทั โทรีเซนไทย 

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง 

จาํกดั (มหาชน) 

 TTA ไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทั 

โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั 

(มหาชน) อยา่งไรกต็าม ทั้ง

สองบริษทัมีกรรมการ

ร่วมกนั 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั 

(มหาชน) เรียกเกบ็ค่าบริการ

สมาชิกส่ิงพิมพ ์และโฆษณา

จาก TTA 

260,376.00 254,476.00 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

การบริหาร) 

ราคาปกติท่ี

ใหก้บับุคคล 

ภายนอก 

 

11. บริษทั โทรีเซนไทย 

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 TTA ไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทั 

ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) อยา่งไรกต็าม ทั้ง

สองบริษทัมีกรรมการ

ร่วมกนั 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) เรียกเกบ็ค่าบริการ

ทางการแพทยจ์าก TTA 

17,213.50 41,637.80 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

การบริหาร) 

ราคาปกติท่ี

ใหก้บับุคคล 

ภายนอก 

 

 

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

 - 193 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และใหมี้ราคาและเง่ือนไขเสมือนการทาํ

รายการกบับุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

 
นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 

กรรมการตรวจสอบและบริษทัฯ จะร่วมกนัดูแลรายการระหวา่งกนัดงักล่าวท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตวา่จะเป็นรายการท่ีมีความจาํเป็นและใหเ้ป็นไปในราคาท่ี

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

12. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

12.1 งบการเงิน 

 

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 

 

 จากรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัส้ินสุด 30 กนัยายน 2553 , 2552 และ 2551 ผูต้รวจสอบ

บญัชีไม่มีความเห็นใด ๆ ท่ีเป็นขอ้จาํกดัในการตรวจสอบบญัชีของบริษทั โดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั

ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุทาํใหเ้ช่ือไดว้า่งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะบริษทั ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดมี้

ความเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2553 , 2552 และ 

2551 แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั

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

ข. ตารางสรุปงบการเงินรวม 

สินทรัพย์

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 11,527,799 27.35 10,718,893 25.74 8,458,186 17.31

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระ -             -       -             -       -                -        

เงินลงทุนระยะสั�น 462,763 1.10 1,103,668 2.65 1,956,302 4.00

ลูกหนี�การค้า  -  อื�น 3,058,506 7.26 1,783,838 4.28 1,652,584 3.38

                      -  บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 14,717 0.03 5,393 0.01 403 0.00

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

วัสดุและของใช้สิ�นเปลืองสําหรับเรือเดิน 981,489 2.33 1,013,055 2.43 2,634,477 5.39

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,282,622 3.04 515,185 1.24 716,031 1.47

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 18,475,885 43.84 15,140,031 36.36 15,417,984 31.55

เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 15,323 0.04 11,323 0.03 372,315 0.76

เงินลงทุนระยะยาว 512,962 1.22 776,485 1.86 1,236,768 2.53

ค่าความนิยม 847,963 2.01 933,375 2.24 3,834,040 7.84

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 135,256 0.32 165,958 0.40 704,220 1.44

ที�ดิน 243,518 0.58 243,809 0.59 620,876 1.27

อาคาร 653,791 1.55 973,455 2.34 1,208,830 2.47

ส่วนปรับปรุงอาคาร 109,528 0.26 120,063 0.29 162,001 0.33

เรือเดินทะเล 20,849,109 49.47 19,579,972 47.02 27,144,470 55.54

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและอุปกรณ์เครื�องใช้ 1,983,546 4.71 2,686,522 6.45 3,300,258 6.75

รถยนต์ 109,602 0.26 95,725 0.23 155,478 0.32

เรือยนต์ 5,599 0.01 3,868 0.01 3,868 0.01

เรือขนถ่านหิน -             -       -             -       138,574 0.28

เงินมัดจําซื�อเรือ -             -       -             -       185,538 0.38      

งานระหว่างก่อสร้าง 4,998,217 11.86 8,442,731 20.28 2,205,353 4.51

หักค่าเสื�อมราคาสะสม (7,998,956) (18.98) (9,176,808) (22.04) (9,083,205) (18.59)

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 20,953,954 49.72 22,969,337 55.16 26,042,041 53.28

สินทรัพย์อื�น 1,201,768 2.85 1,644,320 3.95 1,266,094 2.59

รวมสินทรัพย์ 42,143,111 100 41,640,829 100 48,873,463 100

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2553

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2551

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที� 30 กันยายน

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2552
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -             -       -             -       5,544.25       0.01      

เงินกู้ระยะสั�น 9,200 0.02 102,600 0.25 1,605,983 3.29

เจ้าหนี�การค้า -  อื�น 1,835,378 4.36 1,054,707 2.53 923,548 1.89

เจ้าหนี�อื�น 1,029,875 2.44 901,269 2.16 143,841 0.29

 เจ้าหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 52,723 0.13 19,211 0.05 9,583 0.02

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 464,669 1.10 305,434 0.73 424,952 0.87

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

ส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวที�ถึงกํ -             -       1,334,359 3.20 1,048,133 2.14

ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระ 470,165 1.12 559,494 1.34 1,130,411 2.31

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที -             -       115,559 0.28 66,151 0.14

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 113,305 0.27 106,025 0.25 132,389 0.27

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,065,044 2.53 743,951 1.79 929,473 1.90

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 243,274 0.58 215,543 0.52 373,207 0.76

รวมหนี�สินหมุนเวียน 5,283,633 12.54 5,465,653 13.13 6,800,714 13.91

เงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -             -       -             -       -                -        

หุ้นกู้แปลงสภาพ 5,857,963 13.90 2,668,718 6.41 5,207,265 10.65

เงินกู้ระยะยาว 1,731,219 4.11 2,314,115 5.56 5,233,936 10.71

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 55,201 0.13 100,904 0.24 99,407 0.20

รวมหนี�สิน 12,928,016 30.68 10,549,389 25.33 17,341,321 35.48

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4,193,390 9.95 4,728,540 11.36 5,637,803 11.54

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 868,684 933,053 933,004

ทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว -        

  หุ้นสามัญ 643,684 1.53 708,004 1.70 708,004 1.45

  หุ้นบุริมสิทธิ -             -       -             -       -                -        

เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้า -             -       -             -       -                -        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,540,410 3.66 1,540,410 3.70 1,540,410 3.15

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 2,611,057 6.20 2,611,057 6.27 2,564,207 5.25

ผลต่างของการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษั 15,473 0.04 (38,150) (0.09) (901,357) (1.84)

กําไร(ขาดทุน)ที�ยังไม่รับรู้จากมูลค่าหลัก (37,882) (0.09) 25,630 0.06 50,972 0.10

สํารองส่วนทุนจากการรวมส่วนได้เสีย (50,030) (0.12) (50,030) (0.12) (50,030) (0.10)

กําไรสะสม

  สํารองตามกฎหมาย 87,000 0.21 93,500 0.22 93,500 0.19

  ยังไม่ได้จัดสรร 20,211,993 47.96 21,472,478 51.57 21,888,632 44.79

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 25,021,705 59.37 26,362,900 63.31 25,894,339 52.98

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 42,143,111 100.00 41,640,830 100.00 48,873,463 100.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท)

มูลค่าที�ตราไว้   (บาท/หุ้น) (**)

จํานวนหุ้นสามัญปลายปีถัวเฉลี�ย (หุ้น) (**)

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2553

36.57

1.00

708,004,413

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2551

38.87

1.00

643,684,422

ณ วันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2552

37.24

1.00

708,004,413

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที� 30 กันยายน (ต่อ)
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

รายได้

ค่าระวาง 28,453,608 80.59 13,842,173 65.15 9,272,551 48.73

ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝั�ง 5,285,443 14.97 5,209,869 24.52 3,476,365 18.27

ค่าบริการอื�น 356,891 1.01 343,947 1.62 364,312 1.91

ค่านายหน้า 297,443 0.84 198,134 0.93 139,142 0.73

ขาย -             -       365,800 1.72 4,640,737 24.39

ดอกเบี�ยรับ 204,708 0.58 125,433 0.59 94,654 0.50

เงินปันผลรับ 5,761.40    0.02 -             -       11,914 0.06

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 236,321 0.67 -             -       24,336 0.13

กําไรจากการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ -             -       676,326 3.18 9,634 0.05

กําไรจากcurrency swap -             -       -             -       157,325 0.83

ค่าความนิยมติดลบ -             -       287,211 1.35 0 0.00

รายได้อื�น 468,082 1.33 198,658 0.93 838,796 4.41

     รวมรายได้ 35,308,257 100.00 21,247,553 100.00 19,029,767 100.00

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกี�ยวกับเรือเดิ 17,905,669 70.47 11,006,477 59.46 6,942,504 39.27

ค่าใช้จ่ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝั�ง 3,593,822 14.14 3,310,881 17.88 2,641,822 14.95

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ถาวร 2,050,621 8.07 1,778,929 9.61 1,962,027 11.10

ต้นทุนขาย -             0.00 320,265 1.73 3,827,508 21.65

ค่าใช้จ่ายในการขาย -             0.00 9,254 0.05 226,569 1.28

ค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร 1,830,591 7.20 2,057,759 11.12 2,045,784 11.57

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน -             -       9,868 0.05 -                0.00

ค่าตอบแทนกรรมการ 29,293 0.12 18,633 0.10 30,688 0.17

       รวมค่าใช้จ่าย 25,409,997 100.00 18,512,066 100.00 17,676,902 100.00

กําไรจากการดําเนินงาน 9,898,261 2,735,487 1,352,865

ส่วนแบ่งกําไรของบริษัทร่วมและกิจการ 74,213 0.85 29,877 1.65 80,306 10.09

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 9,972,474 2,765,364 1,433,171

ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี�ยจ่าย (535,682) (6.10) (378,045) (20.84) (510,615) (64.18)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 9,436,792 2,387,319 922,556

ภาษีเงินได้ (245,314) (2.80) (211,257) (11.65) (255,848) (32.16)

กําไรสุทธิสําหรับปี 9,191,478 104.73 2,176,062 119.98 666,708 83.80

การปันส่วนกําไรสุทธิสําหรับปี

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ (415,038) (4.73) (362,355) (19.98) 128,865 16.20

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 8,776,440 100.00 1,813,706 100.00 795,574 100.00

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  (บาท) (*)

มูลค่าที�ตราไว้   (บาท/หุ้น) (**)

จํานวนหุ้นถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น) (**) 708,004,413

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

30 กันยายน พ.ศ. 2551

13.63

1.00

643,684,422

30 กันยายน พ.ศ. 2553

1.12

1.001.00

708,004,413

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

2.56

30 กันยายน พ.ศ. 2552

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

(หน่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 9,436,791 2,387,319 922,556

ปรับปรุงด้วย :

ค่าเสื�อมราคา 2,050,621 1,778,929 1,962,026

ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 600,706 712,386 612,580

ค่าตัดจําหน่ายค่าความนิยม -                -                -                

(กําไร) ขาดทุนสุทธิจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (203,598) (52,418) (499,805)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 9,581 9,018 4,871

ตัดจ่ายค่าความนิยม -                1,884 -                

(กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                -                -                

(กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                -                (343,682)

(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกําไรจากการคืน -                -                180,942

ขาดทุนจากการปรับปรุงรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                -                9,459

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน (2,146) 21,981 (33,456)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (5,761) (4,561) (11,914)

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

กําไรจากการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ -                (676,326) (9,634)

ดอกเบี�ยจ่าย 147,968 99,414 267,128

ดอกเบี�ยจ่ายจากหุ้นกู้แปลงสภาพ 387,715 278,632 243,487

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญและสํารองสําหรับภาษีมูลค่าเพิ�มที� 
   คาดว่าจะไม่ได้รั (16,734) 61,890 156,084

การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                13,104 (753)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากเงินกู้ระยะยาว (129,968) 8,627 (106,997)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจริงจากเงินกู้ระยะยาว (24,050) 83,847 (106,699)

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (74,213) (29,877) (80,306)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -                -                -                

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 151,856 30,777 (270,235)

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 12,328,768 4,437,415 2,895,652

เงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี�การค้า - อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (867,203) 1,247,162 674,243

ลูกหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง (14,421) 9,324 4,989

ลูกหนี�อื�น - ลดลง -                -                -                

สินค้าคงเหลือ - ลดลง -                54,923 (164,976)

วัสดุและของใช้สิ�นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล (เพิ�มขึ�น) (282,929) 226,806 (32,833)

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ�มขึ�น) (88,899) 12,464 (23,472)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (159,217) 305,258 (338,948)

สินทรัพย์อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง 60,335 (202,886) (50,582)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง) -                -                -                

เจ้าหนี�การค้า - อื�น (ลดลง) 373,729 (817,689) (465,577)

เจ้าหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น (ลดลง) 52,705 (33,512) (9,628)

เจ้าหนี�อื�น (ลดลง) (8,922) 658,071 (287,417)

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ�มขึ�น (ลดลง) (52,152) (183,743) 119,518

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ�มขึ�น (ลดลง) 60,344 14,449 77,217

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ�มขึ�น (ลดลง) 441,387 (331,101) 101,954

หนี�สินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น 23,860 (95,543) (154,011)

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 17,743 152,446 (57,475)

เงินสดจากการดําเนินงาน

ดอกเบี�ยจ่ายที�ชําระแล้ว (314,446) (220,173) (426,168)

ภาษีเงินได้จ่าย (230,661) (232,986) (312,252)

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดําเนินงาน 11,340,021 5,000,685 1,550,234

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

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

(หน่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

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

เงินจ่ายซื�อเงินลงทุน (8,575,053) (4,275,955) (9,420,422)

เงินรับจากการขายเงินลงทุน 8,354,894      3,669,331 8,550,989

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 5,761             4,561 11,914

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

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

เงินจ่ายลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (575,983) (490,465) (5,301,228)

เงินรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                -                -                

เงินรับคืนจากการคืนทุนจากบริษัทย่อยและการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                -                2,135,049

เงินจ่ายลงทุนในหุ้นสามัญ -                (77,697) -                

เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                -                743,781

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 9,460             15,600 -                

เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า 7,038             7,371 7,822

เงินรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 475,758         665,415 1,386,983

เงินจ่ายซื�อสินทรัพย์ถาวร (3,756,580) (4,726,324) (8,356,002)

เงินจ่ายเพื�อซ่อมเรือครั�งใหญ่ (1,082,342) (553,310) (255,322)

จ่ายคืนเงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -                -                (390,668)

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

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (6,281,036) (4,617,081) (10,883,104)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

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

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

เงินรับจากเงินกู้ระยะสั�น 41,514.00      -                1,125,400

จ่ายคืนเงินกู้ระยะสั�น (243,092) (138,400) (978,149)

เงินรับจากเงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -                7,500 -                

จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -                -                -                

เงินรับจากเงินกู้ระยะยาว 283,178.00    1,480,900 6,684,970

เงินรับจากการออกหุ้นกู้ -                -                4,000,000

จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว (1,227,111) (812,721) (3,243,967)

เงินรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ -                -                -                

เงินรับล่วงหน้าเพื�อแปลงในสําคัญแสดงสิทธิเป็นทุน -                -                -                

เงินรับจากการแปลงในสําคัญแสดงสิทธิเป็นทุน -                -                -                

เงินค่าหุ้นรับจากผู้ถือหุ้น -                -                -                

เงินจ่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้ (42,393) -                -                

เงินจ่ายเพื�อการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ -                -                (1,060,247)

เงินจ่ายเพื�อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ -                (1,341,828) (358,293)

เงินจ่ายค่าจัดการการออกหุ้นกู้ -                -                (7,244)

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

จ่ายคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (90,561) -                -                

เงินจ่ายการปรับลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นในบริษัทย่อย -                -                (46,850)

เงินรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ########## 241,731 1,568,987

เงินรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น -                -                -                

เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (43,000) (66,034) -                

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (1,544,805) (482,400) (379,420)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 2,612,650 (1,111,253) 7,305,187

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

(หน่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 7,671,635 (727,648) (2,027,683)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 3,745,161 11,527,799 10,718,893

เงินสดเพิ�มขึ�นจากการโอนบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย -                -                -                

เงินสดเพิ�มขึ�นจากการโอนบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย -                -                -                

เงินสดเพิ�มขึ�นจากการลงทุนในบริษัทย่อย 16,708 -                -                

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�เปลี�ยนแปลง 94,295 (81,258) (238,568)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นปี 11,527,799 10,718,893 8,452,642

รายการที�มิใช่เงินสด 

หนี�สินคงค้างจากการซ่อมเรือครั�งใหญ่ 72,336 44,407 26,717

หนี�สินคงค้างจากการซื�อสินทรัพย์ถาวร 939,231 183,136 37,506

หนี�สินคงค้างสัญญาเช่าการเงิน 34,453 6,821 1,835

หนี�สินคงค้างต้นทุนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ -                -                -                

การออกหุ้นปันผล -                64,320 -                

เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม -                -                21,818

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 201 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

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

30 กันยายน พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2553

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.50 2.77 2.27

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 3.31 2.58 1.88

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 2.32 0.93 0.25

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า เท่า 13.42 8.78 11.06

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย วัน 27.28 41.59 33.00

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี� เท่า 14.28 11.57 15.89

ระยะเวลาชําระหนี� วัน 25.63 31.54 22.97

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร  (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากําไรขั�นต้น % 32.43 18.13 15.01

อัตรากําไรสุทธิ % 24.97 8.52 4.17

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 38.81 6.01 2.54

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 24.97 4.33 1.76

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 54.65 16.36 11.25

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.00 0.51 0.42

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.28 0.22 0.45

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี�ย เท่า 18.48 7.24 2.65

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่า 1.17 0.68 0.14

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 16.50 21.08 0.00

ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE)

มูลค่าที�ตราไว้ต่อหุ้น บาท 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 45.39 43.91 44.54

กําไรสุทธิต่อหุ้น บาท 13.63 2.56 1.12

เงินปันผลต่อหุ้น บาท 2.25 0.54 0.00

อัตราการเติบโต  (GROWTH RATE)

รายได้จากการดําเนินงาน % 68.96 (41.97) (10.35)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน % 71.54 (28.40) (6.11)

กําไรสุทธิ % 76.87 (79.33) (56.14)

สินทรัพย์รวม % 49.74 (1.19) 17.37

หนี�สินรวม % 6.61 (18.40) 64.38

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 

 

ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจของบริษทัฯ ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยักระตุน้หลกัจาํนวนหน่ึง ในการ

ประเมินผลการดาํเนินงานทางธุรกิจระยะยาว ผูบ้ริหารของบริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายซ่ึง

ประกอบดว้ย การเติบโตของรายไดอ้ยา่งมัน่คง การควบคุมตน้ทุนโดยตรง การเติบโตของผลกาํไรจากการ

ดาํเนินงาน การเพิ่มผลกาํไรท่ีไม่ไดเ้กิดจากการดาํเนินงานอยา่งสูงสุด และการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของผล

กาํไรในส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย 

 

ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  

ล้านบาท 2553(2) 2552(2) เทยีบปีต่อปี (ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 18,386.51 19,795.00 -7.1% 

ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน 17,545.04 18,336.22 -4.3% 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 841.47 1,458.78 -42.3% 

กาํไร/ขาดทุนท่ีไม่ไดเ้กิดจากการดาํเนินงาน -45.90 354.93 -112.9% 

กาํไรสุทธิ 795.57 1,813.71 -56.1% 

อตัรากาํไรสุทธิ (1)   4.33% 9.16% -52.7% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  3.04% 7.06% -56.9% 

หมายเหตุ (1) กาํไรสุทธิ/รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

 (2) ผลประกอบการของบริษทัฯ ของปี 2552 ไดร้วมผลประกอบการ 2 เดือนจากบาคองโค ในขณะท่ีของปี 2553 ไดร้วมผล

ประกอบการทั้งปีจากบาคองโค และ 11 เดือน จาก UMS รวมถึงผลกาํไรตามวธีิส่วนไดเ้สียของ Petrolift ในระยะเวลา 6 เดือน  
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การท่ีผลกาํไรและรายไดข้องบริษทัฯ ลดลงนั้นมีสาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุนท่ีมีนยัสาํคญัของ 

เมอร์เมด ซ่ึงเกิดจากอตัราการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยแ์ละค่าเช่าเรือท่ีลดลงทั้งในส่วนของงานวิศวกรรม

โยธาใตน้ํ้ าและในส่วนของงานขดุเจาะ อยา่งไรกต็าม ผลการขาดทุนดงักล่าวไดถู้กหกักลบกบัการเติบโต

ของผลกาํไรของกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากบาคองโค และกาํไรจากกลุ่มธุรกิจ

ขนส่งท่ีค่อนขา้งคงท่ี ซ่ึงหลกัๆ มาจากธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 

 

ผลกาํไรของกลุ่มธุรกจิหลกั 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงผลการดาํเนินงานของสายธุรกิจหลกัโดยไม่หกัรายการระหวา่งกนั ซ่ึงผลการ

ดาํเนินงานน้ีไม่รวมรายการท่ีไม่เกิดจากการดาํเนินงาน เช่น กาํไรจากการขายเงินลงทุนและกาํไรจากการทาํ 

cross currency swap สรุปไดต้ามตารางดา้นล่างน้ี 

 

ผลกาํไรจากการดําเนินงานของกลุ่มธุรกจิหลกั        

ล้านบาท 

 

 2553 

กลุ่มธุรกจิ 

ขนส่ง 

กลุ่มธุรกจิ

พลงังาน 

กลุ่มธุรกจิ

โครงสร้าง 

ขั้นพืน้ฐาน 

ส่วนของ

บริษัทฯ (1) 
รวม 

รายไดจ้ากธุรกิจหลกั 9,640.30 3,476.36 4,897.25 -120.81 17,893.10 

ค่าใชจ่้ายจากธุรกิจหลกั/ตน้ทุนขาย 6,986.25 2,641.82 3,914.73 -24.95 13,517.85 

กาํไรขั้นต้น (2)   2,654.05 834.54 982.52 -95.86 4,375.25 

ค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่าย 1,033.26 626.65 131.35 170.77 1,962.03 

ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 876.78 480.90 426.05 283.19 2,066.92 

กาํไรจากการขายเรือ 495.17 - - - 495.17 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 1,239.18 -273.01 425.12 -549.82 841.47 

หมายเหตุ (1) ส่วนของบริษทั1 หมายถึง TTA และบริษทัอ่ืนในกลุ่มซ่ึงเป็นบริษทัท่ีถือหุน้เพื่อการลงทุน และรวมการตดัรายการระหวา่งกนั 

 (2) กาํไรขั้นตน้ท่ีแสดงตามตารางขา้งบนน้ีไม่รวมค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่าย ซ่ึงจะทาํใหต่้างกบัตวัเลขท่ีไดร้ายงานไวใ้นงบ

การเงินของบริษทัฯ  

ธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีกาํไรสุทธิ (ไม่รวมผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน) เป็นเงิน

จาํนวน 1,113.34 ลา้นบาท สาํหรับรอบปีบญัชี 2553 เทียบกบักาํไรสุทธิจาํนวน 719.38 ลา้นบาท ในปีท่ีแลว้ 
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กลุ่มธุรกิจขนส่งมีส่วนแบ่งกาํไรคิดเป็นร้อยละ 128.38 ใหก้บักาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ ในช่วงรอบปีบญัชี 

2553 เทียบกบัร้อยละ 57.62 ในช่วงรอบปีบญัชี 2552 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 บริษทัฯ มีเรือทั้งส้ิน 27 ลาํ และมีเรืออีก 5 ลาํ ท่ีบริษทัฯ เช่ามาระยะ

ยาว เพื่อเสริมกองเรือ โดยเรือ 4 ลาํ ท่ีเช่ามาจะหมดสญัญาเช่าในปี 2554 และอีก 1 ลาํจะหมดสญัญาเช่าในปี 

2555 กองเรือท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของมีระวางบรรทุกสินคา้รวมทั้งส้ิน 905,809 เดทเวทตนั และเรืออีก 5 ลาํ ท่ี

บริษทัฯ เช่ามาเพื่อเสริมกองเรือ มีระวางบรรทุกสินคา้รวม 255,994 เดทเวทตนั 

 

วนัทาํการ : เน่ืองจากปริมาณการคา้เติบโตข้ึน ทาํใหต้ลาดตอ้งการเรือท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ซ่ึงถูก

ผลกัดนัดว้ยการเพิ่มข้ึนของปริมาณเรือในตลาด จากการท่ีบริษทัฯ ไดย้กเลิกการใหบ้ริการเรือขนบรรทุก

สินคา้แหง้แบบเทกองแบบประจาํเสน้ทางไปเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 นั้น ส่งผลใหมี้การขายเรือท่ีมี

ระวางสองชั้น (tween-decker) ไป 5 ลาํ รวมระวางบรรทุกท่ีจาํหน่ายไป 81,180 เดทเวทตนั เน่ืองจากมีความ

ยากลาํบากท่ีจะหางานใหก้บัเรือเหล่าน้ีในตลาดท่ีใหบ้ริการเดินเรือแบบไม่ประจาํเสน้ทาง นอกจากน้ี ยงัได้

ขายเรือชนิด box-shape จาํนวน 6 ลาํ รวมระวางบรรทุกท่ีจาํหน่ายไป 174,989 เดทเวทตนั เน่ืองจากเรือ

ดงักล่าวมีอายมุาก 

 

บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ขนาด Supramax จาํนวน 1 ลาํ และซ้ือเรือมือสองท่ีมีความ

ทนัสมยัขนาด Supramax จาํนวน 1 ลาํในปี 2553 ทาํใหเ้พิ่มระวางบรรทุกเขา้มาในกองเรืออีก 111,138     

เดทเวทตนั ดงันั้นขนาดระวางบรรทุกเฉล่ียของเรือท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.31 

 

ในช่วงรอบปีบญัชี 2553 จาํนวนวนัเดินเรือทั้งหมดของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีบริษทัฯ 

เป็นเจา้ของลดลงร้อยละ 23.19  จาํนวนเรือท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของท่ีปฏิบติัการเตม็เวลาในปี 2553 คิดเป็น

จาํนวนเท่ากบั 28.02 ลาํ  เทียบกบั 37.66 ลํา  ในปี 2552 บริษทัฯ ไดเ้ช่าเรือมาเสริมกองเรือคิดเป็น 3,096 

วนัเดินเรือ (หรือเทียบเท่ากบั 8.48 ลาํท่ีปฎิบติัการเตม็เวลา) ในปี 2553 เทียบกบั 5,023 วนัเดินเรือ (หรือ

เทียบเท่ากบั 13.76 ลาํท่ีปฎิบติัการเตม็เวลา) ในปี 2552 โดยรวม ไดมี้จาํนวนเรือท่ีปฏิบติัการเตม็เวลา คิดเป็น

จาํนวนเท่ากบั 36.50 ลาํ และ 51.42 ลาํในปี 2553 และปี 2552 ตามลาํดบั 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปการเปล่ียนแปลงของขนาดกองเรือของบริษทัฯ  ตามวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 

และวนัทาํการของเรือท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของและเรือท่ีเช่ามาเสริมกองเรือ 
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สรุปข้อมูลกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง  

วนั 

2010 2009 

จํานวนวนั 
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
จํานวนวนั 

เปลีย่นแปลง 
ร้อยละ 

เดทเวทตนัเฉลีย่ 29,444 8.31% 27,185 0.38% 

จาํนวนวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 11,113 -23.19% 14,468 -7.92% 

จาํนวนวนัเดินเรือท่ีมี 10,430 -25.89% 14,073 -6.62% 

จาํนวนวนัทาํการ 10,227 -25.59% 13,745 -7.33% 

อตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือท่ีเป็นเจา้ของ 98.05% 0.39% 97.67% -0.75% 

จาํนวนวนัเดินเรือทาํการของ 

กองเรือท่ีเช่ามาเพ่ิมเติม 
3,096 -38.36% 5,023 -30.95% 

จํานวนวนัเดนิเรือทาํการทั้งหมด 13,323 -29.01% 18,768 -15.10% 

จาํนวนเฉล่ียของเรือท่ีเป็นเจา้ของ 28.02 -25.60% 37.66 -7.33% 

จํานวนเรือเทยีบเท่า 36.50 -29.02% 51.42 -15.09% 

 
ปริมาณสินคา้ทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ขนส่งในรอบปีบญัชี 2553 ลดลงร้อยละ 14.02 เป็น 10.08 ลา้นตนั 

แมว้า่จาํนวนเรือท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของจะลดลงอยา่งมากในช่วงปีน้ี และจาํนวนวนัเดินเรือท่ีเช่ามาเสริมกอง

เรือลดลง แต่ปริมาณสินคา้ท่ีบริษทัฯ ขนส่งนั้นไม่ไดล้ดลงมากนกั เน่ืองจากบริษทัฯ ไดบ้ริหารเรือท่ีมีขนาด

ใหญ่ข้ึนและมีอตัราการใชป้ระโยชน์ของกองเรือท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของท่ีเพิ่มข้ึน 

 
ปริมาณสินค้าตามประเภทของการให้บริการ  

ชนิดของการให้บริการ 

คดิเป็นตัน 

รอบปีบัญชี 2553 รอบปีบัญชี 2552 

ปริมาณทีข่นส่ง 
เทยีบปีต่อปี  

(ร้อยละ) 
ปริมาณทีข่นส่ง 

เทยีบปีต่อปี  
(ร้อยละ) 

บริการแบบประจาํเส้นทาง 492,249 -70.89% 1,691,218 -53.68% 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง –

สัญญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ 
2,817,746 2.92% 2,737,919 -9.74% 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง –      

เช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว 
1,459,385 -50.26% 2,934,011 0.84% 

บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง – 

เช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา 
5,306,379 21.82% 4,355,755 -42.70% 

รวม 10,075,759 -14.02% 11,718,903 -31.85% 
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รายได้จากการเดินเรือในแต่ละเทีย่ว: รายไดจ้ากการเดินเรือในแต่ละเท่ียวในปี 2553 ลดลงร้อยละ 

33.01 เป็น 9,272.55 ลา้นบาท เทียบกบั 13,842.17 ลา้นบาท ในปี 2552  โดยมีสาเหตุจากจาํนวนวนัเดินเรือ

ทาํการโดยรวมท่ีลดลง อยา่งไรกต็าม จากสภาวะตลาดท่ีดีข้ึน และการบริหารกองเรือท่ีดีข้ึน ส่งผลใหอ้ตัรา

ค่าเช่าเรือเฉล่ียของกองเรือบริษทัฯ ในช่วงปี 2553 เป็น 12,619 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั เทียบกบั 11,127 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ในปี 2552 หากบริษทัฯ หกัผลขาดทุนจากการเช่าเรือมาเสริมกองเรือ อตัราค่า

เช่าเรือของกองเรือท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของจะเท่ากบั 13,032 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปีน้ี ซ่ึงดีข้ึนกวา่ปี

ท่ีผา่นมาคิดเป็นร้อยละ 18.91 สาํหรับปี 2553 รายไดจ้ากค่าระวางประมาณร้อยละ 40.53 มาจากสญัญารับ

ขนส่งสินคา้ล่วงหนา้สญัญาแบบเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลายาว (period time charters) และสญัญารับขนส่ง

สินคา้ล่วงหนา้ (“COA”)  เทียบกบัร้อยละ 28.28 ของปีท่ีผา่นมา ดงันั้น อตัราค่าเช่าเรือเฉล่ียของบริษทัฯ จึงมี

ความผนัผวนนอ้ยกวา่ตลาด 

 

สาเหตุหลกัท่ีอตัราค่าเช่าเรือปรับตวัสูงข้ึนในปีน้ี ไดแ้ก่ ก) ผลทางบวกจากการท่ีบริษทัฯ ปิดการ

ใหบ้ริการการเดินเรือแบบประจาํเสน้ทาง ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถใชเ้รือในภูมิภาคท่ีไดค่้าจา้งสูงกวา่ ซ่ึง

รวมถึงแอตแลนติคดว้ย ข) การใหเ้ช่าเรือทั้งแบบเป็นระยะเวลาและแบบระยะสั้นปรับตวัดีข้ึน และ ค) 

สดัส่วนรายรับท่ีมีความแน่นอนมีเพิ่มข้ึน ทาํใหอ้ตัราค่าระวางเรือของบริษทัฯ ไม่ผนัผวนไดง่้ายหากมีการ

เปล่ียนแปลงของอตัราค่าระวางในตลาดระยะสั้น 
 

ผลการดําเนินงานเฉลีย่คดิเป็นรายวนั  

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา / วนั รอบปีบัญชี 2553 รอบปีบัญชี 2552 เทยีบปีต่อปี (ร้อยละ) 

อตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเงินบาท 

(เฉล่ีย)  
32.56 34.72 -6.22% 

อตัราค่าระวางเรือเฉล่ีย (1) 12,619 11,127 13.41% 

     -  อตัราค่าระวางเรือท่ีบริษทัเป็นเจา้ของ  13,032 10,960 18.91% 

     - อตัราค่าระวางเรือท่ีเช่ามาเสริมกองเรือ (2) -413 167 -347.31% 

ส่วนของเจา้ของเรือ (1) 4,806 4,446 8.10% 

ค่าใช่จ่ายในการเขา้อู่แหง้ 1,378 1,210 13.88% 

ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,520 1,307 16.30% 

ตน้ทุนทางการเงิน 48 428 -88.79% 

ค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่าย 2,977 2,434 22.31% 

ภาษีเงินได ้ 213 69 208.70% 

กาํไรจากการดาํเนินงาน (1) 1,677 1,233 36.01% 
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หมายเหตุ (1) ตวัเลขต่อวนัท่ีคาํนวณไดน้ั้นคิดจากจาํนวนวนัเดินเรือท่ีมี (available service days) 

 (2) อตัราค่าระวางเรือของเรือท่ีเช่ามาเสริมกองเรือเป็นอตัราสุทธิท่ีหกัค่าใชจ่้ายของเท่ียวเรือแลว้ 

 

ค่าใช้จ่ายของเจ้าของเรือ: ค่าใชจ่้ายของเจา้ของเรือลดลงร้อยละ 30.41 เป็น 1,999.41 ลา้นบาท 

เน่ืองจากเรือท่ีใชใ้นการดาํเนินงานมีจาํนวนลดลง อยา่งไรกต็าม ถา้คาํนวณจากตวัเลขต่อวนัเดินเรือ 

ค่าใชจ่้ายในส่วนของเจา้ของเรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.10 สาเหตุหลกัเน่ืองจากมีเหตุการณ์ท่ีไม่ทราบล่วงหนา้ท่ี

ส่งผลใหมี้ตน้ทุนในการซ่อมและบาํรุงรักษาท่ีราคาแพง นอกจากน้ี ตน้ทุนประกนัภยัเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

(เพิ่มข้ึนร้อยละ 50.27) จากการเรียกเกบ็ค่าเบ้ียประกนัเพิม่จากบริษทัฯ ประกนัของบริษทัฯ  

 

 ในปี 2553 มีเรือท่ีเขา้รับการตรวจสอบระดบัพิเศษและเขา้อู่แหง้จาํนวน 6 ลาํ ซ่ึงเกือบคร่ึงหน่ึงของ

จาํนวนดงักล่าวไดมี้การรายงานไปแลว้ในปี 2552 (12 ลาํ ในปี 2552) ในปี 2553 ตน้ทุนในการเขา้อู่แหง้อยูท่ี่

ประมาณ 31.37  ลา้นบาทต่อลาํ เทียบกบั 43.31 ลา้นบาทต่อลาํในปี 2552  

 

ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลาํเป็นระยะเวลา : ค่าใชจ่้ายในการเช่าเรือแบบเหมาลาํเป็น

ระยะเวลาในรอบปีบญัชี 2553 ลดลงร้อยละ 27.02 เป็น 2,389.09 ลา้นบาท เทียบกบั 3,273.65 ลา้นบาทใน

รอบปีบญัชี 2552 เน่ืองจากจาํนวนเรือท่ีบริษทัฯ เช่ามาเสริมกองเรือลดลง ในรอบปีบญัชี 2553 บริษทัฯ เช่า

เรือมาเป็นจาํนวนเทียบเท่ากบั 8.48 ลาํท่ีวิ่งเตม็เวลาหรือ 72 เท่ียวเรือ ทั้งท่ีเป็นการเช่ามาเป็นเท่ียวหรือแบบ

ระยะสั้นเพื่อนาํมาใชบ้ริการขนส่งสินคา้ในเสน้ทางประจาํ และท่ีมีสญัญารับขนส่งสินคา้ไวล่้วงหนา้ ในรอบ

ปีบญัชี 2552 บริษทัฯ เช่าเรือมาเพิ่มเติมเป็นจาํนวนเทียบเท่ากบั 13.76 ลาํท่ีวิ่งเตม็เวลาหรือ 111 เท่ียวเรือ เพื่อ

ใชใ้นวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกนักบัท่ีกล่าวมาแลว้ นอกจากน้ี อตัราค่าเช่าเรือเฉล่ียของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 

29.29 เป็น 23,703 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในรอบปีบญัชี 2553 เทียบกบั 18,333 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ต่อวนัในรอบปีบญัชี 2552 สญัญาเช่าเรือท่ีมีอตัราค่าเช่าท่ีสูงจะหมดอายสุญัญาในปี 2554 และน่าจะทาํใหผ้ล

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ดีข้ึน 

 

กาํไรขั้นต้น (margin) : กาํไรขั้นตน้ระหวา่งรายไดจ้ากค่าระวางขั้นตน้และค่าใชจ่้ายจากการ

ดาํเนินงานของเรือไดป้รับตวัดีข้ึน คิดเป็นร้อยละ 46.24 ในปี 2553 เทียบกบัร้อยละ 40.37 ในปี 2552 อตัรา

กาํไรสุทธิ ซ่ึงรวมค่าใชจ่้ายของเจา้ของเรือกป็รับตวัดีข้ึนเป็นร้อยละ 24.68 ในปีน้ี เทียบกบัร้อยละ 19.62 ใน

ปี 2552 

 

ค่าเส่ือมราคาและการตัดจําหน่าย  : ค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่ายในรอบปีบญัชี 2553 ลดลง 

ร้อยละ 14.99 เป็น 1,010.98 ลา้นบาทเทียบกบั 1,189.32 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 ค่าเส่ือมราคาและการ

ตดัจาํหน่ายลดลงอยา่งมากเน่ืองจากการขายเรือ 11 ลาํ และมีเรือจาํนวน 2  ลาํท่ีตดัค่าเส่ือมราคาเตม็อายกุาร
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ใชง้านแลว้ในช่วงรอบปีบญัชี 2553 เทียบกบัการขายเรือ 8 ลาํ และมีเรือจาํนวน 3  ลาํท่ีตดัค่าเส่ือมราคาเตม็

อายกุารใชง้านแลว้ในช่วงรอบปีบญัชี 2552 

 

ผลการดําเนินงานด้านอ่ืนๆ ของธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 

ค่าใช้จ่ายทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร : ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารในรอบปี

บญัชี 2553 ลดลงร้อยละ 32.32 เป็น 571.90 ลา้นบาท  เทียบกบั 844.99 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552  

ค่าใชจ่้ายท่ีลดลงมีสาเหตุหลกัๆ จากจาํนวนเรือท่ีใชด้าํเนินงานลดลงในปี 2553 ถึงแมว้า่จาํนวนเรือท่ีใชใ้น

การดาํเนินงานจะลดลง แต่ตน้ทุนคงท่ีบางรายการกไ็ม่สามารถลดลงตามไปดว้ย ดงันั้น ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและ

ค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อวนัเดินเรือท่ีมีอยูใ่นปี 2553 เท่ากบั 1,520 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มข้ึนร้อยละ 

16.30 จาก 1,307 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือท่ีมีอยูใ่นปี 2552   

 

การเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหาร เกิดจากการตั้งสาํรองเผือ่หน้ีจะสูญ

จาํนวน 66.46 ลา้นบาท เพือ่เป็นการจ่ายค่าชดเชยและค่าบริหารจดัการอ่ืนๆ ในการยกเลิกการใหบ้ริการเรือ

ประจาํเสน้ทาง ซ่ึงสาเหตุท่ีบริษทัฯ ยกเลิกการใหบ้ริการเรือประจาํเสน้ทางในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 

เน่ืองจากเสน้ทางน้ีใหผ้ลกาํไรตํ่ากวา่ท่ีคาดไวเ้ม่ือเทียบกบัการใหบ้ริการชนิดอ่ืนๆ ของกองเรือบริษทัฯ 

 

ดอกเบีย้รับ/ดอกเบีย้จ่าย : ดอกเบ้ียจ่ายในรอบปีบญัชี 2553 ลดลงร้อยละ 38.39 เป็น 60.34 ลา้นบาท 

จาก 97.94 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 สาเหตุหลกัท่ีดอกเบ้ียจ่ายลดลงมาจากการชาํระคืนเงินกูร้ะหวา่งกนั

ของบริษทัเดินเรือในกลุ่มกบับริษทัฯ ซ่ึงทาํใหเ้งินกูค้งเหลือระหวา่งกนัเฉล่ียเป็น 1,984.40 ลา้นบาท เทียบ

กบั 2,037.57 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552  ดอกเบ้ียรับในรอบปีบญัชี 2553 ลดลงร้อยละ 47.51 เป็น 45.83 

ลา้นบาท เทียบกบั 87.32 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552  สาเหตุหลกัท่ีดอกเบ้ียรับลดลงมาจากเงินสดคงเหลือ

ลดลงจากการท่ีบริษทัฯ ซ้ือเรือขนาด Supramax จาํนวน 2 ลาํ   

 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น : ในรอบปีบญัชี 2553 บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากอตัรา

แลกเปล่ียนจาํนวน 220.96 ลา้นบาท เทียบกบั 8.05 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชี 2552 ผลขาดทุนน้ีมีสาเหตุหลกั

มาจากการแปลงค่ารายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจากสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาท ณ วนัส้ิน

รอบบญัชี โดยท่ีเงินบาทแขง็ค่าข้ึนดว้ย ทั้งน้ีผลขาดทุนไม่มีผลกระทบท่ีสาํคญัต่อกระแสเงินสด 

 

กาํไรจากการขายเรือ: บริษทัฯ มีการขายเรือ 11 ลาํ ในรอบปีบญัชี 2553 คือ ทอร์ จสัมิน ทอร์ เซล

เลอร์ ทอร์      คอมมานเดอร์ ทอร์ สปิริต ทอร์ ทริบิวท ์ทอร์ ซี ทอร์ทรานสิท ทอร์ สกาย ทอร์ เวนเจอร์ ทอร์ 

ทราเวลเลอร์ และ ทอร์ สกิปเปอร์ จาํนวนเงินสดท่ีไดรั้บจากการขายเรือทั้ง 11 ลาํเท่ากบั 1,320.58 ลา้นบาท 
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กาํไรทางบญัชีรวมจากการขายเรือเท่ากบั 495.17 ลา้นบาท หรือ 390.44 ลา้นบาทหลงัหกัภาษี กาํไรทางบญัชี

ทั้งหมดจากการขายเรือ 8 ลาํในปีท่ีแลว้เท่ากบั 33.51 ลา้นบาท 

 

ภาษีเงนิได้: บริษทัฯ มีภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 115.31 เป็น 72.22 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2553 

เทียบกบั 33.54 ลา้นบาทในปี 2552 อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง (effective tax rate) ในรอบปีบญัชี 2553 และในรอบ

ปีบญัชี 2552 เท่ากบัร้อยละ 7.49 และ 4.50 ตามลาํดบั สาเหตุหลกัท่ีภาษีเงินไดน้ั้นเพิม่สูงข้ึนมาจากภาษีกาํไร

จากการขายเรือ  

 

ธุรกจิงานบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินเรือ 

 

ในปี 2553 ธุรกิจงานบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือมีส่วนแบ่งกาํไรใหก้บักลุ่มบริษทัฯ เท่ากบั 

86.47 ลา้นบาท เทียบกบั 229.38 ลา้นบาทในปี 2552 

  

ธุรกจิเรือบรรทุกนํา้มันและก๊าซธรรมชาต ิ 

 

ในปี 2553 บริษทัฯ บนัทึกเงินกาํไรสุทธิจากบริษทั ปิโตรลิฟท ์จาํกดั จาํนวน 51.86 ลา้นบาท จาก

เดือนเมษายน ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2553 ตามสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 38.83 ในบริษทัฯ น้ี 

 

ส่วนงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้และส่วนงานขุดเจาะ 

 

ในรอบปีบญัชี 2553 เมอร์เมดมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของเมอร์เมด เท่ากบั 339.49 ลา้น

บาท ดงันั้น บริษทัฯ จึงบนัทึกผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมของ บริษทัฯ เท่ากบั 193.98 ลา้นบาท (หมาย

เหตุ : ตวัเลขส่วนแบ่งกาํไรสุทธิใหก้บับริษทัฯ เป็นตวัเลขตามมาตรฐานบญัชีของสมาคมนกับญัชีและผูส้อบ

บญัชีไทย (Thai GAAP) อยา่งไรกต็าม ขอ้มูลท่ีจะแสดงในตารางขา้งล่างน้ีมาจากตวัเลขของเมอร์เมดท่ีใช้

มาตรฐานบญัชีสากล IFRS) 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

วเิคราะห์ผลประกอบการจากงบการเงินรวมของเมอร์เมดในรอบปีบัญชี 2553 

ล้านบาท รอบปีบัญชี 2553 รอบปีบัญชี 2552 เทยีบปีต่อปี (ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการบริการ 3,476 5,210 -33.3% 

กาํไรขั้นตน้ 231 1,439 -83.9% 

กาํไรจากการดาํเนินงาน/ - ขาดทุน - 187 964 -119.4% 

ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหาร - 556 - 486 14.4% 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน /- ขาดทุน -80 -56 42.9% 

กาํไรสุทธิ (- ขาดทุน) - 456 747 -161.0% 

กาํไรขั้นตน้ 6.65% 27.62% -75.9% 

กาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินงาน -5.38% 18.50% -129.1% 

หมายเหตุ *: ขอ้มูลน้ีคดัมาจากงบการเงินของเมอร์เมดซ่ึงส่งใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 เมอร์เมดเป็นเจา้ของและบริหารเรือท่ีใหบ้ริการนอกชายฝ่ังจาํนวน 8 

ลาํ  ซ่ึง 4 ลาํ เป็นเรือสนบัสนุนงานประดานํ้าชนิด DP2 DSV นอกจากน้ี เมอร์เมดยงัเป็นเจา้ของและบริหาร

เรือขดุเจาะอีกจาํนวน  2 ลาํ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 เมอร์เมดเขา้ถือหุน้ร้อยละ 49 ใน Asia Offshore 

Drilling Limited (“AOD”) ซ่ึงไดส้ัง่ต่อเรือขดุเจาะแบบ jack-up ใหม่จาํนวน 2 ลาํ ชนิด Mod V – B Class ท่ี

มีความสามารถในการปฏิบติังานในนํ้าลึกท่ีระดบั 350 ฟตุ กบั Keppel FELS ประเทศสิงคโปร์ 

 

ส่วนงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส  จํากดั (“MOS”) 

 

ขนาดเฉล่ียของกองเรือในกลุ่มเรือบริการนอกชายฝ่ังเพิม่ข้ึนร้อยละ 26.68 ในปี 2553 เน่ืองจากมีการ

รับมอบเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ ไดแ้ก่ เรือเมอร์เมด แซฟไฟร์ เรือเมอร์เมด เอเชียนา และเรือเมอร์เมด เอน็ดวัเรอร์ 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ มิถุนายน และกนัยายน พ.ศ. 2553 ตามลาํดบั และไดซ้ื้อเรือมือสอง ช่ือ เมอร์เมด สยาม 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553  

 

รายได้จากค่าบริการ : รายไดจ้ากค่าบริการในรอบปีบญัชี 2553 ลดลงร้อยละ 25.33 เป็น 2,077.41 

ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจาก ประการแรก อตัราการใชป้ระโยชนจ์ากเรือเฉล่ียท่ีลดลงเป็นร้อยละ 39.54 

เทียบกบัร้อยละ 52.64 ของปีท่ีผา่นมา อตัราการใชป้ระโยชน์ท่ีลดลงน้ีเป็นผลมาจากการท่ีเรือจาํนวน 4 ลาํท่ี

เขา้มาเพิ่มเติมในกองเรือไม่ไดมี้งานเขา้มาอยา่งสมํ่าเสมอท่ีจะใหร้ายไดแ้ละกาํไรสูงสุดเพิ่มเขา้มาในกองเรือ 

ซ่ึงไดแ้ก่ เรือเมอร์เมด แซฟไฟร์ เรือเมอร์เมด สยาม เรือเมอร์เมด เอเชียนา และเรือเมอร์เมด เอน็ดวัเรอร์ ใน

รอบปีบญัชี 2553 จาํนวนวนัเดินเรือท่ีมี (available days) และจาํนวนวนัทาํการ (operating days) ของเรือ

สนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าของ MOS มีทั้งส้ินจาํนวน 2,309 วนัและ 913 วนั ตามลาํดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่
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ของในรอบปีบญัชี 2552 สาเหตุอีกประการหน่ึงคืออตัราค่าเช่าเรือรายวนั (day rate) ท่ีลดลง อตัราค่าเช่าเรือ

รายวนัเฉล่ียในรอบปีบญัชี 2553 เท่ากบั  25,213 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ลดลงประมาณร้อยละ 21.73  

 

สรุปข้อมูลกองเรือให้บริการนอกชายฝ่ัง  

รายการการปฏิบัตงิาน 

ของกองเรือ 

รอบปีบัญชี 2553 รอบปีบัญชี 2552 

จํานวนวนั เทยีบปีต่อปี (ร้อยละ) จํานวนวนั เทยีบปีต่อปี (ร้อยละ) 

เรือใหบ้ริการนอกชายฝ่ังท่ี 

บริษทัเป็นเจา้ของ 
2,312 26.68% 1,825 15.29% 

เรือใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 

ท่ีเช่ามาเพ่ิมเติม 
92 -87.40% 730 -0.27% 

จาํนวนวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 2,404 -5.91% 2,555 10.37% 

จาํนวนวนัเดินเรือท่ีมี 2,309 -7.79% 2,504 14.39% 

อตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือ 39.54% -24.89% 52.64% -38.84% 

 

ในรอบปีบญัชีน้ี รายไดจ้ากการบริการของ MOS ไดเ้พิ่มมาจาก Seascape Group (บริษทัท่ี MOS ถือ

หุน้ร้อยละ 80) จาํนวน 300.22 ลา้นบาท และจาก Subtech Ltd. (บริษทัท่ี MOS ถือหุน้ร้อยละ 97) จาํนวน 

183.40 ลา้นบาท Seascape และ Subtech มีส่วนแบ่งกาํไรขั้นตน้ใหก้บั MOS เท่ากบั 110.84 ลา้นบาท และ 

65.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ : ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการของงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้าประกอบดว้ย 

ค่าใชจ่้ายของเจา้ของเรือ ค่าใชจ่้ายในการเช่าเรือ และค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการในรอบปีบญัชี 

2553 ลดลงร้อยละ 10.22 เป็น 2,181.70 ลา้นบาท เทียบกบั 2,430.02 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 ค่าใชจ่้าย

ของเจา้ของเรือในรอบปีบญัชี 2553 ลดลงร้อยละ 17.56 เป็น 1,747.35 ลา้นบาท หรือ 22,326 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทิน (calendar-vessel-day) ในปี 2553  เทียบกบั 2,119.62 ลา้นบาท 

หรือ 23,894 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือในรอบปีปฏิทินในปี 2552 ค่าใชจ่้ายของเจา้ของเรือท่ีลดลง

ส่วนใหญ่เน่ืองจากอตัราการใชป้ระโยชนจ์ากเรือลดลง ค่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึนร้อยละ 44.61 เป็น 448.87 ลา้น

บาทในรอบปีบญัชี 2553 เทียบกบั 310.40 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 ค่าเส่ือมราคาท่ีเพิ่มข้ึนจาํนวน 

138.47 ลา้นบาท เป็นส่วนหน่ึงของการตดัค่าเส่ือมในปีบญัชีน้ีของเรือท่ีไดม้าจากการสัง่ต่อใหม่ และเรือมือ

สอง  

 

กาํไร/-ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ : ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 เมอร์เมดไดข้ายหุน้ร้อยละ 25 

ท่ีถืออยูใ่น บริษทั เวิลดค์ลาส อินสไปเรชัน่ เอสดีเอน็ บีเอชดี (“WCI”) เมอร์เมดไดรั้บเงินจากการขาย
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ประมาณ 743.37 ลา้นบาท และบนัทึกกาํไรจากการขายประมาณ 349.21 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2553  กาํไร

ท่ีบนัทึกในงบการเงินของบริษทัฯ คือ 343.30 ลา้นบาท  

 

ส่วนของงานขุดเจาะ - บริษทั เมอร์เมด ดริลลิง่ค์ จํากดั (“MDL”): 

 

รายได้จากค่าบริการ :  รายไดจ้ากค่าบริการในรอบปีบญัชี 2553 ลดลงร้อยละ 51.37 เป็น 1,076.30 

ลา้นบาท หรือ 45,288 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือขดุเจาะในรอบปีปฏิทินเทียบกบั 2,213.03 ลา้น

บาท หรือ 87,315 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือขดุเจาะในรอบปีปฏิทินในปี 2552 อตัราการใช้

ประโยชน์เฉล่ียของเรือขดุเจาะในรอบปีบญัชี 2553 เท่ากบัร้อยละ 56.71 เทียบกบัร้อยละ 94.93 ในปี 2552 

เน่ืองจากมีเพียงเรือขดุเจาะ MTR-2 ลาํเดียวท่ีทาํงานขดุเจาะในรอบปีบญัชี 2553 

 

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ : ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการของงานขดุเจาะประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายของ

เจา้ของเรือและค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการในรอบปีบญัชี 2553 ลดลงร้อยละ 31.99 เป็น 866.77 

ลา้นบาท เทียบกบั 1,274.56 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 ค่าใชจ่้ายของเจา้ของเรือในรอบปีบญัชี 2553 

ลดลงร้อยละ 39.06 เป็น 651.81 ลา้นบาท หรือ 27,427 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือขดุเจาะในรอบ

ปีปฎิทินในปี 2553  เทียบกบั 1,069.63 ลา้นบาท หรือ 42,202 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเดินเรือขดุเจาะใน

รอบปีปฏิทินในปี 2552 ค่าใชจ่้ายของเจา้ของเรือท่ีลดลงส่วนใหญ่เน่ืองจากมีเพยีงเรือขดุเจาะ MTR-2 เพียง 1 

ลาํท่ีปฏิบติังานในปี 2553  ค่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.20 เป็น 213.53 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2553 เทียบ

กบั 204.93 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 ค่าเส่ือมราคาท่ีเพิ่มข้ึนมีสาเหตุหลกัมาจากมีอุปกรณ์สาํหรับขดุเจาะ

ท่ีเพิ่มข้ึน 

 

อตัราการใช้ประโยชน์จากเรือของกองเรือขุดเจาะ 

รายการปฏิบัติการของเรือขุดเจาะ 
รอบปีบัญชี 2553 รอบปีบัญชี 2552 

จํานวนวนั เทยีบปีต่อปี (ร้อยละ) จํานวนวนั เทยีบปีต่อปี (ร้อยละ) 

จาํนวนวนัเดินเรือขดุเจาะในรอบปีปฏิทิน 730 0.0% 730 -0.3% 

จํานวนวนัเดนิเรือที่มีอยู่ 730 0.0% 730 -0.3% 

จํานวนวนัเดนิเรือทําการ 414 -40.3% 693 37.0% 

อตัราการใช้ประโยชน์จากเรือ 56.71% -40.6% 94.93% 37.3% 

 

กาํไร/-ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ : เมอร์เมดไดข้ายการลงทุนใน Kencana Rig 1 Pte. Ltd., 

Mermaid Kencana Rigs (Labuan) Pte. Ltd. และ Kencana Mermaid Drilling Sdn. Bhd. ซ่ึงเป็นเจา้ของเรือ
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ขดุเจาะเคเอม็-1 ในเดือนมิถุนายนในปีน้ี ผลขาดทุนจากการขายการลงทุนน้ีคิดเป็นเงินจาํนวนรวม 178.55 

ลา้นบาท ผลขาดทุนท่ีบนัทึกในงบการเงินของบริษทัฯ คือ 180.94 ลา้นบาท 

 

ผลการดําเนินงานอ่ืนๆ ของเมอร์เมด 

 

ค่าใช้จ่ายทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร : เมอร์เมดมีค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหาร

เพิ่มข้ึน   ร้อยละ 14.59 เป็น 556.45 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2553 เทียบกบั 485.61 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 

2552 การเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 คิดเป็นเงินจาํนวน 63.23 ลา้นบาทมีสาเหตุหลกัท่ีเกิดจากค่าใชจ่้ายใน

การบริหารบริษทัยอ่ยใหม่ต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ Subtech Ltd. ท่ีเมอร์เมดไดเ้ขา้ถือหุน้ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 

2553 และ Nemo Subsea AS ท่ีเมอร์เมดไดเ้ขา้ถือหุน้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 

 

ต้นทุนทางการเงิน : เมอร์เมดมีตน้ทุนทางการเงินเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.28 เป็น 95.89 ลา้นบาทใน   

รอบปีบญัชี 2553 เทียบกบั 83.91 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินกูค้งเหลือเฉล่ียท่ี

เพิ่มข้ึนจาํนวน 3,435.72 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2553 เทียบกบั 2,247.87 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 

 

ดอกเบีย้รับ : เมอร์เมดมีรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับในรอบปีบญัชี 2553  ลดลงร้อยละ 60.89 เป็น 6.50 

ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2553  เทียบกบั 16.62 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552  สาเหตุหลกัท่ีดอกเบ้ียรับลดลง

เน่ืองจากในรอบปีบญัชี 2553เมอร์เมดไม่มีดอกเบ้ียรับจากเงินกูร้ะยะสั้นท่ีมาจากบริษทัร่วม เม่ือเทียบกบัท่ี

เคยไดรั้บจาํนวน 8.29 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 และอตัราดอกเบ้ียในเงินฝากแบบประจาํลดลงในรอบปี

บญัชี 2553 เม่ือเทียบกบัในรอบปีบญัชี 2552 เมอร์เมดมีเงินสดคงเหลือเฉล่ียรวมเงินฝากแบบประจาํในรอบ

ปีบญัชี 2553 เป็นเงินจาํนวน 3,067.00 ลา้นบาท เทียบกบั 1,755.59 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 

 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น : เมอร์เมดมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 

43.99 เป็น 79.93 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชี 2553 เทียบกบั 55.51 ในรอบปีบญัชี 2552 ผลขาดทุนท่ีเพิ่มข้ึนน้ีมี

สาเหตุหลกัมาจากการแปลงค่ารายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจากสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาท 

ณ วนัส้ินรอบบญัชี ทั้งน้ีผลขาดทุนไม่มีผลกระทบท่ีสาํคญัต่อกระแสเงินสด 

 

กาํไรสุทธิจากการขายสินทรัพย์ อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน: ในรอบปีบญัชี 2553 

เมอร์เมดมีกาํไรสุทธิจากการขายอุปกรณ์เป็นเงินจาํนวน 11.80 ลา้นบาท เทียบกบั 21.25 ลา้นบาทในรอบปี

บญัชี 2552  
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รายได้อ่ืนๆ : เมอร์เมดมีรายไดอ่ื้นๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.21 เป็น 29.20 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2553 

เทียบกบั 28.57 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชี 2552  

 

ภาษีเงนิได้ : เมอร์เมดมีภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 67.07 เป็น 193.32 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2553 

เทียบกบั 115.71 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 สาเหตุหลกัท่ีภาษีเงินไดน้ั้นเพิ่มสูงข้ึนมาจากการลดลงของ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุน) เป็นเงินจาํนวน 

130.00 ลา้นบาท หกักลบกบัการลดลงของภาษีเงินไดป้กติจาํนวน 52.66 ลา้นบาท การลดลงของภาษีเงินได้

ปกติลดลงเน่ืองจากมีเรือขดุเจาะ MTR-2 เพียงลาํเดียวท่ีปฏิบติังานในประเทศอินโดนีเซียในปี 2553 ในขณะ

ท่ีมีเรือขดุเจาะ 2 ลาํ ปฏิบติังานในประเทศอินโดนีเซียในปีท่ีผา่นมา ภาษีเงินไดท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส่วนใหญ่มาจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีจากกาํไรของสาขา  ท่ีเกิดจากการ

ปฏิบติังานของเรือขดุเจาะในประเทศอินโดนีเซีย  

 

ธุรกจิโลจิสติคส์ถ่านหิน  

 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) (“UMS”) ในรอบปีบญัชี 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 

30 กนัยายน 2553) UMS มีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 49.28 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม UMS มีส่วนแบ่งกาํไรสุทธิ

ใหก้บับริษทัฯ (ไม่รวมผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงท่ีมาจากสญัญาล่วงหนา้) จาํนวน 

79.14 ลา้นบาท สาํหรับช่วงระยะเวลา 11 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 – 30 กนัยายน พ.ศ. 

2553 บริษทัฯ บนัทึกผลกาํไรของ UMS เขา้มาในงบการเงินรวมของบริษทัฯ ร้อยละ 48.46 นบัจากวนัท่ี 1 

พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และร้อยละ 89.55 จากผลกาํไรของ UMS ในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 

30 กนัยายน พ.ศ. 2553 เพื่อใหต้รงกบัรอบบญัชีของบริษทัฯ 

 

ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมของ UMS 

ล้านบาท 2553(1) 2552(1) เทยีบปีต่อปี (ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการขายถ่านหิน 2,719.09 2,877.86 -5.52% 

รวมรายได ้ 2,761.48 2,926.30 -5.63% 

ตน้ทุนขาย 2,250.27 2,194.23 2.55% 

กาํไรขั้นตน้ 468.82 683.63 -31.42% 

ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 335.95 342.40 -1.88% 

ตน้ทุนทางการเงิน 68.22 62.23 9.63% 

กาํไรสุทธิ/ - ขาดทุนสุทธิ -49.28 218.57 -122.55% 

หมายเหตุ (1) ตวัเลขขา้งตน้เป็นช่วงระยะเวลาจากวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 (รอบปีบญัชี 2552) และ 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2552 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 (รอบปีบญัชี 2553) 
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รายได้จากการขายถ่านหิน : UMS มีรายไดจ้ากการขายถ่ายหินในรอบปีบญัชี 2553 และในรอบปี

บญัชี 2552 เป็น เงินจาํนวน 2,719.09 ลา้นบาทและ 2,877.86 ลา้นบาทตามลาํดบั รายไดจ้ากการขายถ่านหิน

ลดลงร้อยละ 5.52 เน่ืองจากราคาขายเฉล่ียลดลงแต่ปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มข้ึน ปริมาณการขายถ่านหินท่ี

เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.94 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายถ่านหินท่ีขายใหก้บัลูกคา้ขนาดใหญ่ปรับตวัดีข้ึน 

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์ ปริมาณการขายถ่านหินใหลู้กคา้ขนาดใหญ่เพิ่มข้ึนร้อยละ 39.28 เป็น 

210,877 เมตริกตนั จาก 151,406 เมตริกตนัในปี 2552 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบนั

จากการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนในภาคอสงัหาริมทรัพย ์ และในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ในขณะท่ี

ยอดขายถ่านหินใหก้บัลูกคา้ขนาดกลางและขนาดเลก็ ประกอบดว้ยบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม และในอุตสาหกรรมส่ิงทอ ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 3.94 อยา่งไรกต็าม UMS กย็งัคงเป็น

ผูน้าํในส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกคา้กลุ่มน้ี และเน่ืองจากราคาขายถ่านหินกบัลูกคา้ขนาดใหญ่โดยทัว่ไป

มีราคาไม่สูงมาก ดงันั้นราคาขายเฉล่ียในปี 2553 จึงลดลงร้อยละ 13.27 UMS มียอดขายถ่านหินเป็นจาํนวน 

1.20 ลา้นตนัในปีน้ี 

 

ต้นทุนขาย : ตน้ทุนขายเพิม่ข้ึนร้อยละ 2.55 เป็น 2,250.27 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2553 เทียบกบั 

2,194.23 ลา้นบาทในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา องคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนขาย ประกอบดว้ย ตน้ทุนถ่านหิน 

และค่าระวาง ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนน้ีหลกัๆ มาจากค่าระวางท่ีเพิ่มสูงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 10.37 เทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

 

ผลการดําเนินงานอ่ืนๆ ของ UMS 

 

ค่าใช้จ่ายทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร : UMS มีค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหาร

ลดลงร้อยละ 1.88 เป็น 335.95 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2553 เทียบกบั 342.40 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 

แมว้า่ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะลดลง แต่ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารเม่ือเทียบสดัส่วนกบัการขาย

ถ่านหินกลบัเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 12.36 ในปี 2553 เทียบกบัร้อยละ 11.90 ในปี 2552 เน่ืองจากค่าใชจ่้าย

เก่ียวกบัการขนส่งทางบกสูงข้ึน เพราะราคานํ้ามนัดีเซลสูงข้ึน และมีการขายถ่านหินในปริมาณเพิม่ข้ึน 

 

ต้นทุนทางการเงิน : UMS มีดอกเบ้ียจ่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.63 เป็น 68.22 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 

2553 เทียบกบั 62.23 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 เน่ืองจาก UMS ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มข้ึนเพื่อใช้

ในการบริหารสินคา้คงคลงัท่ีมีปริมาณเพิม่มากข้ึน 

 

ภาษีเงนิได้ : UMS มีภาษีเงินไดล้ดลงร้อยละ 61.04 ในรอบปีบญัชี 2553 เป็น 25.90 ลา้นบาท เทียบ

กบั 66.49 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 อยา่งไรกต็าม  อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง (effective tax rate) ในรอบปีบญัชี 

2553 และในรอบปีบญัชี 2552 เท่ากบัร้อยละ 28.19 และ 21.19 ตามลาํดบั เหตุผลท่ีภาษีเงินไดข้อง UMS 
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ลดลง มี 2 ประการ ประการแรก อตัราภาษีร้อยละ 20 สาํหรับการเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์ MAI ไดห้มดลงในส้ินปี 2552 ประการท่ีสอง มีค่าใชจ่้ายท่ีหกัลดหยอ่นทางภาษีได ้ (tax 

deductable expense) เกิดข้ึนในการลงทุนสินทรัพยถ์าวรบางรายการในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

ธุรกจิปุ๋ยและบริการคลงัสินค้า 

 

บริษัท บาคองโค จํากดั (“บาคองโค”) ในรอบปีบญัชี 2553 บาคองโคไดมี้ส่วนแบ่งยอดขายจาํนวน 

2,149.73 ลา้นบาท ส่วนแบ่งกาํไรขั้นตน้ 360.66 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไรสุทธิ 211.71 ลา้นบาทใหก้บั

กลุ่มบริษทัฯ  

 

ผลการดําเนินงานของบาคองโค 

ล้านบาท รอบปีบัญชี 2553 

ยอดขาย 2,149.73 

กาํไรขั้นตน้ 360.66 

กาํไร/-ขาดทุนสุทธิ  211.71 

 

ยอดขาย : บาคองโคมียอดขายปุ๋ย 151,973 เมตริกตนัในรอบปีบญัชี 2553 เน่ืองจากฤดูกาลหลกัของ

การขายปุ๋ยจะอยูใ่นช่วงเดือนกนัยายนถึงธนัวาคม และมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมของทุกปี 

อยา่งไรกต็าม บาคองโครายงานวา่ ในปีน้ีมีการซ้ือปุ๋ยมากข้ึนในช่วง low season ในเดือนกรกฎาคมและ

สิงหาคม พ.ศ. 2553 เน่ืองจากปริมาณการผลิตปุ๋ยเขา้สู่ทอ้งตลาดลดนอ้ยลงประกอบกบัราคาพืชผลสูงข้ึน  

กาํไรขั้นต้น : ในรอบปีบญัชี 2553 บาคองโคมีกาํไรขั้นตน้ ปรับตวัดีข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัเป็นร้อยละ 

16.78 เทียบกบัร้อยละ 8.30 ในรอบปีบญัชี 2552 

 

ยอดขายอ่ืนๆ : บาคองโคไดเ้ร่ิมใหบ้ริการคลงัสินคา้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 และในช่วง 9 

เดือนส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 มีอตัราการใชป้ระโยชน์เฉล่ียของพื้นท่ีในคลงัสินคา้เฉล่ียร้อยละ 52.41 

ของปริมาณพื้นท่ีคลงัสินคา้ทั้งหมดท่ีจะสามารถรองรับได ้ หรือคิดเป็น 150,933 เมตริกตนั และมีส่วนแบ่ง

กาํไรสุทธิใหก้บับริษทัฯ จาํนวน 3.35 ลา้นบาท  
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ผลการดําเนินงานอ่ืนๆ ของบาคองโค 

 

ค่าใช้จ่ายทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร : บาคองโคมีค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหาร

ลดลงร้อยละ 16.74 เป็น 78.88 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2553 เทียบกบั 94.61 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 

สาเหตุหลกัท่ีค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงมาจากมีการควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบท่ีดีข้ึน และ

มีประสิทธิภาพในการผลิตท่ีดีข้ึน 

 

ต้นทุนทางการเงิน : บาคองโค มีดอกเบ้ียรับจาํนวน 8.23 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชี 2553 และ

ดอกเบ้ียจ่ายจาํนวน 1.69 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชี 2552 ในปี 2553 บางคองโคไดช้าํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดแลว้ 

 

ผลการดําเนินงานอ่ืนๆ  

 

ดอกเบีย้รับและเงินปันผลรับ : บริษทัฯ มีรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและเงินปันผลลดลงร้อยละ18.02 

เป็น 106.57 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชี 2553 เทียบกบั 129.99 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 ดอกเบ้ียรับลดลง

ร้อยละ 24.54 เป็น 94.65 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2553 เทียบกบั 125.43 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 กลุ่ม

บริษทัฯ มีเงินสดคงเหลือเฉล่ียลดลงเป็น 9,588.54 ลา้นบาทเทียบกบั 11,123.35 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 

2552 นอกจากน้ี ผลตอบแทนจากเงินสดลดลงจากปี 2552 ส่วนเงินปันผลรับปรับตวัดีข้ึนเป็น 11.91 ลา้น

บาทในรอบปีบญัชี 2553 เทียบกบั 4.56 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552  

 

ส่วนแบ่งผลกาํไร/ขาดทุนจากการลงทุนบริษัทร่วมและกจิการร่วมค้า : ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุน

ในบริษทัร่วม ปิโตรลิฟท ์และกิจการร่วมคา้ในรอบปีบญัชี 2553 เพิ่มข้ึนเป็น 80.31 ลา้นบาท เทียบกบั 29.88 

ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 Petrolift  มีส่วนแบ่งผลกาํไรใหก้บักลุ่มบริษทัฯ  เป็นเงินจาํนวน 51.86 ลา้น

บาทในรอบปีบญัชี 2553 บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. มีส่วนแบ่งผลกาํไรใหก้บักลุ่มบริษทัฯ เป็น

เงินจาํนวน 19.53 ลา้นบาท และ 18.60 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2553 และในรอบปีบญัชี 2552 ตามลาํดบั 

ในขณะท่ีบริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั มีส่วนแบ่งขาดทุนใหก้บักลุ่มบริษทัฯ  เป็นเงิน

จาํนวน 5.08 ลา้นบาท และ 2.85 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2553 และในรอบปีบญัชี 2552 ตามลาํดบั เมอร์ตนั 

กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี มีส่วนแบ่งขาดทุนใหก้บักลุ่มบริษทัฯ เป็นเงินจาํนวน 5.78 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชี 

2553 

 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น :  ในรอบปีบญัชี 2553 กาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นเงิน

จาํนวน 24.34 ลา้นบาท เทียบกบัขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 9.87 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 

ซ่ึงเกิดจากการแขง็ค่าของเงินบาทในปี 2553 ต่อสกลุเงินตอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงกาํไรหรือขาดทุนจาก
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อตัราแลกเปล่ียนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เกิดจากการแปลงค่ารายการหน้ีสินและเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดจากสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาทเม่ือส้ินรอบบญัชีในแต่ละปี  ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2553 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็น

ร้อยละ 58.01 และในส่วนท่ีเป็นหน้ีสินระยะยาวท่ีเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 54.14   

 

กาํไร (ขาดทุน) จากการยกเลกิหุ้นกู้แปลงสภาพ : ในรอบปีบญัชี 2553 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการซ้ือคืน

พร้อมทั้งยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภาพบางส่วนเพิ่มเติมคิดเป็นจาํนวนเงินตน้ 10,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

หรือร้อยละ 9.26 ของจาํนวนเงินตน้คงคา้งภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพทั้งหมดจาํนวน 113,400,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา กาํไรท่ีไดจ้ากการยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภาพคิดเป็นเงิน 9.63 ลา้นบาท และ 673.33 ลา้นบาทใน

รอบปีบญัชี 2553 และในรอบปีบญัชี 2552 ตามลาํดบั  ในวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2553 บริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอน

หุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 1 ใน 3 หรือจาํนวน 34,300,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ของจาํนวนเงินตน้คงคา้ง 

102,900,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดว้ยเงินสด ในราคาไถ่ถอน 109,640 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อหน่ึงหุน้

กู ้ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 จาํนวนเงินตน้คงคา้งภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพทั้งหมดหลงัการไถ่ถอน

หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1 คิดเป็นเงินจาํนวน 68,600,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 

ค่าความนิยมติดลบ : บริษทัฯ ไม่มีค่าความนิยมติดลบ (negative goodwill) ในรอบปีบญัชี 2553  

แต่ในรอบปีบญัชี 2552 บริษทัฯ มีค่าความนิยมติดลบจากการเขา้ซ้ือ EMCG เป็นเงิน 287.21 ลา้นบาท 

เน่ืองจากราคาท่ีซ้ือมาตํ่ากวา่มูลค่าทางบญัชี  เม่ือวนัท่ี 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์  

พีทีอี แอลทีดี ไดเ้ขา้ซ้ือ EMCG ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 ในบาคองโค ในราคารวม 7.8 ลา้นยโูร หรือ  

374.07 ลา้นบาท  

 

จากปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้และการตดัรายการระหวา่งกนัต่างๆ เป็นผลใหก้าํไรสุทธิของบริษทัฯ 

ลดลงเป็น 795.57 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2553 เทียบกบั 1,813.71 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 

 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน 

 

ตารางขา้งล่างน้ีแสดงค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนของกลุ่มบริษทัฯ (capex) ในช่วงท่ีผา่นมาจนถึง ณ ส้ิน

กนัยายน พ.ศ. 2553 และภาะระผกูพนัฝ่ายทุนท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต 
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การลงทุนฝ่ายทุนทีมี่ภาระผูกพนั 

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
ต้นทุน 

โครงการ 

ค่าใช้จ่ายถึงวันที่ 

30 กนัยายน 2553 

ภาระผูกพนัฝ่าย

ทุนทีต้่องชําระ 

ในปี 2554 

ภาระผูกพนัฝ่าย

ทุนทีต้่องชําระ 

ในปี 2555 

การปรับปรุงกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 142.97 31.61 90.57 20.79 

เรือท่ีเช่ามาเสริมกองเรือ 49.57 22.88 25.29 1.40 

MOS – เรือวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 256.76 256.76 - - 

AOD – เรือขดุเจาะ 2 ลาํ 360.00 - 70.80 - 

รายจ่ายฝ่ายทุนของ UMS และ Baconco  1.54 0.08 0.52 0.37 

 

ณ ส้ินกนัยายน พ.ศ. 2553  กลุ่มบริษทัฯ มีกองเรือท่ีเป็นเจา้ของทั้งหมด 27 ลาํ โดยร้อยละ 28.26 

ของเรือท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของอยูก่าํลงัจะมีอายหุรือมีอายเุกิน 25 ปีเม่ือถึงส้ินปี 2554 ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ 

ยงัคงจะขายเรือหรือขายเป็นเศษซากต่อไป แผนการปรับปรุงกองเรือของบริษทัฯ นั้นไดร้วมการรับมอบเรือ

ทอร์ เฟรนดชิ์ป ซ่ึงเป็นเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ลาํแรกจากอู่ต่อเรือ Oshima เม่ือเดือนมกราคมในปีน้ี นอกจากน้ี ยงัมี

เรือท่ีสัง่ต่อใหม่อีก 4 ลาํ ซ่ึง 3 ลาํ จะมาจากอู่ต่อเรือ Vinashin และอีก 1 ลาํ จากอู่ต่อเรือ Oshima ท่ีจะมี

กาํหนดรับมอบเรือในปี 2554 และปี 2555 เงินลงทุนรวมสาํหรับเรือ 4 ลาํน้ี คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 

142.97 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 

เรือทีจ่ะอายุครบ 25 ปี 

เรือทีจ่ะอายุครบ 25 ปี รอบปีบัญชี 2553 รอบปีบัญชี  2554 รอบปีบัญชี 2555  

จาํนวน (ลาํ) 2 3 1 

เดทเวทตนั 70,258 77,144 20,358 

 

กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมองหาเรือมือสองอยา่งต่อเน่ือง เม่ือไม่นานมาน้ี บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือเรือ ทอร์   

แอค็ชีพเวอร์ท่ีราคา 34.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 นอกจากน้ี ยงัไดซ้ื้อเรือ

ทอร์ อินฟินิต้ี ท่ีราคา 30.25 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเรือ ทอร์ อินดิเพนเดนซ์ ท่ีราคา 30.75 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เขา้มาเสริมกองเรือในเดือนธนัวาคม 2553 เงินทุนท่ีใชใ้นแผนปรับปรุงกองเรือมาจาก

การผสมผสานระหวา่งกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานและจากวงเงินกูร่้วมหลายสถาบนั (syndicated loan 

facility) จาํนวน 360 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยมีธนาคารนอร์เดียเป็นแกนนาํ 
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ในรอบปีบญัชี 2553 กลุ่มบริษทัฯ ไดช้าํระค่างวดสาํหรับเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า

และอุปกรณ์จาํนวน 4 ลาํ คิดเป็นเงินรวม 4,829.00 ลา้นบาท ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ไม่มีค่าใชจ่้ายฝ่ายทุน

ท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเรือขดุเจาะหรือเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าท่ีจะครบกาํหนดชาํระในปี 2554 

นอกเหนือจากท่ีจะไดก้ล่าวไวข้า้งล่างน้ี 

  

ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิงค ์จาํกดั (“AOD”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ

เมอร์เมด ไดล้งนามในสญัญากบั Keppel Offshore & Marine Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ Keppel FELS 

ในการสัง่ต่อเรือขดุเจาะชนิด jack-up ท่ีมีคุณภาพสูงจาํนวน 2 ลาํ โดยมีมูลค่าสญัญารวม 360 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา หากรวมกบัสิทธิท่ีจะสามารถสัง่ต่อเรือขดุเจาะ jack-up ชนิดเดียวกนัไดอี้ก 2 ลาํในอนาคต 

(และถา้ AOD ใชสิ้ทธิน้ี) จะทาํใหมู้ลค่าของสญัญาคิดเป็นเงินจาํนวน 720 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในการ

น้ี AOD ไดจ้ดัหาเงินทุนดว้ยการขายหุน้ท่ีออกใหม่ (IPO) ใหก้บับุคคลเฉพาะเจาะจง (private placement) ท่ี

เป็นนกัลงทุนสถาบนัในนอร์เวยแ์ละนกัลงทุนสถาบนัระหวา่งประเทศ โดยไดรั้บเงินจาก IPO เม่ือตน้เดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และทาํใหเ้มอร์เมดถือหุน้ร้อยละ 49 ในหุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ของ AOD รวมเป็น

เงินท่ีลงทุนใน AOD ทั้งส้ิน 49 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 

ในรอบปีบญัชี 2553 เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเขา้อู่แหง้จาํนวน 6 ลาํ คิดเป็นเงิน 188.23 ลา้นบาท 

เทียบกบัรอบปีบญัชี 2552 มีเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเขา้อู่แหง้จาํนวน 12 ลาํ คิดเป็นเงิน 519.71 ลา้นบาท 

และเมอร์เมดมีเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าท่ีเขา้อู่แหง้จาํนวน 3 ลาํ คิดเป็นเงิน 37.34 ลา้นบาท 

เทียบกบัปี 2552 มีเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าท่ีเขา้อู่แหง้จาํนวน 1 ลาํ คิดเป็นเงิน 0.23 ลา้นบาท  

ในระหวา่งรอบปีบญัชี 2553 เรือขดุเจาะ MTR-1 เขา้รับการตรวจสอบสภาพตามระยะเวลา คิดเป็นเงิน 1.85 

ลา้นบาท เทียบกบัปี 2552 เรือขดุเจาะ MTR-1 และ MTR-2 เขา้รับการตรวจสอบสภาพตามระยะเวลา คิด

เป็นเงิน 9.26 ลา้นบาท ธุรกิจอ่ืนๆ ลงทุนเป็นเงินรวม 91.51 ลา้นบาทในระหวา่งปี 2553 เทียบกบั 14.10 ลา้น

บาทในรอบปีบญัชี 2552 ส่วนใหญ่เก่ียวกบัการขยายสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการปฏิบติังาน 

 

UMS ใชเ้งินจาํนวน 2.33 ลา้นบาทในปี 2553 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรสาํหรับ

ธุรกิจหลกัของ UMS และในโครงการถ่านหินป้ันเมด็ ปัจจุบนั UMS กาํลงัปรับปรุงและขยายถนนและ

โรงงานของคลงัสินคา้นครหลวง และคาดวา่จะเสร็จส้ินในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2554 ส่วนบาคองโคนั้น 

ค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนส่วนใหญ่เกิดจากการเช่าซ้ือคลงัสินคา้ (warehousing leases) 
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กระแสเงินสด 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดม้าจาก (ใชไ้ป) ในกิจกรรม

ดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน 

 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

ล้านบาท รอบปีบัญชี 2553 รอบปีบัญชี 2552 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,550.23 5,000.69 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -10,883.10 - 4,617.08 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 7,305.19 - 1,111.25 

 

กระแสเงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน ในรอบปีบญัชี 2553 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม

ดาํเนินงานลดลงเป็น 1,550.23 ลา้นบาท เทียบกบั 5,000.69 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2552 โดยมีสาเหตุหลกั

จากการท่ีธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานลดลงและจากผลขาดทุนของ

เมอร์เมด  กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีลดลงของธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและเมอร์เมด 

กระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานของเมอร์เมดในปี 2553 ลดลงร้อยละ 75.59 เป็น 453.71 ลา้นบาท 

 

 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน ในรอบปีบญัชี 2553 เงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรม

ลงทุน เท่ากบั 10,883.10 ลา้นบาท และในรอบปีบญัชี 2552 เท่ากบั 4,617.08 ลา้นบาท การไดม้าซ่ึงสินทรัพย์

และค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ (capex) สาํหรับในรอบปีบญัชี 2553 คือ ก) การเขา้ซ้ือหุน้ใน 

UMS จาํนวน 3,977.81 ลา้นบาท ข) การชาํระค่างวดสุดทา้ยสาํหรับเรือ ทอร์ เฟรนดชิ์ป จาํนวน 1,073.22 

ลา้นบาท ค) การชาํระเงินค่างวดสุดทา้ยในการซ้ือเรือเมอร์เมด สยาม เรือเมอร์เมด เอเชียน่า เรือเมอร์เมด 

แซฟไฟร์ และเรือ เมอร์เมด เอน็ดวัเรอร์ จาํนวนรวม 4,829.00 ลา้นบาท ง) การเขา้ซ้ือหุน้ใน Subtech จาํนวน 

248.58 ลา้นบาท  จ) การเขา้ซ้ือหุน้ใน Petrolift Inc. จาํนวน 904.52 ลา้นบาท  ฉ) การซ้ือเรือทอร์ แอค็ชีพ

เวอร์ เป็นเงิน 1,112.63 ลา้นบาท และ ช) ค่าใชจ่้ายในการเขา้อู่แหง้สะสมสาํหรับธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้

เทกองและเมอร์เมดจาํนวน 255.32 ลา้นบาท  

 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน ในรอบปีบญัชี 2553  บริษทัฯ ไดใ้ชเ้งินสดไปใน

กิจกรรมจดัหาเงิน (financing activities) เท่ากบั 7,305.19 ลา้นบาท และในรอบปีบญัชี 2552 เท่ากบั 1,111.25 

ลา้นบาท เงินท่ีไดจ้ากเงินกูร้ะยะยาวเป็นเงินจาํนวน 10,684.97 ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นผลมาจากการเบิกเงินกูเ้พื่อ

ซ้ือเรือ ซ้ือกิจการ และการออกหุน้กูเ้ป็นเงินบาท ในช่วงรอบปีบญัชี 2553 บริษทัฯ ไดมี้การลงนามในสญัญา

เงินกูร่้วมจากหลายสถาบนัการเงิน (syndicated loan agreement) เป็นจาํนวน 200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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และออกหุน้กูใ้นประเทศเป็นเงินบาทจาํนวน 4 พนัลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการเขา้ซ้ือและควบรวม

กิจการ (merger and acquisitions) และชาํระคืนหน้ีเงินกูใ้นไตรมาสท่ี 1 ของรอบปีบญัชี 2553 เมอร์เมดระดม

ทุนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน และรับเงินจาํนวน 3,591.17 ลา้นบาท และบริษทัฯ ลงทุนในหุน้เพิ่มทุน 

เพื่อรักษาสดัส่วนการถือหุน้ในเมอร์เมดร้อยละ 57.14 นอกจากน้ี ในช่วงรอบปีบญัชี 2553 บริษทัฯ ไดใ้ชเ้งิน

จาํนวน 1,418.54 ลา้นบาทเพื่อใชใ้นการซ้ือและไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ และบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลท่ีเป็น

เงินสดในช่วงรอบปีบญัชี 2553 เป็นเงินจาํนวน 379.42 ลา้นบาท  

 

สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงโครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯ  

 

โครงสร้างเงินทุนรวมของบริษัทฯ 

ล้านบาท 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 

2553 2552 

หนีสิ้น:   

เงินเบิกเกินบญัชี 5.54 - 

หน้ีสินระยะสั้น 1,613.48 110.10 

ส่วนของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 1,048.13 1,334.36 

ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 1,130.41 559.49 

หุน้กู ้ 5,207.26 2,668.72 

หน้ีสินระยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 5,233.95 2,314.12 

รวมหนีสิ้น 14,238.77 6,986.79 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้เตม็มูลค่า 

จาํนวน 708,004,413 หุน้ 
708.00 708.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,540.41 1,540.41 

กาํไรสะสม 21,982.13 21,565.98 

อ่ืนๆ 7,301.60 7,277.05 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 31,532.14 31,091.44 

รวมเงินทุนทั้งหมด 45,770.91 38,078.23 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนทั้งหมด 0.31 0.18 

อตัราส่วนเงนิสดสุทธิ / - หนีสิ้นสุทธิ / ทุนทั้งหมด - 0.08  0.13 
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ตารางขา้งล่างน้ีแสดงถึงสดัส่วนหน้ีสินของบริษทัฯ ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่า และความสามารถในการชาํระ13หน้ี

ยงัคงแขง็แกร่ง  

 

วเิคราะห์แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ 

ล้านบาท 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 

2553 2552 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาํเนินงาน 1,550.23 5,000.69 

เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 10,414.49 11,822.56 

หน้ีสินรวม 14,238.77 6,986.79 

เงินสดสุทธิ/-หน้ีสิน -3,824.28 4,835.77 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 31,532.14 31,091.44 

เงนิสดสุทธิ / - หนีสิ้นสุทธิ / ทุน (เท่า)  -0.12 - 

หนีสิ้นรวม / ทุน (เท่า) 0.45 0.22 

 

Credit Metrics และสภาพคล่อง 

ล้านบาท 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 

2553 2552 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 44.54 43.91 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย, ภาษี, ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
(EBITDA) 

2,970.84 3,455.32 

อตัรากาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย, ภาษี, ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
EBITDA margin (%) 

15.90% 17.29% 

หน้ีสินรวม/EBITDA (เท่า) 4.79 2.02 

เงินสดสุทธิ หรือ –หน้ีสิน/EBITDA (เท่า) -1.29 1.40 

เงินสดสุทธิ หรือ –หน้ีสิน/ทุน (เท่า) -0.12 0.16 

EBITDA/ค่าใชจ่้ายจากดอกเบ้ียสุทธิ (เท่า) 7.14 13.68 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) 2.27 2.77 

รอบการหมุนเงินสด (วนั) 10 10 

ลูกหน้ีการคา้ 33 42 

เจา้หน้ีการคา้ 23 32 

เงินทุนหมุนเวยีน/รายได ้ 0.46 0.48 
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ระดบัของเงินสดท่ีมีอยูข่องกลุ่มบริษทัฯ และวงเงินสินเช่ือ เพียงพอกบัภาระผกูพนัของค่าใชจ่้าย

ฝ่ายทุนของกลุ่มบริษทัฯ (capex) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือท่ีมีสญัญาแลว้

เป็นเงินจาํนวน 857.97 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเงินจาํนวน 677.97 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็น

วงเงินพร้อมใช ้ หน้ีสินระยะยาวมากกวา่ร้อยละ 80 ของกลุ่มบริษทัฯ มีวนัครบกาํหนดชาํระยาวนานกวา่ 12 

เดือน เม่ือจาํแนกหน้ีสินของกลุ่มบริษทัฯ ร้อยละ 50.14 จะมาจากธนาคารพาณิชยแ์ละท่ีเหลืออีกร้อยละ 

49.57 จะมาจากตลาดตราสารหน้ี และท่ีเหลืออีกร้อยละ 0.29 เป็นสญัญาเช่าทางการเงิน 

 

วนัครบกาํหนดอายุหนีสิ้นระยะยาว 

ลา้นบาท ภายใน 12 เดือน 12-24 เดือน มากกว่า 24 เดือน รวม 

หุ้นกู้ 1,048 1,207 4,000 6,255 

TTA 1,048 1,207 4,000 6,255 

UMS - - - - 

เมอร์เมด - - - - 

หนีสิ้นจากธนาคาร  1,106 869 4,352 6,327 

TTA 117 115 1,156 1,388 

UMS 293 92 233 618 

เมอร์เมด 696 662 2,963 4,321 

หนีสิ้นอ่ืนๆ  24 10 3 37 

TTA 8 - - 8 

UMS 15 9 - 24 

เมอร์เมด 1 1 3 5 

รวม 2,178 2,086 8,355 12,619 

จําแนกเป็น % 17.26% 16.53% 66.21% 100.00% 

 

นิยามและแนวคดิต่างๆ ทางการเงินและการดําเนินงาน 

 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั โทรีเซนไทย         

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ใชข้อ้มูลจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ซ่ึงจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปในประเทศไทย ในการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานดงักล่าว บริษทัฯ ไดใ้ชนิ้ยามและแนวคิดต่างๆ ทั้ง

ทางการเงินและการดาํเนินการมาประกอบการวิเคราะห์ดงัน้ี          
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วนัเดินเรือ/วนัเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏทินิ (Calendar-Ship-Days/Calendar-Rig-Days) 

หมายถึง จาํนวนวนัทั้งหมดในปีปฏิทินท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของเรือ ซ่ึงรวมถึงเรือขดุเจาะ เรือสนบัสนุนงาน

วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า และเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในรอบปีบญัชี รวมวนัท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากเรือ ( 

off hire days) กบัการซ่อมแซมคร้ังใหญ่ การเขา้อู่แหง้ หรือ การตรวจสอบระหวา่งระยะเวลา 5 ปี 

(intermediate survey) หรือการตรวจสอบระดบัพิเศษ   

 

วนัเดินเรือทีมี่ (Available Service Days) หมายถึง จาํนวนวนัเดินเรือ/วนัเดินเรือขดุเจาะในรอบปี

ปฏิทิน หกัดว้ยจาํนวนวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือท่ีทราบล่วงหนา้ (off-hire) เน่ืองจากเรือเขา้อู่แหง้

หรือเขา้รับการปรับปรุงสภาพเรือตามกาํหนด และหกัดว้ยจาํนวนวนัท่ีใชใ้นการเดินเรือใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ี

ตอ้งการ วนัเดินเรือชนิดน้ีจะเป็นจาํนวนวนัซ่ึงเรือสามารถสร้างรายไดใ้หบ้ริษทัฯ    

 

วนัทาํการ (Operating Days) หมายถึง จาํนวนวนัเดินเรือท่ีมี (available service days) หกัดว้ย

จาํนวนวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือ (off-hire) เน่ืองจากสาเหตุใดๆ กต็าม และรวมถึงสถานการณ์ท่ี

ไม่สามารถคาดเดาไดใ้นการเดินเรือแต่ละเท่ียว วนัเดินเรือชนิดน้ีจะเป็นวนัท่ีกองเรือสร้างรายไดใ้หก้บั

บริษทัฯ จริงๆ     

 

อตัราการใช้ประโยชน์จากเรือ (Fleet Utilisation) เป็นอตัราท่ีคาํนวณการใชป้ระโยชน์จากเรือ โดย

การนาํวนัทาํการ (operating days) หารดว้ยวนัเดินเรือท่ีมี (available service days) ในรอบปีบญัชี อตัราการ

ใชป้ระโยชนจ์ากเรือจะเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิภาพของบริษทัฯในการจดัสรรเรือและเรือขดุเจาะ และเพื่อท่ีจะ

ลดวนัท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือและเรือขดุเจาะอนัเน่ืองมาจากเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่การเขา้อู่ซ่อม

ตามปกติ หรือเพื่อการปรับปรุงและปรับสภาพเรือใหดี้ข้ึน หรือการใชเ้วลาเดินเรือเพื่อใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ี

ตอ้งการ 

 

จํานวนเรือเฉลีย่ (Average number of vessels) กาํหนดใหจ้าํนวนเรือเฉล่ีย คือจาํนวนเรือท่ีอยูใ่น

กองเรือในรอบปีบญัชี โดยวดัจากผลรวมของจาํนวนวนัทาํการเดินเรือทั้งหมดของเรือท่ีบริษทัเป็นเจา้ของ 

และจาํนวนวนัเดินเรือของเรือท่ีเช่ามาเสริมกองเรือ หารดว้ยจาํนวนวนัในรอบปีปฏิทิน (calendar days) 

จาํนวนท่ีไดจ้ะแสดงถึงจาํนวนเรือทั้งหมดท่ีไดใ้ชง้านและทาํรายไดใ้นช่วงรอบปีบญัชี 

  

รายได้จากค่าบริการ (Revenues from Services) คือรายไดท่ี้ไดจ้ากกลุ่มธุรกิจขนส่งซ่ึงรวมถึงธุรกิจ

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง (การใหบ้ริการแบบประจาํเสน้ทาง แบบไม่ประจาํเสน้ทางชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํ

เป็นเท่ียว และแบบเป็นระยะเวลา รวมทั้งแบบเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้) และธุรกิจงานบริการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ (รายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และค่านายหนา้)  จากธุรกิจพลงังานซ่ึง
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รวมถึงธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง (บริการขดุเจาะและบริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า) อตัราค่าเช่าเรือและจาํนวน

วนัทาํการของเรือและเรือขดุเจาะมีผลต่อรายได ้ การผสมผสานของการใหบ้ริการประเภทต่างๆ (เช่น การ

ใหบ้ริการเรือประจาํเสน้ทาง เช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา การใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว การใหเ้ช่าเหมาลาํชนิด

เซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ การบริการขดุเจาะ และการบริการวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า) มีผลต่อรายได้

เช่นกนั โดยอตัราค่าเช่าเรือแบบเหมาลาํในระยะสั้นจะมีความผนัผวนมากกวา่ เน่ืองจากจะอิงกบัอตัราตลาด 

ณ เวลาท่ีเกิดรายการในขณะนั้น 

 

รายได้จากการขาย (Revenues from Sales) คือรายไดท่ี้ไดจ้ากกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานซ่ึง

รวมถึงรายไดจ้ากการขายถ่านหินท่ีมีขนาดต่างๆ กนั และรายไดจ้ากการขายปุ๋ย ราคาตลาดของถ่านหินและ

ปุ๋ย และปริมาณการหมุนเวยีนของสินคา้ (turnover volume) มีผลกระทบโดยตรงต่อรายได ้  

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเทีย่ว (Voyage Expenses) คือ ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นการเดินเรือใน

เท่ียวนั้นๆ ซ่ึงรวมถึงค่านํ้ามนั ค่าธรรมเนียมท่าเรือ ค่าขนถ่ายสินคา้ข้ึนลงเรือ ค่าธรรมเนียมการผา่นคลอง 

ค่าธรรมเนียมตวัแทนเรือ และค่านายหนา้ โดยปกติแลว้ลูกคา้จะเป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายในการเดินเรือในแต่ละ

เท่ียวกรณีท่ีเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา ส่วนกรณีท่ีเป็นแบบประจาํเสน้ทาง และแบบเช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว

และการเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ไวล่้วงหนา้  บริษทัฯ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละ

เท่ียวเองทั้งหมด ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียวนั้นบริษทัฯ ไดร้วมอยูใ่นอตัราค่าเช่าแลว้โดยใชว้ิธี

ประมาณการค่าใชจ่้าย  บริษทัฯ คาดวา่ค่าใชจ่้ายจากการขนถ่ายสินคา้ข้ึนลงเรือ และค่านํ้ามนัจะเป็น

ค่าใชจ่้ายหลกัของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียวทั้งหมดของบริษทัฯ เน่ืองจากเรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ 

จะใชส้าํหรับรับขนส่งสินคา้แบบประจาํเสน้ทางและแบบเช่าเหมาลาํเป็นเท่ียวและแบบท่ีมีการเซ็นสญัญารับ

ขนสินคา้ไวล่้วงหนา้ 

 

รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเทีย่ว (Net Voyage Revenues) รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่

ละเท่ียวคาํนวณจากรายไดจ้ากการเดินเรือในแต่ละเท่ียว ลบดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียว เน่ืองจาก

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือแต่ละเท่ียวท่ีเกิดข้ึนจะแตกต่างกนัไปตามรูปแบบของการใหบ้ริการ บริษทัฯ จึงใช้

รายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละเท่ียวมาใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของการใหบ้ริการในรูปแบบ

ต่างๆ  

 

อตัราค่าเช่าเรือ (Time Charter Equivalent Rates) เป็นการนาํรายไดสุ้ทธิจากการเดินเรือในแต่ละ

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

เรือจะเป็นหน่วยวดัผลงานหลกัท่ีใชเ้ทียบกาํไรต่อวนัท่ีไดรั้บจากการใหเ้ช่าแบบเป็นระยะเวลากบัแบบใหเ้ช่า

เป็นเท่ียว หรือกาํไรต่อวนัท่ีไดจ้ากเรือประจาํเสน้ทางหรือสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่
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โดยปกติค่าระวางเรือท่ีไดรั้บไม่วา่จะเป็นการใหบ้ริการแบบใดกต็าม ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้จะไม่ไดแ้สดง

ออกมาเป็นรายวนั ในขณะท่ีค่าเช่าเรือชนิดใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลาจะแสดงออกมาเป็นรายวนั 

 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกีย่วกบัเรือเดินทะเล (Vessel Operating Expenses)  ค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล โดยรวมเรือใหเ้ช่าเหมาลาํทุกประเภทยกเวน้การเช่าเรือเปล่า บริษทัฯ 

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานซ่ึงประกอบดว้ยเงินเดือนลูกเรือและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าใชจ่้ายท่ี

เก่ียวกบัการซ่อมและบาํรุงรักษาเรือ ค่าใชจ่้ายดา้นประกนัภยั ค่าอะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง ค่ารักษา

สถานภาพทะเบียนเรือ และค่าใชจ่้ายจิปาถะอ่ืนๆ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเลของบริษทั

ฯ โดยทัว่ไปถือวา่เป็นค่าใชจ่้ายคงท่ี ซ่ึงจะเพิ่มข้ึนตามขนาดกองเรือ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ท่ีอาจจะส่งผลใหค่้าใชจ่้ายประเภทน้ีเพิ่มข้ึนได ้ ตวัอยา่งเช่น หากจาํนวน

อุบติัเหตุทางทะเลทัว่โลกมีเพิ่มข้ึนมากกวา่ในอดีตมากอาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งช่วยร่วมจ่ายเบ้ียประกนัภยั

สูงข้ึน หรือตน้ทุนนํ้ามนัเคร่ืองท่ีอาจสูงข้ึนตามภาวะการข้ึนราคานํ้ามนัดิบท่ีสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว  

 

การนําเรือเข้าอู่แห้ง (Dry-Docking) โดยปกติบริษทัฯ จะตอ้งนาํเรือและเรือขดุเจาะของบริษทัฯ เขา้

อู่แหง้เพื่อการตรวจสอบ 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 นบัจากวนัท่ีเรือออกจากอู่แหง้ บริษทัฯ บนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการซ่อมแซม

และบาํรุงรักษาเรือตามปกติเป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวด ในกรณีท่ีเห็นวา่การซ่อมแซมดงักล่าวของเรือและเรือ

ขดุเจาะมิใช่เป็นการปรับปรุง หรือเพื่อต่ออายกุารใชง้านออกไป  

 

ต้นทุนขาย (Cost of Sales) ส่วนประกอบหลกัของตน้ทุนขายของถ่านหิน คือ ตน้ทุนถ่านหินและ

ค่าระวางในการขนส่งเพื่อนาํเขา้ถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย ส่วนประกอบหลกัของตน้ทุนขายสาํหรับ

การผลิตปุ๋ยรวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงาน และค่าสาธารณูปโภค 

 

ค่าเส่ือมราคาและการตัดจําหน่าย (Depreciation and Amortisation) ประกอบดว้ย 2 ส่วน ค่าเส่ือม

ราคาจะใชว้ิธีเสน้ตรงในการคาํนวณตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์ โดยคาํนวณจากตน้ทุนการในการ

ไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละส่วนประกอบหลกัของสินทรัพยแ์ต่ละช้ิน (รวมถึงเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เรือ

วิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าและเรือขดุเจาะ) หกัดว้ยมูลค่าซาก อายกุารใชง้านของสินทรัพยจ์ะอยูร่ะหวา่ง 3 ปี ถึง 
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30 ปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสินทรัพยแ์ละส่วนประกอบหลกัของสินทรัพยน์ั้น ค่าเส่ือมราคาของแต่ละธุรกิจนั้น

หลากหลาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของการลงทุนและการขายการลงทุนท่ีเกิดข้ึน ณ ช่วงเวลาใดๆ ค่าตดัจาํหน่ายจะ

เช่ือมโยงกบัการเขา้อู่แหง้ของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและเรือวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า และเช่ือมโยงกบัการ

เขา้รับการตรวจสภาพตามระยะเวลาของเรือขดุเจาะ ค่าตดัจาํหน่ายไดถู้กรายงานไวใ้นค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินนงานของเรือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการนอกชายฝ่ัง อยา่งไรกต็าม ค่าตดัจาํหน่ายยงั

รวมถึงการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองหมายทางการคา้และผลประโยชน์จาก

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีไดม้า รวมถึงสิทธิในการ

ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีรับรู้ดว้ยตน้ทุนในการไดม้า ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน คาํนวณ

โดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยจ์าก 3 ปี ถึง 20 ปี 

 

ค่าใช้จ่ายทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (General and Administrative Expenses) ไดแ้ก่ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานท่ีอยูบ่นบก เช่น เงินเดือน ค่าเช่าสาํนกังาน ค่าใชจ่้ายทางดา้นท่ีปรึกษา

กฎหมายและค่าบริการวิชาชีพ รวมทั้งค่าใชจ่้ายทัว่ไปอ่ืนๆ บริษทัฯ คาดวา่ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายใน

การบริหารจะเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการรวมบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปซ้ือกิจการเขา้มาในงบการเงินรวม 

 

 

12.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ สาํนกังานสอบบญัชีในรอบปีบญัชีท่ี

ผา่นมาเป็นเงินรวม 19,614,531 บาท  

 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายบริการอ่ืนใหก้บัสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั เป็นเงิน 

2,833,888 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเก่ียวกบัการสอบทานราคาซ้ือกิจการใหม่ท่ีลงทุน และ

การตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) และบตัร

ส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ (AIS) 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1      

13. ข้อมูลอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 

- ไม่มี - 
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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 2553 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. นายอศัวนิ คงสิริ ประธานกรรมการ  

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายทะเบียนห◌ุ◌้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 80 -ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ เป็นบิดาของ 0.18 2537 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ (ถึงแก่กรรม)    (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 

นายอศัวนิ คงสิริ 64 - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา - 0 ม.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการและกรรมการ     Philosophy, Politics and    ต.ค. 53 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยโอริกซ์ลีสซ่ิง จาํกดั 

อิสระ     Economics จาก Oxford   ส.ค. 53 – ปัจจุบนั กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

     University   เม.ย. 53 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวติ จาํกดั 

  - หลกัสูตร Chairman 2000    มี.ค. 53 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ TP Thailand Opportunity Fund 
     Program รุ่นท่ี 5/2544   2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โขมพสัตร์ จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2548 – ปัจจุบนั กรรมการและประธาน บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Certification     กรรมการบริหารความเส่ียง  

     Program (DCP รุ่นท่ี 11/2544)     และประธานกรรมการสรรหา  

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Ton Poh Emerging Thailand Fund 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      

หมายเหตุ 1) ขอ้มูลสัดส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553  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 

นายอศัวนิ คงสิริ (ต่อ)     2546 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการและ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการและกรรมการ      กรรมการสรรหาและ  

อิสระ      พิจารณาผลตอบแทน  

     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  

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 44 - 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) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ      กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั และ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร       บริษทัในกลุ่มธุรกิจเดินเรือโทรีเซน จาํนวน 46 บริษทั 

     มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

     มี.ค. 48 – ปัจจุบนั 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 

นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 59 - 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 46 - 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 ์พี 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 64 - ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขา - 0 ม.ค. 49 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการกาํหนด บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, ประธานคณะกรรมการ     Operation Research,    ค่าตอบแทนและ  

กาํหนดค่าตอบแทนและ     University of California,     กรรมการสรรหา  

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

     สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ   เม.ย. 40 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์ 

     University of California,      (ประเทศไทย) จาํกดั 

     Berkeley, USA   ม.ค. 40 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จาํกดั  

  - วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต   ธ.ค. 38 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จาํกดั 

     สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ   2531 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปลิเมอส์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 

     University of California,    2527 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฮัว่ก่ีเปเปอร์ จาํกดั 

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

  - หลกัสูตร Finance for Non-   ส.ค. 32 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บี ไอ จี มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 

     Finance Director Program       

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

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,     Science จาก Colorado State    และกรรมการสรรหา  

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

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

อิสระ         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 62 - Ph.D.-Monetary Economics and - 0 ม.ค. 50 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ, บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,     Econometrics & Operations     กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน,     Research Monash University,    และกรรมการสรรหา  

กรรมการสรรหาและกรรมการ     Australia   เม.ย. 53 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 

อิสระ  - M.Ec.-Economic Statistics and    2552– ปัจจุบนั กรรมการคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

     Monetary Economics,     นโยบายสถาบนัการเงิน  

     University of Sydney, Australia    และกรรมการ  
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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    2551 – ปัจจุบนั กรรมการคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,    Statistics, University of Sydney,    นโยบายสถาบนัการเงิน  

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน,    Australia   2543 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการและ บริษทั นํ้ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกรรมการ  - หลกัสูตร Director Accreditation     กรรมการตรวจสอบ  

อิสระ     Program (DAP รุ่นท่ี 4/2546)    2542 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานคณะ บริษทั โพสต ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    กรรมการตรวจสอบ  

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Certification    2548 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บริษทั อินโดรามา โพลีเมอร์ส จาํกดั (มหาชน) 

     Program (DCP รุ่นท่ี 60/2548)     กรรมการตรวจสอบ  

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2546 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2539 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั 

     2534 – 2541 ผูช่้วยผูว้า่การอาวโุส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

     2535 – 2540 ผูช่้วยผูว้า่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางโจอ้ี ฮอร์น 44 - 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 

นายปีเตอร์ สโตคส์ 60 - Secondary School, Eltham - 0 พ.ค. 53 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ     College   ก.ย. 47 – ปัจจุบนั กรรมการ Euroceanica (UK) Limited 

     ก.พ. 41 – ปัจจุบนั กรรมการ Lazard & Co. Ltd. 

     2535 – 2541 Co-founder of and investment Castalia Partners Ltd. 

      adviser  

     2528 – 2541 Founder and Managing  Maritime Consultants Ltd. 

      Director  

     2526 – 2528 Co-founder and Director Bulk Transport Ltd. 

     2522 – 2526 Head of Shipping and Greig Middleton & Co. 

      Insurance Research  

     2517 – 2522 Business Editor Lloyd’s List 

     2514 – 2517 Information Officer Lloyd’s Register of Shipping 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ผู้บริหารระดบัสูง 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 44 - 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) 

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

กรรมการผูจ้ดัการ     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  

นายเดวดิ ลอร์เรนซ์ เอเมส 45 - 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      
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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 

นายวชิาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ 53 - ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ - 0 ก.ค. 53 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่      สาขาจิตวทิยาจากมหาวทิยาลยั     กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน  

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน     ควนีส์แลนด ์ประเทศ   ม.ค. 51 – มิ.ย. 53 รองประธานการขายปลีกและ UPS Singapore Pte Ltd. 

     ออสเตรเลีย    กลยทุธ์แห่งเอเชียแปซิฟิก  

     ส.ค. 48 – ธ.ค. 51 รองประธานดา้นการบริหาร ยพูีเอส คอร์ปอเรท แอตแลนตา้ สหรัฐอเมริกา (สิงคโปร์) 

      การขายปลีกระหวา่งประเทศ  

     ก.ย. 47 – ก.ค. 48 รองประธานดา้นปฎิบติัการ UPS Singapore Pte Ltd. 

      ในเขตใต ้  

     ม.ค. 44 – ส.ค. 47 รองประธานดา้นพฒันาธุรกิจ UPS Singapore Pte Ltd. 

     เม.ย. 43 – ธ.ค. 43 ผูอ้าํนวยการ Special Assignment United Parcel Service of America Inc. 

     ก.ย. 41 – มี.ค. 43 กรรมการผูจ้ดัการ United Parcel Service (M) Sdn Bhd. 

     ม.ค. 40 – ส.ค. 41 กรรมการผูจ้ดัการ UPS Parcel Delivery Co., Ltd. 

     เม.ย. 35 – ธ.ค. 39 กรรมการผูจ้ดัการ UPS Parcel Delivery Co., Ltd. 

นายจอห์น เครน 50 - 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 52 - 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)      

นางอุไร ปล้ืมสาํราญ 56 - ปริญญาตรี สาขาบริหารจดัการ - 0 ก.ค. 53 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     และการบญัชีจากมหาวทิยาลยั    กลุ่มบริหารความเส่ียง  

กลุ่มบริหารความเส่ียง      Woodbury สหรัฐอเมริกา    และกาํกบัดูแล  

และการกาํกบัดูแล  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ    2553 Senior corporate The Dow Chemical Ltd. 

     จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    audit manager  

     2548 – 2553 GM country manager of The Dow Chemical Ltd. 

      the group of Company in   

      indonesia  

     2547 - 2548 Finance director The Dow Chemical Ltd. 

     2543 – 2547 Corporate audit  The Dow Chemical Ltd. 

      process manager  

     2534 – 2543 Country controller The Dow Chemical Ltd. 
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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 49 - 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 

  - หลกัสูตร Director Certification    2549 – 2552 ผูจ้ดัการสายบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

     Program (DCP รุ่นท่ี 131/2553)     การลงทุนตราสารทุน  

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2550 – 2552 กรรมการ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   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  

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

      และบญัชี  
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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 

นายแอนดรูว ์ทอม สปริงกอล 45 - 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 47 - 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 สาขาสงัคมสงเคราะห์    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 

  - หลกัสูตร Director Certification     กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     Program (DCP รุ่นท่ี 132/2553)    2546 – 2551 ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่าย ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    ทรัพยากรมนุษย ์บุคคลธนกิจ  

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2536 - 2546 ผูอ้าํนวยการฝ่าย ธนาคารแห่งอเมริกา 

  - หลกัสูตร Role of the     ทรัพยากรมนุษย ์  

     Compensation Committee      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

     กรรมการบริษทัไทย (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 

นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 45 - 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 

(ถึงแก่กรรม) 

X                   

2.  นายอศัวนิ คงสิริ X                   

3.  ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั // / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

4. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม /                   

5. นางปรารถนา มงคลกลุ /                   

6. ดร. พิชิต นิธิวาสิน   /                   

7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ /                   

8. ดร. ศิริ การเจริญดี /                   

9. นางโจอ้ี ฮอร์น /                   

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ /                   

 

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 

(ถึงแก่กรรม) 

X                   

2.  นายอศัวนิ คงสิริ X                   

3.  ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั // / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

4. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม /                   

5. นางปรารถนา มงคลกลุ /                   

6. ดร. พิชิต นิธิวาสิน   /                   

7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ /                   

8. ดร. ศิริ การเจริญดี /                   

9. นางโจอ้ี ฮอร์น /                   

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ /                   

 

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 

(ถึงแก่กรรม) 

X                 

2.  นายอศัวนิ คงสิริ X                 

3.  ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั // / / / / / / / / / /   / / / / 

4. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม /                 

5. นางปรารถนา มงคลกลุ /                 

6. ดร. พิชิต นิธิวาสิน   /                 

7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ /                 

8. ดร. ศิริ การเจริญดี /                 

9. นางโจอ้ี ฮอร์น /                 

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ /                 

 

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 9 10 11 12 13 14 

1.  ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั 

(ถึงแก่กรรม) 

X               

2.  นายอศัวนิ คงสิริ X               

3.  ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั // / X / / / / X / / / /    

4. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม /               

5. นางปรารถนา มงคลกลุ /               

6. ดร. พชิิต นิธิวาสิน   /               

7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ /               

8. ดร. ศิริ การเจริญดี /  /             

9. นางโจอ้ี ฮอร์น /               

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ /               
 

หมายเหตุ /   =   กรรมการ X     =    ประธานกรรมการ //     =    กรรมการบริหาร 
    

 1. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 6. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 11. บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

 2. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 7. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 12. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี 

 3. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั 8. บริษทั ยเูอม็เอส โคลบริคเครท จาํกดั 13. เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี 

 4. โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 9. บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 14. Petrolift Inc. 

 5. บริษทั บาคองโค จาํกดั 10. บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั  

 

- 250 - 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1      

เอกสารแนบ 3 

 

1. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
 

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 2553 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้ ได้

แสดงฐานะการเงินและ   ผลการดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 

 

 

 

(นายอศัวิน คงสิริ)  (ม.ล. จนัทรจุฑา  จนัทรทตั) 

ประธานกรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 

  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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2. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติั

ตามขอ้กาํหนดเร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย นางปรารถนา มงคลกลุ 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) ดร. ศิริ การเจริญดี และนาย อศัวนิ คงสิริ (จนถึงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2553) และนบัจากวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็น นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบริษทั สามารถปฏิบติังานตามความ

รับผดิชอบไดเ้ป็นผลสาํเร็จ โดยการช่วยกาํกบัดูแลในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1. ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลทางการเงิน 
2. การปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. คุณสมบติัและความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชี 
4. ผลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก 
 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัติดตามและสนับสนุนให้เกิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดย

เสริมสร้างให้เกิดการรับรู้และให้คาํแนะนาํแก่ฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง และแนวปฏิบติั

เก่ียวกบัการควบคุมภายใน 
 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและความรับผดิชอบหลกั 

ดงัน้ี 
 
 การรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และงบการเงินประจาํปีเพื่อให้

คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัในการอนุมติังบการเงินดงักล่าว ทั้งน้ีในการสอบทานงบ

การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานโดยให้ความสําคญัในประเด็นท่ีเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีและขั้นตอนการปฏิบติังาน การตดัสินใจในเร่ืองหลกัๆ ท่ีสาํคญัและ

มีความเส่ียง รายการปรับปรุงทางบญัชีของผูต้รวจสอบบญัชีท่ีมีสาระสาํคญั สมมติฐานเก่ียวกบั

การดาํเนินกิจการอย่างต่อเน่ือง การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีรวมถึงกฎและระเบียบของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 การตรวจสอบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบจะหารือกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก เก่ียวกบัแผนการตรวจสอบ 

รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจาํปี สอบทานหนงัสือแจง้ถึงฝ่ายบริหารและผลการตอบ

กลบัของฝ่ายบริหาร รวมถึงสอบทานวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบและความเป็นอิสระของผู ้

ตรวจสอบบัญชีจากฝ่ายบริหารและบริษัทฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัเป็นผู ้

พิจารณาและใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในการคดัเลือกและแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี 

รวมถึงการพิจารณาค่าสอบบญัชีดว้ย 
 

 การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แนวการ

ตรวจสอบ และประเด็นท่ีมีสาระสําคญัท่ีตรวจพบในระหว่างปี รวมถึงการตอบสนองต่อ

ประเด็นท่ีตรวจพบของฝ่ายบริหาร เพื่อความเช่ือมัน่ต่อความเหมาะสมของการปฏิบติังาน

ตรวจสอบภายใน และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ 
 

 การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานถึงประสิทธิภาพของการควบคุมท่ีมีสาระสําคญั ซ่ึง

ประกอบดว้ย การควบคุมดา้นการเงิน การกาํกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ  

และการบริหารความเส่ียง เพื่อรักษาผลประโยชน์จากการลงทุนของผูถื้อหุน้ และทรัพยสิ์นของ

บริษทัฯ 
 

 รายการคา้ระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการคา้ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือรายการท่ีอาจ

มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2553 เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ในระหวา่งรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุม

รวมทั้งส้ิน 9 คร้ัง โดยกรรมการทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมทุกคร้ัง เพื่อสอบทานระบบบญัชี และระบบการ

ควบคุมภายใน ตลอดจนรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปีก่อนนาํเสนอสู่ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั และเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยการสอบทานประเดน็ต่างๆ  คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดก้ระทาํโดยอิสระ และไดร่้วมหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูต้รวจสอบบญัชี  ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 

และผูต้รวจสอบภายใน นอกจากน้ีรายงานการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการตรวจสอบไดถู้กนาํเสนอ

ใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาสเพือ่รับทราบขอ้มูลและพิจารณา 
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โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ การดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี2553  
• มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  
• รายงานทางการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีความถูกตอ้ง ครบถว้น 

เป็นท่ีเช่ือถือได ้ 
• บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
• ผูต้รวจสอบบญัชี ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั ไดป้ฏิบติั

หนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม  
• รายการคา้ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ี

เกิดข้ึนในปี 2553 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ  
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยอิสระ และมีสิทธิและดุลพินิจเตม็ท่ีในการเชิญ

กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีบริหารเขา้ร่วมประชุม รวมถึงไม่มีขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงขอ้มูล 

สาํหรับงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหพ้จิารณาแต่งตั้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบ

บญัชีของบริษทัฯ ต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงและมีมาตรฐานการ

ตรวจสอบเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง การแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปีของผูถื้อหุน้ท่ีจะมีข้ึนในเดือนมกราคม 2554 เพื่อใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

 
 
 
นางปรารถนา มงคลกลุ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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